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Dövlət başçısı Azərbaycan
ilə Amerika Birləşmiş Ştatları
arasında əməkdaşlıq
əlaqələrinin müxtəlif
sahələrdə uğurla inkişaf
etdiyini vurğuladı. Azərbay-
canın beynəlxalq tədbirlər
keçirməkdə böyük təcrübəyə
malik olduğunu qeyd edən
Prezident İlham Əliyev BMT-

nin Azərbaycan hökuməti ilə
birgə təşkil etdiyi VII İnternet
İdarəçilik Forumunun Bakıda
keçirilməsini ölkəmizdə infor-
masiya və kommunikasiya
texnologiyalarının sürətli inki -
şafına yaradılan şəraitin
göstəricisi kimi dəyərləndirdi.
Dövlətimizin başçısı infor-
masiya və kommunikasiya

texnologiyaları sektorunun
artıq Azərbaycanda prioritet
sahələrdən birinə çevrildiyini
vurğuladı.

ABŞ Dövlət Departamen-
tinin Beynəlxalq Kommu-
nikasiya və İnformasiya
siyasəti üzrə əlaqələndiricisi
Filip Verveyer VII İnternet
İdarəçilik Forumunun təşkil-

inə görə Azərbaycan höku -
mətinə minnətdarlığını ifadə
etdi. Forumun ölkə mizdə
keçirilməsinin əhə miy yətini

vurğulayan Filip Verveyer
tədbirdə ABŞ-dan bir çox
rəsmi şəxslərin iştirak
edəcəyini bildirdi.

İlham Əliyev ABŞ Dövlət Departamentinin
B e y n ə l x a l q  K o m m u n i k a s i y a  v ə  
İnformasiya siyasəti üzrə əlaqələndiricisi
F i l i p  Ve r v e y e r i  q ə b u l  e t m i ş d i r

Ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasi-
bətlərin bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf
etdiyini bildirən dövlətimizin başçısı bu
münasibətlərin möhkəmlənməsində parla-

mentlərarası əlaqələrin rolunu diqqətə çat-
dırdı. Prezident İlham Əliyev əməkdaşlığın
daha da genişləndirilməsi üçün qarşılıqlı
təcrübə mübadiləsinin önəmini vurğuladı.

Rusiya Federasiyası Federal Məclisi
Federasiya Şurasının sədr müavini xanım
Svetlana Orlova Azərbaycan-Rusiya Parla-
mentlərarası komissiyasının fəaliyyəti

barədə dövlətimizin baş -
çısına məlumat verdi.
Azərbaycana sonuncu
səfərindən ötən dövr
ərzində ölkəmizdə çox
böyük inkişafın şahidi
olduğunu deyən Svetlana
Orlova bu inkişaf proses-
lərinin onlarda dərin tə -
əssürat yaratdığını vur -
ğu ladı.

Görüşdə Azərbaycan
Respublikası ilə Rusiya
Federasiyası arasında
ikitərəfli münasibətlərin

müxtəlif sahələrdə daha da geniş -
ləndirilməsi ilə bağlı qarşılıqlı maraq doğu-
ran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.

"Böyük Bakının inkişaf planı" layihəsi
2030-cu ilədək ildə əlavə 10-15 min
mənzilin və ya 1,5 milyon kvadratmetr
yaşayış sahəsinin tikintisini nəzərdə tutur.
Trend-in məlumatına görə,
bu barədə Dövlət Şəhər-
salma və Arxitektura Ko -
mi təsi yanında "Bakı -
dövlətlayihə" İnstitutunun
di rektoru İlqar İsbatov lay-
ihənin ictaimai dinləmələri
zamanı deyib.

"Hazırda hesablama -
ları mıza görə, planın əhatə etdiyi ərazidə 47
milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi var.
Hazırda layihə ərazisində bir nəfərə 18
kvadratmetr mənzil sahəsinin düşdüyünü

nəzərə alsaq, əlavə 15 milyon kvadratmetr
mənzil sahəsinə ehtiyac var. 2030-cu ilədək
adambaşına 25 kvadratmetr sahənin
düşəcəyini nəzərə alsaq, daha 20 milyon

kvadratmetr yaşayış sahəs-
inə ehtiyac var". Onun
sözlərinə görə, hazırda
planın əhatə etdiyi ərazidə
630 min mənzil var, halbuki
2030-cu ilədək 840-910 min
mənzilə ehtiyac olacaq.
"Yəni plana əsasən, 2030-
cu ilədək daha 210-270 min

mənzil tikmək lazımdır", - İsbatov vurğu-
layıb. Onun sözlərinə görə, "Böyük Bakı"nın
iqtisadiyyatı Azərbaycan ÜDM-in 77,5 faizi-
ni və ya 52,9 milyard dollarını təşkil edir

S v e t l a n a  O r l o v a : “ Q a r a b a ğ  m ü n a q i ş ə s i  
d a n ı ş ı q l a r  y o l u  i l ə  h ə l l i n i  t a p a  b i l ə r ”
O, ölkəsinin problemin Minsk qrupu çərçivəsində həllinə tərəfdarı olduğunu deyib

“Rusiya hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız danışıqlar və müzakirələr yolu
ilə öz həllini tapa bilər”. APA-nın məlumatına görə, bu açıqlamanı jurnalistlərə Rusiya Fed-
erasiya Şurasının sədr müavini, Azərbaycan-Rusiya Parlamentlərarası komissiyasının
həmsədri Svetlana Orlova verib. 

O bildirib ki, ölkəsi problemin ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində həllinə tərəfdardır. S.
Orlovanın sözlərinə görə, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və
Rusiya prezidenti Vladimir Putin ciddi işlər aparır: “Bizim mövqeyimiz münaqişənin
danışıqlar yolu ilə həllinə nail olmaqdan ibarətdir”.  Svetlana Orlova Ermənilərin işğal etdik-
ləri Azərbaycan torpaqlarında aeroport tikərək istismara verməsi ilə bağlı sualı cavabland-
ırmayıb. O bildirib ki, bu barədə məlumata malik deyil.

BMT-nin ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş rezident əlaqələndiricisi
Antonius Broek etimadnamə mək-
tubunu dövlətimizin başçısına
təqdim etdi. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbay-
canın BMT-nin Təhlükəsizlik

Şurasında geniş fəaliyyətinə toxu-
nan Antonius Broek təmsil etdiyi
təşkilatla ölkəmiz arasında
mövcud olan uğurlu əməkdaşlığa
görə dövlətimizin başçısına min-
nətdarlığını ifadə etdi.

Azərbaycan ilə BMT arasında
fəal əməkdaşlığın uğurla davam

etdiyini vurğulayan Prezident
İlham Əliyev bu əlaqələrin ölkə -
mizin BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurasının üzv olduqdan sonra
səmərəli şəkildə daha da
genişləndiyini dedi və Azərbay-
canın beynəlxalq təhlükəsizliyə və

əməkdaşlığa öz töhfəsinin verdiyi-
ni qeyd etdi. Azərbaycan-BMT
əlaqələrinin uzun tarixə malik
olduğunu vurğulayan Prezident
İlham Əliyev Antonius Broekin
ölkəmizdəki fəaliyyəti dövründə də
əlaqələrimizin uğur la inkişaf
edəcəyinə əminliyini bildirdi.

Belarusun Baş nazirinin birinci
müavini Vladimir Semaşko Azər-
baycana sonuncu dəfə 2008-ci

ildə səfər etdiyini və ötən dövr
ərzində ölkəmizdə çox böyük inki -
şaf proseslərinin şahidi oldu ğunu
dedi. Görüşdə Azərbaycan ilə
Belarus arasında ikitərəfli münasi-
bətlərin müxtəlif istiqamətlərdə, o

cümlədən iqtisadi sahədə uğurlu
inkişafından məmnunluq ifadə
olundu, Gəncə avtomobil zavo-

dunda həyata keçirilən Azərbay-
can-Belarus birgə layihəsinin
önəmi qeyd edildi, əlaqələrimizin
daha da genişləndirilməsi üçün
yaxşı imkanların olduğu vurğu-
landı.

İ lham Əliyev Rusiya Federal Məclisi 
Federasiya Şurasının sədr müavini və 
Azərbaycan-Rusiya Parlamentlərarası 
komissiyasının həmsədrini qəbul etmişdir

İlham Əliyev BMT-nin ölkəmizdə 
yeni təyin olunmuş rezident
əlaqələndiricisini qəbul etmişdir

P r e z i d e n t  İ l h a m  Ə l i y e v  B e l a r u s  
Respubl ikası  Baş nazir inin bir inci  
müavini Vladimir Semaşkonun başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

Bakıda 270 minə qədər mənzil tikiləcək
"Böyük Bakının inkişaf planı"nın əhatə etdiyi ərazidə 630 min mənzil varwww.ne
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Kürdüstanın Prezidenti Ərəb Əmirliyinə səfər
edib.

Kürdüstanın Baş naziri Neçirvan Barzani: Oslo
Sürəcinə hər dəstəyi verməyə hazırıq...

Otopsi yoxlanışın nəticəsi: Turqut Ozal zəhər-
lənərək öldürülmüşdür.

Demirtas: Biz istəmirik daha Məhməd Ocalan
İmralıya getsin, qoy Abdulla Öcalan İmralıdan
gəlsin.

Diyarbəkir deputatı Leyla Zana aclıq aksiyası ilə
bağlı Avropa parlamentinə məktub göndərib.

Hökumət aclıq aksiyasına olumlu cavab ver-
məsə, BDP -li Parlamentərlər də aclıq aksiyası
keçirəcəklər.

Erdoğan: Biz sizin deyişinizlə Öcalanı azadlığa
buraxmayacağık.

Aclıq aksiyasını müdafiə məqsədi ilə, BDP-li mil-
lət vəkilləri Diyarbəkirdə böyük mitink keçirib.

Öcalana özgürlük avtobus karvanı, Marseldə
coşqu ilə qarşılandı.

Almaniyanın Düsseldorf  şəhərində qadinlar
aclıq aksiyasına destek verərək nümayiş keçirdirlər.

Çatışmalarda yaşamını itirən PKK -çıların
ailələri, Başbakan Ərdoğana "Biz onlar üçün ağla-
madık, ağlamayacağık. Bunlar Zərdüştdür"
sözlərinə təpki göstərdilər.

Cəzaevlərində 12 sentiyabrdan bəri aclık
aksiyasında olan dirənişçilərin anaları, Ankara və
İstanbulda müxtəlif əyləmlər keçirərək, aclık
aksiyası keçirən övladlarina dəstək verdilər.

AB: Kürd məsələsi demokratiya və danışıqlar
yolu ilə həll ola bilər.

BDP-li millət vəkili Gültən Kışanak; "Özgür
yaşam üçün vicdan görüşməsi"  nümayişinə Valili -
yin icazə verməməsi  qərarı qanunsuzdur, tanımı -
rıq.

CHP Genəl Başkan Yardımçısı: Kəmal Kılıç-
daroğlu, inancı, mezhebi, kimliyi, rəngi, geyimi  nə
olursa olsun heç bir yurddaşı ayırmamalıyıq, hər -
kəsi qucaqlayarak, bu gözəl coğrafiyada barış
içində yaşamak istədiklərini söylədi.
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“O kimdir ki, “Sarı gəlin”i erməni
mahnısı elan edir?”

“Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, mil-
lətimizin "Sarı gəlin"ini kimlərəsə,
nəyə görəsə şəriki bir mal eləsin.
Məni çox təəssüfləndirir ki, özlərini
azərbaycanlı, hətta Azərbaycan
diasporunun lideri hesab edən
insanlar bu gün millətin müqəddəs
sayılan hissləri ilə bazarlıq edirlər.
“AzərRoss” diaspor təşkilatı Azər-
baycanın mənafeyini qorumağı
masa arxasında ermənilərlə
bazarlıq etməkdə görür". 

Bunu Beynəlxalq Diaspor
Mərkəzinin rəhbəri, DAK İdarə
Heyətinin üzvü İsmayıl Ağayev “Yeni
Müsavat” qəzetinə açıqlamasında
“AzərRoss” təşkilatının ermənilərlə
bərabər “Sarı gəlin” festivalı keçir-
məsinə etiraz olaraq deyib.

O deyib ki, S.Sadıqvla Tatarıs-
tanın paytaxtı Kazan şəhərində
keçirilən millətlərarası konfliktlərlə
bağlı konfransda tanış olub: “Bu

şəxs antiazərbaycan ovqatlıdır. O
konfransda Qarabağ məsələsini
gündəliyə salmaq üçün Söyün
Sadıqovla böyük mübahisəm olub.
DAK-ın o vaxtkı sədri Cavad Derəx-

ti və professor Vaqif Arzumanlının
iştirak etdiyi bu mübahisədə Söyün
Sadıqov Qarabağ konfliktinin bu
iclasa aidiyyəti olmadığını və bu
haqda danışmağın lazım olmadığını
təkidlə deyirdi. Lakin Sadıqovun əks
mövqeyinə baxmayaraq biz
Qarabağ məsələsini konfransın
gündəliyinə saldıq və konfrans işti-

rakçılarını işğal edilmiş yerlərdə baş
verən soyqırımı faktları ilə tanış
edəndən sonra Tatarıstan Milli Elm-
lər Akademiyasının üzvləri yaxın-
laşıb bizimlə həmrəy olduqlarını və
həmişə bizim haqq işimizi dəstək-
lədiklərini bildirdilər. Bundan sonra
Sadıqov konfransı yarımçıq tərk
etdi. Bu şəxs Azərbaycanın milli
maraqlarını öz biznes maraqları ilə
qarışdırır. Mən onun Ara Abramyan-
la görüşüb müzakirələr aparmasını
ancaq bu kontekstdə görə bilirəm”.

İ.Ağayevin fikrincə, S.Sadıqov
Rusiya vətəndaşı olduğu üçün
rusiyapərəst mövqe tutur:
“Rusiyanın Ermənistanı müdafiə
etdiyi hər kəsə bəllidir. İşğalçı və
əzəli düşmənlə dolma və ya mahnı
şərikliyindən danışmaq nə anlama
gəlir? Artıq ermənilərlə birinci
görüşdə şanlı ”diasporçularımız"
erməniləri Azərbaycan xalq mahnısı
“Sarı gəlin”ə ortaq edib. Başa düşə
bilmirəm ki, bu şəxslərə kim Azər-
baycan adından danışmağa haqq
verib. Onlar hansı əməlləri ilə özləri-
ni qürbətdə bizim təmsilçimiz adına
layiq görüb?" musavat.com

AzNews.az Regnum.ru-ya istinadən bildirir ki,
noyabrın 3-də qarışıq nikahlar mövzusuna həsr olunmuş
mətbuat konfransın-
da erməni keşişi Ter
Babken bildirib ki,
bütün ermənilərin
kata likosu daxili sə -
rəncam verərək gən-
cləri digər millətlərin
n ü m a  y ə n  d ə l ə r i ,
xüsusilə də farslarla
nikaha daxil olmama-
ga çagırıb. 

Onun sözlərinə görə, bu məsələ İranın Ermənistan-
dakı səfirliyi ilə də razılaşdırılıb. 

Ter Babkenin sözlərinə görə, bir çox farslar Erməni-
standa xristianlıgı qəbul etsə də, əslində müsəlman
olaraq qalırlar. Gələcəkdə onlar bundan öz məqsədləri
üçün istifadə edirlər. 

Mətbuat konfransı zamanı erməni qızlarının son
vaxtlar xarici vətəndaşlar, əsasən də farslarla nikaha
üstünlük verməsi məsələsinə də toxunulub. AzNews.az

Bakıda uzunluğu 4,2 kilometr
olan yeraltı tunel çəkiləcək 

Tunelin 2,3 kilometrlik hissəsi qutu, qalan hissəsi isə
arka formasında olacaq. Bakıda Dənizkənarı Bulvar
boyu salınacaq yeraltı tunelin uzunluğu 4,2 kilometr
təşkil edəcəkdir. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, layihəyə
əsasən, altızolaqlı tunelin 0,9 kilometrlik hissəsi yerin
üstü ilə uzanacaqdır. Tunelin 2,3 kilometrlik hissəsi qutu,
qalan hissəsi isə arka formasında olacaqdır. Tunelin
çəkilişi zamanı 0,7 kvadrat kilometrlik sahədə sahilbərk-
itmə, altı milyon kubmetr həcmində ərazinin doldurul-
ması, 3,7 kilometr uzunluğunda sahilbərkitmə işləri
görüləcəkdir. Neftçilər prospektinə iki çıxışı olacaq tunel
Bayıl qəsəbəsindən Zığ qəsəbəsinədək uzanacaqdır.

4 5 0 0  i l  ə v v ə l  y a ş a y a n
şahzadənin məzarı tapıldı
Ş e r t  N e b t i  M i s r  ş a h z a d ə s i  o l u b

4500 il bundan
əvvəl yaşayan Misir
şahzadəsinin məzarı
tapılıb. “France
Pres se” agentliyinin
məlumatına görə, bu
barədə misirli nazir
Məhəmməd İbrahim
bildirib. Nazirin söz -
lə rinə görə, şahzadə Şert Nebtinin məzarı Əbu-Sir regio-
nunda aşkar edilib. Məzar üzərində yazılar olan 4 qat-
dan ibarətdir. Yazılarda şahzadə xanımın adı və titulları
barədə məlumatlar var. Misirdə aparılan qazıntı işlərini
çexiyalı arxeoloqlar həyata keçiriblər. Onlar həmçinin 4
başqa məzara aparan dəhliz də aşkarlayıblar.

Rusiya gəmiləri İran limanlarına gedir 
4 0  i l  f a s i l ə d ə n  s o n r a  

Rusiyanın Xəzər flotunun gəmiləri 2013-cü ildə İran
limanlarına gedəcək. Səfər qeyri-rəsmi xarakter daşıya-
caq. Bu barədə məlu -
matı kontr-admiral
Ser gey Alekminski ve -
rib. Onun sözlərinə
görə, səfər xarici işlər
nazi rinin qərarına əsa -
sən həyata keçir-
iləcək. Kontr-admiral
hazırda İran və Rusiya
gəmilə rinin xüsusi
münasibətinin olmadığını vurğulayıb. Eyni zamanda
qeyd edib ki, səfərdə məqsəd İran dəniz flotunun
inkişafını görməkdir. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə SSRİ
dönəmində 40 il əvvəl Rusiya gəmiləri İran limanlarına
səfər etmişdi. aznews.az

"Fransa Minsk qru pu -
nun həmsədri kimi
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqi -
şəsinin həllində öz
səylərini göstərir". 

Bunu Parisdə keçirilən
Azərbaycan-F ransa
diplomatik əlaqələrinin
qurulmasının 20 illiyinə
həsr olunmuş məra simdə
çıxış edən Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti,
Azərbayca nın birinci
xanı  mı, Azərbaycan-
Fran sa par lamentlərarası
dostluq qrupunun rəhbəri
Meh riban Əliyeva deyib. 

M. Əliyeva qeyd edib
ki, dünya birliyi tərəfindən

Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi kimi tanınan Dağlıq
Qarabağ və onun ətrafın-
da yerləşən 7 rayon uzun

illərdir ki, Ermənistanın
hərbi təca vüzünə məruz
qalıb. "Ölkəmizin ərazi si -
nin 20 faizi işğal altındadır,
bir milyon azərbaycanlı

qaç qın və məcburi köç kün
həyatı yaşayır. Azərbay-
can müna qişə nin bey nəl -
xalq hüquq normaları əsa -

sında tezliklə həllinin tərəf-
darıdır. BMT-nin Təhlükə-
sizlik Şura sının dörd qət-
naməsi icra olunmalıdır və
ölkəmizin ərazi bütöv lüyü

bərpa edilməlidir. Müna -
qişənin həlli Azərbaycan-
Fransa gündəliyində mü -
hüm yer tutur". 

Dostluq qrupunun rəh-
bəri humanitar sahə dəki
məsələlərdə toxunub. 

O, qeyd edib ki, son
illər Fransanın universitet -
lərində Azərbaycan dili və
tarixi fakültələri açılır,
yüzlərlə Azərbaycan tələ -
bəsi Fransanın ali mək-
təblərində təhsil alır. "Ötən
il paytaxtımızda – Bakıda
yeni fransız mək təbinin tik-
intisi baş lanıb və yaxın
gələ cəkdə bu, regionun ən
böyük fransız məktəbi ola-
caq". anspress.com

Erməni kilsəsi qadaga 
qoydu - erməni qızları 
farslarla evlənə bilməz! 

Mehriban Əliyeva:"BMT TŞ-nın 
qətnamələri icra olunmalıdır"
Birinci xanım Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin 
20 illiyinə həsr olunmuş mərasimdə belə deyib

İSMAYIL AĞAYEVDƏN SÖYÜN
SADIQOVA AĞIR İTTİHAM

www.ne
tew

e.c
om



5 - 11  Noyabr, Çiriya paş sal  2012D Î P L O M A T¹ 43 (191)4

Böyük Quruluş Partiyası
Siyasi Qurulunun növbəti toplan-
tısı keçirilib. Partiyanın sədri, mil-
lət vəkili Fazil Mustafanın sədrliyi
ilə keçirilən toplantıda ölkə və
beynəlxalq aləmin gündəmini
təşkil edən ictimai-siyasi hadisələr
müzakirə edilib.

Milli Məclisin dünənki iclasında
müzakirəyə çıxarılan və qəbul
edilən “Sərbəst toplaşma
haqqında” qanuna edilən dəy-
işikliklər toplantı iştirakçılarının
müzakirəsinə səbəb olub.
Sözügedən sənəd ölkədə
siyasi partiyaların bir institut
kimi formalaşması prosesinə
maneə törədən, ölkənin
beynəlxalq imicinə müsbət heç
nə qazandırmayan və
beynəlxalq təşkilatlara Azər-
baycanı tənqid üçün rəvac verən
zərərli bir addım kimi
qiymətləndirilib. Həmçinin icazə-
siz keçirilən aksiya və piket işti-
rakçılarının böyük məbləğdə
cərimələnməsi və ictimai işlərə
cəlb olunma da yanlış sayılıb. 

Tədbirlə bağlı AzNews.az-a
daxil olan məlumatda bildirilir ki,
sərt inzibati metodlar heç də
bütün hallarda ictimai fəallığın
qarşısını almaq gücündə deyil.
Növbəti ilin büdcə layihəsində
ayrılan vəsaitin daha çox tikintiyə
sərfi də narazılıq yaradıb:
“Təxminən 20 milyard manat
səviyyəsində müəyyən olunan
büdcə xərcləri layihəsində üstün-
lüyü investisiya, tikinti xərcləri
təşkil edir. Artıq parlamentə daxil
olan büdcə layihəsindəki rəqəm-
lərə əsasən demək olar ki, gələn il
sənaye və tikinti xərclərinə 7 mil-

yard (6 934 233.4 min manat)
manata yaxın vəsaitin ayrılması
proqnozlaşdırılıb. Mühüm tikinti
layihələrinə, xüsusilə yarımçıq
qalmış layihələrə vəsait ayrılması
vacibdir. 

Bu işlərin aparılması on min-
lərlə insanların məşğuliyyəti və
sosial gərginliyin azaldılması
baxımından da əhəmiyyətlidir.

Ancaq dünyada davam etməkdə
olan iqtisadi böhran, Azərbaycan-
da neft hasilatının aşağı düşməsi
və ölkə iqtisadiyyatının əsasən
neftdən asılılığı nəzərə alınarsa,
gələn ildə bu ilə nisbətən inşaat
işlərinə təqribən 19 faiz çox
vəsaitin xərclənməsi düzgün
hesab edil məməlidir. Tikinti
işlərinə bu qədər vəsaitin ayrıl-
ması həm də korrupsiya hallarının
çoxalmasına və pulların mənim-
sənilməsinə gətirib çıxara bilər.
Ona görə də bu tipli məsələlərdə
öncəlik ölkənin iqtisadi maraqları-
na veriməlidir”.

Toplantıda Azərbaycanın milli-
azadlıq hərəkatının lideri, eks-
prezident Ə.Elçibəyin zə hər -
lənməsi iddiaları ilə məzarın açıl-
ması cəhdlərinə və Er mənistan-
Türkiyə sərhəddinin açılması fikir-
lərinə də etiraz edilib. AzNews.az

Bakıda “Nizami Gəncəvi
870-Şərq incilər” əlyaz-
malarının sərgisi təşkil olu-
nacaq. Bu barədə AzNews.az-
a Tarix Mu zeyinin direktoru
Firuzə Vəlixanlı məlumat verib.
O bildirib ki, Gəncə şəhər İcra
Hakimiyyəti tərəfindən təşkil
olunacaq sərgi 37 şəhərdə
keçiriləcək.

ABŞ nümayəndəsi: 
“Nizami Gəncəvi 

ədəbiyyatla məhəbbəti 
birləşdirdi” 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyində Nizami Gəncəvinin

870 illiyinə həsr olunmuş “Şərq
İnciləri” adlı sərgi keçirilib.
AzNews.az-ın məlumatına
görə, sərgidə böyük toplantı
olub. 

Toplantıda iştirak
edən ABŞ Dövlət Depar-
tamentinin Dünya Qadın
məsələləri üzrə əlaqə -
ləndiricisi xanım Melan -
ne Ververe çıxış edib. O,
Nizami Gəncəvi haqqın-
da bunları deyib:

“Nizami Gəncəvi
dahi olub. O, ədəbiyyat-
la məhəbbəti birləşdirdi.
Nizami Gəncəvi aforizmləriylə
də tanınır. Mən bu gün çıxışımı
onun aforizmlərinin biriylə
tamamlayıram: “Hamıya kö -
mək et!” Mənə elə gəlir ki,
bütün dünya bu aforizmdən
bəhrələnməlidir. Yəni ki,
hamıya kömək et ki, Allah da
sənə kömək etsin”. M.Ververe
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi direktoru Rövşən
Muradov haqqında da təəssü -
ratlarından danışdı: “Rövşən
Muradova şəxsən təşək kü rü -

mü bildiririəm. mən rövşəni
uzun illərdi tanmıyıram. Onun-
la dünyanın bir çox ölkələrinə
səfər etmişik. O, hər bir ölkədə
azərbaycanı layiqincə təmsil
edib”.

Toplantının sonunda Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
direk toru Rövşən Muradov
mər kəzin adından xanım
M.Ver vere üzərində Nizami
Gən cə vinin portreti həkk olu-
nan xalça hədiyyə edib.

Məşhur İsgəndəriyyə 
kitabxanasının 

Azərbaycana hədiyyəsi 
Tarix Muzeyində Nizami

Gəncəvi 870 – Şərq İnciləri adlı
sərgi keçirilir. AzNews.az-ın
məlumatına görə, sərgidə 35
əsər sərgilənir. Tarix Muzeyinin

direktoru Füruzə Vəlixanlı
bildirib ki, bu 35 əsər məşhur
İsgən dəriyyə kitabxanasını
tərə findən Azərbaycana hədiy -
yə olunub: “Əlyazmalar məşhur
İsgəndə riyyə kitabxanasının
dəs təyi ilə Azərbaycana gətir-
ilən kitablar tarixi, mədəni, elimi
bəxş edən araşdırmalardı”.

Bakıda “Nizami Gəncəvi 
870-Şərq incilər” adlı 

konfrans keçirilir 
Bakıda Nizami Gəncəvi

Beynəlxalq Mərkəzi və Tarix

Muzeyi tərəfindən “Nizami
Gəncəvi 870-Şərq incilər” adlı
konfrans işə başlayıb. Təd-
birdə tanınmış bir sıra icti-
maiyyət və dövlət nüma -
yəndələri, ABŞ dövlət katibinin
beynəlxalq kommunikasiyalar
və informasiya siyasəti üzrə
kömək çisi, səfir Filipp Vervi,
ABŞ Dövlət Departamentinin
dünya qadın məsələləri üzrə
əlaqələndiricisi Melanne Vere,
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri
Richard Morningstar və onun
xanımı, o cümlədən digər şəxs-
lər iştirak edirlər. Sərgi ilə tanış
olan tədbir iştirakçıları Nizami
Gən cə  vinin Şərq İntibahının

formalaşmasında əvəzolunmaz
rolunu, zaman və məkan dax-
ilində xalqlar arasında mədəni
körpü rolunu oynadığını vurğu-

layıblar. Bildirilib ki, dünya
miqyasında Azərbaycan mədə -
niyyətinin parlaq nüma yəndəsi
olan Nizami Gəncə vinin təq dim
olunması istiqa mə tində görü -
lən işlər vacib əhəmiyyət
daşıyır. Azərbaycan Tarix
Muze yində təşkil olunan kon-
frans çərçi və sində həmçinin
Nizami Gəncəvi beynəlxalq
mükafa tının da təqdimatı olub.
Qeyd edək ki, bu layihə Dias-
porla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin dəstə yi ilə real-
laşdırılır. AzNews.az

Rəsmilər medianın mərhum
prezidentlə bağlı xəbərlərini
inkar etməyə çalışır 

Ələskər Ələskərli: “Xeyli
qaranlıq mətləblər aydınlaşa və
hadisələr Türkiyənin sərhədlərini
aşa bilər”

Türkiyə mediasının gündəmi-
ni mərhum prezident Turqut
Özalın zəhərlənməsi ilə bağlı
iddiaların təsdiqləndiyi xəbərləri
zəbt etdi. Yayılan məlumatlarda
bildirilirdi ki, ölkənin 8-ci prezi-
denti Özalın cəsədindən
götürülmüş nümunələr üzərində
aparılan araşdırmalar zamanı
zəhərlənmə elementləri tapılıb.

Bildirək ki, uzun zaman
aparılan dartışmalardan sonra
Ankara prokurorluğu Turqut
Özalın zəhərlənməsi iddialarını
araşdırmaq üçün, onun
məzarının açılmasına qərar ver-
mişdi. Nəticədə məzar ötən ay
açılmış və cəsəddən götürülən
nümunələr araşdırılması
məqsədilə Məhkəmə-Tibbi
Ekspertizaya göndərilmişdi. Və
Türkiyə mediasının dünən yay-
dığı xəbərlərdə araşdırmanın bit-
diyi, ekspert rəyinin hazır olduğu
qeyd olunurdu. Həmin məlumat-
lara görə, Özalın bədənində yük-
sək miqdarda “striknin keratin”
adlı zəhərli maddə aşkarlanıb ki,
bu zəhər 15-20 dəqiqə ərzində

ürək-damar sistemini iflic etmək
və infarkta səbəb olmaq
gücündədir. Zəhərin sabiq prezi-
dentə yemək və ya maye ilə ver-
ildiyi ehtimal olunur. 

Lakin sözügedən xəbərlərin
yayılmasından bir-neçə saat
sonra Özalın zəhərlənməsi
xəbərləri rəsmən təkzib olunub.
Bütün diqqətlərin yönəldiyi
Ankara Ədliyyə Tibb Qurumunun
rəhbəri professor Haluk İncə,
çıxan xəbərlərin haralardan
qaynaqlandığından məlumatsız
olduğunu, qurumun araşdır-
malarının isə hələ bitmədiyini
bildirib. "Nəticə alınmadan rəy
verilməz. Qurumun mütəxəssis-
ləri mərhum prezidentin
qəbrindən alınmış örnəklər
üzərindəki araşdırmalarını
davam etdirirlər. Nəticəyə
gəlindiyində rəsmi dairələr
tərəfindən bu barədə icti-
maiyyətə məlumat veriləcək", -
deyə professor bəyan edib.

Məsələnin təfərrüatlarını və
cərəyan edəcək prosesləri bir az
da aydınlatmaq məqsədilə
Türkiyədə fəaliyyət göstərən
həmyerlimiz, “XXI əsr” Türkiyə
İnstitutunun eksperti, araşdır-
maçı Ələskər Ələskərli ilə söh-
bətləşdik. Onunla kiçik dialo-
qumuzu təqdim edirik. O əvvəlcə
«Kimə inanmalı?» sualını cavab-

landırıb:
- Hadisə hal-hazırda media

mərhələsindən keçir. Yəni hələ ki
rəsmi ekspertiza rəyi tam hazır
deyil. Ona görə Haluk İncənin
belə bir açıqlama verməsi
normaldır. Mediadakı xəbərlərdə
zəhərləyici maddə ilə bağlı yer
alan fikirlər ekspertlerin,
mütəxəssislərin şəxsi rəyləridir.
Bu rəylərin yalan olduğunu

demək mümkün deyil. Mediaya
sızan xəbərin də yalan olduğunu
demək mümkün deyil. Sadəcə
rəsmi rəy yoxdur və bu rəy hazır-
landıqdan sonra prokurorluğa
göndəriləcək. Burada məncə,
zəhərin harada və necə verildiyi
sualına cabab tapılması
məsələsi ilə bağlı mübahisələr
qızışacaq.

- Əgər zəhərlənmə iddiası
təsdiqlənərsə, bu, Türkiyədə
nəyi dəyişəcək, yaxud hansı

effekti verəcək?
- Həqiqətən elə şeylər var ki,

təsadüf olaraq qəbul etmək çox
çətindir. Türkiyə kimi “dövlətçi”
bir dövlətin prezidentinin əməlli-
başlı bir təcili yardım xidməti yox
imiş. 

Xəstəxanaya çatdırma pros-
esindəki ləngimələr, qan analizi
şüşəsinin qırılması və sair kimi
şübhələr çoxdur. Turqut Özalın
zəhərlənmə ehtimalının arxas-
ında sadəcə daxili problemlər
deyil, xarici faktorlar da var.
Xüsusilə Türkiyənin regional
siyasəti və türk respublikaları ilə
münasibətləri ilə bağlı
düşüncələri də müəyyən
dairələri narahat etmişdi. Əgər
zəhərlənmə iddiası təs-
diqlənərsə, ikinci mərhələ
başlayacaq. Əsas olan da odur.
Yəni bu zəhər rəhmətliyin

bədəninə necə daxil olub? Sui-
qəsd varmı? Varsa, kim törədib?
Əsas problemlər bunlardır. Bu
prosesin çox sayda obyektiv
problemləri var. Zaman, məkan
və şəxslərə bağlı olan problem-
lərdir bunlar. İctimai fikirdə hər
hansı bir dəyişiklik olacağını
ehtimal etmirəm. Turqut Özal
kifayət qədər xarizmatik lider idi.
Bu kimi ani ölümlərdə onsuz da
cəmiyyətdə “imkan vermədilər,
öldürdülər” qənaəti hakim olur.

Cinayət işində konkret nəticələr
əldə edilərsə, bir çox qaranlıq
mətləblərin üstü açıla bilər və bu
hadisənin təsiri Türkiyənin
sərhədlərini də aşa bilər.

- Azərbaycanda iddialar var
ki, Özalı Rusiya kəşfiyyatı zəhər-
ləyib və bundan rəsmi Bakı da
məlumatlı olub. Bəs Ankarada
buna dair fakt, yaxud ehtimal
varmi?

- Türkiyədə vaxtaşırı belə
iddialar səsləndirilib. Amma bu
iddialar Azərbaycandakı iddi-
alara dayanaraq dilə gətirilib.
Daha cox neft boru xəttləri və
türk cumhuriyyətləri ilə bağlı
Turqut Özalın planlarından bəhs
edilir. 

Bu planların Rusiya kəşfiyy-
atına ötürüldüyü deyilib. Şübhə-
siz ki, hər hansı bir fakt yoxdur.
Çünkü bu hadisə ilə bağlı əvvəl-
lər heç bir təhqiqat aparılmayıb.

- Bu məsələ AKP-nin iqtidar
oduğu dönəmdə açıldı. Bu
addım daxili siyasətə hesablana
bilərmi?

- Tarixin müəmmalı sirlərini
çözmək asan məsələ deyil.
Hətta zəhərlənmə iddiası təsdiq
edilsə də, bundan sonrakı
dövrdə də bu hadisə ətrafındakı
mübahisələr davam edəcək.
Bunu Ərdoğan hökümətinin dax-
ili siyasətə hesablanan manevr-
ləri kimi qiymətləndirmək səhv
olardı.       bizimyolinfo.com

Fazil Qəzənfəroğlunun 
etiraz dolu toplantısı

“Nizami Gəncəvi 870-Şərq incilər”

Turqut Özalın zəhərlənməsi təsdiqləndi…
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Əvvəli ötən sayımızda

Bunlar boş evləri yandırarkən bu
tərəfdə generalın kazakları hər bir səngərə
dəstə-dəstə bölünmüş erməni silahlıları və
xidməti qurtarmış erməni soldatlarilə
başladılar müsəlmanları topa tutmağa və
nizam qaydasilə tüfənglər atmağa. Bir
gecə-gündüzdə dövlətin (rus ordusunun)
topundan 120 kərə müsəlmanlar səmtə
atəş açdılar. Ondan savayı, ermənilərin
özlərinin 6 ədəd topları var idi. Dövlətin
toplarının sayı isə beş ədəd idi. Bu 11 ədəd
topu səngərlərə qoyub, arası kəsilmədən
peydərpey atırdılar. Dövlət toplarından
müsəlmanların üstünə açılan atəşlər
zamanı yerə düşən top güllələrini müsəl-
manlar götürür, bir yerə cəm edib
saxlayırdılar ki, lazım olan yerlərə
göstərsinlər və generalın dövlətə və millətə
xəyanət etdiyini sübut etsinlər. Çünki o
topların gülləsində dövlətin nişanı və nöm-
rəsi var idi. General özü isə gah bu, gah da
o biri səngərdəki topçulara baş çəkərək
onların atəşlərinə düzəlişlər verirdi. Bu
halətdə ermənilər generalın yanına gəlib,
iki müsəlman səngərindən şikayət etdilər
ki, bizlərə bu iki səngərdən çox zərər dəyir.
Belə ki, onların əlindən bir insan həyətdə
və evlərdə hərəkət edə bilmir. Bu səngər-
lərin biri Gövhərağanın, o birisi isə Hacı

Rüstəmin evlərində yerləşirdi. Ağa general
dedi ki, buyuraram hər iki səngəri tar-mar
edərlər. Sonra generalın göstərişilə kazak-
lar, ermənilər və rus əsgərləri Hacı
Rüstəmin evində olan səngərə doğru
hərəkət etdilər. Evin ermənilərə tərəf olan
səmti xarabalıq idi. Qırğın başlamazdan bir
gün əvvəl generalın tədbirilə gəlib, xara-
balıq tərəfdən evin divarının dibindən
külünglə yarım arşın qədərində deşik
açmışdılar. Müsəlmanlar həmin deşiyi
görüb, bir-birinə xəbər vermişlər ki,
ermənilər Hacının evinin divarını dəliblər.
Bunu bilə-bilə müsəlmanlar səhlənkarlıq
edib, nə o deşiyi bağladılar, nə də onun
ağzına bir tüfəngdar qoymadılar ki, görsün-
lər nə olacaq.

Ermənilər ruslarla birlikdə, gizlincə o
xarabalıqlarla gəldilər həmən deşik olan
divarın yanına. Generalın təliminə əsasən
o deşikdən evin içinə bir balaca yeşik atıb,
geri qaçdılar. O yeşiyin içində bir partlayıcı
maddə var idi ki, onun adına dinamit
deyirdilər. Evin içinə atdıqları həmin dina-
mit partlayıb, ikimərtəbəli imarəti havaya
sovuraraq tar-mar etdi. Ondan sonra evə
od vurub yandırdılar. Yaxşı ki, bir adama
xəsarət yetişmədi. O evdə olan müsəlman-
lar qabaqcadan çıxıb, müqabildə olan Hacı
Həsənin evinin səngərinə doluşmuşdular.

Xülasə, general sair yerlərdən gəlmiş 7
min erməni silahlılarını, 850 nəfər kazak və
rusları tamamilə bölüşdürərək müsəlman
səngərlərinin müqabilinə göndərdi.
Silahlılarla yanaşı, arasıkəsilmədən atan
dövlət (rus ordusu) və erməni toplarının
cümləsinin məqsədi məscidlərə rəxnə
salmaq və minarələri darmadağın etmək
idi. Allaha şükür, bu qədər toplar ki, neçə
yüz dəfə atdılar bir insana və heyvana
zərəri yetişmədi. Hərçənd ki, top güllələri
məscidin ətrafında olan evlərin bir
parasının taxtapuşuna, pəncərəsinə və bir
para yerlərinə dəyib şikəst elədi.

Amma bu qədər kazak, rus və erməni
top və tüfənglərinin müqabilində, ancaq
onların yarısı qədər olmasına baxmayaraq,
müsəlman tayfası mərdliklə dava edir,

səngərlərdə və gizli yerlərdə möhkəm
dayanıb, dəstə-dəstə erməniləri və onların
səngərlərini gülləyə tutub atışırdılar. Hər
dəm nəreyi «Ya Əli!» və uca səslə salavat
çəkib, neçə yüz yerdən gurultu ilə gülləni
yağmur tək tökürdülər. Əlavə bir topları var
idi. Üçüncü gecə həmin topu təkərə

mindirərək səngərləri dolandırıb, hər
səngərdən bir-iki dəfə erməni səmtə
atırdılar. Divanxana qabağından atanda
Qız kilsəsinin yanında bir darvazanı dağıt-
dı. Mamayı səngərindən yuxarı meydana
tərəf atanda 18 nəfər erməni yaralandı və

öldü. Topun içinə nal parçaları və xırda
dəmirlər doldurmuşdular. Bu topu
bürüncdən qalalı (şuşalı) bir usta tök-
müşdü. Bundan başqa, bir gurultusu var idi
ki, atılan vaxt dağ, daş hərəkət edib gurul-
dayırdı. Amma dövlətin və ermənilərin topu
belə deyildi. Hər səngərdən qalxan bu
topun gurultu qorxusu erməniləri daha çox
vəhşətə salır və həyəcana gətirirdi.

O zaman ermənilər İran tərəfdən qoşun
gəldiyini və bu topun da onların olduğunu
güman eylədilər. Amma bu tərəfdən
təsadüfən o gecə və onun sabahısı dal-
badal neçə yüz igid və təcrübəli döyüşkən
cavanlar sursatla Qalaya daxil oldular.
Qala əhli onları artıq dərəcədə ehtiramla
qəbul edib, yaxşı mənzillərdə yerləşdirdilər.
Amma çox olduqlarına görə, əksərinə məs-

cidi-cameədə yer verdilər. Camaat səhər,
günorta və axşam onlara ləzzətli yeməklər
verib, rahatlıqlarını təmin etdilər. O gün və
o gecə yatıb rahat oldular. Bu igidlərin iki
sərkərdələri var idi. Biri Sultan bəy Paşa
bəy oğlu və biri də İbrahim bəy Əli Məhəm-
məd bəy oğlu.

Həmin şəxslər yeyib, içib rahat olduq-
dan sonra yekdil və yekməqal şəhər əhlinə
dedilər ki, bunu bilin, siz şəhər əhli bədənin
başı hesabındasınız. Biz kəndistan əhli isə
ayaq və sair üzvlər mənziləsindəyik. Başa
haradan zərbə gəlsə lazımdır ki, həmin
zərbə əl və ayaqla başdan rədd və müdafiə
olunsun. Nə qədər ki, baş salamatdır,
bədən də salamat olacaq. Əgər əl, ayaq və
qeyri üzvlər olmasa da, baş salamat
qalarsa, bədən də salamat qalar. Allah
eləməsin, başa zərbə yetişsə, bədən
tamam öləcək və qeyri üzvlər dəxi bir iş
görə bilməz. Bizlər dura-dura siz şəhər əhli
belə zəhmətə düşməyiniz bizim üçün
nadanlıq və insafsızlıqdır.

Lazımdır ki, biz sizin öndə vuruşan
dəstəniz olub, istənilən canfəşanlıq əmələ
gətirək. Xülasə, elə ki gecə araya gələn
kimi Sultan bəy və İbrahim bəy öz igid
cavanlarını dəstə-dəstə səngərlərə bölərək
vuruşa başladılar. Sonra onlar salavat
çəkib «Ya Əli!» deyə-deyə erməni səngər-
lərinə hücuma keçdilər və tezliklə onları tut-

dular. Müsəlman cavanları bu əməliyyatı
böyük atışmalar və erməni səngərlərindən
onların üzərinə yağdırılan güllələr altında
aparırdılar.

Bir tərəfdən də müsəlmanların cavan-
ları və uşaqları pud-pud neft və bağlama-
bağlama köhnə əski və cındalar götürüb,
üz qoydular Vəzirovlərın səngərinə.
Oradan isə doldular ermənilərin evlərinə.
On beş evə od vurdular, lakin cında və
əskilər üç gecə-gündüz yağışın altında
qalıb islandığına görə həmin evlərdən yal-
nız üçü yandı. Bir qismi isə yarımçıq yan-
mışdı. Bundan başqa Ağadədəli səmtində
müsəlmanlar daha iki evi yandıraraq
tamam məhv etdilər. Müsəlmanlar bir o
qədər ev yandıra bilmədilər, çünki irəlidəki
davada erməni tayfasının yarı evlərini,
bazarlarını, divanxanalarını və digər
imarətlərini tamamilə yandırıb, yerlə-yek-
san etmişdilər.

Ermənilərin avadanlıqları yuxarı Xəlfəli
qapısı tərəfdə cəm olmuşdu. Müsəlman-
ların əli də ora yetmirdi. Aralıqda olan
məsafə isə tamam xarabalıq idi. Həmin
gecə İbrahim bəy öz dəstəsilə «Ya Əli!»
nərəsi çəkib, ermənilərin səngərlərinə və
evlərinə gülləni yağmur tək yağdıra-
yağdıra onların arasından çoxlu adamlar
öldürərək irəliləyirdilər. İbrahim bəyin
dəstəsi irəlilədikcə erməniləri daha da
yuxarılara qovurdular. 

Bir zaman yandırmağa ləyaqəti olan bir
erməni evinə çatan İbrahim bəy qışqıraraq
söylədi ki, neft və əski gətirin, bu evi
yandıracağam. İbrahim bəy istəyirdi ki, evə
od vursun, birdən ermənilər tərəfdən bir
havayı güllə gəlib o biçarəyə dəydi. İbrahim
bəy «ya Allah!» çağırıb, yerə yıxıldı və
orada da canını tapşırdı. Elə ki, İbrahim
bəy həlak oldu, ona mənsub olan dəstənin
damağı yandı. Kədərli və məyus oradan o
məzlumun cənazəsini götürüb, Böyük
məscidin həyətinə gətirdilər. O biri dəstələr
də bəyin ölüm xəbərini eşidərkən, çox
məyus oldular. Elə ki, sabah oldu, bəyi qüsl
və kəfən edib, məscidin günbatan tərəfind-

əki bağçada Şahmar bəyin yanında dəfn
etdilər (Allah onları bağışlasın).

Elə ki, gecə aralığa gəldi, atışma
yenidən başladı. Hər iki millət gülləni bir-
birinin üstünə yağış kimi tökürdülər.
Topların gurultusundan, tüfənglərin
səsindən və igidlərin nərəsindən evlər və
qayalar lərzəyə gəlirdi. Bir müsəlman
deyirdi ki, dava vaxtı mən ermənilərin
içində yerləşən xəstəxanada yatırdım.
Orada xəstəlikdən müalicə olunurdum.
Ermənilərin səngərlərindən biri mən yatan
otağın pəncərəsinin qabağında yerləşirdi.
Pəncərədən müşahidə edib, görürdüm ki,
general tez-tez həmin səngərə gəlib rus
əsgərlərinə və topçularına göstərişlər verir-
di. O, durbinlə baxıb, topçuların atəşini
təshih edir, filan məscidə, filan minarəyə
atın deyirdi. Onun göstərişilə atılan top gül-
lələrindən biri Seyidli məhəlləsindəki məs-
cidin dəmir taxtapuşundan keçib, onun
tavanını şikəst eylədi. Daha bir top gülləsi
isə Böyük məscidin minarəsinə dəyib, dörd
kərpic saldı.         

Qərəz, bu Qalaşakov deyilən general
dünya malından ötəri Allahın hökmünə
müxalif gedərək öz padşahının qanununa
etinasızlıq göstərib, millətə və bir olan Alla-
ha inananlara bu növ xəyanətkarlıq etməyi
rəva bilmişdir. Təəccüblüdür, dövlət
neyçün bu növ tamah və heyvani-nəfslə iş

görən adamları millətə hakim göndərir ki, o
da belə qələtlərə yol verir? Əgər bu şəxs və
buna bənzər başqası az müddət ərzində
bir məmləkətdə belə ədalətsizliklə hökm-
ranlıq etsə, görərsən ki, orada tamam hərc-
mərclik baş alıb gedir, məmləkət dar-
madağın olur. İndiyədək Qafqaz elinə onun
(Qalaşakov) kimi qəddar insan gəlməyib.
Müsəlmanlar əvvəlki davada ermənilərin
Xoca Söhrab kilsəsini tutmuşdular. Üç gün
gecə-gündüz onu əllərində saxlayıb, içində
sakin oldular. Amma bir kəs ədəbsizlik
edib, kilsənin bir daşına, yaxud ağacına əl
vurmadı, haranısa xarab etməyi özlərinə
rəva bilmədilər. Lakin bu amansız erməni
tayfası Qalaşakovun xahişinə binaən ruslar
ilə birlikdə Köçərli məscidini yandırıb,
içində hər nə vardısa qarət edib, dağıt-
mışdılar.

Bu günün sabahı var. Əlbəttə, Allah-
təala öz evinin fikrini çəkəcək, baislərin
cəzasını verəcəkdir. Səbr etmək lazımdır.

Əvvəlki davada müsəlmanlar erməni
məhəllələrinin yarısına od vurub yandır-
mışdılar. Nə qədər erməni bu yanğında
həlak olmuş və nə qədəri güllə ilə
öldürülmüşdü. Qaçanı qaçmışdı, qalanları
isə acizanə bir şəkildə ağlaya-ağlaya,
keşişlər boyunlarında kəndir, əllərində
yeddi aman bayrağı, baş keşiş isə əlində
böyük xaç onların önündə məscidə gəlib
barışmağı xahiş etdilər. Bu davada müsəl-
manlara kəndlərdən çoxlu kömək gəlməs-
inə və onların qələbə çalmasına baxma-
yaraq, əgər həqiqəti görən bəsirət nəzərilə
dürüst mülahizə etsək, görərik ki, bu dava-
da fəth və qələbə Allahın köməyilə
əvvəlkindən çox artıqdır. Amma bu davada
Qalaşakovun tədbirilə müsəlmanlara qarşı
ətraf kəndlərdən, İrəvandan, Gəncədən və
başqa yerlərdən yeddi min erməni
silahlıları, 850 nəfər rus kazakları, 400
nəfər erməni rusları, neçə min Qalada
(Şuşada) olan erməni, dörd nəfər məktəb-
də oxuyan ünas qızları, eləcə də top və
topxana səfərbər edilmişdi. Silahlıların
cəmi miqdarı 12 min idi.

(ardı var)

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu
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SƏN DANIŞIB DİNMƏ OĞUL
Köhlən atlar buxovlanır,
Tülkü qaçır, şir ovlanır.
Haq danışan cilovlanır,
Sən danışıb, dinmə oğul.

Qartal dəyər daşdan-daşa,
Düz danışan keçməz başa.
Çalış ömrü vermə boşa,
Sən də, mən tək yanma oğul.

Ədalətin özü yalan,
Odur haqqı perik salan.
Böş ümüdlə, az gəz-dolan,
Dərd atına minmə oğul.

Görmüsənmi, bəxti korun,
Qızıl balıq didsin torun?
Qismətindən yalnız barın,
Ayaqlara enmə oğul.

Ismim Küskün, qəlbim dəlik,
Haqq arayıb, oldum ləlik.
Boş fikirə birdəfəlik,
Üz çevirib dönmə oğul.

20.07.2012.

UNUDA BİLMİRƏM...
Unuda bilmirəm səni nədənsə,
Elə bil ömrümə bükülmüsən sən.
Canımda, qanımda qövr eyləyirsən,
Sankı ürəyimə əkilmisən sən.

Gözümün önündən çəkilmir siman,
Vicudun həkk olub baxışlarıma.
Al-əlvan rənglərə boyayıb səni,
Toxuyub ömrümün naxışlarına.

Rənga-rəng rənglərlə, toxundun ömrə,
Təkcə vüsalının rəngi bilinmir.
Nəylə boyamısan hicranı belə,
Bu sevdə içimdən nədən silinmir?!

Nədən silinməyir, bu sevda nədən,
Bəlkə öyrədəsən unudam səni?
Yox canım, öyrədə bilmərsən bunu,
Sən axı sevmədən unutdun məni.

...Hicranın qoynunda yatan Küskünün,
Sevgi dünyasının koması oldun.
Uzaqdan şövq etdin görməyə səni,
Ömrümün əl çatmaz səması oldun.
Ömrümün əl çatmaz səması oldun!!!

23.07.2012

BUDAQ QÜRURLANIR...
Budaq qürurlanır ucalığından,
Bəyənmir gövdəsin, bəyənmir kökün.

Qaldırıb başını göylərə dikib,
Baxıb gövdəsinə görməyir özün.

Sanki utanc duyur ucalan budaq,
Başı üzərində dayanan kökdən.
Elə bil heç bunun gövdəsi yoxdu,
Yaranıb dünyaya gəlibdi heçdən.

Fəxarət hissiylə ucalır hər gün,
Əyilib kölgəsin salmır altına.
Anlamır gövdəsin, eşitmir kökün,
Özünü bənzədir zərə, altına.

Yetişən barından gövdəyə qıymır,
Çürümüş meyvəsin tökür dibinə.
Ucalıq hisləti kor edib onu,
Meyvəsin özgələr yığır cibinə.

Çiynini dayayan budaqlarına-
Bu qara gövdəyə yazığım gəlir.
Diz üstə dayanıb bitirdiyindən- 
Sonradan İlahi, gör nələr görür?

Küsgün oldu, bu dünyanı yaşayıb,
Az yaşımla çox şeyləri görmüşəm.
Öz soyunu bəyənməyən budağın,
Bəlkə mən də, meyvəsini dərmişəm!
Bəlkə mən də, meyvəsini dərmişəm!

04.07.2012.

DOLANIM BAŞINA,
DÖNÜM , AY VƏTƏN

Dərdimi götürüm gedim dağlara,
Həsrətin çəkdiyim yaşıl bağlara,
Firavan günlərə, xoşbəxt çağlara,
De necə qayıdım, dönüm, ay Vətən?
Dolanım başına, dönüm, ay Vətən.

Dərim çiçəyini, gülünü sənin,
Gəzim yamacını, düzünü sənin,
Görüm bizsiz qalan, üzünü sənin,
Sənsiz alışıram, sönüm, ay Vətən,
Dolanım başına, dönüm, ay Vətən.

Of, yandım həsrətə, sən əlac eylə,
Dərdimi dağlara, daşlara söylə,
Nəğməkar bülbülə, quşlara söylə,
Çəmənim, çiçəyim, gülüm ay Vətən,
Dolanım başına, dönüm ay Vətən.

Yəqin uçub daxma tipli sarayım,
Bizsiz sönmüş od-ocağı qalayım,
Torpağını, dam-daşını yalayım. 
Səninlə sevinim, gülüm, ay Vətən,
Dolanım başına, dönüm, ay Vətən.

Yaşım gözlərimdə selə dönübdü,
Qürbətə səpilib, gölə dönübdü,
Ocağım qaralıb, odum sönübdü,
Dağılıb düzlərə, külüm, ay Vətən,
Dolanım başına, dönüm, ay Vətən.

Küskünün qürbətdə gününə bir bax,
Həsrətdən ləliyən dilinə bir bax,
Mənim məkanıma yerimə bir bax,
Gəlim qucağında, ölüm, ay Vətən,
Dolanım başına, dönüm ay Vətən!

18.09.2011.

ÖMÜR  YOLLARINIZ  
UGURLU  OLSUN

(Hörmətli şairimiz Firdovsi 
Cəfərxana həsr edirəm)

Yaşamaq şirindir, dünya gözəldir
Ömür yollarınız uğurlu olsun.
Varlığın özüdür sizi sevdirir,
Ömür yollarınız uğurlu olsun.

Yaxşılar deyiblər, mən görməmişəm,
Dahilər deyiblər, mən görməmişəm,
Bunlar elə sənsən, duyub gəlmişəm,
Ömür yollarınız uğurlu olsun.

Firdovsi qələmlə sabaha baxır,
Sözləri kəsərli şimşəktək çaxır,
Düşmənlər alçalır, xalqın ucalır,
Ömür yollarınız uğurlu olsun.

НЯ ДЕЙИМ ЗАМАНА, ГАРДАШ
(Язиз Йашарын унудулмаз хатирясиня)
Санки зцлмят эеъя чыраг итирдик,
Санки йаныг чюлдя булаг итирдик.
Юлцм ня амансыз бир гясбкармыш,
Шащ даьындан уъа бир даь итирдик.

Дярдиня лоьманлар ялаъ тапмады,
Тале йаман имиш, йаман, а гардаш!
Ня тез гяляминдян айырды сяни,
Ня дейим, ня дейим замана, гардаш?!

Эюзял арзуларын ачырды эцл-эцл,
Будаг сындырырды барын илбяил.
Еля бил баьрыма ох батды гяфил,
Гяддими дюндярди камана, гардаш.

Нур сачан зякалар аз йараныр, аз,
Хяйалын дупдуру, камалын айаз.
Эюзцмцн йашына йаш демяк олмаз,
Гандыр эюзляримдян даман, а гардаш!

Мюъцзя йаратды сюзля цлфятин,
Эюйнядир, йандырыр бизи щясрятин.
Сян ки ювладысан ябядиййятин,
Дайан уъаларла йан-йана, гардаш.

Дейирдин саьалым, бир дуруб эязяк,
Лачын даьларында эяздийимиз тяк.
Нейляйим, белядир кор олмуш фяляк,
Бахмайыр йахшыйа-йамана, гардаш.

Санки даь дюшцндя чешмяйди сюзцн,
Ювлийа цзц тяк нурлуйду цзцн.
Дюндц китаблара эеъя-эцндцзцн,
Мин бир зцлм елядин бир ъана, гардаш.

Юмцр-эцн йолдашын аьартды сачын,
Гоймаз одун сюня Лаляйля Йалчын.
Эюзцн йумуланда гардашын, баъын,
Йалварды эюйляря, ойана гардаш.

Бцтцн тцрк елляри язиз симсарын,
Дюнцлмяз дийара дцшдц эцзарын.
Зийарятэащ олар бир эцн мязарын,
Сораьын йайылар ъащана, гардаш.
Сян галиб эялмисян замана, гардаш!

28.08.2002

БОЙАСЫЗ БИР ЩЯЙАТ ЭЮРЦМ
Эялдим Дящняйя, Халтана,
Гышда да бир бцсат эюрцм.
Бир чыхым кяклик овуна,
Бир тцфянэ эюрцм, ат эюрцм.
Дярд мяни чякмясин дара,
Дцшсям дя борана-гара.
Бакыдан чыхым кянара,
Бойасыз бир щяйат эюрцм.

Гызыным дост оъаьында,
Гышын бу оьлан чаьында.
Чимим Халтан булаьында,
Бурда аби-щяйат эюрцм.
Сел кцкряйиб йарьан ачыр,
Даш-гайа йериндян гачыр.
Эцнейдян чил кяклик учур,
Ялин эялирся, ат эюрцм.

Кцрдоьлу даьлар башында,
Бойланыр яли гашында.
Дейян йох гоъа йашында,
Кющлян йалына йат эюрцм.

Дявячи-Дящня кянди, 
7.12.1997

HHüseyn
KKürdoğlu

SEYDA CEGERXWÎN, Jİ XEW RABE

Rewayî azabûna Kurdistana Îraqêye federal dikim.
Seydayê min, ji xew rabe, mizgîn heye,
Qurna bîstûyekê – qurna me Kurdaye.
Başûrê kal ro derketye, naçe ava,
Bûz helyaye, beşer ketiye dev û lêva.

Hîva hilî naxwaze ji cî bileqe,
Stêrkên şeveq eşqa bûne rêz-xeleqe.
Zindanên sar, hepsên tarî hedimîne,
Xasbaxçên ter, dibistana hîm danîne.
Qeyd û zincîr hûrxaş bûne, tev helyane,
Sêfîl-sêwî bûne xweyê mal-milkane.

Çem û kanî zelal bûne dixulxulin,
Dayîk-xûşka avîtine jan û kulin.
Gul-sosina xemil daye sînge çîya,
Qîrîn-qûjîn îdî nayê ji deşt-gelîya.
Mûsîqayê parek welat hingavtîye,
Xêr û xeznê ser axa me per vedaye.

Lawê Kurda komkar bûne bê şert, şirût,
Her çar para bikine yek, hildin hidûd.
Îdî şa be, dinya kevin merûm bûye,
Xwedê îcar bûye dostê me Kurdaye.
Xwînrêjêd me îdî zanin ku kîne em,
Lawê Qazî, lawê Berzan, kardûxin em.

Misto, Seddam, hêsrên şewat dibarînin,
Pêş cihanê rezîl bûne, cî nabînin.
Lawên Kurda avîtine xewa giran,
Xwînrêja ra îdî nadin firsed, eman.
Seyda, dinya pêpelîke, jor û jêre,
Bok-berana timê hîştye şuxlê xêre.

Seydayê min, bese razêy, ji xew rabe,
Cejna gelê xwe pîroz ke, tev me şa be.
Kal û bava berê-berda wa gotîye,
«Her şevekê, sibeke wê ronik heye».

KNYAZ, XARZİYÊ MİN PİR QEDİR
Min îro pirtûka weye nûh, kîjan ku we
nav kiriye «Malaya Ênsîklopêdîya kûr-

dov» – («Ênsîklopêdîya Kurdaye
piçûk») stend.

Nûh pirtûka we weşandî dane min da,
Belg-belg vekir, pêş min vebû emrê Kurda.
Sed eferim, zanayê kûr, necarê xas,
Îro dubar, Kurd li dinê we kirin nas.

Keda weye pir mezine, naçe ji bîr,
Pêş neyara Kurd nebûne tu car feqîr.

Ulmê xwe da leheng, lewend, stêrka geşî,
Boy gelê me seyda, rêzan, him jî rewşî.
Êşkê te me, «Xarzî diçin timê xala,
Ewladê çê bilind dikin serê gela».
Xwezil, xwezil em biçyana Kurdistanê,
Tew gêrîla şev bimana li zozanê.

Sar kanîya av vexara kulma, çenga,
Me bidîta dew û dozê şêr, lehenga.
Dicle, Firat bişûştana tew hêsrên me,
Agrî, Sîpan bibûyana text, tacê me.  

Ser axa dê mêzekira me Şerqa kal,
Tewafkira tirba Kawe, Rustemê Zal.
Bitewyana pêş merzelê Feqî, Xanî,
Biaxvîyana, him Kurmancî, him Goranî.

Li Helebcê melhem danya birînê kûr,
Ax-keserê Mehabadê ne mana dûr.
Hûr-xaşkira der-dîwarên Îmralîyê,
Serokê xwe derxista ji zelûlîyê.

Eşq û şayê tijîkira tew Kurdistan,
Dinya, alem welatê me bibûya mêvan.
Bimilmilya ala meye kesk, sor û zer,
Aşîtîyê tijîkira hemû qulç-der.
Tew gelê me Rebbê jorîn bibûya razî,
Ez û tujî bigîhîştina wî mirazî.

BBaarrîîyyêê  BBaallaa

TTaarriiyyeell  
KKüüsskküünn

Şəkiyev Qədir İsmayıl oğlu
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Tirk bu cara yekê di dîroka
Tirkiyê de banga rewastandina
şer û çareserkirina pirsa Kurdî
kirin û weke destpêk 156 zani-
yaran belavokek
belavkirin û gotin "Îro
rewşa ku Tirkiyê
gihiştiyê ji feleketeke
sergirtî re nayê qebûl
kirin."

Li gor rojnameya
Radîkal ya Tirkiyê, di
belavokê de 156 zani-
yar bang li hemû
hevalên xwe yên
hempêşe dikin ku beş-
darî vê kampaniyayê
bibin. Di belavokê de tê gotin " Îro
rewşa ku Tirkiyê gihiştiyê ji
feleketeke sergirtî re nayê qebûl
kirin." Her weha zaniyarên Tirk
didin diyarkirin ku ew ê kar û
xebata xwe ya der barê çare-
serkirina pirsa Kurdî de berde-
wam bikin û dibêjin "Weke kesên

zaniyar ev navên li jêr heyîn heta
ku ku girtiyên Kurd mafên
xweparastina bi zimanê Kurdî
bidest bixin û muzakereya aştiyê

dîsa bê destpêkirin û tecrîda ser
Ocalan bê rakirin, heta ku hevdîti-
na ligel parêzerên xwe bike, dê di
hemû civînên me yên zanistî de,
di konferansên me de, di dersên
zanîngehan de û di hemû kar û
xebatên me de majara sereke ya
rojevê dê pirsa Kurdî û daxwazên

wan be." 156 zaniyar di berde-
wamiya belavoka xwe de balê
dikişînin ser ziyanên di encama
şerê di 30 salan de gihiştî civakê,

xwezayê û weha pêde diçin
" Îro rewşa ku Tirkiyê
gihiştiyê ji feleketeke sergirtî
re nayê qebûl kirin. Şerê 30
sala xerabiyeke mezin li ser
gelên li vê erdngeriyê dijîn
de di warê madî û moral de
kiriye. Însan, xweza û civak
ziyaneke mezin dîtiye. Divê
ev şer bilez bê rawestandin"
Her weha 156 zaniyar bang
li hempêşeyên xwe û hemû
civakê dikin ku bilez bikevin

tevgerê da ku rojiya birçîbûnê bi
dawî bibe. Ev jî navên wan zani-
yarane ku ji aliyê wan ve belavo-
ka banga çareserkirina pirsa
Kurdî hatiye amadekirin ku di roj-
nameya Radîkalê de hatiye
belavkirin:

Avestakurd – 156 zaniyar 

Bi mebesta ji
nêzîk ve şopand-
ina pêşveçûnên li
bajarê Amedê ya
bakûrê Kurdis-
tanê şandeke
Fransî ku ji parle-
manter û senator,
duho şaredariyê
bajaran pêkhati-
bû serdana şaredarê bajarê
mezin yê Amedê Osman
Baydemir kirin.

Serokê şanda Fransî
Dominique Adenot drbarê
greva biçîbûnê ya li zîn-
danên Tirkiyê destpê kiriye
gomanên xwe anîn ziman.

Ji aliyê xwe ve Osman
Baydemir diyar kir ku ew
hewlên xwe didin bo der-
baskirina vê rewşa aloz.
Baydemir helwesta hikûmetê
û bi taybet yê serokwezîrê
Tirkiyê rexne kir û bi nîgetîv
destnîşan kir.

Baydemir got: “Sedema
greva birçîbûnê li girtîgehan
ji ber nebûna wekheviyê,
azadî û dadperweriyêye li vî
welatî ye. Ev însan tenê
aştiyê dixwazin, ev xwestek

ne tenê xwesteka 680 gir-
tiyan e belku xwesteka me
hemûyan.”

Şaredarê Amedê berde-
wam kir û got: “20 milyon
Kurd li ser erdnigariya xwe
dixwazin bi xwe navçeyên
xwe birêve bibin. Xweseriya

Demokratîk yanî ev
merkezcîtiya li Tirkiyê heyî
derbas kirine.”

Baydemir ji şanda Fransî
re got: “Hûn li welatê xwe
eger xwe îfade bikin, hûn
nayên girtin û we navêjin zîn-
danan, hûn rastî jopa polis û
gaza bîber nayên.”

Osaman Baydemir aşkira
kir ku ji sala 2009`an û heya
îro nêzîkî 9 hezar siyaset-
vanêpn kurd hatine girtin û
xistine zîndanê.

Li bajarê Hesekê di
çarçoveya xebatên zimanê
Kurdî de, kampanyaya “Her
Kurdek mamosteyek e, her
malek dibistanek e” hate dest-
pêkirin. 

Li Hesekê di çarçoveya
xebatên zimanê Kurdî ku bi
slogana “Bila Kurdî bibe
zimanê fermî û zimanê perw-
erdeyê” tên meşandin de,

kampanya hate destpêkirin.
Kampanya ji aliyê Konfed-
erasyona Xwendekarên
Welatparêz ve bi dirûşima
“Her Kurdek mamosteyek e,
her malek dibistanek e” tê
meşandin. Di çarçoveya kam-
panyaya ku bi alîkariya
Saziya Zimanê Kurdî (SZK) tê
meşandin de, tê armanckirin
ku ji dibistana seretayî heta
heta zanîngehê hemû xwen-
dekar zimanê Kurdî fêr bibin. 

Yek ji rêveberên Konfed-
erasyona Xwendekaran
Birahîm Hiso, derbarê kam-
panyayê de agahî dan û diyar
kir ku Kurdî yek ji zimanên
herî kevnare ye, lewre divê
bibe zimanê fermî û per-
wedeyê. Hiso, anî ziman ku
wan jî bi vê armancê xebat
dane destpêkirin û bang li
hemû beşên civakê û bi tay-
betî li xwendekaran kir ku tevlî

vê kampanyaya wan bibin. 
Ji xwendekarên ku tevlî vê

xebatê bûne Welît Nawaf ku
bixwe ereb e jî diyar kir ku ew
dixwaze zimanê Kurdî bibe
zimanê fermî da ku karibe bi
hevalên xwe yên Kurd de têk-
iliyek baş deyne. Xwendekarê
bi navê Ebdila Nasir ku ew jî
ereb e, got ku xurtbûna têk-
iliyên civakên cuda bi

zimanan ve girêdayî, ziman
çiqas baş bên zanîn dê
ewqas têkilî jî zêde bibin û
girîngiya perwerdeya Kurdî
anî ziman. 

Xwendekarê zanîngehê
Kadir Ebdulqadir ê Kurd jî li
ser girîngiya ziman rawestiya
û bang li hemû xwendekaran
kir ku tevlî kampanyayê bibin.
Xwendekarê bi navê Xalid
Şêxo jî got ku ew ji zûde
dixwaze hînî zimanê xwe bibe
û keyfxweşiya xwe anî ziman. 

Doxtorê bi navê Faris
Hemo jî, diyar kir ku ji bo
Suriyeyek demokratîk pêdivî
bi qebûlkirina cudahiyan
heye, lewre divê zimanê
Kurdî bibe zimanê fermî û
perwerdehiyê. 

Hemo jî xwest ku hemû
Kurd û dostên wan piştgiriyê
bidin vê xebatê.
www.yeniozgurpolitika.org

Avestakurd – Serokwezîrê
Tirkiyê Erdogan li Salona Fed-
erasyona Werzêşê a Voleybolê,
di merasîma girdayî Wezareta
Werzêş û Ciwanan de axivitinek
pêşkêşkir. Erdogan bê ku balê
bikişîne ser rojiya birçîbûnê ku
nêzîkî sînorê mirinan bûye bike,
bang li BDP'ê kir ku 2 rê li pêşiya
we hene 'ya Qendîl yan par-
lemento.'

Serokwezîrê Tirkiyê got "Ger

baweriya we bi
demokrat iyetê
tê, wê demê ji
t ê k o ş î n a
demokrat iyetê
netirsin. Du rê
hene; ya Qendîl
yan parlemento.
Ger dixwazin
biçin Qendîl,
rêka we vekirî be. Lê, ger dibêjin
parlemento, werin li parlemen-

toyê têkoşîna xwe ya demokratîk
bikin."

Fermandariya Giştiyê YPG
derbarê kujtina Nûjîn Dêrik de kû
berpisa YPG bû li bajarê Helebê
ragihandin kû, hevala wan bi
şêweyekî namirovane hatiye
kujtin û girûpa bi navê Selahedîn
Eyûbî weke berpirsyarê vê kujt-
inê dibînin. Di heman demê de
soz didin kû dê tola wê bi giranî
hilînin.

Berpirsyara Yekîneyên
Parastina Gel YPG li Helebî
(Şaha Elî Evdo) kû naskirî bû bi
Nujîn Dêrik di roja 26 cotmihê de
li dema radestkirina termê

endamên ketîbeya Selahedîn
Eyûbî li ser destê heman girûpê
bi dîl hate girtin, her ji aliyê
heman girûpê ve tê kujtin. Fer-
mandarê giştiyê YPG ragihand
kû ewê gelek bi giranî dê baca
wê werbigrin.

YPG herweha derbarê êrîşên
li dijî xelkê Efrînê jî ragihand kû
wan bi Artêşa Azad ya Sûriye re
hevdîtin pêkanîne.

Li daxûyaniya YPG de weha

hatiye eşkerekirin kû :`` di roja 26
cotmehê heyva bûrî girûpeke
çete kû ji hijmarek xiyanetkarên
kurd pêkhatine, êrîşî ser herêmê
kurdan û xwepêşanderên li Eşre-
fiya bajarê Helebê kirine. Di vê
êrîşê de kû li hember xelkên sivîl
hatibû encamdan, tê de gelek
kurd hatine kujtin û birîndar bûne.
Li ser vê yekê jî yekîneyên
parastina gel bersiva dane û êrîşî
ser girûpên çetan dike. Di encam
de hijmarek ji wan êrîşkeran tên
kujtin û birîndar dibin. Wê girûpa
çekdar hemû kujtî û birîndarên

xwe li şûn xwe
hiştine û
reviyane. Her di
wê dema şer de
hinek kes ketine
navberê ser
bingehê kû
carek din ew
girûpên çetan
êrîşî herêmên
Kurdan nekin û
daxwaz termên
kujtiyên xwe
kirine. Li

daxûyaniya YPG de radighînin kû
`` armanca em ewe kû ti kesek
êrîşî ser kurdan neke. Ti helwest-
eke me li dijî meydanên kesî
nîne, em dixwazin kû ew jî nêzîkî
herêmên me nebin, bo vê yekê
me bi şêweyekî erênî temaşey
radestkirina kujtî û birîndarên wê
girûpa çekdar kir. Li ser vê jî
desteyek ji hevalên me bi
pêşengtiya Heval Nujîn Dêrik bo
radestkirina kujtî û birîndarên

çeteyan, çûne cihê diyarkirî. Belê
ew girûpa çeteyan li dijî hevalên
me posû (Kemîn) danî bûn, piştî
wergirtina kujtî û birîndarên xwe,
bi narincokan êrîşî ser hevalên
me dikin û şer çêdibe di encam
de heval Nûjîn bi birîndarî ji aliyê
wan çeteyan ve tê revandin û
piştre hat ragihandin kû kujtine``.

Li daxwiyaniyê de weha
hatiye kû : `` Em weke YPG li
beramberî kujtina Heval Nujîn
Dêrik gelek xembar tore û dil bi
tijî kînin, wê hevala me tenê erkê
li ser milê xwe yê mirovatî pêk-
tanî û bo paratina gelê xwe çi
biketa ser milê wê bi cî tanî, bi vî
şêwazê kujtina Esîrekî dîlgirtî, ne
di exlaqê mirovatî de û ne di
exlaqê zîndewerên ser ruwê vê
zeviyê de bi hîç şêweyekî nîne,
her weha di ti yasayekî cengê de
jî tiştekî weha nîne û bi yekcarî
qedexeye.``

YPG di berdewamiya
daxwiyaniya xwe de radighîne
kû: `` Nexasim eger ew kesê dîl-
girtî, birîndar kû ``jin`` be, li
bermaber kirdarekî weha hovane
de hîç gotin û risteyek namîne kû
miro jêre bibêje. Beramber vê kir-
dara nemirovane de berî her tiştî
em wê girûpa xayînên Kurd kû
navê xwe dana girûpa Sela-
hedînê Eyûbî berpirsyar dibînin û
soz didin kû emê bacê bi giranî
bistînin, bila hemû kesek baş
bizane kû êrîşên ser gelê me û
kûjtina Heval Nujîn bi şêweyekî
hovane bê hesab û bê bac
namîne``. PNA/C. M

Zaniyarên Tirk banga çareserkirina pirsa Kurdî kirin

Erdogan: Yan Qendîl yan parlemento

Ş a n d e k e  F r a n s î  
serdana Amedê kirin

Her malek dibistanek e

YPG : `Emê Bi Giranî Tola Nûjîn Dêrik Rakin`
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Li gora nûçeyeka ya Rudaw, Meclîsa leşkerî ya kurdî li
Heleb û derdora wê hat damezrandin.

Hemû hêzên kurdî yên ku şerê rêjîma Esed dikin di vê
meclîsê de kom dibin. Çalakvanekî kurd jî dibêje: “Ev pêngav

wê rê li ber zêde-
gaviyên PYD û artêşa
azad bigire.”

Berdevkekî hêzên
kurdî di vîdyoyekê de
li ser malpera You
Tube de ragihand ku
ev pêngav “ji ber erkê
niştimanî yê rûmet-
dar” hat avêtin û bi

mebesta: “Komkirina hêzên kurdî yên çekdar li Heleb û der-
dora wê û ji bo bihêzkirina biratiya kurd û ereban.”

Navbirî diyar kir ku hêzên kurdî yên çekdar û çend
efserên kurd û tevahiya grûpên çekdar ku şerê Esed dikin,
dê hewl bidin meclîsa leşkerî ya kurdî li Heleb û derdora wê
damezrînin bi hemahengî li gel serkirdayetiya hevbeş a
meclîsên leşkerî yên şoreşger li Sûriyê.

Navbirî wiha axivî: “Hêzên kurdî ji van hêzan pêk tên:
Hêza Selahedînê Eyûbî li Efrînê, hêza Şehîdên Mekê li
navçeya Ezaz, hêza Selahedînê Eyûbî li navçeya Bab, hêza
Yûsiv Azma li devera Bab û Ezaz, hêza Kawayê hesinkar û
hêza qertelên pêşmerge.”

Herwiha da zanîn ku meclîsa leşkerî ya kurdî dê êrişî
bingehên rêjîma Esed ên leşkerî û ewlekarî û şebîhe û alî-
girên wî bike heta rûxandina Esed û avakirina Sûriyeke
demokratîk û hevgirtî, “bi taybetî misogerkirina hebûna
pêkhateya kurd û hemû pêkhateyên din di destûra Sûriya nû
de li gor peymanên navneteweyî.”

Berdevkê fermî yê Hevrêziya Hesekê ya Hevgirtî Mîral
Biroreda ji Rûdawê re ragihand: “Pêngava damezrandina
meclîsa leşkerî ya kurdî wê rê li ber her zêdegaviyeke herdu
aliyên nakokiyê, yanî PYD û Artêşa Azad a Sûriyê bigire.”

Biroreda wiha axivî: “Bêguman wek prensîb ev pên-
gaveke erênî ye. PYDê alîgiriya rêjîma Esed dike. Navçeya
rojava ya Kurdistana Sûriyê di nav agir de ye. Lewma ger şer
di wir de asê bimîne û belavî hemû Kurdistana Sûriyê nebe
baştir e.”

Navbirî axaftina xwe wiha qedand: “Avakirina meclîsa
leşkerî ya kurdî li Helebê dostaniya kurd û ereban li Sûriyê
xurtir dike, nemaze ji bo çareserkirina pirsgirêkên di navbera
herdu aliyan de. Herwiha ji bo kişandina rewatiyê ji aliyên ku
li dijî berjewendiyên gelê Sûriyê kar dikin. Her aliyek ku li dijî
berjewendiya şoreşa Sûriyê kar bike, çi hêzên kurdî bin an
hêzên îslamî yên tundrew bin, em ê wekî şoreşger bi tundî li
hemberî wan derkevin. Şoreşa Sûriyê pirsa kurd û pirsa
Sûriyê jî çareser dike.”

Bila Tirkiyê daxwazên 
g i r t i y a n  p ê k  b î n e

Partiya Demkorata Kurdistanê PDK'ê bang li Hikûmeta
Tirkiyê kir ku guh bide daxwazên girtiyên siyasî yên bakurê

Kurdistanê ên di rojiya birçîbûnê de ne û ji Hikûmeta Tirkiyê
xwest daxwazên wam pêk bîne. 

Di daxuyaniyekê ku ji raya giştî re hate ragihandin
(3/10/2012), berdevkê PDK'ê Cefer Êmînkî diyarkir ku "Em
dengê xwe dikin palpişta dengên din yên ku daxwaza mafên
rewa yên zîndaniyên siyasî li Bakurê Kurdistanê û daxwazê
ji Hikûmeta Tirkiyê dikin ku li ser daxwazên girtiyên siyasî
bisekine. Li gor me jî, binpêkirina mafên hemwelatiyan li ser
pirsgirêkên siyasî ne cihê pejrandinê ye û ev pîvanên partiya
me ne." 

Êmînkî di daxuyaniyê de bal kişande ser helwesta PDK'ê
der barê zimanê diyalogê de û got "Rêveberiya partiya me
gelek bigirîngî ragihandiye ku zimanê diyalog û ji hevtêgi-
hşitinê gelek girîngtire û divê bikeve cihê zimanê çek, şer û
xwînrijandinê." 

Tê îdia kirin ku
serokwezîrê Iraqê Nurî
Malikî li ser
daxwaziya serokko-
marê Iraqê Ce lal Tal-
abanî li gel berpirsên
PKK-ê li Bexdayê
hevdînek pêka niye.

Li gora rojnama
Vatan a Tirkî dide rag-
ihandin. Li ser daxwa -
ziya Talabanî li Bex-
dayê Malikî pêşwa -
ziya berpirsên PKK-ê
Cemil Bayik û

Mustafa Karasu kiriye.
Herweha rojname

îdia dike ku ev hevdîtin
hemî ji aliyê Îranê ve

hatiye organîze kirin.
Armanca vê hevdît-

inê ewe ku hêzên PKK-
ê ji Qendîlê herin Suriye

da ku pişgiriyê bidin
hêzên rejima Esad.

Herweha  di vê
hevdîtinê de behsa
nezingbûna serokê
herêma Kurdistanê û
Tirkiye jî hatiye kirin.
Di vê hevdîtinê de li
ser qutkirina arîka -
riya Barzanî ya pen-
aberên kurdên Suri -
ye jî hatiye sek-
inandin.

Wezîrê Dadê yê Tirkiyê
Sadullah Ergîn, diyar kiriye ku,
roja duşemiyê daxwaziya
girtîyên PKK û KCKê yên
ku dest bi greva birçîbûnê
kirine, mafê xweparastina
bi Kurdî, di Desteya
Wezîran de wê were
gotûbêjkirin. 

Wezîrê Dadê yê Tirkiyê
Sadullah Ergîn, îfade kiriye
ku, ger çalakiyên greva
birçîbûnê bi dawî bibin, wê
pirsgirêk hîn bi hêsane
bêne çareserkirin. Li gorî
nûçeya rojnamevana rojnameya
Milliyetê Gokçer Tahincioglu,

Wezîrê Dadê Sadullah Ergîn
diyar kiriye ku, roja duşemiyê,

daxwaziya 683 çalak gerên greva
birçî bûnê yên PKK û KCKê, ku di

nav dax wa ziyên çalakgeran de
yek jî ew e, daxwaziya mafê

xweparastina bi Kurdî, wê
di civîna Destaya Wezîran
de, bi armanca ji nû ve ser-
erastkirinê  ê were
gotûbêjkirin. 

Ergîn îfade kiriye ku,
wana berê jî ji akademisye-
nan di vê mijarê de nêrînên
wan payîne û ji bo ku
xweparastina bi Kurdê  bê
kirin, wana wê di desteya
wezîran de hewl bidin.    

Wezîrê Dadê Sadullah
Ergîn û parlelmenterên BDPê li
ser vê mijarê hatibûn ba hev. 

Ceifer Îbrahîm Îminkî Peyv-
darê Partîya Demokrata Kurdis-
tanê ragihand ku PDK piştgirya
daxwazên zîndaniyên siyasî yên
bakûrê Kurdistanê dike û dawe ji
hikûmeta Turkiye dike ku bi dûv
daxwaziyên wave biçe.

Ceifer Îbrahîm Îminkî Peyv-
darê Partîya Demokrata Kurdis-
tanê di daxuyaniyekê taybet de
bo kdp.info ragihand ku ew
dengê xwe didin pal wan dengên

ku daxwaza mafên wan zîn-
daniyên siyasî dikin û got: " Em ji
hikûmeta Turkiye daxwaz dikin

daku daxwazên wan zîndaniyan
bicîhbîne."

Ceifer Îbrahîm got:" Em
dibînin intîhak û pêşêlkirina mafê
welatiyan li ser meseleya siyasî
cihê razîbûnê nine û ev mebdeya
Partiye."

Ceifer Îbrahîm diyar kir  ku:"
serokatiya partiya me gelek
caran ragihandiye ku dive
zimanê guftûgoyê li cihê şer û
cek bê bikar anîn" (KDP-Info)

Parlementerên BDPê, ger ku
hikumet bersivê nede
daxwaziyên girtiyên siyasî yên di
çalakiya greva birçîbûnê de ne,
dike roja duşemiyê, li meclîsê
kom bibin û gotûbêj bikin, "em jî
dest bi greva birçîbûnê bikin an
nekin." 

P a r l e m e n t e r ê n
BDPê xwe amade
dikin ku, di bin baniya
meclîsê de dest bi
greva birçîbûnê bikin.
BDP, roja duşemiyê li
meclîsê dike civînekê
lidarbixîne. Ger heta
wê rojê, hikumet
d a x w a z i y ê n
çalakgerên siyasî yên
ku îro 53 roj in di
greva birçîbûnê de ne
bicîh nîne, koma par-
tiyê di civînê de wê
tevlîbûna çalakiya
greva birçîbûnê gotûbêj bike.
Heta tê gotin ku, tenê koma
BDPê wê li ser mijara, "em li kud-
erê dest bi greva birçîbûnê bikin"
niqaşan bike. An li navenda giştî
a partiyê an jî li meclîsê wê dest-

pê bikin. Tê ragihandin ku, pir-
raniyê parlementeran, dixwazin di
bin baniyê meclîsê de çalakiya
greva birçîbûnê bidine dest-
pêkirin. Sedema vê jî ev e ku, ger
navenda giştî a partiyê bê ter-
cîhkirin, qasî meclîsê wê deng
dernexîne ye. Ger roja duşemiyê

biryara destpêkirina çalakiya
greva birçîbûnê bê girtin,
muhtemele ku parlementerên
BDPê li meclîsê, li salona
desteya giştî çalakiya xwe dest-
pêkirin bidin. 

Çalakiya greva birçîbûnê, li
gorî daxuyaniyên wezareta dadê,
li 68 girtîgehên li Tirkiyê,  683 girtî
û girtiyên ku ceza xwarine
dewam dikin. Çalakiyê di 12ê
Îlonê de destpêkir. 

Çalakiyê bi 63 girtîyên siyasî
yên PKK û PAJKê destpêkir û her
roj bi beşdariya girtiyên din
berfireh bû. Di nav çalakiya greva
birçîbûnê de parlementer,
şaredar, rojnamevan, xwendekar

jî hene. Par-
lementerên BDPê yên
girtî Faysal Sariyildiz û
Gulseren Yildirim,
şaredarê Wanê yê girtî
Bekir Kaya, roj-
namevan Tayyip
Temel jî dûra kesên ku
dest bi greva birçîbûnê
kirine ne. 

Dîsa di nav
çalakgeran de zarok jî
hene. Doh, bi qaîlkiri-
na parlementera
BDPê Pervîn Buldanê,
2 zarokên li Girtîgeha

Şaklanê çalakiya xwe bi dawî
kirin. Çalakger çi daxwaz dikin:

Tecrîda şidandî a li ser Ocalan
rakirinê, mafê xweparastin û per-
werdehiya bi Kudî bê qebûl kirinê
daxwaz dikin. Avestakurd

Xweparastina bi Kurdî tê Desteya Wezîran

Parlementer jî wê dest 
bi greva birçîbûnê bikin

Em piştgirya zîndaniyên bakûrê Kurdistanê dikin

Îran, Iraq û PKK civiyan

Li Helebê meclisa leşkerî 
ya kurdî hate ragihandin
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Îro roja îniyê 02.11.2012ê, Mesûd Barzanî serokê
herêma Kurdistanê bi serdaneke fermî ber bi Îmaratê bi rê
ket.

Serokê herêma Kurdistanê, li ser vexwandina şêx
Mihemed bin Zayîd Alnihyan serokê Îmaratê, bi ser-
daneke fermî ber bi Îmaratê bi rê ket û tê çaverêkirin ku,
serokê herêma Kurdistanê digel mezine berpirsên
Îmaratê bicive û pirsên aktuel di rêjeva Îraq û herêmî de
gotûbêj bike.

PYD-YPG û Artêşa Azad lihevkirin
Avestakurd – Hat zanîn, îro (4/10/2012) fermandara

YPG'ê a bajarê Helebê Şaha Elî Evdo (Nûjîn Dêrik) serbest
tê berdan. 

Li gor agahi yên hatîn bidest xistin, îro (4/10/2012) di

navbera Artêşa Azad û hinek kesên nêzîkî PYD'ê û YPG'ê de
hevdîtinek pêk hatiye û di vê hevdîtinê de her du aliyan
lihevkiriye û çend biryar di navbera hev de wergirtine. Yek ji
van biryaran divê hemû kesên dîl hatîn girtin serbest bêne
berdan û hat zanîn ku yek ji wan Nûjîn Dêrik e. Li gor pey-
mana di navbera her du aliyan de Nûjîn Dêrik îro serbest tê
berdan. Her weha hat zanîn, her du aliyan lihevkiriye ku êdî
divê hemû kom li dijî rejîmê şer bikin. Ji aliyekî din ve
kopiyeke vê peymanê ku bi zimanê erebî ye gihişte destê
me. 

Li gor peymanê her du aliyan lihevkiriye ku; 1. Divê
dijminê sereke rejîm û çeteyên wê be. 2. Her du alî dê ji
gundê Qestel û Cendo dûr bisekinin û dê li şûna wan komên
Artêşa Azad ku têkiliya xwe bi şer re tune ye li van cihan bicih
bibin. 3. Divê îro (4/10/2012) hemû dîl serbest bêne berdan.
4. Dê ala Sûriyê (ya Îstîqlalê) û alên her du aliyan di navbera
komên de bin ewên ku digihin hev. 5. Li gor peymanê divê
her du alî pêgiriyê bi vê liehvkirin û biryarê wê bin û ger tiştek
qewimî dê aliyê sêyemîn vê yekê lêkolîn bike. 

Nûjîn Dêrik hatiye înfazkirin yan saxe?
Avestakurd – Gelo Fermandara YPG'ê Nûjîn Dêrik hatiye

înfazkirin yan jî hêj saxe û di destê koma çekdaran de ye?
Fermandariya Giştî a YPG'ê ragihandibû ku 'koma çeteyan
hevala me Nûjîn
Dêrik kuştin' û
paşê ji aliyê
YPG'ê ve
d a x u y a  n i  y ê n
gefxwarin û tol-
hildanê li dijî vê
komê (Sela-
hedîn Eyûbî)
hatin belav kirin û her dawî Serokê PYD'ê Salih Muslim di
hevpeyvîna Yenî Ozgur Polîtîkayê de got 'dê bersiva pêwîst
bê dayîn'. Lê Meclîsa Leşkerî ya Artêşa Azad ragihand ku
'Şaha Elî Evdo (Nûjîn Dêrik) nehatiye kuştin.'

Piştî vê daxuyaniyê YPG'ê daxuyaniyek belavkir û ragi-
hand ku 'me der barê vê daxuyaniyê de lêkolîn daye dest-
pêkirin.' Pirs niha ev e; gelo Nûjîn Dêrik hatiye înfazkirin yan
hêj saxe? Yan jî ligel pevçûnên çekdarî şerekî derûnî jî dest-
pêkiriye û bandore xwe li civakê dike?

Parlementera Amedê a Ser-
bixwe Leyla Zana, ji bo
çalakgerên greva birçîbûnê ji
Ewrupayê re nameyek şand.
Zana, di nameya xwe de diyar kir
ku, bixwazî çirkeka me dîsa

nemaye ku em wenda bikin. 
Parlementera Amedê Leyla

Zana, ji rêber, siyasetmedar û
şexsiyetên ku xelata Sakharov
wergirtine re, ku bi xwe jî layiqa
vê xelatê hatibû dîtin, nameyek

şand. Zana, di nameya xwe de, ji
bo ku çalakiya greva birçîbûnê bi
lihevhatinekê bi dawî bibe, ji wan
kesayetan piştgirî xwest.  

Parlementera Serbixwe a
Amedê Zana, di nav de ku

Serokê Parlemena Ewrupa
Martin Schulz jî heye, ji
Sekreterê Gişt yê Konseya
Ewrupa Thorjorn Jaglang,
Berpirsyarê ji Berfirehiyê yê
Komisyona Ewrupa Stefan
Fule, Berpirsyarê ji Mafê
Mirovan yê Komisyona Ewrupa
Nils Muiznieks û gellek

kesayetên din re nameyek şand. 
Zana, di nameya xwe de

aniye ziman ku, ji bo ku grevên
birçîbûnê bê mirin bi dawî bibin,
qasî ku berpirsyarî dikeve ser
milên rayagiştiya hestyar a

Tirkiyê, berpirsyariya girîng a ku
dikeve ser milên rayagiştî a
navneteweyî jî heye. 

Leyla Zana, di nameya xwe
de îfade kiriye ku, çirkeka me a
ku em karibin wenda bikin jî
nemaye û ez ji dil bawer dikim ku,
ji bo ku hûn, mirina xortekî ji gelê
min be jî asteng bikin, hûnê
berpirsyariya xwe cîh bînin û
otorîterên Tirkiyê teşwîk bikin ku,
li gorî pîvanên peymanên
navneteweyî gava bavêjin û dest
bi mizakere û diyalogan bikin. 

Zana, di nameya xwe de bal
kişandiye ser grevên birçîbûnê
yên salên 1980 û 2000 î û bibîrx-
istiye ku, di ev çalakiyan de, ji ber
midaxeleya hêzên dewletê gellek
kesa jiyana xwe wenda kirin û ji
girtiyan gellek jî seqet man.    

AvestaKurd - Şare darê
Bajarê Mezin yê Amedê
Osman Baydemîr, li hem-
berî êrîşên polîsan xwe
ranegirt û qîriya, Xwedê
bela xwe bide we, Xwedê
we tine bike, bêşerefno." 

Li Amedê, bi armanca
piştgirî dayîna çalakgerên
di greva birçîbûnê de ne,
BDPê xwest ku mîtîngekê
lidarbixîne. Mîtîng ji aliyê
Walîtiya Amedê ve hate
qedexekirin. Li ser vê

hevserok, parlementer û
şaredarên BDPê xwestin
ku li pêşberî Walîtiya
Amedê daxuyaniya çape-
meniyê bidin. Rasta midax-
eleya tund a polîsan hatin.
Polîsan ku dest bi binçavki-
rina hin kesan kir, Şaredarê
Bajarê Mezin yê Amedê
Osman Baydemîr xwe
ranegirt û qîriya, " Xwedê
bela xwe bide we, Xwedê
we tine bike, bêşerefno." 

( h t t p : / / w w w. a v e s -
t a k u r d . n e t / n c e y n -
rojane/baydemr-qriya-
xwed-bela-xwe-bide-we-
bserefno-h2475.html)

Avestakurd – Piştî
daxuyaniya Wezîra
Karê Derve ya Emerîka
Hillary Clinton li dijî Kon-
seya Neteweyî a Sûriyê,
plana nû ya Emerîka a

Sûriyê diyar bû. Li gor
plana nû, divê Kurd bi
awayekî xurt cihê xwe di
muxalefatê de bigirin. 

Li gor pêzanîn û
agahiyên têne gerandin,
dê muxalefata nû li pay-
texta Qeter Dewhayê

kom bibe û di nava 5
rojan de bê ragihandin,
belavkirin. Gelo, di vê
plana nû de çi heye? Kî

cih digire?
1. Di çêkirina muxa -

lefata nû de, dê hinek
yên Kevin hebin û dê
hêzên ku ji aliyê Kon-
seya Neteweyî Sûriyê
ve ji derve hatibûn hiştin
tê de cih bigirin.

2. Di çêkirina nû de,
ji bo pêşîlêgirtina komên
weke El Qaîd û komên
Îslamî ên radîkal der-
basî nava wê nebin, dê
komên nêzîkî van
koman ji derve bihêlin.

3. Di çêkirina nû de,
dê Kurd bi awayekî xurt
cih bigirin.

4. Bi beşdarbûna

komên cuda cuda re dê
komîsyonên jêr bêne
çêkirin. Di civînên bêne
lidar xistin de, dê hewl
bê dayîn di rojên 4-5-6-
7'an ên Mijdarê de bigi-
hine encamekê.

5. Dema li 7'ê Mij-
darê çêbûna nû pêkhat,
li 8'ê Mijdarê dê ji cîhanê
re bê ragihandin.

6. Di çêbûna nû de,
dibe ku danasîn bi
'Hikûmeta Sûriyê a li
Surgunê' bê kirin. Her
weha ji bo ku cîhan vê
hikûmetê nas bike, dê
Emerîka bi xurt bikeve
dewrê.

R a n y a y ê  p i ş t g i r î  
d a  r o j i y a  b i r ç î b û n ê

Avestakurd – Li Herêma Kurdistanê ji bo
piştgiriya rojiya birçîbûnê ku derbasî roja
xwe ya 54'an bû, her ku diçe deng bilind

dibin. Piştî piştgiriya PDK'ê, YNK'ê û çend
partiyên din weke tevgera Goran, partiya
zehmetkêşan ji bo rojiya birçîbûnê ku ev bû
54 roj girtiyên ji doza PKK-KCK'ê tê de ne,
her ku diçe dengê xelkên Herêma Kurdis-
tanê bilind dibe. Li gor malpera Xendan,
hejmarek çalakvan û rewşenbîrên bajarê
Ranyayê piştgiriya xwe ji bo rojiya birçîbûnê
ragihandin. 

Erdogan jî wê îfadê bide
Îro li Medyaya Tirkiyê hate ragîhandin ku wê Serokwezîrê

Tirkiyê Receb Teyîb Erdoğan jî dê ji bo îfade bide Komisyona
Lêpirsîna Li Derbeyên Leşkerî  bête vexwendin.

Berdevka komisy-
ona darbeyan Îdris
Şahin gotiye ku wan
niyet heye ku Serok -
wezîr Receb Teyib
Erdogan jî vewxînin
îfadeyan.

İdris Şahin li ser
pirsa ku guhdarîkirina
li serleşkerên girtî jî
weha gotiye:  Ji ber ku
pêvajoya darizandina 28ê Sibatê hêjî berdewam e û biryara
nihêniyê jî heye, me vê meselê dereng dixînin. Hêjayî gotinê ye
du roj berê kevneserokê Partiya Komarî ya Gel (CHP) Deniz
Baykal ji bo îfadedanê çûbû Komisyonê û pirsên ku jê hatibûne
kirin, li xweşa wî neçûbûn, bersiva pirsan nedabû û hema
rabûbû çûbû derva.

De ka em ê bala xwe bidinê ka gelo wê tewrên Serokwezîr
bibe çi?  Rojeva Kurd 

Baydemîr qîriya: Xwedê bela 
xwe bide we,  bêşerefno

Plana nû ya Emerîka a Sûriyê diyar bû

Leyla Zana ji Ewrupayê re name şand

Serokê Kurdistanê ber 
bi Îmaratê bi rê ket
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Emek, Demokrasi ve Özgür-
lük Bloğu bileşeni kadınlar,
operasyonlara karşı gerçek-
leştirmek istediği yürüyüş polis
tarafından engellendi. Engelle-
meyi protesto eden kadınlar,
çocuklarını askere gönder-

meyeceklerini belirtti.
İstanbul Hava-İş Sendikası

önünde bir araya gelen yak-
laşık 300 kadın, „Artık yeter
kadınlar savaş istemiyor“,
„Savaşı Kürtler değil AKP tır-
mandırıyor“ pankartları ve
„Çocukların ölümü masaya
oturmayan AKP yüzündendir“,
„Erdoğan barışı engelledi“,
„Gençler ölmesin savaş bitsin“,
„Dün Halepçe, bu gün kandil“
dövizlerini taşıdı. Kadınlar,
buradan Bakırköy Özgürlük
Meydanı’na yürümek istedi.
Ancak yoğun önlem alan
polisler, izin vermedi. Bunun
üzerine kadınlar, engellemeyi

protesto etti.  Bakırköy Mey-
danı’na yürüyüşlerine izin ver-
ilmeyen kadınlar, bu defa İncirli
Caddesi’ne yürümek istedi,
fakat polisler buna da izin ver-
medi.  Bunun üzerine kadınlar
caddede oturma eylemi yaptı. 

Yarım saat devam eden
oturma eyleminin ardından
basın açıklaması okundu.
Kadınlar adına açıklamayı
okuyan Vildan Kıran, „Savaş
tamtamları eşliğinde milliyetçilik
ve militarizmin, erkek egemen-
linin tüm toplumu teslim alması-
na, kadınların ve bütün
toplumun demokratik talep-
lerinin kuşatılmasına izin ver-
meyeceğiz“ dedi. 

AKP’nin savaş senaryoları-
na karşı seslerini yükselmeye
devam edeceklerinin altını
çizen Kıran, „Tüm dünyaya
çağrımızdır. Bu savaşa sessiz
kalmayın“ çağrısında bulundu. 

Demokratik, ekolojik, cinsiyet
özgürlükçü paradigmasıyla
dünya kadınlarına örnek teşkil
eden BDP, yüzde 40 cinsiyet
kotasını yaşamın her alanında
hayata geçiriyor. 

Tutuklu milletvekilleri Selma
Irmak ve Gülser Yıldırım'ın
yanısıra yazar ve akademisyen-

lerin de aralarında bulunduğu
toplam 80 kişilik Parti Meclisi'ne
34 kadın seçildi.

Siyasi Partiler Kanunu
nedeniyle Eşbaşkanlık için iki
kişi gösterilmediğinden Selahat-
tin Demirtaş'ın genel başkanlığa
seçildiği Olağan Kongrede, Gül-
tan Kışanak ise Eşbaşkan
olarak görevini sürdürecek.

BDP'nin yeni Parti Meclisi'ne

seçilen kadın üyeler şunlar: 
Gültan Kışanak, Akide İdin,

Arzu Moco, Asiye Kolçak, Ayla
Yıldırım, Ayşegül Akış Deve-
cioğlu, Cihan Sincar, Çiğdem
Kılıçgün Uçar, Emine Ayna,
Emine Büşra Ersanlı, Emine
Çaynak, Fatma Kurtulan, Fatoş
Yener, Filiz Demirci, Filiz Koçali,

Gülçiçek Güner Tekin, Gülçin
İsbert, Gülizar Kalmış, Gülser
Yıldırım, Hülya Yer, Kibriye
Evren, Medeni Kırıcı, Meral
Danış Beştaş, Mukaddes Kubi-
lay, Nazan Üstündağ, Nesrin
Deniz, Nimet Sezgin, Pervin
Buldan, Pınar Akdemir, Selma
Irmak, Serpil Köksal, Songül
Çelik, Şehbal Şenyurt
Arınlı,Yıldız Aktaş".

BDP, kapatılma pahasına
yürüttüğü Eşbaşkanlık uygula-
masının yaygınlaştırılmasını
istemiş, kadınların hem daha
fazla siyasete çekilmesi hem de
siyasete giren kadınların karar
mekanizmalarında daha etkin
rol oynaması için çağrı yapmış,
kongreye hazırlık sürecinde de 7
kişilik kadın komisyonuyla da
yerellerde özgün toplantılar
düzenlemişti. 

Türkiye ve Kürdistan cezaev-
lerinde PKK ve PAJK’lı tutsak-
ların 12 Eylül 2012’den bu yana
devam sürdürdükleri açlık grevini
desteklemek amacıyla, Kürdis-
tanlı kadınlar Düsseldorf’ta
eylem gerçekleştirdi. 

Dün saat 14:00’da Düsseldorf
merkez postanesinde biraraya
gelen Kürdistanlı kadınlar Türk
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e
hitaben hazırlanan kartları imza-
layarak postaladılar. Düsseldorf
Arjin Kadın Meclisi, CENİ Kürt
Kadın Barış Bürosu, Duisburg
Kürt Kadın İnisiyatifi, Kürdistan
Barış Anneleri İnisiyatifi’nin ortak
organize ettiği eyleme, Düssel-
dorf postanesindeki Almanlar da
katıldılar. Almanlar kartları imza-
layarak destek verdiler. 

Bu eylem onurumuzdur
Eylem öncesi Barış Anneleri

İnisyatifi adına bir konuşma
yapan Fethiye Kahraman,

“Kürdistan ve Türkiye zindan-
larında direnen evlatlarımızın
talepleri bizim de taleplerimizdir.
Önderliğimizin özgürlüğü bizlerin
ve ülkemizin özgürlüğüdür. 

Bu eylem, bizim onurumuz-
dur. Bizler sonuna kadar bu
direnişi yükselteceğiz. Avrupa’da
açlık grevi eylemcilerinin seslerini
duyurmaya devam edeceğiz. 

Türk devleti bilmeli ki, bizler
özgürlüğümüzden, Başkan
APO’dan asla vazgeçmeyeceğiz”
şeklinde konuştu.Türk Adalet
Bakanlığı’na gönderilen kart-
postalda, PKK’li ve PAJK’lı siyasi
tutsakların başlattıkları açlık grevi
eyleminin amaç larının destek-
lendiği ve bir an önce bu talep-
lerin kabul edilmesi belirtildi. 

Toplam 90 kartpostal Kürdis-
tanlı ve Alman kadınlar tarafın-
dan postalanarak eylem son-
landırıldı.  

‘Çocuklarımızı askere 
göndermeyeceğiz’

BDP yine fark yarattı

Düsseldorf’ta kadınlardan direnişe destek

Cezaevi’ndeki kadın
direnişçiler: “Eylemimiz, özgür
ülke ve özgür kimlik için. Çocuk-
ların oyunlarının, bombalarla
bölünmemesi için. Keşke bu
halka feda edilecek canımızdan

daha değerli birşeyimiz olsaydı.” 
Mardin E Tipi Kapalı Ceza-

evinde süresiz-dönüşümsüz
açlık grevinde olan PAJK’lı kadın
tutuklu ve hükümlüler yazdıkları
mektuplarda, direnişlerini,
duygularını şöyle özetliyor:
“Eylemimiz, özgür ülke ve özgür
kimlik için. Çocukların oyun-
larının, bombalarla bölünmemesi
için. Eylemimiz, ölüme sevdalı
bir eylem değil, alıştırılmak iste-
nen ölüme karşı, yaşamı day-
atan bir eylemdir. Bu coğrafyada
nice bedenler yaşamın filizlen-
mesi uğruna düşüyor toprağa.
Keşke canımızdan daha değerli
bir şeyimiz olsaydı da, onu da bu
halka feda etseydik.”

Sayı artıyor
Süresiz-dönüşümsüz açlık

grevine giren PKK ve PAJK’lı
tutuklu ve hükümlerin sağlık
durumları her geçen gün kötüye
giderken, greve yeni gurupların
eklenmesiyle sayı gittikçe artıyor.
Açlık grevine giren tutuklu ve
hükümlülerin, eyleme katılış
amaçlarının yer aldığı mektuplar
kamuoyu ile paylaşılmaya
devam ediyor. Mardin E Tipi
Kapalı Cezaevi’nde 40 gündür
açlık grevinde olan Züleyha Yıl-
maz, Behice Tanrıverdi, Şirin

Şahin ve 20 gündür grevde olan
Zeynep Altınkaya duygularını
anlattıkları mektuplarda şöyle
diyor:

Kalıcı barış için 
haykırıyoruz

Zeynep Altınkaynak: 23
yaşındayım. Bir buçuk yıldır
cezaevindeyim. Kürt
coğrafyasında yaşayan tüm
çocuklar gibi, bende sürgünlerde
devletin kirli yüzüyle erken
tanıştım. Bu eylemi anlamsı-
zlaştırmaya çalışanlara, anla-
mayanlara inat bu eylem,
hakikatin peşine aşkla düşen-
lerin güneşe sevdalıların, yaşa-
ma ve yaşatma direnişidir. Bil-
gemiz, “Milyonlarca kişi, daracık
bir hücrede nasıl tutulabilir?”
diye, şahsındaki müthiş temsil ve
direnme gücünü ortaya
koyarken, bizler bu eylemle o
temsiliyeti, bugün Kürt sorunu
çözümünde ve halkların kalıcı
barışın sağlanmasındaki elzem-
liğini haykırıyoruz. Kelepçeleri
zihninde taşıyanlara direnişle,
yaşamın sanal yüzünde
yaşayanlara, hakikat ile ölüme,
bedenlerimizle kafa tutmak
için… Özgür ülke ve Özgür kim-
lik için. Çocukların oyunlarının,
bombalarla bölünmemesi için…

Yaşamak direnmekle
mümkün

Züleyha Yılmaz: 1991’de
savaşın kirli politikaların yoğun
olduğu bir coğrafyada dünyaya
geldim. İnkârı bol, linç kültürü

gelişkin ve milyonları denizin
ortasında dört duvarla olan bir
şehirde büyüdüm. Beş aydır
tutukluyum. Ülkemdeki imha,
inkâr ve tecride karşı, şimdi bu
dar mekânda, böyle bir eylemde

bulunmak benim için büyük
anlam taşıyor. Eylemimiz ölüme
sevdalı bir eylem değil, alıştırıl-
mak istenen ölüme karşı yaşamı
dayatan bir eylemdir. İnkâr
edilmiş bir halka reva görülen

ölüm olmuştur. Böylece ölüme
alıştırılmış bir gelenek oluşturul-
mak isteniyor. Benim ülkemde
yaşam bilge etrafında bedenlerle
tutuşan kadar yakıcıdır. Bu
coğrafyada nice bedenler düşer
toprağa, yaşamın filizlenmesi
uğruna. Bu yakıcı gerçeklikle,
bilge ışığı çok net görülüyor ki,
yaşamak ancak direnmekle
mümkündür, ötesi yaşam
değildir.Yaşamı kazanıncaya ve
özlem duyduğumuz hakikate
kavuşuncaya dek direnmekte

karalıyız. Bu anlamda taleplerim-
iz gerçekleşinceye kadar
eylemimizi sürdüreceğiz. Hiçbir
baskı, zor ve dayatma
eylemimizi durduramaz.

Mücadele bedel ile büyüdü
Behice Tanrıverdi: Bilge bize

çocukluk hayallerimize ihanet
etmemeyi öğreti. 1982’de Xeyrî
Durmuş, Kemal Pir, Akif Yılmaz
ve Ali Çiçek’in başlattıkları ölüm
oruçları inkâr, imha ve işkenceye
karşı görkemli bir direnişti. 82’de
daha bebek iken Amed Zindanın-
da vahşete karşı yürekli yiğidin

bedenleri, özgürlük için fedaice
feda etiklerini dinlerdik. 30 yıldır
Özgürlük mücadelemiz, ödediği
bedellerle gün be gün büyümüş
ve direniş nesilden nesile süre
gelmiştir. Bir aylık bebekken
annemin ninnileri, zılgıtlarla ağıt-
lara dönüşmüştür. 30 yıl sonra
dönüşümsüz, süresiz açlık
grevinde yer alıyorum. 13 yıl
önce yaşanan inkâr, imha asimi-
lasyon politikaları, bu günde
devam etmektedir. Bende bu
yürüyüşün yürüyüşçüsü olan, bir

kadın olarak, ne annelerimizin
ninnilerinin, nede zılgıtların ağıta
dönüşmesini istemiyorum. Başta
13 yıldır Sayın Abdullah Öcalan
üzerinde uygulanan tecridin
kaldırılması, kendisinin sağlık
güvenlik ve özgürlük koşulları
sağlanmadan bir adım geri
atmayacağımı, çocukluk hayal-
lerime ihanet etmeyeceğimi, bu
direnişin devamcısı olacağımı
belirtmek istiyorum.

Keşke candan değerli bir
şey olsa!

Şirin Şahin: 1991 Silopi
doğumlu, yurtsever bir ailenin
çocuğuyum. Bir buçuk yıldır
cezaevindeyim. Burada
yaşadığım her saat, bana çok
derin anlamlar yaşattı.
Yoldaşlığı, hareketi ve mücadele
etmeyi öğrendim. Mücadeleye
olan bağlılığım daha da arttı.
Burada bana her konuda destek
veren yoldaşlarımdan destek
alarak, cezaevine alışmaya
çalıştım. Bugüne kadar 5 kere,
kısa süreli açlık grevlerine
girdim. 

Bu seferkinin anlam derinliği
bambaşkaydı. Kişide önemli
olan, güç ve iradedir. Ben
irademe ve inancıma sonsuza
dek güveniyorum. Grevde, daha
güçlü olduğuma inanıyorum.
Sonuna kadar bu eylemi sür -
düreceğim. Taleplerimiz yerine
gelmeyene kadar, sonu ölüm bile
olsa bu eylemden vazgeç -
meyeceğim. Keşke canımdan
daha değerli bir şeyim olsaydı
da, onu da bu halka feda etsey-
dim.  

Özgür ülke ve kimlik için...
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Öcalan’a özgürlük ve Kürtçe
önündeki engellerin kaldırılması
amacıyla 53 gündür açlık grevi
yapan PKK ve PAJK’lı tutsaklar,
talepler karşılanana kadar eylemi
sürdürmekte kararlı. Topyekün
direnişe geçen Kürtler ise, ser-
hildanlarla talepleri sahipleniyor. 

Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezae-
vi’nde açlık grevine giren 15
PKK’li tutsak kararlılıklarını vur-
gulayarak, “Barıştan yana olan,
insana değer veren herkesi
yanımızda yer almaya değil;
uğruna ölüme yattığımız bu iki
talebin etrafında kilitlenmeye
çağırıyoruz” diye haykırdı.
Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi’n-
deki tutsaklar da talepleri
karşılanmak yerine müdahale
seçeneğini gündeme getiren
hükümetin yaklaşımına tepki
göstererek, “Hiçbir müdahaleyi
kabul etmiyoruz bizler hasta
değil eylemciyiz. Direnişimiz
fedaice sürecektir” mesajını
verdi. 

3 Ekim ve 15 Ekim’de İzmir
Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezae-
vi’nde açlık grevine giren 15
PKK’li tutsak, özgeçmişlerini,
açlık grevine başlama nedenleri
ile duygu ve düşüncelerini içeren
bir mektup kaleme aldı. Tutsak-
lar, 3 Ekim’de açlık grevine
başlayan tutsakların gözde kan-
lanma, el ve ayakta üşüme,
damakta yara, idrarda yanma,
baş dönmesi ve ağrısı, mide
bulantısı, mide krampı, göz
ağrısı, kulak çınlaması, uyku
bozukluğu, halsizlik, mide yan-
ması gibi sağlık sorunları
yaşadıklarını belirtti. 15 tutsağın
kaleme aldığı mektup şöyle: 

Hürşit Külter: 1984 Şırnak
merkeze bağlı Besta (Serige
Mihamede Oso) Köyü’nde doğ-
dum. 2006’dan itibaren DTP
Gençlik çalışmalarına başladım.
2009’da “Şırnak KCK” adı altında
yapılan operasyonla tutuk-
landım. Önderliğimiz üzerindeki
ağır tecrit ve beni dünyaya
getiren anamın dilinin hala
yasaklı oluşu, hareketimizin onca
çözüm ve barış çabalarına
karşın, Başbakan ve hüküme-
tinin çözümsüzlükte ve siyasi-
kültürel soykırımdaki ısrar beni
bu eyleme sevk etmiştir. Bu
eylemdeki mesajım nettir. 

Sertaç Kılıçarslan: 1976’da

Tatvan’ın Çorsen Köyü’nde doğ-
dum. Belki bu eylemle önder-
liğime, halkıma, hareketime karşı
yetersizliğimi giderebilme fır-
satını bulurum. Bu eylemimin
amacı önderliğimin ve halkımın
amacına ulaşmak içindir. Bu
eylemden daha fazlasını yapa-
bilmek güç ve başarıyı ortaya
çıkaramadığım için halkıma ve
hareketime özeleştirimi veriyo-
rum. 

Özkan Yaşar: Ben Ağrı
Diyadinliyim. 1986 yılında
İzmir’de doğdum. Şu an içinde
bulunduğum eylemin tarihsel ve
toplumsal bağlarında ruhani, vic-
dani, ilkesel ve politik anlamda

bir arınma olması, esasen yeter-
siz yoldaşlığı aşmaya çalışmanın
çabasıdır. Arayış ile isyanın
bütünleştiği bir yöntemle hakikat
ile buluşmasıdır. Bu sebeple her
gün insanların dağlarda,
köylerde, şehirlerde bu savaşta
ölmelerine, faşizme, asimilasyon
yoluyla makul köleler yaratıl-
masına seyirci kalamazdım.
Fiziksel bütünlüğümü koruduğu-
mu sanarak tepkisiz bir hiç gibi
yaşayacağıma ‘Yaşamı uğrunda
çok seven’lerin yolundan giderek
karnı aç, onurlu bir toklukla
doğaya dönmeyi yeğlerim.
Herkesi yanımızda yer almaya
değil; uğruna ölüme yattığımız
bu iki talebin etrafında kilitlenm-
eye çağırıyoruz. Sözün bittiği
yerdeyiz. 

Ekrem Altay: 1975 Siirt-Dihe
(Eruh) doğumluyum. Harekete
1999 yılında katıldım. 6 yıldır zin-

dandayım. Kendi bedenimi
eyleme yatırmayı bir borç bildim.
Bu görev ve sorumluluğun bil-
incindeyim. Bu eylemle
halkımızın önderlik etrafında
kenetlenip, onun özgürlüğünün
sağlanması için her Kürt ferdinin
eyleme geçmesini bekliyorum.
Çünkü önderliğini özgürlüğü Kürt
halkının özgürlüğüdür.

Mehmet Yayan: 1966 yılında
Rıha-Giresor (Siverek) doğum-
luyum. Önderlikle tanışmaya nail
olmuş birisi olarak vicdanen,
ahlaken ve taşıdığım parti kişiliği
gereği tereddütsüz bu direnişe
yatmayı görev belledim.
Herkesten özellikle onurlu, bil-

inçli ve duyarlı olan tüm kesim-
lerden bu direnişe ses olmalarını
ve sahiplenmelerini bekliyorum.

Turgut Koyuncu: 1974
Kars’ın Digor İlçesi’nde doğdum.
18 yıldır zindandayım. Önder
Apo’ya ve halka karşı tarihi, ahla-
ki ve vicdani sorumluluğumuz
var. Halkın önderi ancak halkın
güçlü çabasıyla özgürleşir.
Halkımızın bu çığlığa ses ver-
mesini bekliyoruz. 

Nevzat Kılıç: 1970 Muş’un
Varto İlçesi’ndeki Sazlıca
Köyü’nde doğdum. 1994’te
tutuklandım. Özgürlük bedel
ödenmeden asla kazanılamaya-
caktır. Biz tutsaklar tarihin kritik
dönemlerinde tarihi rolümüzü bir
daha tereddütsüz, kaygısız
oynayacağız. AKP ve onun
yeniden devşirerek yarattığı yeni
bir işbirlikçi-ihanetçi kesimlere
tarihi bir yanıt olması için topy-

ekün direnişe kalkma zamanıdır. 
Şenol Koç: 1985 Nusaybin

doğumluyum. 2007 yılında
gençlik çalışmalarındayken
tutuklandım 14 Temmuz
direnişçilerinin bizlere öğrettiği
en önemli şey koşullar ne olursa
olsun, direnişin mümkün ve
vazgeçilmez gerçeğidir. Bizler
zor bir işe giriştiğimizin farkın-
dayız. Bizlere düşen bu onurlu
gerçekliğe layık olmaktır. Herkesi
duyarlı olmaya ve katkı sunmaya
çağırıyorum. 

Ahmet Kaya: 1990 yılında
İzmir’de doğdum. Bingöl
Kığılıyım. 2008’de protesto eyle-
minde yakalandım. Önder Apo
14 yıllık ağır tecride, izolasyon,
işkence altında tutulurken, üste-
lik son 15 aydır kendisinden
hiçbir haber alınamazken bu

duruma onurlu bir Kürt genci
olarak sessiz kalamazdım.
Ülkemin özgürlüğe ve barışa
kavuşmasının yolu Önder
Apo’nu özgürlüğünden başlar.
Selçuk Esin: 1978 Amed doğum-
luyum. Bedenimizi öne sürmek-
ten başka bir yol bırakılmamıştır. 

Selahattin Elma: 1972’de
Amed-Silvan’da doğdum. Bu
harekete katılmamı etkileyen
Şehid Agit arkadaşın annemin
süt çocuğu olması, kendimi hep
bu mücadelenin bir çocuğu
olarak bir neferi olarak
görmemdir. Agit arkadaşın aileye
olan bağlılığı böyle etkiliyordu.
90’lı yıllardan beri bu mücadele
içindeki yerimi alıyorum. 

Önderliğimizin özgürlüğü ve
anadilde savunma/eğitim talep-
leri ahlaki ve vicdani bağlamda
bedenimi ortaya koymaya yeterli
gerekçelerimdir. Bize bu acıları

çektiren zihniyete karşı tek
silahım olan kişisel irade, bilinç
ve inancımdır. 

Erdal Taş: 1986
Amed/Pasur’un Kuyé Köyü’nde
doğdum. 8 yıldır tutukluyum ve
tahliyeme 5 yıl var. Köylerimiz,
evlerimiz gözlerimizin önünde
yakıldı. Aile, akraba işkenceden
geçirildi ve hakaret edildi. Bu
eyleme girmemin temel amacı
barışa ve ezilen bir halkın özgür-
lüğüne olan inancımdır. Bunun
teminatı Önder Apo’dur. Bu
nedenle önderliğin üzerindeki
tecridin kaldırılması ve özgür-
lüğüne kavuşturulması için
birçok arkadaş gibi bedenimi
ölüme yatırıyorum.

Orhan Yüksel: 1978 Bitlis-
Norşin’de doğdum. Bugün
önderliğimiz şahsında onurlu tüm
Kürtler İmralı‘da küçük bir
hücrededir. Önderliğimize yak-
laşım özgür yaşamı isteyenlere
yaklaşımdır. Bu sistem Önder-
liğimiz şahsında Kürtlerin nefes
borusunu yok etmek istiyor.
Buna sessiz kalmak, onaylamak,
bu katliama ortak olma anlamına
gelir. Böyle bir eylemi seçmemin
nedeni yaşama olan bağlılığım-
dan ve sevgimden dolayıdır. Bu
eylem ölüme değil, yaşama
giden bir eylemdir. 

Ölümü ve yok edilmeyi red-
detmek için bu eyleme başvuruy-
orum. 

Adalet ve özgürlük kendi
kendine gelmez. Mücadele,
emek ve bedel gerektirir. Derviş
Tanış: 1978’de Şırnak-Basa’ya
(Güç lü konak) bağlı Zivinga Şıka-
ka Köyü’nde doğdum. Bedenler-
imizi büyük bir eyleme yatırarak
onurlu Kürt halkının bu köle
yaşamı yaşamayacağını ve
yaşamının son anına kadar
direneceğimizi dost-düşman
herkese bir kez daha göstermek
istiyoruz. 

Sinan Ekmekçi: 1992 Muş-
Kop doğumluyum. Bu eyleme
başlamak için geç bile
kaldığımızı ifade etmek istiyo-
rum. Halkıma ve kamuoyuna
vereceğim mesaj; Artık yeter yıl-
larca yaşanan zulüm, zorbalık,
sömürü, katliam, işkence ve
ızdıraplara. 

Artık herkesin gözünü açıp
doğruları görmesi ve gerçeklerle
yüzleşmesi gerekiyor. Yıllardır
devlet durmadan öldürüyor,
yakıyor, yıkıyor ve hakaret ediy-
or. Bunlara dur demenin zamanı
geldi ve geçiyor. 

Çatışmalarda yaşamını
yitiren PKK'lilerin aileleri,
Başbakan Erdoğan'ın "Biz
onlar için ağlamadık, ağlamay-
acağız. Bunlar Zerdüş'tür" söz-
lerine tepki gösterdi. 

2009 yılında Sêrt'in Dihê
(Eruh) İlçesi'nde Türk savaş
uçaklarının yaptığı hava
saldırısında oğlu Abdurrahman
Erkan'ı kaybeden Sultan Erkan,
"Bizim çocuklarımız 'terörist'
değil, Erdoğan'ın devleti
terörist. Çocuklarımız keyfind-
en değil devlet zulmünden
dolayı dağa çıktı. Kanımızın
son damlasına kadar şehitlerin
ve önderlerinin yanındayız,
Erdoğan bunu bilsin" dedi. 

Onun yeri yok
Eşi Zahir Dinler'i 1995 yılın-

da Şirnex'te, oğlu Mahir Dinler'i

ise 1999 yılında Colemêrg'teki
çatışmalarda kaybeden Hanife
Dinler ise, "Kimliğimiz, dilimiz,
haklarımız verilseydi kimse
dağa çıkmazdı" diyerek,

Başbakan Erdoğan'ın PKK'liler-
le ilgili sözlerini kınadı:
"Başbakan bu sözleriyle bize

ve çocuklarımıza hakaret ediy-
or. Bir yurttaş olarak ben onu
Başbakan olarak görmüyorum.

Psikolojisi bozulmuş, insan
olsaydı böyle sözler söylemez-
di. Onun yeri ne bu dünya da

ne de öbür dünyada var." 
Allah onu ıslah etsin 

PKK'li olduğu iddiasıyla
1999 yılında 3 arkadaşıyla bir-
likte Şirnex'in Cizîr İlçesi'ndeki
evinden alınarak Cudî Dağı'nda
infaz edilen Nusret Ergin'in
annesi Feyruz Ergin, "Oğlumu
evden alıp yedi gün işkence
yaptıktan sonra Cudî Dağı'na
götürüp, bombalarla param
parça ettiler. 

Oğlumun ceset parçalarını
kendi ellerimle toplayıp, bir bat-
taniyenin içine koydum. Bun-
dan dolayı yedi yıl boyunca
psikolojik tedavi gördüm" hatır-
latmasında bu lun du. 

Başba kan'ın yaşamını
yitiren PKK'liler için sarf ettiği

sözlere tepki gösteren anne
Ergin, "Erdoğan'a bir şey
demiyorum. 

Onu Allah'a havale ediyo-
rum. Allah onu ıslah etsin. 

Bu dünyada ve öbür dünya-
da ona hakkımı helal etmiyo-
rum" dedi. 

Kürtler hiç hakaret etmedi
1994 yılında Zagros

Dağları'nda çıkan çatışmada kızı
Saray Ay'ı kaybeden YAK-DER
Eşbaşkanı Kerem Ay da, Kürt
halkının şimdiye kadar ne asker
ailelerine ne de askerlere hakaret
ettiğini anımsatarak, Kürtlerin ölü-
lerine saygısı olmayan bir
Başbakan'ın Kürt halkına da
saygısı olmayacağının altını
çizdi.       yeniozgurpolitika.org

Talepleri çözüm getirir

PKK'lilerin ailelerinden Erdoğan'a tepkiwww.ne
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Каждый, кто читал Майкла
Рубина, легко понимает
величину его антипатии к кур-
дам. В своей недавней статье
Рубин утверждает, что прези-
дент Масуд Барзани не
является национальным
лидером. Напротив, прези-
дент Барзани - не только
самый известный националь-
ный курдский лидер на сего-
дняшний день, но он также
является прагматичным и
дальновидным лидером,
который был признан в каче-
стве Человека мира на миро-
вой арене. 

Послужной список Барза-
ни доказывает, что он человек
принципиальный. Всю свою
жизнь он боролся за права
курдов во всех частях Курди-
стана. Хотя некоторые явно
рассматривают понятие неза-
висимого Курдистана как
фантазию, которая существу-
ет только в стихах и мечтах,
президент Барзани заявил,
что самоопределение являет-
ся "естественным правом" и
посвятил свою жизнь вопло-
щению этой "мечты" в реаль-
ность.

Без сомнения, источником
популярности Барзани
является его чувство нацио-
нализма и подлинной реши-
мости защитить курдов.
Ключевым индикатором,
который показывает его
популярность, является
недавняя попытка оппози-
ционных курдских партий
изменить существующий
порядок избрания президента
КРГ с прямой демократии,
когда народ Курдистана

напрямую избирает кандида-
та, к системе, в которой пар-
ламент будет выбирать кан-
дидата в президенты, что ука-
зывает на то, что соперники
Барзани в ужасе от его расту-
щей популярности. 

Единственное, что Рубин
имеет право заявлять, так это
то, что "националистическая
риторика является одной из
основных тем выступлений и
заявлений президента ирак-
ских курдов Масуда Барзани",
следовательно, Рубин пони-

мает, что содержание выступ-
лений Барзани следует из его
сердца и его кредо. 

Среди обильного списка
доказательств, подтверждаю-
щих, что Барзани является
истинным национальным
лидером, в первой очереди
его подвиги на поле боя про-
тив иракской армии в 1960-
1990-х годах, его стойкость и
решимость остановить угрозу
турецкой оккупации в 2003
году, и его дипломатия и мир-
ный подход в борьбе за права
курдов в Багдаде в пост-сад-
дамовской  эпохе, путем при-

нятия не менее, чем феде-
ральной и демократической
системы в Ираке, "на данный
момент". 

Возможно, Рубин испыты-
вает провалы в памяти по
поводу его собственного про-
фессионального опыта. В то
время он занимал пост регио-
нального директора по Ираку
в Министерства обороны и
Временной коалиционной
администрации (CPA) в
период с 2002 по 2004 годы.
Тогда президент Барзани

перекрыл попытки Пола Бре-
мера, босса Рубина, по даль-
нейшему разделу иракского
Курдистана путем создания
провинциального федерализ-
ма из 18 федеральных
земель, - шага, который
поставил бы под угрозу курд-
ские достижения. Это может
быть источником его разоча-
рования. 

Напомним, что президент
Барзани возглавил кампанию
по предотвращению действий
премьер-министра Ирака
Нури Малки по возвращению
Ирака к авторитаризму, и он

пообещал пожертвовать
своей жизнью для защиты
курдских достижений. 

Его визит на фронт проти-
востояния между иракской
армией и силами пешмерга в
Зумаре в сентябре 2012 года,
который поднял моральный
дух курдских сил для защиты
своей родины, подтверждает
этот факт. Барзани доказал,
что он является чемпионом
борьбы за права курдов по
всему большому Курдистану.
Он является архитектором и
движущей силой объедине-
ния разобщенных курдов в
Сирии. Кроме того, по его
поручению курдские силы
безопасности продолжают
обучение и логистику своих
братьев из Сирии, чтобы они
могли защитить себя, что про-
тиворечит желаниям Турции,
Сирии, Ирана и Ирака. 

Что касается блокирова-
ния продаж американского
оружия в Турцию, все знают,
что Турция является членом
НАТО и ее геополитическое
значение является наиболее
влиятельным фактором, фор-
мирующим политику США.
Таким образом, открытые
заявления президента Барза-
ни будут контрпродуктивны-
ми, так как у КРГ есть и дру-
гие средства воздействия на
Вашингтон. 

Может быть, Рубину стоит
обратить внимание на аме-
рикано-курдский Конгресс
США (AKCC), - организацию,
которая включает в себя
более 50 членов Палаты
представителей США, и кото-
рая была создана под руко-
водством Барзани для укреп-
ления отношений между кур-
дами и американцы, в пер-
вую очередь влияющую на

политику США по этим
вопросам. 

На другой ноте, признавая
при этом, что мечта курдов о
независимости зависит от
экономики КРГ, его учрежде-
ний, и его геополитического
значения, что требует укреп-
ления дружественных, торго-
вых и дипломатических отно-
шений с соседними госу-
дарствами, президент Барза-
ни неоднократно критиковал
политику Турции и выступал
за мирное решение курдско-
го вопроса в Турции, открыто
напоминая туркам, что
"турецкие военные не могут
победить курдских бойцов за
свободу, как иракская армия
не смогла победить курдских
пешмерга". 

Одиозная и смешная
риторика Рубина и его ком-
ментарии также могут быть
связаны с его принадлеж-
ностью к "American Enterprise
Institute" (AEI), который тесно
связан с турецкими генера-
лами и националистически-
ми группами в Вашингтоне. 

Может быть, вместо того,
что бы быть антагонистом по
отношению к КРГ, которое
является одним из самых
мирных, прогрессивных и
демократических прави-
тельств на Ближнем Востоке
сегодня, Рубин должен
использовать свое время и
энергию на критику молчания
Обамы по поводу зверств,
происходящих в Сирии, нару-
шения прав человека в Тур-
ции, ядерные амбиции Теге-
рана и его растущее влияние
на Ирак, и планов Малики
вернуть Ирак к диктатуре,
что представляет собой угро-
зу для... международного
сообщества.

Иракские курды в Велико-
британии начали кампанию
по официальному признанию
геноцидом массовых убийств
граждан в Ираке в конце
1980-х. 

По крайней мере 180
тысяч курдов были убиты
силами Саддама Хусейна. 

Кампания под названием
"Justice4genocide" сообщает
о жертвах и зверствах, осу-
ществляемых режимом с
1960-х годов. 

Компания ходатайствует
перед правительством Вели-
кобритании объявить массо-
вые убийства курдов геноци-
дом и убедить Европейский
союз и Организацию Объеди-
ненных Наций сделать то же
самое. 

Кампания получила под-
держку ряда британских пар-
ламентариев и правитель-
ства Курдистана (КРГ). 

Представитель КРГ в
Великобритании, Баян Сами
Абдул Рахман, сказала, что
она надеется, что кампания в
конечном итоге приведет к
успеху. 

"…Есть много, много

людей, у которых руки в
крови. Даже если Саддам
Хусейн был обвинен в гено-
циде, он не был осужден за
геноцид, так что это еще
одино разочарование для
оставшихся в живых", сказа-
ла она.

И Хусейн и его двоюрод-
ный брат Али Хасан аль-Мад-
жид - известный как Химиче-
ский Али - были казнены. 

В самых печально извест-
ных атаках боевые самолеты
сбросили химические бомбы
на город Халабджа. Погибли
5000 человек, женщин и
детей. 

Шахэ Кадир было 13 в то
время. Бомба оторвала его
обе ноги. "Это было похоже
на кошмар, для меня это
было просто невероятно.. В
одну секунду потеряв ноги,
Вы не можете в это пове-

рить", сказал он. 
Г-н Кадир присоединился

к "Justice4genocide", чтобы
собирать подписи под пети-
цией. Представитель британ-
ского министерства ино-
странных дел сказал: "Ясно,
что ужасные зверства были
совершены против иракских
курдов и других меньшинств.
Мы всегда осуждали эти пре-
ступления, которые причини-

ли столько страданий многим
людям". 

"Сегодня мы тесно сотруд-
ничаем со всеми народами
Ирака, чтобы поддержать его
как стабильную, демократи-
ческую и процветающую
страну, где такие злодеяния
никогда не могут повторить-
ся". 

Для получения дополни-
тельной информации
см.www.justice4genocide.com 

Иракский суд во второй раз
вынес смертный приговор нахо-
дящемуся в бегах вице-прези-
денту Тарику аль-Хашими, при-
знанному виновным в заговоре
с целью убийства государст-
венных чиновников.

"Уголовный суд вынес
смертный приговор Тарику аль-
Хашими, а также его сыну, за
участие в заговоре, согласно
которому планировалось уста-
новить бомбу на автомобиль
государственного чиновника и
взорвать ее", - заявил предста-

витель Высшего судебного
совета Ирака Абдул-Саттар
аль-Биркдар. По данным ИТАР-
ТАСС, вместе с аль-Хашими
был приговорен не сын, а зять
чиновника. Сам аль-Хашими
пока никак не отреагировал на
вынесение второго приговора.
Однако, по его словам, первый
приговор был построен на пока-
заниях, полученных под пытка-
ми, инспирированными премь-
ер-министром Ирака шиитом
Нури аль-Малики в рамках пре-
следований суннитов. Вынесе-
ние смертного приговора в пер-
вый раз спровоцировало взры-
вы по всей стране. 

В конце минувшего года в

иракском парламенте разгорел-
ся скандал, настоящие причины
которого лежат в области меж-

конфессиональных разногла-
сий. Основной суннитский поли-

тический блок "Иракийя", обра-
зующий наряду с курдским бло-
ком и правящей шиитской пар-
тией коалицию, приостановил
участие в заседаниях иракского
парламента, обвинив шиитов в
повторении диктаторского пути
Саддама Хусейна.

Впоследствии иракский
следственный комитет выдал
ордер на арест вице-президен-
та и суннита Тарика аль-Хаши-
ми по обвинению в заговоре с
целью убийства государствен-
ных чиновников. 

Тарик аль-Хашими бежал в
иракский Курдистан, а затем и
вовсе покинул страну, передает
"Интерфакс".

Ответ Майклу Рубину: Национализм - 
краеугольный камень доктрины Барзани

Курды проводят новую кампанию 
по признанию геноцида в Ираке

Вице-президент Ирака вторично 
приговорен к смертной казниwww.ne
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Заключенные в тюрьму

курдские боевики, объявив-
шие голодовку в Турции,
могут начать умирать в тече-
ние ближайших 10 дней,
предупредила в четверг глав-
ная медицинская ассоциация
Турции, заявив, что сравне-
ние протеста с "шоу", сделан-
ное премьер-министром стра-
ны, было очень рискованным
и упрочило решимость проте-
стующих. Об этом пишет
агентство "Ekurd.net" со ссыл-
кой на "Reuters".

Голодовка идет 53-й день,
около 700 заключенных отка-
зались от приема пищи в
десятках тюрем Турции, тре-
буя от правительства предо-
ставить больше прав курдско-
му меньшинству и улучшить
условия пребывания в тюрь-
ме их лидера.

Заключенные употребляют
сахар, воду и витамины, кото-
рые продлили их жизни и про-
тесты. 

Протесты последовали за
всплеском насилия между
Турцией и РПК, которая взяла
в руки оружие 28 лет назад,
чтобы попытаться создать
курдский регион на юго-восто-
ке Турции. 

"Мы опасаемся, что после
40 дней голодания скажется
долговременный ущерб здо-
ровью и через 60 дней люди
начнут умирать", заявил
Оздемир Актан, глава турец-
кой Медицинской Ассоциации
(TTB), которая представляет
80 процентов врачей страны,
сообщает "Reuters". 

Десятки заключенных
умерли в голодовке более
десяти лет назад, но премь-
ер-министр Тайип Эрдоган

сказал, что лишь один заклю-
ченный был на грани смерти,
но был взят под контроль с
медицинской точки зрения. 

"В настоящее время не
существует такой вещи, как
голодовка. Это полное шоу",
сказал он в среду журнали-
стам в Берлине. 

Он заявил, что заключен-

ные манипулируются "торгов-
цами смертью", ссылаясь на
РПК и курдских политиков. Он
обвинил курдских политиков в
провоцировании боевиков на
забастовку, в то время как
сами они "пируют с шашлыка-
ми". 

"Такие заявления делают
тех, кто принимает участие в
голодовке, более решитель-
ными… Это может повлечь за
собой различные заболева-
ния и смерти," сказал Актан. 

Заключенный в тюрьму
член парламента от курдской
Партии мира и демократии
(BDP), который присоединил-
ся к голодовке 15 октября,
возмущен описанием Эрдога-
на забастовки как "шоу". 

"Мы и сотни наших друзей
начали путешествие к смер-
ти", заявил Фейсал Сарийил-
дыз, член парламента от юго-
восточной провинции Ширнак,
из тюрьмы Диярбакыра, где
он содержится под стражей
по обвинению в связях с РПК. 

"Так же, как голод разру-
шает наши организмы каждый

день, поддержка наших
людей в  сопротивлении
является большим источни-
ком надежды и моральной
поддержки для нас", сказал
он в заявлении, распростра-
ненном BDP. 

Один из самых известных
писателей Турции, Яшар
Кемаль, призвал на пресс-

конференции в Стамбуле
приложить усилия, чтобы
остановить голодовку проте-
стующих, заявив, что прави-
тельство несет ответствен-
ность за то, что происходит,

как это было и в предыдущие
голодовки. 

Актан сказал, что несколь-
ко раз просил Министерство
юстиции дать разрешение на
посещение тюрем, чтобы сле-
дить за развитием ситуации,
но пока не получил ответа. 

Властей просили о том же
во время предыдущей голо-
довки в 2000 году, когда
погибли 122 человек. Это

число включает 30 заключен-
ных и двоих охранников, кото-
рые были убиты во время
штурма тюрьмы протестанта-
ми. 

Еще сотни пострадали от
голода и TTB сообщала о
множестве неврологических
заболеваний, таких как син-
дром Вернике-Корсакова,

состояние, симптомы которо-
го включают потерю памяти и
координации. 

Правительство Эрдогана
ввело реформы, предостав-
ляющие некоторые культур-

ные права курдам, но Турция
продолжает преследование
сотен курдских юристов, уче-
ных, активистов и политиков
по подозрению в связях РПК. 

С момента своего основа-
ния в 1984 году, РПК ведет
борьбу с турецким государст-
вом, которое до сих пор отри-
цает конституционное суще-
ствование курдов и создание
курдского государства на юго-

востоке страны. К 2012 году
более чем 45000 людей были
убиты в следствие этого про-
тивостояния. 

Теперь целью РПК являет-
ся создание автономной
области и получение больших
культурных прав для этниче-
ских курдов, которые состав-
ляют наибольшее меньшин-
ство в Турции. Курдская
община Турции, насчитываю-
щая до 23 млн., открыто
сочувствует повстанцам РПК. 

РПК борется за конститу-
ционное признание курдов,
региональное самоуправле-
ние и преподавание курдского
языка в школах. Требования
РПК включают также умень-
шение давление на задер-
жанного лидера РПК Абдуллу
Оджалана, окончание воен-
ных действий против курд-
ской партии и обновление
турецкой конституции. 

Турция отказывается при-
знать свое курдское населе-
ние. Власти позволили неко-
торые культурные права,
такие как ограниченное веща-
ние на курдском языке и
курсы курдского языка под
давлением со стороны Евро-
пейского Союза, но и курд-
ские политики говорят, что эти
меры не соответствуют их
ожиданиям. 

РПК рассматривается как
"террористическая" организа-
ция Анкарой и США, РПК про-
должает оставаться в черном
списке ЕС, несмотря на реше-
ние суда, которое отменило
решение о размещении
повстанческих курдских групп
РПК и ее политического
крыла в террористическом
списке Европейского союза.

Глава МИД Турции
Ахмет Давутоглу, возло-
жив ответственность за
срыв перемирия в Сирии
на власти этой страны,
призвал к "поощрению
мира" и созданию пере-
ходного сирийского пра-
вительства.

Ранее спецпредста-
витель ООН и ЛАГ по
Сирии Лахдар Брахими
выступил с призывом
ко всем сторонам
сирийского конфликта
прекратить огонь на
время празднования
мусульманского празд-
ника Ид Аль-Адха (Кур-
бан-байрам). Президент
Сирии Башар Асад под-
держал эту инициативу и
объявил о прекращении
военных операций на
всей территории страны
с 26 по 29 октября, оста-
вив за собой право на
ответный огонь в случае
нарушения перемирия
повстанцами. Представи-
тели оппозиции также
обязались прекратить
огонь - и также при усло-
вии соблюдения переми-
рия противниками. Одна-

ко боевики антиправи-
тельственных формиро-
ваний в первый же день
перемирия напали на
базу вооруженных сил на
северо-западе страны,
сирийские правитель-
ственные силы ответили
огнем.

"Всем следует совер-
шить необходимые шаги
для формирования (в
Сирии) переходного пра-
вительства, которое
будет отражать волю
сирийского народа.
Самое важное сейчас -
поощрять мир", - сказал
турецкий министр в Анка-
ре журналистам, призвав
режим Башара Асада
"проявить волю для при-
мирения с собственным
народом".

Давутоглу также
заявил, что турецкая сто-

рона продолжает кон-
сультации с Россией в
вопросе совместных дей-
ствий по урегулированию
сирийского кризиса и
открыта для "всех пред-
ложений".

Глава МИД Турции
выразил сожаление в
связи с несоблюдением
перемирия между про-
тивостоящими сторона-
ми в Сирии, возложив
ответственность за это
на режим Асада. "Нет
смысла в налаживании
диалога с режимом,
который даже в празд-

ник продолжает совер-
шать преступления про-
тив собственного наро-
да", - заявил в этой связи
Давутоглу.

В Сирии более полу-
тора лет не прекращает-
ся конфликт, жертвами
которого стали, по дан-
ным ООН, более 20
тысяч человек. Власти
Сирии заявляют, что
сталкиваются с сопротив-
лением хорошо воору-
жённых боевиков, под-
держка которым оказы-
вается извне

Курдская рабочая
партия (РПК) во вторник
выступила с
заявлением, что
будет "вмеши-
ваться" в воен-
ном отношении,
чтобы "защи-
тить" западный
Курдистан, курд-
ские районы
Сирии, на фоне
военных столк-
новений между
С в о б о д н о й
сирийской арабской
армией и курдскими

бойцами в Алеппо. Об
этом пишет Ekurd.net.

Согласно заявлению
бойцов HPG (военного
крыла РПК), "народные
силы выступят против
сил, которые враждебно
относятся к курдскому
народу". 

В заявлении подчер-
кивается, что "всем сто-
ронам должно быть
хорошо известно, что
мы обеспечим необхо-
димую военную под-
держку нашего народа,

и мы будем следовать
его решениям". 

Сирийские повстан-
цы столкнулись с курд-

ской милицией в Алеппо
в пятницу, в результате
чего погибли 30 человек
и более 200 попали в
плен. Столкновения с
группами боевиков сво-
бодной сирийской
армии произошли при
их попытке войти в курд-
ские районы города
Алеппо, в частности,
Ашрафие и Шейх Мак-
суд, где люди вышли на
демонстрации, чтобы
препятствовать вводу
этих сил.  Но боевики

"Свободной армии"
открыли огонь по

демонстрантам,
десятки погибли и
получили ранения,
арестованы сотни.
Руководство "Сво-
бодной армии"
считает произо-
шедшее "недора-
зумением", но
р у к о в о д и т е л и
"РПК" рассматри-
вают это как пред-
намеренное напа-

дение. РПК имеет около
50 тысяч подготовлен-

ных бойцов, разверну-
тых в курдских районах
вблизи общих границ
Турции, Ирака и Сирии. 

С момента своего
основания в 1984 году,
РПК ведет борьбу с
турецким государством,
которое до сих пор отри-
цает конституционное
существование курдов.
К 2012 году более чем
45000 людей были
убиты в следствии воен-
ных действий с обеих
сторон. Курдистан.Ру

Медики: Курдские голодающие в
турецких тюрьмах начнут умирать 
в течение ближайших 10 дней

МИД Турции призвал к формированию 
сирийского переходного правительства

РПK угрожает военным вмешательством 
для защиты курдов в сирийском Курдистанеwww.ne
tew
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Президент Барзани встретился
с  п о с л о м  С Ш А  в  И р а к е

Президент Курдистана Масуд Барзани в воскресенье
встретился с послом США в Ираке, Робертом Стивеном
Бикрофтом и обсудил с ним отношения между США и курд-

ским регионом.
Во время в этой встречи  обе стороны также  говорили

о последних событиях в Багдаде, политических и госу-
дарственных курдских делегациях, которые недавно вер-
нулись из Багдада, и подчеркнули важность продолжения
переговоров между Багдадом и Эрбилем, чтобы найти
радикальное решение кризиса. 

Они также обсудили текущую ситуацию в Киркуке.
Посол США призвал обе стороны, Эрбиль и Багдад найти
решение киркукского вопроса

Курдские лидеры против развертывания
сил "Диджла" в провинции Дияла 

Власти Курдистана выступают против визита Абдула-
мира Заиди, командующего силами "Диджла" в провинции
Дияла. Шван Таха, член парламентского комитета по
вопросам безопасности Ирака сообщил газете "Rudaw",
что приезд командующего силами "Диджла" в область
Каратапа является прямым нарушением конституции
Ирака.

Р е ш е н и е
премьер-мини-
стра Ирака Нури
а л ь - М а л и к и
этим ле том объ-
единило силы
министерства
внут ренних дел
и полиции в про-
винциях Киркук
и Дияла под

командованием сил "Диджла". Этот шаг вызвал возмуще-
ние среди курдских чиновников, которые считают решение
еще одним шагом иракского правительства по укреплению
своей власти на спорных территориях.

"За безопасность каждого региона несет ответствен-
ность провинциальный совет и силы "Диджла" будут
дестабилизировать безопасность в этом регионе и нару-
шать политическую реальность", сказал Таха.

Он также заявил, что курдские депутаты в Багдаде
едины в своей оппозиции по отношению к операциям сил
"Диджла".

Курдские чиновники полагают, что присутствие сил
"Диджла" будет препятствовать осуществлению статьи 140
конституции Ирака, которая направлена на решение
вопроса о спорных территориях в провинциях Киркук, Най-
нава и Дияла, где арабы и курды претендуют на обширные
участки земли. После падения режима Саддама Хусейна в
2003 году курдские силы пешмерга обосновались на части
спорных территорий. Иракская конституция признает пеш-
мерга как часть иракских вооруженных сил.

Но в недавнем заявлении, иракский премьер аль-Мали-
ки отклонил принадлежность пешмерга к иракским силам
обороны. "Такое отношение со стороны Малики дальше
усугубляет напряженность в отношениях между Эрбилем и
Багдадом", сказал Таха. "Было установлено много раз, что
Малики не выполнил своих соглашений, включая Эрбиль-
ское соглашение (2010 года)." Абдуламир Заиди (на фото),
командующий силами "Диджла", должен был прибыть в
Катапу района Северной Диялы в четверг. Иракские власти
заявили, что Заиди будет сопровождать губернатор про-
винции Дияла, который посетит жителей региона для пре-
доставления основных услуг. 

Но курдские лидеры считают, что это прикрытие для
развертывания сил "Диджла" в курдских районах провин-
ции. Со своей стороны, комитет безопасности в Киркуке
выступал против формирования сил Диджла с самого
начала. Киркукский губернатор Наджмаддин Карим гово-
рит: "Мы не признаем силы "Диджла" и считаем, что эта
затея обречена на провал". kurdistan.ru

Партия Свободы Курдистана
отвергает претензии, что ее силы
сражались на стороне Свободной
сирийской армии (FSA) против объ-
единенных сил Народной обороны
(YPG) во время столкновений в про-
шлую пятницу. 

Кава Азизи, один из руководите-
лей партии Свободы Курдистана и ее
представитель в Курдистане, заявил
"Rudaw": "Мы решительно отвергаем
любые претензии, которые указы-
вают на участие наших войск в ходе
столкновений между FSA и YPG".
"Курдская партия свободы в Сирии
не имеет никакой связи с FSA и у нас
нет вооруженных сил в FSA," доба-
вил он. Столкновения начались,
когда войска FSA вошли в курдские
районы Алеппо. Воинские части YPG
встали на защиту курдских районов

Шейх Максуд и Ашрафия. YPG объ-
явили, что они убили 19 бойцов FSA
и захватили в плен еще несколько. В
минувшее воскресенье, Сипан Хамо,
главнокомандующий YPG, объявил,

что он располагает доказательства-
ми того, что партия Свободы Курди-
стана помогала FSA. 

Он также сообщил, что среди
мертвых членов FSA найдены тела
семи членов партии свободы Курди-
стана. Азиз заявил, что некоторые

члены были обязаны сражаться бок о
бок FSA в районах, где продолжают-
ся бои между FSA и сирийской арми-
ей. 

"Многие курдские солдаты, кото-
рые были связаны с партией свобо-
ды Курдистана, присоединились к
FSA," сказал он. "Бригада Салахуд-
дина Аюби состоит из курдских сол-
дат, которые связаны с партией Сво-
боды Курдистана и другими курдски-
ми партиями Сирийского Курдиста-
на". Азизи добавил: "Если курдские
члены Партии Свободы приняли уча-
стие в столкновениях между FSA и
YPG в Алеппо, это было их собствен-
ным решением, а не партии". Воен-
ный командир YPG пригрозил при-
нять меры против Партии свободы
Курдистана, если у нее не найдется
законного объяснения случившегося.

В письменном заявлении Пете-
ра Стано, пресс-секретаря комис-
сара ЕС по политике расширения
и европейского соседства, г-на
Штефана Фюле (ответственного
также за переговоры между ЕС и
Турцией по поводу вступления
последней в Евросоюз) выражает-
ся озабоченность по поводу
быстрого ухудшения состояния
здоровья курдских политических
заключенных и содержится при-
зыв к турецкому правительству
приложить усилия по соблюдению
международных норм прав чело-
века. Об этом сообщает агентство
"Firatnews".

Голодовка достигла 54-го дня и
это ставит турецкое правитель-
ство под давление, поскольку все
больше и больше людей поддер-
живают и присоединяются к проте-
сту каждый день. Премьер-
министр Турции Реджеп Тайип
Эрдоган отрицает голодовку
заключенных. Он оскорбил их,
сказав, что их действия являются
просто представлением. 

31 октября, Эрдоган заявил на

совместной пресс-конференции с
канцлером Германии Ангелой
Меркель в Берлине, что на самом
деле нет голодающих, кроме одно-
го заключенного. Он сказал, что
остальные лишь устроили полити-
ческое шоу. В тот же день и, по
иронии судьбы, в тот же час,
турецкий министр юстиции Садул-
лах Эргин заявил во время
совместном пресс-конференции
со своей немецкой коллегой Саби-
ной Лойтхойзер-Шнарренбергер в
Анкаре, что в общей сложности
683 заключенных объявили голо-
довку в 66 турецких тюрьмах. В
заявлении говорится, что "Евро-
пейская комиссия внимательно
следит за ситуацией и обеспокое-
на сообщениями о том, что
состояние здоровья заключенных,
объявивших голодовку, ухудшает-
ся".  "Комиссия призывает участ-
ников голодовки не ставить под
угрозу их здоровье и жизни. Мы
призываем к усилиям по пред-
отвращению дальнейшего ухуд-
шения здоровья заключенных в
соответствии с международными

нормами прав человека". Комис-
сия "вновь заявляет о важности
адекватного решения курдского
вопроса. Юго-Восток (страны) тре-
бует мира, демократии и стабиль-
ности, а также социального, эконо-
мического и культурного развития.

Это может быть достигнуто только
на основе консенсуса и более кон-
кретных мер по расширению соци-
альных, экономических и культур-
ных прав людей, живущих в регио-
не". Заявление заканчивается
тем, что "поиск решения курдского
вопроса и ответов на все пробле-
мы в Юго-Восточной Турции тре-
бует как можно более широкого
участия всех демократических
сил, открытого и откровенного пуб-
личного обсуждения, которое
может быть проведено в полном
соответствии с основными фунда-
ментальными свободами".

Власти иракского Курдиста-
на в конце прошлой недели
отправили первую нефть на
Запад в обход центрального
правительства в Багдаде.
Объем поставки составил
более 12 тыс. т. Курдская
сторона уже заявила, что
к концу октября рассчиты-
вает ежедневно отправ-
лять порядка 1,5 тыс. т
черного золота. Если
опыт окажется удачным,
курды в перспективе
могут стать самостоя-
тельным игроком на
мировом рынке углеводо-
родов и полученные
средства использовать в
том числе для поддержки
движения за автономию в
составе Ирака, - пишут "Изве-
стия".

Багдад высказал недоволь-
ство происходящим.

- Курдов не волнует мнение
Багдада, поэтому они могут
выйти на постоянные поставки,
- считает эксперт-востоковед
Института стратегических оце-

нок и анализа Сергей Демиден-
ко. При этом увеличение нефтя-
ных доходов в Эрбиле не озна-
чает, по мнению эксперта, что
Курдистан отделится от Ирака.

Меж тем реальных возмож-
ностей что-то противопоставить
у Багдада сейчас немного.
Ведущие нефтедобытчики,
например Exxon Mobil Corp.,
покидают месторождение
Западная Курна-1 на юге Ирака
из-за его невысокой рентабель-
ности.

Иракский Курдистан - 6-й по

величине запасов углеводоро-
дов в мире (порядка 6,3 млрд т).
Около 60% всей добываемой в
Ираке нефти идет оттуда, в
частности - из района города

Киркук, местной "нефтя-
ной столицы". Но в
последнее время миро-
вые компании нацели-
лись на еще не разрабо-
танные нефтяные поля
по всему региону. При
этом показатель успеха
при бурении здесь боль-
ше 70%, то есть пример-
но в трех случаях из
четырех пробивка сква-
жины дает возможность
начать добычу. В силу
этого выход на нефть

после открытия месторождения
здесь гораздо быстрее, чем в
других регионах, иногда лишь 2-
3 года вместо обычных семи
лет. Недалеко находится круп-
ный рынок сбыта - Турция.
Кроме того, курды у себя куда
лучше умеют обеспечить без-
опасность, чем администрации
других районов Ирака.

Иракский Курдистан выходит 
на мировой рынок нефти

Партию Свободы Курдистана  обвиняют  в  
сражении на стороне Свободной сирийской армии

Комиссия ЕС обеспокоена
голодовкой курдов в Турции
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Президент Тургут Озал, чье тело было извлечено из
могилы Стамбуле в рамках расследования обстоятельств
его смерти, был убит высокотоксичным ядом, говорится в
докладе, который появился в турецких газетах в пятницу.

"Bugün Daily" цитирует неопубликованный отчет о
вскрытии, подготовленный Советом судебной медицины
(ATK), где говорится, что  Озал был отравлен стрихнином,
-  сильным ядом, который приводит к остановке дыхания в

течение 15-20
минут и также
может привести к
сердечному при-
ступу.

Расследова-
ния подозритель-
ной смерти быв-
шего президента
начались в нача-
ле этого года

после того, как ряд свидетелей заговорили о необычных
обстоятельствах дня смерти тогдашнего президента, кото-
рый, как сообщалось, перенес сердечный приступ. Управ-
ление генеральной прокуратуры Анкары недавно выдало
ордер на эксгумацию останков президента для токсиколо-
гических исследований.

Озал, восьмой президент Турецкой Республики, умер
от сердечной недостаточности в апреле 1993 года в боль-
нице Анкары в возрасте 65 лет. 

Прокуроры решили в сентябре, что останки Озала
должны быть эксгумированы и вскрыты, после того, как
государственный совет, действующего по приказу прези-
дента Абдуллы Гюля, опубликовал в июне доклад, в кото-
ром были озвучены подозрения по поводу неожиданной
смерти.

После перезахоронения Озала, комиссия заявила, что
выпустит свой доклад в течение двух месяцев. Эксперти-
за показала высокий уровень стрихнина в его теле.

В докладе говорится, что это химическое вещество не
использовалось при бальзамировании тела Озала. Этот
яд широко использовался против крыс и в настоящее
время запрещен в Турции. Доклад предполагает, что яд
мог быть смешан с пищей или напитком Озала.

Президент ATK Халук Инч, однако, выступил в пятницу
с заявлением, что доклад еще не  завершен, и исследо-
вания еще продолжаются. "Я понятия не имею, как такие
новости появились в СМИ. Мы [ATK] не являемся источ-
ником…", сказал он, и добавил, что ATK планирует завер-
шить доклад в декабре и передать ее непосредственно в
прокуратуру. "Офис (прокуратуры) может поделиться с
прессой, если он захочет", отметил он.

Но сын Озала Ахмет Озал, который ранее утверждал,
что его отец был отравлен, заявил в пятницу турецким
СМИ, что результаты не являются для него сюрпризом.
"Мы говорили в течение многих лет, что мой отец был
отравлен. Мы очень хорошо знаем, что некоторые люди
прилагали усилия для того, чтобы не допустить расследо-
вания смерти моего отца. Я боролся в течение 18 лет за
правду", сказал он, добавив, что продолжающееся рас-
следование также установит виновных в убийстве его
отца.

Судебный профессор Хамит Ханчи, заявил, что стрих-
нин способен убить любое существо, если используется в
высоких дозах. "Стрихнин является ядовитым веществом.
В прошлом его использовали для умерщвления собак. Но
он был запрещен для соблюдения прав животных. Это
очень эффективный яд, и, следовательно, он может быть
использован для убийства", заявил он.

Офис Главной прокуратуры Анкары также расследует
ряд необычные обстоятельства предполагаемого сердеч-
ного приступа Озала. Некоторые факты, в том числе и тот,
что в день его смерти в доме не оказалось ни врача, ни
медсестры, а персонал не смог вызвать скорую помощь
из-за технических проблем, отсутствие средств оказания
первой помощи в президентской резиденции и другие
столь же необычные вопросы, привели к подозрениям,
связанным со смертью бывшего президента.Кроме того,
следствие сосредоточилось на несоответствии между
заявлениями врача Озала и членов его семьи в отноше-
нии первоначального отказа произвести вскрытие. 

Врач Озала, Ценгиз Аслан, утверждал, что семья экс-
президента не просила о вскрытии, но семья Озала отри-
цает это утверждение, пишет "Todays Zaman". Озал помог
сформировать современную Турцию, ее свободный рынок
экономическую политику. Он вывел Турцию из военного
правления в 1980-х и совершил стратегически важные
экономические реформы. kurdistan.ru

Более 700 заключенных
курдов Турции присоедини-
лись к голодовке в поддержку
курдского вопроса
в этой стране с 12
сентября этого
года.

С о г л а с н о
докладу CNN, про-
тестующие имеют
три основных тре-
бования: освобож-
дение заключенно-
го лидера Курд-
ской рабочей пар-
тии (РПК) Абдуллы
Оджалана, право
на образование на курдском
языке и использование курд-
ского в турецких судах.

Обращаясь к международ-
ному сообществу, председате-
ли Партии мира и демократии

(BDP) Селахаттин Демирташ и
Гюльтан Кишанак выступили в
понедельник с совместным
заявлением.

"Г-н Оджалан содержится в
одиночной камере последние
13 лет на острове Имрали, и
он подвергается строгой изо-
ляции в течение последних 14
месяцев. Изоляция политза-
ключенного является наруше-
нием основных прав челове-
ка, противоречит закону и
является кульминацией труд-
ностей в решении курдского
вопроса. Потому, что он
является важной частью курд-
ского народа, который рас-
сматривает г-на Оджалана в
качестве национального лиде-
ра".

Заявление указывает на
ухудшение состояния здо-
ровья многих заключенных. 

"Состояние здоровья 142
политических заключенных,
которые начали голодовку с
первыми двумя группами,
является тяжелым, и их жизни
находятся в серьезной опас-
ности…", говорится в заявле-
нии.

Онлайн-петиция с более

чем 1200 подписями, которая
была запущена учеными-спе-
циалистами по курдскому

вопросу, призвала турецкое
правительство прислушаться
к требованиям голодающих.
Но до сих пор правительство
игнорировало требования и
лишь призывало заключенных

прекратить свои протесты.
"Требования заключенных

состоят в основном из права

на защиту на родном языке и
освобождения Абдуллы Оджа-

лана из одиночной
камеры. Мы хотели
бы выразить нашу
полную поддержку
этих требований, так
как они основаны на
фундаментальных
правах человека.
Поэтому мы настоя-
тельно призываем
правительство Тур-
ции вступить в кон-
структивный диалог
с заключенными,
чтобы ответить на
их требования", под-
черкивает ходатай-
ство.

Курдский доцент
Хисияр Озсой из
Университета Мичи-

гана, который подписал пети-
цию, рассказал корреспонден-
ту "Rudaw" о важности подпи-
сания петиции.

"Мы можем
собрать 100 тысяч
подписей, но они
не помогут, если
не будут широко
освещены в СМИ".
Он добавил, что
"дела идут хуже. В

тюрьмах Диярбакыра и Сиир-
та некоторые женщины-
заключенные находятся в кри-

тическом состоянии, в
том числе, я думаю,
Сельма Ирмак, экс-
сопредседатель DTP и
парламентарий из про-
винции Сирнак".

Ходатайство было
также подписано про-
фессором Бушрой
Эрсанли, которая была
выпущена из тюрьмы в
июле этого года с 15
другими подозреваемы-
ми, в ожидании суда по

делу Союза сообществ Курди-
стана (КСК), - делу, по которо-
му были арестованы сотни
курдов. Она поддержала хода-
тайство, так как "большинство
из них - мои друзья, и то, что

они просят, является закон-
ным".

29 октября курдские поли-

тики, журналисты и интеллек-
туалы начали сидячую заба-
стовку перед зданием Евро-
пейского парламента в Брюс-
селе, призывая Европейский
парламент к действиям.

По данным агентства "Firat
News", во время акции проте-
ста полиция Брюсселя аресто-
вала двух курдских журнали-
стов, Эрдала Эра и Ферда
Четина.

В заявлении группы гово-
рится: "Мы, курдские полити-
ки, журналисты, писатели,
художники и все представите-
ли курдского общества, при-
зываем Парламент ЕС и
Комиссию ЕС принять немед-
ленные меры в виде полити-
ческих и дипломатических
санкций для того, чтобы заста-
вить правительство ПСР [Пар-
тии справедливости и разви-
тия] прекратить свою политику
геноцида против курдов".

Курдское сообщество предупреждает 
об ухудшении здоровья голодающих
з а к л ю ч е н н ы х  в  Т у р ц и и  

СМИ: Президент Озал 
умер от отравления
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Allah rəhmət eləsin!

На Ближнем Востоке строится Курдское государство,
заявил сопредседатель Партии мира и демократии (BDP)
Селахаттин Демирташ в юго-восточной провинции Батман
во время митинга в поддержку голодающих курдских
заключенных 27
октября. Об этом
сообщает "Hurriyet
Daily News".

"Оставьте это без-
законие и начните
действовать, как пра-
вительство и госу-
дарство – перед вами
люди. Посмотрите,
курдское государство
строится на Ближнем Востоке", сказал он во время митин-
га, прошедшего под лозунгом "Мы не будем молчать о
смерти". 

Демирташ пригласил сторонников своей партии под-
держать курдских политических заключенных, приостано-
вив жизнь города на один день, не открывать свои магази-
ны, не посылать своих детей в школу, и не ходить в мага-
зины 30 октября.  Сопредседатель BDP также заявил, что
министр внутренних дел Турции хотел подойти к курдам с
оружием, палками и насилием.  "Если правительство
подойдет к нам с миром и диалогом, то мы будем очень
близки к решению этого вопроса", сказал он.  Демирташ
также потребовал свободы для Абдуллы Оджалана,
заключенного лидера Рабочей партии Курдистана (РПК). 

Голодовка, которая началась 12 сентября, продолжает-
ся уже 47 дней, в результате чего некоторые из проте-
стующих находятся в критическом состоянии. Заключен-
ные требуют гарантий охраны здоровья, безопасности и
свободы для Оджалана, включение курдского в качестве
официального языка в сферу образования и права защи-
щать себя в суде на курдском языке

Главный шейх Мухаммед бен Заид Аль Наха-
йян, наследный принц Абу-Даби и заместитель

Верховного Главнокомандующего Вооруженными
Силами ОАЭ, встретил президента Иракского
Курдистана Масуда Барзани, который прибыл с
визитом в ОАЭ, сообщает агентство "Ekurd" со
ссылкой на информационное агентство Эмиратов

"WAM". Приветствуя Барзани, шейх Мухаммед
бен Заид выразил заинтересованность ОАЭ в

развитии отношений с Ираком, и с Курдистаном
в частности, в свете общего желания открыть
новые места для инвестиций и удовлетворения
интересов двух сторон. На встрече обсужда-
лись пути сотрудничества и развития отноше-
ний между ОАЭ и Курдистаном в ряде сфер, а
также обеспечение дальнейшей поддержки
сот руд ничества и ряд вопросов, представляю-
щих общий интерес. Президент автономного
Курдистана Масуд Барзани прибыл в пятницу в
Объединенные Арабские Эмираты на несколь-
ко дней официального визита. "Барзани отпра-
вился в ОАЭ в ответ на официальное пригла-
шение президента Халифа бен Заида аль-

Нухаяна, чтобы обсудить ряд вопросов, в основ-
ном экономического характера," сообщил источ-
ник в аппарате президента Курдистана агентству
"Aswat al-Iraq". Масуд Барзани уже посещал ОАЭ
в апреле этого года.

Они поклонники европейского
стиля и говорят по-шведски, а не
на их родном языке. Но молодые
курды, которые родились в Шве-
ции мечтают о независимом
Курдистане, о своих собствен-
ных карте и флаге, которые они
смогут показать своим друзь-
ям. Об этом пишет газета
"Rudaw".

Семнадцатилетний Ара
говорит: "Наша самая большая
мечта - увидеть курдский флаг,
развевающийся у здания Орга-
низации Объединенных Наций,
чтобы показать его нашим швед-
ским друзьям". Их образ жизни
полностью отличается от образа
жизни их родителей. Они не
имеют проблем с курдским и

шведским, но находятся в поисках
идентичности.

Асо Али живет в Стокгольме и
является отцом двух дочерей и
сына. Он сказал: "Я считаю, что
подъем патриотизма среди курд-
ских детей подпитывается расиз-
мом, когда они сталкиваются с
арабами и турками в своих шко-
лах". Али пришел к этому выводу
в прошлом году, когда турецкие
студенты избили одного из его
детей. Пятнадцатилетний Зимна-
ко родился в Швеции. Он говорит,
что турки и арабы дразнили его
отсутствием Курдистана на карте.
"Мне бы очень хотелось, чтобы
Курдистан появился на карте",
говорит он, добавляя, что его осо-
бенно раздражает, когда его спра-
шивают, в какой стране Курди-
стан, из которого он приехал. Сар-

дар является социальным иссле-
дователем, который работает в
Стокгольме. Он считает, что тес-
ная связь этого поколения в Шве-

ции заставляет их бороться за
свою идентичность. "Их успех в
шведской системе привел к укреп-
лению национальных настроений
среди них," сказал он. Сардар,
который имеет двух детей, добав-

ляет: "Здесь жизнь организована.
Как старшее поколение, мы не
смогли извлечь из нее необходи-
мого". Курдская молодежь в диа-
споре не забыла прошлое. Аркан
Асад является хорошим приме-
ром этого. Асад является авто-
ром, который получил несколько
наград за свои произведения, и в
своей последней книге рассмат-
ривает жизнь своих родителей и
боли своего народа. 

В радио-интервью Дарин
Заньяр, известный шведский
певец с курдскими корнями, кото-
рый представлял свою страну на
конкурсе песни Евровидение, ска-
зал: "Я хотел бы спеть для
Халабджи". Дильшад Ботани,
писатель и журналист, считает,
что этот патриотизм среди курд-
ской молодежи является новым

явлением. "Сейчас в курдской
диаспоре, особенно в Швеции,
поколение, достигшее совершен-
нолетия, ждет независимого Кур-

дистана", говорит он. Это
поколение подверглось
влиянию европейской куль-
туры и ценит только между-
народно признанные
факты.

Чалак Мухаммед удив-
лен, что его дети знакомы с
курдскими новостями благо-
даря телевидению. Но он

критикует курдские каналы, гово-
ря: "Очень часто они используют
неправильные слова. Это имеет
негативные последствия. Курд-
ские каналы должны быть более
точными в использовании
языка".Даже если все курдские
студенты имеют право учиться на
курдском и изучать язык на еже-
недельной основе, по словам
Мухаммеда, этого не достаточно.
"Региональное правительство
Курдистана (КРГ) должно также
играть роль," говорит он.

Все атташе посольств по куль-
туре осуществляют культурно-
массовые мероприятия, откры -
вают школы и проводят курсы
изучения родного яыка. Мухам-
мед говорит, что КРГ не имеет
подобной программы.

"Это поколение курдов являет-
ся мощной силой. Курдское руко-
водство должно воспользоваться
этой силой и должно иметь планы
для нее", говорит он. Шамал
Хусейн, курдский политик из Шве-
ции, соглашается, говоря: "Это
новое поколение курдов в Швеции
является мощным оружием, кото-
рым курдское руководство не
смогло воспользоваться".

Президент Курдистана встретился
с наследным принцем Абу-Даби

Молодые шведские курды 
в поисках идентичности

Демирташ: На Ближнем Востоке
строится Курдское государство
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