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Azərbaycan kürdlərinin başının bəlası Kamil
Həsənov iyirmi ildən sonra axır ki, heç bir iş görə
bilmədiyini anlayıb, fevralın 2-də istefa verdi. Kürd
Mədəniyyət Mərkəzində olan və özlərini KMM-nin
“sahibi” hesab edənlər internet vasitəsilə və fərdi şəkildə
xalqa bildirmişdirlər ki, KMM-nin idarə heyətinin və
sədrinini seçkisi mart ayının 2-də olacaqdır. Lakin uzun
müddət KMM-də adları gedən bəzi ünsürlər qorxuya
düşərək xalqı və martın 2-ni gözləmədən qanunsuz
olaraq fevralın 23-də fırıldaq işlədərək öz aralarında
KMM-nin idarə heyətini və sədrini seçmişlər. Mən yeni
sədrdən soruşuram: - Siz və Əhməde Həpo 20 il idi ki,
qəzetin redaktoru və KMM-nin idarə heyətinin üzvü idi-
niz. İndiyə qədər nə iş gördünüz ki, bundan sonra da
görəsiniz? Ayıbdır, yetkin insanlarsınız! Əgər həqiqəti
istəyirsinizsə, martın 2-də KMM-nin seçkisinə gələrsiniz. 
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года барона Бодэ как источник по 
истории восточного Курдистана

Ərdoğan hökuməti PKK lideriylə danışıqların 
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İlham Əliyev Küveyt Dövləti Baş nazirinin
müavini, xarici işlər nazirinin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

Naveroka hevdîtina serok 
Barzanî û Vladimir Putin
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Azərbaycan rəhbərliyinin, Azər-
baycanda yaşayan azsaylı xalqlara
verdiyi demokratik haqlar isbat edir
ki, bu gün Azərbaycan demok -
ratiyası nəinki Qafqazda, hətta yüzil-
lik dövlətlərin demokratiyasına ör -
nəkdir. Bu demokratiyadan bəh rə -
lənən və 2003-cü ilin fevral ayından
yayımlanmağa başlayan “Dip lomat”
qəzeti Azərbaycan mediasına, Azər-
baycan xalqına yeni dü şüncə, üslub
və fikirlərlə tarixi hadisələrin zülmət
qaranlığını ay dınlatmağa çalışır və
çalışacaqdır. Bəlkə də, heç kəsin
demədiyi, daha doğrusu deyə bil -
mədiyi tarixi faktları gündəmə gətirdi
və özünün qorxmazlığı ilə geniş
oxucu kütləsi qazandı. Çalışacağıq
ki, bundan sonra da, xalq larımızın
qardaşlıq, dostluq, birlik və bərabər-
liyinə xidmət edək. Ümummilli lider-
imiz bö yük Heydər Əliyev cən-
ablarının dediyi kimi: “Azərbaycanda
yaşa yan xalqlar, güllü-çiçəkli gülüs-
tana bənzər”. Çox düzgün ifadə edi -
lmişdir. Biz də çalışacağıq ki, Azər-
baycanın qanunları çər çivə sində bu
güllü-gülüstanın çiçək ləri günü-gün -
dən təravətlənsin. Bu gün “Dip lo -
mat” qəzetinin nəşrinin onuncu ildö -
nü müdür. 

Qəzetimizin ərsəyə çat ma  sında
əməyi olan bütün dostlara, qəzetin
yaradıcı heyəti adından tə şək kür lə -
rimizi bildiririk. Qəzetimizin on lar la,
istər iqtidaryönlü, istərsə də müxali-
fyönlü oxucuları, “Diplomat” qəzetinin
on illiyi münasibəti ilə qəzetimizin
redaksiya heyətini təbrik ediblər.
“Diplomat” qəzetinin əməkdaşları da,
“Diplomat” qəzetini təbrik edən oxu-
culara öz təşəkkürlərini bildirir. 

Tahir Süleyman

Baş redaktordan:
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Prezident İlham Əliyev Küveyt
Dövləti Baş nazirinin müavini, xarici işlər
naziri Şeyx Sabah Əl-Xalid Əl-Hamad
Əl-Sabahın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.

Dövlət başçısı Azərbaycan ilə Küveyt
arasında ikitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif
sahələrdə uğurlu inkişafından məmnun-
luğunu ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev
Küveyt Dövlətinin Baş nazirinin müavini,
xarici işlər naziri Şeyx Sabah Əl-Xalid
Əl-Hamad Əl-Sabahın Azərbaycana
səfərinin ölkələrimiz arasında münasi-
bətlərin bütün istiqamətlərdə, o cüm-
lədən siyasi, iqtisadi, ticarət və mədəni
sahələrdə daha da gücləndirilməsi işinə
xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu
bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan
ilə Küveyt arasında mövcud tərəfdaşlıq
əlaqələrinin gələcək illərdə də uğurla
inkişaf edəcəyini əminliklə qeyd etdi.

Baş nazirin müavini, xarici işlər naziri
Şeyx Sabah Əl-Xalid Əl-Hamad Əl-
Sabah Küveyt Dövlətinin Əmiri Şeyx
Sabah əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabahın
salamlarını və məktubunu dövlətimizin
başçısına çatdırdı. Qonaq ölkələrimiz

arasında əməkdaşlığın geniş lən məsində
Azərbaycan-Küveyt hökumətlərarası
birgə komissiyanın fəaliyyətinin

əhəmiyyətini qeyd etdi. O, Azərbaycana
səfərinin iki tə rəfli münasibətlərimizin gə -
lə cək inkişafı ilə bağlı mə sə lələrin müza-
kirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığını dedi.
Er mənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi məsələsində

ölkəsinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəklədiyini deyən qonaq
münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik

Şurasının qətnamələrinin həyata keçir-
ilməsinin vacibliyini qeyd etdi. Şeyx
Sabah Əl-Xalid Əl-Hamad Əl-Sabah
ölkələrimizin özəl strukturları arasında
da əməkdaşlığın genişləndiril məsi üçün
böyük potensialın olduğunu vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev Küveyt Dövlə-
tinin Əmiri Şeyx Sabah əl-Əhməd əl-
Cabir əs-Sabahın salamlarına və mək-
tubuna görə minnətdarlığını bildirdi,
onun da salamlarını Küveyt Dövlətinin
Əmirinə çatdırmağı xahiş etdi. Küveyt
Dövlətinin Əmiri Şeyx Sabah əl-Əhməd
əl-Cabir əs-Sabahla görüşünü məmnun-
luqla xatırlayan Prezident İlham Əliyev
əlaqələrimizin möhkəmlənməsində yük-
sək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin önəmini
vurğuladı. 

Görüşdə parlamentlərarası əmək-
daşlığın daha da genişlən dirilməsinin
zəruriliyi bildirildi, birgə infrastruktur layi-
hələrinin əhəmiyyəti qeyd olundu,
ölkələrimizin müxtəlif beynəlxalq təşki-
latlar çərçivəsində bir-birinə dəstək ver-
mələrinin önəmi vurğulandı və bu əmək-
daşlığın daha da genişlənə cəyinə əmin-
lik ifadə olundu. president.az

Ermənistan Mərkəzi Seçki Komis-
siyası 18 fevral prezident seçkilərinin
nəticələrini rəsmən elan etməmiş
Türkiyə prezidenti Abdulla Gülün Serj
Sərkisyanı təbrik etməsi Azərbaycanda
şok effekti yaradıb. A.Gülün bu addımı
Ermənistanın beynəlxalq aləmdə ən
ciddi müdafiəçisi olan Rusiya prezidenti
Vladimir Putindən dərhal sonra atması
təəssüf hissi ilə yanaşı bir sıra suallar da
yaradıb. 

Rusiyanın bu mövqeyi gözlənilən idi.
Moskvanın Ermənistana öz əyaləti kimi
baxdığı bəllidir. Bəs regionda Azərbay-
canı ən yaxın tərəfdaşı, qardaşı
adlandıran, “bir millət, iki dövlət” deyimi
dövlət adamlarının dilindən düşməyən,
saxta erməni “soyqırımı” iddiaları ilə
Qərbdən uzaq tutulan ermənilərin ərazi
iddiaları gündəmdə ikən Türkiyə bu
addımı hansı səbəbdən atıb?

“Yeni Müsavat” qəzetinin baş redak-
toru Rauf Arifoğlu A.Gülün təbrikindən
təəssüf keçirənlər sırasındadır. Onun
sözlərinə görə, Türkiyəni Azərbaycan-
dan ayırmadığı üçün bu təbriki də Sərk-
isyanı öz ölkəsinin prezidentinin təbrik
etməsi kimi acı ilə qarşılayıb: “Azərbay-
canı görməzdən gələn bu cür hadisələr
bizi üzür. Biz Türkiyəni öz dövlətimizdən
ayırmırıq, iqtidarına da, müxalifətinə də
sayğılıyıq. ”İstiqlal" marşını qürurla
oxuyuruq, Türk bayrağını evimizdə,
ofisimizdə sevə-sevə saxlayırıq.
Ermənistan isə hazırda bizim rəsmi
düşmənimizdir. Orada prezident seçilən
Sərkisyan Xocalı qətliamının işti-
rakçısıdır. Yalnız elə bu cümlələrin
axınından görünür ki, Türkiyə preziden-
tinin hərəkəti bizim üçün nə deməkdir..."

Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra
Aparatının rəhbəri Arif Hacılının fikrincə,
bu, son dərəcə yanlış addımdır və hər
hansı diplomatik gediş olaraq izah
edilməsi yersizdir: “Türkiyə qonşu
ölkələrə uyumlu davranışla yanaşır.
Ankara qonşu ölkələrlə münasibətləri
yaxşı saxlamaq üçün hakimiyyət struk-
turları ilə əməkdaşlığı ön plana çəkir.
Ermənistanda seçkilər azad və ədalətli
keçirilməyib, saxtalaşdırılıb. Bu gün
əhalinin böyük hissəsi seçkilərin saxta-
laşdırılmasına etiraz edir. Belə bir
məqamda Türkiyə prezidentinin tutduğu

bu mövqe həm siyasi cəhətdən Azərbay-
canın maraqlarına uyğun deyil, ədalət-
siz, haqsız mövqedir”.

AXCP Ali Məclisinin sədri Həsən
Kərimov isə düşünür ki, ermənilərin
“soyqırım” iddiasını dünya gündəminə
daşıdığı bir vaxtda Türkiyə prezidentinin
bu addımı yersizdir: “Baş verənlər
təəssüf doğurur. Bir neçə gün sonra
ermənilər saxta ”soyqırım" məsələsini
yenə gündəmə daşımağa hazırlaşır.
Belə vaxtda Gülün tələm-tələsik Sərk-
isyanı təbrik etməsi Azərbaycanda sakit,
sıradan diplomatik jest kimi qarşılana
bilməz. Bu təbrik Türkiyənin xarici
siyasət tarixində yanlış davranış kimi
qalacaq. Bəlkə də kimsə bunu
Türkiyənin strateji maraqları baxımından
izah etməyə çalışacaq. Ancaq bu
cəhdlər boşunadır. Gül Sərkisyanı
MSK nəticələri elan edəndən, Xocalı
faciəsinin ildönümündən bir müddət
sonra diplomatik etiket xətrinə
addım ataraq da təbrik edə bilərdi.
Bu tələskənliyə anlam verməkdə
çətinlik çəkirəm".

Deputat Zahid Oruc da baş
verənləri mənfi tendensiya sayır:
“Türkiyənin, Avropa Birliyinin, ABŞ-
ın belə operativ müsbət reaksiyaları
Azərbaycanı düşünməyə vadar edir.
Bu seçkidə anti-Türkiyə platforması
qalib gəlib. Gülün bunu görməmə-
zliyə vuraraq Sərkisyanı təbrik
etməsi Türkiyə və Azərbaycana
problem yarada bilər. Bu gün təbrik
edilən prezident sabah Türkiyədən
saxta ”soyqırımın" hesabını soracaq,
Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə
zərbə vurmağa çalışacaq. Ermənistanın
lehinə olan istənilən xətt Türkiyə və
Azərbaycanın əleyhinədir. Bu təbriki
mənəvi və siyasi-taktiki planda çox yan-
lış addım sayıram".

Ümid Partiyasının sədri İqbal
Ağazadə isə A.Gülün təbrikinə Türkiyə-
Azərbaycan, Türkiyə-Ermənistan müna-
sibətlərindən çox Ankaranın beynəlxalq
aləmə yönəlik hərəkəti kimi baxmağın
tərəfdarıdır: “Gülün addımını Türkiyənin
mənafelərinə uyğun sayıram. Bu heç də
Türkiyənin mövqeyini zəiflətmir, əksinə,
Türkiyənin mövqeyini möhkəmləndirir.
Bu baxımdan Türkiyənin addımı

düzgündür. Avropa Birliyi də, ABŞ da
seçkilərin nəticələrini artıq tanıyıb.
Qonşuları ilə həmişə sağlam münasibət
qurmaq istəyən Türkiyə belə də etməli
idi. Bununla Türkiyə həm də onu sübut
edir ki, özünə qarşı qondarma iddialara
baxmayaraq Ermənistanla xoş münasi-
bətdə olmağa, konfliktlərin həllində də
tərəfsiz və hüquqi mövqe tutmağa üstün-
lük verir. Türkiyə gələcəkdə də bu
siyasəti davam etdirməklə regionda söz
sahibi olmaq gücünü sübut edir”.

Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Par-
tiyası da A.Gülün S.Sərkisyana təbriki
göndərməsini sərt tənqid edib. Türkiyə
parlamentinin MHP-dən olan millət vəkili
Atilla Qaya “Yeni Müsavat”a açıqla-
masında bu addımı Türkiyə xarici
siyasətinin böyük yanlışı adlandırdı:
“Prezident Gül Türkiyəni artıq 11 ilə
yaxındır idarə etməkdə olan AKP
hökumətinin qurucularındandır. Türkiyə
Ana Yasasına görə, Gül indi vəzifəsi
ucbatından AKP üzvü olmasa da onun
keçmiş partiyadaşları ilə eyni düşüncəni
paylaşdığı göz önündədir. O, Türkiyə
Böyük Millət Məclisində AKP-nın

çıxardığı bütün qanunların hamısı təsdiq
etməklə bu partiya ilə eyni zehniyyəti
daşıdığını təsdiq edir. Bu partiyanın
Türkiyəni hansı uçurumun kənarına
gətirdiyini görməmək mümkün deyil.
PKK məsələsinə yanaşmada yürüdülən
siyasət Türkiyənin həm iç, həm xarici
siyasətinə təsir göstərməklə ölkəni ciddi
problemlərlə üz-üzə qoyub. Bu gün
ölkənin baş naziri Ərdoğan türkün sahib
olduğu nə varsa hamısına qarşı
olduğunu açıq deyir. Prezident
kürsüsündə əyləşən Gülün
düşüncələrinin də ondan heç bir fərqi
yoxdur. Gül 2008-ci ildə futbol oyununu
bəhanə edərək İrəvana getmişdi.
Qarabağda Azərbaycan türkünün qanını

tökməyini özünə şöhrət bilən Sərkisyan-
la orada əl verib görüşdü. Bunun davamı
olaraq Ermənistanla sərhəd açılması
məsələsi gündəmə gətirildi. Saxta
seçkidən sonra Ankaradan təcili şəkildə
İrəvana təbrik göndərilməsi də bu
siyasətin davamıdır. Bu iqtidar hər
fürsətdə bu siyasətini ortaya qoyur. Ona
görə də prezident Gülün Ermənistanda
seçkinin nəticələri ilə bağlı xalq etira-
zlarının davam etdiyi bir vaxtda Sərk-
isyanı təbrik etməsini ayıblayır və
qınayıram. Bu, Türkiyə-Azərbaycan
münasibətləri baxımından ciddi strateji
səhvdir”.

Ötən gün Türkiyə mediasında
hakimiyyətin ermənilərə xoş jesti kimi
təqdim edilən daha bir xəbər yer alıb -
fevralın 21-dən Türkiyə Hava Yolları
ermənilərin “Aqos” qəzetini sərnişin-
lərinə pulsuz paylayacaq. “Aqos”
Türkiyədə yaşayan erməni millətçilərinin
qəzetidir, qatı türk düşmənidir, Türkiyə
əraziləri ilə bağlı iddialar irəli sürür. THY
qəzetə ən böyük reklam dəstəyi verən
şirkətlər sırasındadır.

A.Qayanın sözlərinə görə, o, mənsub
olduğu MHP-nin TBMM-dəki qrupu
adından ölkənin rabitə nazirinə
dərhal sorğu göndərəcək: “Tirajı
”Aqos"dan dəfələrlə çox olan “Yeni
çağ”, “Ortadoğu” qəzetlərinin THY
uçaqlarında yayılması məsələsi ilə
bağlı dəfələrlə rəsmi müraciət və
görüşlərimiz olub. Ancaq hökumət
buna imkan verməyib. Çünki adını
çəkdiyim qəzetlər Türkiyənin gerçək
sahibi olan türk millətçilərinin media
quruluşlarıdır. Bunun yerinə THY
10-15 min tirajı olan, amma AKP-nin
siyasətini dəstəkləyən qəzetləri
yayır. Bu, AKP-nin ölkədə hansı
siyasət yürütdüyünün, türklərə qarşı
hansı mövqedə dayandığının sübu-

tudur. Bu gün Türkiyə hökuməti açıq-
aşkar türklərin mənfəətinə olan işlərə
əngəl olmaq yolunu seçib. Hər çıxışında
Qəzzada, Fələstində, Suriyada baş
verənlərdən ağızdolusu danışan
Ərdoğanın dilindən Qarabağ sözünü
eşitmisinizmi, onun erməni vəhşətindən
danışdığının şahidi olmusunuzmu?
Eşidə bilməzsiniz. Məmurların çoxunun,
elə THY məmurlarının da zehniyyəti
budur. Ancaq biz bu məsələni dərhal
gündəmə gətirərək qərarın ləğv edilməs-
inə çalışacağıq. Türkiyə dövlətinə bağlı
olan heç bir qurum bu ölkənin ərazi
bütövlüyünü şübhə altına alan digər
qurumla işbirliyi yapmamalıdır".

musavat.com, Aygün MURADXANLI

İlham Əliyev Küveyt Dövləti Baş nazirinin
müavini, xarici işlər nazirinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyət in i  qəbul  etmişdir

GÜLÜN SƏRKİSYANI TƏBRİK
ETMƏSİ BAKIDA ŞOK YARATDI
Azərbaycan müxalifəti də olayı qınadı; Türkiyənin millət
vəkili bu faktı türk xarici siyasətinin yanlışı adlandırdı
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Xoúalû mösibÿti.
Xoúalû dÿrdi. 

Xoúalû faúiÿsi... 

Xoúalû faúiÿñi íÿ Ùÿ ëÿïú ÿ äèð, nÿ
Xatûndûr, nÿ Sonqimidir. Xoúalû
faúiÿsi XX ÿsrdÿ tþrÿdilmiø ÿn dÿù -
øÿtli faúiÿäir. Õîú à ëû faúiÿsi daùa aüûr,
daùa dþzölmÿz îë ìóø äóð.

26 fevral 1992-úi il tarixè
yaøadûqúa bu àüðû ùe÷ zaman bu
xalqûn yaddaøûndan silinmÿyÿúÿk. Bu
qanlû faúiÿ nÿtiúÿsindÿ 623 nÿfÿr
ùÿlak olìóø, 8 ailÿ tamamilÿ yer
özöndÿn silinìèø, 25 uøaq ùÿr iki
valideyinini itirìèø, 230 uøaq èñÿ
valideyinlÿrindÿn birini itirìèødið.

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

Bÿs kimdir ýönàùkar? ßslindÿ
Xoúalû faúiÿsi bir ne÷ÿ ay ÿvvÿldÿn î
dþvrkö sÿriøtÿsiz ùakimiyyÿt struk-
turlarûnûn èøáèë ìÿç ëèéè óú áà òûí äàí áà ø -
ëà ìûø äû. ×öíêè áà ø ëà ðû kreslo, pul, var-
dþvlÿt yûümaüa qarûømûø, Xoúalû yad-

dan ÷ûxmûødû. Ùe÷ kÿs ìöùà ñè ðÿ äÿ
îëàí Xoúalûnû, îëàú àã ôaúiÿëÿði baøa
döømÿk, Xoúalûlarûn dÿrdinÿ øÿrik
÷ûxmaq, baø verÿ bilÿúÿk tÿùlökÿlÿrin
qarøûsûnû almaq istÿmirdi. 1991-úi ilin
oktyabrûndan blokadada olan
Xoúalûnûn quru ÿlaqÿsinin bÿrpasûna
÷alûømaq ÿvÿzinÿ, Bakûda oturub
ùakimiyyÿt  davasû ilÿ mÿøüul idilÿr.
Xoúalûya verilÿn elektrik enerjisinin
1992-úi il yanvarûn 2-dÿn kÿsildiyini,
yanvarûn 28-dÿ isÿ sonunúu vertaly-
otun ora ýetdiyini bilsÿlÿr dÿ, ùe÷ bir
tÿdbir ýþrölmÿmiødi. 

Øÿ ùÿrdÿ qalanlar
ÿsasÿn qoúalar,
uøaqlar, qûz-ýÿlin-
lÿr, yerli þzönö
mödafiÿ dÿstÿlÿri,
Milli Ordunun áèð ãè -
ñèì dþyöø÷ölÿrindÿn

ibarÿt olmuødur. 
Fevralûn ikinúi yarûsûndan baøla-

yaraq øÿ ùÿr aramsûz olaraq ermÿni
silaùlû dÿstÿlÿri tÿrÿfindÿn, toplardan
iri ÷aplû pulemyotlardan, minaatan-
laräàí, avtomatlardan atÿøÿ tutulmaüa
baølamûødû. 

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

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

ermÿni vÿùøiliklÿrini
olduüu kimi bötön
bÿøÿr þvladlarûna
÷atdûrmûølar.

O dþvrkö ùadis-
ÿlÿri þz ýþzlÿri ilÿ
ýþrÿn xariúi jurnal-
istlÿr, belÿ bir
faúiÿnin tarixdÿ
olmadûüûnû bildirÿðÿê
áå ëÿ éà çûð äû ëàð: 

“Krua   Evene-
man” jurnalû

(Paris)
25 yanvar 1992-úi il-Ermÿnilÿr

Xoúalûya ùöúum etmiølÿr.
Bötön dönya eybÿúÿr ùala salûnmûø

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

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

minlÿrlÿ ailÿni mÿùv etmiølÿr.
“Faynenøl Tayms” qÿzeti (Lon-

don) 
9 mart 1992-úi il-Ermÿnilÿr

Aüdama tÿrÿf ýedÿn äèíú ÿùà ëè íè ýöl-
lÿlÿmiølÿr. Azÿrbayúanlûlar 200
nÿfÿrÿ qÿdÿr úÿsÿd  saymûølar. 

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

ùala salûnmûødûr, kþrpÿ qûzûn anúaq
baøû qalmûødûr. 

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

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

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

Xoúalû bizim qan yaddaøûmûzdûr.
Xoúalû bizim saüalmaz yaramûz,
uøaqlarûmûzûn ýþz yaølarû, qadûnlarûmûzûn,
ana vÿ baúûlarûmûzûn aù-nalÿsi, fÿryadûdûr...
Xoúalû bizim qanla yuyula bilÿúÿk bir
lÿkÿmizdir! 

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

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

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

Ñÿùèôÿíè ùàçûðëàäû: Ùàì ëåò ÑßÐ ÄÀÐ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.02.2007

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

Baølarû kÿsilmiø kþrpÿlÿrin fÿryadû, bu xalq yaøadûqúa ùe÷ áèð
âàõò yaddan ÷ûxmayaúaq. ßksinÿ Azÿrbayúan xalqûna daùa
dþzömlö olmaüa, tarixinè unutmamaüa, ermÿni vÿùøiliklÿrinÿ,
ermÿni øovinizminÿ qarøû daùa mÿtin möbarizÿ aparmaüa
sÿbÿb olaúaqdûr. 
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Barış və Demokratiya Par-
tiyasından (BDP) olan millət vəkil-
ləri və Milli İstihbarat Təşkilatının
(MİT) 2 təmsilçisi bu ğün PKK lid-
eri Abdullah Öcalanla görüşmək
üçün onun sax la nıldığı İmralı
adasına gedəcək. Bununla da
PKK ilə Ərdoğan hakimiyyəti
arasında sülh da nı şıqlarının ikinci
mərhələsinə start veriləcək.

Publika.Az-ın Türkiyə mətbu-
atına istinadən verdiyi məlumata
görə, BDP heyətinə İstanbul millət
vəkili Sırrı Sürəyya Öndər, Di -
yarbəkir millət vəkili Altan Tan və
İqdır millət vəkili Pərvin Buldan
daxildir.

Dünən İstanbula gələn heyət
BDP-nin həmsədrləri Selahattin
Demirtaş ve Gültan Kışanakla
görüşüblər. PKK idarəçiləri Murat
Karayılan, Mustafa Karasu ve
Duran Kalkanın bu proseslə bağlı
kompüter çıxışlarını götürən

BDP-çilər A.Öcalana iki hesabat
aparacaqlar. Onlardan biri 27
may, 12 mart, 12 sentyabr və 28
fevral çevrilişlərinin
araşdırma nəticələ -
rinin yer aldığı 1404
səhifəlik hesabatdır.
Əlavələri ilə birlikdə 5
min səhifəlik hesabat-
da PKK-nın yaranma
prosesi və fəaliyyətinə
də toxunulub. A.Öcalanın “Mani-
festo” (Kür düs tan İnqilabının
Yolu) kitabından da qeydlərin yer
aldığı hesabatda, "Kürd problemi-
nin daha da radikallaşmasında
əhəmiyyətli faktorlardan biri də
hərbi çevrilişlərdən sonra rəhbər-
liyə gələn idarəçilərin kürd
şəxsiyyətinə qarşı həyata
keçirdikləri davranış və hərəkət -
lərdir”, - yazılıb. BDP-nin İmralıya
aparacağı digər sənəd isə Türkiyə
Böyük Millət Məclisi tərəfindən

hazırlanan və 21 hissədən ibarət
olan “Müqayisəli Konstitusiya
Çalışması”dır. Hissələrdə ölkə

konstitusiyalarındakı vətəndaşlıq
anlayışları, Avropa Birliyi (AB)
ölkələri, ABŞ və Türkiyə konsti-
tusiyalarında azlıqların ana dil-
lərindən istifadə haqqları, ABŞ və
AB ölkələrinin konstitusiyalarında
suverenlik anla yışına həsr olunan
mə qalələr yer alıb. A.Öcalanın isə
Kan dilə, təşkilatın Avropa rəhbər-
liyinə və ictimaiyyətə açıq lan maq
üzrə hazırladığı 3 məktubu millət
vəkillərinə verəcəyi bildirilir. 

Ömər Əmirov

PKK terror təşkilatının həbsdə
olan lideri Abdulla Öcalan Türkiyə
Konstitusiya Məhkə məsinə
müraciət edib.

Lent.az-ın “Hürriyet” qə ze tinə
istinadən verdiyi məlumata görə,
Abdulla Öcalan “Kürdlərin Mani-
festi” adlı əlyazmasını kitab şək-
lində çap etdirməyə icazə ala
bilmədiyi üçün zərərçəkmiş
olduğunu bildirib. PKK lideri Kon-
stitusiya Məh kəməsinin ona kitab
çapında yardımçı olmasını istəy-
ib. Türkiyə vətəndaşı olduğu
üçün şəxsi müraciət etmək haqqı
olduğunu əsas götürən Abdulla

Öcalanın müraciətinə Konsti-
tusiya Məhkəməsi də mənfi
yanaşmayıb. Müraciət ilkin
araşdırmaya cəlb olunub. Abdulla
Öcalanla aparılan araşdırmada
müraciətdə bəzi çatışmazlıqların
olduğu bildirilib və həmin  çatış-
mazlıqları aradan qaldırmaq
üçün vaxt verilib. Müraciətdəki
çatışmazlıqlar aradan qaldırdıq-
dan sonra Konstitusiya
Məhkəməsi Abdulla Öcalanın
müraciətinə rəsmən baxmaq
üçün gündəliyinə salacaq. Əgər
Abdulla Öcalan haqlı sayılarsa,
əlyazması kitab şəklində dərc
edildikdən sonra bu xəbər
şəxsən Abdulla Öcalan tərə -
findən cəmiyyətə açıqlanacaq.

PKK-nın silahı yerə qoyması
üçün aparılan danışıqlarda
sabah önəmli qərarlar qəbul
oluna bilər. Barış və
Demokratiya Partiyasından

(BDP) olan millət vəkilləri və
Milli İstihbarat Təşkilatının (MİT)
2 təmsilçisi sabah PKK lideri
Abdullah Öcalanla görüşmək
üçün onun saxılanıldığı İmralı
adasına gedəcək. Bununla da
PKK ilə Ərdoğan hakimiyyəti
arasında sülh danışıqlarının
ikinci mərhələsinə start ver-
iləcək. Türkiyə Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən təsdiq olunan BDP
heyətinə İstanbul millət vəkili
Sırrı Sürəyya Öndər, Diyarbəkir
millət vəkili Altan Tan və İqdır
millət vəkili Pərvin Buldan dax-
ildir. BDP heyəti sabah Türkiyə
vaxtı ilə saat 08:30-da İmralıya
yola düşəcək.

Görüşün əsas mövzusunun
kürd probleminin həlli ilə bağlı
olan A.Öcalanın irəli sürdüyü
layihənin olacağı gözlənilir. PKK
liderinin layihəsində təşkilatın
“hərəkətsizlik” elan edilməsinə
yönəlik dəyərləndirmələr əsas
yer tutur. Lahiyədə həmçinin
PKK-nın “hərəkətsiz”liyinə para-
lel olaraq, təhlükəsizlik qüv -
vələrinin əməliyyatlarının da -
yan dırılması da nəzərdə tutulur.
BDP-dən verilən açıqlamalarda
yeni bir konstitusiyanın qəbul
edilməsinin vacibliyi vurğulanır.

Partiyadan məhbusların azad
olunmasına imkan verəcək
hüquqi tənzimləmələrin vacibliyi
də tez-tez xatırladılır. Bu baxım-
dan, A.Öcalanla görüşdə bu

məsələlərin də müzakirə olu-
nacağı təxmin edilir.

BDP-nin sədri Səlahəddin
Demirtaş isə İmralıdan gələn
mesajların Kandildə onlar

tərəfindən çatdırılacağını bil -
dirib: “Abdullah Öcalan qardaşı-
na “Həftə içində heyət gəl -
məzsə, “yol xəritəsi”ni təqdim
etməkdən imtina edəcəyəm və
prosesi bitmiş qəbul edəcə -
yəm”,- deyib. Oslo-İmralı pros-
esində dövlət adından da -
nışıqlarda iştirak edən heyət
İmralıya gedir, oradan aldıqları
mesajları Osloya və Kandilə
özləri aparırdı. Mexanizmi
dövlətin özü qurmuşdu. Bu dəfə
bizdən xahiş etdilər, mesajın
göndərilməsini biz təmin
edəcəyik”.

Türkiyənin Avropa əlaqələri
naziri Egemən Bağış Paris
səfəri çərçivəsində kürd əsilli
müğənni Ahmet
Kaya və rejissor Yıl-
maz Güneyin mə -
zarını ziyarət edib.
Türkiyəli na zir “Bu
gün qa zan dı ğımız
azadlıqların fər -
qində deyilik an caq
kimlərsə o azad -
lıqlar uğrunda mü -
ba rizə aparıb, bu
yolda canından keçib. Ahmet
Kaya bu azadlıqların əvəzini
qürbətdə vətən həsrətiylə ölərək
ödəyib” deyib.

Ahmet Kayanın baş nazir

Ərdoğanı həbsxanaya “Şafak
türküsü” ilə yola saldığını deyən
Bağış “Keşkə bütün bunlar

yaşanmasaydı və Ahmet Kaya
mahnıları, bəstələri ilə azadlıq
üçün ilham verməyə davam
etsəydi” söyləyib.

azvision.az

İraqın 79 yaşlı prezidenti
Cəlal Təlabaninin səhhətində
irəliləyiş olduğu bildirilib.

Lent.az-ın xarici informasiya
vasitələrinə istinadən məlumatı-
na görə, o, ötən il dekabrın 17-
dən 18-inə keçən gecə insult
keçirib. Onda C.Təlabanin
öldüyü barədə də xəbərlər
yayılmışdı.

Məlumata əsasən, artıq o,
ətrafındakılarla danışa bilir.

Hazırda Cəlal Təlabni
Almaniya klinikalarından birində
müalicə olunur. Müalicə həkim-
ləri bildirib, o, tezliklə ölkəsinə

qayıda bilər. Onlar konkret vaxt
söyləməyiblər.

Abdullah Öcalandan 3 məktub gələcək

Ərdoğan hökuməti  PKK 
lideriylə danışıqların növbəti 
mərhələsinə start  ver ib

Ahmet Kayanın qəbri köçürülür 
“Ailəsi istəsə Ahmet Kayanın 
məzarı Türkiyəyə köçürüləcək”

Cəlal Təlabani danışmağa başlayıb

Öcalan “Kürdlərin Manifesti” üçün 
Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etdi 

Bu yaxınlarda Sumqayıtda
toyda idim, toyun sirin yerində
Vətən, el yadıma düşdü, siqaret
çəkmək üçün şadlıq evinin
foyesinə çıxdım. Vətənimiz
Qubadlının dağı-aranı, mənəm-
mənəm deyən kişiləri xeyalım-
dan keçirdi, elə bu an gördüm
kəndimizin üç adlı-sanlı, gözəl
ağsaqqalları əyləşib şirin-şirin
söhbət edirlər. Həmdə hərdən
bikef olurlar, mən onlardan
xəlvəti onların şəkillərini
çəkdim. Onların üçü də Qubadlı
rayonunun Məlikəhmədli
kəndində anadan olublar. 

Onların söhbəti məni onlara
tərəf çəkdi. Yaxınlaşdım ki,
görüşüm üçü də yaşlı
olmaqlarına baxmayaraq məni
görüb ayağa qalxdılar mən
xahiş etdim əyləşin, mənimlə
gorüşüb öpüşdülər sonra əyləş -
dilər... Mən soruşdum ki, sizin
şirin söhbət etdiyinizi gördüm
həmdə hərdən bikef olurdunuz.
Abış dayının 80 yaşı olmağına
baxmayaraq o dedi, çoxdandı
bir birimizi görmürdük. 

Kərim dayı isə dedi, ay bala
heyif o yerlərə həmişə o yer-
lərin təbii meyvəsi, göy-göyər-
tisi, balığı ruzi bərəkət idi, qur-
tarmırdı. Gözəl bulaqların suları
biri birin dən gözəl idi, çox heyif
mərdi mə zarın evi yıxılsın mə -
nim 75 yaşım var, mən indi
oralarda olmalıyam, ama necə
gedəsən? Mahir dayı dedi ay

oğul, menim də 67 yaşım var
başqa rayonlara kəndlərə
gedəndə az qalır ürəyim dayan-
sın çünki 1973 -cü ildən sonra
bizim kənddə sənin gozünün
qabağında necə canlanma var

idi. Cavanların kənddə qalması
kənd əhalisinin çoxalması
kənlilərin biri-biri ilə mehriban
olması böyük kiçik yeri bilmesi,
kənddə camaatın birliyini mən
hələ heç bir kənddə, rayonda
belə birlik görməmişdim. Bunun
hamısı nədən qaynaglanırdı?
Mahir dayı deyə sual verdim. 

Çünki Mahir dayı kəndi -
mizin, rayonumuzun, hətta
Zəngəzur mahalının tarixini çox
gözəl bilən bir ağsaqqaldır. O
dedi, ay oğul kənd hamısı bir
nəsilin övladlarıdır, ikincisi dağ
camaatıdır, üçüncüsü təmiz
havası saf suyu təbiəti gözəl
olduğuna görədir. 

Ərazisindən neçə tanınmış
çaylar keçirdi. Budur bu

mahalən camaatın saflığı,
mərdliyi, comərdliyi, qeyrəti,
namusu, biri-birinə meh ri -
bançılığı bax hamısı bundan
irəli gəlir. Gör Zəngəzur maha -
lından   neçə-neçə dahi insan-

lar yetişib. Allah-Təala dövlə-
timizə bəxş edib, odur ki, biz
onlarla fəxr edirik. Biri elə sənin
özün, nə qədər vətən, torpaq
həsrətini çəkirsən. Özün ziyalı,
ailən zi yalı, uşaqların işləyir,
dolanı şığın çox yaxşıdır, amma
vətən həsrəti çəkməkdən,
fikirdən, xəyaldan nə qədər zəi-
fləmisən.  Gərək bəzi adamlar
kimi, arsız, düşüncəsiz olasan
çəkin də 150 kilo ola, hayıf, gör
nə qədər gözəl insanlar qərib-
liyə dözmədi dünyasını dəyişdi,
Allah hamısına rəhmət eləsin,
qalanlarına can sağlığı arzu-
layıram..

SOHBƏTİ APARDI, 
ÇOX HÖRMƏTLİ 

AĞAMİR MÜƏLLİM

Q U B A D L I  H Ə S R Ə T L İ  Ü Ç  
AĞSAQQALIN KƏDƏRLİ SÖHBƏTİ...
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АЬЛАТМА ГОЪА КЮНЛЦМЦ
Щцснцня эцвянян алаэюз пяри,
Сян аллащ, аьлатма гоъа кюнлцмц.
Ойнадыб гашыны, гыйгаъы бахсан,
Тахтындан саларсан уъа кюнлцмц.

Мян сяни дцнйанын эювщяри сандым,
Юлцнъя позулмаз илгарым, андым.
Йаныб кцл олса да, демяз ки, йандым,
Йапсан да од цстя саъа кюнлцмц.

Эюз йашым эюл олар, чыхар дизимя,
Валлащ зцлм ейлярям юзцм юзцмя.
Эюзцн баха-баха сольун цзцмя,
Чалды сачын кими суъа кюнлцмц.

Баха тянячиляр, эцлцнъя эцля,
Эяряк ел йыьыша, эцлцнъя эцля.
Сян эцлсян, эярякдир эцл инъя эцля,
Кюнлц рящмя эяля, гуъа кюнлцмц.

Гапымдан эирмядин о эцл айагла,
Юлцм айаьында бойнум гуъагла.
Дяфн ейля гапында, йасымы сахла,
Нязир ейлямишям щаъа кюнлцмц.

26.06.1995

МЯН ГАЛА-ГАЛА
Ей даьлар эюзяли, аь ялляринля
Сюнмцш оъаьымы сян гала, гала!
Гейри дян ня эяряк кюнлцм гушуна,
Гара халын кими дян гала-гала.

Кюнцл булаьынын ачылмыр чими,
Йанды габыьым да гараьаъ кими.
Яэяр гящрин варса гуру ъисмими,
Чиликлят, ей пяри, мангала гала!

Бахтымын ялиндян дцшцб сынды ъам,
О дурна бойнуну гоймадын гуъам.
Гадир илащидян будур илтиъам,
Сяня дярд вермясин мян гала-гала.

6.06.1995

ЙАЙЛАГДА
Чыхдын сящяр-сящяр аь алачыгдан,
Эяздин айагйалын чямянзар цстя.
Даьларын бащары мин халча сярмиш,
Сян гядям гойдуьун бу дийар цстя.

Узандын йанакы, эцл йанаьыны,
Гойдун о гыврылан ъцт шащмар цстя.
Сян гара ипякдя бяйаз чичяксян,
Йедди рянэя чалан сябзявар цстя.

Синяндя ойнашан хырдаъа телляр,
Ушагдыр, далашыр санки нар цстя.

Бухаьын алтында гапгара халын,
Кюмцр гырыьыдыр, дцшцб гар цстя.

Йаханда алышыб йаныр щямайил,
Инъиляр дцзцлян цч гатар цстя.
Щяля бянзярини эюрян олмамыш,
Ня Шащдаь, ня Кяпяз, ня Гошгар цстя.

Ешгинля кюклянди кюнлцмцн сазы,
Кярям няьмяси тяк ащ-зар цстя.
Бахды эюзляриня, деди чичякляр:
Ким гыймаз юмрцня беля йар цстя.
Ня вахтдан башына доландырырсан,
Йазыг Кцрдоьлуну бу даьлар цстя.

Лачын, 1990

МЯНИМ СЕВЭИМ
Мяним севэим ябяди эюй мависи,
Дцнйа варкян вар олаъаг бу мави.
Улу танры ешгин язял щамиси,
Севэидяндир дярйаларда су мави.
Йердя эязмя Фцзулини, Щафизи,
Шаир олан сямавидир, сямави.
Мяним севэим ябяди эюй мависи.

1991

ЭЕЪИКМИСЯН
Эеъикмисян Кцрдоьлунун,
Эял-эял дейян яр вахтына.
Аь майалар сораьыйла,
Щаваланмыш няр вахтына.

Цмидим йохдур сабаща,
Эцлцрсян чякдийим аща.
Эцнцм даьдан ашды даща,
Чатдым юмрцн шяр вахтына.

Фяляк дя мяндян баъ алар,
Ъаным цзцляр, аъалар.
Тамарзы галар гоъалар,
Чох немятин тяр вахтына.

Ай ъамалын бир тамаша,
Гурбанам бу эюзя, гаша.
Йарашыгсан башдан-баша,
Айын, эцнцн щяр вахтына.

Щяр заман сяни шух эюрцм,
Эцл цзцндя ишыг эюрцм.
Бир ешгя сармашыг эюрцм,
Аз галыр бящяр вахтына.

Чох олса да дярди-сярим,
Тцкянмяйиб шювг ясярим.
Хош эялмисян, эюзял пярим,
Сюзцмцн эювщяр вахтына.

1993

АНД ЙЕРИМ
Даьлар анд йеримдир, аман йеримдир,
Дар эцндя тутмушам цзцмц даьа.
Бир эцн йоха чыхсам, гейбя чякилсям,
Изчиляр апарар изими даьа.

Аман, няляр олду Лачында, няляр,
Йетим хатиряляр диксиняр, мяляр.
Санарам дизимя даь эцъц эяляр,
Сцрцнцб йетирсям юзцмц даьа.

Щяр эюзял игбалын бир завалы вар,
Дювранын бизимля галмагалы вар.
Гялбимдя даьларын ъащ-ъалалы вар,
Эюз йумуб дикирям эюзцмц даьа.

Язялдян ордадыр мярдлик, уъалыг,
Даьларда эюрмядим сюзц щачалыг.
Башымын цстцнц алды гоъалыг,
Дойунъа демямиш сюзцмц даьа.

Цряк таб ейлямяз бу гядяр йаса,
Яр эяряк сатгыны дилиндян аса.
Яманят басдырын, йол ачылмаса,
Гой кцляк апарсын тозуму даьа.

8.10.1992

ЭЦЛ
Бащар эялди, йашыл йарпаг ичиндя,
Бцлбцлцня яъяб гурмуш ода эцл.
Эцн ишыьы, ай ишыьы аз дцшцр,
Юзц дюнцб чыраьа эцл, ода эцл.

Тяк галмасын, тез саралар эцл тяки,
Бцлбцлцня тез говуша эцл тяки,
Од йандырмаз йар якдийи эцл тяки,
Гюнчя эцлцм, чых кюйнякдян, ода эцл.

Кимдир мяни йандырасы-йахасы,
Су верди ки, йандыра су, аха су.
Эцлсцз олмаз йаз эцнцндя йахасы,
Бу Кцрдоьлу, о назлы йар, о да эцл.

8.03.1995

ÎŞEV BİBE MÊVANA MİN 

Îşev bibe mêvana min, ez bibînim têr bejna te.
Dîsa bibe hogira min, ez ramûsim reş çаvên te.
Jan-êşên xwe te ra bêjim, bikewgirî halê minda,
Bê te rojêm vala diçin, nanihêrim bedew-rinda.

Îşev bibe mêvana min, ez xemleke teze tekim,
Derê malam here-werê, bejin-bala te mêzekim.
Destê nevya em bigirin, dîlan, cejna tev bigerin,
Xaliq-alem rica bikin, ji vê dinê dereng herin.

Îşev bibe mêvana min, em bigerin  Kurdistanê,
Doza gelê xwe mêzekin, şev bimînin li zozanê.
Hêsrên çava bikin melhem, şefê bidin birîndara,
Rebbê jorîn bikin hîvî, zû qut bike qelpa, hara.

Îşev bibe mêvana min, em bibînin êla giran,
Tev tewafkin em merzelê Herîr, Xanî, Feqyê Teyran.
Tase ava welêt vexun, kevaca me vepesire,
Sîngê Sîpan me definkin, em ji hevdu nebin dûre.

Îşev bibe mêvana min, em kulîlka biçirpînin,
Baq-baq bikin, ser merzelê şêr-şenbaza bireşînin.
Bilindbin ser Agrîya kal, ji Xwedayê bikin rica,
Heq-rusqeta me bistîne, şa be dilê dosta-qenca.

Îşev bibe mêvana min, em serokê xwe bibînin,
Der-dîwarê Îmralîyê kafkûn bikin, bihedmînin.
Tevî serok Amed, Wanê bikin taştê, firavîne,
Dunya-alem pîrozbayê min û te ra tew bişîne.

Îşev bibe mêvana min, cejna gelê xwe pîrozkin,
Libasekî kesk-sor-sipî me ra bînin, em li xwekin,
Ser govendê tu bikşînî, bejna zirav temaşekin,
Xewna şirîn xilaz nebe, çavê kasil ez venekim.

Hemû rojêd xweye bê te hesav dikim sar û vala,
Tev min naçî, tev min nayî, em dûrketin ji hevala.
Xwedê ew roj kir para min, ez çi bikim jiyan waye,
Heta dawyê em tev nejîn, emir-ferman dest Xudaye.

HHüüsseeyynn
KKüürrddooğğlluu

GEDƏK GÜLÜM, 
BiZ OLMAYAN YERLƏRƏ

Tut əlimdən, birgə gedək buradan,
Gedək gülüm, biz olmayan yerlərə.
Gizli çıxaq, tezcə qaçaq aradan,
Fitnə, yalan, söz olmayan yerlərə.

Uçaq burdan səmalara, havaya,
Gedib qonaq əl çatmayan yuvaya.
Dağılmayan, uçulmayan qalaya,
Əl dəyməyən, iz olmayan yerlərə.

Qaçaq gedək kainatdan, məkandan,
Ayrılaq biz dərd gəzdirən sükandan.
Bizdə qaçaq, bizdən kənar qaçandan,
Işvə, qəmzə, naz olmayan yerlərə.

Nə görmüsən eytibarsız dünyada?
Cənnət üçün tez dayanaq sırada.
Sonra biz də, yanacağıq arada,
Tələs gedək, köz olmayan yerlərə.

Küskünəm mən, ahıllaşır yaşımız,
Çox bəlalar, çəkəcəkdi başımız.
Onsuzda yox torpağımız, daşımız,
Gedək, kəfən, bez olmayan yerlərə.

HANI VƏTƏN ADLI, SEVGİ BAHARI
(Dostum Ədalət Dəlidağlıya)

Titrətdin simləri, titrətdin qəmi,
Hanı Şəmşir dədə, o Bəhmən əmi?
Gözümdən qurumaz, hicranın nəmi,
Yaramı o tellə bağla, sən sarı,
Hanı Vətən adlı, sevgi baharı?

Sənin sazın olud bizlərə əsa,
Illərdi söykənib batırıq yasa,
Qardaş“kərəmi”çal, inləyək qoşa,
Qayıdım xəyalda dağlara sarı,
Hanı Vətən adlı, sevgi baharı?

Niyə biz yaşadıq bu qədər ünlər,
Harda keçmiş illər, o gözəl günlər?
Səsinə səs verən sona bülbüllər,
Çal, sənə səs versin, sərçələr barı,
Hanı Vətən adlı sevgi baharı?

Küskünəm, zilimdən, düşmüşəm bəmə,
Illərdi batmışam qüssəyə, qəmə,
Yandır o telləri, məlhəm ol mənə,
Bəlkə sarı teldə, tapam mən yarı,
Hanı Vətən adlı, sevgi baharı?

09.09.2011.

YATMA OYAN, 
QALX AYAĞA, MİLLƏT OY

Vətənimiz parçalanıb dağıldı,
Dərd içindən dərd gücərib doğuldu.
Həyatımız başdan- başa nağıldı,
Vətən dağı dərd boxçamdı aman oy,
Bizə yaman qənim oldu zaman oy.

Xocalıdan axan qanlar silinmir,
Cəbrayılım harda qalıb bilinmir,
Qubadlımın Nəbi nəsli görünmür,
Cavanşirim, Qoç Koroğlum, Nəbim oy,
Görən yoxmu, indi belə əmim oy.

Fizuli, Zəngilan, Cəbrayıl hanı,
Görən kim siləcək tökülən qanı.
Ey millət özünü, özünü tanı,
Yatma oyan, qalx ayağa millət oy,
Bəsdi yetər çəkdiyimiz zillət oy.

Ağdamın ağ bəxdi qaraya döndü,
Günahsız Vətənin ocağı söndü,
Qürurlu millətin qüruru sındı,
Allah, yoxmu bu dərdlərə çarən oy,
Haqsız yara, sənin yaran, yaran oy.

Ümidümüz günü-gündən nazilir,
Kür-Araza həsrət-həsrət süzülür.
Heç bilmirəm bu dərd necə dözülür,
Yüz illərlə qan gölündə üzdüy oy,
Axı niyə bu dərdlərə dözdüy oy.

Düşmənlərin niyə başı əzilmir,
Kədər badəsinə sevinc süzülmür,
Dərdin düyçəsindən həsrət çözülmür,
Dərələyəzim, çözülməyən düyçəm oy, 
Təbrizim oy, Zəngəzurum, Göyçəm oy.

Dərdin xırmanında üyünür dənim,
Dünyanı bürüdü dumanım, çənim.
Küskünəm, tapdanır şərəfim, mənim,
Dəlidağda elsiz qalan daşam oy,

Qanadları dibdən sınmış quşam oy,
Laçınım oy, Kəbəcərim, Şuşam oy!

25.02.2012.
AY ANA

Bu dünyada sevincə yox, kədərlərə bələndin,
Necə ömür yaşamısan, mən bilirəm, ay ana.
Əzablara sarılmısan, çətin ömür sürmüsən,
Hələ indi düşünüb, mən görürəm, ay ana...
Yazıq atam cavan öldü, başdan aldı tacını,
Qara torpaq tez apardı qardaşını, bacını.
Cavan ömrün bada getdi, qəm ağartdı saçını,
Dərdlərinə qalanıram, mən yanıram, ay ana.
Bu həsrətə dözəmmədin, dünyamızı tərk etdin,
Elə bil ki, bir şamıydın, tez əridin, tez bitdin.
Mənidə cavan yaşımda, tənha qoydun sən getdin,
Yoxluğunla hey alışıb, mən sönürəm, ay ana.
Nəvələrin soruşur nənəm hardadı, harda?
Soyuq məzar daşını göstərirəm mən, orda.
Cavabsız suallarla qalıram hey xəyalda,
Cavab tapa bilmirəm, mən susuram, ay ana.
Atamın qərib ruhuyla, barışdınmı görəsən,
Vətəndə qərib qalıb yəqin gedib görərsən...
Nolar bizi tərk eləyib, getdiyini demə sən,
Qərib ruhu küsər səndən, mən sınaram, ay ana.
Sizsiz ötən günlərimi mən ömürdən saymıram,
Cismən yox olsanız da, ruhunuza qıymıram.
Sizsizlik tale payımdı, sizsizlikdən doymuram,
Sizsiz baxma çəkilibdi dərdim daram, ay ana.
Mən Küskünəm, barışmaram, sənsiz həyat  zülümdü,
Sənsizliyi yaşamaqdan, daha yaxşı-ölümdü.
Eşid acı fəryadımı, sənin yanın yerimdi,
Qollarını aç oğluna, mən gəlirəm, ay ana.

14.07.2011.
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Li qurna (sedsala) XX-a, XOCALÎ
wek Helepçe, Dêrsim, Gelîyê Zîlan,
Mahabat komkûjîyek ji alîyên nijat-
parêzên ermenî bi harîkarîya eskerên
sor, yê sovêtêye berê hat qetandin.

Di sala 1992-a, şeva ji 25-a derbasî
26-şê şûbatê, li bajarê haşitî xwaz
Xocalîyê şepûkek, komkûjîyek ji alîyên

“mirovahî“-yê, ji alîyên ermenîyan hat
kirin. Dijminên nijatparêz wê şevê bajarê
Xocalîyê bi xwîna gel sor “xemiland“.

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

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

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

zarok giran brîndar bibûn. 1275 mrov dîl
birine, 150 mirov undaye. Hine kesên ji
Xocalîyê saxin, agahî didin wekî, pir-
ranîyê gellên Xocalîyê azerî û kurd bune
û serkarê dewleta Azerbaycanêye wî
çaxî, Ayaz Mutellîbov bi zane Xocalî bê
parastin hîştine û bona wê jî bû sedemê
qetlîyamê. Heya hatina Hêyder Elîyêve

hertim zindî, tu kes pirsa Xocalîyê
dernedixiste rojevê, wextê Hêyder
Elîyeve hertim zindî hat ser kar, bajarê
Xocalî wek bajarê şehîda nav kir û buy-
erên Xocalîyê derxiste rojeva Azerbay-
canê û cîhanê. 

Wê rojê, 26-ê şûbatê çawa roja
komkûjîyê elam kir. Her sal gellên Azer-
baycanê, 26-ê şûbatê wek roja
komkûjîyê derbas dikin û dengên xwe
digîhînine cîhanê, wekî gelên cîhanê
bizanibin ermenî çi şepûk anîne sere
gelên Azerbaycanê, pirranî serê gelên
azerî û kurdan. Daxwazîya me ewe
wekî, rewşenbîrên me wek Çeto Omerî
bên Azerbaycanê, agahî hildin, ji van
buyaran agahdarbin û agahîyê bidine
sazîyên gelên me wusa jî sazîyên
cîhanê, wekî nijatparêzên ermenî li
Ermenîstanê, Laçînê, Kelbecerê,
Kubatliyê, Cebrailê çi şepûk anîne serê
gelên Azerbaycanê û gelên kurdan.

Amadekar: Tahir Silêman

Trajêdîya-şepûka û komkûjîya
gel lên bajarê  Xocal îyê…
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İsviçre'nin başkenti Bern'de
birçok İsviçreli ve uluslararası
şahsiyetin katılacağı 'Kürt soru-
nunun çözümünde bağımsız
devletlerin rolü' adlı Kürt konfer-
ans düzenleniyor. 

İsviçre Federal Parlamento-
su Kürt Dostluk Grubu ve
Cenevre Kürt İnsan hakları
Merkezi'nin birlikte organize
ettiği 'Kürt sorununun
çözümünde bağımsız devlet-
lerin rolü' adlı Kürt konferansına
bir çok İsviçreli ve uluslararası
şahsiyetin yanı sıra milletvekili,
akademisyen, Birleşmiş Mil-
letler hükümet dışı örgütler ve
parti temsilcilerinin katılması
bekleniyor. Yarın sabah saat
09.00 da Bern Helvetiaplatz 6.
adresinde bulunan Yehudi Men-
hun forumda start alacak kon-
feransın proğram ve katılım-
cıları şöyle açıklandı. 

Saat 09.00'da  resepsionla
başlayacak konferansın açılış
konuşmasını Cenevre Kürt
İnsan Hakları Merkezi temsilcisi

ve Kürt Dostluk Grubu eş
başkanı Cenevre milletvekili
Carlo samoruga yapacak. Saat
10.00-12.00 arasında
modaratörlüğünü Songül karab-
ulut'un yapacağı ' bu tür sorun-
larda uluslararası deneyimler'
adlı  panel düzenlenecek. Pan-
ele, Sinn Féin İrlanda milletvek-
ili Conor Terece Murphy,
Almanya'dan Berghof Fonda-
tion vakfında Hans -Joachim
Giessman ve Güney Afrika'da
Nelson Mandela'nın avukatı
Essa Moosa katılarak görüş ve
önerilerini sunacaklar. Saat
13.00'de başlayacak Konferan-
sın ikinci bölümünde ise ' Kürt
sorununun çözümünde
İsviçre'nin rolü' bir panelle
tartışılmaya açılacak. Moder-
atörlüğünü Gianfranco Fat-
torini'nin yapacağı panele, Kürt
Dostluk Grubu eş başkanı ve
Sosyal Demokrat Parti Cenevre
milletvekili Carlo samoruga ve
Yesiller Partisi Neuchâtel Fed-
eral Parlemento milletvekili

Francine John Calame katıla-
cak. Saat 14.00'de başlayacak
üçünçü oturumun konu başlığı
ise  'Kürt sorununun barışcıl ve

demokratik biçimde çözüm
stratejisi' olacak. Sosyal
Demokrat Parti İsviçre Federal
parlamentosu milletvekili Beat
Jeans'ın moderatörlüğünü
yapacağı oturuma,uluslararasi
Kriz Çözüm grubu üyesi Didem
Akyel Collinsworth,

KNK yönetim kurulu üyesi
Zubeyir Aydar ve BDP Mil-

letvekili ve DTK   Eşbaşkanı
Aysel Tuğluk katılacak. Bern'de
düzenlenecek Kürt konferan-
sının son oturum konusu ise
Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan olacak. 

Saat 16.00'da başlayacak
'Sorunun barışcıl çözümünde
Abdullah Öcalan'nın rolü' adlı
oturumun konuşmacıları
arasında BDP milletvekili ve
DTK'si  eşbaşkanı  Aysel
Tuğluk, Uluslararası Öcalan'a
özgürlük inisiyatifi üyesi Havin
Güneş ve Güney Afrika'da Nel-
son Mandela'nın avukatı Essa

Moosa yer alacak. Oturumların
sonuçlanmasından sonra Kon-
ferans yayınlayacağı bir sonuç
bildirisiyle kapanacak. 

'Sürece katkı sağlamak'
Yarin İsviçre'nin başkenti

Bern'de gerçekleştirilecek Kürt
Konferasının organizesi içinde
yer alan Cenevre Kürt İnsan
Hakları Merkezi ,konferansın
amaçlarına ilişkin basın, yayın
organlarına bir yazılı açıklama
gönderdi. Yazılı açıklamada
amaçlarının İsviçre devleti, Sivil
Toplum Örgütleri, sendikalar,
basın yayın organları ve
İsviçre'de yaşayan toplumsal
kesimleri Kürt sorunu ve
çözümü konusunda  duyarlı kıl-
mak olduğu belirtildi. Konferan-
sın diğer bir amacının ise
İsviçre devletinin sorunun
barışcıl ve demokratik bir
biçimde çözülmesinde harakete
geçirmek olduğu vurgulanarak '
en enmlisi Kürtlerin yaşadığı
sorunlar hakkında kamoyu
oluşturmak ve yaşanan sürece
katkı sunmaktır' denildi. 

ALİ ONGAN/BERN

BDP Eşbaşkanı Gültan
Kışanak, Kürt sorununda
yaşanan sürecin sadece bek-
lenti ve tatlı sözlerle ilerlemeye-
ceğini vurguladı.

Kışanak, barıştan söz
ederken gereğini yapmaktan
kimsenin geri duramayacağını;
sadece iyi niyet ve güzel söz-
lerin süreci kurtarmaya yet-
meyeceğini belirterek,
"Herkesin pratik çalışma
yürütmesi gerekiyor. Bunu yap-
madan sürecin ilerleyeceğini
zannetmek kendini kaybetmek-
tir" dedi.

BDP Eşbaşkanı Gültan
Kışanak, partisinin Grup toplan-
tısında konuştu. 21 Şubat
Anadil Günü'nü hatırlatan
Kışanak, Türkiye'de anadil
konusunda acı tecrübelerin
olduğunu ve halen bu hakka
saygı duyar bir yaklaşımın
olmadığını söyledi. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'-
nun 'Anadilde eğitim böler' söz-
lerini eleştiren Kışanak, dilin
yok edilmesi durumunda
toplumun ve tarihin yok edile-
ceğini belirtti. Kutsal devlet
değil halka hizmet eden devlet
istediklerini vurgulayan
Kışanak, "Asimilasyon bir
insanlık suçudur. Bundan
vazgeçmenin tek yolu anadilde
eğitim hakkına saygı duymak
ve yasal güvenceye kavuştur-
maktır. Yeni anayasa yapım
sürecinde herkesin bu gerçek
ile yüzleşmesini istiyoruz.
Anadil kimliğimiz, varlığımız ve
onurumuzdur. Kimse bizi onuru-
muzdan, varlığımızdan, kim-
liğimizden vazgeçmeye zorla-
masın" dedi. 

HDK heyetine saldırıya
tepki 

HDK'nin Karadeniz turuna
değinen Kışanak, "HDK yerelde
ön yargıları kırabilmek için bu
programı organize etti. Bu pro-
gram yaklaşık bir aydır açıkça
tartışılan bir programdır. İçişleri
Bakanı'na gün gün bil-
gilendirmesi yapılmış ve gerekli

tedbirler istenmiştir. Yine bu
illerin milletvekilleri ile
görüşülerek sağduyulu yak-
laşım istenmiştir. Ancak Sinop'-
ta karşılaşılan durum hiç kims-
enin görevini yapmadığının açık
tablosudur. Sinop'un CHP'li
belediye başkanı açıkça
kışkırtıcı beyanlarda bulunmuş-
tur. CHP de bu belediye

başkanına uyarıda dahi bulun-
mamıştır" diye konuştu. 

Karadeniz halkı barışa
karşıymış gibi algı yaratıldığını
kaydeden Kışanak, hükümetin
bundan sonraki provokatif
eylemleri önlemek için Sinop'ta
yaşananların görüntülerini kare
kare incelemesi gerektiğini
savundu. Müzakere süreç-
lerinde diyalog ve teması
yerellere yayan süreçlerin
başlatıldığına işaret eden
Kışanak, HDK'nin de bunu yap-
maya çalıştığını hatırlattı. 

Hukuk garabetini
kaldıralım

10 BDP'linin tahliye edildiği-
ni, ancak 10 binin BDP'linin
halen tutuklu bulunduğunu, her
günyeni gözaltı ve tutukla-
maların yaşandığını dile getiren
Kışanak, şunları söyledi:
"Hükümet kazanla aldığını
gıdım gıdım verme yaklaşımı
içindedir. Ardı ardına numar-
aları değişen yargı paketleri ile
toplumu beklenti içinde tutuyor-
lar. Sonra da beklentilere yanıt
vermeyen bir paket ile toplumun
karışınsa çıkıyorlar. Bu kez sun-
duğunuz paketi doğru dürüst
çıkaralım ve bu hukuk garabeti-

ni kaldıralım diyoruz." 
Kışanak, AKP Hükümeti'nin

AİHM cezalarından kurtulmak
için uğraştığını ancak yapmaya
çalıştığı düzenlemelerin köklü
bir değişim içermediğini kaydet-
ti. 

TMK tamamen 
kaldırılmalıdır

Kışanak, TMK'nin tümden
kaldırılması gerektiğine işaret
ederek, "TMK ile aynı manaya
gelen TCK'nin 314, 220 ve 215.
maddeleri de hukuk kriterlerine
göre değiştirilmelidir. Örgüt kur-
mak bir suç değildir. Teşvik
edilmelidir. Demokratik bir
yönetim örgütlü toplum ile
mümkündür. Bundan dolayı
örgüt kurma suç olmaktan çık-
malıdır. İnsanlar istediği yöneti-
mi diyebilme hakkına sahip
olmalıdır. İstediği yönetim biçi-
mini hayata geçirebilmek için
örgüt kurabilmelidir. Bunu
engelleyerek demokratik yöne-
tim inşa edemezsiniz. Örgüt
üyeliği silahlı eylem ve şiddet ile
sınırlandırılacak şekilde
yeniden düzenlenmelidir. Şiddet
yapmayan örgütler yasal kabul
edilmelidir" dedi. 

İyi niyet süreci kurtarmaz
Kışanak, barıştan söz

ederken gereğini yapmaktan
kimsenin geri duramayacağını
kaydetti. "Sadece iyi niyet ve
güzel sözler süreci kurtarmaya
yetmez" diyen Kışanak, konuş-
masını şöyle sürdürdü: "Sadece
beklenti ve tatlı sözlerle iler-
lemez. Herkesin pratik çalışma
yürütmesi gerekiyor. Bunu yap-
madan sürecin ilerleyeceğini
zannetmek kendini kaybetmek-
tir. Temel insan hakları pazarlık
unsuru olarak sunulamaz.
Meclis'in görevi budur. BDP'nin
birincil sorumluluğu budur. Bir-
likte çalışmaya varız. Meclis bu
darbe hukukunu temizleyecek
yasal düzenlemeler için komisy-
on kurmalıdır."

Kışanak'ın konuşması
sürenin dolmasından dolayı
Meclis TV tarafından kesildi. 

İmralı'ya giden BDP Mil-
letvekilleri, adadan döndü, heyet
içerisinde bulunan Pervin Buldan,
Öcalan'ın gönderdiği mesajı
okudu, Öcalan, bütün tarafların
dikkatli olmasını istedi.

1999 yılından beri İmralı
Cezaevi'nde hapis yatan PKK lid-
eri Abdullah Öcalan ile görüşen
BDP heyeti adadan döndü.
Basının yoğun ilgi gösterdiği

görüşme sonunda basına kısa bir
açıklama yapan Pervin Buldan,
Öcalan'ın mesajını okudu.

Buldan, Abdullah Öcalan'ın
mesajının şu şekilde olduğunu
açıkladı: "Önce basına emekler-
ine, duyduğum saygıdan dolayı
selamlarımı iletiyorum. Bu açıkla-
mayı da bu saygı çerçevesinde
yapıyorum. Bu görüşme tarihi bir
adımdır. Tarihi bir süreç yaşıy-
oruz. Bütün taraflar bu süreçte
çok dikkatli ve duyarlı olmalıdır.
Devletin elinde tutsaklar var.
PKK'nin elinde de tutsaklar var.
PKK elindeki tutsaklara iyi
davranmalı. Umarım en kısa
zamanda ailelerine kavuşurlar"
dedi.

Buldan , görüşmeyle ilgili
gerekli açıklamalarının ve notların
BDP eş başkanları tarafından
paylaşılacağını kaydetti. Heyet
soru almadan Ataköy Marina'dan
ayrıldı.  haberdiyarbakir.com

İsviçre'de Kürt konferansı

Tatlı sözlerle ilerlemez 'Tarihi bir süreç yaşıyoruz, 
taraflar dikkatli olmalı'

BDP’nin 21 Şubat Ulus-
lararası Anadil Günü'nde
Meclis'te anadilde eğitim konu -
suna ilişkin verdiği grup önerisi
iktidar ve muhalafetin oylarıyla
reddedildi. Meclis Genel Kuru-
lu’nda BDP’nin anadilde eğitime
ilişkin grup önerisi reddedildi.
Grup önerisi üzerine söz alan
BDP Hakkari Milletvekili Adil
Kurt, Türkiye'deki anadil çeşitlil-
iğinin öncelikle Meclis tarafından
korunması gerektiğini, kaybolan
her anadilin, bir coğrafyanın,
medeniyetin kaybolacağı anlamı-
na geldiğini ifade etti. Anadilde
eğitimin bu açıdan önemli
olduğunu kaydeden Kurt,
"Kardeş kanının akmamasını
arzuluyorsanız, birlikte yaşamı
arzuluyorsanız, bu temel hakka
saygı göstermek zorundasınız"
dedi. Kurt, "x,w,q,ê,î" harflerinin
Türkçe alfabede kullanılmasının
yasak olduğunu, valiliklere,
kayma kamlıklara yazılan bazı
dilekçelerin, içeriğinde söz

konusu harflerin kullanılması
nedeniyle kabul edilmediğini
söyledi. 

CHP Sinop Milletvekili Engin

Altay ise, "Anadilde eğitim talebi
bana göre ve partimize göre de
kabul edilir bir talep değildir" dedi.
AKP Muğla Milletvekili Yüksel
Özden, ülkedeki herkesin anadili-
ni öğrenmesi ve konuşmasının
önündeki engellerin AKP iktidarı
döneminde kaldırıldığını ileri sür-
erek, anadilde eğitim önerisini
desteklemediklerini, bunun ayrış-
maya neden olacağını ileri sürdü.
Görüşmelerin ardından BDP'nin
grup önerisi reddedildi. 

DİHA/ANKARA

Meclis anadilde eğitimi reddetti
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Piştî hilweşandina dewleta
Sovyêtê gellek şans û derfetên
dêmokratîk ji bo pêşdaçûyînê di
warê çand, wêje û emrjîyana kur-
dên Azerbaycanêda pêşda hatin.
Kurd li vê herêmêda ji demên
kevnarda dijîn, bê şik mirov
dikare bêje kurd nijatek binecîye
li vê herêmêda. Di pêşketinên vê
herêmêda her avayîda roleke
kurda balkêş heye. Lê ji sala
1930 heya 1990 di belga nasna-
mada peyva kurdî li vê herêmêda
resmî hatibû qedexe kirin. Bi
kurdî ne pirtuk ne jî rojnama nedi-
hatin weşandin. Kurd bi zanetî
dihatine helandinêda. Di warê
neteweyîda ji bo pêşketinan ji bo
gelê kurd tu destûr nemabû. Lê
piştî rûxandina Sovyêtan li bajarê
Bakûyêda Navenda Çanda Kurd
“Ronahî” (sal 1992) ava bû. Roj-
nama “Dengê Kurd” sala 1992
dest bi weşanê kir. Bi dehan bi
zimanê kurdî pirtuk hatine çap kir-
inê. Kurdên binecî hêdî-hêdî nas-
namaya xwera xwedî derdiketin.
Tirs û bandora li ser wan ji holê
dihate rakirin. Di radîyoya
dewletê ya Azerbaycanêda heftê
du cara her carê 15 deqîqe (sal
1993) ji bo weşana zimanê kurdî
destûr hate dayînê. Pey van
karên pîrozra nava kurdên Azer-

baycanêda pêşerojêra bawerî çê
dibû. Lê ev pêşketinên ku ji bo
gelê kurd xûya bûnê şunda gellek
hêzên nijatperest bi fikr û
ramanên qirêjva di çapamenîya
muxalîfetêda bi nivîsarên qirêj
êrîşî kurda dikirin. Rewşenbîrên
kurdên herêmê nikaribûn demê-
da bersîva van nijatperestan
bidin. Rojnama “Dengê Kurd”
salê 3-4 hejmar dihate weşandin.
Ev jî gellekî kêm bû. Di warê
çapemenîya kurdada hejarîk
hebû. Nikaribû bersîva demê
bide. Demeke wehada rewşenbîr
û welatparêzê kurd ê hêja Taharê
Silêman ji bo ku vê valabûnê ji
holê rake berpirsîyarîke bi şeref û
dîrokî hilda ser xwe. Ji 2003 salê-
da dest bi weşanîna rojnama
“Dîplomat”ê kir. Ev rojname roj-
nameke serbixweye. Sê zimana-
da ronahîyê divîne: kurdî, azerî û
rûsî. Weşanîna “Dîplomat”ê bû
raperînek dijî nijatperestên
herêmê yên ku hertim dijî gelê
kurd helwesteke xirabda bûn.
Hertim hêzên nijarperest hewl
didan ku weşanîna Dîplomatê
bidine rawestandin. Hertim
“Dîplomat” û xudanê “Dîplomat”ê
merûzî êrîşê nijatperesta dihat.
Lê bi saya Taharê Silêman roj-
name hertim wedêda tê weşandin

û bi cesaret bersîva nijatperesta
hêzên nexêrxaz eşkere tê dayîn.
Yek jî ev tiştê rojnamê balkêşe ku
rewşenbîrê kurd Taharê Silêman
ji destpêkê heya îro tik tenê vê
rojnamê dide weşandinê û li
Rûsya, li Kazaxstanê, li Azerbay-
canê tê belav kir-
inê. Û hem jî bi
rêya întêrnêtêva li
m a l p e r a
www.dip lomata-
kurdi.com tê
weşandinê. Rojna-
ma “Dîplomat”ê bi
awayekî pro-
fessîonal ronahî
divîne û di hemû
pêdivîyara bersîv
dide. Bi giştî
daxwaz û xastekên
gelê kurd teblîx û
îfade dike. 

Ev jî nexastîyên gelê kurd
gellekî nerehet dike. Bi saya
cesaret û berxwedana Taharê Silê-
man îro ev rojnama 10 sale ser
pîyaye, hemû pirsgirêk û dijwarî alt
kirin, bi gavên pîrozva pêşda
dimeşe û zûtirê hejmara 200 yê
were weşandin. “Dîplomat” bi baw-
erî nefesê destine, qedera wê
destê kurdekî gelperwer û bi
cesaret daye. Cesaret jî wesîla

altindarîyêye. Ez ji vê katê pêk
dînim di rupelên vê hejmarêda
sala nû a 2013a xandevanên vê
rojnamêra, xudan û rêdaktorê
“Dîplomat”êra pêşketinên nû
emrekî bi sîyanet bi baristanî, bi dil
û can dixwazim û divêjim, bila
“Dîplomat” her tim wiha serkeftî be.

Həqiqeti təbliğ etmək
və xalqını tanıtdırmaq
yaşatmaq şərefli bir
işdir. Hər bir anan şəxs
bu həqiqəti duymalıdır.
Hər şeydən əvvəl bu
şərəfli iş xalqın və icti-
maiətin ziyalı təbə -
qəsinin üzərinə düşür.
Çünki ziyalılar xalqın
milli dayaqları olmaqla
yanaşı həm də geniş
mənada insanlığın sər -
vəti, ləyaqəti və vic-
danıdırlar (əlbətdə söz
əsil ziyalıdan gedir ). Bu

mənada “DİPLOMAT” əsil ziyalı
təfəkkürünün bəhrəsi olmaqla
yanaşi həm də bizdən gizli qalan
əsil həqiqət lərin, mənəvi və milli
həqəqətlərin carçısıdır. Eyni
zamanda “DİPLOMAT” Azərbay-
canda yaşayan etnik qrup və
xalqların dostluğunun sarsılmaz
nərəsidir. Bu dostluğa, qiymətli
sərvətə, nemə tə xələl gətərmək
istəyən cahil müxalifət ziyalıların

bəd niyyətlərənə qarşı ziyallı əks
sədasıdır. “DİPLOMAT” əsil ziyallı
cəsarətinin əyani təzahürüdür
“Diplomat” bu cəsarətdən
qidalanıb fəaliyyət göstərə
göstərə bütün sərhədləri, çətinlik-
ləri inamla şərəflə aşıb, oxucuları-
na ilham verə-verə on yaşına

qədəm qoyur və dörd dildə nəşr
olunur. 

Bu münasibətlə qəzetin təsisçi
və baş redaktoru qardaşım Tahar
Süleymanı bu xeyirxah və
ləyaqətli həqiqət carçısını məhz
“DİPLOMAT” QƏZETİNİN vasitə -
silə bütün varlığımla alqışlayıb
təbrik edirəm və üzümü ona tutub
deyirəm: Tutduğunuz mövqeyə
görə hədsiz dərəcədə əhsən və
afərin. ÖZ cəsarətətiniz ilə həmişə
oxucularınıza inam və cəsarət
verirsiniz. Tanrıdan sizə və
işinizdə həmişə sizə böyük dayaq
olan ailənizə can sağlığı və
müvvəfəqiyyətlər diləyirəm. Məni
də bu təqdirə layıq və dəyərli xid-
mətinizdə və möv qeyinizdə
yanaşı bilin.

SİZİ uzaqlardan bağrıma
basıram, anıram və düşünürəm,
həmişə mavi səmaları qartal kimi
fəth etməyi sizə arzu edirəm ve on
yaşın mübarək “DİPLOMAT”
DEYİRƏM. HƏMİŞƏ BELƏ
İNAMLA ADIMLA!

Azərbaycanda yaşayan Kürdlərin
bir nömrəli qəzeti olan "DİPLOMAT"
qəzetin, on yaşı tamam olması müna-
sibətiylə, başda qəzetin təsisçisi və
baş redaktoru TAHİR SÜLEYMAN
olmaqla bütün redaksya heyətini
səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
ALLAHDAN sizlərə və sizin simanız-
da bütün Kürt millətimə müsdəqil,
bütöv bir Kürdüstan olmasını arzu-
layıram! Mən bu qəzetin daimi oxu-
cusu olaraq onu xüsusi qeyid etmək
istəyirəm ki, ``DİPLAMAT`` qəzetinin,
biz Kürdlərin üzərində bqöyük haqları
var. Ona gərə ki, bu qəzetin yaradıcı
heyəti olmasaydı, onsuzda günü-
gündən asmilyasiyaya uğrayan
xalqımızın varlığı çoxdan silinmişdi.
Azərbaycan dövlətində iki milyona
yaxın Kürd xalqının yaşamasına bax-
mayaraq, yüzdə doxsanı öz
kürdlüyünü inkar edir. Bu da bir xalq
üçün ən dəhşətli bir haldı və tük
ürpədici həqiqətdir. Bununda yeganə
günakarları biz Kürdlər, özümüzük,
heç kəs bizlərə deməyir ki, sən öz
döğma atanı, babanı inkar et! 

Sapı özümüzdən olan baltaların
sayəsində millətimiz öz dilini,
mədənyətini adət ənənəsini və ən
əsas da varlığını itirmək üzrədir. Nə
isə, bununla onu qeyid etmək
istəyirəm ki, millətimizin yeganə səsi

olan "DİPLAMAT" qəzeti və onun min-
bir çətinliklərlə üzləşən yaradıcı
heyəti sayəsində itib-batmaqda olan
xalqımızın adı hələ də yaşayır. Bunun
üçün də, mən millətin bir gənc yazarı
kimi, "DİPLAMAT" qəzetinin təsisçi və
baş redaktoru, kürd xalqının dəyərli,
cəsur, millətsevər oğlu TAHİR SLEY-
MAN başda olmaqla bütün yaradıcı
heyətə öz təşəkkürümü və minnətdar-
lığımı bildirirəm. Bu çətin və şərəfli
yolda sizlərə uğurlar arzulayıram.
ALLAH sizi qorusun, ALLAH
SİZİLƏRİ KÜRD XALQINA ÇOX
GÖRMƏSİN!!! Yeganə stol üstü qəze-
timiz olan, doğma qəzetimiz "DİPLA-
MAT" qəzetinin on yaşıyla əlaqədar
özümə borc bildim ki, kiçicik olsa da,
hədiyə olaraq bir şeir həsr edim. Mən
provesianal şair olmasamda bac-
ardığım qədər bir şeir həsr etdim və
bunuda siz dəyərli oxucularımızla
bölüşmək istəyirəm:

Tarix bir gün oxuyacaq, 
Kürd Tahiri nağıllardan!!!
Fərəh hissi yaşayıram,
Göz atdıqca mətinlərə...
Qeyrət yağır qələmindən,
Damla-damla sətirlərə.

Xalqımızın simasısan,
Qürur duyur xalqın sənlə.

Kürd xalqının yaddaşısan,
Qeyrət sənə keçib genlə.

Çar rusyası məhv elədi,
Milyonlarla sayımızı.
Qələminlə yaşadırsan,
İtib-batan soyumuzu.

Düşmən kimi baxır hamı,
Qoç Koroğlu soylarına.
Həcər, Nigar südü əmən,
Oxşamadı daylarına.

Qoy ar olsun haq bilməzə,
Etdiyini itirənə.
Qoy var olsun, xalq səsinə,
Öz səsini yetirənə.

Qeyrət axır damarından,
Bu millətin haq səsisən.
Tükənməkdə olan xalqın,
Ümüd, pənah nəfəsisən.

Allah sizə qoy yar olsun,
Yazıb-yarat, yaşad yenə.
Qüdrətinlə, hikmətinlə,
Haqsızlığa daş at yenə.

Qürur duyur şair Küskün,
Sənin kimi oğullardan.
Tarix bir gün oxuyacaq,
Kürd Tahiri nağıllardan!!!

DEH SALÎYA TE 
PÎROZBE ``DÎPLOMAT``

Neynûka bi deng pîroz, pîroz rojbuna te,
Nefsên ne pak, dernekevin ser rîya te,
Ev deh salin mera buyîy heval, hogir.
Her dîşka te her difirre alav, agir,
Agirê te hemu agira alavtire,
Zimanê te şura nemam bi tujtire,
Dihelînîy, derder dikîy dişewtînîy,
Qenc û xirav berî kişka tu dibînîy,
Xwînxar, xwînrêj merivkuja ricim dikîy,
Gelek sêrên veşartine tu vedikîy,
Bêşerefa, gelfiroşa dikîy sosret,
Heta dawî rusa nekîy, nabîy rehet.
Lema  buyîy heskirîya gelê Kurda.
Dewa te heq, xastê te paqij rinde,
Rebbê jorîn, rica dikim hezzar care,
Ser axa te, tu jî bigrîy temel dare.
Dilekî eşq, ez Tahir birara bigîhînim,
Li tew koçê Kurdistanê bigerînim,
Dîsa runêm, rehet bibim, bê xof bêjim.
Ser neyarra, kîn û cîren xwe birêjim,
Sed bijîy, boy gelên xwe xizmetek kir,
Gel bawar kir, nabin bra ne hirç, ne gur,
Tahir, birêminî hêjayî pir qedr,
Ev zehmet, keda bilind  tu ku didîy,
Ew kedeke bê humbere
Hunerê her kesî nine, wekî vê rêyêda
Nonalî te bê xof bê minnet bimeşe

Ez wan hevalên te bi tera zehmetê dikişînin,
emrê  bêqezîya xastekê bexş dixwazim .
Cejna we pîrozbe.  Xwezil Pebbê jorîn
firsend bide 20-salîya wepîroz bikim. Vê
xebata pîrozda wera serkeftinê dixwazim.  

Barîyê Bala

Raperîna 10 salîya“Dîplomat”ê

ON YAŞIN MÜBARƏK,  HİKMƏTİNLƏ
AĞSAQQAL ÖMRÜ YAŞAYAN “DİPLOMAT”

BBÊÊWWAARR  BBAARRÎÎ
TTEEYYFFÛÛRRÎÎ

“Diplomat” qəzetinin 
onilliyi münasibətilə

Axarlı olsun
Dünyamızın ağ üzü,
Həmdə qara, üzü var.
“Diplomat” o bir güzgü,
Güzgüdə tutub qərar.
Bu güzgüdə saf arzu,
Vətənə xidmət eylər.

Namərdə nifrət eylər,
Yalana salmaz meyl,
Onda var əsas dəlil, 
Qələm aç ona könül.
Oxusun şeyda bülbül.
Bu dünya zülmət deyil,
Hər bəladan insanı
Doğru amal qurtarar.
Çiçək açar arzular.
Onda Sabir qeyrəti,

Onda el məhəbbəti,
Vətənə sədaqətdi.
O, əbədi hərəkətdi,
Bu hücrə ibadətdi.
“Diplomat” cəsarətdi.
Gizlətməyək məramı,
Seçək ağı-qaranı,
Unutmayaq Tanrını,
Tanrı göydən baxır.
Bulaqlar daşdan çıxar.

Çayların axarı var,
Günəş tək çırağın var.
“Diplomat”ın dərsi var.
Barı var, bəhrəsi var,
Özünə məxsus mərdi var,
Tahir kimi nəri var!
Dədəm Qorqud deyib ki,
Ad qoyduq uğur olsun.
Axar baxarlı olsun!

Kamil Novruz

Ziyallı əks-sədası: On yaşın mübarək
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«Якинчи» гязети милли мятбуа-
тымыз цчцн нцмуня олду. «Якин-
чи» сцбут етди ки, ъямиййятин инки-
шафынын ясас эюстяриъиляриндян
бири дя мятбуатдыр. Доьрудур,
щям «Якинчи», щям дя ондан
сонра няшр олунан мятбуат
нцмуняляри чох чятин, язаблы,
дюврцн  гейри-демократик аб-
щавасынын тясириндян гуртула бил-
мяйян юмцр йолу кечмишдир.
Лакин шцкцрляр едирик ки, Азяр-
байъан милли мцстягиллийини ялдя
етдикдян сонра мятбуат цзярин-
дя сензуранын «демокл гылынъы»
эютцрцлмцш, сон иллярдя мятбуа-
тымыз хейли демократик дяйярляря
сащиб олмушдур.

Азярбайъан тарихян мцхтялиф
халгларын бирэя йашадыьы юлкя
олмуш, бу эцн дя белядир. Дярд-
ляри, фаъияляри ейни олан, кядярляри-
ни, севинълярини бир-бири иля бюлян
бу халглар мцстягил Азярбайъ-
анын айдын вя ишыглы эяляъяйи
цчцн чалышыр.

Азярбайъанын мцстягиллийи бу
торпагда йашайан милли азлыгларын
да щяйатында йени цфцгляр ачмыш-
дыр. Бу эцн юлкямиздя йашайан
лязэинин, талышын, кцрдцн, татын
Азярбайъаны вятяни билян, бу
вятян цчцн ъанындан, ганындан
кечян диэяр халгларын да милли
щцгуглары горунур, адят-яняня-
синя, дилиня, дини мянсубиййятиня
щюрмят едилир, кечмишини,тарихини,
ядябиййатыны юйрянмяк вя йай-
маг цчцн шяраит йарадылыр. Буна
чохлу юрняк  эятирмяк мцм -
кцндцр. Бу эцн on ildir ki, ишыг
цзц эюрян «Дипломат» гязети дя
беля бир иътимаи-сийаси аб-щава-
нын нятиъясиндя мейдана эял -
мишдир. Гязетин ярсяйя эелмя -

син дя хцсуси хидмяти олан,
редактор Тащир мцяллими йорул-
маг билмядян халгынын-кцрдлярин
тарихини, дилини, ъямиййятин цздяки
иътима-сийаси йерини билярякдян
тяблиь вя тядгиг едян  истедадлы
журналист кими таныйырам вя онун
редактору олдуьу «Диpломат»
гязетинин даими охуъусуйам.
Халгына, онун кечмишиня, тарихи-
ня бу гядяр баьлы олан  гялям
достумун фядакарлыьы мяни щей-
рятя эятирир. Онун Азяр байъанда
йашайан халгларын:-тцрклярин,
кцрд лярин, талышларын, сахурларын вя
диэярляринин достлуьуна бирэя
йашайышына щяср етдийи мягаля вя
йазылары диггятля охуйурам. “Дип-
ломат” гязетиндя дцнйада йаша-
йан кцрдлярин щяйаты иътимаи-сийа-
си фяалиййяти, йашайышы, мцбаризя-
ляри юн плана чякилир вя эюрцнцр
ки, бу мцбаризядя Тащир мцялли-
мин вя онун гязетинин дя
мцяййян дяряъядя гатгысы вар-
дыр. О, дцнйада йашайан бцтцн
кцрдлярин буэцнкц вя эяляъяк
талейи иля ъидди марагланыр вя
бязян бу сийаси мцбаризя харак-
тери алыр. 

Доьрудур, бязян мян Тащир
мцяллимин радикал сийаси  мара-
глары иля разылаша  билмясям дя,
милли мцъадилянин щяр кясин юзял
щаггы олдуьуну   да дана билмя-
рям вя бязян, щятта, достум
олмаьына бахмайараг, мювге-
ляримиздя цст-цстя дцш мя йян
анларын да олдуьуну етираф етмя-
лийям. Щюрмятли Тащир мцяллим
гязетимизин on illiyi мцнасибяти-
ля сизи тябрик едирям. Фяалиййяти-
низи, халгымызын эяляъяк талейи иля
бу гядяр йахындан марагланды-
ьымызы тягдир едирям вя арзу еди-
рям ки, гязетимизин вя сизин сийа-
си эцъцнцзцн истигамяти иля бу
эцнц кечмиши вя эяляъяйи бирэя
олмуш вя олаъаьына цмид етдийи-
миз тцрклярин вя кцрдлярин достлу-
ьуна Азярбайъан адлы йурдуму-
зун бцтювлцйцня, тамлыьына,
суверенлийиня, итирилмиш Гараба-
ьын, Эюйчянин, Вединин, Дяряля-
йязин, Дярбяндин эери алынмасы-
на йюня ляъяк дир. Бизим халглары-
мызын эцъц достлуьумуздадыр.
Бу достлуьун ябяди олаъаьына
инанырам. 

Рювшян Атакишийев

Биз им ха лг лар ымыз ын  
эцъц достлуьумуздадыр

«Äèïëîìàò» ãÿçåòèíèí onilliyi
ìöíàñèáÿòèëÿ áàøäà ãÿçåòèí áàø ðåäàê-
òîðó Òàùèð Ñöëåéìàí îëìàãëà, áöòöí
ðåäàêñèéà ùåéÿòèíè òÿáðèê åäèðÿì.
«Äèïëîìàò»ëà, äàùà äîüðóñó Òahir
Ñöëåéìàíëà èëê òàíûøëûüûì 2009-úu èëèí
fevralında Èðàã Êöðäöñ òàíûíûn áàø
íàçèðèíèí ìöàâèíè, Úîâäÿò Íåúàðûí
áàø÷ëûüû èëÿ Àçÿðáàéúàíà ýÿëÿí íöìà-
éÿíäÿ ùåéÿòèíèí, ÷àëûøäûüûì «Ùÿôòÿ
è÷è» ãÿçåòèíÿ ãîíàã äÿâÿò åòìÿéèì-
äÿí áàøëàäû. Î âàõòàäÿê èñÿ ùÿì
«Äèïëîìàò», ùÿì äÿ îíóí áàø ðåäàê-
òîðó Ò.Ñöëåéìàí ùàããûíäà ÷îõ åøèò-
ìèøäèì. Éåðëè ìÿòáóàòäà î, ÏÊÊ-éà
èøëÿìÿêäÿ ñó÷ëàíûëûðäû, ðÿùáÿðëèê åòäè-
éè ãÿçåò èñÿ ÏÊÊ-íûí îðãàíû êèìè
ãÿëÿìÿ âåðèëèðäè. Ò.Ñöëåìéàíëà âÿ
«Äèïëîìàò»ûí äåìÿê îëàð êè, áöòöí
ñàéëàðû èëÿ òàíûø îëäóãäàí ñîíðà éàçû-
ëàíëàðûí áþùòàí îëäóüó ãÿíàÿòèíÿ
ýÿëäèì. Áó áþùòàíëàðûí àðõàñûíäà èñÿ
ùàíñû ìÿãàìëàðûí äàéàíäûüûíû àíëà-
ìàã î ãÿäÿð äÿ ÷ÿòèí äåéèëäè. Áöòöí
áóíëàðûí ùàìûñû Ò.Ñöëåéìàíûí àçÿð-
áàéúàíëûëàðëà êöðäëÿð àðàñûíäà òàðèõè
ìöíàñèáÿòëÿðèí áÿðïàñûíà, Àçÿðáàéú-

àí ùÿãèãÿòëÿðèíèí êöðäëÿð àðàñûíäà
òÿáëèüèíÿ ÷àëûøìàã úÿùäëÿðèíèí
öñòöíäÿí õÿòò ÷ÿêìÿê ìÿãñÿäè äàøû-
äûüû ýþç þíöíäÿäèð. Àçÿðáàéúàí
äåìîêðàòèê,ñèâèë áèð äþâëÿòäèð. Àçÿð-
áàéúàíäà ñþç àçàäëûüû, ôèêèð ïðöëàðèçmè
ìþâúóääóð. Áöòöí Àçÿðáàéúàí
âÿòÿíäàøëàðûíûí áó ïðèíñèïëÿðäÿí èñòè-
ôàäÿñèíÿ òàì ùöãóãó ÷àòûð. Î úöìëÿ-
äÿí Ò.Ñöëåéìàíûí âÿ îíóí ðÿùáÿðëèê
åòäèéè «Äèïëîìàò» ãÿçåòèíèí. Îíó äà
éàääàí ÷ûõàðìàã ëàçûì äåéèë êè, òàðè-

õÿí Àçÿðáàéúàíû þç âÿòÿíëÿðè ùåñàá
åäÿí, áó äþâëÿòèí ÿðàçè áöòþâëöéöíäÿ
úàíëàðûíäàí êå÷èá øÿùèä îëàí éöçëÿðëÿ
àçÿðè òöðêö àðàñûíäà êöðäëÿð äÿ âàð.
Ãà÷ãûíëûã, êþ÷êöíëöê îíëàðûí äà òàëå-
éèíÿ éàçûëûá. Îíëàðûí äà äÿðäè áèçèì
äÿðäèìèç, ñåâèíúè áèçèì ñåâèíúèìèçäèð.
Àçÿðáàéúàíäà éàøàéàí áöòöí õàëãëà-
ðûí íöìàéÿíäÿëÿðè êèìè êöðä xalqının
äa êîíèñòèòóñèîí ùöãóãëàðû äþâëÿò
òÿðÿôèíäÿí ãîðóíóð. «Äèïëîìàò»û éåðëè
êöðäëÿðèí éåýàíÿ ãÿçåòè êèìè ãÿáóë
åòìÿê ìÿíÿ åëÿ ýÿëèð êè, äöçýöí
äåéèë. Áó ãÿçåò áöòöí Àçÿðáàéúàí
âÿòÿíäàøëàðûíûí, áöòöí àçÿðè òöðêëÿðè-
íèí ãÿçåòäèð. Áåéíÿëìèëÿë÷è äþâëÿò
îëàí Àçÿðáàéúàíäà êöðäö, òàëûøû,
ëÿçýèíè, àâàðû, òàòû âÿ äèýÿðëÿðèíè àçÿðè
òöðêöíäÿí àéûðìàã ÷ÿòèíäèðñÿ, «Äèï-
ëîìàò»û ñåïàðàò÷ûëàðûí, òåððîð÷óëàðûí
ãÿçåòè îëäóüó ôèêðèíè ùàíñû ÿñàñëàðëà
ñþéëÿìÿê îëàð? «Äèïëîìàò»äà êèìëÿ-
ðèíñÿ õîøóíà ýÿëìÿéÿí éàçûëàð âÿ
éàõóä äà ñóáéåêòèâ ôèêèðëÿð äÿðú îëó-
íóðñà áó î äåìÿê äåéèë êè, ãÿçåò ùàí-
ñûñà òåððîð òÿøêèëàòûíà èøëÿéèð. Äöçäöð,
áó ãÿçåòäÿ äöíéàíûí òàíûäûüû òåððîð

òÿøêèëàòëàðû ñûðàñûíäà éåð àëàí ÏÊÊ-íûí
ëèäåðè À.Þúàëûíûí ôîòîëàðûíà, îíóíëà
áàüëû õÿáÿðëÿðèíÿ ðàñò ýÿëèíèð. Àììà
áó îíà ùå÷ áèð ÿñàñ âåðìèð êè, «Äèï-
ëîìàò» ùÿäÿôÿ àëûíñûí. Áó ãÿçåòè èòòè-
ùàì åäÿíëÿðèí íÿøð åòäèêëÿðè ìÿòáó
îðãàíëàðûíäà äà àíàëîæè ïðîñåñëÿðëÿ
öçëÿøìÿê îëóð. Ìàðàãëûäûð êè, áó ýöí
«Äèïëîìàò»û èòòèùàìëàéàíëàðûí áÿçèëÿ-
ðè áèð âàõòëàð ÏÊÊ-íûí òÿìñèë÷èëÿðè èëÿ
Àçÿðáàéúàíäà áèð ìàñà àðõàñûíäà
ÿéëÿøÿíëÿðäèðëÿð. Ùÿì áóðàäà, ùÿì
äÿ Òöðêèéÿäÿ. Áó äÿôÿ òÿðÿçèéÿ õàë-
ãûí ýþçö èëÿ éîõ, þç ýþçöìëÿ áàõìàã
èñòÿéèðÿì. 

«Äèïëîìàò» êèìè õàëãëàð àðàñûíäà
ãàðäàøëûã ÿëàãÿëÿðèíèí ìþùêÿìëÿí-
ìÿñèíÿ ÷àëûøìàã, Àçÿðáàéúàí ùÿãè-
ãÿòëÿðèíè, ôàúèÿëÿðèíè êöðä xalqının
âàñèòÿñèëÿ îíëàðûí íöôóç åòäèêëÿðè äþâ-
ëÿòëÿðäÿ òàíûòìàã éàõøûäûð, éîõñà, áó
ãÿçåòè èòòèùàìëàéàíëàðûí ùÿð ñàéûíäà
äþâëÿò âÿ äþâëÿò÷èëèéÿ õèäìÿò åäÿíëÿ-
ðÿ áþùòàí àòìàã, áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ
Àçÿðáàéúàíû íöôóçäàí ñàëà áèëÿúÿê
ìàòåðèàëëàð âåðìÿê, äöøìÿíëÿðèìèçè
ñåâèíäèðÿúÿê éàçûëàð äÿðú åòìÿê,
ÍÀÒÎ ñòàíäàðòëàðû ñÿâèééÿñèíäÿ ôîð-
ìàëàøàí îðäóìóç ùàããûíäà ùÿäéàíû
äàíûøìàã... Äöçäöð, ñþç âÿ ìÿòáóàò

àçàäëûüû âàð äåéèðèê. Áÿñ íәéÿ ýþðÿ
áóíäàí èñòèôàäÿ åäÿíëÿðèí áèð íå÷ÿñè
ùÿäÿôÿ àëûíûð, îíëàðà «òåððîð÷ó»,
«ÏÊÊ»÷û äàìüàñû âóðóëóð, äèýÿðëÿðè-
íÿ èñÿ éîõ? «Îíëàðà áó ùàããû êèì
âåðèá» ñóàëûíıí àðõàñûíäà ãàðàíëûã
ìÿãàìëàð ÷îõäóð. «Äèïëîìàò»ûí ùÿð
ñàéûíäà Àçÿðáàéúàíûí ìþâãåéèíè
äÿñòÿêëÿéÿí éàçûëàðà ðàñò ýÿëèíèð, àüðû-
àúûëàðûìûç òÿáëèü îëóíóð, åðìÿíèëÿðèí,
àçÿðè òöðêëÿðèíÿ äöøìÿí êÿñèëÿíëÿð
èôøà îëóíóðëàð. Áÿñ áó ãÿçåòè èòòèùàì-
ëàéàëàðäà ïðîñåñ íåúÿäèð? Áóíäàí èñÿ
äàíûøìàüà äÿéìÿç. ßí àúûíàúàãëû ùàë
îäóð êè, áó ãÿçåòè âÿ Ò.Ñöëåéìàíû þç
ìèëëÿòèíäÿí îëàí áÿçè øÿõñëÿð äÿ èòòè-
ùàìëàéûðëàð. 

Ãîðõóäàíìû, ïàõûëëûãäàíìû, äöø -
ìÿí ÷èëèêäÿíìè... áèëìèðÿì. Áèðúÿ îíó
áèëèðÿì êè, áó ãÿçåò äåéèëÿíëÿð êèìè
éîõ, îëäóüó êèìèäèð. Ìÿí «Äèïëî-
ìàò»à áó éîëäà óüóðëàð àðçóëàéûðàì.
Èíàíûðàì êè, «Äèïëîìàò» àäûíû ãîðó-
éóá ñàõëàéàúàã âÿ äöíéàíûí ðÿíýëÿðè-
íÿ àëäàíìàéàúàã, çÿíýèíëèêëÿðè ðÿää
åäÿðÿê ñàüëàì äöøöí úÿéÿ, ãàðäàøëûüà
âÿ äîñòëóüà õèäìÿòèíè äàâàì åòäèðÿ-
úÿê. Onilliyin mübarәk, Beynәlmilәl
“Diplomat”!

Úàâèä Øàùâåðäèéåâ

ONİLLİYİN MÜBARƏK, BEYNƏLMİLƏL “DİPLOMAT”

“Diplomat!” qəzetinin 
On illiyinə 

ÄÈÏËÎÌÀÒ
Onuncu iliniz ìöáàðÿê îëñóí,
Äîüðó ÿãèäÿëè îëàí Äèïëîìàò.
Ðÿíýèí ñàðàëìàñûí, íÿ äÿ êè ñîëñóí,
Îõóéàíëàð îõóäóãúà ãàësûn ìàò.

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

Ùÿð sayûnda ùÿãèãÿòè ñþéëÿäèí,
Õàëãûí öðÿê èñòÿéèíè åéëÿäèí.

Íàãèñëÿðè ÿéðè éîëäàí ÿéëÿäèí, 
Íàíÿúèáÿ úàâàá âåðäèí èêè ãàò.

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

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

Õåèðõàõëûã îëóá äàèìè èøèí,
Áåëÿ äàâàì åòñèí îëàí âÿðäèøèí.

Èëëÿð ýÿëèá êå÷ñèí îëñóí ìèí áåøèí,
Éàøà èëëÿð áîéó, éàøà Äèïëîìàò!

Nәriman Әyyub

Respublikamızda olan de -
mok ratik mühitdən bəhrələ nərək
yüzlərlə qəzet və jurnallar çap
olunur. “Diplomat” qəzeti belə bir
zamanda işıq üzü gördü. Əlbəttə
bu zaman tanınmaq, həyata
vəsiqə qazanmaq çox çətin idi.
“Diplomat” qəzeti bu çətinliklərə
sinə gərdi, özünü təsdiq edə
bildi. 

Artıq onun çoxsaylı oxucuları
var, qəzetin nə vaxt nəşr ola-
cağını gözləyirlər. Qəzet nəinki
Respublikamızda, ölkə miz dən
kənarda da oxunur. Bir çətinlikdə
onda idi ki, qəzeti təkbaşına
Tahir Süleyman ərsəyə gətirdi.
Bu böyük səriştə və cəsarət
tələb edirdi. Artıq baş redaktor
Tahir Süleyman ətrafına savadlı
əməkdaşlar cəlb et mişdir. Nəri-
man Əyyub kimi ziyalı, şair dos-
tumuz qəzetin dolğun, məz-
munlu olmasında əməyini
əsirgəmir.

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

“Diplomat” qəzeti vaxtaşırı
olaraq Azərbaycanın tanınmış
Dövlət xadimləri, ziyalıları ilə
müsahibələr nəşr edir. Bu
müsahibələr dolğun, əhatəli, çox
maraqlı olur. Buna misal olaraq
şair Söhrab Tahirlə, professor
Qəzənfər Paşayevlə olan yazı -
ları göstərmək olar. 

Qazetin baş redaktoru Tahir
Süleyman bir neçə dəfə İraqda,

İraqın Kürdüstan bölgəsində
olmuş, orada kürdlərin, turkman-
ların vəziyyəti haqqında ətraflı
məlumatlar çap etdirmişdir. Sil-
silə şəklində nəşr olunan bu
məlumatlar, şəkillər çox maraqlı
olur. 

Məlumatı olmadığımız hadi -
sələr haqqında öyrənirik.
Qəzetdə Dünyada gedən qlobal
proseslərdən, ictimai-siyasi
hadi sələrdən danışılır. Sətri
xəbərlərdə maraqlı yazılar çap
olunur. Bədii-publisistik yazılar
da rast gəlmək olur. Bir çox gənc
şairlərin şerləri çap olunur, biz
onların yaradıcılığı ilə tanış olu-
ruq. Qəzetin əməkdaşları daim
əhali ilə təmasda olurlar. Xüsusi
ilə qaçqınların yaşadıqları yer-
lərə gedirlər. Yas mərasim-
lərində iştirak edirlər, həmin
çətin günlərdə insanların
kədərinə şərik olurlar. Tahir
müəllimə müraciət edən şəxslər-
lə müxtəlif idarələrə gedir,
yaranan problemlərin həllinə
çalışır.

Mən “Diplomat” qəzetinin
əməkdaşlarını on illikləri müna-
sibəti ilə təbrik edir, həkim kimi
onlara cansağlığı arzu edir,
işlərində müvəfəqiyyət arzu-
layıram. Arzum budur ki, qəzet
xırda hisslərdən, qərəzli möv -
qeylərdən uzaq olsun. Yuxarıda
sadaladığım böyük amallar
uğrunda fəaliyyət göstərsinlər.
Çünki qəzetlərin hər bir sayı tar-
ixdir, yenilikdir. Gələcəkdə
qəzetlərin materialları əsasında
kitablar çap olunur, həmin
dövrün ictimai-siyasi hadisələri,
baş verən olaylar araşdırıla bilir.

Dostəli Paşayev 

On illiyin mübarək “Diplomat”
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Îro pênçşem 21/02/2013 li
Moskowa, Sergî Lavruv Wezîrê
Derveyê Rusyaya Federal
pêşwaziya birêz Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê û
şanda li gel kir. Li destpêka
civînê de, behsa pêwendiya
dîrokiya navbera gelê Rusya û
gelê Kurdistanê kirin. 

Serok Barzanî carekî din
spasî gel û welatê Rusya kir ji
bo pêşwazîkirin û mîhvandarîki-
rina Barzaniyê Nemir û hevalên
wî ku nêzî 12 sal li Rusya jiyan. 

Her li vê civînê de, behsa
çendîn babetên girîng kirin bi
taybetî jî pêwendiya di navbera
Iraq û Rusya, her wiha Herêma
Kurdistan û Rusya û her du alî
tekez li wê yekê kirin ku pêwîste
ew pêwendî zêdetir pêş bikevin
û berev pêşve biçin. 

Her li vê civînê de Serok
Barzanî got: Hêviya min bû ku
serdana Rusya bikim û spasî

gelê Rusyayê bikim ji bo
pêşwazîkirina wan li ya serkird-
eyê Kurd Barzaniyê Nemir, li
demek de ku hemû dergeh li
ber wan de hatibûn girtin, lê
belê welatê we dergehê xwe ji
bo wan vekir. Her wiha Wezîrê
Derveyê Rusya jî balkişand li
ser wê yekê ku wekî çawa doh
Serok Putîn behs kir, pêwîste
pêwendiyê dostane û bihêz
hebê li navbera Rusya û Iraq û
Kurdistanê da. 

Li mijareke dinê vê civînê de
behsa rola veberhêner û kom-
panyayên Rusya bi taybetî li
warên uze(enerji) û dabînkirina
kareba li Iraq û Kurdistanê kirin,
her wiha mijareke dinê civînê
de di navbera Serokê Herêma
Kurdistanê û Wezîrê Derveyê
Rusya taybet bû bi pêvajoya
Suriye û bandora wê ya li ser
pêvajoya Kurdistan û Iraqê. 

Serok Barzanî got ku niha

nêzîkî 75 hezar penaberên
Suriye li Herêma Kurdistanê

heye û Herêma Kurdistanê ji bilî
yarmetîdana wan, yarmetiyên

mirovî dişîne nav axa Suriye jî,
her wiha Serok Barzanî tekez li

wê yekê kir ku pêwîste gelên
Suriye bi xwe biryar li ser

paşaroja xwe bidin û pêwîste
doza Kurd li Suriye bête
çareser kirin û mafên Kurdan
bê dayîn. Cihê balkişandinê ye
Hoşyar Zêbarî Wezîrê Derveyê
Iraqê û Fayiq Nêrweyî Balyozê
Iraqê li Rusya li vê civînê de
hevrêyetiya Serok Barzanî û
şanda li gel kiribûn, şanda li gel
Serok Barzanî ji birêz Mesrur
Barzanî, Fuad Husên, Aştî
Hewramî, Kameran Ehmed,
Felah Mistefa û Dr Aso Cengî
Nûnerê Hikûmeta Herêm li
Rusya pêkhatibû, şanda Rusya
jî bi Serokayetiya Derveyê
Rusya Sergî Lavruv ji Cîgirê
Wezîrê Derve Mîxayîl Bog-
danov û hejmarek li berpirsên
Hikûmî û Parlementerên Rusî
pêkhatibûn.

AVESTA KURD - Serok -
wezîrê Tirkiyê Receb Teyib
Erdogan, piştî serdana
şanda BDP ji bo Îmralî
axaftinek kir.

Erdogan li balafirge-
ha Ataturk, daxuyaniyek
da rojnamevanna û got,
divê sîleh bêdeng bibin
û bi bêdengkirina sîle-
han re divê terorîst
(mebesta wî gerîlayên
PKK) ji welatê "me"
derkevin.

Ewdogan got ew hêvî
dike ku di vê riyê de gav
werin avêtin.

Erdogan di axaftina xwe
de bal kişande ser
hevserokê BDP Selahettin
Demirtaş û got ew ji
siyasetê fêm nake, ew
nezanê siyasetê ye.

Erdogan gotina xwe ya
berê dubare kir û got bila
"terorîst ji welatê me
derkevin". Giraniya axaftina

Erdogan li ser çekberdanê û
derketina gerîlayên PKK ji
nava Tirkiyê bû. Weke tê
zanîn berî niha jî Erdogan
behsa derketina PKK ji
Tirkiyê kiribû, li ser vê gotina
wî serokê Konseya KCK
Murat Karayilan aciz bûbû û
got "ev der Kurdistan e,
welatê me ye, hûn ji welatê
me derkevin..."

Serokê Herêma Kurdistanê û 
Wezîrê Derveyê Rusya civiyan

Erdogan firçe avête Demirtaş

Her ji zarokîniyê ji mın re
behsa vî bajarî, Moskovayê,
hatiye kirin û ew beşek ji jiyana
min bûye. Jiber ku bavê min û
gelek ji malbat û kesûkarên min
li vî bajarî jiyan e. Ev derfetek
gelek baş bû serdana vî bajarî
bikim

Îro roja çarşemiyê
20.02.2013ê, Mesûd Barzanî
serokê herêma Kurdistanê ji
aliyê  Vladimir Putin serokê
Rusyaya Federal ve hate
pêşwazî kirin. Di hevdîtineke
gelek dostane da, her du
serokan,  balkişandin li ser
pêwendiya dîrokiya di navbera

gelê Kurdistan û gelên
Sovyeta berê û gelê
Rusyayê de. Her wiha tekez
li ser pêwendiyên dîrokiyên
di navbera Rusya û Iraqê jî
hate kirin.

Di vê civînê de komek
babetên wekî pêwendiya
aborî û rewşenbîrî û rola
kompanyayên rusî li pêva-
joya dûbare avadankirina
Iraq û Kurdistanê de hate
nirxandin.

Serokê Kurdistanê tekez
li ser dostayetiya di navbera her
du aliyan kir û got: Pêwîste ew
pêwendî berev pêşve biçin.

Her wiha behsa dîroka
xebata gelê Kurd ya jibona
azadî û serfiraziyê  u ew qur-
baniyên gelê kurd di rêya

azadıyê dane kir. Serok Barzanî
tekez kir ku gelê Kurdistana
Iraqê bi destûra Iraqê pabend e
û ew pêwendiyên herêma Kur-

dıstanê digel cîhana derve û
Rusyayê hene  li çarçoveya
destura Iraqê da dane.

Serok Putin ji aliyê xwe ve
tekez li ser dostayetiya di
navbera gelê Rusya û Kurdis-
tanê kir û balkişand li ser wê

yekê ku ew lı ser xebata gelê
Kurdistanê û xebata
Barzaniyê nemir ku, demeke
ji jiyana xwe li Rusyayê der-
bas kiriye agahdar in.

Serok Barzanî ji bo vê
derfeta ku serdana Mosko-
vayê bike spasî serok Putin
kir  u got:

-  Her ji zarokîniyê ji mın
re behsa vî bajarî, Mosko-
vayê,  hatiye kirin û ew
beşek ji jiyana min bûye.
Jiber ku bavê min û gelek ji

malbat û kesûkarên min li vî
bajarî  jiyan e. Ev derfetek gelek
baş bû serdana vî bajarî bikim

Naveroka hevdîtina serok 
Barzanî û Vladimir Putin

Di çarçoweya serdana xwe
ya ji bo Rûsiyayê de,  Serokê
Kurdistanê  Mesûd Barzanî piştî
gehêştina xwe ya ji bo Moscov-
ayê û merasima pêşwaziyê,
çendîn serdan û civînên curbi-
cur pêk anî.

Serok Mesûd  serdana Kon-
sulusxaneya Îraqê ya li Mosco-
vayê kir û ji aliyê Konsulus û
Rayedarên Konsulusxaneyê ve
hate pêşwazîkirin.

Pişt re Serok Barzanî ser-

dana Kurdên li Rûsiyayê jî kir û
bi germî ji aliyê Kurdên li
Rûsiyayê ve hate pêşwazîkirin
û Kurdên li Rûsiyayê jî çendîn
xelat pêşkêşî Serok Barzanî
kirin.

Her di vê rojê de Serok
Barzanî serdana ev mala ku, di
dema xwe de Nemir Mele Mis-
tefa Barzanî tê de dima kir û
peyvek jî li ber derê vê malê
pêşkêş kir.

Pişt re  Serok Barzanî bi

Rojnamewanên Rûsiyayê re jî
civiya û bersifa çendîn pirsên
Rojnamewanên Rûsiyayê yên
di derbarê rewşa Kurdistan,
Îraq û peyvendiyên heyî yên di
navbera Rûsiya û Kurdistanê
de da.

Biryare ku, Serokê Kurdis-
tanê birêz Mesûd Barzanî roja
Çar şemê jî dest bi civîn û
hevdîtinên xwe yên bi Rayedar
û Berpirsên Rûsiyayê re
bike.(KTV)

Nêçîrvan Barzanî  serok wezîrê
Kurdistanê, îro roja çarşemiyê
20.02.2013ê li bajarê Hewlêrê,
pêşwazî  li şandeyeke hikûmeta
Holendayê ya bi serokatiya
xatûn Renê Cones cîgira wezîrê
derve yê Holendayê û berpirsa
ofîsa hevahnegiya holendayî -
kurdistanî  kir û rewşa aloza
İraqê nirxand.

Di civînekê de têkeliyên
navbera herêma Kurdistanê û
hikûmeta federala İraqê, pirsên
hilawîstiyên navbera Hewlêr û
Bexadyê û çewaniya çareserki-
rina wan pirsan hatin minaqeşe
kirin.

Şandeya holendayî  got ku,
weke rêzgirtinek bo qurbaniyên
kîmiyabarana bajarê Helenceyê,
hikûmeta Holendayê dê monu-
mentek li Holendauyê dirust bike.
Di warê aborî  jî  de, şandeya

mêvan got ku, kompaniyên holen-
dayî  amadene di warê avakirina
jêrxaniya (infrasturktura) aboriya

Kurdistanê de, bi taybetî  di warê
zî raetê de, rolek mezin bilîz in.
Nêçîrvan Barzanî  serokwe zîrê
Kurdistanê, li hember wê însiyatî-
va hikûmeta Holendayê ya vakiri-
na monumentek bo qorbaniyên
kîmiyabara bajarê Helen ceyê,
destxweşî  li hikûmeta Holendayê

kir û ew însî yatîv bilind nirxand.
Serokwezîrê Kurdistanê got

ku, hikûmeta herêma Kurdistanê
giringiyeke taybet bi warê zîraetê
dide û ew dixwaz in di warê
zîraetê de kompaniyên holendayî
ku, şarezayî  û tecrûbeyeke
zengîn di vî  warî  de heye, li herê-
ma Kurdistanê kar bikin.

Li dor têkeliyên herêma Kur-
distanê digel hikûmeta federal a
İraqê u çareserkirina dosyeyên
hilawîstî  jî , serokwezîrê Kurdis-
tanê got ku, herêma Kurdistanê
weke beşek ji İraqê, di wê baw-
eriyê de ye ku divê hemû dosyeye
û pirsgirêk bi diyalog û li gor
destûra İraqê bên çareserkirin.

Rewşa herêmî  bi giştî  û rewşa
Suriyeyê bi taybetî  û têkeliyên
Kurdistanê digel Tirkiyeyê û
welatên din yên cîran mijarên din
yên civîna navbera serokwezîrê
Kurdistanê û cîgira wezîrê der-
veyê Holendayê bûn.

Çêkirina Monomentek bo Helbeceyê li Holendayê

Çelakiyên serok Barzanî li Moskova
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Êvariya roja sêşemê birêz
Mesûd Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê û şanda li gel
gihîştin Moskowaya paytexta
Rusya û li Firokxaneyê ji aliyê
Balyozê Rusya li Iraq û Birêve-
berê Beşê Iraq - Urdin li
Wezareta Derveya Rusya û
Balyozê Iraq li Rusya û Zelîm
Xan Munseyf Endam Parleme-
na Rusyaya Federal ve hatin
pêşwazî kirin.

Piştî gihîştina Moskowa
Serok Barzanî serdana wê
xaniyê Barzaniyê Nemir kir ku li
salên 1954-1958 têda dijiya. Bi
amadebûna hejmarek ji Kurdên
Rusya û berpirsên Moskowaya
paytext Serok Barzanî gotarek
pêşkêş kir ku eve jî naveroka
wê ye:

Xuşk û birayên berkeftî
Ez pir bi dil spasiya we dikim

ji bo amadebûna we, ev derfete
ji bo me hate pêş ku beşdarî
bikîn li yadkirina cenabê
Barzaniyê Nemir.

Dema Barzanî hatiye bo
Sovyet û hatiye bo Moskowa
ew ne bi tenê hat, ew bi hêvî û
umêdên mîlletekê bi xwere anîn
û li wextê ew hat bo Moskowa
bo Sovyet ku hemî dergehên
din lê hatibûn girtin. îro ku em
firokeyê da bûyîn, min gelek
hizra xwe dikir, em ji Hewlêrê bi
3 demjimêran hatîn bo
Moskowa, gelek bi hêsanî û

sefereke xweş, belê ew bi 53
roja û bi şer û luleya tifengê
rêya xwe vekir navbera leşkerê

sê Hikûmetan de heta hatiye
vir.

Umêda min bî ku ez
Moskowa bibînim, ji ber ku
Moskowa ew cîh bî ku Barzanî

ve hewandî. Ev xaniye ji bo me
cihekî gelek pîroze û em pir

spasiya we dost û biraderan
dikîn ku ev derfete bo me
rexsandî û em gelek
keyfxweşîn bi serdana
Moskowa û spasiya dewleta
Rusya dikîn û Hikûmeta
Moskowa ji bo alîkariya wan bo
rexsandina vê derfetê û em
umêdewarîn ev serdana me
bibête egerek bo nû kirin û
mikum kirina wan pêwendiyên
dîrokî navbera mîlletê Kurd û
mîlletê Rusya û ez silavên gelê
Kurdistanê ji bo we digihînim,
gelek pê keyfxweş dibîn wextê
hun jî tên serdana Kurdistanê
bikin û welatê xwe bibînin. 

Zor zor spas.
Ji bo temaşekirina video ya

vê gotarê ji kerema xwe li ser vê
nivîsê bitikînin...

AvestaKurd - Şan deya BDP
a ku îro çû Îmraliyê ji gravê veg-
eriya. Parlementera Îdirê Pervîn
Buldan peyama Ocalan xwend.
Ocalan ji hemû aliyan xwestiye
ku bi baldar bin. Şandeya BDP a
ku ji 3 parlementeran pêk dihat
û îro çûne Grava Îmraliyê û bi
Rêberê PKKê Abdullah Ocalan
re rûniştin, ji hevdîtinê veg-
eriyan. Parle men tera Îdirê Per-
vîn Buldan, peyama Ocalan ji
rayagiştî re xwed. Peyama
Ocalan wiha ye: "Ev hevdîtina
gaveke dîrokî ye. Em pêva-

joyeke dîrokî dijîn. Hemû alî di
vê pêvajoyê de pêwiste bi
berp i rsyar
hewl bidin.
Di destên
dewletê de
kesîn dîlgirtî
hene. Di
d e s t ê n
PKKê de jî
hene. Divê
PKK baş ji
dîlgirtiyên di destên xwe de
miqatebe. Hêvî dikim wê xwe
bigihînine malbatên xwe."

Pervîn Buldan piştî peyama
Ocalan xwen, îfade kir ku, hemû

daxuyaniyana ku îcab bike
hevserokên BDPê wê eşkere
bikin.

AvestaKurd - Li bajarê
Hatayê, komeke nijadperest
êrîşa Kongreya Rêxisti-
na Bajêr a BDPê kirin.
Hevserokê BDPê Sela-
hattîn Demîrtaş jî beş-
darî kongreyê bûbû û
faşîstan di destên wan
de ala Tirkiyê xwestin
têkevine salona kon-
greyê. 

Bi beşdariya Hev -
serokê BDPê Selahattîn
Demîrtaş, Kongreya
Rêxistina Bajêrê Hatayê
a BDPê hate lidarxistin. Dema
ku kongre dewam dikir, komeke
ku di demeke kin de hejmara
wan gihaşte zêdetirî 500 kesî a

faşîst, êrîş birine ser kongreya
BDPê. Nêzika 600 BDP'yî beş-

darî kongreyê bûbûn. 
Dema ku Hevserok BDPê

Selahattîn Demîrtaş axaftina
xwe dikir, komeke faşîst, ala

Tirkiyê di destê wan de, êrîşa
salona kongreyê kirin. Di demek

kin de hejmara êrîşkaran
gihaşte zêdetirî 500 kesî.
Polîsan nehîştin ku koma
êrîşkar têkevine salona
kongreya BDPê. Demîr-
taş, piştî axaftina xwe, di
kontrola polîsan de ji
salonê dûr ket.
BDP'yiyên ku beşdarî
kongreyê bûn, ku derke-
tine derve rasta êrîşan
hatin. Komên faşîst,
wesaîtên BDP'yiyan

dane ber keviran. 
Li gorî ragihandinan, camên

otobûsan hatine şkandin û
kesên ku brîndar bûne jî hene.     

Serok Barzanî serdana wê xaniyê Barzaniyê
Nemir ku li  salên 1954-1958 têda dijiya

AVESTA KURD - Demîrtaş
dîyar kir ku Ocalan nexşerêya
pêşkêşî Hikumetê kir, û ji bo
kesên ku dê herin Îmraliyê jî
got “ew ne girîng e ya girîng ew
e ku me wek muxatab bibînin.” 

Bi destûra Wezareta  Dadê
Şanda ku ji parlementerên
BDP, Pervîn Buldan, Sirri
Sureyya Onder û Altan Tan pêk
tê dê sibê di saet 08.30 an de
herin Îmraliyê. 

Selahattin Demîrtaş got :
“Ocalan di hevdîtina ku  bi
heyeta BDP re  pêk bîne de, dê
nexşeya rê ya nû bi heyetê re
parve bike.” Demîrtaş li
Meclîsê bi hinek rojnamevanan
re  sohbet kir û got: “ Me diyar
kir ku  gotinên Erdogan ên ku

got ‘ hevsorok dê neçin
Îmraliyê’ em rast nabînin .

Hinek endamên ji me re gotin
xwezîka me ev niqaş venekiri-
ba. Min çend caran got : “Ji bo
me navên kesên ku herin
Îmraliyê ne girîng e, a girîng ew
e ku saziya me muxatab bê
girtin..."  

Parlementerê BDPyî Adil
Kurt, ji bo bikartina tîpên ê, î, x,
w, q pêşniyara qanunê da.

Kurt, di pêşniyara xwe de

diyar kir ku ji ber ku tîpên ê, î,
x,w,q di Tirkî de tune ne navên
Kurdî tên astengkirin. Kurt wiha
got: "Li Rojhilat û Bakurê Rojhi-
latê ji ber xizmeta bi zimanê
zikmakî, dokûmanên Kurdî,
afîş, qertên gazîkirinê yên hatî
çapkirin gelek şaredarî rastî

vekirina dozan hatine" Serî
parkan, gelek cihên ku bi kurdî
hatî navkirin rastî dozan hatine.
Ji aliyê dozger û amîrên milkî
ve di çarçoveya madeya 222. a
TCK de ji ber muxalefeta qanû-
na tîpan gelek doz hatine
vekirin. Pêşniyara Kurt, van di
madeya 2. de pêşdibîne: "Di
mijarên ku ji xizmeta raya giştî;
wekî tenduristî, perwerde, û
mafên din de welatî dikarin
zimanê xwe yê zikmakî bikar-
bînin. Ev serbestiye mafê van
yê ku tîpên alfebeya xwe yên di
zimanê zikmakî de cî digire li
qadên gelemperî bikarbînin jî,
hildigire. Dewlet berpirsiyare ku
di qadên gelemperî de ji bo
xizmetek baş bide gel, tevdirên
baş ji ber berpirsiyariye xwe ya
poîzîtîf bigire."(Xeberên Kurdî)

AVESTA KURD - Li gora
daxuyaniya parlamentera BDP
Perwîn Buldan ku îro ligel
du hevalên xwe çûbû ser-
dana serokê PKK li Îmralî
Abdullah Ocalan, Ocalan
ji her du aliyan (PKK-
Dewleta Tirkiyê) daxwaz
kiriye ku her du alî dîlên
girtî berdin.

Ocalan gotiye bila tu
ziyan negihê esîran û wî
hêvî kiriye ku ew esîd di
demeke zû vegerin nava mal-
batên xwe.

Berwîn got hevserokên
BDP wê bi ferehî li ser wê ser-

dana wan biaxifin. Parlamen -
tera Kurd Perwîn Buldan bersi-
va rojnamevanan neda.

Nêçîrvan Barzanî
serokwe zîrê Kur dis -
tam nê, îro li bajarê
Hewlêrê digel Marten
Kopner nûnerê sekre -
terê Neteweyên Yek-
girtî (NY) civiya û
rewşa siyaisya Îraqê û
pirgirkên nav bera Hew -
lêr û Baxdayê gotûbêj
kirin. Nûnerê sekreterê
NY di axavtina xwe de
got:

- Em dixwqz in
jinêzîk helwesta herê-
ma Kurdistanê li hem-
ber  çareserkirin û der-
ketina ji kirîza siaysiya
Îraqê bizanîn û her jiber
vê yekê jî em hatine
herêma Kurdistanê.

- Em weke Nete we -
yên Yekgirtî ama dene
hemû hev karî û alî -

kariyan pêş keşî ali yên
siya siyên îraqê bikin
ku, bi hev re bicivin û bi
diyalog û aştiyane
pirsên xwe
çareser bikn. Ji
bona beşdarîki-
rina hemû
aliyan di piros-
esa siyasiya
Îraqê de û
a r a m k i r i n a
rewşa Îraqê,
em ji bo
organîzekirina
diyaloga nişti-
manî amadene. 

N ê ç î r v a n
Barzanî se rok we zîrê
Kurdistanê di bersiva
nûnerê NY de got ku,
herêma Kurdistanê
dixwaze hemû problem
û pirsên hilawîstî bi

rêya diyalog û li gor
destûrê bên çareser
kirin:

- Em bi sazkirina

diyaloga niştimanî re
ne, lê bi şrtêku tu alî
nehên îhmal kirin. Ji
bona serxistina pêva-
joya siyasî li Îraqê û
şirîkatiya rasteqîne di

hikumdariyê de, divê li
dîtin û hizrên hemû
aliyên siyasiyên Îraqê
bê guhdarîkirin.

- Saziya Neteweyên
Yekgirtî şarezayî û
tecrûbeyeke baş heye
û ji bona ku, Îraq ji vê
kirîzê rizgar bibe,
dikare roleke beş bilîze.

“Nexşerêya Ocalan di 
destê hikumetê de ye“ NB: Pêwiste NY rola xwe ya rast li İraqê bilîze

Şandeya BDP ji Îmraliyê vegeriya

Li Hatayê êrîş birine ser kongreya BDP

Tipên Kurdî "w, ê, î, x, q" Diçin Meclîsê

Wê PKK esîran serbest berdidewww.ne
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Mardin'in Nusaybin İlçesinde bin-
lerce kişi anadilde eğitim istedi. Bugün
ise Amed'de Kürtler anadillerine yasal

güvence isteyecek. 
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde

KURDİ-DER öncülüğünde 21 Şubat
Dünya Anadil Günü nedeniyle binlerce
kişi Mitanni Kültür Merkezi'den Emire
Gözü Lisesi'ne yürüdü. "Roja zimanê
dayîkê ya cihanê pîroz be" pankartı
açılan yürüyüşte "Seçmeli ders safsa-
tasına son", "Eğitim, anadilinde, bilim-
sel demokratik olduğunda haktır",
"Qedexekirina ziman komkujiya gelan
e", "Dersa bijarte heqareta", "Pirzimanî
ji bo mirovahiyê hêz e" dövizleri taşındı.
Kitle, sık sık "Zimanê me rumeta me
ye" "Bi zimanê zikmaki perwerde" slo-
ganı attı. Onlarca gencin de motosiklet-
leri ile eşlik ettiği yürüyüşe öğrenciler ve
öğretmenler de katılarak destek verdi. 

Gün vesilesiyle, Adıyaman, Ağrı,
Amed, Batman, Ankara ve Van'da
basın açıklaması, meşaleli yürüyüş ve

konser gerçekleştirildi. İstan-
bul'da ise yasaklı tüm dillere
özgürlük istendi. Halkların
Anayasası, İHD ve Irkçılık ve
Ayrımcılığa Karşı Komisyon'un
çağrısıyla Taksim'de yürüyüş
gerçekleştirildi. Taksim Tramvay
Durağı'nda biraraya gelen farklı
halklardan yüzlerce kişi "Anadil
yüreğin kapısıdır", "Susma
haykır halklar kardeştir" slogan-
larıyla Galatasaray Lisesi'ne

yürüdü. Kürtçe, Adıgece, Çerkesce,
Ermenice, Pomakça, Gürcüce, Lazca,
Hemşince dillerde dövizler taşındı.
Eyleme katılan halkları temsilen birer
kişi kendi anadilinde, anadile özgürlük
ve halkların kardeşliği dileklerini dile
getirdi.  Amed'de anadil mitingi bugün.
Kamu Emekçileri Konfederasyonu
(KESK) Diyarbakır Şubeler Platformu
ve KURDİ-DER öncülüğünde İstasyon
Meydanı'nda yapılacak mitingde, Kürtç-
eye yasal güvence istenerek, anadilde
eğitim hakkı talebi öne çıkacak.
"Zimanê me rûmeta meye li rûmeta xwe
xwedî derkevin" sloganıyla gerçekleştir-
ilecek mitinge kentteki çok sayıda
kurum ve Kürt siyasi partileri de destek
veriyor.  

Tutuklu belediye başkanlarının tahliye-
si talebiyle her hafta yapılan Kara
Perşembe eylemine bu hafta tahliye olan
belediye başkanları da katıldı. 

Amed Kayapınar Belediyesi çalışan-
larının cezaevinde tutuklu bulunun
Belediye Başkanları Zülküf Karatekin,
Başkan Yardımcısı Sabahattin Dinç ve
Kürt siyasetçileri için yaptıkları "Kara
Perşembe" eyleminin dün 157'ncisi
gerçekleştirildi. Belediye hizmet binası

önünde yapılan eyleme Salı günü ‘KCK
davası'ndan tahliye edilen Yenişehir eski
Belediye Başkanı Fırat Anlı, Şırnak eski
Belediye Başkanı Ahmet Ertak ve Dicle
eski Belediye Başkanı Abdullah Akengin
de katıldı. Şırnak eski Belediye Başkanı
Ertak, 4 yıldır haksız bir şekilde cezaevin-
de tutuklu kaldıklarını belirterek, "Bizler
tahliye olduk ancak binlerce arkadaşımız
cezaevinde. Arkadaşlarımız cezaevinde
tutulmalarının tek nedeni halka hizmet

etmeleri ve demokrasi
mücadelesi vermeleriydi.
İddianamelerde kayda değer
hiç bir kanıt yok. Barış
sürecinin samimiyeti cezaev-
lerinde haksız bir şekilde
tutuklu bulunan binlerce
kişinin serbest bırakılmasıyla
daha olgun bir hale gelecek-
tir" dedi. Protesto, oturma
eylemiyle sona erdi. 

Urfa'nın Viranşehir ve
Suruç ile Mardin'nin Derik ve
Kızıltepe ilçelerinde de Kara
Perşembe eylemleri yapıldı. 

AMED

Diyarbakır Büyükşehir, Sur, Kayapınar,
Yenişehir ve Bağlar belediyeleri tarafından
Rojava için büyük yardım kampanyası
başlatıldı. 

Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman
Baydemir, Diyarbakırlılara
yardıma aktif katılmaları
çağrısında bulunarak,
"Diyarbakır halkı, Gölcük'te
depremde yardıma ihtiyaç
duyan Gölcük ve Van'daki
kardeşlerine nasıl elini uzat-
tıysa, şimdi de Efrîn, Qamiş-
lo, Amûdê, Serêkaniyê ve
Halep'teki kardeşlerine
dayanışma elini uzatacaktır"
dedi.

Amed'de Rojava halkı ve diğer halklar
için büyük bir yardım kampanyası
başlatıldı. Diyarbakır Büyükşehir, Sur,
Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar

belediyelerinin başlattığı yardım kampa-
nyasına ilişkin Diyarbakır Büyükşehir
Belediye binası önünde yapılan basın
açıklamasına; Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Baydemir, Yenişehir
Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu,
Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran,
Barış Anneleri İnisiyatifi aktivistleri, KESK
Şubeler Platformu ve DİAY-DER üyeleri
katıldı. Kampanyaya ilişkin açıklamada
yapan Osman Baydemir, iç savaştan
dolayı halkın açlığa mahkum olduğunu
dile getirdi. Qamişlo, Amûdê, Serêkaniyê
ve Halep'te yaşayan halklarla insani
dayanışma göstermek için biraraya
geldiklerini belirten Baydemir, "Uzunca bir
zamandır despotik rejimden kurtulmak için
Suriye'deki halklar, haklarına ulaşmak için
bir çaba içinde bulunuyor. Yaşanan iç
savaşta halk bugün açlığa mahkum olmuş
durumdadır. Ve özellikle de sınır boy-
larımızdaki halkımız büyük bir ekonomik
ambargo altındadır" dedi. Büyükşehir,
Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir
belediyelerinin ortaklaşarak dayanışma ve
yardım kampanyası başlattıklarını belirten
Baydemir, kampanya için gerekli tüm izin-
lerin alındığını kaydetti. Suriye'deki halk-
lara yönelik başlatılan kampanya
çerçevesinde temel insani ihtiyaçlar olan
kuru bakliyat, un, pirinç, yağ, çay, şeker,
çocuk bezi ve çocuk mamasına ağırlık

verileceğini ifade eden Baydemir,
toplanan bu yardımların Nusaybin
Belediyesi'ne ulaştırılacağını, oradan da

insani yardımların en az ulaştırıldığı Efrîn,
Qamişlo, Amûdê, Serêkaniyê ve Halep'e
gönderileceğini kaydetti. 

Yardımlar 5 merkezde toplanacak

Kampanyalarını, daha önce De -
mokratik Toplum Kongresi (DTK)
öncülüğünde, siyasi parti ve sivil toplum
örgütlerinin başlatmış oldukları kampa-
nyalarla bütünleştirerek sürdüreceklerini
aktaran Baydemir, yardımların Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı'nın bulunduğu Sümerpark'ta,
Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde,
Kayapınar Belediye Şantiyesi'nde,
Yenişehir Belediyesi Alipınar Şantiye-
si'nde ve Sur Belediyesi Mardinkapı Şan-
tiyesi'nde olmak üzere 5 ayrı merkezde
kayıtlarla toplanacağını belirtti. Baydemir,
toplanan yardımların aynı şekilde kayıtları
tutularak Nusaybin Belediyesi aracılığıyla
Efrîn, Qamişlo, Halep ve Kobanê'ye
ulaştırılacağını ifade etti. 

'Gün aşını paylaşma günü'
Amed halkına yardıma aktif katılım

çağrısında da bulunan Baydemir,
"Diyarbakır halkı nasıl Gölcük'te
depremde yardıma ihtiyaç duyan Gölcük
halkına elini uzattıysa, Batman'da, Van'da,
Bingöl'de, Elazığ'da kardeşlerine nasıl
elini uzattıysa, şimdi de Efrîn, Qamişlo,
Amûdê, Serêkaniyê ve Halep'teki kardeş-
lerine dayanışma elini uzatacaktır. Gün
öyle bir gün ki, aşını paylaşma günüdür.
Gün kardeşlerimize yüreğimizi açma
günüdür" diye konuştu. 

DİHA/AMED

Rojava için büyük kampanya

Başkanlar da eylemdeydi

Seçmeli ders değil anadilde eğitim

KURDÎ-DER Batman Şube yöneticisi
Zübeyir Çelik, diller üzerinde yapılan
asimilasyon politikalarının suç olduğunu
belirterek, Kürt halkının asimilayona
karşı direnerek dilini sahiplendiğini
söyledi.

KURDÎ-DER, 21 Şubat Dünya Anadil
Günü nedeniyle birçok merkezde çeşitli
etkinlikler düzenleyecek. Etkinliklere
ilişkin bilgi veren KURDÎ-DER Batman
Şube yöneticisi Zübeyir Çelik, "Kürtçe
hiçbir zaman gerilemedi. Maalesef
siyasi hareketler, siyasi partiler ve işgal-
ci güçler bu dilin özgür olmasını iste-

memişlerdir. 20-30 yıl öncesine gider-
sek bu dil daha çok ağır yasaklar altın-
daydı. Ve bu bizim halkımızın üzerinde

psikolojik bir durum haline gelmişti"
dedi. Diller üzerindeki asimilasyon poli-
tikalarının suç olarak kabul edildiğini
hatırlatan Çelik, Kürtçenin asimilasyon
ve yasaklarla yok edilmek istendiğini,
ancak Kürt halkının da buna karşı
mücadele vererek, büyük çalışmalara
imza attığını kaydetti. 21 Şubat Ulus-
lararası Anadil Günü'nün önemine deği-
nen Çelik, o gün Kürtler başta olmak
üzere tüm halkların her yerde dilini
savunması gerektiğini kaydetti. 

Batman'da da kitlesel basın açıkla-
ması ardından akşam saatlerinde
anadilin önemine ilişkin sunum, müzik
dinletisi ve tiyatro gösterimi yapılarak,

KURDİ-DER'in kurslarına katılan öğren-
cilere sertifikaları verilecek.

KURDİ-DER'den katılım çağrısı 
21 Şubat Dünya Anadil Günü Kürdis-

tan'da etkinliklerle karşılanarak, anadil
talebi bir kez daha dile getirilecek. Etkin-
lik programını açıklayaran KURDİ-DER,
katılım çağrısında bulundu. 

Eğitim Sen Van Şubesi, 21 Şubat
Dünya Anadil Günü vesilesiyle şube
binasında basın toplantısı düzenledi.
Toplantıya, KESK, DİSK, TMMOB, İHD
ve KURDÎ-DER yöneticileri katıldı.
Toplantıda konuşan KESK Dönem

Sözcüsü Abdüllatif Tül, anadil üzerinde-
ki asimilasyon politikasına dikkat çek-
erek, Türklerin dışında Kürt, Arap, Laz,

Çerkez, Gürcü,
Boşnak, Rum
vb. daha birçok
halk bulunması-
na rağmen
kamusal alanda
ve eğitimde sa -
dece Türk çenin
k u l l a n ı l m a s ı ,
birçok dili yok
sayarak tehdit
altına alıyor”
dedi. 

Tül, 21 Şubat
Dünya Anadil

Günü’nde KURDÎ-DER Van Şubesi
öncülüğünde Van’da ve 23 Şubat tari-
hinde Amed'de düzenlenecek olan
mitinge katılım çağrısında bulundu.

Hakkari ve Kızıltepe'de program
açıklandı

KESK Hakkari Şubeler platformu da
anadil gününde yapacakları etkinlikleri
düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.
KESK Dönem Sözcüsü Serdar Koşa 21
Şubat günü yapacakları etkinlikler için
katılım çağrısı yaptı. 

KURDÎ-DER Kızıltepe Şubesi, 21
Şubat'ta basın açıklaması ve panel
düzenleyecek.

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Kürtler asimilasyona direndi
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Имена, перечисленные в
заявлении на вторую делега-
цию парламентариев к заклю-
ченному в тюрьме лидеру
"Рабочей партии
Курдистана" (РПК)
на острове Имра-
ли, оставались
неопределенными
по состоянию на
19 февраля.
Премьер-министр
Турции Реджеп
Тайип Эрдоган
заявил, что фор-
мальный запрос от "Партии
мира и демократии" (BDP) не
поступал. 

"Письменное заявление
пока не поступило в мини-
стерство юстиции. Имена ста-
нут известными после этого",
сообщил Эрдоган журнали-
стам 19 февраля. 

Сопредседатель BDP
Гюльтан Кишанак сообщила,
что работа партии по визиту
продолжается. "В кратчайшие
сроки делегация от нашей
партии посетит Имрали, наша
работа все еще продолжает-
ся", сказала она. "Технические
процедуры не являются очень
важными. Заявление может

быть сделано в течение дня
или ночи, это не проблема.
Наша партия примет решение
о делегации, а министерство

юстиции выдаст разрешение.
Мы хотим поддерживать этот
процесс без каких-либо про-
блем". 

В рамках "мирного процес-
са" правительственные чинов-
ники ведут переговоры с
заключенным лидером РПК
Абдуллой Оджаланом, чтобы
убедить боевиков РПК сло-
жить оружие и решить курд-
ский вопрос в стране. Парла-
ментарии Ахмед Тюрк и Айла
Акат посетили Оджалана на
острове Имрали 3 января. 

17 февраля Эрдоган
сообщил, что имена делегатов
уже получены и разрешение
будет подписано уже вечером.

Все политические силы
Ирака должны решать возни-
кающие проблемы мирным
путем, отказавшись от ульти-
мативных и непримиримых
позиций, заявил министр ино-
странных дел РФ Сергей Лав-
ров в ходе встречи в прези-
дентом Курдского автономно-
го района Ирака Масудом
Барзани. Об итогах прошед-
шей встречи сообщает депар-
тамент информации и печати
МИД РФ.

"С.Лавров призвал курд-

ского лидера продолжить
играть конструктивную роль в
налаживании неконфронта-
ционного межиракского диа-
лога с целью урегулирования
имеющихся разногласий и
скорейшей стабилизации
обстановки в стране", - гово-
рится в сообщении.

Напомним, что северные
районы Ирака, населенные
преимущественно курдами,

остаются фактически незави-
симыми с 1991г. Падение
режима президента Саддама

Хусейна в 2003г. привело к
попыткам Багдада реинтегри-
ровать курдские территории,
однако эти усилия имели
ограниченный результат.
Ключевым вопросом в отно-
шениях центрального прави-
тельства и автономии остает-
ся распределение доходов от
нефтяных месторождений,
расположенных на занимае-
мых курдами территориях.

В понедельник 18 февраля
турецкий телеканал "TRT
Turk" взял интервью у пред-
ставителя "Демократической
партии Курдистана" в России
Хошави Бабакра. Вопросы
корреспондента "TRT Turk”
Бариша Мутлу касались визи-
та в Россию президента Кур-
дистана Масуда Барзани,
положения в Ираке, отноше-
ний Эрбиля и Багдада, и эко-
номического развития Курди-
стана. Программа, выпущен-
ная каналом в эфир в минув-

шее воскресенье, сделала
анализ  визита президента

Барзани, положения в Ираке и
Сирии и перспектив энергети-
ческого развития Курдистана.
Передача транслируется на
турецком языке.

Визит на Имрали все 
еще не определен

Турецкий канал о визите Масуда Барзани
в Россию и энергетике Курдистана

Тысячи людей вышли на
улицы городов Турции в чет-
верг по случаю Международ-
ного дня родного языка, кото-

рый они отметили факельны-
ми шествиями, пресс-конфе-
ренциями и концертами под
руководством организации
"KURDI-DER” (Kurdish Lan-
guage Research and Develop-
ment Union). Об этом сообща-

ет агентство "Firat".
Люди выразили свои тре-

бования по признанию права
на родной язык. Они несли
транспаранты с надписью на
языках всех народов, прожи-
вающих в Турции: "Родной
язык - это дверь к сердцу".

Стамбул, Анкара, Диярба-
кыр, Ван, Адыяман и Агра
стали главными центрами
демонстраций, к которым
присоединились члены "Пар-
тии мира и демократии"
(BDP) и ряд общественных
организаций, в том числе,
"Ассоциация прав человека".

В письменном заявлении
BDP по случаю Международ-

ного дня родного языка, гово-
рится, что Турецкая Респуб-
лика совершает преступле-
ние против человечества
путем наложения запрета и
ограничений на использова-
ние курдского и других языков
в стране. BDP призвала соз-
дать конституционные гаран-
тии использования родного
языка во всех областях и
потребовала положить конец
менталитету "одной нации,
одного языка и одной культу-
ры". Как мы уже сообщали,
депутаты BDP отправили пар-
ламентский запрос о легали-
зации и защите всех языков в
Турции.

Три курдских законодателя
в субботу посетили курдского
лидера Абдуллу Оджалана,
заключенного в тюрьме на
острове Имрали, что стало
частью мирных усилий по
решению курдского вопроса в
Турции.

Короткое заявление, выпу-
щенное после визита заме-
стителем председателя BDP

Первин Булдан, цитирует
курдского лидера, заявивше-
го следующее: "Этот визит
является историческим
шагом, и все стороны должны
действовать осторожно и
деликатно в этом продолжаю-
щемся процессе между госу-
дарством и РПК ("Рабочей
партией Курдистана"). РПК

имеют гражданских заклю-
ченных. РПК должны отно-
ситься к заключенным хоро-
шо, и я надеюсь, что они
встретятся с семьями в бли-
жайшее время".

Булдан пообещала, что
сопредседатели BDP сде-
лают подробное заявление
по итогам визита в ближай-
шее время.  Визит Сирри

Сюрайя, Первин
Булдан и Алтан
Тана Курта, депу-
татов от "Партии
мира и демокра-
тии" (BDP)
является вторым
с начала новой
инициативы ту -
рец ких властей по
мирным перегово-
рам с курдскими

повстанцами. 
Два других курдских поли-

тика встретилась ранее с
Оджаланом 3 января. 

Оджалан, лидер запре-
щенной "Рабочей партии Кур-
дистана" (РПК), отбывает
пожизненное заключение в
тюрьме на острове Имрали в
Мраморном море к югу от

Стамбула с момента его
захвата в Найроби в 1999
году. Турецкие СМИ
сообщают, что Оджалан
через своих посетителей
может передать призыв о
прекращении огня руковод-
ству РПК, которая рассматри-
вается как "террористиче-
ская" организации Анкарой и
США. РПК продолжает оста-
ваться в черном списке ЕС,
несмотря на решение суда об
отмене размещения повстан-
ческих курдских групп РПК и
ее политического крыла в
террористическом списке
Европейского Союза. 

Турецкие спецслужбы воз-
обновили мирные перегово-
ры с Оджаланом в конце про-
шлого года, имея конечной
целью прекращение почти 30-
летней борьбы с РПК, высту-
пающей за автономию в курд-
ском регионе на юго-востоке
Турции. 

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.

Дорогие друзья!
Визит в Москву президен-

та Курдистана, Масуда Барза-
ни, является знаковым и без
всякого преувеличения мож -
но сказать, историческим
событием. Россия является
сверхдержавой, постоянным
членом Совбеза ООН, и,
несмотря на все свои пробле-
мы, влиятельным актором
мировой политики, и налажи-
вание дипломатических, эко-
номических и политических
отношений с этой страной
крайне важно. Хотя до сих
пор эта страна, к сожалению,
не имела чётко выраженной
политики по курдскому вопро-
су в целом.

20 февраля состоялась
Встреча Президента Курди-
стана Масуда Барзани и пре-
зидента России. Было бы

конечно очень символично,
если бы встреча состоялась,

например, в том же кабинете
где когда-то отец народов
принимал легендарного
Мустафу Барзани. Но, тем не
менее, значение этой встречи
нельзя переоценить.

Это триумф курдистанской
дипломатии и плод огромного
труда и титанических усилий
Представительства Регио-
нального правительства и

Демократической Партии
Курдистана в Москве. Благо-
даря вам, курдский народ
превратился из изгнанников и
просителей в победителей.

Поэтому хотел бы выра-
зить огромную благодарность
за прекрасную организацию,
столь важного визита за то,
что и в итоге Вы добились
того, что он состоялся именно
так, как Вы его планировали.

Считаю, что это прорыв на
российском направлении и
начало большого пути.

В то же время, думаю, что
Вы согласитесь со мной, и
визит Барзани это прекрасно
показал, насколько велика
роль сильной и стабильной
диаспоры и её достойных
представителей. Вы правиль-
но организовали работу с
курдской диаспорой России и
вот результат налицо.

Желаю Вам успехов.
Искренне Ваш
Председатель "Союза Кур-

дов Грузии" Виталий Набиев
(Анкоси)

Курды Турции отметили Международный день родного языка

Обращение к главам Представительства
Регионального правительства Иракского
К у р д и с т а н а  и  Д е м о к р а т и ч е с к о й  
П а р т и и  К у р д и с т а н а  в  Р о с с и и

Оджалан: Этот визит является историческим шагом

С.Лавров: Все политические 
силы Ирака должны отказаться 
от ультимативных позиций
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Правительство Турции
дало разрешение трем депу-
татам парламента страны,
занимающим прокурдскую

позицию, посетить содержа-
щегося в заключении лидера
курдской сепаратистской пар-
тии РПК Абдуллы Оджалана с
целью переговоров о прекра-
щении многолетнего воору-
женного конфликта.

Этот визит задерживался
из-за возражений властей про-
тив выбора делегатов, после
того как некоторые прокурд-

ские парламента-
рии были засняты
обнимающими курд-
ских повстанцев.

Один из членов
делегации заявил,
что остается пока
неясным, призовет
ли Оджалан своих
соратников по Рабо-
чей партии Курди-
стана к прекраще-
нию нападений на

турецкие силы. В случае
заключения перемирия это
станет первым конкретным
результатом контактов турец-
ких властей с курдскими
повстанцами, которые нача-
лись в прошлом году.

Партия мира и демократии
(BDP) уведомила Мини-
стерство юстиции, что она
выбрала Сирри Сюрайа
Ондера, Первин Булдан, и
Алтана Тана в качестве чле-
нов  делегации на остров
Имрали для встречи с Абдул-
лой Оджаланом, заключен-
ным  лидером "Рабочей пар-
тии Курдистана" (РПК). 

Патовая ситуация, кото-
рая сложилась между прави-
тельством и BDP из-за спора
о составе делегации, была
решена после вмешатель-
ства Оджалана, и теперь
группа  отправится на Имра-
ли в течение нескольких дней
после окончания необходи-
мых процедур.  Об этом
пишет "Hurriyet Daily News".

Имена были объявлены
на основании письменного

заявления BDP, после много-
часовой встречи в среду в
попытке положить конец
неопределенности относи-

тельно того, кто будет прово-
дить вторую встречу с Оджа-
ланом. В заявлении говорит-
ся, что премьер-министр Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган
отказался позволить сопред-
седателю BDP Селахаттину
Демирташу и независимому
депутату Ахмеду Тюрку посе-

тить Оджалана. Ссылаясь на
сообщение, доставленное от
Оджалана через его брата,
Мехмета Оджалана, заявив-
шего, что лидер РПК ожидает
встречи с одним из сопредсе-
дателей в составе второй
делегации, в заявлении BDP
говорится, что эти три имени
были выбраны Оджаланом. 

Первин Булдан является
женой Саваша Булдана, кото-
рый был убит неизвестными
в 1994 году. Алтан Тан пред-
ставляет консервативное
крыло BDP и известен как
религиозный курдский поли-
тик. Ондер является этниче-
ским турком туркменского
происхождения. Обозрева-
тель и режиссер, Ондер был
также политическим активи-
стом в конце 1970-х годов и
подвергся пыткам во время
заключения в тюрьме. Тан и
Ондер являются членами
парламента с 2011 года.

(начала в 205-ом номере)
Автор также описывает

генеалогию некоторых курд-
ских правителей, например,
Ревандуза, начальника Шах-
резура (Сорана) и др. Касаясь
географии Восточно¬го Курди-
стана, он отмечал особенно-
сти его топонимики. Так,
например, Загрос, главней-
ший хребет Курдистана, тяну-
щийся по западной его грани-
це, покрытой вечными снега-
ми, в булуках Бане, Мериван и
Хауратан именовался Чехиль-
чешме, что означает «хребет
сорока рек». Действительно,
как отмечает Боде, в его отро-
гах берут начало многие реки,
текущие к северо-востоку и
юго-западу. Он уточняет гео-
графическое положение этого
хребта и пишет: «Неправиль-
но полагают, что хребет
Загрос составляет границу
между Курдистаном и Солей-
манею, ибо два булука перво-
го -Бане и Мериван перебро-
шены по ту сторону гор. Хре-
бет этот непрерывной цепью
тянется на Юг; переходит в
Керманшах и соединяется с
горами Лористана. где назы-
вается Ку-Кубир (великая
гора) и также покрыт снегом.
Общее же название его у кур-
дов Шаху или Шах-Ку (Царь
гора)... к Западу от Керинда ...
известен под именем Таги-
Геро или Герау; вероятно –
«zagri-pilac» - древних»6.

Боде нанес также на карту
края новые реки, уточнил
направления названия ранее
имевшихся рек на наиболее
распространенных картах
европейских путешественни-
ков. Так же, как и в случае с
горным хребтом, отдельные
части которого имели свои
названия, одна и та же река в
различных ее течениях имено-
валась по-разному. При этом
Боде уточняет, что «в новей-
шей карте Аросмита (Аг-row-
smith), которая считается
луч¬шей и подробнейшей,
часть упомянутых рек вовсе
не означена, другие ложно
названы и направления их
показаны неправильно»7.

Во время своего прохожде-

ния по горным тропам Курди-
стана барон Боде записывал
также легенды и притчи, свя-
занные с тем или иным прохо-
дом, которые бытовали в то
время среди местного населе-
ния. Одной из них является
тропинка Гусейн-Пири, по
которой прошел Надир-шах,
когда воевал против Турции.

Барон Боде записал букваль-
но следующее: «У крестьяни-
на деревни Махедешт по
имени Гусейн-ага, жители
Зохаба отняли силой корову, и
он отправился в Начальнику
той провинции, принадлежав-
шей Турции, Аблуллах-Паша с
просьбою приказать возвра-
тить ему его собственность. -
Паша отвечал ему с усмеш-
кою, что отдаст ему корову
лишь тогда когда Надир-Шах
придет за нею. - Осмеянный и
обиженный крестьянин пклял-
ся, что приведет к нему Нади-
ра во что бы то ни стало. - В то
время Надир шел против
Индии; -но ни мысль о дале-
ком странствии, ни издержки,

которым он должен был под-
вергнуться, не удержали
Гусейна, он отправился вслед
за шахом и догнал его уже на
Аттоке. - Представленный

Надиру он объявил о причине
своего прихода и умолял Шаха
отменив поход против Индии,
возвратиться вместе с ним и
придунить начальника Зохаба
возвратить ему потерянную
корову; Гусейн вызвался пока-
зать Царю кратчайший путь в
Зохаб. - Надиру по¬нравилась
странная настойчивая прось-
ба крестьянина, но в особен-
ности предприимчивый дух
его; может быть и то, что хит-
рый завоеватель доволен был
случаем иметь в запасе пред-
лог для изъявления неудо-
вольствия против Турции; - как
бы то ни было он отвечал про-
сителю, что так как он уже так
близок к Индии, то стыдно ему

возвращаться не покорив ее;
но что вслед по успешном
окончании начатого дела, и
возвращении в Персию, он
непременно удовлетворит его
просьбу. - Гусейн получив
достойное вознаграждение за
принятый им труд пустился
обратно домой. 

По окончании войны в
Индии Надир действительно
прибыл в Махидешт велел
отыскать Гусейн-Пири и пору-
чить быть его проводником. -
Из Махидешта он говорят про-
брался в Зохаб в одни сутки с
12 тыс. войск (по обыкно¬вен-
ной дороге более 16 фарса-
гов) и заняв его прежде неже-
ли Турецкий Начальник, кото-
рый поджидал его с войском у
прохода Тош-Геро мог опом-
ниться от внезапного появле-
ния Надира к нему в тыл. -
Корова был возвращена
Гусейну»8.

Большой интерес также
представляет описание расте-
ний, выращиваемых в Восточ-
ном Курдистане и используе-
мых в различных видах хозяй-
ственной деятельности. 

Сре ди них, например, мазу
(род дуба) - чернильные ореш-
ки росли преимущественно на
восток от гор Загрос, а также в
Керманшахе и Зохабе. Все
части этого полезного дерева
имели свое употребление и
шли на продажу. Их свозили
со всего края в Соуджбу-лак
(Мехабад), откуда отправляли
в Тавриз и Тбилиси, а также в
Турцию. Одни из сорта
использовались для дубления
кож, другие применяли в
пищу: готовили муку и пекли
хлеб или гезенгебиль (род
персидского лакомства), при-
готовляли лекарства от
оспы9.Автор рассказывает
также и о животном мире уви-
денных им районов.

Барон Боде указывает на
административное деление
края, которое существенно
отличалось от представлений

европейских путешественни-
ков. Он отмечал, что Курди-
стан разделялся на Султан-
Нишины (то есть места, где
был начальник или султан). И
таковых там тогда было 18.
Это весьма важно, поскольку в
записках других путешествен-
ников и в более поздних тру-
дах не существует единого
мнения о численности провин-
ций и административно-терри-
ториальных единиц Ирана. В
разных частях страны админи-
стративно-территориальное
деле¬ние имело свою специ-
фику. Этот вопрос был урегу-
лирован лишь к 1911 г., когда
был обнародован специ-
альный документ об админи-
стративно-территориальном
делении Ирана10.

В целом, «Записка о Курди-
стане» барона Боде, состав-
ленная в конце 1837 г., являет-
ся интересным и важным
источником по новой истории
Восточного Курдистана. Со -
дер жащаяся в ней ценная
информация дает представле-
ние об условиях жизни, хозяй-
ственной деятельности, ду -
хов ности курдского населения
этого района, отношений его
правителей с правителями
Ирана и Турции.

Источники:
1. АВП РФ, ф. 144. Персид-

ский стол. Оп. 488, 2302.395.1,
№ I. Лл. 278-298.

2.Там же. Л. 290 об.
3.Там же. Л. 290.
4.Там же. Л. 290 об.
5.Там же. Л. 289.
6.Там же. Л. 279.
7.Тамже.Лл. 280-281.
8.Тамже.Лл. 278 об., 279,

279 об.
9.Там же. Лл. 282-283 об.
10.Там же. АВП РФ, ф.

Персидский стол (основной),
оп. 488. Д. 4.750.

О. И. Жигалина  
Доктор историеских наук

Журнал Дружба (Dostani).
№9. 2000. Москва. СС. 38-40.

«Записка о Курдистане» 1837 года барона Бодэ 
как источник по истории восточного Курдистана

Турция разрешила визит к
заключенному лидеру курдов

BDP назвала членов 
делегации к Оджалану
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B центральном офисе ОАО
"Газпром" состоялась рабочая
встреча Председателя Правления

Алексея Миллера и Президента
Курдистана Масуда Барзани.

Стороны обсудили возможно-
сти развития двустороннего
сотрудничества в нефтегазо-
вой сфере. В частности, были
рассмотрены перспективы
взаимодействия "Газпрома" и
нефтегазовых компаний Курди-
стана в области геологораз-
ведки, разработки и эксплуата-
ции нефтяных и газовых
месторождений.

Депутат про-курдской
"Партии мира и демократии"
(BDP) Адиль Курт передал в
офис Председателя парла-
мента Турции законопроект
по легализации использова-
ния курдских букв E, I, X, W и
Q в турецком алфавите,
сообщает "Todays Zaman".
Законопроект  предлагает
изменения в текущий закон
№ 1353, касающийся
использования турецкого
алфавита, и намерен лега-
лизовать публичное исполь-
зование курдских слов,
названий и букв курдского
алфавита. "Существует мно-
жество судебных дел против
местных администраторов в
восточной и юго-восточной
частях страны за листовки,
плакаты и пригласительные
билеты, опубликованные на
курдском языке. Турецкие
суды приказывали несколь-
ко раз изменить курдские
названия парков, улиц и

культурных центров, ссыла-
ясь на статью 222 Уголовно-
го кодекса Турции [которая
предусматривает уголовную
ответственность за исполь-
зование букв, которые не
входят в турецкий алфа-
вит]," заявил Курт в
своем предложении.
Законопроект позволит
использование курдских
имен, которые включают
буквы E, I, X, W и Q в
удостоверениях лично-
сти, свидетельствах о браке,
правах собственности и в
любом общественном
месте. Предложение BDP
также призывает узаконить
право на свободное исполь-
зование родного языка в
сфере образования и в
медицинских учреждениях,
а также в любом обществен-

ном месте. Правительство
премьер-министра Турции
Реджепа Тайипа Эрдогана
позволило некоторый рост
культурных и языковых прав

курдов, которые составляют
около 20 процентов 75 мил-
лионного населения Турции.
Среди его инициатив откры-
тие радио и телевидения на
курдском языке. В прошлом
месяце парламент принял
закон, санкционировавший
использование курдского в
судах. Kurdistan.Ru

Компания "Газпром
нефть" подписала недавно
ряд договоров с Иракским
Курдистаном, сооб щил жур-
налистам в Москве лидер
этого автономного района
Масуд Барзани. "На днях
были заключены очень важ-
ные договоры с компанией
"Газпром нефть", - сказал он,
отвечая на вопрос - соответ-
ствует ли действительности
информация, что российская
компания уходит с этого
рынка."Газпром нефть" ухо-
дит - это неправда. Заклю-
ченные недавно договоры
подтверждают, что они и
дальше будут работать", -
добавил Барзани. Вместе с
тем, лидер Иракского Курди-
стана отметил, что идут
переговоры и с другими рос-
сийскими компаниями.
Сирийцы сами должны
решать свою судьбу. "Глав-
ное - остановить кровопро-

литие в Сирии. Мы выступа-
ем за то, чтобы сирийцы
сами решали свою судьбу.
При этом важно, чтобы обес-
печивались и права курдов",
- подчеркнул Барзани. Глава
иракского Курдистана рас-
считывает встретиться с
Владимиром Путиным
Масуд Барзани в рамках
визита в Москву рассчитыва-
ет встретиться с Владими-
ром Путиным и главой МИД
РФ Сергеем Лавровым.
"Намечается встреча с пре-
зидентом России, спикером
парламента, министром ино-
странных дел, а также с
представителями ряда ком-
паний, в частности, Газпро-
ма", - информировал он. "В
составе делегации находит-
ся министр энергетики ирак-
ского Курдистана, он будет

обсуждать более конкретно
вопросы экономического

сотрудничества, - сказал
лидер автономного района. -
В рамках визита будет рас-
сматриваться много вопро-
сов - политических, экономи-
ческих, ситуация в Сирии и в
регионе в целом".

"Газпром" и Курдистан обсудили 
перспективы взаимодействия 
в  н е ф т е г а з о в о й  с ф е р е

Барзани: "Газпром нефть подписал ряд
договоров с Иракским Курдистаном"

Депутат BDP представил законопроект
о б  и с п о л ь з о в а н и и  к у р д с к и х  
б у к в  в  т у р е ц к о м  а л ф а в и т е

23 февраля
во время своего
пребывания в
С анк т -Петер -
бурге президент
К у р д и с т а н а
Масуд Барзани
посетил музей
истории Санкт-
Петербурга и
произвел полу-
денный выс трел
из пушки.

Масуд Барзани в северной столице России

Вчера, 21 февраля в рамках
своего визита в столицу Рос-
сийской федерации, президент
Курдистана посетил известный

московский институт - Институт
Востоковедения РАН на ул.
Рождественка. Институт изве-
стен своими исследованиями в

области курдской истории и, в
частности, курдского освободи-
тельного движения. 

Монографии ученых-курдо-
ведов, работающих в институ-
те, представляют собой серьез-
ное исследование истории кур-
дов и могут лечь в основу учеб-
ников курдской истории для
изучения в самом Курдистане. 

В мае прошлого года в Зале
Ученого Совета Института про-
шла третья Конференция по
курдоведению - "Лазаревские
чтения", посвященная памяти
известного российского курдо-

веда, ученого, просветителя и
педагога М.С. Лазарева. На кон-
ференции впервые был пред-
ставлен первый сборник док -
ладов пре дыдущих "Лазарев-
ских чтений", подготовленный
редактором сборника – докто-
ром исторических наук, про-
фессором О.И.Жигалиной, при
спонсорской поддержке дирек-
ции ИВ РАН. Материалы "Пер -
вых Лазаревских чтений" опуб-
ликованы на страницах нашего
сайта, издание второго сборни-
ка уже готовится к выпуску.

Директор, Институт востоко-
ведения РАН, член-корреспон-
дент РАН, доктор исторических

наук, профессор Наумкин Вита-
лий Вячеславович собрал
ведущих ученых института,
чтобы приветствовать Прези-
дента Барзани и сопровождаю-
щую его делегацию. Виталий
Наумкин и Масуд Барзани
обменялись теплыми привет-
ствиями. 

Господин Наумкин торже-
ственно вручил Барзани новую
книгу доктора исторических
наук, профессора Оль ги Ива-
новны Жигалиной "Мулла
Мустафа Барзани. Историче-
ский портрет".

Смотреть на канале 
"KurdistanRuVideoNews"

Масуд Барзани посетил Институт Востоковедения РАН

Чиновники из голландского
министерства иностранных дел и
представители их посольства в
Багдаде собрались в Эрбиле 20
февраля, чтобы официально
открыть представительство
посольства Голландии. Генераль-
ный секретарь голландского мини-
стерства иностранных дел, г-жа
Рене Джонс-Бос, прибы-
ла в Курдистан для
церемонии открытия
п р ед с та в и тел ь с т ва ,
которое будет возглав-
лять г-н Джероен Кель-
дерхуис.

Выступая на церемо-
нии, посол Нидерландов
в Ираке, г-н Гарри Моле-
нар, приветствовал пра-
вительственных чинов-
ников и дипломатов и сказал, что
это событие знаменует собой
значительный шаг в развитии отно-
шений Курдистана и Голландии. Он
сказал: "Я горжусь возможностью
провести это мероприятие по двум
причинам: во-первых, потому что
мы представляем первый высоко-
поставленный официальный визит,
а во-вторых, конечно, потому, что
мы официально начали наше при-
сутствие здесь, в Курдистане".

Нидерланды являются 26-й
страной, которая открыла свое
представительство в Эрбиле.

Миссис Джонс-Бос признала
трудности, с которыми столкнулся
курдский народ при прежнем режи-
ме - многие из них бежали в Нидер-
ланды. Она сказала: "Мы здесь,
отчасти потому, что у нас хорошие
отношения с людьми региона, а
также потому, что мы думаем, что у
нас есть, что им предложить". Она
коснулась видимого прогресса,
достигнутого Курдистаном,  и поли-
тической зрелости руководства
Курдистана. Она также говорила об
открытии памятника в Нидерлан-

дах в честь истории и страданий
курдского народа. Нидерланды в
настоящее время имеют большое
курдское население, достигающее
около 85000 человек, сообщила
миссис Джонс-Бос.

Министр внутренних дел КРГ
Карим Синджари выступил на
мероприятии от имени премьер-

министра Нечирвана Барзани. Он
сказал: "Открытие этого офиса
является очередным шагом в рас-
ширении связей между Курдиста-
ном и Нидерландами, и является
частью нашей политики взаимо-
действия с международным сооб -
ществом". "Мы придаем большое
значение нашим отношениям с
Нидерландами, поскольку это одна
из наиболее развитых стран в
Европейском Союзе. Мы надеемся,
что их компании и инвесторы будут
участвовать в восстановлении
нашей инфраструктуры". В ходе
своего визита Генеральный секре-
тарь Джонс-Бос встретилась с
премьер-министром Барзани, вице-
спикером парламента Хасаном
Расулом, министром Синджари,
министром иностранных дел Фала-
хом Мустафой и министром сель-
ского и водного хозяйства Серва-
ном Бабаном. В открытии предста-
вительства приняли участие так же
министр торговли и промышленно-
сти КРГ Синан Чалеби, губернатор
Эрбиля Навзад Хади, правитель-
ственные чи нов  ники и дипломаты.

Генеральный секретарь МИДа Голландии открыла 
официальное представительство своей страны в Эрбиле
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Премьер-министр Курдистана Нечирван Барзани в понедель-
ник принял делегацию послов европейских государств и их пред-
ставителей в Курдистане, чтобы обсудить текущие политические
разногласия в Ираке.

Глава делегации ЕС в Ираке г-жа Яна Хибаскова подтверди-
ла заинтересованность ЕС в поддержке демократических про-
цессов в Ираке. Дипломаты высоко оценили заслуги  кабинета
премьер-министра Барзани в быстром развитии Курдистана, и
приветствовали его усилия в поиске мирных решений разногла-

сий с федеральным правительством в Багдаде. Делегация ЕС
направит отчет о встрече в Совет министров иностранных дел
Европейского парламента, который проведет совещание в Брюс-
селе с участием 27 министров иностранных дел ЕС. Премьер-
министр Барзани приветствовал эту инициативу, подчеркнув при-
верженность его правительства Конституции Ирака и необходи-
мость большей международной поддержки и взаимодействия.

Он коснулся нынешнего политического кризиса, роста проте-
стов, и необходимости прибегнуть к диалогу в решении неурегу-
лированных разногласий между Эрбилем и Багдадом. Он под-
твердил острую необходимость решения текущих проблем и при-
нятия ключевых законов в интересах всей страны, добавив, что
федерализм является наиболее жизнеспособным решением в
Ираке. Барзани говорил о необходимости большего европейско-
го участия в развитии инфраструктуры региона, а также энерге-
тической и банковской отраслей. Стороны также обсудили широ-
кий спектр событий на Ближнем Востоке. Представителями
Евросоюза на встрече с премьер-министром Барзани были
послы Испании, Румынии, Словакии, Польши и Чешской Респуб-
лики, глава миссии Германии, консулы Великобритании, Франции
и Италии, и глава представительства Нидерландов.

Джабар Явар: Мы должны иметь оружие
такого же качества, как и иракская армия

Министерство пешмарга Регионального правительства Курди-
стана (КРГ) объявило в субботу, что только три бригады феде-
ральной полиции выполняют функ-
ции защиты границ Ирака в Ханакине
на юг от Захо, указав на необходи-
мость как минимум вооружить их тем
же оружием, которым владеет иракс-
кая армия. Представитель руковод-
ства сил пешмарга Курдистана, гене-
рал-лейтенант Джаббар аль-Явар
заявил в интервью газете "Shafaaq
News": "Мы должны иметь оружие
такого же качества, как и иракская
армия, чтобы выполнять свои обязанности по защите суверени-
тета Ирака и защите его границ". "Нам нужны все виды обычных
вооружений, используемых в армиях мира, начиная от пушек и
пистолетов до танков и тяжелых орудий, потому что мы являем-
ся частью системы обороны Ирака". "Если не будет никакого про-
гресса, как смогут силы пешмарга защищать регион, который
является частью Ирака?", спросил он. Kurdistan.Ru

Премьер-министр Барзани призвал 
к международному участию в решении 
иракского  политического  т упика

Как мы уже сообщали, сего-
дня 20 февраля Президент
России Владимир Путин встре-
тился с президентом Курдиста-
на Масудом Барзани.

Президенты подробно оста-
новились на исторических дру-
жеских отношениях между
народами Курдистана и СССР.
В частности, Владимир Путин

сообщил, что хорошо осведом-
лен об истории курдского осво-
бодительного движения и о
пребывании лидера курдского
народа, Мустафы Барзани, в
России. Поблагодарив прези-
дента России за приглашение в
Москву, Масуд Барзани, со
своей стороны, подчеркнул
свое особое отношение к этому

городу, поскольку с детских лет
он был связан для него с
отцом. Масуд Барзани сказал,
что лично для него – это исто-
рическая возможность увидеть
город, где жил отец. Помимо
истории взаимоотношений Рос-
сии и Курдистана, стороны кос-
нулись многих политических,
экономических и культурных
вопросов. Президенты так же
обсудили роль российских  ком-
паний в реконструкции и разви-
тии Курдистана.

Сергей Лавров, ми нистр
иностранных дел Российской
Федерации принял президен-
та Курдистана и сопровож-
дающую его делегацию.

К прибывшей 19 февраля
по приглашению президента
РФ В.Путина курдской делега-
ции на встрече присоединил-
ся министр иностранных дел
Ирака, Хошияр Зибари, при-
летевший в Москву от имени
Лиги Арабских Государств
(ЛАГ),  которую с прошлого
года возглавляет Ирак. 

В начале встречи стороны
обменялись приветствиями.
Масуд Барзани рассказал об
исторических связях курдско-
го и российского народов и о
пребывании лидера курдского
освободительного движения
Мустафы Барзани в СССР.
Министр иностранных дел РФ
выступил с ответной речью,
подчеркнув сказанные накану-
не президентом России слова
о том, что "мы должны укре-
пить наши дружественные
связи между Россией, Ираком
и Курдистаном". В другой
части встречи стороны обсу-
дили вопросы возможного
участия российских инвесто-
ров в секторе производства

электроэнергии в Ираке и Кур-
дистане.

Последней темой перего-
воров стала война в Сирии и
ее влияние на Ирак и Курди-
стан. Масуд Барзани заявил,
что на сегодняшний день в
Курдистане находятся более
75000 сирийских беженцев.
Помимо обеспечения бежен-
цев, Курдистан занят постав-
кой гуманитарной помощи в
сирийские районы. Президент
Курдистана еще раз подчерк-
нул, что сирийский народ дол-
жен самостоятельно опреде-
лить свою судьбу, а курды
Сирии – обрести свои права.

Во время встречи прези-
дента сопровождали: ми нистр

иностранных дел Ирака Хо -
шияр Зибари, посол Респуб-
лики Ирак в Москве Фаик Нер-
веи, глава "Курдского На ци -
онального Совета" Масрур
Барзани, министр природных
ресурсов КРГ Ашти Хаврами,
глава президентского офиса
Фуад Хусейн, министр ино-
странных дел КРГ Фалах
Мустафа, министр строитель-
ства и реконструкции г-н Кам-
ран Ахмед Абдулла, советник
президента Ба рез Барзани и
представитель КРГ в России
Асо Джанги Бурхан. 

Министра иностранных
дел России сопровождал его
заместитель – Михаил Богда-
нов.

Российский и курдистанский 
п р е з и д е н т ы  в с п о м н и л и  
историю и обсудили будущее

Масуд Барзани встретился с Сергеем Лавровым
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