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“Son illərdə Azərbaycanda
səhiyyə sahəsinin inkişafı ilə
bağlı böyük işlər görülüb. Bütün
rayonlarda müasir xəstəx-
analar, diaqnostika mərkəzləri
tikilib”. APA-nın məlumatına
görə, bu barədə Azərbaycan
prezidenti İlham Əliyev Bakı
Sağlamlıq Mərkəzinin açılış
mərasimində çıxışı zamanı
deyib. Son illərdə yüzlərlə tibb
mərkəzinin açıldığını xatırladan
ölkə başçısı qeyd edib ki, belə
mərkəzlərin yaradılması Azər-
baycanda sosial sahəyə gös -
tərilən diqqətin əlamətidir: “Bu
sahə 2014-cü ildə də prioritet
olaraq qalacaq. Çünki Azərbay-
canın artan iqtisadi inkişafı, iqti-
sadi potensialı imkan verir ki,
sosial sahəyə diqqət daha da
böyük olsun. Əlbəttə ki, sosial
sahənin əsas istiqaməti insan-
ların sağlamlığıdır. Bu sahəyə
də daim böyük diqqət göstərilir”.
Dövlət başçısının sözlərinə

görə, Azərbaycanda səhiyyə
sahəsində aparılan islahatlar

statistik göstəricilərdə də özünü
əks etdirir: “Çünki ana ölümü,
uşaq ölümü kəskin dərəcədə
aşağı düşüb. Dünya Səhiyyə
Təşkilatı Azərbaycanda apa -
rılan islahatları təqdirlə qeyd
edir. Bir sözlə, son illərdə
ölkəmizdə və xüsusilə Bakıda
müasir tibb müəssisələrinin

yaradılması geniş vüsət alıb.
Əminəm ki, gələcək illərdə

hazırda təmirə ehtiyacı olan tibb
müəssisələrində də təmir-bərpa
işləri aparılacaq və gözəl şərait
yaradılacaq”.

Prezident İlham Əliyev qeyd
edib ki, belə böyük xəstəx-
anaların tikintisi hazırda dünya-
da çox nadir hallarda mümkün -
dür: “Çünki dünyada hələ ki,

iqtisadi böhran davam edir, bəzi
ölkələrin iqtisadi vəziyyəti o
qədər də yaxşı deyil”. 

Bakı Sağlamlıq Mərkə zində
olan şəraitin dünyanın ən yük-
sək standartlarına uyğun
olduğunu bildirən dövlət başçısı
qeyd edib ki, bu gün Azərbay-
can səhiyyə sahəsində, xüsu -
silə, avadanlıq, təchizat və tikin-
ti işlərində öz standartlarını
təqdim edir. 

Ölkə başçısı səhiy yə sistem-
inin əsas göstəricisinin həkim-
lərin peşəkarlığı olduğunu
bildirərək bu istiqamətdə hələ
görüləsi işlərin çox olduğunu
qeyd edib: “Həm təhsillə, həm
həkimlərin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı hələ görüləsi işlər çoxdur.
Ümid edirəm ki, bizim bütün
həkimlərimiz dünyada bu gün
səhiyyə sahəsində gedən yeni-
likləri izləyəcəklər. Azərbaycan-
da ən mütərəqqi metodlar tətbiq
ediləcək. 

Bax, peşəkarlıq da bu
şəraitə uyğun olmalıdır. Belə
olan halda hesab edirəm ki,
Azərbaycanda səhiyyə sahə -

sində arzu etdiyimiz nəticə əldə
olunacaq”. Prezident diaqnos-
tikanın vaxtında, müalicənin isə
düz gün aparılmasının vacibliyi-
ni də qeyd edib: “Elə etməliyik
ki, Azərbaycanda səhiyyə sahə -
sində daim inkişaf olsun”.

Dövlət başçısı 2014-cü ildə
səhiyyə sahəsinin, ümu-
miyyətlə, sosial sahənin prior-
itet olaraq qalacağını vurğu-
layıb: “Biz 2014-cü ilin birinci
həftəsində görüşürük. Deyə
bilərəm ki, artıq 2014-cü ildə
ölkəmiz üçün əhəmiyyətli olan
iki obyektin açılışı olub. Ayın 3-
də biz Qəbələdə müasir Dağ-
Xizək Mərkəzinin açılışını qeyd
etdik. Bu gün isə burada, Bakı-
da Sağlamlıq Mərkəzinin açılı -
şını qeyd edirik. Nəzərə alsaq
ki, bu gün 2014-cü ilin birinci iş
günüdür, əminliklə demək olar
2014-cü ildə belə açılışlar çox
olacaq”. Prezident İlham Əliyev
2014-cü ilin ölkə, xalq üçün
uğurlu il olacağından əmin
olduğunu bildirib: “Biz qarşı -
mıza qoyduğumuz bütün vəz-
ifələrə çatacağıq”.  

Yanvarın 9-da Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin sədr-
liyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
2014-cü ildə qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunmuş iclası keçirilmişdir.

Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə
də Azərbaycanın uğurlu sosial-iqtisadi
inkişafını davam etdirdiyini və beynəlx-
alq imicinin möhkəmləndiyini vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı BMT Təhlükəsizlik
Şurasında iki illik fəaliyyəti dövründə
respublikamızın beynəlxalq hüququ və
ədaləti əsas götürərək daim prinsipial
mövqe tutduğunu, ölkəmizin beynəlxalq
nüfuzunun ötən müddətdə daha da art-
dığını qeyd etdi. 

Prezident İlham Əliyev 2013-cü ilin
əvvəlində Avropa Şurası Parlament
Assambleyasında antiazərbaycan
qüvvələrin ölkəmi zə qarşı təşkil etdiyi
kampaniyanın iflasa uğradığını bildirdi.
Prezident İlham Əliyev ötən il Azərbay-
canda çoxlu sayda mötəbər beynəlxalq
tədbirin keçirildiyini, müxtəlif ölkələrlə
ikitərəfli münasibətlərin genişlən dirilməsi
və möhkəmləndirilməsi üçün hərtərəfli iş
aparıldığını dedi. Ermənistan-Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
məqsədilə aparılan danışıqlarda
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe
tutması nəticəsində heç bir irəliləyişə
nail olunmadığını vurğulayan Prezident
İlham Əliyev ötən ilin sonunda bu pros-
esdə müəyyən canlanmanın müşahidə
edildiyini diqqətə çatdırdı.

Azərbaycanın dövlət büdcəsinin
Ermənistanın dövlət büdcəsini 8 dəfə,
ölkəmizin əhalisinin işğalçı dövlətin əhal-
isini 6 dəfə üstələməsi, Ermənistanın
ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdə olması
faktlarına əsaslanan dövlətimizin başçısı
bütün sahələrdə güclər nisbətinin
respublikamızın xeyrinə olduğunu
vurğuladı. Dövlətimizin başçısı ötən il 20
min məcburi köçkünün hərtərəfli şəraitə
malik olan mənzillərlə təmin edildiyini, bu
il də təxminən bir o qədər məcburi
köçkün üçün yeni mənzillərin inşa olu-

nacağını dedi.
Prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə

respublikamızda ümumi daxili məhsulun
təxmi nən 6 faiz, qeyri-neft sektorunun
9,8 faiz, əhalinin pul gəlirlərinin 8 faiz art-
dığını, inflyasiyanın 2,4 faiz təşkil etdiyi-

ni bildirdi. Ötən il Azərbaycan iqtisadiyy-
atına rekord miqdarda – 28 milyard dol-
lar investisiya qoyulduğunu deyən dövlə-
timizin başçısı ölkəmizin strateji valyuta
ehtiyatının 50 milyard dollara çatdığını
vurğuladı. Prezident İlham Əliyev qeyd
etdi ki, 2013-cü ildə ölkəmizdə 80 mini
daimi olmaqla 110 min yeni iş yeri
yaradılmışdır və işsizlik bir qədər də
aşağı salınaraq 5 faiz təşkil etmişdir.
Respublikamızda yoxsulluğun 5,3 faiz
səviyyəsində olduğunu deyən dövlə-
timizin başçısı Azərbaycanın xarici
dövlət borcunun ümumi daxili məhsula
nisbətdə cəmi 8 faiz təşkil etdiyini və
bunun dünya miqyasında ən yaxşı
göstəricilərdən biri olduğunu vurğuladı.
Azərbaycan Prezidenti Davos Forumu-
nun son açıqlamasına əsasən
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə dünyada
39-cu yerdə olan ölkəmizin bundan
sonra da uğurlu sosial-iqtisadi inkişafını
davam etdirəcəyini dedi. Dövlətimizin
başçısı 2013-cü ildə maaş və pen-

siyaların artırıl dığını, MDB məkanında
məhz Azərbaycanda sovet dövründən
qalan əmanətlərin kompensasiyasının
ən qısa müddətdə və ən yüksək əmsalla
reallaşdırıldığını vurğuladı. “İnformasiya-
kommunikasiya texno logiyaları ili” elan

edilən 2013-cü ildə Azərbaycanın ilk
kosmik peykinin orbitə çıxarılmasını tar-
ixi nailiyyət kimi dəyərləndirən Prezident
İlham Əliyev respublikamızda turizm və
nəqliyyat sektorlarının inkişafı üçün də
böyük işlər görül düyünü bildirdi.

Dövlətimizin başçısı inşası uğurla
davam etdirilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolunun 2015-ci ildə istismara veriləcəy-
inə ümidvar olduğunu qeyd etdi. 2013-
cü ildə TAP və “Şahdəniz-2” layihələri
çərçivəsində əldə olunan uğurlara toxu-
nan Prezident İlham Əliyev qlobal
səviyyəli bu layihələrin reallaşmasında
Azərbaycanın rolunu xüsusi vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev real siyasətə
və görülən işlərə qiymət verərək ötən il
onu yenidən dövlət başçısı seçən
xalqımıza minnətdarlığını bildirdi, bütün
mötəbər qurumların seçkilərin azad, şəf-
faf və ədalətli şəraitdə keçdiyini rəsmi
qaydada təsdiqlədiklərini söylədi. Sonra
maliyyə naziri Samir Şərifov, rabitə və
informasiya texnologiyaları naziri Əli

Abbasov, səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev
çıxış etdilər. İclasa yekun vuran Prezi-
dent İlham Əliyev ötən il əldə olunan
uğurların 2014-cü ildə də davam
etdirilməsi üçün investisiya proqram-
larının genişləndirilməsinin, makroiqtisa-
di sabitliyin qorunmasının, iqtisadi isla-
hatların və sahibkarlığa dövlət dəs -
təyinin davam etdirilməsinin, infly-
asiyanın səviy yəsinin sabit saxlanıl-
masının vacibliyini vurğuladı. Dövlə-
timizin başçısı bu il qəbul ediləcək
növbəti regional inki şaf, Bakı və ətraf
qəsəbələrin inkişafı proqramlarının
icrası ilə bağlı qarşıda yeni vəzifələrin
durduğunu bildirdi. 

Ölkənin əsas ərzaq məhsullarına
olan tələbatının daxili imkanlar hesabına
ödənilmə sinin vacib məq səd lərdən biri
olduğunu söyləyən Prezident İlham
Əliyev meliorasiya və irriqasiya tədbir-
lərinin geniş ləndirilməsi, iri fermer təsər-
rüfatları yaradılması, kənd təsərrüfatı
üçün yeni texniki vasitələrin alınması
məqsədilə vəsait ayrılması prosesinin
davam etdirilməsi, torpaq fondunun uço-
tunun başa çatdırılması ilə bağlı müvafiq
tapşırıq larını verdi. Prezident İlham
Əliyev 2014-cü ildə ölkə əhalisinin təbii
qazla davamlı təchizatı, içməli su və
kanalizasiya, həmçinin kənd yollarının
inşası layihələrinin icrası ilə bağlı qarşı-
da duran vəzifələrdən danışdı.

Dövlətimizin başçısı korrupsiyaya
qarşı kompleks müba rizə tədbirlərinin
2014-cü ildə də davam etdiriləcəyini, bu
sahədə öz səmərəliliyini artıq təsdiq
etmiş “ASAN xidmət” şəbə kələrinin
genişlənəcəyini vurğuladı. Prezident
İlham Əliyev 2014-cü ili həm də 2015-ci
ildə Bakıda keçiriləcək birinci Avropa
Oyunlarına hazırlıq prosesində həlledici
il kimi səciyyələndirdi. Dövlətimizin
başçısı 2014-cü ilin “Sənaye ili” ola-
cağını bildirdi. publika.az

Pakistanın nüfuzlu ingilisdilli
qəzetlərindən olan “Pakistan Observer”
qəzeti Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevi 2013-cü
ilin adamı elan edib. Xarici İşlər Nazir-
liyinin mətbuat xidmətindən Publika.Az-a
verilən məlumata görə, qəzetin təsisçisi

və baş redaktoru, tanınmış ictimai-siyasi
xadim, Pakistanın ali ordeni ilə təltif
olunmuş Zahid Malikdir. O qəzetin ön
səhifəsində nəşr etdiyi “İlham Əliyev-
2013-cü ilin adamı: Bütün sahələrdə
sürətli inkişafı təmin edən nümunəvi
Prezident modeli” xüsusi reportajında

Avrasiya siyasi arenasında özünü təsdiq
etmiş parlaq siyasətçi, 09.10.2013 –cü il
tarixli seçkilərdə xalqın etimadını qaza-
naraq yenidən Azərbaycanın Prezidenti
seçilmiş İlham Heydər oğlu Əliyevi xid-
mətlərinə görə “2013-cü ilin adamı”
adına layiq görüldüyünü bildirib.

Prezident İlham Əliyev: "2014-cü ildə 
sosial sahə prioritet olaraq qalacaq"

Nazirlər Kabinetinin ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş
iclası keçiril ib: 2014-cü il  “Sənaye il i” elan edilib

Nüfuzlu nəşr İlham Əliyevi ilin adamı elan etdi
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İraqda kürdlərə silhlanma əmri
verildi - Təhlükə yaxınlaşır

İraqın Ənbar şəhərində "İraq Şam İslam
Dövlətin"ə ( İŞİD ) bağlı silahlı qruplar ilə İraq

ordusu arasındakı qarşıdurmalar da vam
edərkən, bu əra  zidə ya şa yan kürd lərin İŞİD-
nin hü cum larına qarşı silahlanmaları is təndi.
Publika.az xə   bər verir ki,  İraq Kürdüstan Mux -
tariy yətinin Peşmərgə naziri Cebar Yaver, peş -
mərgələrin tətikdə olduğunu və kürd bölgəsinin
xaricində yaşayan kürdləri qorumaq üçün bir
təhlükəsizlik xətti yaratdıqlarını açıqlayıb.

S u r i y a  k ü r d l ə r i  
Konstitusiya qəbul etdilər

Suriyanın şimalında kürdlərin sıx yaşadığı
bölgəsdə yaradılan və kürd muxtariyyətinin

yaradılmasına üçün bir müddətdir iş aparan
Müəssislər Məclisi bölgəni idarə edəcək “İcti-
mai Müqavilə” (Konstitusiya) qəbul edib. Pub-
lika.Az –ın xarici mətbuata istinadən verdiyi
məlumata görə, “İctimai Müqavilə”də bölgənin
kanton ərazi vahid lərinə bölünməsi, kürd, ərəb
və aysor dillərinin isə rəsmi dillər olaraq isti-
fadə edilməsi yer alıb.Kantonlar Suriyanın
mərkəzi haki miyyətinə bağlı olacaq. PKK-nın
Suriya qolu PYD-nin silahlı qüvvələri isə
“silahlı ordu” olacaq. Müəssislər Məclisi bu
gün Suriyanın Hamad mahalında toplaşaraq
“Rəhbərlik modeli”, "İctimai Müqavilə" və
“Seçki qanu nu”nu müzakirə edib. Kürd inter-
net saytlarının məlumatına görə, “İctimai
Müqavilə” qəbul edilib. Yeni müqavilədə
Suriya “demok ratik ölkə” adlandırılır və üç
kantona ayrılan Rojavanın(kürdlr öz bölgələri-
ni belə adalndırır) Suriyanın bir parçası olduğu
qeyd olunur. 101 yerlik “parlament”ə daxil
olmaq üçün partiyaların 15 min səs alması
kifayət edəcək. Ən çox səs alan partiya isə
höku məti qurmaq vəzifəsini üzərinə götürə -
cək.“İctimai Müqavilə”yə görə, kantonlar 20
nazirlik tərəfindən idarə olunacaq.

ABŞ Suriya siyasətində
dəyişikliyə qərar verdi

ABŞ Suriyanın “mülayim” müxalifətinə
hərbi ləvazimatların çatdırılmasını bərpa edə

bilər.Publika.Az –ın verdiyi xəbərə görə, bu
barədə ABŞ Dövlət Administrasiyasının
nüma yəndələrinə istinadən “Nyu-York
Tayms” qəzeti yazıb. Mənbə vurğulayıb ki,
yardım Suriyada radikal islam dövlətinin
yaradılmasını dəstəkləyən silahlı qrupların
toplandığı “İslam cəbhəsi”nə edilməyəcək.
Yardımlar əvvəlki kimi Azad Suriya Ordusuna
ediləcək. Vaşinqtonda bu qruplaşmanı
“mülayim” hesab edirlər. Qeyd edək ki, ABŞ
dekabrının birinci yarısında Suriya müxalifət-
inə dəstəyini dayandırıb. Vaşinqton bu
addımı Azad Suriya Ordusunun ölkənin
şimalında yerləşən silah anbarlarının “İslam
cəbhəsi”nin silahlıları tərəfindən tutulmasın-
dan sonra atmışdı.

Davada hər iki tərəfdən olan xanım
millət vəkilləri də iştirak ediblər. Türkiyə
Böyük Millət Məclisində (TBMM) “Hakim-
lər və Prokurorlar Ali Şurası” (HSYK)
barədə qanun dəyişikliyinin müzakirə
olunduğu iclasda millət vəkilləri dala -
şıblar. ANS PRESS-in xəbərinə görə,
hadisə “Hakimlər” Həmkarlar İttifaqının
sədri Ömer Faruk Eminağaoğlu çıxış
etmək üçün kürsüyə çıxdığı vaxt AKP və
CHP millət vəkilləri arasında baş verib.

Məlumata görə, mübahisə kimi baş layan
qalmaqal sonda dava-dalaşa dönüb.

Dava vaxtı millət vəkillərinin bir-birlərinə
su şüşəsi, çanta, mobil telefon, planşet
və s. atdığı bildirilib. 

Daha sonra davada hər iki tərəfdən
olan xanım millət vəkilləri də iştirak edi-
blər. AKP-dən olan Fatma Kotan, Öznur
Çelik ilə CHP-dən olan Dilek Akagün Yıl-
maz arasında da dava başlayıb.  

Faktla bağlı araşdırma başladılıb və
zalda olan təhlükəsizlik kameralarının
görüntüləri incələnəcək. 

“Müstəqil dövlətin qurul-
masından sonra Ermənistan
siyasi baxımdan bu gün daha
çox narahatdır. Ermənistan

özünün ən dolaşıq və anlaşıl-
maz dövrünü yaşayır. Əminəm
ki, bütün cəmiyyət ölkəmizin
indiki vəziyyəti və gələcəyə
perspektivi ilə əlaqədar çox -
saylı suallara cavab axtarır.
Mən qısa çıxışımda bu suallar-
dan yalnız birinə cavab ver-
məyə çalışacağam. Hesab
edirəm ki, hamını ən çox
maraqlandıran məsələ budur:
Niyə ukraynalılardan fərqli
olaraq erməni xalqı meydanda
olmadı, assosiativ razılaş-
madan gözlənilməz imtinaya
qarşı çıxmadı? Səbəblər çox-
dur, amma yalnız üçü ilə
kifayətlənəcəyəm”.

Publika.Az –ın verdiyi xə -
bərə görə, bu sözlər Ermə -
nistana 1991-1998-ci illər rəh-

bərlik etmiş, hazırda isə
Erməni Milli Konqresinin rəh-
bəri Levon Ter-Petrosyanın
“İlur.am” saytında dərc olunan
yazısında yer alıb. Sabiq prezi-
dent “Erməni xalqı assosiativ
sazişdən imtina edən Ukrayna
xalqı kimi niyə meydana çıx-
madı” sualına cavab verməyə
çalışıb. Onun cavablarında
Azərbaycana və Türkiyəyə
qarşı ərazi iddiaları da yer alıb.
Həmin yazını ixtisarla oxucu-
lara təqdim edirik.

1.Səbəblərdən birincisi və
bəlkə də ən əsası mənim
fikrimcə, tarixdir. Ermənistan-
da bir hadisə kimi antirus
yanaşma heç vaxt mövcud
olmayıb və indi də mövcud
deyil. İnkar etmək mümkün
deyil ki, məhz Rusiya hökm-
ranlığının altında erməni
xalqının fiziki mövcudluğu
təmin edilib, erməni dövlət
quruluşu bərpa edilib. Bütün
bunlar əlbəttə ki, erməni
xalqının çar Rusiyası və Sovet
İttifaqında əzablarla yaşa-
madığı göstərmir. Ancaq Os -
manlı Türkiyəsindən fərqli
olaraq, bu əzablar onun fiziki
mövcudluğunu təhdid etməyib.

2. Növbəti səbəb də tarixlə
əlaqəlidir. Amma artıq reallıqla

deyil, tarixi dərslər fonunda.
Dərslərdən ən acısı şübhəsiz
ki, 1920-ci ildə oldu. O vaxt
ölkəmizin hakimiyyəti nəinki
Qərbi Ermənistanın azad olun-
ması hədəfinə nail oldu, həm
də ərazinin yarısını de-fakto və
Birinci Respublikanın (Qars
ərazisi və Naxçıvan) ərazisinin
de yure itirdi, üstəlik də müs -
təqilliyini(Gümrü və Qars
müqavilərəirnə görə petros -
yanın iddiaları tam əsas sızdır-
red.). Moldova, Gürcüstan və
Azərbaycan hakimiyyəti reallıq
hissini itirərək antirus mövqeyi
tutdular. Nəticədə əhəmiyyətli
ərazi itkiləri ilə qarşılaşdılar. Bu
dövlətlərdən fərqli olaraq,
1990-cı illərdə Ermənistan yal-
nız eyni taledən qaçaraq ərazi
bütövlüyünü saxlamadı, həm
də Arsaxı (Qarabğı-red)azad
edə bildi(söhbət işğaldan
gedir-red).

3. Nəhayət, erməni xal -
qının meydanda olmaması
Qərbin onlara qarşı tətbiq
etdiyi ikiqat standartlara görə
dərin məyusluğu ilə bağlı idi.
Ermənistanda 2008-ci ildə eti-
razın dalğası Ukraynadan
daha güclü idi. Qərb Serj Sark-
isyanın və onun dəstəsinin
cinayətlərinə göz yumdu. Bun-

dan başqa, altı il ərzində Serj
Sarkisyanın ünvanına tərifləri
yağdırmaqdan iyrənmədi. Onu
erməni xalqının çox gözəl və
ləyaqətli prezidenti adlan -
dıraraq cinayətkar hakimiyyəti-
ni məhkəmləndirdi, seçkilərin
saxtalaşdırması, demokrati -
yanın və insan hüquqlarının
tapdalanması üçün yol çəkdi.
Əgər Qərb Ukrayna ilə bağlı
etdiklərini bir faizini etsəydi,
2008-ci ilin dinc nümayişçiləri
qarşı güc tətbiqinin yolverilmə-
zliyi haqqında Ermənistan
hakimiyyətinə xəbərdar etsəy-
di, ölkəmizdə vəziyyət bu gün
tamamilə başqa olardı, nə
Ermənistan, nə də Avropa Bir-
liyi indiki siyasi uğursuzluq
qarşısında qalmazdı. Qərb
Ermənistanda əkdiyini biçir.
Yuxarıda göstərilən dəlillərin
təkzib edilməsi üçün erməni
meydanının formalaşması
yeganə vasitədir. Sentyabr-
oktyabr aylarında ən azından
əllinci mitinq keçirməyi
bacarardıq. Sual yaranır: niyə
keçirmədik? Cavab verirəm:
Əgər qalan güclər qoşul-
masaydı yeni siyasi proses
başlanmazdı və xalq daha da
ümidsizləşərdi. Bununla belə,
mən əminəm ki, vaxt tezliklə
gələcək və hakimiyyət cavab
verəcək.

İranla «altılıq» dövlətləri
arasında İslam Respublika -
sının nüvə problemi ilə bağlı
danışıqların növbəti mərhələsi
başa çatıb. Lent.az-ın «BBC»-
yə istinadən məlu matına görə,
tərəflər 2013-cü ilin noyabrın-
da Cenevrədə əldə edilmiş

razılığın gerçəkləşdirilməsi ilə
bağlı müba hisəli məsələləri
həll edib. Bundan sonra İran
və «altılıq» təmsilçiləri öz ölkə -
lərinin rəhbərliyi ilə razılaş-
manın həyata keçirilməsini
məsləhətləşəcək. Xatırladaq
ki, Cenevrədə əldə edilmiş

anlaşmaya əsa sən, İran
uranı 5 faiz səviy yə sində
zəngin ləşdir məyə razılıq
vermişdi. Bunun qarşılığın-
da Qərb Teh rana qarşı tət-
biq etdiyi sank siyaları
yumşaltmağı bo yun olmuş-
du. Habelə razı laşmanı
yerinə yetirəcəyi halda İran
hakimiyyətinə 7 milyard dollar-

lıq yardımın hissə-hissə ver-
iləcəyi də nəzərdə tutulub.

Qırğızıstan rəsmiləri
Ta ci kistanla sərhəddə
yaşa nan silahlı insidentin
qarşı tərəfin bu ölkəyə
qarşı planlı hərbi əməliyy-
atı olduğunu iddia edirlər.
SİA Rusiyanın İnter fax.ru
agentliyinə istinadən
xəbər verir ki, yaralanan-
ların da olduğu silahlı mü -
naqişədən sonra hər iki
ölkənin sərhəd lərində
güc ləndirilmiş iş rejiminə
keçi lib. Bu arada Qırğızıs-
tanın təhlükəsizlik və
asayişin qorunması
nazirinin müavini Tokon
Mamıtov rəsmən bəyan
edib ki, bu ərəfədə baş

verən hadisəni Tacik-
istan tərəfinin
öncədən hazırlanmış
planlı hərbi əməliyyatı
hesab etmək olar:
"Hansı ki, bu əməliyy-
atda artilleriya, qum -
bara atan və
minaatanlardan isti-

fadə edilib." Nazir müavini
jurnalistlərə açıqlamasın-
da onu da qeyd edib ki,
sübut üçün Qırğızıstan
ərazi sində mi na ların part-
laması nəticə sində əmələ
gəlmiş dərin oyuqları,
qumbara atantan atılmış
və partlamamış qum -
baranı, eləcə də tacik
xüsusi xidmətçi lərinin
işlətdikləri digər silahları
təqdim edə bilər. Tokon
Mamıtov atışma nəticə -
sində bir neçə bina nın,
elektrik stansiyasının və
Batkentdə yerləşən Tort-
Kulsk su anba rının zərər
çəkdiyini bəyan edib.

Ərdoğan son olayları “dost-
modern çevriliş" adlandırdı

Ərdoğan 17 dekabr rüşvət əməliyyatın-
dan sonra baş verənlərlə əlaqədar olaraq
“28 fevral postmoderndirsə, günümüzdəki
dostmoderndir” deyib. “Axar.az”ın Türkiyə
mediasına istinadən verdiyi xəbər görə,
Türkiyənin Baş naziri R.T.Ərdoğan
Malaziyada səfərdə olarkən yenidən

mühakimə etməklə əlaqədar olaraq “içəridə günahsız yerə yatan bir çox
insan var” deyib və 17 dekabr qanunsuzluq və rüşvət əməliyyatından
sonra baş verənlərlə bağlı “28 fevral postmodern idisə, günümüzdəki
dostmoderndir” deyib. 

Türkiyə - Ermənistan sərhəddində gizli 
görüş keçir i l ib:  Görüşün şok detal lar ı

Bir neçə gün öncə
Ermənistan - Türkiyə
sərhəddində hər iki ölkənin
sərhədçilərinin gizli görüşü
olub. Publika.az xəbər
verir ki, bu barədə Ermə -
nistanın “Haykakan jama -
nak” qəzeti yazıb. Qəzetin
internet saytında yer-
ləşdirilmiş məqalədə qeyd
olunur ki, hər iki tərəfdən xeyli sayda sərhədçinin qatıldğı görüşdə
gələcək birgə fəaliyyət proqramlarını müzakirə ediblər. 

Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı növbəti ərazi iddiaları

İranla «altılıq» razılaşıb

Tacikistan və Qırğızıstan addım-addım 
müharibəyə doğru: Orta Asiya qarışır

Millət vəkilləri qırğına çıxdı: planşetlər və telefonlar havada uçdu
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RÜBAİLƏR
(Əvvəli ötən saylarımızda)

Sözü ki, aşkarda deyə bilmirsən,
Daldada da onu heç söyləmə sən.
Nə qədər gizlində söyləsən onu,
Çıxacaq aşkara o söz yenidən.

***
Ağladan yaxşıdır, güləndən qorun,
Güldürənlər olur nakişi, harın.
Heyvan kimi yeyir, şişirdir özün,
Boğaz kimi olur o yekə qarın.

***
Nadanın yanında susmaq yaxşıdır,
Pisliyi eyləmək nadan naxışıdır.
Sən isə heç kimə pislik eyləmə,
Pisliyi eyləmək vəhşi baxışıdır.

***
Yaramaz adama qoşulan insan,
Yaramazlıqları öyrənir ondan.
Çalış yaramazı yaxın buraxma,
Yaramazı yaxın buraxar nadan.

***
Hər zahiri göyçək gözəl ola bilməz,
Bu bir həqiqətdir, get dünyanı gəz.
Üzdən gözəllərin çirkini çoxdur,
Daxildən gözəli eyləməz əvəz.

***
Ağıllı adamlar dalaşmaz heç an,
Ona o ağılı verib Yaradan.
Özünü aparır daim ağıllı,
Heç vaxt əyə bilməz onları nadan.

***
Danışıb başqanın sözünü kəsmə,
Nə də ki hirslənib havayı əsmə.
Səndən əvvəl danışana qulaq as,
Ağıllı sözündən heç zaman küsmə.

***
Bir məclisdə tək danışıb coşma ki,
Bəlkə orda var səndən ağır çəki.
Danışdırmasalar danışma heç an,
Artıq danışarsan çəkərsən yükü.

***
Düşməni dostuna çevirən insan,
Ağıllı adamdır sən ona inan.
Nə lazım daimi düşmənlik etmək,
İnsan düşmən doğulmayıb anadan.

***
Əsil dost odur ki eybini desin,
Dost ilə daimi düz çörək yesin.
Üzdə dost, daldada giley eyləsə,
Elə dostdan daim aranı kəsin.

***
Verilən suala tez cavab vermə,
Qönçələnən gülü tezliklə dərmə.
Sözü də tez desən çaşa bilərsən,
Hər olan işləri tələsik görmə.

***
Mümkün olmayanı heç arzu etmə,
Tanış da olmayan yollara getmə.

Bir də görəcəksən azıbsan yolda,
Cəviz ağacının altında yatma.

***
Qadına vacib şey həya ismətdir,
Həya insan üçün olan sərvətdir.
Həyası, isməti olmayan kəsin,
Ömürü keçdikcə ona töhmətdir.

***
Vaxt keçdikcə ömür çatacaq başa,
Çalış ki, ömrünü yaxşıca yaşa.
Elə ömür sür ki hər zaman, hər an,
Havayı dəyməsin ayağın daşa.

***
Bəd söz var daimi kəsdirər başı,
Söz də var dəyərli, kəsər savaşı.
Elə söz söyləmək gərəkdir sənə,
Deyəndə başına vurmasın daşı..

***
Lovğalıq eyləmək son xəcalətdir,
Axırda insana böyük töhmətdir.
Nə lovğalıq etmə, nə yalan danış,
İnsanı yüksəltmək ancaq zəhmətdir.

***
Var-dövlət dənizin suyuna bənzər,
Onu çox yığdıqca qəlbini əzər.
Yığdıqca qədrini bilməyən kəslər,
Axırı itirər, sərvətsiz gəzər.

***
Elmlə, ədəblə tapılar şərəf,
Mirvari olmasa nə lazım sədəf..
Çox bəzənməyin də vəfası yoxdur,
Bəzənmək acgözün gözünə hədəf.

***
Ağıllı adamlar kin saxlamazlar,
Kin saxlayar ancaq ağılı azlar.
Qardaş da qardaşdan inciyər bir an,
Kin saxlayan ancaq var yaramazlar.

***
Dost dostun yolunda düşər zindana,
Dost odur ki, hər əziyyətə dayana.
Dostun arxasından tez qaçan insan,
Doğru tərbiyəni verməyib ana.

***
Kədər qarşısında baş əymə heç an,
Hər olan ağrıya mərdliklə dayan.
Zəiflik göstərib tez əyildinsə,
Onda çox əziyyət çəkəcəkdir can.

***
Pisliyə pisliklə sən cavab vermə,
Nanəcib etdiyi işləri görmə..
Pisliyə yaxşılıq edin deyiblər,
Yaxşı yetişməmiş meyvəni dərmə..

***
Tamah qul eyləsə səni dünyada,
Yaradan Allahı daim sal yada.
Allah səni təmiz yaradıb deyə,
Daimi nəzarət edəcək o da.

***
Ağlın az olsa da özünün olsun,
Yaxşı işlər daim beyninə dolsun..
Xoşa gəlməz işi yaxına qoyma,
Yaxşı əməllərin dünyada qalsın.

***
Həyat səhnəsində insan aktyordu,
Aktyorluq insanı daimi yordu.
İşsiz bu dünyada gəzən adamlar,
Ya beyni zəifdi, ya gözü kordu.

(ardı var)

AZƏRBAYCANIM
Ən uca zirvəsən sən, ən yüksək bayrağın var,
Dünyalara səs salan səsin var, sorağın var.
Yaxşıların içində öz yerin, öz adın var,
Xalqımızın şöhrəti, şanı Azərbaycanım,
Hər kəsin qürur yeri, canı Azərbaycanım.

Qartal kimi zirvədə qanadlanıb uçursan,
Açılmayan qapıları qüdrətinlə açırsan.
Günəş kimi, ay kimi hər tərəfə saçırsan,
Dünyamızın sultanı, xanı Azərbaycanım,
Hər kəsin qürur yeri, canı Azərbaycanım.

Bu şərəfli ölkənin Azərbaycan adısan,
Ömrümüzün bəzəyi, ağzımızın dadısan.
Damarlarda çağlayıb, goşub-daşan qanısan,
Küskün sənin övladın, tanı, Azərbaycanım,
Hər kəsin qürur yeri, canı Azərbaycanım.

AY BACI
Kədər gözlərində nəmə dönməsin,
Gözündən yaşları sil sən, ay bacı.
Bu solmuş baxçamda sonuncu ümüd,
Sonuncu çiçəksən, gülsən, ay bacı.

Anasız ömrümün izi sən oldun,
Nəfəsi, qoxusu, özü sən oldun.
Kor olmuş dünyamın gözü sən oldun,
Yolumda çıraqsan, bil sən, ay bacı.

Fələyin zəriylə oynama nərdi,
Bir dərd ki, insana kökündən gəldi,
Mən yaxşı bilirəm çəkdiyin dərdi,
Barış bu dünyayla, gül sən, ay bacı.

Kədərdən uzaqol, batma qəmə dol,
Artıq yaşamısan dərdi bolha bol.
Sən sevincə bürün, qəmdən uzaq ol,
Taleh di, qismətdi bil sən, ay bacı.

Hələ sənin baharın var, yayın var,
Üç məsum baxışlı gözəl payın var,

Onlara verəcək haqqı-sayın var,
Bunları yadına sal, sən, ay bacı.

Küskündür qardaşın, sən mənə baxma,
Sən dönüb qan-yaşa, qəlbimə axma,
Əzablı qəlbimi daşlara çaxma,
Nə olar insaf et, gəl sən, ay bacı!

BİLƏRƏM MƏN
Gülüm, baxma gözlərimə ,
Bir şam kimi sönərəm mən.
Mən o qədər yanmışam ki,
Qıyma, külə dönərəm mən.

Kərəm kimi yanan oldum,
Eşq odunda talan oldum,
Gec də olsa qanan oidum,
Sənsiz qalsam, ölərəm mən.

Sən çiçəksən, mən bülbüləm,
Sən tarlasan, mən sünbüləm,
Sən yandıran, mənsə küləm,
Belə yaxma, solaram mən.

Gül baxışlım, gül açmadın,
Bircə dəfə nur saçmadın,
Eşqimilə heç sən uçmadın,
Xoş gün necə görərəm mən?

Yarım gəldi-gedər oldu,
Açılmamış gülüm soldu,
Varlıgıma qəhər doldu,
Buna necə dözərəm mən?

Dünya böyük bir romandı,
Həyat tutqun çən-dumandı,
Indi çətin bir dövrandı,
Sənə dözüm dilərəm mən.

Yalan söylədi bal dilin,
Var gözünü tutub sənin.
Şöhrət verən olsa əlin,
Həyatımdan silərəm mən.

Sevgin mənə qənim çıxıb,
Sənsiz həyat məni sıxıb.
Kədərimə sevinc yaxıb,
Təkcə sənlə gülərəm mən.

Küskününü qoyma darda,
Üşüyərəm soyuq qarda.
Məntək səni sevən harda?
Sevən olsa bilərəm mən...

HEWAR-HEWAR!
Rewayî ruhê şehîdên pîroz,

şehîdên cejna qurbanê dikim, yêd
ku yekê şubatê bajarê Hewlerê da

bi destî têrrorîsta şehîd bûn.
Ev çi qetle, ser axa min dixulqînin?
Çi şirîte, gelê min pê dixeniqînin?
Ev çi qeyde, zendê gelêm dişidînin?
Ev çi daxe, ser dilê wî dikişînin?

Ev çi zulme, xwînrêj dîsa min dikuje?
Ev çi ewre, teyroka sar jê dirije?
Ev çi qeyse, bejna gelêm dipîvînin?
Çi beroşe, gelêm tê da dihelînin?

Dicle digrî, Firat melûl dilûvîne,
Erez naçe, Mûrad hêsra dibarîne.
Agrîya kal girêdaye reşê tarî,
Sîpan, Zagros cî leqyane, tên hewarî.

Silêmanî, Mehabada dil kul-birîn,
Dêrsim, Batman, Şirnax û Mûş, him jî Efrîn,
Kerkûk, Çewlik, Bitlîs, Zaxo, çîyayê qulpê,
Bûne kulmek, qebûl nakin evê qetlê.

Qers, Qaqizman, Amed, Îgdîr, Sêrta zêrîn,
War-miskenê kal û bava Wana rengîn.
Deşta Berzan, Gelyê Zîlan, reş Helebce,
Sondê dixun, neyar bikin parçe-parçe.

Mûsil, Cizîr, Şengal, Xarpût, Ruha ezîz,
Mereş, Mêrdîn, Malatîya, him jî Elezîz.
Agrî, Serdeşt, şêr Ûrmîya, gola Wanê,
Ricim dikin, hovî-hara vê devranê.

Îro boy we şînê daye, tew Kurdistan,
Êy şehîdê, gelê xwe yê derdê giran.
Heykelê we wê bilind be, her qulçekê,
Heyfa weyê bê sendinê, zûtirekê.

BBaarrîîyyêê
BBaallaa

TTaarriiyyeell  
CCәәlliill

NNәәrriimmaann
ӘӘyyyyuubb

ДОСТ ОЛМАЗ ЕРМЯНИДЯН
Язял башдан эцнащкар юзцмцзцк, гейри йох,
Дуймадыг ки, хаинин гылыьы вар, мещри йох.
Эюзцмцзцн йаьыны йедиртсяк дя, хейри йох,
Юз кюкцндян битяр от, йеня щямяндир, щямян,
Дост олмаз ермянидян!

Эизли гябир газырмыш бизя бу эор гоншумуз,
Инанмадыг фелиня гурдугъа тор гоншумуз.
Кясдийи дуз-чюряйя, оъаьа кор гоншумуз,
Якдийимиз шумлара сяпирмиш зящярли дян,
Дост олмаз ермянидян!

Гафасында мин илин хяйанят гурду вармыш,
Бир дамъы кцдурятин дянизъя арды вармыш,
Ичиндя илан кими гыврылан дярди вармыш,
Щайк имиш ифритянин ямъяйиндян сцд ямян,
Дост олмаз ермянидян!

Йурд-йува даьыданын йурду тар-мар эяряк,
Щаваланан башлара эениш дцнйа дар эяряк.
Гоншу гудуз оланда ортадан щасар эяряк,
Бабалар дедийини ня тез унутмушам мян:
Дост олмаз ермянидян!

Кюпякляр кюлэясиндя ширя дюняр тулалар,
Тякбятяк мейданында гуйруьуну булалар.
Гящмяр чыханы чохдур, оланлары малалар,
Нифаг тохумларыны щей ъцъяртди йенидян,
Дост олмаз ермянидян!
Ахчи-щарсун эятириб няслимизя ъаладыг,
Гызыл эцлц солдуруб, гаратикан суладыг.
Ахырда эцлляляндик, ганымызы йаладыг,

Бу сюз ата сюзцдцр бир аз дярин дцшцнсян:
Дост олмаз ермянидян!

Эирявя дцшян кими ядавяти кюрцкляр,
Йурдумузун дашына, торпаьына йерикляр.
Байгушдур, юз няслини гаранлыьа сцрцкляр,
Диз чюксцн гаршымызда эяряк бойнунда кяфян,
Дост олмаз ермянидян!

Йаманлыг тахта чыхыб, йахшысы да йамандыр,
Ганан да ганмазлашыб, башы-бейни думандыр.
Няби нясли, дцшмяня фцрсят вермя, амандыр,
Ясирэямя эцлляни, щцняриня мин ящсян,
Дост олмаз ермянидян!

Иблис цряйиндядир, мяляк дону эейся дя,
Милйон кяря анд ичиб, башына даш дюйся дя,
Юз кюкцня, затына тцпцрся дя, сюйся дя,
Даща бир дя инанма, улу халг, улу Вятян!
Бил ки, ган дцшмяниндир, бил ки, ъан дцшмяниндир,
Дост олмаз ермянидян!

10.04.92
ТОРПАЬЫМА ЭЮЗ ДИКМЯ СЯН
Торпаьыма эюз дикмя сян,
Эюзцня эцлля сыхарам.
Чыхардарам ъийярини,
Баьрыны шишя тахарам.

Чянлибел сойлу дялийям,
Савашдан ютрц лялийям.
Щаваланмыш даь селийям,
Гайалар йарыб ахарам.

Ширя галмасын дишиндя,
Даьам, дурмушам дюшцндя.
Беля гудурма, башында
Илдырым тяки чахарам.

Галай чякмя пахырына,
Башыны сал ахуруна.
Динъ дур, сянин ахырына
Чыхарам, валлащ чыхарам!

1990

HHüseyn
KKürdoğlu
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Əbu Hənifə Əhməd  Dinəvari 820 ci ildə
orta əsrlərin mədəniyyət mərkəzlərindən
hesab edilən Şərqi Kürdüstanın Dinavar
şəhərində dünyaya göz açıb. İsfahan, Küfə
və Bəsrə şəhərlərində yerləşən  dövrünün
ali mədrəslərində təhsil alan  Dinavari
müxtəlif elm sahələrinə yiyələnmişdir.
Daha dəqiqi İsfahan mədrəslərində  Astro -
nomya,  riyazyiyyat və ümüumilikdə dəqiq
elim lərə aid təhsil almış, Bəsrədəsə Ədə -
biyyat, fəlsəfə və şeir sənəti haqqında
dərin biliklərə yiyələnmişdir. Orta əsrlərin
ticarət yollarının üzərində yerləşən Dinavar
şəhərində bir müdət müəllimlik edən
sənətkar Nəin ki, kürd xalqının tarixində
ümumilikdə şərq dünyasının elmi inkişafı-
na təhsir edən bir sıra sanballı əsərlərin
müəllifidir. Müəllifin bu əsərləri onun çox -
şaxəli dərin biliklərə malik ensklabetiq bir

şəxsiyyət olduğunu açıq aydın göstərir.
Dinavarinin ilk araşdırmaları Kürd tarixi və
mədəniyyəti üzərində olsada bu sonrada
daha böyük bir xətlə inkişaf edərək ona
dövründə ən böyük şöhrət gətirmişdir.
Həmçinin islam aləmində və dini elimlər
sahəsindədə önəmli əsərləri ilə seçilən bu
dahi şəxsiyyətin islamın inkaşafında
göstərdiyi xidmətlər bu gündə bir sıra
tədqiqatçılar tərəfindən öz təsdiqini tapıb.

Dinavari ərəb dilini də müəkməl bilirdi
və bir sıra əsərlərini məhz ərəb dilində
yazmışdır. Onun bu bacarığını nəzərə alan
elm adamları  Ərəb ədəbiyatşunası Cahiz
(M. 772- M. 870) ilə eyni səviyyədə tuturlar.
Biograf  Yəkut Rumi (M. 1179-1229)
Dinavarinin böyük bir ustad olduğunu öz
əsərində göstərməklə yanaşı böyük bir
nifuz sahibidə olduğunu da yazırdı və onu
dindar bir sufi adlandırırdı. 

Dinavarı elmi araşdırmaları ilə yanaşı
“Quranı kərimin” 13 cilidlik təfsirində yaz -
mış dır ki, tədqiqatçılar dinavariyə qədər
heç kimin belə bir dərin araşdırma apar -
madıqlarını söyləyir.

896-cı ildə Doğulduğu Dinavarda vəfat
edən Dinavarinin qələmə aldığı bəzi əsər-
ləri haqqında məlumatı sizə təqdim edirik.

Əsərləri:
1. “Kitab əl-cəbr vəl –Mukabələ”- (Cəbr

Kitabı) Kitab adındanda göründüyü kimi
riyazyat elminə həsr edilib. 

2. “Kitab əl-nabat”  (Flora kitabı) Bu
əsərdə ilk dəfə olaraq müəllif Kürdüstanda
bitən yerli bitgilərinadını elm aləminə gətir-
miş və bir sıra kürdcə teminlər işlətmişdir.
Kitab ümumilikdə Kürdüstan coğrafiyasını
əhatə edən sanballı bir əsərdir.

Elmi çalışmaların 1000 il sonrasında
Qreklərin botaniki Theophrastus (M.Ö.
372-287) ve Pedanius Dioskorides (MÖ. I-
yüz illik.) in əsərlərində  incələnmişdir;

Buna baxmayaraq Dinavarinin kitabı, müs-
lüman elminin sadece ikinci əsrində sa -
dəcə bir əsər kimi ortaya çıxmamış özü -
nəqədərki əsərləri geridə qoymuşdur.
Dinavari bu əsəri yazdığı dövrdə Diosko-
ridesin botonikayla bağlı yazdığı əsər
ərəbcəyə tərcümə edilməmişdir ki, bunu
xususi ilə qeyd etmək lazımdı. Belə bir
vəziyyətdə əsər müsəlman dünyasında bir
ilkdir və orjinal əsərdir.

Təsədüfi deyl ki, Dinavarini ümumilikdə
şərq dünyasının xususi ilədə ərəb nəbatat
eliminin atası adlandırırlar.

3. Kitab əl-kusuf (Günəşin tutulması
kitabı) Geniş astronomik biliklrə malik olan
və bu sahədə dövrünün ali mədrəsələrində
təhsil alan Dinavari günəş tutlumasına dair
öz mülahizəlrini qələmə alıb.

4. Kitab əl-Rədd ala Rasad əl-İsfahni
(Əl-İsfahininin Astronomik görüşlərinin
təhlili) Özünəqədərki astronomik baxışları
xususi ilə İsfahaninin astronomya ilə bağlı
əsərlərini təhlil edərək öz baxışları piriz-
masında əks etdirib.

5. “Kitab əl-hesab” (Hesab kitabı)
Hesaba dair fundamental biliklər toplu -
sudur.

6. “Bahs fi Hisab əl-Hind” (Hind hesa -
bının təhlili və ya izahı) Hind hesab sis-
temlərinin izahı və müsbət tərəflərinin izahı
və şərhi əsərdə öz əksini tapıb.

7. “Kitab əl-Cəm vəl Təfrik (Artimetik
kitab)

8.  “Kitab əl Qiblə vəl Zəval ” (Ulduzlar
haqqında kitab) Astronaomya və ulduzlar
sistemi o cümlədən ulduzanməni özündə
cəməlşdirən bir əsərdir.

9.  “Kitab əl- Ənva”  (Hava kitabı) 
10 “İslah əl-Məntiq” (Məntiqin öyrənil -

məsi) Günümzdədə aktual olan məntiqi
təfəkkür və məntiqi inkişafı hədəfləyən
dəyərli bir əsərdir.

11. “Əhbar əl-Tival” (Umumi tarix) Əsər -
də islam tarixi eləcə də İsgəndər və səsa -
nilər haqqındada söz açaraq sanballı
məlu matlar verir. 

12. “Kitab əl-Kəbr” (Elmlər tarixi)
13. “Kitab əl Fəsaha” (Rtorika kitabı)
14. “Kitab əl-Buldan” (Coğrafiyya

kitabı)
15. “Kitab əl Şiir vəl –Şuara” (Şeir və

şairlər kitabı)
16. “Ənsab əl-Ekrad” (Kürdlərin ataları)

Kürdşunaslıq sahəsinə həsr edilən ilk və
fundamental əhəmiyyəti olan bir əsər-
lərdən biridir..

17. “Kitab ül-Raşad”  849 cu illərdə
İsfahanda təhsil alarkən astronomik araş -
dırmaların toplandığı bir əsərdir. Kitabın
yazılmasından 50 il sonra .Böyük
astronomlardan biri hesab edilən. Əbdur-
rəhman əs-Sufi yazırdı: “946 ildə  Dina -
varde Dinavarinin evi qalmaqdaydı və o ev
bir rəsətxana kimi dama sahib idi ki,
buradanda rəsətxana kimi istifadə edil -
mişdir”

18. “Kitab ul-Bah” Bu əsərdə müəllif bit-
gilərlə mualicə məsələlərini şərh edir. Əsəri
araşdıran araşdırmaçıların bir çoxu bu
əsərə istinadən onu haqlı olaraq bir təbib-
də adlandırırlar.

Adıçəkilən əsərlər müəllifin yara -
dıcılığını tam əks etdirmir. Dinavarinin əldə
olan əsərlərindən məlum olur ki, yazdığı
əsərlərin sayı bunlardan dəfələrcə çoxdur
və o əsərlərin müəyyən bir qisiminin adı da
elm aləminə məlumdur. Dinavarinin haq -
qında söz açılan əsərləri haqqında ilk dəfə
İbn un Nədimin məhşur “Əl Fihrist” əsə -
rində geniş məlumat verilmişdir və bundan
sonra zaman zaman Dinavarinin əsərləri
araşdırılmış xususi ilə “Kitab əl-nabat”
əsəri geniş elmi araşdırmaya cəlb olun-
muşdur.          

İsmail Əbul - İz Bin Razzaz
Əl Cəzəri (1153-1233)

“Əbul –İz, XII əsrdə müsəlman
dünyasında yeni mühəndislik texnalo-
gyasının əsasını qoymaqla dünyanın ilk
kebernetikidir ”. Dünyanın ilk kibernetiki,
bu günümüz üçün aktual olan onlarla elmi
kəşvlərə imza atan Əbul İz 1153 cü il də
Cizrənin Tor məhləsində Böyük Kürd
aşirəti olan Botan tayfasına mənsub bir
ailədə doğulub. Dövrünün mədrəsələrində
təhsil alan Əbul İz böyük bir fizik, rəssam,
kibernetik, mühəndis və bir din xadimi kimi
müxtəlif peşələrə yiyələnmişdir. Əsil adının
İsmayıl olduğu bilinən Əbul İzin atasının
adının Rezzaz olduğuda elm aləminə
məlumdur. Cizirədə doğulduğu üçün Əl
Cizirə nisbəsi ilə də bəzi mənbələrdə
haqqında söz açılır. Ona dövrünün və
özündən sonrakı bir sıra elm adamları
“Bədiuzzaman” yəni zamanın gözəli deyə
müraciət etmişlər və ölmündən sonrada bu
adla xatırlamışlar.  Bir sıra qaynaqlarda
Əbul izin  bütöv şəkildə adı İsmail Əbul –İz
Bin Razzaz Əl Cəzəri olaraq göstərilir. 

Əsasən   “Əl Camiu Beyn Əl İlm Vəl
Əməl-Ən Nafifis  Sanaatil Hiyəl” adlı
Ərəbcə yazılan və bütün kəşvlərinin top-
landığı əsər ilə tanınır.  Muasir elmi tex-
nalogiyaların köməyi ilə yaradılan bir sıra
qurğuları hələ 12 ci əsrdə Əbul İz yaratmış
və onların nəzəri əsaslarını bu kitabda
qələmə almış, eləcədə onların şəkillərini
dəqiqliklə çəkmişdir. Bu gün inandırıcı
görsənməsə də belə konpyuterlərin işlən-
mə mexanizmlərini, robortların hərəkət
etmə və məşşətdə istifadə imkanlarının
nəzəri əsaslarını yaradan Əbul İz bir sıra
mexaniki məişət avadanlıqlarıda yaratmış
və onların uğurlu tədbiqinə nail olmuşdur.
Bunlarla yanaşı ilk dəfə olaraq şifrəli qıf-
fıları, şifrəli qapıları və seyfləri icad etmiş,
bu sahədə də bir ilkə imza atmışdır. Zaman
bölgüsü və saat icadı məsələsindədə elmi
kəşvlər edən Əbul İz haqqında Avropanın
məşur elmi jurnalı olan “Nature” yazırdı: “
O, XII əsrdə müsəlman dünyasında yeni

mühəndislik texnalogyasının əsasını qoy-
maqla dünyanın ilk kebernetikidir ”.  Elmi
kəşvləri XX əsrə qədər elədə diqqət çək-
məsədə İlkdəfə olaraq Alman alimi  E.
Videman və tələbəsi olmuş  F. Hauserlə
Əbul İzin nəzəryəsi əsasında və əsərində
verdiyi şəkillərə istinadaən bir neçə

qurğunu quraşdırmışlar və onların
işlədilməsinə nail olmuşdurlar.  1908-1920
ci illəri əhatə edən bu tədbiq etmə işləri I
dünya müharibəsi səbəbi ilə yranan
dövlətlər arası soyuq mühariblərin
nəticəsində tanınmamış qalmışdır. Uzun
bir fasilədən sonra 1960-cı illərdən başla-
yaraq   Əbul İzin elmi irsi araşdırılmışm və
araşdırılmaqdadır. Yuxardada qeyd edildiyi
kimi Əbul İz dəqiq elimlər və kəşvləri ilə
kifayətlənməmiş həmçinin islam elmləri və
islam fəlsəfəsini dərindən öyrənmişdir. 

Bütün ömrünü elmi kəşvlərə və dini
elmlərə sərf edən böyük sənətkarın həyatı-
da keşməkeşli olmuşdur.Ömrünün bir
hisəsini Zəngililər sarayında keçirən və
elmi texnalogyaları ilə xidmət göstərən
sənətkara sonradan başlayan təziqlər və
ağır vergi şərtlərinin qoyulması onu ana
vətəni Cizrəni tərk etməyə məcbur
etmişdir. Cizrəni tərk etdikdən sonra

Diyarbəkirə gələrək Ömrünün 25 ilini bura-
da keçirmişdir və dünyaca məhşur olan “Əl
Camiu Beyn Əl İlm Vəl Əməl-Ən Nafifis
Sanaatil Hiyəl” əsərini burada qələmə
almışdır. Əsərin hərifi tərcümədə adı bu
şəkildədir: “Elim və texnikanın birləşməsi
ilə yaranan xəyal sənətinin toplusu”  Əsəri
ilk dəfə hissələr şəklində E. Viedeman və
F. Hauser alman dilinə tərcümə edərək
1908-1921 ci illər arasında nəşr
etdirmişlər. 1974 cü ildə isə R. Hill tərəfind-
ən əsər ingilis dilinə bütöv şəkildə tərcümə
edərək  çap etdirmişdir. 

Bu gün, müəllifin əsərinin 16 nüsxəsin
dünyanın məşur muzey və kitabxanaların-
da şəxsi koleksiyalarda saxlanılır eləcədə
əsərdən kopyalanmış parçalara və şəkil-
lərə də müxtəlif müzey və kolleksiyalarda
rast gəlinməkdədir.

Bizə məlum olan əlyazmaların sayı və
saxlandığı müzüy və kitbaxanalar bun-
lardır:

1.  Topqapı Sarayında  4  nüsxə.
2. Süleymaniyə kitabxanasında 1

nüsxə.
3. Bağdat Cahıs kitabxanasında 1

nüsxə.
4. Dublin Chesterbeatly kitabxanasında

1  nüsxə.
5. Oksford Bodleian kitabxanası 2

nüsxə.
6. Leiden Üniversitet  kitabxanası 2

nüsxə.
7.  Paris milli kitabxanası 3 nüsxə. 
8. ABŞ –da müxtəlif müzey və kollek-

siyalarda 
“Əl Camiu Beyn Əl İlm Vəl Əməl-Ən

Nafifis  Sanaatil Hiyəl”  Əsəri.
Əsər müəllifin kəşvlərinin cəmi toplu -

sudur. Əsərdən oda məlum olur ki, Əbul İz
həmçinin çox gözəl rəssamdır. Kitab altı
bölmədən ibarət olmaqla  özündə böyük
kəşvləri birləşdirmişdir. 

I bölmədə müəllif əsasən su satlarının
qurraşdırılması  mexanizmlərini, işləmə
strukturunu nəzəri əsaslandırmalarla
qələmə almış eləcədə bu saatların həm
hissələr həmçinin ümumi şəkillərini ver-

mişdir.
II. Bölmədə məşətdə daha dəqiqi

məclislər zamanı sfrədə istifadə edilən
oftamatik alətləri təqdim edir. Buna ofta-
matik şərab süzmə (İstənilə içkilər bura
daxildi)  robortunu misal göstərə bilərik.

III. Bu bölmədəsə xəsdələrdən qan
alma və saxlama qurğularının yaradılması
daxildir.

IV. Su hovuzlarının qurulması və
davamlı suyun saxlanılması eləcədə
oftomatik musiqi alətlərinin hazırlanmasın-
dan bəhs edilir. Həmçinin digər
bölmələrdədə olduğu kimi yaradılacaq
həm hovzların həmçinin musiqi alətlərinin
şəkkiləri təqdim edilir.

V. Qaldırıcı fnksyasını yerinə yetirən
mexaniki qurğuların cəmləşdiyi bu
bölmədə əsasən quyulardan və digər su
mənbələrindən suyun yuxarı qaldırılması
işini həyata keçirir.

VI. Bu bölməyə müxtəli saray xidmətləri
görən qurğular və bu günümüz üçündə
aktual olan şifrəli qıfıllar, seyflər, seyf
qaplar daxildir.

Ömrünü elmi kəşvlərə həsr edən
dünyanın ilk kibernetik alimi, böyük flosof
və ilahyatcı olan  İsmail Əbul –İz Bin Raz-
zaz Əl Cəzəri 1233 ci ildə doğma
Cizrəsində əbədiyətə qovuşmuşdur
özündən sonrakı elm adamlarına bir yol
cığır açan Bu əvəzolunmaz şəxsiyyət
Həzrəti Nuh türbəsinə yaxın bir yerdə dəfn
edilib. 

Ə h m ə d   D i n a v a r i

İsmail Əbul –İz Bin Razzaz Əl Cəzəri     

Nofəl Ədalət

KÜRD ƏDİBLƏRİ HAQQINDA ARAŞDIRMALAR
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Əvvəli ötən sayımızda
Amma təəssüflər olsun ki,

mən sizin Qalaya tamaşa edə
bilmədim. Yazıq xan safürəklili -
yindən rus sərdarının bu hiyləsini
anlamayıb buyurdu ki, nə eybi
var, Gəncəyə bir neçə gün gec
gedərsiniz. Buyurun, gedək bir-iki
gün bizə qonaq olun. Qalaya
tamaşa edin. Sərdar bir az fikir-
ləşdikdən sonra dedi ki, bir gecə-
gündüz hüzurunuzda qonaq
olmaq asandır. Bu söhbətdən
sonra onlar qoşunla Qalaya tərəf
üz qoydular. Xan bağı deyilən
yerə çatarkən sərdar qoşuna əmr
etdi ki, bu qədər adamın şəhərə
girməyinə ehtiyac yoxdur. Bir
neçə yüz nəfər mənimlə Qalaya
gəlsin, qalan qoşun biz geri qayı-
danacan burda gözləsin. Rus sər-
darı neçə yüz əsgər götürüb,
Qalaya xanın hüzuruna gəldi.
Qalaya daxil olan kimi sərdar
dönüb rusca öz əsgərlərinə əmr
edərək sıraya düzdü. Xan soruş-
du ki, nə üçün əsgərləri sıraya
düzdünüz. Sərdar buyurdu ki,
əsgərləri sizin şərəfinizə sıraya
düzdüm. Bundan sonra sərdar
rusca əsgərlərə nə dedisə, onlar
tələsik yüyürüb bürc və barı

üstünə çıxaraq şeypur çalmağa
başladılar. Həmin saat Xan bağı
tərəfdən Kəhrab deyilən yerdən
də şeypur çalındı. Xanı təəccüb
götürdü. Çox keçmədi arxada
qalan əsgərlər də gəlib Qalaya
daxil oldular. Sərdar xanın
qabağına gəlib dedi ki, biz artıq
bu Qalanı zəbt etdik. Əgər sən
rus padşahına bu qala və bütün
dövlətinlə tabe olursansa,
hakimiyyət sənin əlində olacaq.
Yox əgər tabe olmaq fikrində dey-
ilsənsə, sənə üç saat möhlət
veririk, imarətindən nə ehtiyac
duyursan, götürüb istədiyin yerə
gedə bilərsən. Xan bu xəyanət-
dən çox təsirlənib rus sərdarına
təhqiramiz sözlər dedi. Rus sər-
darı buyurdu ki, artıq danışmaq
lazım deyil. Bu şəhəri biz tut-
muşuq və sənə üç saat möhlət
vermişik. İstədiyini edə bilərsən.

Yazıq xan əlacsız qalıb öz
imarətinə gəldi. Bacardığı qədər
lazım olan əşyaları, övrət-uşağı
götürüb bütün atlı-piyada nökər
və qoşunları ilə Qaladan çıxdılar.
Qalanın yaxınlığında üstü hamar
olan qayalıq yerdə çadırlar qurub
məskən saldılar. Çadırlarda və
alaçıqlarda yaşayan xanın və
onun adamlarının əmin-aman-
lığını təmin etmək üçün ətrafda
səngərlər qazdılar. Dərhal xanın
əmrilə münşilər İran şahı Fətəli
şaha bir ərizə yazdılar. Ərizədə
xan yazırdı ki, rus sərdarı hiylə ilə
mənim başıma belə işlər gətirdi.
Mən indi bütün adamlarımla çıxıb
Qaladan kənar bir dağın üstündə
məskən salmışam. Sədaqətlə bu
ərizəni hüzurunuza göndərirəm

ki, mənə kömək əlinizi
uzadasınız. Bundan sonra cən-
abınıza tabe oluram. Xan həmin
ərizəni bir Qur'ani-Şərifin arasına
qoyub, onu da möhürləyib, şaha
göndərdi. Bunun da mənası o idi
ki, and olsun bu Qur'ani- Şərifə ki,
cənabınıza tabe olacağam.

Şahənşah ərizəni alan kimi
dərhal 12 minlik qoşun toplayıb,
topxanası ilə birlikdə İbrahimxəlil
xanın oğlu Əbülfət ağanın
sərkərdəliyi ilə xanın köməyinə
göndərdi. Bu tərəfdən rus sər-
darını bu əhvalatdan xəbərdar
etdilər. Sərdarın əmri ilə həmin
saat gecə vaxtı bir neçə yüz
əsgər toplanıb, xəbər gətirən
adamın sərəncamına verildi.

Qoşun aşağı bürcün altında
yerləşən lağımdan keçərək
Şuşakəndə gəldi. Qoşunun
başçısı Şuşakənddən bir neçə
erməni bələdçisi götürüb dağların
ətəkləri ilə gizlincə İbrahimxəlil
xanın məskən saldığı yerə tərəf
hərəkət etdilər. Qoşun xanın
səngərlərinə çatarkən İbrahim -
xəlil xan çadırında öz dövlət
əyanlarının əhatəsində əyləşib,
söhbət edə-edə qızıl qəlyan çəkir-
di. Bu məclisdə mənim, yəni,

bəndeyi-həqir Nəvvab Mir
Möhsünün ana babası
mərhum Əmiraslan bəy də
iştirak edirdi. Birdən xana
xəbər verdilər ki, rus
qoşunu sənin üstünə gəlir,
Xan qalxıb neçə dəfə
təkrarən dedi:

— Ey kafir, ey kafir!..
Dərhal əmirli atlılarından

birisi bir güllə atıb əsgərin
birini öldürdü. Bu zaman rus
əsgərləri dərhal birlikdə onların
üzərinə atəş açdılar. Güllələrin bir
neçəsi İbrahim xana dəydi və
kürsüdən yıxıldı. Xanın övrət-
uşağı tökülüb onun bədənini
qucaqlayıb ağlaşmağa başladılar.
Atılan güllələrdən neçəsi onlara,
əyanlara və nökərlərə dəydi.
Qalanlar isə hərə bir şey götürüb,
müxtəlif tərəflərə qaçdılar. Əmi-
raslan bəy dərhal mərhumə
Gövhər ağanı və qızıl qəlyanı
götürüb qaçdı. Məzlum xanın ev
əhli və uşaqlarından salamat
qalanlarını onun adamları
götürüb qırğından xilas etdilər.
Əmiraslan bəy isə Gövhər ağanı
möhkəm və təhlükəsiz bir yerdə
gizlədi. Sonra isə gəlib bir az
yemək əldə edib, Gövhər ağaya
gətirdi. Gövhər ağa gözü yaşlı
istər-istəməz bir neçə loxma yedi.
Əmiraslan bəy Gövhər ağanı
birtəhər sakitləşdirib, sonra öz
evinə gətirdi.

Digər tərəfdən İbrahim xan
öldürüldükdən sonra onun atlı
dəstələri də dağılıb hərəsi bir
tərəfə getdi. Hadisə yerindən uza-
qlaşan xan atlıları Nabatxan dey-
ilən yerdə Əbülfət ağanın qoşu-
nuna rast gəldilər. Əbülfət ağa
gördü ki, bir neçə atlı sürətlə
hərəkət edirlər. O, nökərlərinə
buyurdu ki, o atlıları qaytarıb,
onun hüzuruna gətirsinlər. Atlılar
İbrahim xanın başına gələn
əhvalatı eşitcək hönkür- hönkür
ağladıqdan sonra qoşunla ordan
geri, İrana qayıtdı ki, şahdan yeni
fərman sadir ola.

Xülasə, bu əhvalat ətraflı şək-

ildə «Tarixi-Qacariyyə»də və
«Qarabağ tarixi»ndə şərh edilir.
Oxumaq istəyənlər həmin tarix
kitablarına müraciət edə bilərlər.
Bizim məqsədimiz isə bu illərdə
erməni tayfası ilə müsəlmanlar
arasında baş vermiş əhvalatları
(iğtişaş və qırğınları) bəyan
etməkdir. Elə ki rus dövləti Qafqaz
məmləkətinə hakim oldu, hər
yerdə sakitlik yarandı. Heç bir mil-
lətin bir-biri ilə işi yox idi. Hər kəs öz
işi ilə məşğul idi və hər millət öz
qanunu ilə məbədlərində ibadət
edirdilər. Heç bir millət bir-birinə
hücum etmirdi. Xüsusən,
ermənilərlə müsəlmanlar arasında
çox vaxt məhəbbət və dostluq
olub, bir-biri ilə alış-veriş edirdilər.
Xanlıqlar zamanında ermənilər və
müsəlmanlar arasında belə
mehribançılıq var idi. Hətta İbrahim
xan erməni məliklərindən Məlik
Şahnəzərin qızı Hurizad xanımı
özünə kəbinli arvad etmişdi. Həmin
Hurizad xanımın Böyük məscidin
həyətində hal-hazırda vaqviyyatı
var. Əfsuslar olsun ki, erməni tay-
fasının indi təbiəti dəyişib. Zahirləri
batinləri ilə bir deyil. Zahirən özləri-
ni dost kimi göstərsələr də, batin-
ləri ədavətlidir. Özləri də görürlər ki,

təbiətlərinin bu cür ədavətli
olmasından həmişə zərər çəkirlər. 

BAĞIRQAN DAĞI
Bu halda bir neçə gəlmə

erməni tayfasının törətdiyi
əhvalatlardan yazmaq lazımdır.
Əvvəla, mərhum İbrahim xanın
hökmranlığı zamanında Pəna-
habad, yəni Şuşa qalasının şərq
tərəfində Bağırqan dağı deyilən
yerdə bir uca qaya vardı. Həmin
dağda öz təbəələri ilə Avan Koxa
adlı bir erməni yaşayırdı. Avan
Koxa öz təbəələrinə buyurmuşdu
ki, harda əllərinə müsəlman
düşsə, tutub onun hüzuruna
gətirsinlər. Avan Koxanın əmrilə
tutulmuş müsəlmanı çılpaqlayıb
üzü üstə yerə yıxardılar. Sonra
onun arxasının dərisindən dörd
barmaq enində bıçaqla boynun-
dan qom ətinəcən iki tərəfdən xətt
çəkdirər və dərinin ucunu aşağı
əydirilmiş ağacın qüvvətli bir
budağına bənd edib budağı
buraxırdılar. Ağacın budağı
qüvvətlə yuxarı qalxanda o yazıq
müsəlmanın dərisi boynuna
qədər soyulardı və onun bağırtısı
o dağa düşərdi. Bu əhvalatı
görənin və eşidənin də bağrı qan
olardı. Buna görə də həmin
qayaya «Bağrıqan dağı» adı ver-
mişdilər.

QƏDİMDƏ ERMƏNİ-
MÜSƏLMAN DAVASI

1260-ci (miladi 1844) il tarixdə

qundaqsaz İsaballı adlı bir erməni
başqa ermənilərlə birlikdə müsəl-
manların şəbeh gətirməyini təqlid
edərək istehza edərlərmiş.
Müsəlmanlar hadisədən xəbərdar
olan saat dükan-bazarı bağlayıb
Xan bağına getdilər və şəhərin
hakimi Cəfərqulu xanı Qalaya
gətirdilər. Şəhərdə böyük bir
qovğa üz verdi. Böyük-kiçik hamı
hakim tərəfə üz qoydular. Bu hal-
dan çox qorxuya düşmüş hakim
nə qədər istədi ki, müsəlmanları
sakitləşdirsin, mümkün olmadı.
Axır, bir bəhanə ilə aradan çıxıb
evinə getdi. İğtişaş get-gedə şid-
dətlənirdi. Onun qarşısını almaq
üçün Şuşakənddə olan digər
şəhər hakimi Ala bəyi gətirdilər.
Ala bəy atlı meydana daxil olan
kimi xalq onu araya aldı. Mirhadi
adlı bir seyid irəli gəlib Ala bəyi
çəkib atdan yerə saldı və vurub
baş-gözünü yardı. Xalq üz qoydu
ermənilərin üstünə. Ermənilər
tamam dükandan çıxıb qaçdılar.
Kimisi dükanı bağladı, kimisi bir
qapısını örtdü, kimisi də buna
fürsət tapmayıb ayaqyalın üz qoy-
dular qaçməğa. Bir para uza-
qgörən müsəlmanlar qaçan
ermənilərin bir parasını evlərinə

gətirib, mühafizə edib sak-
itləşdirdilər. Cahil müsəlmanlar
isə ermənilərin vurub baş-gözləri-
ni yardılar. Xülasə, şəhərin hakimi
birtəhər müsəlmanları sakit edib
erməniləri böyük fəlakətdən qur-
tardı.

* * *
Hicri 1294-cü (miladi 1877)

ildə rus-osmanlı müharibəsində
rus dövlətinin ordu başçılarından
bir neçəsi erməni tayfasından idi.
Həmin ermənilər Qars şəhərini
tutarkən düşmənçiliklə nə qədər
müsəlman kitabları və Qur'anı-
Şərif əllərinə keçirdisə, yandırır -
dılar.

* * *
Həmin tarixdə ermənilərin

böyük sənətkarları İrəvan
şəhərində Üçkilsədə (Eçmiədzin)
maşın tərtib edib, 9 milyon qəlp
eskinas pul kəsdilər. Dövlət
xəbərdar olub, qəflətən tökülüb
həmin pulu və maşını müsadirə
edib, pulkəsənləri və kəsdirənləri
tutub cəzalandırdı.

* * *
Hicri 1321-ci (miladi 1903) il

tarixində müsəlman kəndindən
olan Məhəmməd və Salman adlı
iki qardaş öz yüzbaşılarına etiraz
əlaməti olaraq qaçıb meşənin
içində kömür yandıran Aleksan
adlı dağlı bir erməninin yanına
gəldilər. Həmin iki qardaş

ermənilə hal-əhval etdikdən
sonra əyləşdilər. Hava soyuq
olduğuna görə bir az quyunun
kənarında oturub qızındıqdan
sonra xurcunlarında

* * *
Hicri 1321-ci (miladi 1903) il

tarixində müsəlman kəndindən
olan Məhəmməd və Salman adlı
iki qardaş öz yüzbaşılarına etiraz
əlaməti olaraq qaçıb meşənin
içində kömür yandıran Aleksan

adlı dağlı bir erməninin yanına
gəldilər. Həmin iki qardaş
ermənilə hal-əhval etdikdən
sonra əyləşdilər. Hava soyuq
olduğuna görə bir az quyunun
kənarında oturub qızındıqdan
sonra xurcunlarında olan
yeməyin hamısını çıxarıb, yarısını
erməniyə verdilər, qalanını isə
özləri yedilər.

Əhvalatdan xəbər tutan bu iki
cavanın ata-anası hər gün yemək
və çörək gətirib həmin kömürx-
anada onlara verirdilər. Bu
əhvalat bir neçə gün belə davam
etdi. Yenə bir gün onlara dadlı
yeməklər gətirdilər. Cavanlar
yeməyi yarıya bölüb, yarısını
erməniyə verib, yarısını özləri
yeyib, isti vura-vura yuxuya get-
dilər. O məlun erməni özündən
savayı, qabaqcadan daha iki
erməni gətirib orda gizlətmişdi.
Elə ki cavanlar yatdı, ermənilərin
hər üçü durub əllərində balta
yavaş- yavaş gəlib, o biçarələrin
başlarını iki parə etdilər. Cavanlar
bircə dəfə çığırıb canlarını
tapşırdılar. Sonra o məlun
ermənilər o biçarələri üryan edib,
paltarlarını və ciblərini soyub,
bədənlərini kömür quyusuna atıb
yandırdılar.

Yenə bu günlərdə Əfətli kən-
dinin müsəlmanlarından iki nəfər
şəxsi Ballıca kəndinin erməniləri
hiylə ilə tutub öldürmüş və
meyidlərini yandırmışlar.

* * *
Hicri 1321-ci il (miladi 1903)

tarixdə rus-yapon müharibəsi
zamanı bir qarabağlı erməni
yapon dövlətinə dəyəri bir milyon
yarım manat olan bir gəmi peşkəş
elədi. Bu zaman rus dövlətinin
başı müharibəyə qarışdığına görə
ermənilərdən çağırılmış əsgərlər
dövlətə xəyanət edərək dəstə-
dəstə silahları ilə bərabər,
Osmanlı və İran dövlətlərinə
qaçdılar. Qərəz, öz məzhəblərinin
qaydası ilə andlarına yalan çıxıb
müxtəlif xəyanətlər edirdilər.

Ardı var

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman 
davasında kürd xa lq ın ın  ro lu
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Serokê Herêma Kurdistanê li gel kon-
sol û nûnerên welatên biyanî yên li Herê-
ma Kurdistanê re civiya. Îro şemî
11.01.2014 li Selahedîn birêz Mesûd
Barzanî li gel Konsolê Giştî û Konsol û
Nûner û Berpirsên Nivîsîngehên welatên
biyanî yên li Herêma Kurdistanê re
civiya.

Li vê kombûnê de ku wekî nerîtekî
salane birêve diçê û armanca wê
şîrovekirina siyaseta Herêma Kurdistanê
û agahdarkirina Konsol û Nûnerên wela-
tan li pêşhatên dawî ya siyasî û aborî û
civakiyên Herêma Kurdistan û Iraqa
Federale, di destpêkê de Felah Mistefa
Berpirsê Fermangeha Peywendiyên
Derveyê Hikûmeta Herêma Kurdistanê
bi kurtî di derbarê peywendiyên Herêma
Kurdistanê yên li gel welatên derve û her
wiha hejmar û asta nûnerayetiya dîplo-
masiya welatan li Herêma Kurdistanê
behs kir û balkişand li ser wê yekê ku
dergehên Herêma Kurdistanê li rûyê
berfirehkirina peywendiyan li gel cîhana
derve û welatên cîran kirin û da zanîn ku
Hikûmeta Herêma Kurdistanê amadeye
hemû cûre hêsankariyek ji bo geşkirin û
bi hêztirkirina peywendiya li gel welatan
bixerû. Her wiha spasiya wan welatan jî
kir ku li ser babeta bi jenosayd nasandi-
na êş û janên gelê Kurd kar kirine û hen-
gavên baş avêtine. Paşê Serok Barzanî
ji bilî bi xêrhatina germ ya li Konsol,
Dîplomat û Nûnerên welatan
pîrozbahiya sala nû li amadebûyan kir û
hêvî xwest ku sala nû bibê cihê belavbû-
na aştî û dûrketina ji şer û kavilkariya li
seranserê cîhanê da. Li vê kombûnê de

Serok Barzanî amadebûyan ji hewlên
dawî ya pêkanîna hikûmeta nû ya Herê-
ma Kurdistanê agahdar kir û balkişand li
ser wê yekê ku Hikûmeta nû
hikûmetekî bingeha wê berfireh
dibe û bi beşdariya hemû aliyên
siyasiyan dibe û armanca berev
pêşbirina aramî û xizmet-
guzariyê ji bo welatiyan û
geşbûnê dibe. Her di derbarê vê
babetê de Serok Barzanî wê
yekê ji bo amadebûyan zelal kir
ku hilbijartina eylûla derbasbûyî
ya Herêma Kurdistanê li dema
xwe ya diyarkirî de hate encam-
dan û nedihat çaverê kirin ku
pêkanîna hikûmetê evqas paş
bikeve lê belê derfet bi hemû aliyek
hatiye dayîn ku axaftina xwe bikin û bi
beşdariya hemû aliyek li vê hikûmetê de
yek alî bûye û çar salên li pêş çar salên
aramî û geşbûnê dibê.

Di derbarê pêvajoya siyasî û emnî ya
Iraqê jî Serok Barzanî got: "Em nîger-
anîn ji rewşa siyasî û emniya Iraqê bi
taybet li parêzgeha Enbar. Ew pêvajo li
encama ku lekebûna kêşeyan hatiye
holê û pêwîste hikûmeta Iraqê
muameleyekî jîranetir li gel giriftan kiri-
ba". Her di derbarê pêvajoya parêzgeha
Enbar Serok Barzanî ragihand ku pêva-
joyekî metirsîdar li vê navçeyê de hatiye
pêş û dibe ku ji bo parêzgehên dinê
Iraqê bê veguhestin û çareserkirina
kêşeyan li rêya hêza serbazî renge girif-
tan kûrtir bike. Serok Barzanî eve jî ji bo
amadebûyan zelal kir ku pêwîste
hikûmeta navendî girîngiyê bi

daxwaziyên xelkê bide û rêz lê bigre û bi
hemû awayekî jî rê li wê yekê bigre ku
şerê dijî terorîstan bibê şerê eşîrî û şerê

navbera Şî'e û Sûnne.
Kêşeyên di navbera Hewlêr û Bexda

mijareke dinê axaftina Serok Barzanî
bûn û Serok Barzanî li vî derbarî de rag-
ihand ku Herêm pêşwaziyê li wê yekê
dike kêşeya neft û gaz û maddeya 140 û
Pêşmerge û giriftên din bêne çareser
kirin û şandên Hewlêr û Bexda berde-
wam serdana hevdû bikin û danustandin
berdewam bibê. Serok Barzanî di der-
barê peywendiyên Herêm û Bexda got:
"Em hez dikin yarmetiya pêvajoya siyasî
bidîn û kar li ser nehiştina kêşeyên Iraqê
bikîn lê belê pêwîste li Iraqê de çemka
şeraketiya rasteqîne bi cîh bibe û hemû
xelkê Iraqê hest bikin ku şerîkin li welat
de". Serok Barzanî hêvî jî xwest ku hilbi-
jartinên Encûmena Nûnerên Iraqê li
dema xwe ya diyarkirî de bê encamdan.

Di derbarê rewşa Sûriye û paşaroja
vî welatî Serok Barzanî hêviya wê yekê

xwest ku bi zûtirîn dem dawî bi xwîn-
rêhtin û êş û janên gelên Sûriye bê û li
paşaroja Sûriyê de mafê hemû pêkhatan

li ber çav bê girtin. Serok Barzanî
bi kurtî di derbarê Rojavayê Kur-
distanê ji bo amadebûyan behs kir
û ragihand ku Kurd bi yek şandî
beşdarî konferansa Genev 2 dibê.
Daxwaz jî ji welatan kir ku li
yarmetîdana koçberên Sûriyê de
hevkariya Herêma Kurdistanê
bikin ji ber ku bi sedema hatina
hejmareke zêdeyê penaberan û
her wiha malbatên Ereb ji Başûr û
navenda Iraqê û Mesîhiyan û
koçberên Enbar niha zexteke
zêde li ser Herêma Kurdistane bo

hewandina vê hejmara zêdeya penaber-
an. Li dawiya axaftina xwe de Serok
Barzanî ragihand ku Herêma Kurdistanê
kêşe li gel tu welatek de tûne û destê
xwe tevlî karubarê kesekî nade û
nebûye çavkaniya êrîş û tehîdan ji bo tu
welatekî belku fakterê geşbûn û pêşxisti-
na herêmê ye û dergehên xwe li ruyê
cîranan û hemû cîhanê de vekiriye.

Li beşa dawî ya civîna îro ya Serok
Barzanî û nûnerên welatan li Herêma
Kurdistanê nûnerên welatên biyanî
spasiya mîhvandariya Serok Barzanî
kirin û ji bo çareserkirina kêşeyên Iraqê
destxweşiyê jî li hewlên Serok Barzanî
kirin û her wiha yarmetîdan û hewandina
koçber û penaberan de. Nûner û kon-
solên welatan amadehiya welatên xwe ji
bo parastin û yarmetîdana wê aramî û
pêşketina li Herêma Kurdistanê
pêkhatiye nîşandan.

Hejmarek endamên nû yên
Dadgeha Temîz li ber Serokê Herêma
Kurdistanê sonda yasayî xwarin. Îro
yekşem 12/01/2014 li Selaheddîn li
ber birêz Mesûd Barzanî Serokê
Herêma Kurdistanê û bi amadebûna
Hakim Ehmed Ebdulla Zubêr Serokê
Encûmena Dadwerî ya Herêma Kur-
distanê rêwresma sond xwarina
yasayî ya hejmarek endamên nû yên
Dadgeha Temîzî ya Herêma Kurdis-
tanê birêveçû. 

Piştî ku bi fermanekî herêmî û li ser
pêşniyara Encûmena Dadwerî ya Herê-

ma Kurdistanê biryara bi endambûna
Dadgeha Temîzî ya Herêma Kurdistanê

ji bo wan derket, her yek ji wan
rêzdara, Ebdulla Elî Ehmed Şere-
fanî, Elî Ehmed Îbrahîm, Elî
Evdilla Ehmed û Serwer Zirar
Reşîd, li gor birgeha 3 ya
maddeya 36 ê yasaya desthilata
dawerî ya li Herêma Kurdistanê
hejmar 23 ya sala 2007 sonda
yasayî li ber birêz Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê
xwarin.

Li vê rêwresmê de Serok
Barzanî pîrozbahiya xwe pêşkêşî
endamên nû yên Dadgeha Temîz kir û bi

navê çespandina bingehên serweriya
yasa û dadperweriya li civakê de hêviya
serkeftinê ji bo wan xwest. Her li vê
rêwresmê de Serok Barzanî li axaftina
xwe de tekez li ser serweriya yasa û ser-
bixweyî ya dadgehan kir û balkişand li
ser wê yekê ku yekem merca serkeftina
welatek hebûna dadgeheke serbixweye
û bi navê çespandina dadperwerî ya li
Kurdistanê da palpiştiya xwe jî ji bo dam
û dezgehên dadwerî dûpatkir û bi
pêwîstî jî zanî ku hemû aliyek pişt-
gîriyeke tevahî bidin dadgehan û dadgeh
bê tirs û bi serbixweyiyeke tevahî li
karên xwe de berdewam bibin û nabê tu
bandoreke kultûrî ya rejîma berê li ser
desthilata dadwerî hebê.

50 endam û 4 organîzasy-
onên çavdêr piştgirî dan
nameyê. 54 partî û rêxistinên di
bin bana KNK’ê de temsîliyeta
wan heye, name ji dewlet û
saziyên ku Cenevre-2’ê pêk tîne
re şandin û piştgiriya xwe ya bi
civînê anîn ziman. Di nameyê de
hat diyar kirin ku kurd dixwazin
serbixwe tevli civînê bibin û got:
“Ev civîn bêyî kurdan dê bi
sernekeve û divê ev ji aliyê hemû
kesî ve bê zanîn. Bi piştgiriya 54
partî û sazi yên sivîl yên çar
parçeyên Kurdistanê û yên li
dîasporayê re KNK’ê, ji dewlet û
saziyên ku Cenevre-2’ê pêk tîne
re na meyek nivîskî û daxwaz kiri
ku bila kurd bi awayekî serbixwe
bi girin civînê. Nameya ku di serî
de ji sekreteriya Giştî ya NY’ê,

raye darên Yekitiya Ewropa,
DYA, Rusya û wezîrê karê derve
yê Çînê re hate şandin de, hat
xwestin ku daxwaza kurdan ya
tevlibûna Cenevre-2’ê ya bi
awayekî serbixwe baldar bê
girtin. 50 endam û 4 organîzasy-
onên çavdêr yên piştgirî dane
nameyê wihane;

1. PKK [Partiya karkerên Kur-
distanê]

2. KCK [Yekitiya Civakên
Kurdistanê]

3. PJAK [Partiya Jiyana Azad
a Kurdistanê]

4. PYD [Partiya Yekitiya
Demokratîk]

5. Partiya Komunîst a Kurdis-
tanê (Başurê Kurdistanê)

6. Partiya Kedkaran a Kurdis-
tanê

7. Partiya Sosyalîst Demok -
ratîka Kurdistanê (Başurê Kur-
distanê

8. Partiya li Kurdistanê Pêşe -
roj

9. Civaka Islamî ya Kurdis-
tanê

10. PÇDK [Partiya Çare-
seriya Demokratîk a Kurdistanê]

11. Partiya Komunîst a Kur-
distanê -Bakur

12. PAJK [Partiya Jinan a
Azad ya Kurdistanê]

13. KJB [Koma Jinên Bilind]
14. PIK [Partiya Islamî ya

Kurdistanê]
15. Partiya Keskan a Kurdis-

tanê
16. Partiya Demokrat a Kur-

dên Suriyê
17. Partiya Demokrat a Kur-

distanê ya Sûriyê
18. Partiya Çep a Kurdan ya

Sûriyê
19. Partiya Komunîst a Kurd -

Suriye
20. Partiya Rizgariya Kurdis-

tanê
21. Partiya Çep a Demokratîk

ya Sûriyeyê
22.Partiya Guherîne Demok -

ratîk a Mezopotamyayê
23. YNDK [Yekitiya Demokra -

tîk a Netewî ya Kurdistanê]
24. Rêxistina Demokratîk a

Yarsan
25. Tevgera Gel a De -

mokratîk ya Kurdistanê -Erbil
26. CIK [Civaka Islamî ya kur-

distanê]
27. Otonomiya Kurdên Rûs -

yayê
28. Civaka Kurd ya Ukray-

nayê
29. Jinên Rewşenbîr yên Er -

bîlê û navenda Çapemeniyê
30. Chak [Rêxistina Çavde -

riyê ya Mafê Mirovan, Kurdocide
Watch]

31. Enstîtuya Kurd ya Bruk-
selê

32. Enstîtuya Kurd a Alman -
yayê

33. Enstîtuya Kurd ya Swêdê
34. KON-KURD [KCD-E,

Kongreya Civaka Demokratîk a
Ewropayê]

35. FEK [Federasyona Ko -
me le yên Êzdî]

36. FEDA [Federasyona Ko -
meleyên Elewiyan]

37. YEK-KOM [Yekitiya Ko -
meleyên Kurd a Almanyayê]

38. YMK [Yekitiya Ma moste -
yên Kurd]

39. Tevgera Jinên Azad a
Ewropayê

40. TEV-ÇAND [Tevgera
Çand û Hunerê]

41. ASUDA-Silêmanî
42. Navenda Jinên Ronakbîr
43. Navenda Zerduştên Kur-

distanê - Swêd
44. Însiyatîfa Doktorên Kurd

ya Almanyayê
45. YEKMAL [Yekitiya Mal-

batên Kurd ya Berlînê]
46. Civaka Erbil GAYANDIN
47. Navenda Kurd ya Berlînê
48. AZERMER [Saziya Mafê

Jinan a Swêdê]
49. YXK [Yekitiya Xwen-

dekarên Kurdistanê]
50. RONAHI [Komeleya Çan -

da Kurd ya Azerbaycanê]
Organîzasyonê çavdêr:
1. Yekitiya Islamî ya Kurdis-

tanê
2.  Civaka Kedkarên Kurdis-

tanê - Rojhilat
3.  Welatiyên Azad - Başûr
4.  Partiya Demokrat a Kur-

dên Pêşdeçûyî ya Sûriyê

Barzanî: 4 salên pêşiya Kurdistanê 4 salên aramî û geşbûnê dibê

Nabê tu bandoreke kultûrî ya rejîma berê li ser desthilata dadwerî hebê

54 Partiyên Kurdistanî Bangî Cenevrê-2 Kirin
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Şandeya BDP û HDPê Çûn Îmraliyê
Şandeya ku ji BDP û HDPê pêk tê, ji bo ku

bi Abdullah Ocalan re hevdîtinê pêk bîne çû
Îmraliyê.

Serokên Cîgir ên BDPê Perwîn Buldan û
Îdrîs Baluken û Alîkarê Hevserokê Giştî yê
HDPê Sirri Sureya Onder ji bo ku bi Abdullah
Ocalan re hevdîtinê pêk bînin çûn Girava
Îmraliyê.

Yildirim: Pêvajoya Çareseriyê
J i  Av  û  N a n  G i r i n g t i r  e

Prof. Dr. Mehmet Salîh Yildirim ê ku par-
lementeriya Şirnexê û wezîrtî kiriye,pêvajoya

çareseriyê nirxand. Parlementer û Wezîrê Berê
Prof Dr Mehmet Salîh Yildirim li Şirnexê, li
Serokatiya Bajêr ya Ak Partiyê pêvajoya çare-
seriyê nirxand. Salih Yildirim got ev mesele
derbarê pêşeroj û qedera Tirkiyê de ye. Li gor
Wezîrê divê herkes di bin banê demokrasiyê
de be û azad be. Parlementer û wezîrê berê
Yildirim got gelek tişt safî bûn niha dor dora
destûreka bingehîn a nû ye. Li Tirkiyê gelek
komên etnîk hene, divê ev were dîtin. Par-
lementerê berê got çareserkirin bi entegrasy-
onê pêkane. Yildirim qala pêvajoya çareseriyê
jî kir û got: Ev mesele wê bi îradeya sîyasî û
piştgiriya gel were çareserkirin û pêvajoya
çareseriyê ji av û nan giringtir 

Hevserokên HDPê daxuyaniya
P K K ê  r e x n e  d i k i n

Hevseroka KCKê Besê Hozat di dax-
uyaniyekî de behsa pirsgirêka di navbera
cemaeta Gulen ûAK -
Pê de dike û di cihê
yê daxuyaniya xwe
de dibêje: Reme nî,
Ru mên netweweper-
est û lobiya Israîlî bi
xwe jî li Tirkiye dew -
letek parelerin. Li ser
vê gotina hev seroka
KCKê, hevserokên HDPÊ Ertugrul Kurkçu û
Sebahat Tuncer dan xuyakirin ku divê ber -
pirsên KCK di daxuyaniyên xwe de haj xwe
hebin û hinek hesasiyeta bibînin. Kemalistên di
nava PKKê de dema daxuyaniyek ne bi keyfa
wan be dikarin rexne bikin. Dixweyê di rêya
entegrekirina kurdan Tirkiye û Tirkan ve Seba-
hat û Ertugrul xwedî mafin her tiştekî bêjin..

Kurdî Bû Zimanê Fermî
Parlementoya Iraqê têkildarê zimanê kurdî de

biryarekê girîng da. Ji Parlementoya Iraqê beşa
Weşan û Rew -
ş e m b î r i y ê
rayedarekî di -
yar kir ku Par-
l e m e n t o y ê
Kurdî weke
duyemîn zi ma -
nê fermî yê
Iraqê erê kiriye.

Endamê Komîteyê Muayed Tayib got ku li gorî
qanûna di rûniştina îro de parlementoyê erê kirî,
wê hemû sazî û rêxistinên fermî yên li Iraqê wê
diyalog û nivîsên bi zimanê Ere

Mesud Bazrzanî derbarê hikû -
meta nû de axaft.

Serokê Herêma Kurdistanê Me -
sûd Barzanî ragehand ku hikûmeta
nû ya Kurdistanê hikûmeteke
berfireh û bi beşdariya hemû aliyên
siyasî dibe û armanca wê jî pêşxisti-
na aramî, xizmetguzarî bo hevwe-
latiyan e.

Serokê Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî li Selahedîn ligel kon-
sulê giştî, û konsolos, nûner û

berpirsên ofîsên welatên biyanî yên li
Herêma Kurdistanê civiya.

Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd
Barzanî derbarê hewldanên dawî yên
pêkanîna hikûmeta nû ya Herêma
Kurdistanê de amadevan agahdar
kirin û got: ‘’Hikûmeta nû dê hikûme-
teke koalîsyon a berfireh û bi beş-
dariya hemû aliyên siyasiyan be,
armanca wê jî anîn aramî û asayîşê,
xizmetguzarî bo hevwelatiyan û vejan-
dina welêt e.’‘ 

Selahattîn Demîrtaş got AKP pêva-
joya çareseriyê ji bîr kiriye û ev feraset jî
feraseteke pir bitalûke ye.

Hevserokê BDPê Selahattîn Demîr-
taş, di rojên dawî de geşedanên ku hat
jiyîn nirxand. Demîrtaş parast ku AKP
pêvajoya çareseriyê rakiriye ser refê û ji
bîr kiriye û ev yek jî dibe ku bibe sedema
qeyraneke mezin.

Hevserokê BDPê Selahattîn Demîr-
taş got pêvajo sekiniye û gavên ku divê
bên avêtin nayên avêtin. Demîrtaş wiha
axivî: “Divê şande çûbûyana Îmraliyê.
Divê şandeyên rojnameger û ronakbîr

çûbûyana. Wekî ku em dizanin li ser vê
mijarê xebateke eşkere hat meşandin.
Amadehiyek hat kirin lê hikumet şûnde
gav avêt. Niha jî ne di rojevê de ye. Ji
ber vê dibe ku pirsgirêkek mezin û
qeyranek bê jiyîn.”

Demîrtaş li ser pêşniyara AKPê ku
dixwaze HSYKê biguherîne, axivî.
Demîrtaş got ger saziya HSYK bê
guhertin, ev yek dê xeletiyek pir mezin û
xeterdar be. Demîrtaş wiha got:
“Guhertina avahiya HSYKê bitalûke û
xelet e. Divê Lijneya Bilind a Dadger û
Dozgeran cuda cuda bên verast kirin.

Em ne li aliyê pevçûna cemeat û AKPê
nin. Pozisyona me li aliyê heq û edaletê
ye. Derdorên netewî yên li Tirkiyê her tim

bi hêzên tarî re lihevkirin e. Niha jî
dixwazin bi benê cemeatê ve dakevin
bîrê.     

Fermandarê PKKê Murat Karayilan li
ser salvegera kuştina her sê jinên
endamên PKKê, li Parîs paytexta
Fransayê axaftineke pêşkêş kir.

Karayilan got “Tevgera rizgarîxwaz a
Kurdistanê û gelê Kurd wê êrîşa li dijî
wan kesan hatiye, li erdê nehêle û dê
hesabê bipirse”.

Murat Karayilan kuştina wan kesan
weke komployekê bi nav kir û got
“Destên tarî di vê kuştinê de hene û
kesên ku dixwazin gelê Kurd kole û Kur-

distanê jî di bin destê xwe de bihêlin, bi
wî karê ne mirovane rabûne”.

Fermandarê HPGê diyar kir ku kesên
ku ew her sê jin kuştine heman kesin ku
serokê PKK Abdullah Ocalan dane girtin
û komkujiya Roboskê pêk anîne.

Murat Karayilan bal kişande ser hel-
westa Fransa û got “Eger Hikûmeta
Fransa bixwaze dikare bûyerê eşkere
bike”. Hevserokê berê yê KCKê Murat
Karayilan ew bûyer xistin stûyê NATO û
Dewleta Tirkiyê.(Rûdaw)

Li Herêma Kurdistanê
zêdeyî 250 mehkûmên îdamê
hene, Di vê derbarê de parla-
menterê YNK’ê Azad Goran
di gera sêyem a Parlamen-
toya Kurdistanê de endamê
Lijneya Yasayî bû, ji Bas-
Newsê re got: ‘’Li Herêma
Kurdistanê zêdeyî 250
mehkûmên îdamê hene, lê
çend sal dibe ji aliyê hikûmeta
Kurdistanê ve cezayê îdamê

nayê cîbicîh kirin.’‘
Goran Azad wiha axifî: ‘’Li

gor yasayan ew ceza li Herê-
ma Kurdistanê heye, lê ligel
ku hikûmet û Parlamentoya
Kurdistanê jî tu biryarek bo
ragirtina wî cezayî nedane,
ew ceza nayê cîbicîh kirin,
vêna jî gelek pirsgirêk bi xwe
re anîne, ji ber ew kes li gor
yasayan mirî ne û di rastiyê
de jî zindî ne. Vêna jî wiha

kiriye ku gelek pirsgirêkên
civakî ji wan jinan re çêbibin
ên ku kes û karên wan
mehkûmê îdamê ne.’‘ Azad
daxwaz kir ku êdî ew kesên
han di vê rewşê de neyên
hiştin û axaftina xwe wiha
qedand: ‘’Fermo yan cezayê
wan li ser wan cîbicîh bikin,
an jî bila cezayê wan bibe yê
heta hetayê, wê demê pirs-
girêkên heyî yekalî dibin.’‘

PYDê ji bo ku
pereya Kurdîs-
tanê çapbike,
dest bi tevgerê
kir. PYDê ku dew -
letekî serbixwe
armanc di ke,
hêzên xwe yê
eskerî destnîşan
kir; ji bo ku pereya
Kurdîstanê çap-
bike jî, dest bi

tevgerê kir. 
Di serokatiya PYDê de

meclîsa qanûndanînî doh li
bajara Amude civîna xwe ya
ewil  pêkanî. Di civînê de mod-
ela rêveberiya meclîsa 101
endamî, hat nîqaşkirin. Hat bir-
yardayîn ku bakura welatê bila
bibe 3 kanton(Afrîn, Kobanî û
herêma Cizîrê). 

Hat gotin ku bila kanton bi
20 wezaratan ve werin birêve-
birin. Di nav wezîran de wezîrê
karên derve, wezîrê parastinê
û wezîrê karên hûndir jî hene.

Wekî hêza eskerî ya kanto-
nan jî YPGê hat destnîşankirin.
Li gor raporên îs tîx baratê tê
xwestin ku pereya Kurdîstanê
jî were çapkirin.

Asos Necîb Wezîra Kar û
Karubarê Civakiya Hikumeta
Herêma Kurdistanê li civîneke
rojnamevanî de hêla hişyar
kirina karkeran bi hejmara
5500 ya karkeran ragihand.
Asos Necîb Wezîra Kar û
Karubarê Civakiya Hikumeta
Herêma Kurdistanê li civîneke
rojnamevanî de hêla hişyar
kirina karkeran bi hejmara
5500 ya karkeran ragihand. 

Wezîra Kar got: Li hen-
gavekî dinê vê wezaretê da ji
bo xizmetkirina çîn û karkeran
hêla hişyar kirina karkeran bi
hejmara 5500 bi awayeke

lezgînî ji bo karkeran radigi-
hînîn û peywendî kirina vê

hêlê ji aliyê karkeran ve bi
leze û dikarin li rêya her dû

hêla Asyacell û Korek
telekomê ve peywendî bikin û

kêşe û pirsgirêkên xwe ça -
reser bikin.

Di derbarê amanca vekiri-
na vê hêlê Wezîra Kar û
Karubarê Civakî ragihand
armanca vekirina vê hêlê hiş-
yarkirina karkerane ji bo bi
destxistina mafên wan û wer-
girtina lêpirsînên wan ya li ser
xwedî kar û karsazan. 

Piştî wergirtina lêpirsîna
karkeran li rêya lîjneyeke tay-
bet ve duvdaçûn li ser
kêşeyên wan tê kirin û mafên
wan tê vegerandin û lîjneya
Wezaretê bi mebesta çare-
serkirina kêşeyên wan ji nêzîk
ve serdana cihê karkirina
karkeran ve bikin.

Barzanî: Hemû Aliyên Siyasî Beşdarî Hikûmeta Nû Dibin

Demîrtaş: Pêvajo Di Bin Xeterê De Ye!

“NATO û Tirkiyê, Li Hember Komkujiya Parîsê Berpirsyar in”

Li Kurdistanê 250 Mehkûmên Îdamê Hene

PYD Pereya Kurdistanê Çap Dike

Hêla hişyar kirina karkeran bi hejmara 5500 hate ragihandin
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“ B i  Q a s î  K u  A K P  
Berpirsiyarê Roboskî Ye, 
CHP û MHP Jî Berpirsiyar in”

Li Semsûrê jinên endamê Komeleya Jiyanê
ya Jinan biryara neşopandinê ya dadgeha leşk-

erî der barê doza Roboskî de, da şermezar
kirin. Endamên Komeleya Jiyanê ya Jinan
(AKAY-DER), bi civîneke li avahiya komeleyê
biryara neşopandinê ya dadgeha leşkerî der
barê doza Roboskî de şermezar kirin. Seroka
AKAY-DER Semra Karadag, diyar kir ku kesên
navê wan wek berpirsyarên komkujiyê derbas
dibin ji wezîfeyê nehatine wergirtin, berevajî vê
hatine terfîkirin û wiha got:

"Komîsyona Lêpirsînê ya Meclîsê li şûna ku
berpirsiyaran derxe holê hîn zêdetir ser bûyerê
girtiye. Tevî van hemû tiştan jî li hember mal-
batên Roboskî yên li failên zarokên digerin doz
hatine vekirin, li hember wan binçavkirin û girtin
pêk hatiye." Karadag diyar kir ku bi qasî AKP, di
asta yekemîn de berpirsyarê komkujiyê ye,
CHP û MHP'ya li Meclîsê dengên erênî dan
"destûra şerê derveyî sînor" jî berpirsyar in.
Karadag got, "Em biryara neşopandinê ya
dadgeha leşkerî der barê lêpirsîna Roboskî de
daye, şermezar dikin. (ANF) 

Li Mersînê Operasyona Bertîlê!
Ji aliyê Wezareta Gumruk û Bazirganiyê ve,

operasyona nelirêtiyê hat dest pê kirin.
Li gor daxuyaniya ku ji wezaretê hat, lêkolîn

û jêpirsîn li ser îxbarekê ku ji Wezîr Yazici re
hat ve, dest pê kiriye.  Di daxuyaniyê de wiha
hat gotin: “Di encama xebatên dû dirêj ê ku 6
meh dewam kir de hat tespit kirin ku, 6 kar-
mendên gumruk muayeneyê û 4 karmendên
gumrukê ku li Miduriyeta Gumruk a Salona
Rêwiyan a Mersînê kar dikirin bertîl girtine û 25
xebatkarên muşavirî û firmaya naqliyeyê bertil
dane û ji aliyê Dozgeriya Komar a Mersînê ve
bi tevahî derheqê 35 kesan de biryara
binçavkirinê hatiye girtin. Bi naveroka jêpirsînê
ve  gelek cihên kar û malan de lêgerîn pêk
hatiye. Serdozgeriya Komar a Mersînê derbarê
dosyeya jêpirsînê de biryara veşarîtiyê girt.     

Li  Si lêmaniyê Teqîn
Îro danê sibehê li taxa Gazîwe ya Silê-

maniyê li pêşiya mala berpirsekê wezareta
pêşmergeyan ê
He rêma Kurdis-
tanê teqînek çêbû.
Derbarê teqînê de,
rêveberiyê asa yîşa
Silêmaniyê Rizgar
Hemerehîm ji
malpera Xendan re wiha got: “Îro saet 08.10’an
li pêşiya mala fermandar Bextiyar Fayeq a li
taxa Gazîwe ya Silêmaniyê bombeyekî berê
hatî danîn hat teqandin. Bextiyar Fayeq di hêza
70 a girêdayî wezareta pêşmergeyan de kar
dike.” Rizgar Hemerehîm wiha behsa bûyerê
kir: “Dema Bextiyar ji mal derdiket û ji bo biçe
dewamê, ew bombe hat teqandin. Zerarek bi
kesî nehat, tenê pencera hinek xaniyên derdorê
şikestine. Ev demeke li Silêmaniyê bûyerên bi
vî awayî rûdidin, heta niha nayê zanîn sedem
çiye û ji aliyê kê ve tên kirin.

BMGK, ji bo ku buyerên tund ên li
Iraqê tên jiyîn binirxîne li ser banga
lezgîn a Serokatiya Konseyê civiyan.

Piştî civînê Serokê BMGKê yê meha
çileyê û Nûnerê BMê yê Urdunê Zeyd
Ra'ad got, “BMGK, erîşên ku li dijî gel ji
aliyê Dewleta Îslam a Iraq Şamê ku girê-
dayî El Qaîde ye û  ji bo ku welêt û
herêm bêîstikrar bibe tên kirin, bi
awayeke tund şermezar dike.”

Barzanî, “El Qaîde û IŞÎD ne tenê
Iraq, gef li hemû herêmê dixwe” 

Serokê Herêma Rêveberiya Kurdis-
tanê Mesûd Barzanî bi Wezîrê Parastinê

yê Iraqê Sadun Ed Duleymi re ku hatibû
Hewlêrê , civîna çapemeniyê li darxist.

Barzanî got ji bo ku milîsên IŞÎDê eyale-
ta El Enbar û dora vî nexe bin qontrola
xwe divê hemû gelên Iraqê bibin yek û
xwest ku ji herêmê komên biçek bên
paqijkirin û pevçûn bi dawî bibin. 

Barzanî anî ziman ku bi Wezîrê
Parastinê yê Iraqê Sadun Ed Duleymi re
li ser bûyerên tund ên ku li dora eyaleta
Enbarê pêk tên hevdîtin kirine. Barzanî
got IŞÎDê ku bajarên Ramadî û Fel-
luceyê bidest xistiye gefê ne tenê li Iraq,
li hemû herêman dixwe. Divê li dijî vê
rêxistinê ku li Iraqê û herêmê qetlîaman
dike, hemû Iraqiyan alîkarî bide.    

Rêveberiya asayişa Par-
tiya Yekîtiya Demokratîk
(PYD) ragihand ku her kesê
bixwaze ji Rojavayê Kurdis-
tanê derkeve divê destûra wê
bistîne. 

Piştî ku deriyê Sêmalka di
destpêka vê heftiyê de li ber
alîkariyên mirovî û nexweş û
haletên mirovî vebû, bi
hezaran kes ji Rojavayê Kur-
distanê derbasî Başûrê Kur-
distanê bûn. 

Vekirina deriyê Sêmalka
yek ji wan xalan bû ku Encû-

mena Niştimanî ya Kurd li
Sûriyê (ENKS) û Encûmena
Gel a Rojavayê Kurdistanê
(EGRK) di 24ê kanûna
2013an de li bajarê Hewlêrê li
ser li hev kiribûn.  Berî ku derî
vebe bi rojekê, her du encû-
menên kurdî li bajarê Qamişlo
li hev civiyan û li ser vekirina
derî tekez kirin, lê EGRKê ya
ser bi PYDê ve qebûl nekir
asayişa deriyê Sêmalka di
destê komîteyên hevbeş yên
her du encûmenan de be û got
ku divê derî di destê asayişa

wê de be.  Li dawiyê her du
aliyan li hev kir ku asayişa
Sêmalka di bin serpereştiya
komî teya hevbeş de be. 

Lê belê rêveberiya asayişa
PYDê  daxuyaniyek derxist û
tê de ragihand “Kesên ku dê
wekî rêwî ji Rojavayê Kurdis-
tanê derkevin divê destûra
asayişê bistîne”.  Di dax-
uyaniya asayişa PYDê de ku
duh roja pêncşemê hatiye
belav kirin, hatiye gotin ku
kesên dixwazin derkevin
Başûr an Bakurê Kurdistanê

divê karta destûrê ji navendên
asayişa PYDê derbixin û
destûrê bi dayîna 300 lîreyên
sûrî bistînin. Rêveberiya asay-
işa PYDê tekez kir ku “tu kes
nabe bê ku destûra wê bistîne
ji Rojavayê Kurdistanê der -
keve”.(Rûdaw)

Bi munasebeta salvegera 3
jinên kurd ên li Parîsê hatin
kuştin li Amed, Sêrt, Batman û
Cizîra navçeya Şirnaxê meş
hatin lidarxistin û sê jin
hatin bibîranîn. Li
xaçerêya Dortyola
navçeya Bax larê ji aliyê
BDPê ve meş hat dest-
pêkirin û meş li Meyada
Batikantê bi dawî bû.
Koma ku meşiya
pankartên ku wêneyên
Sakîne Cansiz, Fîdan
Dogan û Leyla Soylemez li ser
bû gerandin. Hevseroka BDPê
Gultan Kişanak jî beşdarî meşê
bû.

Piştî meşê Kişanakê dax-
uyanî da û got ku ew, kesên ku
sê jin kuştin û hêzên ku wan
kujeran diparêzin şermezar

dikin û îdia kir ku wan hêza
xwest ku meşa gelê kurd ya

ber bi azadiyê ve rawestînin.
Kişanakê îdia kir ku plana
kuştina Parîsê li Enqereyê hat
amadekirin û wiha dewam kir:
"Bi hevkariya welatên Ewro-
payê qetliya meke navnete weyî
kirin. Hêj jî lêpirsîn dewam dike
û hê jî rastî nehatiye eşk-

erekirin. Lê belê em kujeran
dinasin. Heta hetayê dê destê

me li pêsîra wan be.
Serokwezîr mecbûr e ku
hesabê kuştina Parîsê
bide. Hemû agahî di bin
destê wî de ne. Serok wezîr
pir baş dizane ku kîjan
kom, çete û hêzên parelel
ev plan kir. Lê eşkere
nakin. Delîlan naşînin
dadgehê. Ji bo li ser qetla

Parîsê bigrin hewl didin. Lê dê
rastî derkeve holê." Piştî dax-
uyaniyê kom bêdeng belav bû.
Li Batmanê jî komeke ku di nav
de Parlementera Batmanê Ayla
Akat hebû hetanî Kolana
Hunerê meşiya. Piştî meşê Ata
axivî û da zanîn ku deh caran

çûne ber Balyozxaneya
Fransayê lê qetliyama hat kirin
hê jî nehatiye eşkerekirin. Ji
hêla din ve li Sêrtê jî komek ji
ber avahiya BDPê heta Parka
Orhan Dogan a li Taxa Azadiyê
meşiya. Şaredarê Sêrtê Selîm
Sadak, namzedê Serokatiya
Şare dariyê yê Sêrtê Tûncer
Bakirhan, Serokê Bajêr yê
BDPê Atan Înan, serokên
şaredariyan ên navçeyan û
partiyî beşdarî meşê bûn. Kom
piştî daxuyaniyê belav bû û tu
gengeşî neqewimî. Li navçeya
Cizîrê ya Şirnaxê jî komek ji bo
3 jinên li Parîsê hatin kuştin ji
Taxa Nûrê hetanî avahiya
BDPê ya li ser Kolana Yafesê
meşiya.(AA)

Di dîroka mirovahîyé de,di
pirén destan,çirok û
efsaneyan de evîn bi awayekî
sereke cih girtîye. Lewra evîn
û evîndarî di xwezaya mirovan
de heye. Kesén ku hestén
evîné bi pére tinebe,ew kes
weke dareke hışk û zûwaye.
weke erda beyar û hişke bé
berheme. Evînîyén herî mezin
di erdnîgarîyén di héla çand û
zanîné de dewlemend de
çébûne.  Mînak di dîroké de
pirén evîndaran di axa
mezopotamya û ya Rojhilata
Navîn de pék hatıne, lewra
herî ax û erdnîgarîya romantîk
jî ev welatin. ji van çend evîn-
dar én weke mem û zîn,ferhed
û şîrin, Leyla û Mecnun,
sîyabend û Xecé, Cemberîyé
kuré mîré Hakkarî û Bınevşa
Narîn,Melayé Cizîrî û keça
mîré Cizîré û hwd. evîn;
hevîrkirina hemû hestén
hezkırin û ramana xweşî û
aramîyé di nav hevde ye. 

Evîn,hestén herî pîroz û
bilindin. evîndarî; di navbera
du kesan de yekbûna hes-
tan,ramané û gîyané ye, yanî
ez dibim tu,tu jî dıbî ez, du
beden du mejî û du gîyan
dibin yek.  Ev jî mirov digéjîne
merteba herî bilind û herî

paqıi... lé belé ev kesén evîn-
dar ku me behsa wan kir tené
sembolın jı bo evîndaran. Bi
hazarn jî evîndar hene di nav
civaké de û nayén zanîn,
lewra jı ber ku civakén heremé
tim dibin bandorîya ol'an û bir-
dozîyan de mane,di nav wan
de evîndarî qedexeye,qebe-
hete û sunce.  Bi hazaran kes
jî ji ber vîqasî hatine kûştin. Ya
herî xirab di nav gelén heremé
de nemaze di nav gelé Kurd
de çandeka zewicandiné hebû
ku ji hemû hestén evindariyé
dûrbû, haya keçik û kurik ji
tiştekî tunebû wan li hev
mardikirin. Keçik héj zarok an
didane kuré mam û metıké,an
jî kuré xal û xaltîké, dibe ku
her du jî bi hineki dinre evîn-
darbin,lé keseki ji wan ne
dıpırsi. Ev zewac jî dibû azab
ji wan re heya diçûne goré,
piré caran jî héj di dergûş" de
ew didane hev û dibûn yén
hev heya mezindibûn.

Lê carnan hinek kesan li
hemberî vé çandé serî rakirine
evîndarîya wan zor daye ser
wan û bi hevre revîne, ev jî
dibû sedemé kûştına wan.
Lewra cezayé evîndarîyé tené
kûştine. Bi hazaran kes jî bi vî
rengî tinebûne. 

Lé digel her tiştî evîndarîya
beré pirtir romantîk bû û pir
paqij û hestén pîrozbûn. weke
niha teknolojî tınebû,an li
çolé,an jî lı nav rez û
bexçeyan carnan ji di réya
kanîyan de tené bi deqîqan
hev di dîtin ü hestén xwe jı
hevre parvedıkırın. 

Bi vi rengi bi hazaran evîn-
darén bénav ji hene, jı ber vî
qasî ku evîndarî di nav kurdan
de qedexebû, pirén destan,
çirok û meselekoén me li ser
evîndarîyé ne. Di van de hes-
tén nava xwe di anîn ziman.
Lé mixabin di dema irode
evîndari pir lewazbû ye,
naveroka evîné vale kirine,
dibin navé evîndarîyé de
jiyaneka kirét didin meşandin.

gelek jî evîn û evîndarîyé di
zayendbûné de dibînin. dîsa
em dibéjin,evînî hestén herî
pîrozin,paqijın û rasteqînin. 

Evîndarî,arame,şahîye,ro
mantîzme,yekbûnîye,rézgir-
tine,şadîye,wekhevbûne,parv
ekirina jiyané ye û bexç"
bıhûşté ye. Gelek helbest û
sitran ,u behrem li ser evîndarî
yê çê bûne,dengbêjan,huner-
mendan,helbestvanan,wênek
êşan,çirokbêjan hunera xweyî
herî zêde li ser evînê kirine.
xeml û cil,desmal,çarik,kulilk
çiya daristan, çav,lêv, bejn,
beden por, hemû bûne kehre-
manên evînîyê. 

Gelekan navê/wî /wê li ser
daran li ser çermên xwe di
desmalên xwe û di çikirina
morîkande kolane an neqişan-
dine,ê kû xwe boyî evîna xwe
qêmîşî bedena xwe kirine xwe
kuştine. Lê di Kurdîstan ê de
evîndarîya herî zehmet ji jinan
re ye bela ku nikare evîna xwe
bine ziman û bijî ji berk u ewê
bi çavekî xerab lê binerin û
bifikirin,çi di dil ê kê debe divê
feşêre nebêje. Eevin hene ji
evina mem û zînê dijwartir lê
mixabin newrin an ji ber fedyê
û şermê nabêjin. Ji xeynî kul û
qehr,hêvî û bêrî ya evîndarîyê.
Bê tomarkirin,jiyan li ser evîn-
darîyê ye.

Barzanî: El Qaîde û IŞÎD Gefê Li Hemû Herêman Dixwe

Asayişa PYDê, Nahêle Kes Bê Destûra Wê Ji Rojava Derkeve

Li Amed, Sêrt, Batman û Şirnexê Çalakî!

Evîn û evîndarî

ZÎNÊ AMEDÎ
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Jîyanêda mirov ji bo ku azad
û serbest bijîn aştî şertekî girîng
û pêşîne. Aştî hem jî netewan ra
serfîrazî, bextewarî û hetevîyê
tine, mirov aramîyê da dijîn.

Dunya mera ji bo pêşerojê
aşitî û wekhevî lazime,  kurd
avangardê van raman û
daxwazên pîrozin.

Ew pirtûkên ku îro gerdûnî
(ên olî) tên hesibandin ê (Zebûr,
Tewrat,  Încîl û Quran) mirovahî
li wan ra bawerîyê tine, sitayîş
dike, ev pirtûk ên evra û pîroz
didin xuyakirin ku mirov hemû
birayên hevdune. Ji bo jîyanê
pêwîste kes kesî ra zext û zorê
neke. Xweda ev cîhana ji bo
mirovan û mirovahîyê xuluqan -
dîye. Mirov, gel hemû jî di darex-
ekêda xwedan mafin, wek hevin,
tu cudatî di navbera wanda
tunene. Ewana dikarin ji hemû
dayînan wek hev pêk bînin.Her
weha mirovek , netewek gorî
nijad, ziman,  ol,  reng( bengiz) û
gorî cî ware xwe yek ji yekî din
ne jêrtir,  ne jî çêtir nine. Eşref (
maqûl ) ên dunyayê mirov têne
hesibandinê, bendeyên xweda
ên delalin. Mirov tenê bi hiş û
raman,  bi feraset û bi gorî
pêkanînên xwe va ji hevdu tên
cuda kirin. Îdarekirina (rêvebiri-
na) cîvaka wek berpirsîyartîyekê
dikeve li ser mirovên têgêhîşdî,
şareza. Mirov gorî xwestek û
daxweza xweda pêwîste berê
xweda ra paş ê jî mirovên
têgêhîştî, şarezara îtaetê bikin.

Belê bi navber a netewanda
gerek tu cudatî tunebe, yek ji
yekî din ne pîstir,  ne jî çêtir nine.
Heqê tu netewekî tune ku mafê
netewek din pêpez bike, heyîn û
dayînên ku ji xweda ji wan ra par
ketîye ( welat,  serwet û nirxên
din ) bi destê zorê bihetmîne an
jî bihezmîne. Tu destûra mirovên
bi hêz jî tunene ku mirovên zeîf

tehqîr, tinaz lê
bike. Bi gorî van pirtûkên

gerdûnî ên pîroz zor, zulm, înkar
ne duruste. Her mirovekî
xwedanas lazime ku van şertan
emel bike.

Belê.,  mirov bê xweda jî
nikare bijî, gerek evîna(îlahî)
xweda mejûyê mirovande hebe
ku zulm û zor, qelbî , dagirkerî
ser nekeve, cîyê ku lê xweda
tune menevîyat vedimire
mirovahî jî har dibe…Cîhana bê
xweda da her kes mirîyê zindîye
vemirîye. Mirov wekî kêrî hevdu
nayên, hevra zulm û zorê dikin
dêmek xweda têk çûye Ji bo ku
cîhan bijî gerek mirovahî xwedê-
nasbe.Lewra xweda torîvan û
evîndarê azadîyê û

wekhevîyêye…
Bi van nêrînên tewrebilind ,

hêja û balkêş ve qasekve jî em
bala xwe bikşînin li ser wê axê
kîjan ku bi nave kurdan ve, bi
nave bapîrê meva hatîye bi
navkirin. Ev navê evra, pîroz K U
R D I S T A N E. Helbet ,  ji bo
me pîroz û bêeveze ew ax jî, ew
nav jî…Em rewşa kurd û Kurdis-
tanê buhurtîya wê , dîrok a wê
wek mirovekî di nêrînên xweva
derbaskin. Îro jî di pêş cavên me
her qaseke welat ê me derbasî
dîrokê dibe. Gel ên di vê
herêmêda hertim bawerîya xwe
li xuluqdar ra anîne bi taybet jî
kurd-- ji sînorên zakonên xaliq
derneketîye. Kurda di dîrokêda
nirxên mirovahîyê nirxandine
jîyanêda parastine.Em dikarin
kurda weha jî bi navkin---paraz-
vanên nirxên mirovahîyê. Kurd ji
bo maf, dad û aştîyê di diroka
mirovahîyêda rolek girîng û
balkêş leyistine…..

Belê di dîroêda kurd çawa
comerd,  xilaskar û parazvan ê
hejaran,  jîndar û alvan ê ser-
fîrazîyê hatine ceribandin û
naskirin ê… dîroka kurdan terc-
ume -halê mirovahîyêye.... .Kurd
çawa dostên dilsoz hatine hesi-
bandinê Lê îro birayên wan ên di
hêla bawerî, olîda yekin van
şertên jorîn ên ku hatine
nirxandin û kifşkirin haj pê hevin
jî, bizanvin jî, xwedara van
pirtûkên gerdûnîra bawerîyê
bînin jî ( bawerîya derew ),  rojê
pênc caran li ber xweda sere

xwe ditewînin nimêj bikin jî her-
gav , hero ji rêya xweda dixalifin
ji zakon û şertên wî pîroz dûr
dikevin,  pêpez dikin jî.. Weha
xuluqdar ra bê rûmetîyê dikin
mirovên ji netewên din,
bendeyên xaliq ra zulmê dikin,
cî-warê wan a ku bi hezar salan-
va lê êwirîne bi destê zorê bi
xwînêva dagir dikin, mirovên
xwedênas, bê gune ji hebûna
wan a xwezaî,  menewî û
maddî-aborî-sosîal, gerdûnî,
huqîqî mehrûm dikin, ,  resen. û
heyîna wan qedexe dikin…Li ser
bedbextîya wan,  li ser tunekirin
û înkar kirina wan ji xwe ra
jîyanek hetev ava dikin,  ji xwe
pêştir tu kesî hesnakin., xwe bi
hovîtîyê digirin,  ji nirxên

mirovahîyê dest vedikşînin.,
weha bê menewîyat û bê
sîyanetin, ji bo netewa bikine
bindest, kole şerm nekirî,  şerm
nekirî hebûn û jîyana wan înkar
dikin., , ji emelên xwe ê qirêj dûr
nakevin,  xweda jî bîr dikin,
zakonên wî jî. Weha zeman-
zeman ji emelên hov,  qirêj terk
nakin…Xweda hê jî li ber ên
mirovahîya xwe winda kirine,
ragêhiştine qelpîyê,  ketine
ramana xwedatîyê,  xwîna
mirovan hildişînin,  dikevin hezar
û yek şikilî bûne xwînmêjên
netewan û hewl dikin ku li dun-
yayêda cîhangiriyê li ser gelan
bikin—belê xweda li ber kirinên
ên han hela ku debar dike.

Ên ku ketine van ramanên
qirêj mirov dikare tek navekî lê
bike—barbar., kujerê
mirovahîyê. Belê xweda li dijî
Barbara hela ku sebir dike. *Dûr
dike,  lê derew nake*. Em bi
bawerin ku wext yê bê xwedayê
dilovan ên ku cudatîyê dikin di
navbeyna bendên wî,  ên ku
xwe jor digirin tenê ji bo nefsa
xwe difikirin,  mirov û netewên
xaîn,  qeddar ra esse yê belê
bîne…..

Xweda ji netewa Kurdis-
tanêra gelek hêz û sebr daye.
Dawîyêda di kesayeta (şexsê )
Abdûlla Ocalan de navderekî
bêhempa,  jîndar,  şareza
gîhand..Gelê kurd di saya
Serokda gêhîşte destanînên
mezin. Ev destanînên giran-
buha di pêş cavane. Ev gelê

kevnar, dîrokî, xwedênas ji
ziman ê dayika xwe,  ji welat ê
xwe,  ji resen û koka xwe hatibû
mehrûm û mehkûm kirin, ,  ji
buhurtîya xwe,  ji dîroka xwe,  ji
menewîyata xwe

dûr hatibû xistin.,  tehlûka
undabûnêva rû bi rû mabû,  di
nav zulm û zorê da dihat
xeniqandinê.

Welat qedera mirovan û
şerefa gelane, menewîyata
mirovane, tacê sere gelane.
Qeder a me ne di destê med-
abû. Netew bi ziman û welatê
xweva dijîn û serbilindin, ..Welat
nanê mirovan ê azadîyêye,
jîyana bi rûmet û bi sîyanete.
Welat her kêmasîya ji hole
radike. Welat winda bûnê netew

jî winda dibe .Belê mirov û
netewên bê welat vemirandîne.
Gelên bê welat ra, mirovên bê
welatra cîhan dibe dojeh, ,
.dîrok jî dibe gor.

Kurd li bin bandoranda
mabûn, berbi tunebûnêva
dihatin deftan.

Mirovê ku welat nasnake bi
xwe jî nasnake, jîyana bi rûmet,
bi şeref winda dike. Netew beqî
ewledên xwe bi culet, têgêhîştî,
hêja, mêrxas jîyana xwe berde-
wam dike.Netew hertim qedera
xwe dispêre ewladên xwe ên
hêja. Belê , Apo ji bo gelê kurd
hat gîhandin û bû teyax a gel ê
xwe. Netewek tirsandî,  , hinci-
randî,  vemirandî ra bû efran-
darekî jîndar. Di şexsê APO da
kurda xwe naskir,  heyîn û hebû-
na xwe,  rastîya xwe, cîyê xwe
dît,  paşeroj û pêşeroja xwe
teyîn û testîq kir,  parêzvan û
xîlaskarê xwe dît. Li vê demêda
gorî raman, îsrar,  berxwedan ,
hêz û biryara rêber Apo gelê
kurd vegerîya ser rastîya xwe,
dîrok û resena xwe ra şeîd dayî-
dayî xwedî derket., xwe naskir,
dijî kujerên xwe rawestîya, rap-
erînek dîrokî nîşan da.,  rewşê
diguhere û bi şeref xwe dide
jîyan kirin.

....gel ê ku cek hilda altin-
dare, pêşerojê qazanc dike, bi
biryare.

Îrade , vîna gelê kurd bi yek-
bûna netewîva tê pîvandinê.,
bawerîya kurdan bi serokatîyê-
va girêdayîye. Rêya me rê ya

heqe, dengê me jî dengek heqe,
EM JI DAGIRKERAN, JI DUN-
YAYÊ mafê xwe ên pêpezkirî
daxwaz dikin., .Netewa kurd
esse wê bigêhje azadîya xwe,
lewra bawerîya li ber xweda
mejû û ruhê wandaye. Lema em
bi cesaret dibêjin xweda li pişta
gelê kurde, xweda efrandarê
azadîyêye, pişikdarê rastîyêye.

Daxwaz û xastekên kurda yê
zûtirê muyeserê jîyanêbin.
Hemû kurd vê bawerîyêdane….

.....bawerî mirova bi hêz dike
pêşerojêva girêdide.

Laşê kurda, xwîna kurda bi
edaletêva li ser rastîyê û evînê
hatîye mewcandinê., bingeh û
dîwarê edaletê kurda hilçinîye,
hilbirandîye ev dîwar tu wext
hilnaşê.Lewra her mirovekî
saxlem, bi wîcdan, bi exlaq
edaletê silav dike.

Kurd xêrxwez û mirov hesin,
sembola edlayê, altindarê
dîrokê, meya laşê mirovanin,
xwedanê nirxên pîroz yên miro -
vahîyêne, dilsozin, dosthesin, bi
hemdin, adil û xwedênasin,
întêrnaçîonal ,  mêrxas, merd û
bi cesaretin, şervanê rastîyê û
edaletêne, xwinê, neheqîyê,
derewa hesnakin , ji xwe zeîftira
pêpez nakin, pira dostanîyê,
nirxandarê wekhevî û edlayêne,
parazvan û evîndarê mafê
mirovanin, dûrî nijadper-
estîyêne, ne êrîşkar ne jî
zulmkarin,  keda helal hesdikin,
hiş û ramanên xweva zelal û
safin, ji bo berjepwendîyê xwe
tu wext xirabîyê nakin, bi şere-
fin, mêrantîyê dinirxînin., bi
namûs û bi sîyanetin, xwedan
vîcdanin, pêşengê qencîyêne,
bê temenne qencîyê dikin,
dujmin û kujerê xwe jî dikarin
biborînîn, bi rehmin zû bendan
bawer dikin.Kurd xwedanê van
nirxên pîroz ,  giranbuha, girîng
û balkêşin.. hêjayî azadîyêne… 

Em hewcî dîrok jîyan û
cîhanek azadin. Ên ku kuştin û
tunekirina mirovan ra fermanê
didin,  an jî mafê wane jîyanê
pêpez û înkar dikin ew îrade
(vîna) xwedê (xuluqdar) ê mezin
û dilovan ra jî îxanetê dikin û dijî
heyîna wî dertên. Jîyanêda
hukumdarîya bi zorê ya li ser
mirovan hertim zirarê tîne.

Welatê min Vedijîne
heyîn û hebûna min. 
Şeref û namûsa min
W E L A T Ê MIN.

Belê ezbenî! Bela zarok û
neviyên me sosretmayî bimînin!
Erê sosretmayî bimînin, dema ku
nivîsên me yên îro bixwînin û
nas bikin ku, dew ne birayê mast
e, birayê avê ye! Hingê wê sos-
retmayî bimînin..

Ezbenî! Nîtşe, feylesofê
Elmanî bingehê felsefeya xwe li
ser du hîmenên ku di hundirê
mirov de diçing û tên ava kiriye.
Yek jê, belû û eşkere ye, ya din
nepen û veşartî ye.. Di baweriya
min de Orhan Pamuk jî di nivîsên
xwe de li gor felsefeya Nitşe
liviya ye, ta ku wî xelata Nobel
wergirtiye. Ew di hundirê qehre-
manên romanên xwe de, li wan
tiştên veşartî gerya ye.. Tiştên
diyar her kes bi wan zan e, lê ez
heyranî wî mirovî bim yê ku
karibe wan tiştên ne diyar, bi
hunereke ciwan û bawerî diyar
bike..

* * *
Ezbenî! Bîranîn ji serketinan

xweştir û zindîtirin. Serketin
kêlîkeke û derabs dibe, lê
bîranîn her dem û gav bi mirov re
dijîn û pêre zindî dimînin.. Erê
ezbenî, tiştên xweş temen kurtin
û tevî ku her tişt bi demê re tê

guhertin lê xewnên kevin her
xweş dimînin.

* * *
Ezbenî! Ji dema ku çemê

Ceqceq miçiqîye, zeviyan xatir ji
me xwestine û di kolanên
Qamişlo re derketîne.. Ji dema
ku ewa koçer sermê û germê li
xwe dike, dêmên dayikan li ber
rivîna agirê tenûrê diqemire, ji
wê hingê ve ezbenî sozên me li
darin..

Erê ezbenî em herdû- ez û
dem- li ber hevin û di kevinbûnê
de perrixîn e. Em ji wan dîwarên
ku di biçûkaniyê de, me xêzik li
ser wan çêdikir, pîrtir bûne.. Gelo
ew zarokbûn winda bûye û êdî,
em nema bi ser vedibin? Çendî
dixwazim nêçîra zaroktiyeke din
bikim..Gelo tu jî wek minî? Te
divê ku tu nêçîra zaroktiyeke din
bikî, careke din di beriya
Mêrdînê de bibezî, ji nav toz û

ecacoka gundên pir belav,
derkevî û berê xwe bidî Qamiş-
lo..?! Mane Çemê Ceqceq
miçiqiye, nema Serxetî û Binxetî
bi ava wê têr vedixwin.. Qamişlo
xerîb bûye û em bûne xerîb..!!
Gelo em xwe bidin ber pala kîjan
çiyayî, kîjan zinarî?Kîjan bajar
dikare me biparêz e? Em destên
xwe ji kê re dirêj bikin?

Erê, em herdû ji kevinbûnê
rizyan e. Bêtir ji Nebîza tiriyê
rezên Omeriyan.. Bêtir ji çîrokên
dara Çinarê.. Tevî ku, em herdû
wek du biyaniyan e. Payîz jî her
roj, her kêlîk ji me qut nabe, bi
me re dikulkule û pelên darên
xwe yên zer bi ser dil û huşê me
de diweşîne..

* * *
Erê ezbenî, dem bi dûv me

de dibeze.. Em jî ji ber baz
didin, ta ku em li hev rast bên,
li hev biterpilin û bibêjin em hev
nasnakin.. Em li stranên
Mihemed Arif Cizrawî guhdarî

dikin, ew dengê nêr, ku çiya,
zozan û geliyên Kurdistanê tîne
ber çavên me.. Dema ku strana
Eyşana Elî, Xerabo, Bavê
Fexro û Gula Etrûşî dibêje:

Gulê mehrûmê, çiya bilind
in.. Gulê.. Berfê spî kir..

Welle malxerabê, çawa qaz
û qumriyan lê hêlîn çêkir..

Gelî gundiyan û cîranan,
Gula Etrûşî ya min bû..

De çawa bi xelkê şû kir..
Erê ezbenî! Bi guhdarîkirina

stranên Mihemed Arif re, dem
xwe dide alî û winda
dibe..Sînor xwe ji nav nifşan
vedidize û nebedî dibe. Û wiha
her tişt disekine; rojên îro, sibe
û doh tev disekin in.. Erê, dem
disekine bi tenê gotina
nivîsandî dimîne.. Nivîsandina
kul û derdan û kêf û şahiyan
dimîne.. Xwe eşkere dike ku
ew, siltanê demê ye.. Erê
ezbenî, nivîsandin siltanê
demê ye..

AZADÎ HESTEK XWEDAÎYE…

Ezbenî! Nivîsandin Siltanê Demê Ye

BÊWAR  BARÎ  TEYFÛRÎ

Konê Reş
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Batı Kürdistan Demokratik
Özerk Yönetimi Yasama Meclisi,
6 Aralık'taki toplantısında Yöne-
tim Modeli, Toplumsal Sözleşme
ve Seçim Kanunu'nu kabul etti.
Buna göre 3 kanton halinde
örgütlenecek olan Batı Kürdis-
tan'da dört ay içinde seçimlere
gidilecek. 

Yasama Meclisi, 67 üyesin-
den 61'inin katılımı ile 6 Aralık
günü Amude'de bir araya geldi.
31 Aralık'taki ilk toplantıda kısmi
genel af ilan edilmişti. İkinci
toplantıda Anayasa niteliğindeki
Toplumsal Sözleşme kabul edil-
di, Yönetim Modeli ve Seçim
Kanunu oluşturuldu.

Toplumsal Sözleşme'de
Suriye demokratik, özgür ve
bağımsız bir ülke olarak tanım-
lanırken, Batı Kürdistan üç kan-
tona ayrıldı ve bu kantonlar
Suriye'nin bir parçası olarak
değerlendirildi. Yönetim Modeli
ise dört ayak üzerine oturtuldu:
Kanton sistemi, Yasama Meclisi,
Yönetim, Adalet ve Yüksek
Seçim Kurulu. Yüzde 40 cinsiyet
kotasının uygulandığı bu yöne-
tim modelinde, gençler için de
kota konuldu. Tüm kurumlarda
eşbaşkanlık sistemi benimsendi.

Alınan kararlara göre Meclis
101 sandalyeden oluşacak.
Meclis'teki kadın oranı da yüzde
40'ın altında kabul edilmeyecek.
15 bin oy alan her kişi parla-
menter olabilecek. En çok oyu

alan parti ise yönetimi oluşturma
(hükümet) görevini üstlenecek.
Oy kullanma yaşı 18 olarak belir-
lendi. Seçmenlerin "hiçbir cins,
din, bakış, etnik, ekonomik ve
toplumsal durum ayrımı yapıl-
maksızın gizli ve özgür şekilde"
oylarını kullanabileceği belirtildi.

20 bakan olacak
Kanton yönetimleri 20 bakan-

lıktan oluşuyor. Bu bakanlıklar
şöyle belirlendi: Dışişleri Bakan-
lığı, Meşru Savunma Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakan-
lığı, Bölgesel, Belediye, Nüfus ve
Şehircilik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Çalışma ve İşçi Yer-
leştirme Bakanlığı, Eğitim bakan-
lığı, Tarım Bakanlığı, Elektrik,
Sanayi ve Yeraltı Kaynakları
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı,
Şehit Aileleri Bakanlığı, Aydın-
lanma ve İletişim Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Bakanlığı, Turizm ve Arke-
oloji Bakanlığı, Din Bakanlığı,
Kadın ve Aile Bakanlığı, İnsan
Hakları Bakanlığı. Kabul edilen
Seçim Kanunu'na göre seçim-
lerin aynı gün tüm bölgelerde
yapılması gerekiyor. Cizîrê kan-
tonunda seçimlere katılım farklı
halkların temsil oranına göre
belirlendi. Buna göre Kanton
Meclisi üyelerinin yüzde 10'u

Süryaniler, yüzde 10'u Kürtler,
yüzde 10'u Araplar ve yüzde 5'i
de diğer inanç ve kesimlerden
oluşmalı. Toplantının sonuçlarını
açıklayan Yasama Meclisi üyesi
Ciwan Mihamed, Yasama Mec -
lisi'ne üyeliğin 14 Ocak tarihine
kadar açık tutulacağını belir-

tirken, Yasama Meclisi Divanı ve
Proje Kurulu'nun Kurucu Meclis
olarak görevlen dirildiğini kaydet-
ti.  Kurucu Meclis'in alt birimleri
ile seçim kurulunu belirleyeceğini
ifade eden Mihemed, Kurucu
Meclis'in en geç 4 ay içinde
demokratik bir şekilde komite ve
konseyler kurarak, Gözetim Kon-
seyi'nin gözetiminde seçimleri
organize etmesi, Daimi Yasama
Meclisi ile Daimi Meclis'i oluştur-
ması gerektiğini vurguladı.
Mihemed, "Umut ediyoruz ki
Yasama Meclisi projesi

demokratik bir Suriye için örnek
olur" dedi.

Sêmalka insani yardımlar
için açık

Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiseryası, Batı ile
Güney Kürdistan arasındaki
Sêmalka (Pêşhabûr) sınır
kapısının insani yardımlar için
açıladığını bildirdi. Cenevre'de
bir basın toplantısı düzenleyen

UNHCR Sözcüsü Melissa Flem-
ing, mevcut durumda Irak ile
Suriye arasında açık olan tek
geçiş noktasının Dicle Nehri
üzerindeki sınır kapısı olduğunu
söyledi. Kapının Pazar günü açıl-
ması ardından 2 bin 519 kişinin
nehri geçerek Güney Kürdistan'a
ulaştığı bildirildi. Pazartesi günü
sınırı geçen olmadı. UNHCR'ye
göre Salı günü binlerce kişi
nehrin başında bekliyordu. Mül-
tecilerin çoğunluğu Irak'ın diğer
bölgeleri değil Güney Kürdis-
tan'a geçmek istediğini belir-

tirken, Pazartesi günü 350 mül-
tecinin jeneratör, ısıtıcı ve diğer
ihtiyaç malzemeleri ile geri
döndüğünü kaydedildi. Yazılı bir
açıklama da yapan UNHCR,
"Kürdistan Bölgesi'ndeki Irak
makamları UNHCR'ye yaptıkları
açıklamada esnek bir yaklaşım
benimsediklerini ve mülteci
olarak kalmak istemeyen
Suriyelilerin 7 güne kadar burada
kalabileceğini söylediler" dedi.
Eylül 2013'te bu kapı açıldığında
onbinlerce kişi Güney Kürdis-
tan'a göç etmişti. Daha sonra
binlercesi geri döndü.

Sınırın Kapısı'nın Batı Kürdis-
tan tarafındaki sorumlusu
Mustafa Abdulaziz, bu kapının
insani yardımlar, siyasi şahsiyet-
lerin geçişi, insani durumlar ve
ziyaret için açıldığını belirtti.
Abdulaziz, Batı Kürdistan Halk
Meclisi (MGRK) ve Suriye Kürt-
leri Ulusal Meclisi (ENKS)
arasında varılan mutabakat
gereği bu kapının göç kapısı
olmayacağını ifade etti. "Kapının
siyaset malzemesi ve partilerin
çıkarlarına alet olmaması için
çaba içerisindeyiz. İyi biliyoruz ki,
halkımızın insani yardımlara
ihtiyacı var. Kapılar yardımlar için
açık olmalı" diyen Abdulaziz,
"Kapının göç kapısı haline
gelmemesi için yeni bir sistem
uygulayacağız" diye ekledi.
Abdulaziz, bu konuda detay ver-
medi. YENİ ÖZGÜR POLİTİKA 

Roboskî Katliamı'nda 19
yaşındaki oğlu Adem Ant'ı yitiren
baba Reşit Ant, AKP Genel
Başkan Yardımcısı
Hüse yin Çelik'in "geride
kalanlara para verdik"
sözlerine şöyle yanıt
verdi: "İnsan kanı para
ile ölçül mez. Eğer
Başbakan istiyorsa,
oğlumu evlendirmek
için biriktirdiğim parayı
onlara operasyon mas-
rafı olarak vereyim."
Çelik'in 34 sivilin yaşa -
mını yitirdiği Roboskî
Katliamı hakkında ver-
ilen takipsizlik kararı ardından
yaptığı açıklamalara Robos kîli
aileler tepki gösterdi. AKP Genel

Başkan Yardımcısı Çe lik'in tepki
toplayan açıklamaları şöyle:
"Ben o gün yaptığım açıklamada

'bu bir operasyon kazasıdır'
demiştim. 'Kasıt meselesini
düşünmek bile istemiyorum'

demiştim. Uzun bir
yargılama süreci sonu-
cunda sivil mahke meler
görevsizlik kararı verdil-
er. Askeri mah keme de
kararını açıkladı. Bura-
da söylediği şey nedir?
Kaçınılmaz bir hata
oldu ğunu söylüyorlar.
Ha di senin ardından biz
meseleye legal veya
illegal yollardan rıskını
karşılamaya çalışan
insanların bombala-
maya maruz kaldıklarını

ve ailelerin acılarını bir nebze
dindirmek için devlet olarak
geride kalanların insanca yaşa -

mını sürdürmesi için maddi
yardım konusunda hükümet
bütün imkanlarını seferber etti.
Normalde 20 bin TL gibi bir şey
iken, Başbakan şartları zorladı
ve 120 bin TL öngörüldü. Devr-
eye örgüt ve BDP girdi, bu parayı
almaları engellendi."

Peki suçlu kim?
Türk savaş uçaklarının bom-

bardımanında 19 yaşındaki oğlu
Adem'i kaybeden baba Reşit Ant,
Çelik'in bu açıklamalarına, "İnsan
kanı para ile ölçülmez. Adaletsiz-
lik yapmasınlar. Eğer Başbakan
istiyorsa oğlumu ev lendirmek için
biriktirdiğim parayı onlara ope -
rasyon masrafı olarak vereyim"

sözleriyle yanıt verdi. Baba Reşit
ant, nişanlıyken katledilen oğlu
için ayırdığı düğün masrafını
Çelik ile Türk Başbakan Recep T.
Erdoğan'a göndereceğini söyledi.
Baba Reşit Ant, "Bari onların yap-
tığı masraf orada kalmasın. Eğer
utanmış olsalardı, insanların yü -
züne bakamazlardı. 

Bir de televizyona çıkıp diyor-
lar ki, bizim hâkim, bizim savcı.
Adaletin olduğunu, kasıt ve su -
çun olmadığını söylüyorlar. Peki,
34 insanı öldürenin kastı yoksa
suçu yoksa kimin suçu var. Ben
de onlardan bunu cevabı bekliyo-
rum" diye sordu.

DİHA/ŞIRNAK
TUHAD-FED Başkanı Zü -

beyde Teker, hükümet ile cemaat
arasındaki çatışmanın cezaev-
lerine de yansıdığına dikkat çek-
erek, provokasyona dikkat çekti.
Teker, ''Arkadaş larımızın mevzu-
at gereği kullanması gereken
haklar kısıtlanarak orada bir ger-
ilim ortamı yaratılmaya çalışılıy-
or" dedi. 

Cezaevlerinde idarenin keyfi
tutumu sonucu cereyan eden
siyasi tutsakların eylemleri, bir -
çok cezaevinde sürüyor. Ceza-
evlerindeki uygulamalar ve hak
ihlallerini değerlendiren Tutuklu
Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanış-
ma Dernekleri Federasyonu
(TUHAD-FED) Baş kanı Zübeyde
Teker, 84 cezaevinde 7 binin
üzerinde siyasi tutsağın temsilcil-
iğini yaptıklarını hatırlatarak, bu
cezaevlerinin yüzde 50'sinde
sorunlarla karşı karşıya kaldık-
larını dile getirdi. Teker, cezaev-
lerindeki sorunların idarenin keyfi
uygulamalarından kaynaklan -
dığını belirterek, "Hala 12 Eylül
zihniyeti zindanlarda sinsi bir
şekilde uygulanmaya devam
ediyor. Oradaki insanlar halktan

koparılmaya çalışılıyor. Bu şek-
ilde birçok yol ve yöntem
denenerek iradeleri teslim alın-
maya çalışılıyor. İşkence, kötü
muamele, sosyal hakların kısıt-
lanması, sözlü taciz, hatta
tecavüze varan yöntemler bile
izleniyor" dedi.

Gerilim yaratılmaya çalışı -
lıyor 

En son Muş, Batman, Siirt,
Sincan, Osmaniye ve birçok
cezaevinde eylemlerin yapıl -
dığını ifade eden Teker, hükümet
ile cemaat arasındaki çatışmanın
cezaevlerine olumsuz yan-
sıdığını söyledi. Teker, "Gelinen
aşamada gözlemimiz hükümetin
cemaatle yaşadığı gerilim ceza-
evlerine de provokasyon olarak
yansıtılmaya çalışılıyor. Çünkü
arkadaşlarımızın mevzuat gereği
kullanması gereken haklar kısıt-
lanarak orada bir gerilim ortamı
yaratılmaya çalışılıyor'' dedi. 

Oslo görüşmelerinin negatif
sonuçlanmasından sonra ceza-
evlerindeki baskı ve yıldırma
politikalarının daha da arttığına

dikkat çeken Teker, şöyle izah
etti: "Bu iki güç de söz konusu
Kürtler olduğunda çok daha
rahat ortaklaşabilen bir
yapıdır. İki bileşenin bu
temelde cezaevlerine yak-
laştığını düşünüyorum.
Bunu son örneği cezaev-
lerindeki idarelerin ve
cezaevi savcılarının de -
ğiştirilmesinden sonra so -
runların çok ciddi attığı bir
mecra oldu Kürdistan zin-
danları. Şu anda da bu
pro vokasyonlara yavaş
yavaş gidildiğini görüy-
oruz. Bu konuda siyasi
tutsaklarımızın bir sağ-
duyusu var. Bu konuda
hükümete de bir çağrı yaptık." 

'Devlet yapısı çeteleşiyor'
Cezaevlerindeki sürgün poli-

tikalarına da işaret eden Teker,
birçok cezaevlerindeki sürgün-
lerle örgütsel ilişkilerin bitirilmek
istendiğini söyledi. "Aslında imha
konseptinin sessiz ve daha derin
uygulanma şeklidir bu'' diyen
Teker, cezaevlerindeki kameralı

gözetim, kitap ve giysilere yöne-
lik yasaklar ve tutsakların temel
ihtiyaçlarının karşılanmamasının

bunun bir parçası olduğunu vur-
guladı. Teker, ''Bütün bu hak
ihlallerinden dolayı yaptığımız
başvurular takipsizlikle sonuçla -
nıyor. O zaman şunu söyleyebili-
riz, devlet gittikçe çeteleşen
ucubeleşen bir yapıya dönüştü.
Bu durumun hiçbir kabul
edilebilir bir yanı yok'' dedi. 

Cezaevleri samimiyetin

ölçüsü olmalı 
Çözüm sürecinde cezaev-

lerinin samimiyetin ölçüsü olması
gerektiğini söyleyen Teker, yapıl-
ması gerekenlere ilişkin de şun-

ları belirtti: ''KCK'li veya
PKK'li diye hiçbir tutsağı
ayırmadan özgürlük sürecini
başlatmak gerekiyor… Bu
temelde görev ve sorumluluk
federasyon ve ailelere
bırakılmamalı. Her sivil
toplum kuruluşu, her birey,
her insan hakları
savunucusu bu konuda
mücadeleyi yükseltmeli.
Çözüm süreci gerçekten
nihayete erecekse bunun
birinci derecede muhatabı
zindanlardır, önderliğimizdir.
Derhal zindanlar boşaltılmalı

ve önderliğimiz özgür olmalıdır." 
Hasta tutsaklar ile ilgili çalış-

maların da devam ettiğini sözler-
ine ekleyen Teker,  bu konuda
başlatılan kampanya çerçeve -
sinde 1 milyon temsili imza top-
landığını ve önümüzdeki gün-
lerde kitlesel eylemler gerçek-
leştireceklerini kaydetti.

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA 

Dört ay içinde seçim

Çatışma cezaevlerine de yansıyor

Roboskili aileler: Biz size para verelim
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Abdullah Öcalan, bugün BDP-HDP
heyetiyle yaptığı görüşmede barış
sürecinin amacına uygun formatlarla
geliştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Abdullah Öcalan, bugün BDP-
HDP heyetiyle yaptığı görüşmede
barış sürecinin amacına uygun for-
matlarla geliştirilmeye çalışıldığını
belirterek, “Artık süreç ciddiyetsizliği
ve yasal hukuksal çerçeveden yok-
sunluğu kaldıracak durumda değildir”
dedi.

BDP-HDP heyetin bugün İmralı’-
da gerçekleştirdiği görüşme ardından
yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada
Öcalan’ın sunduğu mesaj iletildi. Öcalan
özellikle “darbe” girişimlerinde dikkat çek-
erken, “Ülkeyi bir darbe ateşiyle yeniden
yangın yerine çevirmek isteyenler bizim
bu ateşe benzin taşımayacağımızı bilme-
lidir. Her darbe teşebbüsü bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da karşısında
bizi bulacaktır” diye belirtti.

BDP-HDP heyetine göre Öcalan,
11.01.2014 tarihinde gerçekleşen
görüşme sonunda kamuoyuna şu açıkla-
mayı yaptı: “Öncelikle halklarımızın barış,
demokrasi ve özgürlük umutlarının
gerçekleşeceği bir yıl olması dileğiyle yeni
yıllarını kutlarım.

Özgürlük mücadelesinin sembol isim-
leri olan Sakine Cansız, Leyla Şaylemez

ve Fidan Doğan’ı saygı ve şükranla
anarken, bu vahşi katliamın hesabını

katillerinden mutlaka soracağımızı belirt-
mek isterim. Tamamıyla süreci hedefleyen
bir darbe olarak gerçekleştirilen bu katlia-
ma verilecek en etkili cevabımız kalıcı
barışı ve demokratik çözüm hamlemizi
tüm engellemelere rağmen kararlı bir şek-
ilde başarıya ulaştırmak olacaktır. Biz
barışı ve demokratik çözümü bu
yoldaşlarımızın şahsında bütün özgürlük
şehitlerine adayacağız.

SAVAŞ BİR CEHENNEM İSE BARIŞ
CENNETTİR

Tarihi bir sonuç almak üzere başlat-
tığımız bu sürecin geldiği noktayı şöyle
tanımlayabilirim. Savaş bir cehennem ise
barış cennettir. Biz, bir ayağımızı cehen-
nemden çıkarttık ama diğer ayağımızı da

çıkarma konusunda ortaya konan engeller
mani olduğu için arafta beklemekteyiz.

Barış süreci amacına uygun format-
larla geliştirilmeye çalışılıyor. Bizim
barış irademiz tüm engellemelere
rağmen başlattığımız günkü karar-
lılığındadır. Fakat şu da bilinmelidir ki,
arafta sonsuza kadar kalınamaz. Bu
cehennemi şartlardan biran önce
ülkemizi ve bölgemizi kurtarmak için
herkes ivedilikle ve sarsılmayacak bir
irade ortaya koymalıdır.

Yaşanan son gelişmeler de
göstermektedir ki, süreç biran önce
tahkim edilip, tam demokratik bir ülke

inşası gerçekleşmezse içeride ve dışarıda
savaş isteyen demokrasi düşmanı güçler
komplolarına hız vereceklerdir. Bu toprak-
lar son iki yüz yıldan beri hep bir darbe
ateşiyle kavrulmaktadır. Bizim geliştir -
diğimiz süreç anti darbecidir. Ve
demokratik bir toplumu hedeflemektedir.

BU ATEŞE BENZİN TAŞIMAYA-
CAĞIZ

Sürecin içinde ve dışında olan
herkesin bilmesi gereken iki önemli
hususu belirtmek isterim: Ülkeyi bir darbe
ateşiyle yeniden yangın yerine çevirmek
isteyenler bizim bu ateşe benzin taşımay-
acağımızı bilmelidir. Her darbe teşebbüsü
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da karşısında bizi bulacaktır. Ancak

demokratik çözüm sürecine gönülsüz ve
kavrayışsız yaklaşanlar da bilmelidir ki, bu
ateşi söndürmenin tek yolu demokratik
barışı biran önce gerçekleştirmektir.

ARTIK SÜREÇ CİDDİYETSİZLİĞİ
KALDIRACAK DURUMDA DEĞİL

Artık süreç ciddiyetsizliği ve yasal
hukuksal çerçeveden yoksunluğu kaldıra-
cak durumda değildir. Darbecileri teşhir ve
mahkûm etmenin en etkili yolu ortaya net
ve cesur bir demokratik müzakere pro-
gramı koymaktır.

Bugüne kadar türlü gerekçelerle ötele-
nen yasal ve hukuki düzenlemelerin aslın-
da tam da zamanı bugündür. Tarih bunu
ihmal edenleri ders çıkarmaya bile vakit-
leri kalmadan tasfiye edecektir.

ERMENİ HALKINA KAPSAMLI BİR
MEKTUPLA SESLENECEĞİM

Hızla demokratikleşmeye geçildiğinde
darbe kavramı kalıcı bir şekilde mazi ola-
caktır. Bütün demokrasi güçlerini bu cid-
diyeti kavramaya ve gereği için seferber
olmaya davet ediyorum.

Sözlerimi bitirirken Ermeni halkının
değerli evladı Hrant kardeşimizin anısı ve
mücadelesini selamlıyorum. Ermeni yurt-
taşlarımıza geniş kapsamlı bir mektupla
seslenmeyi ve bunu da Hrant’ın
katledilme yıl dönümüne yetiştirmeyi
umuyorum. Bir kez daha başta hasta tut-
saklar olmak üzere bütün cezaevlerine
gençlere kadınlara ve barış annelerine
özel selamlarımı gönderiyorum.”

Gültan Kışanak, Kürtçe
bilmemesi ile ilgili yapılan eleştir-
ilere, “Çok doğru ve haklı bir
eleştiridir, bir eksikliktir” dedi.

BDP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Gültan
Kışanak, Kürtçe bilmemesi ile
ilgili yapılan eleştirilere, “Çok
doğru ve haklı bir eleştiridir, bir

eksikliktir” dedi. Diyarbakır’da
çalışan Gazeteciler günü
nedeniyle basın mensupları ile
bir araya gelen BDP Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkan
adayı Gültan Kışanak ve yardım-
cısı Fırat Anlı, önce gazetecilerin
gününü kutladı sonra da soru-

larını yanıtladı. Diyarbakır gibi
önemli bir kentte görev
yaparken, Kürtçe bilmemenin
büyük eksiklik olduğunu belirten
Kışanak Kürtçe öğrenme ile ilgili
söz verip vermeyeceği konusun-
daki bir soruya da “Bu konuda
ben tutamayacağım bir sözü ver-

mekten ise, günü geldiğinde
burada Kürtçe konuşarak sizi
şaşırtmayı tercih ederim. Ben
partimize söylüyorum 2 ay bana
izin versinler gidip bir köyde
kalayım. Sorunu çözüp geleyim.
Parti hiçbir zaman bana bu şansı
vermedi” yanıtını verdi.

New York Times gazetesi, Ortadoğu
haritasının yeniden çizilebileceğini ve 5
devletten 14 yeni devlet çıkabileceğini
iddia etti. New York Times gazetesi
yazarlarından Robin Write, Ortadoğu'daki
gelişmeleri değerlendirdiği yazısında
Ortadoğu'da 5 ülkenin gelecekte
parçalanacağını ve 14 yeni devlet ortaya
çıkabileceğini ileri sürdü. New York Times
gazetesi, Ortadoğu haritasının yeniden
çizilebileceğini ve 5 devletten 14 yeni
devlet çıkabileceğini iddia etti.

Deneyimli dış politika analisti ve
gazeteci Robin Wright, çatışmaların
yaşandığı Ortadoğu'daki birçok ülkenin
gelecekte bölüneceğini öne sürdü.

New York Times gazetesinde haritalı

bir analiz yayınlayan Wright; Suriye, Irak,
Suudi Arabistan, Libya ve Yemen'in
bölüneceğini öne sürdü.

EN BÜYÜK BÖLÜNME SUUDİ ARA-
BİSTAN'DA

Bu 5 ülkeden tam 14 devlet çıkabile-
ceğini öne süren Amerikalı gazeteciye
göre en büyük parçalanmayı Suudi Ara-
bistan yaşayacak. Suudi Arabistan şu
andaki sınırlarının orta bölümünde yer
alacak.

Ülkede yönetim, gelecekte prenslere
geçtikçe kabile ayrımları derinleşecek;
kuzey, güney, doğu ve batı Arabistan
doğacak.

SURİYE VE IRAK'TA KÜRDİSTAN
Yaklaşık 2.5 yıldır çatışmaların

yaşandığı Suriye'nin yanısıra Irak da 3'e
bölünecek. Suriye'nin Akdeniz kıyısında
bir alevi devleti oluşacak. Suriye'nin
kuzeyi ile Kuzey Irak'ta bir Kürdistan
devleti kurulacak.

Suriye ve Iraklı Sünniler ortak bir

devlet kuracak. Irak'ın güneyindeyse ‘Şiis-
tan’ devleti olacak.

YEMEN YENİDEN BÖLÜNECEK
Yakın zaman önce birleşen Yemen,

kuzey ve güney Yemen olarak yine
bölünecek.

PKK'ye siyaset çağrısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-

daroğlu: "Dağdaki adam gelip
siyaset yapacaksa onun yolunu aça-
caksın" dedi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK'ye
siyaset çağrısı geldi. Birgün gazete-
sine konuşan Kılıçdaroğlu, yüzde
10'luk seçim barajını eleştirdi, "dağ-
daki adam gelip siyaset yapacaksa
onun yolunu açacaksın" dedi. CHP
lideri Kılıçdaroğlu, çözüm sürecini

değerlendirdiği konuşmasında "öteden beri bu sorunun toplumsal
destekle çözülebileceği tezimizi kuvvetlendirdik ve 17 maddelik
özgürlük ve demokrasi manifestosu açıkladık. Çözülecekse böyle
çözülür dedik. Yüzde 10 seçim barajı mesela. Dağdaki adam gelip
siyaset yapacaksa onun yolunu açacaksın. Refah Partisi, İşçi Partisi,
ÖDP'yi bu baraj marjinal parti haline dönüştürdü. Bu partilerin
taraftarları, kitleleri var; siyasete girmeleri gerek." dedi. Kılıçdaroğlu,
"süreç ilk başladığında hem BDP, hem AKP ortak biçimde CHP'yi
suçladı. "biz barışacağız, CHP engel oluyor" dediler. Biz de "neyinize
engel oluyoruz?" dedik. Gidip sınırda durarak "hiçbir PKK'lı çık-
masın" mı dedik. Barış olmasın mı dedik? tam tersi, ben o dönem
"buyrun çözün, size kredi açıyoruz" dedim" şeklinde konuştu. "Geli-
nen nokta bizi haklı çıkardı" diyen Kılıçdaroğlu, dağdaki adam gelip
siyaset yapacaksa, onun yolunun açılması gerektiğini belirtti.

Dersim, Amed, Elazığ, Malat -
ya, Patnos, Tatvan, Ankara,
Aydın, Adana ve Kocaeli'de
düzenlenen etkinlik ve eylem-
lerde, Paris Katliamı'nın
aydınlatılması istendi. BDP
Dersim Genç Kadın Meclisi
üyeleri önceki akşam Seyit
Rıza Meydanı'ndan Mavi
Köprü'ye meşalelerle yürüdü.
"Beritanlarla doğduk Zilanlar-
la büyüdük Saralarla özgür-
leşeceğiz" yazılı pankartın
açıldığı yürüyüşte sık sık,"Şehîd
namirin" sloganı atıldı. Alkışlar ve
zılgıtlar eşliğinde Mavi Köprü
üzerine gelen kadınlar, Sakine
Cansız, Fidan Doğan ve Leyla
Şaylemez'in fotoğraflarının
olduğu pankartı köprü üzerine
astı. Ardından Munzur'a kırmızı
karanfiller bırakıldı. Dersim Genç
Kadın Meclisi tarafından yapılan
açıklamada Sakine, Fidan ve
Leyla şahsında özgür kadın

mücadelesini büyütme çağrısı
yapıldı. Yürüyüş 15 dakikalık

oturma eylemi ardından sona
erdi. Dersim Özgür Öğrenci
Derneği (DÖDER) üyeleri de Der-
sim Üniversitesi Aktuluk Kam-
püsü'nde bir araya gelerek
üniversite içinde bulunan Özgür-
lük Kavşağı'na yürüdü. Yürü -
yüşün ardından mum yakılarak
kırmızı karanfiller bırakıldı.
Amed'de bulunan Cegerxwin
Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'n-
da katliamın yıldönümü ne deniyle

anma etkinliği yapıldı. 
Amed'de Eğitim Sen Kadın

Komisyonu ise şube binasında
anma etkinliği düzenledi. BDP
Elazığ İl Örgütü de il binası
önünde kalabalık bir kitlenin
katılımıyla basın açıklaması
yaptı. Daha sonra il binasında
anma etkinliği düzenlenerek,
sinevizyon gösterildi. Malatya'-
da ise İnönü Üniversitesi'nde
oku yan öğrenciler anma etkin-
liği düzenlendi. Paris Katli -
amı'nın yıldönümü nedeniyle
BDP Kadın Meclisleri, DÖKH

aktivistlerinin öncülüğün de etkin-
likler düzenlendi. Ankara ve Pat-
nos'ta kadınlar meşalelerle
yürüdü. Manisa ve Tatvan'da ise
yürüyüşler düzenlendi. Koca eli,
Adana ve Aydın'da yapılan kitle-
sel basın açıklamalarında
katliamın faillerinin açıklanması
istendi. Van, Silopi ve Adana'da
ise gençler katliamı protesto
amacıyla eylemler düzenledi.

DİHA/HABER MERKEZİ

Öcalan: Bu ateşe benzin taşımayacağız

BDP’li Kişanak: Kürtçe bilmemem büyük eksiklik

Meşaleler 3 fidan için

'5 devlet parçalanacak'
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BDP, Batman'da onbinlerce kişinin
katıldığı bir mitingle seçim startını verdi.
Mitinge katılan Selahattin Demirtaş, Bat-
man'da rekor bir oya ulaşacaklarını iddia
ederken, Ahmet Türk zaferin yakın
olduğunu söyledi. Barış ve Demokrasi

Partisi (BDP) Batman'da seçim startını
verdi. Kent merkezindeki Basın Kavşağın-
da düzenlenen coşkulu mitinge BDP Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK
Eş Genel Başkanı ve Mardin Belediye Eş
Başkan Adayı Ahmet Türk, BDP Batman
Milletvekili Ayla Akat Ata ve BDP'in Bat-
man il ve ilçe belediye eş başkan adayları
katıldı. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş ve DTK Eş Genel Başkanı
Ahmet Türk binlerce araçtan oluşan kon-
voy ile Batman girişinde karşılandıktan
sonra Batman'a uzun araç konvoyuyla
girdi.  BDP'lileri miting alanındaki büyük
kitle karşıladı.

ADAYLAR TANITILDI
Mitingde ilk olarak BDP'nin il ve ilçe

belediye eş başkan adayları tanıtıldı. Aday
tanıtımlarının ardından söz alan BDP Bat-

man İl Başkanı Serdar Atalay, 2014 yılının
Kürt halkı için özgürlük yılı olacağını söyle-
di. DTK Eş Başkanı ve Mardin Belediye
Eş Başkan Adayı Ahmet Türk, Kürt
halkının onurlu özgürlük mücadelesine
her zaman sahip çıktığını ve bu nedenle
zaferin yakın olduğunu söyledi.

TÜRK: BİZİM AMACIMIZ SADECE
SEÇİM KAZANMAK DEĞİL

Türk, "Bugün amacımız sadece seçi-
mi kazanmak değil. Biz halkımızın özgür-
lüğünü ve geleceğini her şeyden önde
tutuyoruz. Biz oyumuzu kimliğimize,
özgürlüğümüze, direnişimize vererek
Kürdistan şehitlerine sahip çıkacağız.

Kürdistan'da kardeşliği ve birliği yük-
seltmedikçe başarılı olamayacağız.
Bugün sesleniyoruz dört parça Kürdistan
halkına; Bir olalım, halkımızla bütünleşe-
lim, başaralım" dedi. Hükümetin seçim
propagandalarına dikkat çeken Türk, "Yol
yapacağız diyorlar. Köprü yapacağız diy-
orlar. Biz özgürlük mücadelemizi hizmetle
birleştireceğiz. Biz tüm dünyanın Kürtleri
ve Kürdistan'ın rengini görmesini istiy-
oruz. Bugün arkadaşlarımız büyük bir
inançla çalışıyor. Bu seçimle Batman'da
Salih Özdemir'e, Mahsum Korkmaz'a,
Habip Kılıç'a sahip çıkacağız. Hiç
kuşkunuz olmasın. Hal kımızın özgürlüğü
ve halkımıza hizmet etmek için her şey-
imizi ortaya koyacağız" dedi.  Ahmet
Türk'ten sonra söz alan BDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş ise, halkı

selamladıktan sonra "Bizler Batman'da
imkansızlıklar, baskı ve zulüm altında
hizmet etmeye çalıştık" dedi.

Demirtaş şöyle devam etti: "Bu halk
her şeyini verdi gerektiğinde. Zulme,
işkenceye direndi ve bu partiyi ayakta
tuttu. İşte seçilecek olan arkadaşların da
en az bu halk kadar cesur ve fedakar
olması gerek. Bizler halkın iradesine
güveniyoruz. Yeter ki yarış demokratik ve
şeffaf olsun. Ama şunu kimse unutmasın:
Batman halkını korkutarak, Batman
halkını kontra zihniyetiyle teslim alacak-
larını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Herkes
hesabını yaparken şapkasını önüne
koyup bir kez daha düşünsün. Devletin
90'lı yıllardaki bütün imkanlarıyla teslim
alamadığı Batman'ı bugün mü teslim ala-
cağınızı sanıyorsunuz." Konuşmasında
eş başkanlık sistemine de değinen Demir-
taş, "Kadın arkadaşları destekleyip
onların başarısı için çalışmak en fazla da
erkeklere düşer. Çünkü kadınlarımız her
zaman en önde durdular. Bugün de
belediyelerde bizi temsil edecek ve
yönetecekler. Onların duruşuyla bütün
dünyaya örnek olacağız" dedi.

PARİS KATLİAMI FAİLİ MEÇHUL
BİR KATLİAM DEĞİL

Demirtaş, 9 Ocak 2013'te üç kadın
devrimcinin hayatını kaybettiği Paris
katliamı ile Roboski katliamını da hatır-
latarak,  şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl
Paris'te katledilen 3 Kürt kadın devrim-

cinin hesabının sorulmadığını görüyoruz.
Bu öyle faili meçhul bir katliam değil.
Paris'in ortasında gerçekleşen bu katliam-
da Fransa da failleri ortaya çıkarmadığı
sürece suç ortağıdır. Arkadaşlarımızın
hesabını soracağımızı Batman meydanın-
dan tüm dünyaya duyuruyoruz. Roboski
ile ilgili söylediklerimizde de haksız çık-
madık. Çünkü yüzyıldır bunlarla
karşılaşıyoruz ve savcılar suç yoktur
diyor. Çünkü bu devlet Ermenileri Kürtleri
ve Rumları katlederek kurulmuştur. Kendi
vatandaşının kanını dökerek kurulan bir
devlet, ancak kendi vatandaşının kanını
dökerek korunabilir. Genelkurmay Baş -
kanı'na onbaşı dedim diye hızla soruştur-
ma açan savcılara sesleniyorum: Bu
Genelkurmay Başkanı 34 ana kuzusunu
katletti, hiç sesiniz çıkmadı. Roboski
kararıyla bu savcılar, bu Genelkurmay ve
bu Başbakan bize 'bu devlet sizin devle-
tiniz değil, bu devletin uçakları gelir sizi
parçalar, bu devletin doktorları sizin
otopsinizi yapar ve bu devletin savcıları
gelir üstünü örter tüm bunların." 

Demirtaş: "Biz basit dedikoduların
peşinden koşmayacak kadar büyük sev-
daları, özgürlük hayalleri olan bir halkız.
Bu nedenle dikkat edeceğiz. Omuz omu -
za ittifakımızı güç lendirerek, bu seçimden
alnımızın akıyla çıkacağız. Biz buna
yürekten inanıyoruz. En fazla genç arka -
daşlara, kadınlara, analara güveniyoruz.
Onlar ev ev, köy köy, mahalle mahalle,
mezra mezra iş yeri iş yeri dolaşıp bütün
gerçekleri halkımızla paylaşıp Batman'da
rekor bir sonuçla çıkacağız. Şimdiden
hayırlı uğurlu olsun." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü'ne 86 gazeteci, yazar ve
dağıtımcı cezaevlerinde girdi.
'KCK Basın davası'nda tutuklu
yargılanan 19 gazetecinin davası
ise 13 Ocak Pazartesi günü
görülecek. Çalışan Gazeteciler
Günü vesilesiyle basın mensu-
plarıyla bir araya gelen Gültan
Kışanak, 1990’lı yıllarda en çok
gazeteci cinayeti işlenen ülke
ünvanının bugün en çok gazete-
ci hapseden ülke ünvanına
dönüştüğünü söyledi. Amed
Büyükşehir Belediyesi Eş başkan
adayları Gültan Kışanak ve Fırat
Anlı ile merkez ilçe eşbaşkan
adayları Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısıyla basın mensu-
plarıyla bir araya geldi. Gazete-
cilere karanfil vererek günlerini
kutlayan Eşbaşkan adayları
çalışmalarında başarı dilek-

lerinde bulundu. Büyükşehir
Belediyesi Eşbaşkan Adayı Fırat
Anlı, bu coğrafyada
gazeteciliğin son derece
güç koşullarda yapıldı -
ğını belirtti. Anlı, “Tüm
ba sın emekçilerine güç
ve iktidar odaklarına ya
da sermaye gruplarına
muhalefet et tik leri, yurt-
taşın haber alma hakkını
yerine getirme çabasın-
dan dolayı bedel ödemeyeceği
günler diliyorum” dedi.

Demokrasiyle paralel bir
öykü

Büyükşehir Bele diyesi Eş -
başkan Adayı Gültan Kışanak da
Türkiye'de basının öyküsünün
demokrasi serüveniyle paralel bir
öykü olduğunu söyledi. "Bir

ülkede demokrasinin kalitesini
basının içinde bulunduğu duruma

bakarak anlayabiliriz" diyen
Kışanak, "Demokratik standartlar
ne kadar gelişkindir, hak ve
özgürlükler ne kadar güvence
altındadır. Bunun en temel
göstergesi basın özgürlüğüdür ve
ne yazık ki bu konuda iyi şeyler
söyleyebilecek durumda değiliz"
şeklinde konuştu. Kışanak,

“Türkiye 1990’lı yıllarda en fazla
gazetecinin öldürüldüğü ülkeydi.
2000’li yıllarda ise en çok tutuklu
gazetecinin bulunduğu ülke özel-

liğini taşıyor” diye belirti.
Gaze tecilerin yaptığı
haberlerden dolayı tutuklu
oldu ğunu, geç mişteki
gazeteci cinayetlerinin de
hala aydınlatılmadığına
dikkat çeken Kışanak söz-
lerini şöyle sürdürdü:  "Bu
ülkede paralel devlet
tartışılıyor. Hukuk dışı

yapılanma var deniliyor. Siz
geçmişinize bakmazsanız, hukuk
dışı yapılanmaların işlediği
cinayetleri araştırmaz, yargıda
bunun hesabını verebilecekleri
adalet ortamı yaratmazsanız, her
dönem hukuk dışı yapılanmalar
farklı formlarda kendini göstere-
cektir."

BDP: Gazeteciler özgür
kalmalı

BDP Basın Yayından Sorum-
lu Eşbaşkan Yardımcısı Filiz
Koçali yazılı bir açıklama yaptı.
Koçali, 64 gazetecinin haksız ve
hukuksuz bir biçimde gazetecilik
mesleğinden dolayı tutuklu
olduğunu hatırlatarak, "Gazete-
ciler başta olmak üzere muhalif
düşünen herkesin cezaevine atıl-
masına neden olan TMK, TCK
gibi yasaları çıkartarak bu ülkeyi
yarı açık cezaevine dönüştüren
ise hükümetin kendisi olmuştur"
dedi. 13 Ocak'ta görülecek basın
davasına da dikkat çeken Koçali,
"Tek suçları gazetecilik olan
basın emekçilerinin haksız ve
hukuksuz tutukluluğuna biran
önce son verilmeli ve gazeteciler
özgür bırakılmalıdır" diye belirtti. 

DİHA/AMED
KCK Yürütme Konseyi Eş -

başkanlığı, Türk Genelkurmayı
Askeri Savclığı'nın Roboskî Kat -
liamı ile ilgili takipsizlik kararını
"insanlık dışı, ürkütücü" olarak
değerlendirdi.

KCK Yürütme Konseyi Eş -
başkanlığı, takipsizlik kararıyla
"Kürtlerin insan yerine konul-
madığının itiraf" edildiğini belirtti.

KCK Yürütme Konseyi Eş -
başkanlığı tarafından dün
yapılan yazılı açıklamada, takip-
sizlik kararı verilmesiyle 34
Roboskîlinin bir daha katledildiği
vurgulandı. Bu katliama “kaçınıl-
maz hata” denilerek bundan
sonra yapılacak bu tür katli -
amların meşrulaştırılıp nor-
malleştirildiğine dikkat çeken
KCK Yürütme Konseyi Eş baş -
kanlığı, "Bu karar binlerce köyün
yakılması, binlerce faili devlet
olan cinayetlerin işlenmesi, mily-
onlarca Kürt’ün topraklarından
göçertilmesi anlayışının devam
ettiğini göstermektedir. Bu karar-
la ‘Kürtlerin ölümü ucuz ve
normaldir, bundan sonra da
öldürülmeye devam edilecektir’

denilmiştir. Askeri mahkeme
'kaçınılmaz hata' deyip katillerin
yargılanmayacağına karar ver-
miştir. Bu karara göre bir PKK’li
için binlerce sivil insan
öldürülebilir ve bu da normaldir.
Ama PKK’li çıkmadığı için
'kaçınılmaz hata' olmuştur. Bu
zihniyet ve mantık bile insanlık
dışıdır, ürkütücüdür. Bu mantık
ve zihniyet her türlü insan hakları
mahkemesinde katliamcı, soykı -
rımcı olarak yar gılanıp mahkum
edilecek niteliktedir" dedi.

İnsan yerine konulmuyorun
itirafı

Bu kararla Kürtlerin Türkiye' -
de insan yerine konulmadığının
itiraf edildiğini kaydeden KCK,
açıklamasına şöyle devam etti:
"Bu tür zihniyet ne ilk çağda, ne
orta çağda ne de yakın çağda
görülmüştür. Bu anlayış Türk
şovenizminin Kürtlere karşı yıl-
larca yürüttüğü kirli savaşta bu
tür yol ve yöntemlere baş vur-
duğunu göstermektedir.”

Başbakan'ı işaret ediyor
Askeri savcılığın bu kararla

sadece Genelkurmay’ın değil,

Başbakan’ın da bu emirden bil-
gisi olduğunu belirttiğini ve "Biz
Genelkurmay Başkanı'nın emir
verdiğini açıkladık; Başbakan da
verdiği emre sahip çıksın ve bu
soruşturma tümden kapatılsın"
demek istediğini kaydeden KCK
Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı,
AKP Hükümeti'ne seslendi:
"Eğer bu kararı doğru bulmuyor-
larsa bu karara karşı çıktıklarını
ortaya koysunlar; bu katliamın
tüm boyutlarıyla açığa çıkarıl-
masını istesinler. Bu karara karşı
çıkmadıkları takdirde bu
katliamın emrinin verilmesinde
Genelkurmay’la birlikte Başba -
kan’ın da ortak olduğunu kabul
etmiş olacaklardır."

En acımasız vahşet
Bu katliamın, Türkiye tarihinin

en acımasız vahşeti olduğunu;
“kaçınılmaz hatadır” denilerek
Kürtlerin gözlerinin içine bakıla
bakıla katliamı yapanların
aklandığını belirten Yürütme
Konseyi Eşbaşkanlığı, şunları
ekledi: "Bu karar, Türkiye için

utanç vericidir. Bu nedenle
sadece Kürtler değil, tüm Türkiye
halkları bu cinayete emir veren-

lerin ve uygulayanların yargılan-
ması ve cezalandırılması için
seslerini yükseltmeli, mücadele
vermelidirler. Roboskî cinayetini
açığa çıkarmak bir demokrasi ve
Özgürlük Mücadelesi olarak
görülmelidir. Bu katliam en başta
da Türkiye halkları için travmatik-
tir. Bu katliam açığa çıkarıl-
madığı taktirde Türkiye halkı
rahat uyumayacağı gibi, Kürtler
de kendilerini hiçbir biçimde
güvence altında hissetmeyecek-
lerdir. Bu karar ve katliam açığa

çıkarılmazsa, Kürtler üzerinde
bomba yüklü uçaklar sürekli uçu-
rulmuş olacaktır.

Kürt halkı ve demokrasi güç-
leri bu kararı kabul etmemeli, her

yerde protestolarını en şiddetli
biçimde göstermelidir. Bu kararı
kabul etmek, Kürtler için ölüm ve
soykırımı kabul etmektir. Gençler
ve kadınlar başta olmak üzere
Kürt halkı bu katliamı kabul
etmeyeceğini, bu karara karşı
sokaklara ve meydanlara çıkarak
göstermelidir. Katliamın peşinin
bırakılmayacağı ortaya konul-
malı ve bu kararın oradan
kaldırılması için mücadele
süreklileştirilmelidir."

ANF/BEHDİNAN

'Kürdistan'da kardeşliği ve birliği 
yükseltmedikçe başarılı olamayacağız'

Türkiye gazeteciler hapishanesi

Ürkütücü ve insanlık dışı
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Региональное правитель-
ство Курдистана (КРГ) объ-
явило о начале выдачи бес-
платных виз для жителей
некоторых странах Персид-
ского залива, прибываю-
щих в аэропорты Курди-
стана. Об этом пишет
"BasNews".

Несмотря на то, что
столица Курдистана была
избрана в качестве "Сто-
лицы арабского мира 2014
года", жителям многих
стран по-прежнему
необходимо обращаться к
центральному правитель-
ству Ирака для получения
иракской визы, дающей
право на въезд в Курдистан.
Арабские туристы часто ездят
в Курдистан, используя биз-
нес-визу, выдаваемую МВД
КРГ. Обработка документов в
аэропорту прибытия сделает
процесс быстрее и проще,
чем поход в иракское посоль-

ство в их родной стране.
Жители трех (из 21) арабских
стран - Кувейта, Катара и

ОАЭ - уже добавлены в спи-
сок в основном западных
стран, жителям которых
выдается 15-дневная виза по
прибытии в аэропорты Курди-
стана. Представитель Курди-
станского совета по туризму,
Надир Рас ти, заявил, что

Советом выделено три мил-
лиона долларов для марке-
тинга курдского региона. "Мы

должны представить Курди-
стан посторонним , потому
что они не делают различий
между Курдистаном и Ира-
ком", говорит Расти. "Курди-
стан является не только
надежным и безопасным, но у
него есть хорошие услуги и

отели. 9 из самых известных
гостиничных сетей мира от -
крыли свои отели в Курдиста-

не", добавляет он. Рек-
лама Курдистана орга-
низована на телекана-
лах всех арабских
стран. Из-за нестабиль-
ной ситуации в Египте,
Ливане и Сирии Курди-
стан рассматривается
как идеальное место
для отдыха и туризма.
КРГ видит в этом воз-
можность для продви-
жения региона. Газета

"Guar dian" и журнал "National
Geographic" посвятили свои
развороты рекламе Курдиста-
на. Также создано приложе-
ние для смартфонов, несу-
щее большой объем инфор-
мации о туризме в Курдиста-
не.

Арабская туристическая
организация, которая являет-
ся основателем номинации
"Арабская столица туризма",
открывает в Эрбиле свое
представительство, чтобы
облегчить продвижение тури-
стических проектов.  Гости-
ничные и ресторанные сети
Эрбиля предлагают специ-
альные скидки для арабских
туристов. Некоторые местные
аналитики критикуют Эрбиль
за не полное соответствие
званию столицы туризма, ука-
зывая на плохое качество
дорог или услуги такси, кото-
рые не имеют четких тари-
фов.  Но, как бы то ни было,
звание "Столицы арабского
туризма" дает Эрбилю и Кур-
дистану в целом шанс
достичь нового уровня тури-
стических услуг.

Около 88 процентов жен-
щин иранской провинции Кур-
дистан подвергаются тем или
иным формам насилия. Этот
уровень злоупотреблений -
один из самых высоких в
стране. Печальную статисти-
ку комментирует "Rudaw".

Как сообщает персидская
служба BBC, 66,3 процента
иранских женщин подвер-
гаются насилию в течение их
жизни, но провинция Курди-
стан является самой жесто-
кой в отношении женского
пола. Организация Объеди-
ненных Наций определяет
насилием в отношении жен-
щин "любой акт насилия по
признаку пола, который при-
чиняет или может причинить
физический, половой или пси-
хологический ущерб или стра-
дания женщинам, включая
угрозы совершения таких
актов, принуждение или про-
извольное лишение свободы,
будь то в общественной или
личной жизни".

Дети женщин, подвергших-
ся насилию, также являются

жертвами насилия в семье.
Присутствие при насилии
рассматривается как одна из
форм жестокого обращения с
детьми. Дети-свидетели наси-
лия в семье имеют в два раза
больше психических рас-
стройств, чем дети из благо-
получных семей. При этом,
мужчины пользуются безна-
казанностью под покровом
патриархальных законов
Исламской Республики Иран.
33-летняя Каджал, старший
чиновник в Санандадже и
мать двухлетнего малыша,
была неоднократно избита ее
безработным мужем. Он тре-
бовал, чтобы она передала
ему документы на собствен-
ность родительского дома и
автомобиль, который она
купила на самостоятельно
заработанные деньги. 21-лет-
няя студентка университета в
Германии, Азаде, говорит, что
решила покинуть Иран после
того, как ее старшая сестра
вернулась в дом родителей с
выбитыми зубами. Это сде-
лал ее муж. "Никто не был в

состоянии остановить его.
Моя сестра остается в браке,
чтобы быть со своими деть-
ми. У мужчин в Иране
есть поддержка зако-
на", пояснила она.

45-летняя Фарах,
учитель физкультуры
из Санандаджа, пыта-
лась поджечь себя
через год после заму-
жества. "Это была
просто угроза, когда я
вылила на себя бен-
зин, но, когда он (муж)
отреагировал безраз-
личием, я подожгла спичку.
Это было 15 лет назад. Он
развелся со мной и женился
снова. Следы от ожогов так и
остались на моем теле", сету-
ет она. Есть опасения, что
насилие в отношении женщин
в Курдистане неизбежно соз-
дает нездоровое общество,
так как дети страдают от
насилия в семье. Дети жен-
щин, подвергшихся насилию,
скорее всего, сами станут
жертвами или виновниками
насилия позднее в своей

жизни. Увеличение темпов
насилия в отношении женщин
рассматривается как доказа-
тельство того, что это про-
исходит при попустительстве
общества. 

Джафар Болхари, психо-

лог и специалист по пробле-
ме насилия в отношении жен-
щин, считает, что многие жен-
щины "не знают о преступле-
нии, совершенном против
них". Многие считают пощечи-
ну или словесные оскорбле-
ния со стороны мужа частью
жизни, а не одной из форм
угнетения.

По данным информацион-
ного агентства "Kurdpa" осе-
нью 2013 года было зареги-
стрировано 33 случая наси-
лия в отношении иранских

курдских женщин. Пятнадцать
женщин покончили жизнь
самоубийством, восемь были
заключены в тюрьму (три из
них активистки), семь были
казнены иранским правитель-
ством. Курдские районы

Ирана продолжают
оставаться самыми
экономически нераз-
витыми. Сорайя
Фалах, курдская
активистка движения
за права женщин,
проживающая в Лос-
Анджелесе, считает,
что иранское прави-
тельство поощряет
насилие в курдских
районах, намеренно

делая их социально и эконо-
мически отсталыми. Активи-
сты говорят, что курдские
мужчины и женщины должны
получать знания об определе-
нии насилия и его воздей-
ствия на женщин, детей и
общество. Они жалуются, что
иранское правительство, ка -
жется, не имеет никакого
намерения повышать осве-
домленность граждан в этом
отношении, и только сами
курды могут изменить эту
ситуацию. kurdistan.ru

Курдские солдаты в ирак-
ской армии недовольны их раз-
вертыванием в провинции
Анбар. Они считают, что оже-
сточенные бои против исла-
мистских повстанцев не
являются их войной. Об этом
пишет "Rudaw". Иракская
армия ведет борьбу с исла-
мистскими повстанцами и сун-
нитскими племенами в городах
Рамади и Эль-Фаллуджа в про-
винции Анбар. Еще в прошлом
месяце начались ее операции
против джихадистов "Аль-
Каиды" и антиправительствен-
ных демонстраций, идущих в
Рамади более года. В послед-
ние несколько дней она
вовлечена в тяжелые столкно-
вения с суннитскими племена-
ми и принадлежащим к "Аль-
Каиде" "Исламским Государст-
вом Ирак и Леванта". На про-

шлой неделе суннитские пле-
мена и исламские боевики
захватили контроль над Эль-
Фаллуджой. Курды, разверну-
тые в Эль-Фаллудже и
других районах Анбара
(около 500 солдат 8-й
бригады 4-й дивизии
иракской армии), рань-
ше были дислоцированы
в Мосуле, а теперь пере-
ведены в провинцию
Анбар под предлогом
участия в 45-дневном
учении. "Пока не ясно,
кто враг, а кто друг, это
политическая война, и
это война суннитов и
шиитов", говорит курд-
ский солдат Али Харки.
Курды активно участвовали в
восстановлении иракской
армии после американского
вторжения в 2003 году. 

Изначально они составляли
7 процентов армии, но теперь
это 2 процента, поскольку Баг-
дад отказался выполнять

решение об увеличении курд-
ского присутствия в рядах воен-
ных. Согласно конституции
Ирака, армия должна отражать

различные этносы страны, в
зависимости от их размеров.
Региональное правительство
Курдистана (КРГ), которое осу-

ществляет контроль над собст-
венными военными силами -
пешмарга, говорит, что не
имеет полномочий призывать

курдов к боевым действиям в
провинции Анбар. В прошлом
месяце генеральный секретарь
Министерства пешмарга, гене-
рал-лейтенант Джаббар Явар,
заявил, что силы пешмарга

готовы к участию в воен-
ной операции в пустыне
Анбар, если такая прось-
ба поступит от централь-
ного правительства в
Багдаде. Пока пешмарга,
которые официально
признаны частью ирак-
ской армии, не были раз-
вернуты в Анбаре.  Баг-
дад и Эрбиль долгое
время находятся в натя-
нутых отношениях по
нескольким вопросам, в
том числе по зарплатам
пешмарга. Эрбиль обви-
няет Багдад в отказе

выплатить конституционную
часть бюджета пешмарга. Баг-
дад задолжал примерно около
15 миллиардов долларов.

Курдские солдаты в Анбаре: Это не наша война

Иранские курды лидируют по проценту 
н а с и л и я  в  о т н о ш е н и и  ж е н щ и н

Курдистан вводит свои собственные визы
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Политические иллюзии обходятся
очень дорого и тем, кто их питает, и
народу, который оказывается залож-
ником пораженных иллюзиями элит.
Сокрушение режима Саддама Хусей-
на внешней силой освободило Ирак,
но поставило арабов-суннитов, поте-
рявших свое монопольное право на
власть в стране, в тяжелое положе-
ние. Это – сложный процесс, в кото-
ром много составляющих. С одной
стороны, арабы-сунниты потеряли
власть, по существу полученную непо-
средственно еще от англичан, с дру-
гой стороны, их сформировавшаяся в
саддамовские времена верхушка,
даже утратив власть в стране, не
была лишена экономических, идеоло-
гических и других рычагов влияния в
своей собственной среде, но при этом
она не была готова осознать пораже-
ние и выб рать конструктивный ответ
на вызов, с которым столкнулась, а
суннитской контр-элиты фактически
не было, потому что суннитские оппо-
зиционеры уничтожались еще после-
довательнее, чем шиитские и курдские
смутьяны. В результате, поражение
Саддама было воспринято суннитской
общиной не как естественный итог
волюнтаристской политики режима и
небольшой фракции политиков из
числа арабов-суннитов, не как шаг в
сторону восстановления равновесия
этноконфессиональных общин в стра-
не, а как чистая победа проиранских,
шииитских сил в стране, поддержан-
ных внешним врагом. Эта позиция
получила мощную внешнюю поддерж-
ку, как ряда правительств соседних
арабских стран, так и радикальных
суннитских кругов, которые домини-
руют в бесчисленных лагерях араб-
ских беженцев, разбросанных по
всему суннитскому миру. Это почти
мгновенно интернационализировало
ситуацию в Ираке, сделав внутренний
суннитско-шиитский конфликт между-
народным, пусть и не формально, но
по существу.  Первым, в Ирак пришел
отмобилизованный еще со времен
борьбы с советскими войсками в
Афганистане джихадисткий интерна-
ционал, где преобладала Аль-Каида.
Американцы столкнулись с этой
"наемной" силой в Фаллудже и Рама-
ди, где они потеряли 1300 человек, а
сражения за эти города изменили ход
событий в Ираке: привели к отказу от

федеративной модели государствен-
ного устройства, заложенной в консти-
туции Ирака. Чтобы победить Аль-
Каиду в суннитских провинциях Ирака
американцы инициировали движение
"суннитского пробуждения в Ираке".
Это был верный и прагматичный шаг,
и он принес результаты, но он оказал-
ся незавершенным, или даже абортив-
ным: США поспешно покинули Ирак в
2011 году, а "проснувшиеся" сунниты
оказались один на один с новым авто-

ритаризмом, который олицетворяет
правительство Нури эль-Малики в
Ираке, и проиграли в политической
схватке.

Безусловно, у арабов-суннитов в
Ираке был вариант – повторить опыт
своих курдских соседей, которые соз-
дали автономный регион на севере
Ирака, обособив его от остальной
страны. Но и самим курдам эта готов-
ность далась благодаря десятилетиям
поиска линии борьбы, сопровождав-
шейся взлетами и падениями, один из
которых после 1991 года чуть было не
привел к изгнанию курдского этноса
или, по крайней мере, его значитель-
ной части из Ирака. Без трудного деся-
тилетия свободы под защитой зон без-
опасности НАТО с 1992 по 2003 год, к
сожалению, отмеченного  братоубий-
ственной войной и ее непростым пре-
одолением, предшествовавшего свер-
жению Саддама, тоже многое было бы
неосуществимо в нынешнем Курди-
стане. Ничего подобного не было в
политическом багаже арабов-сунни-
тов Ирака. Им не удалось конституи-
ровать суннитский регион как базу для
развития внутри федеративного
Ирака суннитской составляющей.

Поэтому на первый план вышли идеи
реванша –  возвращения к власти в
Ираке, или возвращения Ирака, кото-
рые оказались сильнее, чем перспек-
тива постепенного обособления внут-
ри Ирака. 

В результате, арабы-сунниты не
пошли по пути создания федерально-
го региона, да и центральная власть в
Ираке многое сделала, чтобы они не
сделали этот выбор. По сути дела,
центральная власть в Багдаде, кото-

рая воспринимается в Анбаре и других
суннитских провинциях как проиран-
ская, не только заблокировала феде-
рализацию страны, но разгромила
начавшую складываться новую, уже
постсаддамовскую элиту арабов-сун-
нитов, криминализировав ее.

Огромное число эмигрантов из
числа иракских арабов-суннитов в
мгновение ока оказавшаяся в Иорда-
нии,  Сирии, других странах арабского
востока. Они  обладали  существенны-
ми финансовыми средствами, но глав-
ное – питали ненависть к тому, что
возникло в новом Ираке, это – важная
составляющая того, что происходит
сейчас на Ближнем Востоке, и прежде
всего, того, что возникла и активно
действует сила, пытающаяся создать
новую государственно-политическую
реальность на Ближнем Востоке –
Исламское государство Ирака и Сирии
(ISIS). Прежде чем говорить, что
сирийский кризис распространяется
на Ирак, следует понять, в какой мере
сам сирийский кризис обусловлен
иракскими событиями, падением
режима Саддама Хусейна и бегством
значительной части его верхушки (до
нескольких миллионов человек) в

Сирию. В чем состояла их почти деся-
тилетняя активность в этой стране?

Естественно, что невозможно игно-
рировать то, что шиитский фактор в
Ираке, долгие десятилетия удержи-
вавшийся репрессивными мерами в
подавленном состо янии, вышел нару-
жу и его просто так его в подчиненное
состояние уже не свернуть. 

В этих условиях нужна иная сила,
которую видят в перекомпоновке про-
странства Ближнего Востока – форми-
ровании единого арабского (суннит-
ского) государства Сирии и Ирака, т.е.
Большой Сирии, что и предусматрива-
лось до того, как Британия и Франция
разделили эти территории между
собой по границам, предусмотренным
соглашением Сайс-Пико, которые сей-
час и требуют отменить в пользу Боль-
шой Сирии.  Иными словами, только
ара бо-суннитские провинции Ирака не
считаются достаточной базой для
арабо-суннитского государства, они не
собираются десятилетиями перетяги-
вать канат на свою сторону, как
делают курды, они делают ставку на
силу, которая пошла в ход практически
сразу, как американцы ушли из стра-
ны.

Ситуация для арабов-суннитов
опасна в том смысле, что провинция
Анбар, как и другие суннитские про-
винции Ирака, может стать на дли-
тельный период полем боя, которое
будет практически очищено от граж-
данского населения. В каком-то смыс-
ле это выгодно нынешнему правяще-
му режиму в Багдаде, потому что
резко снижает возможности суннит-
ской общины в стране, поскольку
окончательное уничтожение Фаллуд-
жи и Рамади и других сколько-либо
заметных городов в этой части страны
дезорганизует и обескровит суннит-
ское население региона. С другой сто-
роны, если война с правительствен-
ными войсками будет воспринята
населением этого региона как спра-
ведливая, национальная, то Ирак рис-
кует потерять свои суннитские провин-
ции, с одной стороны, а, с другой, втя-
нуться в что-то, что будет по масшта-
бам напоминать ирако-иранскую
войну (1980-1988), первой фазой кото-
рой и можно рассматривать нынеш-
нюю борьбу за свержение ставшего
окончательно проиранским режима
Башара Асада. kurdistan.ru

Президент Курдистана Масуд
Барзани сообщил Вашингтону, что он
готов приложить усилия для спасе-
ния Ирака из политического тупика.

Как мы уже сообщали, Барзани
получил телефонный звонок от вице-
президента США, Джозефа Байдена,
в прошлый четверг ночью, и обсудил
с ним способы взаимодействия в
политической сфере Ирака. Стороны

выразили свою поддержку совмест-
ным усилиям иракских политических
партий и лидеров племен провинции
Анбар, а также местных лидеров, в
борьбе против террористических
групп, подчеркнув, что диалог
является приоритетным способом
решения политических проблем в
стране. Кроме того, стороны обсуди-
ли отношения между Эрбилем и Баг-

дадом, сделав акцент на
продолжении переговоров
и обмене делегациями,
чтобы разрешить воп рос
нефтяного спора меж ду
региональным и федераль-
ным правительствами. Как
сообщают СМИ, Барзани
выразил готовность прило-
жить совместные с иракски-
ми политическими лидера-
ми усилия для спасения
Ирака.

В рамках празднова-
ния назначения Эрбиля
столицей арабского
туризма, авиакомпания
"Zerin" в сотрудничестве
со шведской авиакомпа-
нией готовят постановку
авиашоу.

Юсуф Сармами, владе-
лец и один из основателей
авиакомпании "Zerin”, сооб -

щил в интервью "BasNews",
что его компания действует
также в сотрудничестве с

Министерством кул -
ь туры Регионально-
го правительства
Кур дистана (КРГ) и
властями Эрбиля.

"Наше авиашоу
будет состоять из
полетов парапла-

нов, воздушных шаров и
фигур высшего пилотажа
самолетов", сообщил он.

Компания "Gulf Keystone Pet -
roleum", зарегистрированная на
Лондонской фондовой бирже, в
четверг сообщила о начале экс-
порта нефти из месторождения
"Шейхан" в Иракском Курдистане.
Как говорится в заявлении компа-
нии, с декабря прошлого года ею
была продана партия от 30 до 33
тыс. тонн сырой нефти, переве-
зенной в Турцию на грузовиках".

Анбар превращается в новое государство или в "несостоявшийся регион"?

В Курдистане готовится авиашоу Британская компания заявила о продаже 
33 тыс. тонн сырой нефти из Курдистана

Барзани объявляет Вашингтону о своей 
готовности участвовать в спасении Ирака
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11 января президент Кур-
дистана Масуд Барзани

встретился с заместителем
госсекретаря США по Ираку и
Ирану, Бреттом Мак-Герком,
чтобы обсудить развитие

событий в Ираке и напряжен-
ность между Эрбилем и Баг-

дадом. Президент и предста-
витель госдепартамента США
говорили о ситуации в ирак-
ской провинции Анбар и уси-

лиях по прекращению этого
кризиса. Они оба подчеркну-
ли, что все стороны должны
работать вместе, чтобы пред-
отвратить его перерастание в
сектантскую войну между
шиитами и суннитами. 

Стороны также обсудили
отношения между Эрбилем и
Багдадом, гуманитарную
ситу ацию сирийских бежен-
цев в Курдистане и участие
сирийских курдов в конферен-
ции по Сирии "Женева II".  

Барзани и Мак-Герк дого-
ворились продолжить кон-
сультации. 

Специалисты полагают,
что США и Ирак намерены
предложить президенту Бар-
зани роль политического пос -
редника в новом суннитско-
шиитском кризисе.

Президент Иракского Кур-
дистана, Масуд Барзани, 10
января принял исполняюще-
го обязанности министра
обороны Ирака, Садуна Аль-
Дулайми. Во время их встре-
чи г-н Дулайми проинформи-
ровал президента о полити-
ческих аспектах нынешнего
кризиса в провинции Анбар, и
планах иракского правитель-
ства по восстановлению
мира и безопасность в этой
провинции. Президент Барза-
ни подтвердил, что все сто-
роны должны вместе бороть-
ся против террористических

групп.  Он также подчеркнул
необходимость диалога с
племенными лидерами про-

винции Анбар, чтобы восста-
новить безопасность в про-
винции. 

"Союз Сообществ Курди-
стана" (KCK), военное крыло

турецкой РПК ("Рабочей пар-
тии Курдистана"), призвал
французские власти предоста-
вить дополнительные сведе-
ния о прошлогоднем убийстве
трех курдских активисток в
Париже. 

Как сообщают СМИ РПК, на
которые ссылается "BasNews",
накануне годовщины убийства
трех женщин, Сакине Джансиз,

Фидан Доган и Лейлы Шайле-
мез, лидеры КСК сделали

запрос чиновникам Парижа с
настоятельной просьбой пре-
доставить  ин формацию о
ходе расследования преступ-
ления. 

"Год назад одна из основа-
телей РПК, Сакине Джансиз, и
две других курдских активи-
стки, Фидан Доган и Лейла
Шайлемез, были убиты в
Париже. Мы в очередной раз

осуждаем их убийство, и обе-
щаем, что их идеи будут с

нами в Демократиче-
ской Турции и свобод-
ном Курдистана, и что
мы будем добиваться
справедливости", гово-
рится в заявлении КСК. 

23 января 2013 года,
три курдские активи-
стки были найдены
мертвыми, с огне-
стрельными ранения-

ми, в курдском информацион-
ном центре в Париже. Через
несколько недель француз-
ская полиция объявила, что в
убийстве подозревается турок
Омер Гюней, служивший води-
телем одной из жертв. РПК
уже призвала Париж дать
отчет о дальнейшем рассле-
довании и преследовании
убийцы. kurdistan.ru

Президент Барзани встретился с 
заместителем госсекретаря США

Президент Барзани встретился 
с и.о. министра обороны Ирака

РПК требует от Франции информацию об убийстве курдов

Генеральный секретарь ПСК Бархам Ахмад Салех  затронул
несколько ключевых тем, касающихся развития ПСК в Ираке,
отношений между Эрбилем и Багдадом, а также нефтяных конт-
рактов КРГ. «ПСК стремится поддерживать характер патриотиче-
ской и демократической идеи и направленности на защиту прав
курдского народа в Ираке. Тем не менее, у нас есть нерешенные
вопросы, которые необходимо стремиться решить для того, что
бы открыть для нового поколения широкие возможности и обес-
печить их безопасным и стабильным будущим. Мы должны про-

вести ряд необходимых реформ в партий-
ной структуре. Коррупция, стала распро-
страненным явлением, с которым необхо-
димо бороться не только с помощью
избирательных лозунгов, борьба с кор-
рупцией требует подлинной политической
воли и действенных мер. Я уверен в
потенциале ПСК и его успехе»,- сказал
Бархам Ахмад Салех. Что касается
нынешних событий в Западном Курдиста-
не, Бархам Салих выразил полную под-

держку ПСК, который поддерживает  законные требования кур-
дов в Сирии, направленных на достижение мира и свободы для
сирийского народа. Он призвал курдские сирийские партии к
координации своих позиций, а также, чтобы укрепить единство
между ними для защиты своих  прав и территорий, подчеркнув,
что важно объединиться для мирного сосуществования среди
курдов, арабов и сирийцев.

Поздравление Ассоциации "Барбанг" 
и  р е д а к с и я  г а з е т а  “ Д и п л о м а т ”

Исполнилось 82 года известному курду, ученому с мировым
именем, отцу науки нефти и газа Республики Казахстан,  доктору
химических наук, профессору, академику
Национальной академии наук РК, Между-
народной инженерной академии, Нацио-
нальной инженерной академии РК, лау-
реату Государственной премии КазССР,
заслуженному деятелю науки КазССР,
почетному нефтянику СССР, первому
вице-президенту Национальной инже-
нерной академии Республики Казахстан,
почетному президенту Ассоциации кур-
дов Казахстана "Барбанг" Надирову
Надиру Каримовичу. Ассоциация курдов
Казахстана "Барбанг" и редаксия газета
“Дипломат” сердечно поздравляет именинника с Днем рождения,
желает крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших
творческих успехов во благо процветания отечественной науки! 

Курдский театр из Москвы в Амаде
С большим успехом проходят гастроли московской курдской

труппы под руководством Шалико Бекаса(Джангояна Шалва) в
Амаде. Театральный
коллектив из Москвы
привез спектакль “Хаз-
гини”, премьера кото-
рого 27 декабря про-
шедшего года вызвал
аншлаг. В связи огром-
ным интересом у
местной публики, гас -
троли пришлось про-

длить и он играется каждую неделю в Большом зале мэрии горо-
да Амад. Гастроли курдского театоа из Москвы проходят при
содействии мэрии Амада. ПСКмедиа

Бархам Ахмад Салех призывает 
П С К  к  н о в ы м  р е ф о р м а м


