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- Əziz dostlar, sizi ürəkdən salam-
layıram. Bu gün həm Quba, həm
ölkəmiz üçün çox gözəl bir gündür.

Qubada gözəl, əzəmətli,
möhtəşəm Heydər Əliyev Mərkəzi
açılır. Bu münasibətlə hamınızı
ürəkdən təbrik edirəm. Deyə bilərəm
ki, ölkəmizdə son illər ərzində tikilən
Heydər Əliyev mərkəzlərinin bəlkə də
ən yaraşıqlısı, möhtəşəmi və funk-
sional baxımdan ən gözəli Quba
mərkəzidir. Bu mərkəz həm şəhərə
əlavə yaraşıq verir, eyni zamanda,
burada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi
üçün bütün şərait vardır. İndi mərkə-
zlə tanış olarkən gördüm ki, həm kon-
frans zalı, kinoteatr, dərnəklər, kafe
fəaliyyət göstərir. Elə etməliyik ki,
mərkəzdə daim iş getsin, Quba
sakinləri, Qubanın qonaqları bu
mərkəzdən səmərəli şəkildə istifadə
etsinlər.

Bu il biz müstəqilliyimizin bər-
pasının 20-ci ildönümünü qeyd edirik.
Ölkəmiz 20 il ərzində imkanlarını
böyük dərəcədə genişləndirə
bilmişdir. 20 il əvvəl - müstəqilliy-
imizin ilk illərində sual meydana
çıxırdı ki, Azərbaycan necə inkişaf
edəcək? On ildən, 20 ildən sonra
necə ölkə olacaq? Bildiyimiz kimi,
müstəqilliyimizin ilk illəri bizim üçün
ağır illər kimi yadda qalıb, tarixdə
qalıb. Ulu öndərin Azərbaycanda
hakimiyyətə gəlməsindən sonra -
1993-cü ildə ölkəmizdə yeni dövr
başladı. Azərbaycan müstəqil ölkə
kimi yaşamağa başladı və qısa müd-
dət ərzində vəziyyət sabitləşdi, iqtisa-
di tənəzzülə son qoyuldu. İqtisadi
inkişaf başladı, ölkəyə investisiyalar
gəlməyə başladı. Azərbaycan dünya
birliyində özünə layiq yerini tuta bildi.

O vaxt Azərbaycan xalqı çox
müdrik qərar qəbul etmişdir, ulu
öndərə müraciət edib onu
hakimiyyətə dəvət etmişdir və 1993-
cü ildən bu günə qədər Azərbaycan
yalnız inkişaf yolu ilə gedir. Bizim

inkişafımız həm ölkə vətəndaşları
tərəfindən qiymətləndirilir, eyni
zamanda, beynəlxalq təşkilatlar
Azərbaycanda gedən prosesləri
yaxından izləyir və nüfuzlu beynəlx-
alq təşkilatlar Azərbaycana yüksək
reytinqlər verir. Bu, gördüyümüz
işlərə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfind-
ən verilən qiymətdir. Əlbəttə, bu, çox
sevindirici haldır, bizi daha da ruh-
landırır. Ancaq ən əsası odur ki,
Azərbaycan xalqının bütün bu işlərə
verdiyi qiymət ən vacib məsələdir.

Artıq 20 il müstəqil ölkə kimi
yaşayan Azərbaycan gələcəyə çox
böyük ümidlərlə və nikbinliklə baxır.
Çünki bu günə qədər qəbul edilmiş
bütün proqramlar icra edilir. Bir dənə
də olsun yubanma, geriləmə yoxdur.
Hər bir sahəni əhatə edən konkret
proqramlar ölkəmizin hərtərəfli
inkişafına xidmət göstərir. Bu pro-
qramlardan regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramını xüsusilə
qeyd etmək istərdim. 2004-cü ilin
fevralında qəbul edilmiş bu Proqram
artıq ikinci mərhələsinə qədəm
qoyubdur. Proqramın icrası
nəticəsində Azərbaycanın bölgələri
böyük dərəcədə inkişaf edibdir.
Bölgələrin inkişafı bizim üçün əsas
məsələ kimi 2004-cü ildə qarşıya
qoyulmuşdur, bu gün də belədir. 

Bu gün bölgələrdə görülən işlər
artıq deməyə imkan verir ki,
Proqramın böyük hissəsi icra edilib,
100 minlərlə iş yeri açılıbdır. Bütün
şəhərlərimiz, rayon mərkəzlərimiz
abadlaşıb, gözəlləşib. İnfrastruktur
layihələri icra edilir. Bütün ölkəmizdə
yol çəkilişi layihələri icra edilir. İndi
hər bir rayon mərkəzində, hər bir
şəhərdə içməli su, kanalizasiya layi-
hələri icra edilir, qazlaşdırma prosesi
uğurla gedir. İnsanların normal yaşa-
ması üçün lazım olan bütün digər
tədbirlər görülür. Xəstəxanalar, mək-
təblər, idman qurğuları, idman kom-
pleksləri yaradılır. Bu inkişafı

qubalılar öz rayonlarının timsalında
da görə bilirlər.

Qubada çox gözəl Olimpiya
Kompleksi, ən yüksək standartlara
cavab verən Müalicə-Diaqnostika
Mərkəzi, möhtəşəm Heydər Əliyev
Mərkəzi tikilmişdir. Rayonda infra-
struktur layihələri icra edilir. Bakı-
Quba avtomobil yolu istismara ver-
ilmişdir və çox rahat, gözəl, beynəlx-
alq standartlara uyğun bir yoldur. İndi
Bakıya və qonşu rayonlara çox rahat
getmək mümkündür.

Kəndlərdə abadlıq işləri aparılır.
Qubanın çox böyük turizm potensialı
vardır. Əfsuslar olsun ki, əvvəlki
dövrdə biz bu imkanlardan lazımi
səviyyədə istifadə edə bilməmişik.
Ancaq indi turizmin inkişafına daha
da böyük diqqət göstərilir. Qubada
beşulduzlu mehmanxananın tikintisi
gedir, digər turizm kompleksləri
yaradılır və yaradılmalıdır. Bir sözlə,
Quba rayonunun hərtərəfli inkişafı
üçün son illər ərzində kifayət qədər
diqqət göstərilmişdir, vəsait
ayrılmışdır. Yaxın zamanlarda əlavə
vəsait ayrılacaqdır.

Quba Azərbaycanın qədim
şəhəridir, qədim diyarımızdır.
Azərbaycanın qədim şəhərlərinə
dövlət tərəfindən diqqət də xüsusi
məna daşımalıdır.

Bizim bütün şəhərlərimiz abad-
laşır. Hər bir rayonda, hər bir
qəsəbədə inkişaf gedir. Hər bir ray-
onun, şəhərin inkişafı Prezident kimi
mənim üçün əhəmiyyətlidir və vacib-
dir. Ancaq tarixi nöqteyi-nəzərdən
Azərbaycanda elə qədim diyarlar,
şəhərlər var ki, onların adları qədim
xəritələrdə də göstərilir. Quba da o
şəhərlərin arasında özünə layiq yer
tuta bilmişdir. Buna görə Qubaya
xüsusi diqqət göstərilməlidir.

Gələcəkdə rayonun sosial-iqtisadi
inkişafı üçün əlavə tədbirlər
görüləcəkdir. Burada həm iş yerləri
yaradılır və yaradılmalıdır, sosial
infrastruktur yenilənməlidir, məktəb
tikintisi gedir, daha da sürətlə getmə-
lidir. İndi məktəb tikintisi bütün
ölkəmizdə geniş vüsət almışdır. Elə
etməliyik ki, ən ucqar kənd məktəbi
də yüksək səviyyədə tikilsin.

Kənd yollarına xüsusi diqqət
göstərilir. Son vaxtlar Prezidentin
Ehtiyat Fondundan müxtəlif kənd yol-
larının tikintisi üçün vəsait ayrılmışdır.
Quba rayonuna isə bəlkə də hamı-
dan əvvəl vəsait ayrılmışdır.
Yadınızdadır, bir neçə il bundan əvvəl
Quba-Xınalıq yolu əsaslı şəkildə tik-
ilmişdir və daim nəzarətdə saxlanıl-
malıdır. Çünki siz yaxşı bilirsiniz,
orada təbii şərait elədir ki, bəzi hallar-
da yol sıradan çıxır, dərhal bərpa

olunmalıdır. Bütün yollarımız tikilmə-
lidir, insanların normal yaşaması
üçün bütün şərait yaradılır və yaradıl-
malıdır.

Azərbaycanın bugünkü uğurlu
inkişafı yenə də deyirəm, dünya icti-
maiyyəti tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilir.

Azərbaycan bölgədə ən güclü
dövlətdir. Cənubi Qafqaz iqtisadiyy-
atının 75 faizi bizim ölkədə for-
malaşır. Azərbaycanda demoqrafik
vəziyyət çox yaxşıdır və əhalimiz
ildən-ilə artır. Artıq 9 milyon 100 min
əhalimiz var və getdikcə daha da
artacaqdır. Əlbəttə ki, təbii
sərvətlərimiz bizə inam, əlavə qüvvə
verir. Biz bu imkanlardan səmərəli
şəkildə istifadə edirik.

Hər bir vətəndaş bu müsbət dəy-
işiklikləri öz həyatında görməlidir və
biz bunun üçün çalışırıq.

Beləliklə, bölgələrin inkişafı və
qeyri-neft sektorunun artması
nəticəsində işsizlik kimi böyük bir
bəla aradan qaldırılır. Bu il
Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, inkişaf
templəri o qədər də yüksək deyildir.
Bunun da səbəbi ondadır ki, neftin
hasilatı bir qədər azalmışdır və bu,
ümumi göstəriciyə dərhal təsir
göstərir. Ancaq bu, artıq əsas məsələ
deyildir. Əsas məsələ ondadır ki,
qeyri-neft iqtisadiyyatımız artır. Bu,
onu göstərir ki, vaxtilə neft
sənayesinə qoyulan vəsait artıq
qeyri-neft sənayesinin inkişafı üçün
işləyir. Bu, onu göstərir ki,
düşünülmüş proqramların icrası
nəticəsində biz iqtisadiyyatımızın
şaxələndirilməsi məsələlərinə də nail
ola bilmişik. Gələcəkdə biz hər bir
bölgənin özünə xas olan
xüsusiyyətlərindən səmərəli şəkildə
istifadə etməliyik. Turizm, kənd təsər-
rüfatı, yüngül sənaye, emal sənayesi
– bu sahələr bu bölgə üçün daha da
önəmlidir və əminəm ki, gələcəkdə
bu məqsədlərə çatmaq üçün əlavə
tədbirlər görüləcəkdir.

Bildiyiniz kimi, mən dəfələrlə
Qubada olmuşam və vəziyyətlə
maraqlanmışam. Bu gün də bəzi təd-
birlərdə iştirak edəcəyəm. Demək
istəyirəm ki, əmin ola bilərsiniz,
Qubada gedən proseslər daim
mənim nəzarətim altındadır, mən
burada gedən işlərlə daim
maraqlanıram. Burada yenilikləri,
gözəl binaları, abadlığı görəndə mən
də sizin kimi sevinirəm.

Mən bir daha sizi bu gözəl hadisə
- ulu öndərin adına layiq olan
möhtəşəm mərkəzin açılışı münasi-
bətilə təbrik edirəm. Sizə cansağlığı
və uğurlar arzulayıram. Sağ olun.

Qubada Heydər Əliyev Mərkəzinin
açılışında İlham Əliyevin nitqi 
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Meclîsa Tirkiyeyê vebû û krîza
sondxwarinê jî bi temamî qedîya. Ji bilî
Bengî Yildiz û her 5-ên girtî yên ji doza
KCK-ê, hemû parlamenterên BDP’ê û
Blokê li meclîsê sond xwar. 

Meclîsa Tirkiyeyê vebû û krîza
sondxwarinê jî bi temamî qedîya. Ji bilî
Bengî Yildiz û her 5-ên girtî yên ji doza
KCK-ê, hemû parlamenterên BDP’ê û
Blokê li meclîsê sond xwar. 

Piştî axaftina Serokkomarê
Tirkiyeyê Abdullah Gül, parlamenterên
BDP’yî derketin kursuyê sond xwar.
Ewil, parlamenterê Adanayê Murat
Bozlak derket kursiyê.  Dema sond
xwarinê, hemû çav, li ser Leyla zana
bûn. Zana, 17 salan berî niha, ji bo di
dema sondxwarinê de bi kurdî axaftibû
ew ji parlamentoyê hatibû avêtin û zîn-
dankirin.Vê carê wisa nebû. Merasîma
sondxwerinê, bê pirsgirêk xilas bû. Ji
bilî BDP’yîyan, Şerafettin Elçi, Levent
Tüzel, Ertugrul Kürkçü, Ahmet Türk û
Aysel Tuğlukê jî sond xwar.

Leyla Zana di dema sondaxwarina
xwe de ji dêlva "Türk milleti" gotina
"Türkiye milleti" bikaranî. Serokê parla-
mentoyê Cemil Çiçek ev guhertin ferq
nekir. Dawiyê rojnamevana ji Leyla
Zanayê pirsî ku çima bi vî awayî
guhert. Wê got ne ji qesda ew gotiye, ji

devê wê wiha filitiye, qey di mejiyê wê
de bi vî awayî cih girtiye.

Piştî hilbijartina 12’ê Heziranê,
Meclîsa Tirkiyeyê tûşî krîzeke mezin
bûbû. Parlamenterên BDP-ê û CHP-ê,
parlamenterên girtî yen nuh hilbijaertî
weke hincet nîşan dabûn û sond
nexwaribû. 

CHP’ê dawiyê di meha Tîrmehê de
sond xwaribû lê BDP’yîyan, boykota
xwe, heya îro dewem kiribû.

Ji bo ku BDP’î, sond bixwin,

serokkomarê Tirkiyeyê Abdullah Gül jî
ketibû navberê. 5 parlamenterên girtî û
Bengi Yildiz jî sond nexwar. Bengî
Yildiz vê havînê piştî çalakiyan li
Bodrumê bi jinekê re hat dîtin ku di
vehêsana havînê de bûn. Wî ji bo ku
hevjîna xwe li malê hiştibû û ew bi jine-
ka din re derketibû vehêsanê rexneyên
tûj girtin. Diyar e di roja yekê a civîna
meclisê de ji ber medyayê cesaret
nekir bê û sond bixwe.

netkurd

Balyozê Amerîka li Anqerê Francis
Ricciardone, ragehand ku heta niha jî
di xebata dijî terorê de alîkariya
îstîxbaratî ya yekser didin Tirkiyê. 

Balyozê Amerîka li Anqerê Francis
Ricciardone, ragehand ku heta niha jî
di xebata dijî terorê de alîkariya
îstîxbaratî ya yekser didin Tirkiyê.

Derbarê rojevê de
Ricciardone, bersiva
pirsên TGRT Haberê
dan û li ser pirsa gelo
dê Amerîka firokeyên
bê firokevan preda-
toran bide Tirkiyê yan
na got: ‘’Naveroka vê
mijarê nehênî ye û
nikarim ti daxwiyaniyan
bidim.’’

Balyozê Amerîka li
Enqerê Francis
Ricciardone, ragehand

ku di hemû waran de hevkariya Tirkiyê
dikin û wiha axifî: ‘’Em heta niha jî di
xebata dijî terorê de alîkariya îstîxbaratî
ya yekser didin Tirkiyê.’’ Ricciardone,
da zanîn ku di vê çarçoveyê de, sê
helîkopterên kobra ên sûper ku niha li
Afxanîstan ji aliyê hêzên deryayî vê tên
bikaranîn dê bidin Tirkiyê.

Derheqê biryara sondxwarinê ya
BDP-ê de jî li Meclîsa Tirkiyê,
Ricciardone, wiha axifî: ‘’Di demên
dawî de demokrasiya Tirk gelekî
pêşketiye, divê welatên demokratîk ji
bo parastin û pêşxistina demokrasiyê
xebatê bikin. Herwiha em ketina
meclîsê ya BDP-ê erênî dibînin. Em vê
mijarê ji nêzîk ve dişopînin.’’

Ricciardone, wiha dirêjî bi axaftina
xwe da: ‘’Bi şîdetê mirov nagihe tu
cihan. Pêwist e PKK jî çekan deyne.
Ger BDP di nav sîstema yasayî de
bimîne, dê Amerîka kêfxweş bibe ku
ligel BDP-ê kar bike.’’ Derbarê destûra
nû de jî navbirî nerînên xwe wiha anîn
ziman: ‘’Ji bo demokrasiya Tirkiyê nûki-
rina destûrê erênî ye, ger Tirkiye wek
dewleteke demokratîk bihêz be, dê li
hember terorîzmê û hemû pirsgirêkan
jî bihêz be.’’

Rudaw

Serokwezîrê Tirkiyê Erdogan der-
barê PKK'ê û BDP'ê de daxuyaniyên
balkêş dan û got ku, qet protokol bi
PKK'ê re nehatiye kirin û BDP'ê jî ti
tevlîbûna xwe di warê çareseriyê de
nîne.

Li gorî çapemaniya Tikiyê; Erdogan
di balefirê de berisva pirsên roj-
namegeran da li dema ji Makedoniyayê
vedigeriye. Erdogan dîsa di axivitina
xwe de ku armanc jê PKK'ê bû êrîşî
"terorê" kir û got ku, li kû dibe bila bibe
di bingeha tekoşîna "terorê" de xwîn
heye. Û got ku, niha "teror" derbazî
"sivîlan" jî bû. Û got ku ev jî bedelê xwe
ye, wê "operasyon berdewam bikin."
Erdogan derbarê protokolê de wiha got
"Behsa protokola ligel terorê tê kirin.
Hene dibêjin me dîtiye. Tê behskirin ku
min, yan Hikûmeta Tirkiyê, yan jî
dewletê, me belge îmzekirine, yan jî em
gihane lihevkirinekê. Bi taybetî dixwaz-
im li ser vê xalê rawestim. Qet di
navbera dewletê-Îmralî-PKK'ê de pro-
tokolek nîne. Ev derewe!" Her wiha got
ku, "Ma çima MIT heye? Jibo vê yekê
heye. Bê goman ger were xwestin wê

MIT hevdîti-
nan bike."
Erdogan di
a x i v i t i n a
xwe de balê
dikşîne ser
BDP'ê û
wiha dibêjê
" BDP'ê
dibêje 'Ez
amade me.
tev l îbûna
xwe ya aşi-
tiyê bikim.'
Lê, qet
tiştekî jî
nake. Min
aşkere û
vekirî got
ku, li dijî terorê tekoşîn û di hemen
demê de berdewamiya muzakereyê bi
siyasiyan re, û min got em jibo muzak-
ereyê amadene bi siyasiyan re bikin.
Min û hevalên xwe gelek cara bang kir.
Hevdîtin kir.  Lê, di her carê de me
bersivek neyînî ji partiyên din werdigirt.
Em in yên ku dibêjin mesele ne tenê

aliyê xwe yê ewlekariyê ye. Lê heta
niha CHP'ê me tawanbar dike, çi
dibêjin. Li 4'ê Îlonê Selahetîn Demîrtaş
bi balyozên Ewrûpa re xwarinê dixwe û
dibêjê "Bin avahiya min PKK'ê ye." Niha
ev çi ye?" 

Avestakurd  

Dîsa sondxwarina Leyla
Zana bû mijara gotûbêjan 

Piştî 17 sala careke din parlamentera bajarê
Diyarbekirê Leyla Zana di Meclîsa Tirkiyê de sond
xwar. Lê vê carê bi zimanê Tirkî sond xwar û
sondxwarina wê jî, bû mijara gotûbêjan. 

Piştî axivitina Serokomarê Tirkiyê, parla-
menterên BDP'ê sond xwarin. Lê dema Zana sond
xwar, li hemberî sondxwarina wê ku qaşo sond şaş
xwendiye deng bilind bûn. Li gorî nûçeya di çape-
maniya Tirkiyê de cih girtî de, dema Leyla Zana
sond xwariye li şûna peyva "Turk Milletî", "Turkiye
Milletî" bi kar aniye. Di vê derberê Leyla Zana bersi-
va pirsa rojnamegeran da û got "Tiştekî min plankirî
nîne, min bi zanebûn negotiye. Wisa ji devê min
derket. Demek di bin hiş de wisa bi cih bûye." Lê,
derbarê vê mijarê de Serokê Meclîsê daxuyaniyek
da û got ku, Leyla Zana li gorî qanûnê sond xwariye
û piştî îdîakirinan me dengên tomar kirî kontrol kir,
lê derket ku Zana sond rast xwendiye. Hêjayî gotinê
ye, berî 17 sala (li sala 1994'ê) Leyla Zana bi
zimanê Kurdî di Meclîsê de sond xwaribû û paşê ew
çend hevalên xwe hatibûn girtin. 

Li Sûriyê hêzek bi navê "Şêrên
Welatê Kurdan" hate avakirin 

Bi navê
"Şêrên Welatê
Kurdan" li
r o j a v a y ê
K u r d i s t a n ê
hêzeke eskerî
hate avakirin. 

Li gora dax-
uyaniyeke ku
bi riya Youtube

hate belavkirin, ev hêza ku ji ciwanên Kurdên
rojavayê Kurdistanê pêk tê wê li dijê rêjîma Baas
şer bike û rojavayê Kurdistanê biparêze.

Çalakvanên Sûriyê: Li Resten
komkujî…em bang li cîhanê dikin! 

Ji roja
şemiyê ve rêjî-
ma Sûriyê bi
tank û bale-
firên şer êrîşî
b a j a r o k ê
Resten yê bi
ser bajarê
Hûmûsê ve
dike. 

Li gorî
ç a l a k v a n ê n

Sûriyê ragihandîn, piştî rêjîma Sûriyê bajarokê
Resten dorpêç kirî, bi hemû çekên giran êrîşî
Resten kir û êrîş dike. Her der di nava agir de ye,
dengê giriyê zarok, jin, şêx û xelkê deverê ji her
derî bilind dibe û dikin qîr û hawar ku dewletên
cîhanê werin bi hawara wan. Her wiha çalakvanan
gotin ku, li dora 4 rojan pevçûnek dijwar di navbera
rêjîma Sûriyê û leşkerên ji rêjîmê veqetiyan de
rûda. Ji aliyekî din ve, çalakvanan gotin ku, bajar ji
encama bombebarana bombeyan ji balefiran hate
xira kirin. Û gotin jî, term û birîndar li kolanan bê
xwedî, li erdê dirêj kirîne.

Avestakurd   

Erdogan: Qet bi PKK re
protokol nehatiye kirin 

Ji bilî Bengi Yildiz
BDP-yîyan sond xwar

Balyozê Amerîkayê: Em ê bi
kêfxweşî ligel BDP-ê kar bikin
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Sən hara – çayxana hara?!

İşini- gücünü atmısan daha,
Axı, de, sən hara – çayxana hara?!
Qəpik-quruş da qalmaz sabaha,
Axı, de, sən hara-çayxana hara?!

* * *
Orda  söz-söhbətlər ötür fənd kimi,
Dolanır ayağa vaxt kəmənd kimi.
Qeybətlər qırılır kəllə qənd kimi,
Axı, de, sən hara-çayxana hara ?!

* * *
Doğmaya-ögeyə bölüb bölgəni,
Min yerə ayırır kimsə ölkəni...
Gör kim qılınclayır sənin  kölgəni?!
Axı, de, sən hara-çayxana hara?!

* * *
Kimi var söyləyir,yatır söyləyir,
Diksinir,yenidən yatır, söyləyir.
Kimi Qıratına qatır söyləyir,
Axı,de, sən hara-çayxana hara?!

* * *
Biri vərdişkardır-gapından qalmaz,
Birisi ağ yalan-gopundan qalmaz.
Biri tüfəngindən, topundan qalmaz...
Axı,de, sən hara-çayxana hara?!

* * *
Birinin ağzında söz qırıq,yarı
Ağlının, fıkirinin yox sədd-hasarı...
Eşşək quyruğunda dəvə ofsarı...
Axı,de,sən hara-çayxana hara?!

* * *
Bu yeri,bu çayı iştah, qan çəkir
Can-borc, qaytaranda can da can çəkir
Ömür uçub gedir, kim əncam çəkir?!
Axı de,sən hara –çayxana hara ?!

* * *
Orda biri iynə,biri də sancaq,
Biri həyasızdır,biri utancaq...
Içirsən, get çay iç, ləngimə ancaq,
Axı, de, sən hara-çayxana hara?!

* * *
Bir anbar şokolad yedirtsən belə,
Getməz dillərindən zəhər bir gilə.
Heyf  ki,yaxanı vermisən ələ!..
Axı,de, sən hara-çayxana hara ?!

* * *
Sübhəcən mürgülü  taqətin yazıq!
Düz söz çək ağızdan,kəlbətin yazıq!
Yolunu gözləyən külfətin yazıq!-
Axı, de,sən hara-çayxana hara ?!

* * *
Belə məxluqata, belə yığnağa
Sən Allah, qoşulma daha,ay qağa!
Yanın yağır oldu, bir qalx ayağa ,
Axı, de, sən hara-çayxana hara ?!

* * *
Orda ki ümid yox bir xoş gümana ,
Ayıq ol, qiymət ver yaxşı-yamana...
Natiq, heyfin gəlsin itən zamana,
Axı,de,sən hara-çayxana hara?!

25.09.2011
Natiq, Tovuz- Bakı.

Nəriman Əyyubun

ƏLİMDİ
Ömür ötüb keçir, belədən belə,
Yoxsulluq çəkənə axır zülümdü.
Mən belə bilirəm,belədir hələ,
Nə qədər yaşasan, axır ölümdü.

Fəqət ölüm nədir bilməyir çoxu ,
Sanır neçə yüz il yaşayar toxu,
Yüz ildən yuxarı yaş olmur axı,
Allahın yazdığı o bir təlimdi.

Təlimi saymayır qudurğan insan,
Qudurğan insanda olmayır vicdan.
Olmayıb öyüdü doğma anadan,
Vicdanı olanlar sakit həlimdi.

Artıq var yığmağın yoxdur mənası,
Nə qədər yaşasan görəsən yası.
Milyonlar yığsanda yoxdur  faydası,
Bircə can sağlığı olan ləlimdi.

Nərimanam ancaq öz zəhmətim var,
Bu vərdiş atamdan qalıb yadigar.
Alnım çox açıqdır eyləmirəm ar,
Yaşadanım alın tərim, əlimdi.

24.08.2011.

HƏR GÜN
Oxucum oxuyun kitablarımı,
Xalqımın dərdini yazıram, hər gün.
Orda göstərirəm hər qərarımı,
Nanəcibə “qəbir”  qazıram, hər gün.

O qədər kövrəyəm, ağlayıram mən,
Qara bağlayanla bağlayıram mən .
Düşmənin qəlbini dağlayıram  mən,
Vətənçün  ölməyə hazıram, hər gün.

Qurtarmaq istərəm Qarabağımı,
Kəlbəcərdə olan Dəlidağımı.
Laçında darıxan hər oylağımı,
Yuxumda orada gəzərəm, hər gün.

İgidlik göstərsin bizim ordumuz,
Erməniyə qala bilməz yurdumuz.
Birləşsin vətəndə olan “qurdumuz”,
Məhf etməyə plan cızıram , hər gün.

İşğal olunubdur o gözəl Vətən,
Xarıbülbül bitən çiçəkli çəmən.
Daimi deyirəm gündəlikdə mən,
Yanları tarixdən pozuram, hər gün.

Narahat eyləyir Milli Nərimanı,
Vətən yad əllərədə, qaralır qanı.
Cavanşir, Cavadxan, Babəkim hanı?
Cihata çağırıb yazıram, hər gün.

24.08.2011.

ELİM QALDI
Doğulduğum o diyarda,
Gözəl, göyçək elim, qaldı.
Vedim artıq qalıb darda,
Qönçələnmiş gülüm qaldı.

Ələkbərtək gözəl dağım,
Millimdəki baxça-bağım.
Ağmanqaldakı yaylağım,
Çiçəklənən çölüm qaldı.

O gözəl torpağı verdim,
Gündəlik çoxalır dərdim.

Nə qədər qırıldı mərdim,
Neçə ağır zülüm qaldı.

Baxanda kükrədim daşdım,
İlanli dağından aşdım.
Qayalarla qucaqlaşdım,
Daş altında əlim qaldı.

Mindim Dürü, həm Qıratı,
Üstündə dedim bayatı.
Unutmuşdum zarafatı,
Dinən şirin dilim qaldı.

Kotanlıda Kürd Əcəmim,
Birlikdəydi  bütün cəmim.
Babam, nənəm,neçə əmim,
Ağarmamış telim qaldı.

Millidəki qoç igidlər,
Göstərdilər neçə hünər.
Qəlblərində kişi təpər,
Həm ağıllı, dəlim qaldı.

Qudurdular vəhşi yanlar,
Hər şeydən kənar insanlar.
Tökdülər yollara qanlar,
Qanı soran zəlim qaldı..

Köçürtdü vəhşi Stalin,
Aldatdı o xaçpərəst din.
Daşnakstun  alçaq həmin,
Neçə dirim-olüm qaldı.

Nəriman Əyyub eyləmə qəm,
Yığılarıq bir yerə cəm.
Axır  elimə sahibəm,
Onda  sanma ləlim qaldı.

15.05.2011.

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

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

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

Hərə öz kefındə,öz nəfındəri,
Başları qarışıb biznes qurmağa.
Vətənim yadların hədəfındədi,
Dünənki dilənçi olubdur ağa .

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

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

Beləcə dağılır gündəlik Vətən,
Qızlar  küçələrdə gəzir  utanmaz.
Heçdə dillənməyir hər yoldan otən,
Mənəviyyatımı pozur hər arsız.

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

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

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

14.08.2011.

Xalq yazıçısı Süleyman Rәhimovun
oğlu yazıçı Şamo Ariflә Yazıçılar
Birliyinin sәdri Anar arasında yaranan
söz davasının sәs-küyü bitmәk bilmir.
Tәrәflәr arasındakı qarşılıqlı ittihamlar-
dan sonra digәr yazıçı vә şairlәr –
Әkrәm Әylisli, Mehriban Vәzir, Fikrәt
Qoca da bu söz atışmasına qoşuldular.
Yazıçı Әlisa Nicat da mәsәlәtә münasi-
bәt bildirib. Ә.Nicat bu cür
mübahisәlәrin dünya әdәbiyyatında da
olduğunu deyәrәk burada qeyri-adi heç
nә görmәdiyini bildirdi. Onun fikrincә,
tarixin gizli sәhifәlәrindә yığılıb qalan
hәqiqәtlәr mәhz bu cür mübahisәlәr
yolu ilә ortaya çıxa bilәr: “Bunlar tәbii
şeylәrdir. Mәn o boyda adamlara heç bir
mәslәhәt vermәk fikrindә deyilәm. Üstә-
lik hesab edirәm ki, dünyada mәslәhәt-
dәn әhәmiyyәtsiz heç nә yoxdur. Hәr

kәsin öz prinsipindә qalması, öz prinsi-
plәrini müdafiә etmәsi daha düzgün
çıxış yoludur. Müәyyәn hәqiqәt üzә

çıxıbsa, o deyilmәlidir. Amma onu deyә
bilәrәm ki, mәn bu mәsәlәdә Şamo Arifi
daha haqlı sayıram”. Ә.Nicatın fikrincә,

cәmiyyәtdә biri layiq olduğundan daha
artığına nail olursa, qiymәtә layiq olan
kölgәdә qalırsa, bu, istәr-istәmәz
müәyyәn gәrginliyә, narazılığa sәbәb
olur: “Biri daha çox işlәyir az qiymәt alır,
o biri layiq olduğundan artığına sahib
olur. Cәmiyyәtdә bu cür әdalәtsizlik
olduğuna görә, istәr-istәmәz çox adam
narazı qalır. Şamo Arif dә Anar kimi bir
yazıçıdır da. Anar mükafatlar alır, Şamo
bir az kәnarda qalır. İstәr-istәmәz belә
şeylәr insana toxunur. Hamı bu hәyatda
bir dәfә yaşayır. Hәrәnin min cür qayğısı
var. Bütün bu toqquşmalara sәbәb
cәmiyyәtdәki әdalәtsizlikdir. İqtidar
gәrәk hәr tәrәfә öz qiymәtini verә. Birinә
hәr şeyi yüklәyir, o birinә heç nә vermir.
O da istәr-istәmәz acıqlanır, müәyyәn
hәqiqәtlәri açıqlayır”.

“Azadlıq” qәzeti

Әlisa Nicat Şamo Arifi haqlı sayır
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X əsrin 70-ci illərində
Azərbaycanın quzeyində Şəd-
dadi kürd dovləti meydana
gəldi. Şəddadilər, əvvəllər
Salarilər dövlətinin tərkibində olan
Dəbil (Dvin) yörələrində
yaşayırdılar. Salarilər dövlətinin
zəifləməsindən istifadə edən
Məhəmməd ibn Şəddad 951-ci
ildə Dəbili ələ keçirlb müstəqil
Dəbil (Dvin) əmirliyini yaratmışdı.
Soykökünə görə kürd olan
Мəhəmməd ibn Şəddad və onun
varislərinin idarə etdiyi bu
Azərbaycan əmirliyi tarixdə Şəd-
dadi kürd dövləti adı ilə tanınır.
Sonralar Şəddadilər Salarilər
dövlətinin zəifləməsindən istifadə
edib 971-ci ildə Gəncəni ələ
keçirdilər və Azərbaycan Şəd-
dadilər dövlətinin əsasını qoydu-
lar. Çox keçmədən Şəddadilər
Gəncə ətrafında olan Bərdə,
Şəmkir və b. torqlarda möhkəm-
ləndilər. Ermənistanın şərq
hissəsini ələ keçirdilər.

Fəzl ibn Məhəmmədin (985-
1030) hakimiyyəti dövründə Şəd-
dadilər dövləti qüvvətləndi.O ,
Gəncə ətrafındakı bütün xırda
mülkləri aradan qaldırıb mərkəzi
hakimiyyəti gücləndirdi, Şəd-
dadilərin ata-baba mülkləri olan
Dəbili də öz dövlətinə birləşdirdi.
Erməni hakimi Şəddadilər dövlət-
inə bac verməyə məcbur oldu.
Bundan başqa Fəzl ibn
Məhəmməd gürcülər və xəzərlərə
qarşı uğurlu savaş apardı. Onun
hakimlyyəti illərində hərbi
məqsədlə Araz çayı üzərində salı-
nan beş Xudafərin körpüsü
(1027) Azərbaycanın quzey və
Güney bölgələri arasında iqtisadi
və mədəni əlaqələrin genişlən-
məsində mühüm rol oynadı.Fəzl
ibn Məhəmmədin hakimiyyəti
illərində Şəddadilərlə Şivanşahlar
arasında da sıx əlaqə yaramışdı.
Hər iki sülalə arasında qohumluq
münasibətləri vardı. Şəddadilər
digər Azərbaycan hakimləri ilə
Güneydə hökmdarlıq edən
Rəvvadilərlə və Tiflis əmiri
Əbülfəzl Cəfər ibn Əli ilə də
dostluq münasibətləri
saxlayırdılar. XI əsrin 30-cu
illərində Arazdan quzeydəki
Azərbaycan torpaqlarında yeni-
yeni Oğuz boylarının məskən
salması Şəddadilərin hərbi qüdrə-
tini daha da artırdı.Dəbili ələ keçir-
məyə çalışan Bizans-erməni
qoşunlarına ağır zərbə vuruldu
(1037). Bizans və Gürcüstanın bir-
ləşmiş qüvvələrinin Tiflis müsəl-
man əmirliyini aradan qaldırmaq
cəhdi də baş tutmadı (1038). Şəd-
dadilər dövləti Əbu-I-Əsvar Şavu-
run (1049-1067) dövründə
Gürcüstanla və onun müttəfiqi
olan Şirvanşahlar dövləti ilə
müharibələr apardı. Şəddadilər
dövlətinin qüvvətlənməsindən
qorxuya düşən və bu zaman
Cəfərilər sülaləsinin idarə etdiyi
Tiflis əmirliyini tutmağa çalışan
gürcü çarı IV Baqrat alanlarla itti-
faq bağladı, 1062-ci ildə alanların
Dəryal keçidini aşıb Gürcüstan
vasitəsilə Azərbaycana hücum
etməsinə şərait yaratdı. Bu zaman
Şavur Gəncənin yadellilərə qarşı
müdafiəsini möhkəmləndirdi. Bu
məqsədlə onun ətrafına hasar və
xəndəklər çəkdirdi, şəhərə
möhkəm qala qapıları düzəltdirdi
(1063). Şəddadilər bu zaman
Dəbili əldən verməmək, habelə
onlardan asılı olan Ani əmirliyini
müdafiə etmək üçün ermənilərə

və onlara kömək edən Bizans
imperiyasına qarşı da uğurla
mübarizə apardılar. Kiçik Asiyanın
şərqində Bizansa qarşı vuruşan
Şəddadi qoşunlarının vurucu
qüvvəsi oğuz türkləri idi. Bu
mübarizədə Şəddadilərin daha
qüdrətli müttəfiqi sonralar Səlcuq
türkləri oldu.
Rəvvadilər dövləti 
( 981 – 1054 )

Salarilər hakimiyyətinin zəi-
flədiyi dövrdə qüvvətlənən Təbriz,
Marağa və Əhər hakimi Əbülhica
981-ci ildə axırıncı salari hökmdarı
İbrahim ibn Mərzbanı (962-981)
taxtdan salıb Rəvvadilər dövlətinin
əsasını qoydu.Bu sülalənin
soykökü qədim ərəb nəsillərindən

birinə bşçılıq edirdi.
Azərbaycan XI-XIII 
əsrlərdə.Feodal dövlətlərin
yaranması

Əsarət altına alınmış xalqların
azadlıq mübarizəsi, daxili çək-
işmələr, iri feodalların mərkəzi
hakimiyyətə tabe olmaması
Xilafəti zəiflətdi və onun
ərazisində müstəqil dövlətlərin
yaranmasına gətirib çıxartdı.İlk
əvvəllər imperiyanın ucqarlarında,
o cümlədən Azərbaycanda kiçik
dövlətlər-əmirlərliklər yarandı
(Bərdə, Qəbələ, Şəki və s.).IX
əsrin ikinci yarısından başlayaraq
Azərbaycan ərazisində Şirvanşah
Məzyədilər, Sacilər, Salarilər, Şəd-
dadilər, Rəvvadilər dövlətləri mey-
dana çıxdı.Onlar ərəb əsarətindən
qurtarmağa cəhd edirdilər, buna
görə onların yaranması müsbət
hal idi.Lakin ölkənin xırda feodal
dövlətlərinə parçalanması xarici
düşmənlərdən qorunmağı çətin-
ləşdirirdi.

Şirvanşah Məzyədilər
dövləti(861-1027)xilafətinin dağıl-
ması gedişində yaranan müstəqil
dövlətlərdən biri də Şirvanşahlar
dövləti idi. Şirvan əvvəllər
Azərbaycanın şimalında kiçik bir
vilayət idi. Dərbənddən Kür çayına
doğru Xəzər dənizi sahillərindəki
Azərbaycan torpaqlarını əhatə
edirdi. Həmin vilayətin mərkəzi
Xəzər sahilində - Şamaxı-
Dərbənd ticarət yolunun üstündə
yerləşən Şirvan şəhəri idi. Bu
dövləti Məzyədilər sülaləsi idarə
edirdi. Şirvanşah Məzyədilər
sülaləsi tarix ədəbiyyatında bəzən
Şeybanilər və ya Yezidilər sülaləsi
də adlanır.Məzyədilər kökcə
Rəbiə adlı ərəb tayfasından idilər.
Hələ xəlifə Osmanın (644-656)
zamanında Aranı işğal edən
Salman ibn Rəbiə bu tayfanın
nümayəndəsi idi. Rəbiə tayfasının
Şeybanilər nəslindən olan
Məzyədilər Azərbaycanda hələ o
zamandan yerləşməyə

başlamışdılar. Məzyədilərin
görkəmli nümayəndəsi olan Yezid
ibn Məzyəd, xəlifə Harun ər-Rəşid
zamanı Cənubi Qafqaz
vilayətlərinin, o cümlədən Şirvanın
hakimi idi. Yezid ibn Məzyəd
ərəblərin Azərbaycanda möhkəm-
lənməsində mühüm rol oynamış,
bu yerlərdə gedən döyüşlərdə
görkəmli bir sərkərdə kimi ad
çıxarmışdı. O, Azərbaycanda
Xilafətə dayaq yaratmaq
məqsədilə buraya Rəbiə tayfasın-
dan, həmçinin Misirdən və
Suriyadan çoxlu ərəb köçür-
müşdü. Ərəblər, əsasən, Aran,
Şirvan və Dərbənddə yurd
salmışdılar. Yezid ibn Məzyədin
özü də burada çoxlu torpaq mülk-

ləri ələ keçirmişdi.Məzyədilər ilk
dəfə Aranda paytaxtı Bərdə olan
yarımmüstəqil əmirlik yarat-
mışdılar. O zaman Bərdə bütün
Cənubi Qafqazda ərəb
idarəçiliyinin mərkəzi idi. Yezid ibn
Məzyədin iqamətgahı da Bərdədə
idi. Bütün bu torpaqları o, Şirvan
valisi kimi idarə edirdi. Ömrünün
sonunadək Azərbaycanda
yaşayan Yezid ibn Məzyəd 801-ci
ildə Bərdədə ölmüş və burada da
dəfn olunmuşdu. Yezid ibn
Məzyədin ölümündən sonra onun
oğulları Əsəd, Xalid və
Məhəmməd Cənubi Qafqaz val-
isi təyin edildilər. 
859-cu ildə Məhəmməd ibn Yezi
Gəncəni bərpa etdirib öz iqamət-
gahını bura köçürdü. Məzyədilərin
müstəqilliyi artdı, onlar
Azərbaycanda daha da möhkəm-
ləndilər.861-ci ildə Məzyədilər
sülaləsindən olan Heysam ibn
Xalid Şirvanı müstəqil elan edərək
"Şirvanşah" titulunu götürdü. 917-
ci ildə qonşu Lahicanşahlıq Şir-
vanşahlar dövlətinə
birləşdirildi.Bununla bağlı olaraq
Şirvanşah Əbu Tahir (917-948)
918-ci ildə hərbi-strateji baxımdan
çox əlverişli mövqedə yerləşən
qədim Şamaxını bərpa etdirib pay-
taxtı Xəzər sahilindəki Şirvan
şəhərindən bura köçürdü. Bundan
sonra Şirvanşahlar dövlətinin pay-
taxtı Yezidiyə adlanmağa başladı.
Şirvanşahlar dövlətinin müstəqilliyi
daha da artdı, ərazisi
genişləndi.Şirvanşahın qoşunları
Qəbələ (981-982), Bərdə (982) və
Şabranı (983) ələ keçirdi. IX əsrdə
azadlıq müharibələrinin genişlən-
məsi səbəbindən Xilafət getdikcə
zəiflədi.Abbasilər imperiyasının
dağılması gedişində
Azərbaycanda bir sıra müstəqil
feodal dövlətləri meydana gəldi.
Belə bir şəraitdə xilafətin işğal
etdiyi ölkələrdə yerli hökmdarlıqlar
əmələ gəldi və onlar xilafətə tabe
olmaqdan boyun qaçırdılar.

Babək üsyanı yatirildiqdan
sonra, IX-XI əsrlərdə
Azərbaycanda yaranmaqda olan
feodal dövlətləri ərəblərin
hakimiyyətindən imtina edir. Belə
dövlətlər sayca çox idilər .
Onlardan daha nüfuzluları Şir-
vanşahlar, Şeddadilər, Sacilər,
Salarilər və Rəvvadilər idi.
Şirvanşahlar dövləti

Şirvanşahlar dövlətinin quru-
cusu Məzyədilər sülaləsi hesab
olunur. Ərəb mənşəli Məzyədilər
Rəbiə tayfasının Şeybanilər nəs-
linə mənsub idilər. Məzyədilər
sülaləsinin görkəmli nümayəndəsi
Yezid İbn Məzyəd Abbasilər
dövründə Cənubi Qafqazın vı Şir-
vanın hakimi olmuşdu. Abbasilər
xilafətinin zəifləməsindən istifadə
edən Yezid İbn Məzyəd paytaxtı
Bərdə olan yarımmüstəqil əmirlik
qurdu. O, Aran, Şirvan, Dərbənd
və Ermənistan ərazilərinin də idarə
edilməsini də öz əlinə aldı. Yezid
İbn Məzyədin varisləri dövründə
Məzyədilər öz müstəqilliklərini
daha da qüvvətləndirirlər. 801 – ci
ildə Yezid ibn Məzyədin
ölümündən sonra varisləri Xalid,
Məhəmməd və Əsəd Cənubi
Qafqazın hakiminə çevrildilər.
Məzyədilər sülaləsinə mənsub
Məhəmməd ibn Məzyəd;

859 – cu ildə Gəncəni bərpa
edərək Məzyədilərin mərkəzini
bura köçürdü.

Məzyədilərin müstəqilliyini
artırdı.

Məzyədilərin Azərbaycanda
daha da möhkəmlənməsinə şərait
yaratdı.

Heysam ibn Xalidin dövründə
Məzyədilər daha damüstəqil-
ləşdilər. O, 861 – ci ildə şirvanşşah
titulunu qəbul edərək Şirvanın
mmüstəqilliyini elan etdi.

Səlcuq türklərinin hakimiyyəti
dövründə də Azərbaycanın
dövlətçilik ənənələri aradan qalx-
madı. Azərbaycanın quzeyində
Şirvanşahlar dövləti yenidən
dirçəlirdi. Şirvanşah I Fəriburz
(1063-1096) səlcuq sultanlarına
tabe olsa da, Şirvanşahların
hakimiyyətinə tamamilə son qoyul-
mamışdı. Böyük Səlcuq hökmdarı
Məlikşahın hakimiyyətinin sonuna
yaxın Şirvan-şahlar yenidən
qüvvətlənməyə başlamışdılar. Bu
zaman I Fəriburz, daha sonra isə
onun oğulları II Mənuçöhr və I
Afridun ölkəni müstəqil idarə
edirdilər.

Səlcuq türklərinə qarşı
mübarizədə gürcü çarları Şir-
vanşahlara yaxınlaşmağa
çalışırdılar. Gürcü çarı Qurucu IV
David (1089-1125) bu məqsədlə
qızı Tamarı Şirvanşah I Afridunun
oğlu III Mənuçöhrə vermişdi
(1111). Şirvanşahlarla qohumluğun
digər bir səbəbi də gürcü taqavor-
larının Azərbaycanın qərb tor-
paqlarını ələ keçirmək istəyi ilə
bağlı idi. Geniş xarici siyasət plan-
larına malik olan gürcü çarı başqa
bir qızını Bizans imperatoru
Aleksey Komninin oğluna ərə ver-
mişdi. Çar Davidin özü isə
Səlcuqlara qarşı güclü müttəfiq
qazanmaq məqsədilə Qıpçaq türk-
lərinin hökmdarı Atrakın qızına
evlənmişdi. O, səlcuq türklərinə
qarşı qoymaq üçün Qafqazın
şimalında Gürcüstana 45 min ailə
və ya 225 min Qıpçaq türk
döyüşçüsü köçürmüşdü. 

ŞƏDDADİ KÜRD DÖVLƏTİ

Şeddadî
DEWLETEKE

KURDÎYE 

Şeddadî navê dewleteke kur-
dan e ku di sala 951'ê (340´ê hicrî)
de ji aliyê Şeddadiyan ve li herê-
ma Erana bakurê Azerbeycanê
(Başûrê Qafqasyayê) hatiye
damezrandin. Vê dewleta Kurdan
heta sala 1164'an xwe ser piyan
girt. Bajarê Anî (li Qersê/Tirkiye),
Tiflîs (Gurcistan), Demirqapî,
Qerebax, Nexcîvan, Gence (li
Azerbeycanê ye), Duwîn (li
Ermenistanê ye)

Dewleta Şeddadiyan, di sala
951´ê miladî da bi deste
Muhemmedê kurê Şedadê li
(Başurê Qafkasya) hatiya sazkirin.
Ev dewlet, yek ji wan dewlaten
Kurda yên ku di dema islamiyete
da hatine sazkirin. Bi rasti ev
dewleta kurdî, gelek xurt û temen
(umir) direj buyê. Sinoren wê pir
fireh bûye, hemu bi vê dewletê ve
girêdayi bûne. Di wê demeda li
başur ji, hukumeta Merwaniyan, li
rojhilat hukumeta Hesnevî
hebûye. Ev devlet ji aliye cardeh
hukumdaren Şedadi ve hatiye
idarekirin. le belê bi erişa Melîkşah
hukumdare Selçuqi li ser wê
herême di sala 1075´an da dawî lê
hatiye.

Piştî dîlketina Salar Marzûban
Mihemedê keyayê Musafirogullari
di sala 948'an de Mihemed Şed-
dad Qartû (Mihemedê Kurê Şed-
dad jî tê gotin) cîhe wî girt.
Mihemed Şeddad Qartû pêşî tenê
keyayê Debîlê bû, lê di 951'ê de li
tevahiya Azerbeycanê bû desthi-
lat. Herçend tê gotin ku dewleta
Şeddadiyan di sala 1164'an de
hilweşiyaye jî em ji kîtabeyeke ku
Key-Siltanê Şeddadî li Aniyê daye
nivîsandin dizanin ku wî heta
1198'an desthilatdariya xwe
meşandiye. Li gor hin çavkaniyan
Şeddadî bi êrîşa xundekarê
Selçûqiyan Melîkşah bi ser vê
herêmê de di sala 1075'an de
hilweşiyane, lê xwiyaye ew bi vê
êrîşê qels bûne û heta sala
1198'an jî xwe girtine.
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Savaşı isteyen devlettir
Murat Karayılan: Bu Hükümet ve devlet Kürdistan

Özgürlük Hareketi karşısında başarısız kalmaya
mahkumdur. Kürt halkını teslim alamaz ve eskisi gibi
yönetemezsiniz. Kürt halkı statüsüzlüğü kabul etmiyor. 

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan,
Kürdistan’daki yalan ve inkarın Türk devlet tarzı;
Kürdistan’daki sömürgeciliğin de temeli olduğunu
belirterek, „Batman olayında da devletin bu ezberi
bozulmuş değildir. Bu insanlarımızı katletmiş, ancak
inkar edip bizim üzerimize yıkmaya çalışmışlardır. 

Başbakan tarafından bizzat bilinmesine rağmen, bu
olay gerekçe yapılarak bütün basın-yayın organlarıyla
birlikte hareketimize ve Kürt halkına karşı yoğun bir
psikolojik savaş başlatılmıştır“ dedi. KCK Yürütme
Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Batan ve Siirt’teki
olaylar bazı alınarak yürütülen karalama kampanyası,
savaşın yeniden başlatılması ile ilgili manipülasyonlar,
barışın koşulları, Blok vekillerinin Meclis’e dönüşü,
Başbakan’ın tehdit ve tahrikleri ile ilgili soruları yanıtladı.

Aileye ifade baskısı
Batman'da polislerce taranan araçta eşi, kızı ve

oğlunu kaybeden, kendisi ve bir kızı da yaralı olarak
kurtulan Talat Doru'ya ifadesi konusunda baskı yapldığı
bildirildi. 

Batman'da özel bir hastanede tedavi gören Talat
Doru olaydan bir gün sonra kendisini ziyaret eden
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Batman Valisi ile
BDP Milletvekili Ayla Akat Ata'ya olayı anlatarak
"Polisler bizi vurdu" demişti. BDP'li Ata, Doru'ya ifadesi-
ni değiştirmesi için baskı yapıldığını açıkladı. 

Doru ailesinin köyüne önceki gün giden BDP heyeti
daha önceki ziyaretlerinden farklı bir atmosferle
karşılaştı. Daha önce failin polis olduğunu kesin bir dille
anlatan Doru ailesinin bu kez "Kim yaptı bilmiyoruz"
demesi şüphe uyandırdı. Emniyet, önceki gün basına
olay yerine ait MOBESE görüntülerini dağıttı. Doru aile-
sine ait aracın hala incelendiği belirtilirken, aileye "Olayı
PKK yaptı" yönünde ifade vermeleri için köy muhtarı
üzerinden baskı yapıldığı iddia ediliyor.

Beytüşşebap'ta çatışma
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde Türk askerleri ile

HPG gerillaları arasında çatışma çıktı. Türk tarafına
göre 3 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre
İkinci Köprü Mevkii adı verilen bölgede önceki gece
saatlerinde askeri aracın geçişi sırasında bir grup
HPG'li tarafından ateş açıldı. Bunun üzerine başlayan
çatışmada yaralanan 5 askerden üçü öldü. 2 asker de
Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin
ardından askeri helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne
sevk edildi. 

Kato bombalanıyor
Üç HPG'linin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Fırat Haber Ajansı'na konuşan görgü tanıkları, 3
cenazenin askerler tarafından yerde sürüklenerek
Beytüşşebap Alay Komutanlığı'na götürüldüğünü iddia
etti. Devlet güçleri ile HPG gerillaları arasındaki çatış-
manın sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi.
Beytüşşebap Jandarma Komutanlığı'na bağlı asker-
ler'in de Kato Dağı'na operasyon başlattığı ifade edildi.
Dağın havadan bombalandığı bildiriliyor. Sabah saat-
lerinde Van yönünden gelen 20 araçlık askeri konvoy,
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na geçti.
Mayına dayanıklı 'Kirpi' adı verilen araçların da yer
aldığı konvoyun, Kato Dağı'na gönderildiği öğrenildi. 

'Dağı boşaltın' talimatı
Öte yandan Kato Dağı'nın Hakkari tarafında kalan

bölgedeki yaylaların boşaltılması için İl Jandarma
Komutanlığı'ndan köy muhtarlarına yazı gönderildi.
Pınarca, Kamışlı, Çaylıca ve Kaval köylerinin muhtar-
larına gönderilen resmi yazıda, bölgede operasyonların
sürdürüldüğü ve boşaltma işlemlerinin en kısa zaman-
da tamamlanması istendi. Talimatta sivil insanların
zarar görmemesi için böyle bir uygulamanın yapıldığı
öne sürüldü.  

Lice'de çatışma 
Amed'in Lice İlçesi'ne bağlı Dibek ve Yolçatı köyleri

kırsalında dün sabah saatlerinde düzenlenen baskının
ardından çatışma yaşandığı bildirildi. 

Alınan bilgilere göre, silah sesleri yakın köylerden
de duyuldu. Çatışma bölgesinin de helikopterlerce
bombalandığı bildirildi. Can kayıplarına ilişkin ise bilgi
alınamadı.  

yeniozgurpolitika.org

Türkiye’de Kürt siyasetçilerine
yönelik gerçekleştirilen gözaltı ve
tutuklama operasyonları ile Öcalan’a
yönelik ağır tecride tepki gösteren
Prof. Dr. Qasim Ömer, „Eğer sorunu
çözmek istiyorlarsa başta Öcalan
olmak üzere tüm Kürt siyasi tutsakları
serbest bırakmalı, Öcalan ile müza-
kere edilmeli“ dedi. 

Federal Kürdistan Bölgesi’ndeki
aka demi s yenlerden Prof. Dr. Qasim
Ömer de BDP’li seçilmişler ve par-
tililere yönelik tutuklamalara tepki
gösterdi. Türkiye’de Kürt siyasetçilere
yönelik başlatılan tutuklama ve
gözaltı furyalarını „siyasi soykırım“
olarak gören Prof. Ömer, Türkiye’nin
BDP’yi demokratikleşme yönünde bir
nimet olarak görmesi gerekirken, tam
tersine bir tutum içerisinde olduğunu
dile getirdi. Kürt siyasetçilerin PKK ya
da KCK’li olarak suçlanmasını
eleştiren Prof. Ömer, „PKK nedir?
PKK niçin oluşmuştur? Bu soruları
kendisine soran herkes, PKK’nin Kürt
halkının yaşadığı zulme karşı çıkışın
bir ifadesi olduğunu, hakların

savunulması için oluştuğunu görür“
değerlendirmesinde bulundu.
Kürtlerin temel haklarını PKK’nin
savunduğunu belirten Ömer,
„Erdoğan niçin gidiyor Gazze, Filistin,
Kıbrıs’ta barış havarisi kesiliyor da
Kürtlere geldiğinde farklı davranıyor.
Biraz dürüst olmalı ve her halka karşı
dürüst yaklaşmalıdır“ diye konuştu. 

Sorunun çözümü için gerekli
adımları sıralayan Prof. Ömer, şunları
söyledi: „Başta Başkan Abdullah
Öcalan olmak üzere tüm siyasi Kürt
tutsaklarının serbest bırakılması
lazım. Çünkü çözümün temel yolu
Başkan Apo’dur. Onunla bir an önce
diyalog kurmalılar. İkincisi hükümetin
ve devletin tüm kanallarının yönetimi
AKP’nin elinde. İsterlerse çözümü
geliştirir ve bütün kanalları açarlar.
Sorunu böylelikle çözüm yoluna
sokarlar. Güney Kürdistan Hükümeti
de Kürtlerin birliği konusunda çaba
içinde olmalıdır. Hem kendi iç sorun-
ları konusunda hem de genel sorun-
lar konusunda tüm kesimlerle ortak
bir tutum geliştirmelidir. Bu temelde

ortak bir deklarasyon ile Türkiye’nin
saldırılarını kınamalı, bu saldırıların
durdurulması için çaba içinde
olmalıdır. Din adamları da bu konuda
kendi üzerine düşen sorumluluğu yer-
ine getirmelidir.“

Başarının ve hakkın Kürtlerden
yana olacağını dile getiren Prof.
Ömer, „Biz haklıyız. Bizim davamız
hakkımızın davasıdır. Biz kimseye
haksızlık yapmıyoruz. O yüzden
başaracağız ve kazanacağız“ dedi. 

DİHA/HEWLÊR

İstanbul'un Kartal ve Pendik
ilçeleriyle Bitlis'in Tatvan ilçesinde
dün sabah saatlerinde düzenlenen
operasyonlarda aralarında BDP
yöneticileri, belediye başkan yardım-
cıları ve belediye meclis üyelerinin de
bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Salı günü gözaltına
alınan 14 BDP'li ise dün Adliye'ye
çıkarıldı. Suruç Belediyesi çalışanı 10
kişi polis, Urfa Eğitim Sen ile İHD
yöneticisi 19 kişi de savcılık
sorgusundaydı. 

Bitlis'in Tatvan İlçesi ve İstanbul'da
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)
yöneticileri, belediye başkan yardım-
cıları ve belediye meclis üyelerinin de
bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Tatvan'da 9 BDP'li 
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde, polisler

dün sabah saatlerinde BDP ve
belediye meclis üyeleri ile birçok eve
eş zamanlı baskın düzenlendi.
Evlerde arama yapan polisler, BDP

Tatvan İlçe
Yöneticisi Hüseyin
Güler, Tatvan
Belediye Başkan
Yardımcısı Nedim
Işık, Tatvan
Belediye Meclis
Üyesi Nasır Ölçer,
BDP Tatvan eski
ilçe yöneticileri
Zahide Karadaşlı,
Hayrettin Taş,
Eşref Akın ve Şerif
Bozan ile Kemal

Akbay ve İzzet Özbek'i gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 9 kişi, Bitlis İl
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

İstanbul'da 13 BDP'li
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne

bağlı polisler, dün sabah saatlerinde
İstanbul'un Kartal ve Pendik ilçelerinde
de BDP'lilere yönelik operasyon
başlattı. Eşzamanlı olarak yapılan ev
baskınlarında aralarında BDP Kartal
İlçe Başkanı Süleyman Özcan'ın da
bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da bulunan İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülenlerin isimleri
şöyle: BDP Kartal İlçe Başkanı
Süleyman Özcan, BDP üyeleri Halit
Şener, Evin Gökyüz, Mazlum Gökyüz,
Metin Mirzaoğlu ve Selma Mirzaoğlu,
Mehmet Taha Buraknak, Sadun
Solhan, Emine Demirkıran, Fahrettin
Akgül, Salih Nar ve Kadir Daşdemir ile
oğlu.

14'ü de Adliye'de 
İstanbul'da Salı günü de Esenler

ve Bağcılar ilçelerinde yapılan ev
baskınları sonrası 14 kişi gözaltına
alınmıştı. Çoğu BDP üyesi 14 kişi dün
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk
edildi. "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt adına
suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alı-
nan 14 kişi haber hazırlandığı sırada
hala ifade veriyordu.

Mersin'de 1 BDP'li
Mersin'de de BDP  İl yöneticisi

Nevzat Çevik, polisler tarafından
gözaltına alındı. Dün öğlen saat-
lerinde BDP Siyaset Akademisi'nden
çıkarken alınan Çevik'in Mersin İl
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü
öğrenildi.

10 Belediye yöneticisi sorguda
"PKK'ye maddi yardım yapıldığı"

iddiasıyla önceki gün Urfa Suruç
Belediyesi'ne ve bazı evlere yapılan
baskında gözaltanı alınan Belediye
Başkanvekili, Belediye Başkan
Yardımcısı ve Belediye Yazı İşleri
Müdürü'nün de olduğu 10 kişinin
polisteki sorgusu dün de sürdü. 

19 STK üyesi 
savcıya ifade verdi
27 Eylül Salı günü İHD, Eğitim

Sen ve SES şubeleri ve dernek-
sendika yöneticilerinin evlerine
yapılan eş zamanlı baskınlarda
gözaltına alınan 19 kişinin ise Urfa
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları
dün sona erdi. Sabah saat 06.30'da
Urfa Adliyesi'ne çıkarılan 19 kişinin
ifade işlemleri haber hazırlandığı
sırada devam ediyordu. 

HABER MERKEZİ

Çözüm isteniyorsa Öcalan’la görüşülmeli

İstanbul ve Bitlis'te 22 BDP'li gözaltında

Dermanxaneya gerîlayan xweza ye
Gerilayên berê ku bi salan di çiyayan de dijîn, bi her tiştekî çiyayan re ketine nava ahengekê de. Bi taybet gerilayên

jin gelekî baweriya wan bi hêza xwezayê heye.
Gerîla di demsalên biharê û payîzê de giya kom dikin û ji bo hemû nexweşiyan bi kar tînin.  Gerîla Ronak Murad ji

bajarê Terpespiya Rojavayê Kurdistanê ye û sala 1988 an tevlî nava refên gerîlayan bûye. Cihê xwe di her xebatekî
çiyayan de girtiye û niha jî li ser gerilayên ku jiyana xwe ji dest dane pirtûkan dinivîsîn e. Nivîskareke bi têkiliya xwe ya
bi xweza û çiya re pirtûkên xwe dinivîsîne. Ji her giya û fêkiyekî xwezayê fêde dibîne û derman çêdike.  Mînak giyayê
nîrûbend kom dike û ji kokê wê derman ji bo gelek nexweşiyan çê dike. Ev giya bi taybet di şkandina cihek ê laşê
mirovan de tê bikaranîn. Ronak Murad jî li gorî tecrûbeyên xwe fêde ji xwezayê dibîne û bi hevalên xwe re dibe alîkar. 

DUNYA PALE/ANF-BEHDÎNAN
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Rêya lêşkerî 
ne çareseriye

Cîgirê Serokê PDK'ê Nêçîrvan Barzanî di
daxuyaniyekê de rexne li kiryarên leşkerî yên
Tirkiyê, Îran û PKK'ê kir û ji wan xwest:

Pirsgirêkên xwe bi riya diyalogê li ser mêzê
çareser bikin. 

Serokwezîrê berê yê Hikûmeta Herêma
Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li ser rûpela xwe
ya facebookê derbarê êrîşên dawî de dax-
uyaniyek belavkir. Barzanî hemû kiryarên leşk-
erî yên PKK'ê, Tirkiyê û Îranê rexne kirin û got
ku, ew li dijî hemû kiryarên şerî û tundiyê ne.

Her wiha bang li hemû aliyan kir ku li ser
mêzê bi riya diyalogê pirsgirêkên xwe çareser
bikin. Ji aliyekî din ve Barzanî bal kişand ser
têkiliyên Herêma Kurdistanê û welatên cîran û
got ku, Kurdistan dixwaze têkiliyên aştiyane li
gel welatên cîran hebin.

Dîsa bal kişand ku, bi riya leşkerî çareserî
nabe. Her wiha Barzanî derbarê şehîdbûna
kesên sivîl de got ku, ew ji şehîdbûn û ziyan
gihandina kesên sivîl dilgiranin û êrîşên leşkerî
şermezar dikin. Barzanî sersaxî ji malên kesên
bûne qurban re jî, xwest.(Avestakurd )

Obama û Erdogan civiyan
Obama: Tirkiye hevalbendek me girînge û

emê li dijê terorê hemî cureyên hevkariyê li gel
Tirkiye bikin.

Serokwezîrê Tirkiye Tayib Erdogan ji bo
civînên YN li Amerîka bû.

Erdogan li gel serokê Amerîka Obama
hevdîtinek pêkanî. Piştî vê hevdîtinê Obama û
Erdogan konferansek rojnemevanî li darxistin
.Obama  di konferansa rojnemevani de bi şer-
mezarkirina teqîna li Enqere çêbûyî dest axvti-
na xwe kir.

Obama got: Tirkiye mutefikê Nato û dostek
me yê nêzîk e. Ez ji  bo arîkariya Tirkiye ya li
Afganistanê û ji bo pişgiriya li Libyayê li gel me
kirîn spasiya Erdogan dikim.Obama ragihand
ku ew helwesta Tirkiye ya di çerçova planên
Nato yê de, cihkirina Fuzeyan li Tirkiye teqdîr
dike.

Erdogan di axvtina xwe ya li gel rojne-
mevanan de got:

- Desthilat a Surî propagandeyek mezin li
dijê Tirkiye dike. Em jî wek Amerîka li dijî Surî
hinek helwestan verbigirin.

- Me li gel Obama behsa rewşa Israîl kir.
Herweha ew jî êrîşa li dijê gemiyên me ne dil
rihetin.

- Civînên me û Yunanistanê yên stratejik
hene. Lê ku Qibris li Derya Sipî li petrolê
bigerê nabê. Ev dixwazin hevdîtinên me û
Yunanistan sabote bikin.

- Dema ez vegerim Tirkiye ezê dax-
uyaniyên berfirehtir di derbarê hevditina xwe û
serok Obama de bidim.

Civîna parlamentoya nû
ya Tirkiyeyê (TBMM) bi
beşdarbûna parlamenterên
bloka Ked û Azadiyê dest
pê kir. 

Abdullah Gul seroko-
marê Tirkiyeyê di civîna
vekirina parlamentoyê
peyvek dirêj pêşkeş kir û
wî di gotara xwe de tekîd li
ser destûreke nû bo
Tirkiyeyê kir û kir û got  ku
nabe destûra nû temsîla tu
partî, rêxistin  û îdeolojiyek
taybet bike, divê destûra
nû tenê bo berjewendiyên
gel bê dariştin û temsîla
hemû pêkhatên Tirkiyeyê
bike.

Gul di axaftina xwe de
got ku wezîfeya herî girîng
a parlamentoyê amadekiri-
na destûra nû û pêşxistina
demokrasiyê li Tirkiyê ye

Serokomar Gul got ku
di sala 1221-1922ê de
destûreke baş ji bo
Tirkiyeyê hatbû danîn, lê
ew destûr di sala 1980ê de
ji aliyê arteşê ve hat
guhertin,  “ji ber ku destûra
niha ya Tirkiyê, destûra
derbeyê ye û ji ber vê jî
pêwîstiya welêt bi
destûreke nû heye.”

Parlamenterên BDPê û
bloka ked û azadiyê jî, îro li
parlamentoyê amade bûn

û biryar e piştî axaftina
serokomar Abdullah Gul
sond bixwen.

Serokê giştî yê BDPê
Selahattin Demirtaş, îro
beriya ku civîna parlamen-

toyê dest pê bike, diyar kir
ku, ew hêvîdar in, parla-
mento bi ruhê parlamen-
toya 1922ê kar bike û pir bi
lez vê xwînê bide sek-
inandin û aştiyê ava bike

Hikûmeta Iraqê ji bo zivi-
randina mafên kurdên feylî
ku, ji aliyê rejîma Sedam

Hisên ve hatibûn binpêkirin,
komîteyek ava kir.

Sekreterê giştî yê civata

wezîran a Iraqê Elî Ellaq ji
AKnewsê re axivî û got,
sekreteriya giştî ya civata
wezîran ji bo zivirandina
mafên kurdên feylî yên ji
aliyê rejîma pêştir ve hatibûn
binpêkirin komîteyek pêk
aniye. Ellaq diyar kir ku,
komîteya navborî dê biryara
426ê ya sala 2010ê ya taybet
bi kurdên feylî cî bi cî bike.

Serokê giştî yê kongreya
kurdên feylî Mîqdad Bexdadî,
ji AKnewsê re got, kongreya
kurdên feylî ji 20 tevgerên
siyasîyên feyliyan pêk hatiye
û ji bo vegerandina mafên

kurdên feylî dixebite.
Despêka salên 80î de,

rejîma Sedam Hisên, kurdên
feylî bi alîgirtiya Îranê tawan-
bar kirin û ji ber wê, nas-
nameyên wna jêsitandin û
mal û milkên wan zeft kirin  û
derxistin Îranê. Heta nuha jî
çarenivîsê bi hazaran kurdên
feylî bediyare.

Duhî li Bexdayê duyemîn
kongreya kurdên feylî hat saz
kirin û Mihemed Emîn Delewî
berpirsê Partiyê li Bexdayê
weke nûnerê serokê
Kurdistanê beşdarî di kon-
greyê de kir.

Gul di meclisê de: Pêwîstiya
welêt bi destûreke nû heye

Parlementoya Tirkiye
sibe vedibe û dest karê xwe
dike. Li gora serokê par-
lementoyê û berpirsên din
yên Tirkiye didin xuyakirin
karê yêkem û girîng li pêşiya
parlementoyê pêkanîna des-
turek bingehîn ya nû ye.

Piştî hilbijartinên 12-ê
Hezîranê Ak Partiyê
serkeftinek mezin destve anî ji
%50 deng girtin, lê hêjmara
parlementerîn ku kar kirîn têra
çêkirina desturê nake. Divê li
gel Partiyên din hevkariyê
bike. Li vê derê partiya ku di
vê derbarê de herî zêde
bikaribe li ser guhertina
destûrê li hev bike BDP ye.

Ji berî vekirina parlemen-
toyê BDP biryara vegerê da.
Dê sibe BDP di parlemen-
toyê de amade be û sund
bixwe. Herweha heyetên Ak
Partiyê û CHP û MHP li ser
pêkanîna destûrê hevdîtinan
dikin. Ji aliyek din dema BDP
sund bixwe û gruba xwe ya
parlementoyê de çêbike ew
jî li gel heyeta Ak Partiyê wê
hevdîtina bike.

Niha çavê herkesekî lêye
ku bi vekirina parlementoyê,
şer kêm bibe û cardin
agirbestekî bête ragihandin.
Pêkanina destûrek nû
hêviya piraniya xelkê ye.
Serokwezîrê Tirkiye Erdogan

di daxuyaniyek ya xwe de
eşkere kir ku, bihara 2012-ê
destûra nû amadeye.
Kêmasi ji niha heta 6 mehdin
karê destûrê xilas dibe û
Tirkiye digihe destûrek nû.

Li vê derê berpirsiyarek
mezin dikeve li ser milê
BDP-ê. BDP divê siyasetê
bike û pişgiriyê bide destûrek
nûjen.

Rojevakurd

Wezîrê xandina  bilind û
lêkolînên zanistî yê hikûmeta
herêma Kur distanê di dax-
uyaniyekê de ji çapemeniyê
re eşkere kir ku îsal ji bo sala

xandina 2011-
2012ê li
z a n î n g e h ê n
herêma kurdis-
tanê dê 26
hezar xwen-
dekar bên qebûl
kirin.

D i l a w e r
Elaedîn wezîrê
xandina bilind û

lêkolînên zanistîli dor rewşa
îmkanên wergirtina xwen-
dekarên yên zanîngeh û
peymangehên herêma
Kurdistanê de got: 

- Zanîngeh û peymange-
hên herêma Kurdistanê
îmkanên wergirtina 26 hezar
xwendekaran heye. Li
zanîngeh û peymangehên
hikûmî 21 hezar xwendekar
û li zanîgehên ehlî jî 5 hezar
xwendekarên tên qebûl kirin.

Elaedîn got ku ji ber
kêmiya îmkanên zanîngeh û
peymangehan îsal 10 hezar
xwendekar nayên wergirtin.

Wezîrê xandina bilin û
lêkolînên zanistî yê hikûmeta
herêma Kurdistanê got ku, ji
bona ku zêdetir xwendekar

bên wergirtin, ew hewil didin
ku îmkanên zanîngeh û pey-
mangehên Kurdistanê baştir
bikin.

Weke tê zanîn werne-
girtin û qebûlnekirina xwen-
dekaran li zanîngeh û
peyamngehan li herêma
Kurdistanê pirsgiêkek gelek
mezin. Parsal jî bi hezaran
xwendekar li zanîngehan
nahtbûn qebûl kirin û xwen-
dekaran gelek xwepêşnan-
dan li dijê wezareta xandina
bilind û lêkolînên zanistî
kirin.

Ji bo zivirandina mafên kurdên
feylî komîteyek hat ava kirin

Bihara 2012-ê destura nû amade ye

Îsal dê 26 hezar xwendekar bên qebûl kirin
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Əvvəli ötən saxyımızda
Xalq şairi daha sonra yazır:"Şamo Arif heç bir

vaxt, heç kimi məhkəməyə verə bilməyəcək." Bəli,
arxayın ola bilərlər. Deputatlıq toxunulmazlığına
ümid edilirsə, bəlkə həqiqətən də məhkəməyə ehtiy-
ac olmayacaq. Ona görə ki, Azərbaycan Milli
Məclisinin də, nəhayət, respublika sahibsiz və
dünya dərəbəylik dünyası olmadığından ölkə
Prezidentinin də ədalət naminə son sərt və qəti
sözləri ola bilər...

Arxalı köpək qurd basar!...
1986-ci il. Azərbaycan Yazıçılar Ittifaqının

növbəti qurultayı və ilk plenumda da Azərbaycanın
tanınmış şəxsiyyəti, qeyrətli kişisi, xalq yazıçısı
Ismayıl Şıxlı yekdilliklə Yazıçılar Itiffaqının sədri
seçildi. Hamı bilir ki, o zamankı ölkə rəhbərinin, o
dövrdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin Birinci Katibi olan Kamran Bağırovun
təklifi və razılığ ilə bu xeyirxah iş baş tutdu. Amma,

gözəl bir xalq məsəli də var:"Sən saydığını say, gör
fələk nə sayır?" 

Çox çəkmədi ki, 1937-ci ildəki tarixi hadisə 50 il
ötdükdən sonra təkrarlandı. O Bağırovu, Kremlin
daxili işlərinə qarışdığına görə yerindəcə oturt-
duqları kimi, bu Bağırovu da “özbaşınalığa” yol
verdiyinə görə yerindəcə oturtdular. Yazıçılar
Itiffaqına kimin sədrlik edəcəyini başa saldılar. Bir il
keçmədi ki, həmin plenumun üzvlərinin iştirakı ilə
Ismayıl Şıxlı deyil, cənab Anar “dəstəkləndi”.
Niyəsini xalq yazıçısı Əkrəm Əylisli gözəl bilir və çox
istərdim ki, o “seçkilərə” aydınlıq gətirən bir xatirə
qələmə alsın.

Heydər Əliyev  nəyə eyham vururdu?
2000-ci il. Ölkə Prezidenti cənab Heydər Əliyevin

sərəncamı ilə Süleyman Rəhimovun 100 illik yubi-
leyinin keçirməsi məqsədilə komissiya yaradıldı. Ilk
iclasda komissiyanın bütün üzvləri hörmətlə iştirak
edib, təkliflərini də verdilər. Yalnız bir nəfər-
Yazıçılar Birliyinin sədri Prezident sərəncamını tanı-
madığına görə iclasda iştirak etmədi. Beləliklə də ilk
və son iclasla da yubiley iclasları əbədi qapandı. Ilk
fikrimə gələn də Heydər Əliyevin müdrikliklə
söylədiyi, eyham vurduğu kəlamlar oldu: “Bilirsiniz
ki, insanlar arasında paxıllıq da, rəqabət də var. 

Bəziləri dedilər ki, niyə Süleyman Rəhimova belə
yüksək ad - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı
verdilər? Mən Süleyman Rəhimov haqqında hələ o
vaxt düşünürdüm ki, o, ədəbiyyatımızda həqiqətən
özünəməxsus yer tutub...Bəli, xalqımız elə xalqdır
ki, tarixin hər bir mərhələsində böyük, dahi insanlar
yetişdirir və biz bu dahilərlə fəxr etməliyik. Biz kasıb
xalq deyilik. Yəni biz intellekt cəhətdən kasıb deyilik.
Bəli, xalqımızın zəkası çox zəngindir." 

Süleyman Rəhimovdan sonra Süleyman
Rüstəm, Mirzə Ibrahimov, Rəsul Rza bu yüksək
mükafatlara layiq görüldülər. Bunlardan heç biri də
Süleyman Rəhimovun paxıllığını çəkə bilməzdi.
Çünki hamı bilirdi ki, Süleyman Rəhimov kişilik
simvoludur.

Bəli, bu müdrük insan “paxıl” sözünü deyəndə
bilirdi ki, heç nə sirr qalmadığı kimi, bu paxıllığın da
üstü vaxt gələcək ki, açılacaq... Vaxt da gəlib çatdı:
“Ədəbiyyat qazeti”, 20 mart 2009-cu il. 

Anar Mehdi Hüseynə həsr etdiyi əhatəli
məqaləsinin sonluğunu Mehdi müəllimin ölümü ilə
bağlı hadisələrlə bitirsə də, və 1965-ci ildəki “qəhrə-
manlığından” 44 il ötsə də söz açıb Mehdi Hüseyni
“öldürdülər” deyə Mərkəzi Komitədən üç nəfərin
cəzalandırmasını tələb edəndə ondan soruşulan

“Niyə bu adamları təqsirləndirirsiz?” sualına:
“Təqsirkar deyillərsə, niyə onların adları rəsmi
nekroloqda yoxdur?” - sualıyla cavab verdim..."
deyə 

Anar qürrələnir.

Rəsul Rza Səməd Vurğunla ölüm
dirim davası aparıb
Ağzından süd iyi çəkilməyən 27 yaşlı cavanın,

Azərbaycanın görkəmli simalarına, adları nekroloq-
da olmayan Süleyman Rəhimova, Süleyman
Rüstəmə, Məmməd Rahimə qarşı hücumları paxıl-
lıq, kin-küdrət və Kreml barmağı deyilsə, bəs nədir?!
Bu “millət qəhramanları” nekroloqla yanaşı Mehdi
Hüseynin xəstəlik tarixçəsi, ölümünə səbəb tibbi
ekspertizanın rəsmi rəyinin niyə dərc edilmədiyini
soruşmaqdansa Fikrət Qocayla birlikdə coşub-
daşırlar, asıb-kəsirlər...

Mən heç də inana bilmərəm ki, Rəsul Rza o vaxt-
lar Anarın ağzından vurub deməsin ki, bu yoldan

çəkil, bizə yaraşan 
iş deyil! Rəsul Rza deməsin ki, telefonla da xahiş

etmədim, evinə getdiyim, xahiş elədiyim, sözümü
yerə salmayıb məclisə gələn, ağsaqqallıq edib sənə
“Toyunuz mübarəkdir” deyə xeyir-dua verən insana
qarşı sənin bu hərəkətin kişilikdən deyil.

Yenə deyirəm, Rəsul Rza sərt və heç kimdən
çəkinməyən olub, Səməd Vurğunla ölüm dirim
davası aparıb. Hüseyin Cavidin adının bərpa

edilməsinə imzasını qoymadan, hər işini açıq-aydın
bildirib. Belə olduğu halda Süleyman Rəhimovun
yubileyinin təşkilat komissiyasına adı salınan Anar
niyə Heydər Əliyevə mərdi-mərdana demir ki, mən
bu komissiyanın üzvü olmaq istəmirəm! Əgər, Rəsul
Rzanın oğluydusa, niyə kişi kimi öz etirazını
bildirmir? Ona görə ki, komissiya tərkibində, 27
yaşından “bəslədiyi” kin-küdurətini daha uğurla yer-
inə yetirə bilsin. Yenə sərrast deyimli xalq məsəli
var: “Ağacı qurd içindən yeyir...”

Süleyman Rəhimova qarşı hər necə haqsızlıqlar
davam etdirilsə də ölkə Prezidenti cənab Ilham
Əliyevin “Həqiqətləri bərpa etmək lazımdır” kimi çox
mühüm təklifindən sonra, on il əvvəl, Heydər Əliyev
dövründə edilən təkliflər, inanıram ki, layiqincə yer-
inə yetiriləcək. Bu ona görə lazımlıdır ki, hətta Ziya
Bunyadov kimi cəsur bir şəxsiyyətin “Qırmızı terror”
kitabında açıqlaya bilmədiyi, bəlkə də, cəsarət edib
yaza bilmədiyi Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq,
Əhməd Cavad kimi sənətkarların da istintaq işləri
işıq üzü görərsə, kimlərinsə satqınlıqları üzə çıxarsa,
ruhların həmin gün, həmin gecə Azərbaycan
səmasında gül-çiçəyə tutulacağına əminəm...

Yenə deyirəm, 37-nin arxiv sənədlərini açmağa
cürət edən şəxsiyyətin adı, torpaqlarımızı işğaldan
azad edən şəxsiyyətin adı ilə yanaşı Azərbaycan

tarixinə qızıl hərflərlə həkk ediləcək!..
Aslanın erkəyi dişisi olmur!!! 
Indi isə sözüm möhtərəm Xaliq Bahadıradır. Mən

helə də Sizin müdrik, eyni zamanda eyhamlı
məqalənizin təsiri altındayam. Yenə də Sizə minnət-
darlığımı bildirirəm və sanki məni daha açıq olmaqa
çağırırsız. Buna görə də sağ olun.

Siz, Iran tarixçisinə istinad edib qeyd edirsiniz ki,
Mötəsim adlı hökmdar məğlub etdiyi sərkərdələrin
qızlarını malikanəsınə gətirib əsir saxlayır. Kef
məclislərinin birində də üç dəfə qalxıb başqa-başqa
otaqlara gedib qayıdır, hamamda qüsl edir, iki rükət
namaz qılıb üzünü məclis əhlinə tutub deyir:"Əziz və
Uca Allahın bu gün mənə mərhəmət etdiyi nemətə
görə qılınan namazdı. Bu üç saatda mən üç qızın
qızlığını aldım. Bu qızların üçü də mənim düşmən-
lərimin qızı idi... Nigar xanıma gəlincə Azərbaycan
türklüyünün mənliyini qanıyla, canıyla qoruyan bir
kişinin - Xudadat bəyin qızı idi..."

Icazənizlə, dünya tarixindən bir səhifəni də mən
Sizin nəzərinizə çatdırım: Yer üzünün ən şərəfsiz bir
məxluqu vardırsa, o da Roma imperatoru, Sezar
əsl-nəcabətli Neron olub! Bütün yaxınlarını, doğ-
malarını oğlanlı-qızlı zorlayandan sonra doğma
anasına da təcavüz edib qətlə yetirən Neron! O
Neron ki, özünü də Dorifor adlı quluna zorlatdırırdı
(“Jizn dvenadtsati Sezarey”, Moskva, “Nauka”,
1966). Təsəvvür etmək dəhşətdən də, dəhşətlidir -
üç qızın namusuna təcavüz edən Mötəsim və
doğma anasını zorlayan Neron...

Heç də uzaqda olmayan keçmişimizə nəzər
yetirək. Böyük vətən müharibəsi illərində yüz min-
lərlə Azərbaycan oğul-qızları vətən uğrunda
döyüşlərdə ölümlərinin gözünə dik baxıb şərəflə
vuruşdular. 

Ölümdən qorxüb sağ qalmaq naminə tək bir
nəfər də olsa Azərbaycanlı qız-gəlinləri alman tərəfə
keçməyib. Qarabağ döyüşlərində Azərbaycanlı qız-
gəlinlərimiz erməni-rus canavarlarına əsir düşüb
sağ qalacaqlarına ümud etsələr də, yalnız və yalnız,
namuslarını qorumaq naminə özlərini papaqsalan
sıldırım qayalardan atıb, ölümlərinə qovuşmağı
şərəf bildilər. Axı bu qız-gəlinlərmiz də 

Xudadat bəylərin, Cavadxanların 
övladları, törəməliydilər...
Dəhşət ondadır ki, Mircəfər Bağırovun bacar-

madığı, baş aça bilmədiyi Kreml əməkdaşına Bakı
məktəbində, vətənində heykəl qoyulur. Bəs bununla
Cavadxanın, Xudadat bəyin ruhları incidilmədimi?..

Nəhayət, onu bildirmək isteyirəm ki, mənim
savaşım heç də Anar savaşı deyil. Mənim savaşım
Azərbaycan naminə savaşdır. Bu savaşı da mən bu
gün başlamamışam. Belə olmasaydı, nala-mıxa vur-
madan, xarici ölkələrin, xalqların timsalında əsər
yazmadan, birbaşa Sovet Imperiyası rejiminə həsr
etdiyim “Qınamayın məni...” romanını otuz il əvvəl
yazıb Imperiyanın da qılıncının dal-qabağının kəsən
vaxtı dərc etdirərdimmi? (“Azərbaycan” jurnalı,
11.12.1982). Təəssüflər ki, yalnız əvvəli işıq üzü
görən əsər “dostlarımın” qayğıları 

sayəsində qəfildən də dayandırıldı.
“Qınamayın məni...” romanında “Dünya -

Neronlar dünyasıdır!” deyə məhz o dövrdə əsər yaz-
maq da hər kişinin işi deyildi.

Bir daha bildirirəm, mən 24 yaşından adı Sovet
Imperyasının qara siyahısında olan şir ürəkli, fil
dözümlü, millətçi Süleyman Kişinin millətçi oğlu
Şamo Arifəm! Bu adla da fəxr edirəm!

Azadlıq qəzeti 

Şamo Arif: “Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyimiz susur...”

1:4-=.QXD  1/1/2004  9:01 AM  Page 8

www.ne
tew

e.c
om



9 1-7 oktyabr, CotmehD Î P L O M A T¹ 26 (137)

Şêx Fexriyê Mala Bokarik,

yek ji qehremanên me yên

neteweyeyî ye. Piştî têkçûna

Serhildana Şêx Said Efendî

alqandina wan şêx û alimên pê

re, apê Şêx Fexrî Şêx

Şemsedîn li Diyarbekir bi Şêx

Saîd û wan re, apê wî şêx

Nûredîn jî li Xarpêtê dan binê

sêpikê. Birarziyê wan Şêx Fexrî

bi hevalên xwe re daket

Binêxetê.

Malbata Mala Bokarik jî fena

Malbata Şêx Saîd Efendî

Nexşîbendî ne û dewletê ew

fena çêlikên kewan nêçîr kirin û

şandin sirgunan. Malbat ji hev

tirtêfirtê kirin. Têkilîdanîna wan

bi hev re qedexe kirin.

Deh gundên wan hebûn, lê li

biyanan rêncberî, êrxatî jî bi

destê wan nediketin ku li

zarûkên xwe binêrin. Ji

bêxwedîbûnê çeteyên dewletê û

firsendnitraniyên bêbext dest

dan ser gundên wan…

Şêx Fexriyê Mala Bokarik li

Binêxetê, di nava wan mîr û

begên kurdan de, yek ji

endamên Xoybûnê yê

damezrandinê ye. Ji serî heya

gihîştina Qata Xwedê Xoybûnî

ye.

Di bexşandina (efuya) 1928

de Şêx Fexrî zivirî Serxetê,

deşta Silîvan, Qamişluyê, gundê

xwe. Lê gund şewitandibûn, hin

gundên wan yên din jî xelkê

dest dabû ser… Di wê zivirand-

inê de, dibîne ku bexşandina

dewletê dafik e, xapandine…

Çend peyayan bi xwe re digre û

dîsa dizivire Binêxetê. Bi

Navenda Xoybûnê re diaxife,

çekan tedarik dike û tê li herêma

pişta deşta Xezaliyê, Malêgir

Navenda (Qerargaha) xwe

datîne. Ne ji bona lêdanê, ji

bona hebûna xwe eşkerekirin,

eglekirina dewletê û hêzbûna

Xoybûn, bînsendina Îhsan Nûrî

li wan çiyayên Jorîn…

Îhsan Nûrî li Serhedê ji hemî

kurdan re senedeyekî ye…

Îhsan li Jor, Fexrî li Jêr, herêma

Diyarbekir, dewletê mijûl dike.

Hebûna kurdan ya bihêzbuyî

nade ji bîkirin… Ji xwe karê

Xoybûnê daye jî ew e. Ji

dewletê re dibêje: ´Bi tu hawayî

ez qanûnê te yê faşo napejirîn-

im…´ Di nava demeke kin de,

Şêx ders û perwerdeyiya leşkerî

dide ça rsed peyayên siwarî…

Dersdarên wî yên leşkerî

hene. Bînbaşî Feyziyê Bedlîsî

ders dide peyayên wî. Heya

Îhsan Nûrî Paşa têk neçû, Şêx

Fexrî bi hêsanî li herêma xwe bi

civatê re di nava têkiliyan de û

dewlet zêde bi ser de nediçû.

Gelş û teşxeleyên nava civatê

wî safî dikirin…

Ew û dewlet bi hev

hesiyabûn… Him dewletê, him

Şêx Fexrî wext qezenc dikirin…

Her yek li benda roja xwe bû…

Piştî têkçûna Îhsan Nûrî, dewlet

li Şêx Fexrî hat xezebê,

Qolordiya Heftan, Alayiya Sêrtê,

Siwariyî Alayiya Bedlîsê, bi bîst

û sê hezar eskerî û ´Eskerê

Bejik`yanê çeteyên kurd, li

Geliyê Godernê avêtin ser Şêx

Fexrî. Ew û çardeh hevalên wî,

di Şikefta Wisifîkê de dan ber

tankan û topan…

Yên bi Şêx re, di hundirê

Şikeftê de gihîştin qata Xwedê

ev bûn:

1/ Terhoyê Bawernî 2/

Terhoyê Hertayî (Birayê

Mehemed Cebar Axa) 3/

Mehemedê Ezmê 4/ Mistefayê

Barinî 5/ Reșoyê Xerzî 6/ Salihê

Xerzî 7/ Cemoyê Șêxbûbî 8/
Mecîdê Solaxî (Zaza) 9/ Ûnisê

Nêrbî 10/ Ceboyê Bêșiștî 11/
Eliyê Zaza 12/ Sofiyê Xerzî 13/

Feqî Kamilê Șêxbûbî 14/
Cemo…

Li ser Şêx Fexrî pênc stiran

hatine gotin û ketine devê deng-

bêjan. Ji van stiranan ya ewil

evîndara wî, qîza Hecî Eliyê

Safyan Xêlya Hecî ´Gidî Halo Li

Min Bavê Becet, Şêxê Zirav´

kiriye hedîs û xistiye devê deng-

bêjan. Dengbêj wê stiran bi

navê stirana ´Xêlya Hecî´

dibêjin. Sê stiranên din, yek jê

xanim û dotmama wî, qîza Şêx

Nûredîn xanima Şahîdeyê bi

navê ´Şadayê Dikir Gazî

Dilşayê, Dilşayê Dikir Gazî

Nafyayê Korê Çavrijyayê´ li ser

kuştina Şêxê Zirav xistiye nava

civatê. Stirana sisiyan, xanima

herî piçûk, qîza Hecî Zibeyrê.

Hacanan, ji eşîra Hevêdan bi

navê, ´Ay li min ê Siwarê Felek,

Şêxê Zirav´ lorandiye. Ya çaran

ji eşîra Qewmê Çiyê, xanima wî

Nafya û diya Mehmed Becet bi

sernavê, ´Ax Dibê, Wey Li Min,

Wey Li Min, Şêxê Kubar´ ji

dengbêjan re redekte kiriye. Ya

pêncan di saxîtiya wî de li ser

şerê wî û eskerên dewletê bi

sernavê ´Şerê Xezaliyê´ hatiye

gotin. Xwediyê gotinê nediyar e.

Piştî kuştina van qehremanan,

em ê tenê stirana ku jina wî xan-

ima Nafya li ser ´Şêxê Kubar´ bi

vî miqamî bang kiriye pêşkêşî

xwendevanên xwe bikin. Hims

tiran qasê romanekî tiştan ji me

re dibêje û him jî edeba wê pir

bilind e. Meriv zana jina

malmezinan e, zane derd û

kulan vebêje…

Ax dibê wey li minê, wey li

minê, wey li minê, wey li minê,

Nafya dibê Dilșa dayê, sibe ye
hîva gundê me derketî, de îja

wele heyran wez ê bala xwe

didimê, bi dozdeh rima ji

xurbetê, min dî hîva gundê me

derketî ji xurbetê, dozdeh rima ji

xurbetê, wez ê bala xwe didimê,

Qolordiya Diyarbekir Alaya

Sêrtê, Siwariya Bedlisê

Keyalerên Silîvaniya, beglerên

Hezroyê derketine, li pey Bavê

Becet Șêxê Kubar, îro torinê

mala șêx Wisif, digerînin tehqî-

batê… Min dî Nafya dibê Dilșa
dayê, îro li pey Bavê Becet

digerînin tehqîbatê, Șêx Fexrî bi
sê denga dikir gazî, Sofiyê

Xerzî, Mecîdê Zaza we digot,

em șevgêrê șevê ne, îro șev li
me geriyaye, we digot em qebûl

nakin qanûn û nîzama

cimhûryetê, îro bikevin pêșiya
mehkûman, berê me bidin pira

Kemûkê derbas bibin Xetê…

De bala xwe bidin dengê

tifinga Bavê Becet Șêxê Kubar, ji
êvar de ketiye geliyê Hezikan, li

çemê Godernê, pêde weka

birûskê li ezmanan șîrqîn ketê,

îro șer giran e li ser torinê mala

Șêx Wisif, de bala xwe bidiyê
guneyê kafir û misilmanan li

halê me tê…

Ax dibê nabe nabe nabe

nabe dayê wele nabe, de șêwr û

mișêwreyên Silîvaniyan giranin,
heta daw û dozê Bavê becet,

Șêxê Kubar tê de nebe, tu car
caran safî nabe…, bi Xwedê

heya xayiniya kurmancan bi

wan ra be, ji malbatan û eșran tu
car caran yek jî ji me xilas

nabe…

Dibê wey li minê wey li

minêêêê, wey li minê êêê wey li

min wey li min, Nafya dibê Dilșa
dayê hela rabe, îro hîva me der-

ketî ji alî xurbetê, bi dozdeh

rima, disa ji bilind ciyan, min dî

Qolordiya Diyarbekir, Alaya

Sêrtê, Siwariya Bedlîsê

keyalerên Silîvaniyan, beglerên

Hezroyê, pîçaroxên deștiyan, iro

ketine pêșiya Bavê Becet, Șêxê
Kubar, li çemê Godernê, li geliyê

Hezikan tehqîbatê giran

digeriyan…

Min dî Bavê Becet, Șêxê
Kubar bi sê denga dikir gazî

Sofiyê Xerzî, Mecîdê Zaza we

digot, em șevgerên șevê ne,

bikevin pêșiya mehkûman, berê
me bidin îro Qesra Deleberyan,

lawo gidî, mal mîratno heyran,

de iro dîsa derbek li Bavê Becet

Șêxê Kubar dane, ji êvara

Xwedê da șahî ketiye nava
beglerên Hezroyê, mîrekên

Liciyan, giregirên Badikan û

Xiyan, hinga min zanibû keleka

Mala Șêx Wisif ser piștê qelibî,
wele wergeriya…

Îro șer giran e, li ser Bavê

Becet Șêxê Kubar, hewariyên
têne dismalên wan di destan da,

gelo li halê me digiriyan, ax gelî

siwaran, ez li bextê we me hûn

merevin, de lawo îro hûn

bazmedin, hûn terka Bavê

Becet Șêxê Kubar Siwarê Felek
medin…

Dibê dayê nabe wele nabe,

șêwr û mișêwreyên silîvaniyan
giran in, daw û dozên Bavê

Becet tê da nebe, safî nabin

êêê, de heta xayiniya kurman-

can bi wan ra be, ji azbet û

eșîran,ji șêxleran, ji îsal û pê ve
yekî ji me xilas nab, way, ax dibê

dayê, dayê lê lê dayê…

Nafya dibê Dilșa dayê sibe
ye, ji xema dilê min ra bayek sar

tê, aaa uuuu ehee, min dî dengê

tifinga Bavê Becet Șêxê Kubar
ketiye geliyê Hezikan, çemê

Godernê ji êvar da bi serme da

kerr û lal tê…

De heyran min dî vê sibê

derbek li Șêxê Kubar dane,

darbesta wî xweșmêrî dane ser
milê xulaman, berê wî dane

qeza Hezroyê, gelo vê sibê ber

bi mal tê, wele heyfa min nayê li

kuștina Bavê Becet Șêxê Kubar,
heyfa min tê li wê heyfê, cil-

gewrên tirkan ajotin pêșiyê,
keko darbesta Bavê Becet, berê

wê dane edliya Diyarbekir, îro

birine Saraya Hukumatê…

Ax, wey li minê, wey li minê,

wey li minê, wey li minê, gelî

siwaran ez li bextê we me, îro

hûn merev in, hûn baz medin,

min dî siwar lawê xelkê ne, gidî

tev revyan e, de bala xwe bid-

inê, guneyê kafir û misilmanan li

halê me tê, wey ax hey guneyê

gawir û misilmanan li halê me tê,

lawo hûn terka Bavê Becet,

Siwarê Felek medin, haa hay ax

hay…

Wey li mine, wey li mine,

Nafya dibê Dilșa dayê, wele

heta dinya tim weha be,bi

Xwedê gidî vê sibê ji xewas û

mehqûlan, xayiniya kurmancan

heta bi wan ra be, min nizanibû

vê sibê dê dem û dewran biqe-

libe serê me da, keleka Mala

Șêx Wisif dê ser piștê biqelibe

gelo li serê me xira be, de șêwr

û mișêwreyên Silîvaniyan giran

in, hetanî Bavê Becet nebe tu

car caran safî nabin…

Dibê wey li minê wey li minê

wey li minê, Nafya dibê Dilșa
dayê, sibe ye șerekî li me çêbû li

Qesra Dereberyan, min dî

direng e, dengê tifinga Bavê

Becet ji êvar da gelo li pêșiya

firaran, gelo bala xwe bidyê,

ketiye Geliyê Hezikan kerr e,

dêran ez im lê nabe deng e…

Min dî derbek li Bavê Becet

Șêxê Kubar dane, xira kirine

bejna zirav, rextê modeliyê, de

girêdana șehrê na wele kolosa

dor bi reng e, gelî siwaran ez li

bextê we me, lawo hûn merevin,

îro hûn baz medin êêê, hûnê

terka Bavê Becet torinê mala

Șêx Wisif, de lawo Șêxê Kubar,

siwarê Felek medin… (Sidîqê

Bozo)

Xurşîd Mîrzengî

Ji Qehremanên Me Yên Neteweyî,
Şêx Fexriyê Mala Bokarik

1:4-=.QXD  1/1/2004  9:02 AM  Page 9

www.ne
tew

e.c
om



1-7 oktyabr, CotmehD Î P L O M A T¹ 26 (137)10

Yıldırım Türker’in 17.04.2011
Leyla Zana başlıklı yazısını
okuyup, paylaştığım ertesi günü
son dakika haberiyle YSK tarafın-
dan 12 bağımsız milletvekilinin
veto edildiği haberiyle tv’ nin
karşısında dona kaldım.Şöyle diy-
ordu Türker: “Yıllarca Diyarbakır,
Afyon, Aydın, Eskişehir cezaev-
lerini ziyaret ede ede Türkçeyi
öğrendi. Kadın doğmuştu. Kürt
doğmuştu. Bunu bir lanet olarak
yaşamaya hiç niyeti yoktu.”

Leyla Zana’nın hayatını anlatan
bu yazının sonu şöyle bitiyordu:
“Dokunulmazlığı bir çırpıda
kaldırılıvermişti. Hayatta bütün bildik-
lerini kendi gayretiyle öğrenmiş olan

bu kadın, şefkatinden bir an nasi-
plenmediği, zulmünü yakından
tanıdığı devlet tarafından lanetli ilan
edildi. Bir simgeye dönüştü. O kendi-

sine, Kürt
kadınına
sunulan
daracık
dünyanın
ötesinde
bir hayat
yarattı. 

İstesek
de isteme-
sek de
onu
dinleye-
ceğiz.
Leyla
Zana’nın

bu topluma anlatacağı çok şey var.”
Ve bir çoğumuza dayatılan bu

lanet, en umutlu olduğumuz dönem-
lerde birinde yine çok sinsi bir şek-
ilde karşımızdaydı işte.

Alt yazı olarak geçen haber
karşısında yerimde donup kalmıştım.
Bu donup kalma yerini sınırsız bir
öfkeye bıraktı. Sistem ve sistemin
hukukçuları kararın “nihailiğini”
tartışırken, bir yerlerde, yüreğimi,
beynimi ele geçirmiş öfkenin aynısı-
na kapılmış kalabalıkların gidip ken-
dini nerede ve nasıl patlatacakları
ihtimaliyle evimin içinde kaygıyla
dönüp durdum.

Şefkatinden hiç nasiplen-
mediğimiz, zulmüne sıkça maruz

kaldığımız
“devlet” bu
kez çok
sinsi bir şek-
ilde ve tüm
gerçekliği ile
karşımız-
daydı. Fakat
bu kez
hesaplar
yanlış
yapılmıştı!
Bunu çok
geç
olmadan
Kürtlerin
öfkesinde
boğularak
gördüler.

Sadece Kürtlerde değil, bu kez elini
vicdanına koymak “zorunda” kalan
medyasından tutun, meclis başkanı-

na, aydınına, siyasetçisine bunun
yanlış bir karar olduğunu direk ya da
dolaylı olarak dile getirdiler.

Günlerdir Kürdistan Ateş topu
gibi. Her yerde bu haksızlığa karşı
protestolar var. İstanbul da binlerce
Kürdün birkaç saatlik bir zaman dili-
minde bir araya gelerek oluşturduğu
on binlere kimse yaklaşamadı.
Verilen bu kararın doğuracağı
sonuçları dile getiren Kürt milletvekil-
lerinin uyarılarını hemen tehdit
olarak algılayıp, sonuçları onlara mal
etme çabasının bile boşa çıktığı bir
durumdu. 

Haksızlığa maruz kalmış herkes

gibi, bunu ben de kendimden bilirim.
Kısa bir an da, onlarca duygunun
hücum ettiği yüreğimin derinlerinden
beynime yol alan sayısız duygu ve
düşüncenin neden olduğu öfkemden.
Gidip kendimi bir yerlerde patlatma
şansımın olmamasını, tv karşısında
izlediğim kalabalıklarla konuşarak,
onların fırlattığı her ateş topuna
yüreğimi yükleyerek, boğazımda
yumruk gibi duran, dilimin ucuna
gelmiş küfürleri savurmamdan bilir-
im.

En sıradan insanda bile eminim
aynı sonucu yaratmıştır bu adaletsiz-
lik. Ve hiç kimse bu kez, bu öfkeyi
DTP’ ye mal edemeyecek. Bunun
böyle olmadığının en güzel örneğidir
sokaklara dökülen tabanın öfkesi. Ta
çocukluğumuza dayanan zul-
münüzün izleri artık en küçük olayda
ateş topu olarak üstünüze düşecek!
İki yaşındaki çocuğun ensesine sık-

tığınız gaz bombasından tutun, sis-
teminizin öğretmenlerinden yediğimiz
çocukluk dayaklarına kadar
Yaşadıklarımız haklı öfkemizin zemi-
nini hazırlayacaktır hep. Ve sizin bu
öfkede mantık aramaya çalışma
çabalarınız karşısında ağız dolusu
güleceğiz.

Mantığı; gasp ettiğiniz toprak-
larımız da arayın! Orantısız güçte
arayın. Yıllardır tepemizde eksik
olmayan ”güvenlik güçleriniz” de
arayın. Aynı ülkenin, eşit haklara
sahip vatandaşı olduğumuzu savun-
duğunuz ama bu eşitsizliğin kurşun
ve taş arasındaki farkta yatan ayrın-

tıyı “kaçırmanız”
da arayın. Bismil
de, halkın üzerine
açılan ateş sonu-
cu hayatını kaybe-
den ve daha
21’inde olan
gencin bedenine
işlemiş kurşunlar
da arayın! Kurşun
yetmez deyip,
yerdeki ölüsüne
tekme tokat gir-
işen polisin
öğretilmiş öfkesin-
den arayın!

Yıllar önce
yaka paça, ellerine

geçirdiğiniz kelepçelerle, tekme tokat
çıkardığınız Leyla Zana, Hatip
Dicle’leri, bugün sindire sindire ala-
caksınız meclisinize! Leyla Zana
cezaevi yollarında öğrendiği o dille
size anlatacak! Yıllarca hapiste yat-
masına neden olan ama yeni gelişen
bir nesle Kim olduklarını hatırlatan,
meclis kürsüsünden kendi ana
dilinde, alnında halkının rengârenk
doğasını yansıtan renklerle ettiği
yemini gözünüzün içine sokup hatır-
latarak anlatacak!

Yaka paça meclisinizden attığınız
bu insanları, bu sefer yontulmuş bir
zihniyetin ürünü olan YSK’yla devre
dışı bırakma çabalarınız haklı öfkem-
ize takılmıştır, üzgünüz(!) Ve sizler
isteseniz de, istemeseniz de bu kez
dinlemek zorundasınız bir halkın
vebalini boynunda taşıyanları. Size
anlatacakları ve öğretecekleri çok
şeyleri var!

Bir vakit yaka-paça TBMM-den cezaevine aparılan 
Leyla Zana şimdi kürt millet vekili gibi meclise geliyor!

Diyarbakır Bağımsız
Milletvekili Leyla Zana’nın yemin
ederken "Türk milleti yerine
Türkiye milleti" dediği iddia edildi.
Zana "Önceden planladığım birşey
değildi. Demek ki bilinçaltı" dedi.
Diyarbakır Bağımsız Milletvekili
Zana, 1991 yılındaki yemin
töreninde yemin bittikten sonra
Kürtçe, "Bu yemini Türk ve Kürt
halklarının kardeşliği için yapıyo-
rum" demiş hakkında açılan dava
üzerine 1994 yılında Meclis’ten
gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Cezaevinde 11 yıl yattıktan
sonra yeniden Meclis’e
Diyarbakır milletvekili olarak
dönen Zana’nın yemin etmesi
ilgiyle izlendi. Kısık bir sesle

yemini eden Zana yemin bit-
tikten sonra kürsüden
ayrıldı. Meclis Başkanı
Cemil Çiçek de bir düzeltme
yapmasına gerek görmeden
teşekkür etti.

Ancak daha sonra
Zana’nın yemin ederken
"Türk milleti" yerine "Türkiye
milleti" dediği iddia edildi.
Zana basın mensuplarının
bu sorusu üzerine, "Önce-
den planladığım bir şey
değildi. Demek ki bilinçaltı"
dedi.

TBMM Başkanlığı'ndan
açıklama

Bu arada TBMM Başkanlığı,
Zana'nın Anayasa'ya uygun şek-
ilde yemin ettiğinin tespit
edildiğini bildirdi.

TBMM Başkanlığı'ndan
yapılan açıklamada, medyada
yer alan haberlerde Zana'nın
yemin ederken "Türkiye Milleti"
ifadesini kullandığı iddiasının
yer almasına üzerine kayıtların
tekrar incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ses kayıtları ve
görüntülerin incelenmesi sonucu
Zana'nın yemin ederken

'Türkiye' değil 'Türk Milleti'
ifadesini kullandığı tespit
edilmiştir. Anayasa'daki yemin
metni, hem Meclis Başkanı hem
de kürsüde görevli yasama
bürokratları tarafından takip
edilmekte, herhangi bir eksiklik
olması durumunda hatip, Meclis
Başkanı tarafından uyarılmak-
tadır. Kaldı ki Genel Kurulda
Zana'nın yeminiyle ilgili herhangi
bir itiraz dile getirilmemiştir.
Dolayısıyla Diyarbakır
Milletvekili Leyla Zana
Anayasa'ya uygun şekilde yemin
etmiştir" denildi.

Zana'dan çok tartışılacak sözler!
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Koma Diyalogê ya Dîcle û
Firat ji bo damezrênerê
Komara Kurdistanê ya
Mehabadê Qazî Mihemed li
Diyarbekirê konferensek lidar
xist. Di konferansê de
Felakedîn Kakayî
şêwirmendê serokê Kurdis -
tanê Mesûd Barzanî, Prof.
Şukriye Resul, li ser nave 5
partiyên kurd ên Başurê
Rojava Mele Seyîd Beşîr,
Nivîskar û helbestvan
Ehmedê Kurdî, Helbestvan
Mele Îmad, Nivîskar Îbrahîm
Guçlu, şaredarê Sûrê
Abdullah Demîrbaş,
Rêvebirên BDP, HAK-PAR,
KADEP û MUSTAZAF-DER-ê
amade bûn.

Li ser diwarê salonê
posterên serok û pêşengên
kurdan Qazî Mihemed, Şêx

Seîd û Mustafa
Barzanî hatbûn
daliqandin. Li
aliyê din li ser
m a s e y ê
wêneyên Şêx
Seîd, Seyît Riza,
Qazî Mihemed,
Şêx Mehmûd
Berzencî, Simko
Axa û Xalît Beg
hatbûn danîn. Di
destpêka konfer-
ansê de sirûda
"Ey Raqîp" hat
xwendin. Di
dema xwendina
sirûdê de hemû
beşdarên konfer-
ansê rêz girtin. Piştre Ehmedê
Kurdî ji bo bîranîna Qazî
Mihemed helbestek xwend.

Muhîttîn Batmanî rêvebirê

Koma Diyalogê ya Dîcle û
Firat axaftina vekirinê kir.
Batmanî sipasiya hemû beş-
daran kir û da zanîn ku Qazî

Mihemed ji
bo wan
rêberekî herî
navdar e û
got: "Roj roja
yekîtiya kur-
dan e. Em jî
wek ereb, tirk
û farsan
mafên xwe
y ê n
d e m o k r t î k
dixwazin."

P e y a m a
s e r o k ê
K u r d î s ta n ê
M e s û d
Barzanî ku ji
bo konferan-

sê şandibû ji aliyê
şêwirmendê wî Felakedîn
Kakeyî ve hat xwendin.
Herwiha ji bo bîranîna Qazî

Mihemed, Mele Îmad,
helbestek xwend. Şaredar
Abdullah Demîrbaş jî
axaftinek li ser dîroka kurdan
kir. Rêvebirên partiyên siyasî
jî her yekî ji wan axaftineke
kurt kirin.

Mamoste Varoj Têllo, li ser
navê 11 partiyên siyasî yên
kurdên rojava peyamek
xwend. Li aliyê din li ser navê
5 partiyên siyasî yên kurdên
Suriyê Mele Seyît Beşîr axivî.
Beşîr, li ser yekîtiya kurdan
rawestiya û got: "Êdî roj roja
yekîtiya kurdan e. Pêwîst e
kurd li her çar parçeyên
Kurdîstanê hev bigirin û
yekîtiya xwe xurt bikin. Da êdî
kurd xwe ji jêr desthiladariya
dewletên nijadperest rizgar
bikin."

Lihevhatina ku bi
navbeynkariya Herêma
Kurdistanê di navbera Komara
Îslamî ya Îranê û Partiya Jiyana
Azad a Kurdistanê (PJAK) de
hatiye pêkanîn, hêjî di bin mijê de
ye. Tevî ku Îran û Hikûmeta
Herêma Kurdistanê pêdagiriyê
ser wê yekê dikin ku tenê Tehran,
Bexda û Hewlêr aliyên wê
lihevhatinê ne, lê berpirsên
PJAKê behsa rûniştinên rasterast
ên PJAKê ligel Îranê dikin û
dibêjin ew ê di dahatûyekî nêzîk
de hûrkariyan belav bikin.

Îran: Em hêzeke naskirî
li ser sînoran dixwazin
Konsolê Giştî yê Komara

Îslamî ya Îranê li Hewlêrê, Seyid
Ezîm Husênî, bo Rûdawê got ku
ew ligel Bexda û Herêma
Kurdistanê gihane "çare-
serkirineke cihê razîbûnê" bo
nehiştina aloziyên ser sînor.
Husênî dibêje ku di navbera wan,
Îraq û Herêma Kurdistanê de
lihevtêgihiştin pêkhatiye "derbarê
ku her aliyek erkên xwe cîbicî
bike û asayişa sînorên xwe
biparêze."

Husênî derbarê erkên Herêma
Kurdistanê yên piştî wê lihevhat-
inê got "Erkê ku dikeve ser
Herêma Kurdistanê pêgîriyeke
navnetewî û yasayî ye, pêwîste
hêzeke çekdar a fermî ya girêdayî
Herêma Kurdistanê li ser sînoran
bi cih bibe. Mesela çawaniya
cîbicîkirina vê dikeve ser milê
wan bi xwe, ka ew ê hêzên
Pêşmerge bicihbikin, yan wê ligel
Bexda li hev bên ku hêzên
Zêrevanên Sînor bên bicihkirin,
ev mijareke wan a hundirîne."
Husênî herwiha got "tiştê ji bo me
girîng ewe ku li himberî me li ser
sînor aliyekî fermî hebe, nas-
nameya wan diyar be û em
bizanin ew kî ne."

Konsolê Giştî yê Îranê herwi-
ha red kir ku wan gotûbêj ligel
PJAKê kiribin û PJAK aliyekî vê
lihevhatinê be û got "lihevhatina
me ligel Hikûmeta Herêma
Kurdistanê ye." Lê PJAK
axaftineke din dike.

"Rawestandina şer bi
navbeynkariya Hikûmeta
Kurdistanê bû"
Nûnerê Hikûmeta Herêma

Kurdistanê li Tehran, Nazim
Debax, jî bi heman şêweyî red
dike ku rûniştinên rasterast
navbera Îranê û nûnerên PJAKê
bi amadebûna Hikûmeta Herêma
Kurdistanê pêkhatibin: "Heta niha
di navbera PJAK û Îranê de bi
amadebûna Hikûmeta Herêma
Kurdistanê ti civîn çênebûne, lê
rawestandina şer û pevçûnan
navbera PJAK û Îranê bi
navbeynkariya Herêma
Kurdistanê pêk hat. Ev hemû jî
piştî wê yekê hat ku Nêçîrvan
Barzanî bi serokatiya şandeke
Herêma Kurdistanê çû Îranê, da
pirsgirêka navbera PJAK û Îranê
û bandora wan li ser Herêma
Kurdistanê bi rêyên aşîtî çareser
bibin."

Berpirsekî haydar ê Hikûmeta
Herêma Kurdistanê got ku ev
lihevhatina navbera PJAK û Îranê
de bi navbeynkariya Herêma
Kurdistanê pêk hatiye û herdu alî
jî li ser wê yekê qayil bûne ku

hêza Pêşmergeyan biçin ser
sînoran.

Ew berpirsê mezin ku haydarê
hûrkariyên wan gotûbêjan bû bo
Rûdaw got "Lihevhatineke dest-
pêkî çêbûye ku ji vir û şûn de
hêzên PJAKê çalakiyên xwe yên
dijî Komara Îslamî rawestînin û
êdî gerîllayên wan neçin aliyê din
ên sînorê Îranê. Îranê jî li himber
de topbarana navçeyên sînorî
yên Herêma Kurdistanê rawes-
tandiye û ev nêzîkî 10 rojane
herdu aliyan êrîş dijî hevdu
encam nedane." Wî berpirsyarê
ku nexwest navê wî eşkere bibe
got "li gor wê lihevhatinê hêza
Pêşmergeyan her dema ku fer-
man bo wan derket wê biçin.

“Ev lihevhatina baş
encama serdana
Nêçîrvan Barzanî bû”
Wî berpirsekî Hikûmeta

Herêma Kurdistanê herwiha got
jî, Îranê dixwest êrîşên fireh ên
leşkerî pêk bîne, lê serdana
Nêçîrvan Barzanî bi nûnertiya
Serokê Herêma Kurdistanê bû
sedema ku Îran êrîşan neke û pişt
re topbaranê jî rawestîne.

Partiya Jiyana Azad a
Kurdistan (PJAK) got agirbest û
paşdekişîna ji Girê Casûsan û
eniya şer li gor lihevhatin û
lihevtêgihiştina ligel Herêma
Kurdistanê pêk hat. Herwiha
amaje didin wê yekê jî ku di wê
çarçovê de rûniştinên wan ên
rasterast ligel rayedarên Îranê jî
hebûn.

Berpirsê Têkiliyên PJAKê, Dr.
Seyidxan, di vê derbarê de bo
Rûdawê got "me bi
navbeynkariya Hikûmeta Herêma
Kurdistanê agirbesta himber Îranê
îlan kir û em hêvîdar in ku Îran jî
wê agirbestê li ber çavan bigire û
pirsgirêka kurd li Îranê çareser
bike, ji ber ku hem Îran û hem
Kurd jî wê sûdê jê bibînin."

Dr. Seyidxan herwiha got
"bêguman ev lihevhatin ji encama
serdana Cîgirê Serokê Partiya
Demokrat a Kurdistan Nêçîrvan
Barzanî bo Tehranê bû, em jî
dibînin ku lihevhatin baş e." Wî
berpirsê PJAKê got ku ew
Hikûmeta Herêma Kurdistanê
weke destkeftiyekî mezin bo
Kurdên hemû perçeyên din ên
Kurdistanê dibînin, herwiha ew
Parlemana Kurdistanê jî weke
saziyeke ku nûnertiya her çar
perçeyên Kurdistanê dike
dibînin."

PJAK: Hevdîtiyên me yên
rasterast ligel Îranê hebûn
Berpirsê Têkiliyên PJAKê der-

barê wê yekê ka gelo civînên wan
ên rasterast ligel rayedarên Îranê
hebûn, got "em ê di rojên dahatî
de daxuyaniyeke fireh bo raya
giştî eşkere bikin, derbarê
hevdîtin û hemû ew hewlên hatine
dayîn bo aramkirnina vê rewşê."
Wî herwiha got "belê hevdîtinên
me yên rasterast hebûn."

Tevî ku rayedarên Herêma

Kurdistanê dibêjin ku li gor wê
lihevhatinê hêzên PJAKê wê
hemû karên xwe yên leşkerî di
nava xaka Îranê de rawestînin, lê
Dr. Seyidxan ew yek red kir û got
"ev hizirkirineke şaş e, em hêzeke
Rojhilata Kurdistanê ne û gerîl-
layên me li çiyayên Şaho, Mako û
Dalaho ne. Em dema li navçeyên
sînorî bêdeng dibin, tenê ji ber wê
yekê da em hêncetan nedin Îranê
ku gundên ser sînor topbaran
bike."

Dr. Seyidxan got ku heta niha
meseleya bicihkirina hêzên
Pêşmergeyan li wan cihên ku
berê ew lê bûn, ligel wan nehatiye
behskirin û got "me xwe ji wan
navçeyan kişand û me dan destê
PKK`ê, ew dikarin ligel wan biax-
ivin."

Hêzên PKKê li cihên
PJAKê bi cih bûn?
Endamê Lîjneya Têkiliyên

Derve yên PKKê, Roj Welat jî got
ku piştî paşdekişîna hêzên
PJAKê ji Casûsan hêzên PKKê li
wir bi cih bûne. Roj Welat ew yek
jî bo Rûdaw got ku "çûna hêzên
PKKê bo Casûsan bi lihevhatina
navbera Îran, PJAK û PKKê bû,
herwiha Herêma Kurdistanê jî bi
vê lihevhatinê haydar e." Wî her-
wiha got "Casûsan xaka sînorê
navdewletî yê Îranê ye û niha
hêzên PKKê di nava xaka Îranê
de ne li Casûsan."

Lê Berpirsê Têkiliyên Derve
yên Partiya Karkerên Kurdistan
(PKK) Ehmed Denîz wê yekê red
dike ku hêzên PKKê piştî paşdek-
işîna hêzên PJAKê ji Casûsan,
cihê wan girtibe. Ew derbarê
çawaniya çûna hêzên PKKê bo
navçeya Casûsan dibêje "em ê
paşê helwesta xwe ya derbarê
mesela Casûsan eşkere bikin."

Ehmed Denîz herwiha got
"hêzên PJAKê piştî ku li hev
hatin, ji Casûsan paşde hatin
kişandin, Casûsan ket bin destê
leşkerê Îranê." Deniz herwiha got
"kontrolkirina Casûsan ji aliyê
Îranê bi lihevhatina di navbera
PJAK û Îranê pêk hat."

Peyama Barzanî di konferensa
Qazî Mihemed hat xandin

Bi navçitiya Herêma 
Kurdistanê, Îran û 
PJAK li hev hatin
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Лейла Зана курдская правозащит-
ница, бывший депутат турецкого парла-
мента (1991-1994), осужденная к 15
годам лишения свободы за принесение
перед парламентом присяги на курд-
ском языке, родилась 3 мая 1961 г в
деревне Бахча (20 км от г. Фаркин
(Сильван) провинции Диярбакыр. 

Ее деревня имеет 8 домов, и все
ее жители являются родственниками.
Они принадлежат к суннитскому
суфийскому ордену накшбанди.

Когда ей было 14 лет, родители

выдали её замуж за ее двоюродного
брата Мехди Зана, являвшегося мэром
г. Диярбакыра до военного переворота
1980 года. Лейла и Мехди Зана прове-
ли всю жизнь в политической борьбе,
направленной на предоставление
политических и культурных прав кур-
дам — народа, который формально и
конституционно не существует в
Турции. 

За свою политическую деятель-
ность супруги на долгие годы попали за
решетку (Лейла на 11 лет, Махди — на
16 лет). За годы супружества Лейла с
мужем прожили вместе всего 5 лет,
мать двоих детей.  

Когда Лейла хотела стать членом
парламента, муж предупредил ее что,
ей грозит арест, наказание, и тюрьма,
если они будут говорить на курдском
языке. «Но мы должны сделать это!» —
сказал ей Махди.

Она была членом парламента
Турции в качестве кан-
дидата от ныне пре-
кратившей свое суще-
ствование курдской
Социал-демократиче-
ская Народной партии
(SHP). 

В 1991 году Лейла
Зана стала первой
курдской женщиной,
избранной в турецкий
парламент.

Более 25 миллио-
нов курдов в Турции -
это более третья
часть населения стра-
ны, власти рассматри-
вают как «пятую
колонну» и считают угрозой государст-
венному единству. В течение длитель-
ного времени употребление курдского
языка в Турции считалось уголовным
преступлением. Лишь к началу 1990-х
годов он был легализован, однако его
употребление в общественных местах

все еще находилось под запретом. Так,
краткая речь, произнесенная Лейлой
Зана на курдском языке в турецком
парламенте, обернулась громким скан-
далом и в дальнейшем стала одним из
оснований ее ареста. Вина Лейлы Зана
состояла в том, что будучи представи-
тельницей курдского меньшинства, она
не сочла нужным это скрывать. Войдя в
состав парламента, она принесла при-
сягу на турецком языке, как предписы-
вал закон, но затем добавила по-курд-
ски: «Я буду бороться за то, чтобы курд-
ский и турецкий народы могли жить
вместе в демократии!». Уже в тот
момент парламентарии разразилась
криками: «Что это значит? Кто смеет
говорить в парламенте Турции на дру-
гом языке? Сепаратистка! Террористка!
Арестуйте ее!». 

Она - первый курд, кто имел сме-
лость сделать это. После нее, еще 7
курдских депутатов были заключены в
тюрьму по той же причине. Они были
обвинены турецким Верховным судом
в нарушении Конституции Турции и
попытке разделить народ.  

Арестовать в течение трех лет не
удавалось — мешал юридический

иммунитет парламентария, даже
несмотря на то, что выступать публич-
но на курдском языке в то время было
делом подсудным. После запрета
Демократической партии, в которую
входила Лейла Зана, она лишилась
депутатской неприкосновенности и в
декабре 1994 года вместе с тремя дру-
гими депутатами Демократической пар-
тии — Хатипом Дижла, Селимом
Садаком и Орханом Доганом, она была
арестована по обвинению в государст-
венной измене и членстве в Рабочей
партии Курдистана (ПКК/КРП). После
судебного процесса, признанного меж-
дународными наблюдателями срежис-
сированным, Лейла Зана была приго-
ворена к 15 годам тюремного заключе-
ния за защиту прав курдского меньшин-
ства в Турции. 

Зана категорически отрицала свою
вину, однако на основании свидетель-
ских показаний, предположительно

полученных под пыткой, Зана и трое её
однопартийцев были приговорены к 15
годам тюремного заключения. На
судебном заседании она утверждала:

«Я не признаю ни одно из предъ-
явленных мне обвинений. Если бы хоть
одно из них соответствовало действи-
тельности, я взяла бы на себя всю

ответственность, даже если это стоило
бы мне жизни. Я защищала демокра-
тию, права человека и братство между
народами, и буду делать это до послед-
него вздоха».

Во время пребывания в тюрьме
она написала книгу «Записки из тюрь-
мы».

Лейла Зана 19 мая 2009 в столице
Норвегии городе Осло на организован-
ной Форумом Свободы Конференции
по теме «Сила человеческого достоин-
ства и свободы» впервые за много лет
публично рассказала об одном эпизоде
из своего тюремного злоключения: 

«Дата: 26 июля 1988 года.
Расположение: Диярбакыр, карцер
Управления безопасности Сил быстро-
го реагирования ... 

Камера, куда я заперта, по площа-
ди меньше одного квадрат метра…
Хотя я и хрупкая, но не умещаюсь даже
приседая… Нет окна. Ночь? День? Не
могу определиться. В горячий июль-
ский день жарко, как в аду! Пытаюсь
дышать равномерно, но тщетно! Не
получается! Я должна довольствовать-
ся своим нахождением здесь как в
гробу, только стоя вертикально и наде-

яться на что-то... Нет другого выбора!
Крики и вопли, слышные из сосед-

них камер, буквально разрывают
небо...

В какой-то момент из хлопчатобу-
мажных обувей сделав подушечку и

завернувшись длинным подолом
платья как постельное белье, пытаюсь
заснуть… Но тщетно. И я начинаю
перебирать в памяти свое прошлое и
думать о грядущем, которая ожидает
меня.

Память меня вернула на утро 12
сентября 1980 г. 

Мне еще не полных девятнадцать
лет и я беременна. Настойчивый стук в
дверь и я не успела ее открыть, солда-
ты вырываются в дом, и в тот же миг на
шее чувствую холодное дуло оружия.
Из-за прижатое на грудь пистолета я не
смогла даже шевельнуться. Я подвер-
глась к тяжким оскорблениям, и обыс-
кивалось каждый угол в доме. Так как я
не знала турецкий язык и была негра-
мотной, по этой причине не могла у них
спросить, что происходит? В отрывоч-
ных разговорах военных часто про-
износилась имя моего мужа, и я от
этого поняла, что они ищут его. 

В доме было боязливо оставаться,

и от одиночества и страха я сильно не
находила себе места. Не было ни одно-
го надежного и безопасного места, куда
бы я могла спрятаться. Но я больше не
могла оставаться дома. Единственное,
что мне следовало — скорее покинуть
дом. Выйдя из города Диярбакыр, я
бродила по окрестным деревням. В
какую бы деревню я не приходила, там
с моим приходом повторно начиналась
паника. Сельчане хотя и пытались
скрывать ее, но тревожность чувство-
валось. Я соблюдала традиции дерев-
ни и делала все по сельскому быту. Как
сорокалетний табачный работник я
нанизывала листа табака веревке и до
сих пор помнью, что мои пальцы как
при ожоге покрывались волдырями. Я
теперь была беглянкой. Да еще в при-
дачу, не знала от куда, от кого и отчего
я бегу…

Каждый человек, сказавший, что
«Я курд. Наличие курдского народа в
этой стране должно быть принято» и
борющееся за это демократическими
путями, был виноват перед системой. Я
не могла даже этого сказать. Из-за
незнания турецкого языка, да и если
честно, сама толком не знала, кто я.

Говорящий на курдском языке, плачу-
щий, смеющий, поющий колыбельные
песни по курдски, но, не принадлежа-
щий к себе курд ... Просто женщина…
Но, даже не способной нести за себя
личную ответственность простой чело-

век… 
Кто я? Какие

права и статуса
«быть курдом»? Что
означают понятия
народ, нация, угнета-
тель, угнетенный,
фашизм, капита-
лизм? Что такое
С о ц и а л и з м ,
Коммунизм? Это
были мои безобид-
ные и безответные
вопросы…  

Но, несмотря на
это, я была в розыске
как преступница и
преследовалась как в

театре абсурда… 
…

Быть курдом — потенциальное
преступление, защита права курдов —
«государственная измена»! Потому что
эта страна — прежде всего родина
турок, а потом уже родина тех, кто счи-
тают себя турками. Это веление госу-
дарство, закреплено в Конституции и
законах. По этой причине я как потен-
циальный кандидат в «предательстве»
была преступницей. Но, такой подход
ко мне не была так уж и лишена осно-
ваний. Так как, однажды начав свой
«бег 12 сентября», я стала путницей
дальней дороги, ведущей к «измене
Родине» и не имеющей точки возврата.
И моя камера была не умещающей
мои надежды временной остановкой
на этом пути... 

Найдя силу отпора от своих раз-
мышлений и ставя под сомнение устои
сложившейся системы, я вдруг вздрог-
нула от громыхания открывающегося

Лейла Зана: самопожертвование
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двери. А может и очнулась? Двое на
порядок больше меня полицейских
плотно завязали мои руки за спиной, а
потом и глаза. «Пошла, на допрос!». Я
в комнате допроса. Меня засыпали
пинками и ударами и требовали раз-
деться. Я сопротивлялась и понимала
тщетность своих усилий.
Сопротивляясь, от полученных ударов

я постепенно теряю сознание. Когда
сознание вернулось, вижу себя голой

под сильной струей водомета и весь в
кровоподтеках. 

«Говори! Говори, тебе велят! Все эти
годы пред вратами тюрем ведешь про-
паганду. Куда не глянь, везде ты. И
вчера женщин ты агитировала, не так
ли? О каких человеках, правах, курдах
вы треплите. В этой стране — каждый
человек турок. Это вы освоите.
Следует жечь и вас и всех заключен-
ных. Посмотрите на Саддама и благо-
дарите нас. 

А что я могу сказать, что? Разве
несколько месяцев тому назад, 16
марта, тысячи курдов в Халабдже
Саддам не уничтожил химическим ору-
жием? Однако, нынче я уже не была та
«Простая женщина на утро 12 сентяб-
ря». Я уже разбиралась, уразумевала и
понимала, что происходит.
Возникающие в уме вопросы больше
не оставались без ответа. Кроме того, я
не видела разницы между Саддамом и
по-саддамовски правившими Турцией
и все это испытывала на себе.

Когда меня как мешка бросили в
камеру, вновь в моем сердце бушевало
волнение от встреч с моими мечтами и
надеждой. Чувства переполняли меня.
Я не признавала за собой никакой
вины. Но, несмотря на это, была винов-
ной… Так как уже говорила, что я курд,
знала о правах человека, о правах
моего народа, наций на самоопределе-
ние, большинства «изм»ов. И по край-
ней мере, могла сама поведать о них. 

По мере того, как я начала распо-
знавать и осознать себя, я стала разо-
браться и в источниках неравенства
между людьми. Точно так же я выясни-
ла для себя причины национальной,
классовой, сексуальной, религиозной и
всех других неравенства жизни и отно-
сительно их вопросы для меня больше
не были абсолютной тайной. 

Дверь громко еще раз открывается.
Входящие опять были те же. Их отвра-
тительная смех выдавала их намере-

ния, и я знала, что будет дальше.
Однако они плотно связали мои руки и
глаза. Мое ярое сопротивление разби-
ваются под их кулаками, мне казалось,
что как будто отрывают мои руки и ноги
от тела. 

Я нагая. Провода расположены в
различных частях моего тела и я знала,
что даже на мгновение, электрические

потоки далеко
унесут меня от
всех моих меч-
таний и надежд.
П о с т е п е н н о
уходя, я еще
крепче прижи-
маюсь к моим
надеждам. 

Подвергаюсь несвязанным, стран-
ным и смешным вопросам: «Скажи,

кому ты собиралась передавать этот
пароль!».

Пароль то, что они говорят, был не
более чем весть из Диярбакырской
тюрьмы. В той записке муж писал:
"Лейла! Я вымыл пальто, но подкладка
окрасила ткан. Отнеси ее на химчистку.
Если пятно выведут, принеси мне, а
если нет, то не надо». 

Действительно, пальто было окра-
шено после стирки. Кто мог подумать,
что эта безобидная просьба вылеться в
обвинение в совершении преступления
и «измене»? Но, служба безопасности
сочла, что записка зашифрованный
пароль и я по этой причине арестована
и подвергаюсь пыткам». 

С арестом курдской правозащитни-
цы во всем мире развернулась кампа-
ния по освобождению Лейлы Зана с
участием сотни известных политиков и
влиятельных международных органи-
заций. Началось с того, что 4745 жен-
щин из 15 европейских стран разверну-
ли кампанию – «День собственного
заключения взамен на день свободы
Лейлы!». 

Организация «Международная
амнистия» признала Лейлу Зана
узником совести. Она - лауреат мно-
гих международных правозащитных
премий. В 1994 году она была удо-
стоена премии Рафто, а в 1995 году
Европейский парламентом была удо-
стоена премии имени А. Д. Сахарова.
Она также была удостоена премий
Ахенская премия мирай и Бруно
Крейски (1995). В 2009 г. она была
включена в список претендентов на
высшую награду за достижения в
области укрепления мира, ежегодно
присуждаемую Нобелевским комите-
том в г. Осло.

Лейла Зана также является облада-
телем титула почетного гражданина
Парижа и Женевы и награждена
«Серебрянной медалью Парижа».

Премия Андрея Сахарова вручается

Европейским парламентом за дости-
жения в сфере защиты прав челове-
ка. Евросоюз пытался добиться от
властей Турции освобождения Заны
хотя бы на время церемонии награж-
дения. Анкара просьбу отклонила, и
получать награду в Брюссель в 1996
году отправился муж Заны. 

Европейский суд по правам чело-
века в 2001 году признал незакон-
ным содержание курдской правоза-
щитницы под стражей.
Потребовались качественные струк-
турные изменения турецкого обще-
ства, государственной и судебной
системы, чтобы отменить приговор
одному человеку, а вместе с этим и
разрешить курдский язык. Тогда же
власти ЕС обязали Анкару изменить
политику в отношении курдов – это усло-
вие было выдвинуто в числе обязатель-
ных для начала переговоров о вступле-
нии Турции в Евросоюз. 

Дело Лейлы Зана было подано на
пересмотр в Верховный апелляционный
суд после того, как в 2003 году
Европейский суд по правам человека
признал вердикт турецкого суда неспра-
ведливым. 

Анкара и Брюссель пришли к взаи-
мопониманию по «делу Лейлы Заны»
весной 2004 г. и в июне 2004 году после
решения Апелляционного суда Турции
Лейла Зана и ее однопартийцы вышли
на свободу. 

Лейла Зана добралась до Брюсселя
с более чем девятилетним опозданием.
Бывший депутат турецкого парламента,
представитель интересов курдов только
13 октября 2004 г. смогла лично полу-
чить премию имени Андрея Сахарова,
присужденную ей еще в 1995 году.

Радио Свобода 13 октября 2004
года свой спецвыпуск посвятила Лейла
Зана, назвав ее «Человек дня Радио
Свободы», когда в Брюсселе ей вручали
престижную премию Европейского пар-
ламента «За свободу мысли» имени
Андрея Сахарова. 

В январе 2005 года Европейский суд
по правам человека обязал Турцию
выплатить бывшим членам
Демократической партии по €9 000 за
нарушение права на свободу самовыра-
жения.  В 2005 году Лейла Зана вступи-
ла в Партию демократического обще-
ства (ПДО; тур. Demokratik Toplum
Partisi, DTP) и продолжила политиче-
скую деятельность. Но, судебные пре-
следования Лейла Зана этим не прекра-
тились. 5 декабря 2008 г. 5-ый Суд по
тяжким наказаниям Диярбекира осудил
Лейлу Зану, которая обвиняется в про-
паганде террористической организации
и совершении преступления от имени

организации, членом которой не являет-
ся, на 10 лет лишения свободы.

Одной из причин нынешнего суда
над Лейлой Зана кроме ее активной
общественно-политической деятельно-
сти послужил и публичный отказ призна-
вать лидера Рабочей партии Курдистана
(КРП) Абдуллы Оджалана террористом. 

10 апреля 2008 года суд города
Диярбакыр приговорил Лейлу Зана к 2
годам тюрьмы по обвинению в распро-
странении «террористической пропаган-
ды»: во время политического митинга в
2007 году бывший депутат турецкого
парламента заявила, что у курдов есть 3
лидера — 1-й Президент Автономного
Региона Иракский Курдистан Масуд
Барзани, 6-й Президент Ирака Джаляль
Талабани и находящийся в заключении
лидер Рабочей партии Курдистана
Абдулла Оджалан. В частности, сторона
обвинения цитировала такие ее слова:
«Я благодарна этим трем вождям. Они
живут в умах и сердцах курдов». Суд
вынес приговор Лейла Зане по статье
«пропаганда террористической органи-
зации».

11 декабря 2009 года
Конституционный суд Турции принял
решение о запрете Партии демократи-
ческого общества — по мнению турец-
ких судей, ПДО представляла собой
угрозу национальной безопасности госу-
дарства вследствие своих контактов с
Рабочей партией Курдистана.

8 апреля 2010 года турецкий суд
приговорил Лейлу Зана к 3 годам тюрем-
ного заключения по обвинению в «рас-
пространении террористической пропа-
ганды».

Эти судебные преследования толь-
ко закаливают характер Лейла Зана и
она по сей день в олимпе курдской поли-
тики отстаивает интересы своего наро-
да. 

Лятиф Маммад

е во имя народа

После 17-лет Лейла Зана пофторно 
приняла парламентскую присягу

1 октября в Анкаре открылась сессия
вновь избранного парламента, на кото-
рой приняли участие и курдские законо-
датели от Партии мира и демократии,
официально прекратившие бойкот пар-
ламента.

В ходе сессии первой приняла прися-
гу Лейла Зана; как ожидается, за ней
последуют и другие депутаты.

Зана была избрана в парламент в
1991 году и тогда же, принося парламентскую присягу, добавила к ней
несколько слов на курдском языке, что вызвало возмущение парламен-
тариев и турецкой общественности. Позже, Зана с тремя коллегами про-
вела 10 лет за решеткой по обвинению в сотрудничестве с РПК, которое
она отрицает. Они были освобождены в июне 2004 года.
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… в кишлаке Алдасир, насчи-
тывающей 13 хозяйств, все
жители считаются родственни-
ками. Совершенно анологичную
ситуацию мы встречаем и у
Эриванских курдов, где род —
«тарва» — означает совокупно-
сти всех близких родственников
по мужской и женской линии,
но, как и в Азербайджане, не
далее второго, самое большое
— третьего поколения. 

Типичным, чисто курдским
родом является Хасананлы,
населяющих 8 кишлаков
Кельбаджарского района.
Шахсуваровы, живущие в 9-ти
селах Каракишлакского дайра и
др. 

Большинство курдов утрати-
ло родовые связи, существую-
щие фамилии (Таранлы,

Кемерли и пр.) повидимому,
существует не более 50-60 лет.

Ежегодно ранней весной в
каждом кишлаке организуются
группы хозяйств (от 5 и макси-
мум до 15 хозяйств), носящие
название «оба» для совместной
летовки. Жители села Минкенд
образуют, например, 6 оба. 

Система оба привела нас к
другому родовому институту,
который несомненно, до сих пор
сохранился в Курдистане: мы
разумеем патриархальную
власть почетных, заслуженных
стариков, т.н. ахсаккалов, кото-
рым у Эриванских курдов соот-
ветствует «руспи»...

Из других родовых институ-
тов отметим сильно развитую,
абсолютно безвозмездную взаи-
мопомощь. («ЗВ». № 188 (2156,
18 августа 1926 г.)

4. Национальные отношения
Национальные отношения в

Азербайджанском Курдистане
отличаются большой слож-
ностью и запущенностью…

Водворение их произошло в
конце XVI века в результате …
удачных войн Аббаса I с турка-
ми. Эти переселяемые … курды
были … шиитами и религиозно
(а в то время, значит и полити-
чески) были враждебны всей

массе турецких курдов, являв-
шихся суннитами, за исключе-
нием отдельных кызылбашей
Дерсима.

Перепись 1926 г. определяет
их (армян) общее число в 307
чел (0,6% всего населения)
уезда. Мы видим лишь одну
армянскую деревню Кала Осрин
в ущелье по дороге, ведущей в
Курдистан (15 км от Лачина). В
Лачине армян 66 чел.

Азербайджанские тюрки в
отличие от армян представляют
сравнительно новую этниче-
скую группу, при этом про-
являющую тенденцию не к
упадку, а наоборот, к безгранич-
ному росту и укреплению.
Ощущается это не только путем
механического увеличения
национального ядра, в резуль-
тате переселения из соседних

чисто тюркских районов
Азербайджана, но — и это
самое главное — в гораздо
большой степени путем слож-
ных процессов культурной асси-
миляции в форме «тюркиза-
ции». 

«ЗВ». № 237 (2205), 15 октяб-
ря 1929 г. 

* * *
Агдам, 1 апреля. Из пределов

Карабахского округа выделен
с а м о с т о я т е л ь н ы й
Курдистанский округ с центром
в Лачине. 

Четыре района этого округа,
населенные главным образом
курдами… были лишены воз-
можности иметь постоянную
связь с административными и
другими учреждениями окруж-
ного центра. 

Первоначально Аз. ЦИК
предполагал создать на терри-
тории Карабахского округа из
районов Карягинского,
Зангеланского, Кубатлинского и
Лачинского — Араксинский
округ с центром в Джабраиле
(Карягино). Проект этот вызвал
возражения мест, так как с осу-
ществлением его
Келбаджарский и Котурлинский
районы, наиболее отдаленные
и отсталые во всех отношениях,

совершенно отрывались от
окружного центра, теряя с ним
даже непосредственную терри-

ториальную связь. Кроме того,
связь Лачинского района с цент-
ром нового округа —
Джебраилем — испытывала бы
серьезные затруднения, так как
130 километровый путь от
Лачина до Джабраиля проходит
на протяжении 45 км по безвод-
ной и безлюдной Герянской
пустыне. 

Вопрос о перерайонирования
Карягинского округа широко
обсуждается на Карабахской
окружной партконференции, на
которой был выдвинут проект
создания Курдистанского округа
с приданием к нему части
Джабраилского уезда. В настоя-
щее время Аз. ЦИК вынес
постановление о создании из
районов Кельбаджарского,
Катурлинского, Лачинского,
Кубатлинского и Зангеланского
с частью Джебраилского (район
Ханлыха и три прилегающих к
нему сельсовета) —
Курдистанского округа с цент-
ром г. Лачин.

«ЗВ». № 144 (2412), 2 июня
1930 г. 

* * *
Изучение культуры курдов
В Баку приехала экспедиция

института национальностей при
ученом комитете ЦИК СССР во

главе с доцентом
Ленинградского института лин-
гвистики курдоведа А.

Шамиловым, в составе ирани-
ста профессора Миллера и эко-
номиста Мурадхана. 

Экспедиция изучит экономи-
ку и быт курдов и выяснить воз-
можность создания единого
литературного языка курдов,
живущих в СССР.

Экспедиция посетит районы
расселения курдов в
Азербайджане, Грузии Армении.
Материалы экспедиции лягут в
основу дальнейших разработок
вопросов развития курдской
культуры.

«ЗВ». № 184 (2995), 11 авгу-
ста 1933 г. 

* * *
В Закавказье прибыло из

Ленинграда группа студентов-
курдов ленинградского институ-
та (историко-лингвистического)
под руководством доцента
института А. Шамилова. В
настоящее время группа выеха-
ла в Армению. Среди студентов
— несколько товарищей,
направленных в Вуз из Армении
— Канат Курдоев и Салах
Джафаров. Цель — собрать
материалы по курдскому языку
и культуре.

«ЗВ». № 148 (3561), 28 июня
1935 г. 

Заря Востока О 
Курдах Закавказья
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Герой романа Эмиля Золя Жан
Вальжан просидел 19 лет в тюрьме за
кражу буханки хлеба. Такие были време-
на. Так и хочется воскликнуть «О време-
на, О нравы!».

В нашем просвещенном веке научно
технического прогресса, компьютерных
технологий, расшифровки ДНК и клониро-
вания, людям, укравшим историю целого
народа, как правило - честь и хвала. Во
многих случаях они даже получают гоно-
рары, премии, признание и почёт.

Что поделать - чья власть, того и исто-
рия, религия, литература, правда.
История почти всегда пишется победите-
лями и завоевателями и отражает их
точку зрения или, по крайней мере, вер-
сии победителей даётся предпочтение, и
она берёт верх. Так и курды творили вели-
кую историю, а другие пожинали её
плоды.

Величайшая и самобытная курдская
культура всегда была неким подобием
Золушки в родном доме, ей отказывали в
праве на общечеловеческое значение.
курды превратились в народ с украден-
ной историей.

Если верить современным турецким,
арабским, персидским и в особенности
армянским источникам то курды никогда
ничего толкового не создали. Язык у них
персидский, одежда арабская, танцы
армянские и вообще народ ли это?!

А у езидов религия вообще непонятно
какая, то ли это Сатанисты, то ли язычни-
ки солнцепоклонники, ужас. Я часто
задаю себе вопрос - что это за народ
курды??? Мрачная картина.

Вот так, всё курдское историю, рели-
гию, культуру да и сам Курдистан растас-
кивали все кому было ни лень по частям,
оптом и в розницу.

Трудно найти в истории пример столь
глобального грабежа!

Наши «доброжелатели» лишили нас,
Родины, языка истории многовековой
культуры богатейшего наследия, а вслед
за этим самого права на существование.
Временами казалось, что наш народ
исчез, навсегда разделив участь некото-
рых других великих народов древности,
затерялся где-то в глубинах древности и
средневековья.

Экспроприаторы истории превратили

древнейшие памятники курдской культу-
ры в ассирийские, персидские, арабские,
армянские, турецкие. В общем, раздели-
ли, также, как бандиты обычно делят
награбленное.

Так развалины древних курдских хра-
мов в историческом Курдистане стали
святилищами «автохтонных народов» в
«Западной Армении» или же в современ-
ном Азербайджане. Так курдские учёные,
историки и географы, астрологи и фило-
софы стали арабскими и персидскими
мудрецами. Сказки, легенды и предания
обрели новых хозяев, которые, переведя
их на свой язык, даже не потрудились
изменить имён их героев. Так курдские

песни и мелодии стали турецкими.
Национальный курдский танец КОЧА-

РИ – который так и переводится с курд-
ского как танец кочевников, людей кочую-
щих на летние высокогорные пастбища, и
берущий начало ещё со времён потопа,
благодаря усилиям армянских деятелей
оказался армянским народным танцем.

Но особенно интересно отметить в
вопросе изучения курдской истории

«трудности перевода».
Один из курдских учёных заметил, что

поразительным образом из древних араб-
ских, персидских и в особенности армян-
ских манускриптов, при переводе их на
современные языки исчезают целые
главы, посвящённые курдам, а то, что всё
же переводится, как правило, искажается
до неузнаваемости.

Что это, некомпетентность, невеже-
ство, преступная халатность или случай-
ность? Всё таки думается, что всё вместе.

Но, особенно меня поразила одна
довольно-таки солидная книжка которая
называлась «сто великих армян». И что
бы вы думали. Среди этих великих армян

оказались действительно великий
Саладин, братья Мхаргрдзели и как бы вы
думали кто наш современник народный
артист России, знаменитый дрессиров-
щик и один из ведущих артистов цирка
Никулина, лауреат премии «Цирк» Азиз
Аскарян!

Как историк хочу заметить, что исто-
рия сама по себе такой предмет, где
недобросовестный историки могут фанта-

зировать без конца. Этим как правило
грешат историки – недоучки, или просто
работающие под заказ. Сервантес гово-
рил, что – лживых историков следует каз-
нить как фальшивомонетчиков.

Но, из всех историков, в мире, и это
известно всем, самыми ярыми, бессо-
вестными и некомпетентными фальсифи-
каторами истории являются именно неко-
торые армянские историки. Этот факт
хорошо известный особенно в кругу исто-
риков бывшего СССР. Армения несомнен-
но страна с древней историей. Армянский
народ заслуживает огромного уважение и
в нашей истории много примеров
совместной борьбы против общего врага.
Никто и ничто не сможет испортить отно-
шений между нашими братскими народа-
ми. Но когда кто-то пытается присвоить
себе историю другого народа, этим
самым он проявляет неуважение к собст-
венной и ставит под сомнения все дости-
жения своего народа. Армянские лжеис-
торики сами себе придумали «древнею»
историю, приписывая себе чуть ли не все
достижения человечества, начиная с
изобретения колеса и кончая запуском
человека в космос. К сожалению это не
конец.

Понятно, что каждой нации и каждому
народу видимо свойственно желание под-
править своё прошлое, изменить его в
свою пользу. Это свойственно возможно и
российским, грузинским, польским, азер-
байджанским (что касается азербайджан-
ской исторической науки то в ней особен-
но много псевдонаучных работ появилось
в последнее время, но об этом мы гово-
рить не будем, ибо в целом уровень азер-
байджанской историографии не выдержи-
вает никакой критики), и пр. историкам.
Но когда фальсификация достигает таких
масштабов, до которого её довели неко-
торые армянские историки, то настоя-
тельно рекомендую этим людям попробо-
вать свои силы в написании произведе-
ний фантастики, ибо их желание выда-
вать желаемое за действительное очень
уж велико.

Председатель «Союза Курдов
Грузии» Виталий Набиев Анкоси

www.kurdist.ru

«Трудности Перевода» Или
Народ С Украденной Историей

Вновь опубликованные
телеграммы Wikileaks от 24
декабря 2009 года показы-
вают, что США критически
отозвались о задержании
курдских политиков в
Турции, а также выразили
обеспокоенность влиянием
РПК на курдскую политику.

Представитель консуль-
ства США в Адане, который
встречался с задержанны-
ми курдскими политиками в
2009 году, весьма критиче-
ски отозвался об арестах.

"Эти задержания нанес-
ли значительный удар по
инициативе и подорвали
доверие к АКП среди кур-
дов на юго-востоке", гово-
рится в телеграмме кон-
сульства.

По данным журнала
Economist, по крайней мере
3500  прокурдских фигур, в
том числе несколько
избранных должностных

лиц, были заключены в
тюрьму при правительстве
Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тем не менее, США
также направили свою кри-
тику на Рабочую партию
Курдистана (РПК), которая
в США числится как терро-
ристическая организация.

"Пока сторонники лиде-
ра РПК Абдуллы Оджалана
поддерживают удушение
курдского политического
движения, у АКП (Партии
справедливости и разви-
тия) и других основных пар-
тий будет мало комнат для
переговоров с курдскими
лидерами".

США рекомендовали,
чтобы Турция пыталась
поддержать курдские поли-
тические голоса, независи-
мые от РПК.

Другая телеграмма кон-
сульства от 2 декабря 2009
года показала, что США

считают, что прогресс,
достигнутый правитель-
ством Эрдоганом по курд-
скому вопросу - в том числе
запуск курдского государст-
венного канала TRT6 и
улучшение отношений с
Региональным правитель-
ством Курдистана в Ираке -
вызвал глубокие трещины
среди курдов.

"Вместо объединения
курдов, этот прогресс обна-
жил глубокие трещины в
южном сообществе. В идеа-
ле, соперничество АКП-
ДТП (ДТП – прокурдская
Партия демократического
общества, запрещенный
предшественник БДП –
ред.) разовьется в более
зрелую, плюралистическую
политику, в котором все
мнения могут конкуриро-
вать свободно от призрака
насилия".

Курдистан.Ру

7 октября в Швеции
должен выйти на экраны
фильм, рассказывающий
историю курдского пеш-
марга, который в 1991 году
отправил своего 5-летнего
сына в Швецию, чтобы
спасти его от войны.
Фильм производства
Momento Film режиссеров
Давида Хердиеса и
Заньяра Адами - чья
жизнь лежит в основе
сюжета - открывается кад-
рами, в которых Заньяр
Адами, пятилетний сын
пешмарга Тахера Адами,
смотрит с самолета вниз
на Багдад, отправляясь в
Швецию. Его мать все еще
в аэропорту. Его отец не
может даже помахать на
прощание.

Тахер отсылает своего
сына совершенно одного в
Швецию, чтобы избавить
его от боев и страданий,

выпавших на долю курдов,
которые борются с ирак-
ским режимом. Теперь 23
лет спустя, Заньяр вместе
с отцом сидит у себя на
кухне в пригороде
Стокгольма. Заньяр требу-
ет от отца ответов на
вопросы: "Как Тахер мог
оставить его посреди
войны, и зачем отправил
совершенно одного в
Швецию"? Тахер, который
теперь тоже житель
Швеции, борется со свои-
ми воспоминаниями о про-
шлом: пытки в тюрьмах,
гибель в бою брата, тоже
партизана. Он ищет убе-
жища в музыке, он танцует
танго, играет на пианино и
поет. Но он не может боль-
ше скрывать свое про-
шлое. Перспектива рожде-
ния внука пробуждает вос-
поминания и заставляет
ответить на вопросы сына.

По мере того как
Заньяр с каждым днем
приближается к собствен-
ному отцовству, у него про-
буждается страх, что ему
может потребоваться
повторить выбор его отца.
Он убеждает Тахера
поехать в Иракский
Курдистан, где они не
были уже более 20 лет
назад.

Не добившись ответов
от отца, Заньяр вынужден
разобраться в себе сам,
встав перед лицом собст-
венного прошлого.
Столкновение между ним
и Тахером становится все
более интенсивным и эмо-
циональным. Тахер посте-
пенно открывается
Заньяру, начинаются вспо-
миная, и самое трудное
испытание за историю их
отношений проходит. 

Новые утечки "Викиликс": американцы 
критиковали и РПК, и Эрдогана и надеялись на 
"зрелую" конкуренцию между прокурдской партией и АКП

В Швеции выходит на экраны
фильм о курдском пешмарга
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Б.Салих встретился с 
членами Совета лидеров ПСК

Доктор Бархам Ахмед Салих, заместитель
Генерального секретаря Патриотического союза
Курдистана, в субботу, 01 октября в штаб-квартире
Политбюро ПСК, в городе Сулеймание, встретился

с рядом членов Совета лидеров  партии, а также с
членами  Политбюро ПСК с участием Кадира  Хама
Джана, члена актива Политбюро партии. В ходе
встречи, заместитель Генерального секретаря про-
лил свет на последние события и политические
перемены в Ираке и Курдистане, а также усилия
для решения проблем  между правительством
Курдистана и федеральным  правительством.

Доктор Бархам Салих говорил о стратегическом
альянсе между Патриотическим  союзом
Курдистана (ПСК) и Демократической партией
Курдистана (ДПК), благодаря которому удалось
вернуть политическое спокойствие в Курдистане и
предоставить больше услуг гражданам через госу-
дарственные учреждения.

Салих рассказал о проблемах с Багдадом и ска-
зал, что лучшее решение для нерешенных вопро-
сов в Багдаде - вернуться к положениям
Конституции Ирака.

Президент Талабани из Нью
Йорка вернулся в Багдад 

Сегодня президент Ирака Джалал Талабани

из Соединенных Штатов Америки вернулся в

Багдад .

Президент Талабани принял участие в засе-

дания  66-й  Генеральной Ассамблеи ООН  в

Нью-Йорке и выступил с речью,  также , встре-

тился с ряда  руководителей и представителей

стран мира , участвующих в заседании .

Наши усилия по реализации
статьи 140 продолжаются 

Депутат парламента Ирака от Курдистанского
Альянса Халид Швани заявил,что наши усилия
продолжаются в решении статьи 140 Конституции
Ирака и вопрос Киркука .

Он сказал, что его коллеги и курдское руко-
водства  прилагает  все усилия, чтобы  реализо-
вать  статью 140 Конституцию Ирака .

Он добавил, что президент Ирака Джалал
Талабани занимается изучением указы президен-
та и решения, принимаемые иракским  свергну-
тым  режимом , которые изменили демографиче-
скую обстановку в Киркуке.

Он также отметил ,что высокопоставленная

делегация  КРГ  ,  скора  посетить Багдад, что бы
обсудит с соответствующими должностными
лицами в Багдаде механизмы,  реализации
статьи  140 Конституции Ирака .

"Если бы я был курдом,
я бы тоже в горы пошел"

Турецкий кинематографист и режиссер
Мустафа Aлтиoклaр, заявил: "Если быя был  кур-
дом, я тоже от Турции потребовал  независи-
мость , и я ушел бы в горы,  и ради этого воевал
бы" .

" Если бы  я был бы  курдом  ,то я от  Турции
полную независимости просил бы ,и ради этого я
воевал бы . Я не говорил бы о  особой  стату-
се,которые в данным момент курды просят  от
Турции   ,я хотел бы полную независимость  от
Турции . Если имя этой страны была бы
Курдистана . Я как турка   не смог бы говорить на
своем языке и это мне бы  запретили бы , и мене
бы  запретили бы ,сказать ,что я турок  . Я тоже
в горы вышел бы и против курдского народа вое-
вал бы .К всему пришел  конец теперь  Курды и

Турки  они некогда не будут приблизиться к друг
другу  ".

Эти слова инематографист и режиссер
Мустафа Aлтиoклaр  произнес в одном телепро-
граммы по имении противоречивая мнения  теле-
канала  Хабар-тюрк .

Президент Курдистана 
встретился с президентом Австрии

Вчера Президент Регионального Курдистана Масуд Барзани
был принят Президентом Австрии Хайнцом Фишером в
Республиканском дворце Вены.

Президенты обсудили последние вопросы международной
политики и пути укрепления взаимоотношений между Австрией и
Регионом Курдистан.

Президент Турции: РПК является
частью решения курдского вопроса

Президент Турции Абдулла
Гюль признал, что переговоры
между Национальной разведы-
вательной организацией, или
МИТ, и руководителями запре-
щенной Рабочей партией
Курдистана, или РПК, были
частью процесса решения
"самого важного вопроса" стра-
ны. "Каждое государство прохо-
дит через процессы и перегово-
ры, подобные этим," сказал

Гюль. "Не Существует ничего более естественного, чем  в причастно-
сти  МИТ к этим вопросам. Цель положить конец терроризму. Все
методы прекращения терроризма развиваются в рамках стратегии, и
МИТ  выполняет свою часть".На прошлой неделе в интернете всплы-
ли записи секретных переговоров между турецкими официальными
лицами и РПК, в результате чего в Анкаре возникли политические
споры, когда оппозиция обвинила правительство в обмане. Однако,
несмотря на критическую позицию в отношении утечки, ни одна из
оппозиционных партий открыто не подвергла критике тот факт, что
чиновники из МИТ встретились с высокопоставленными членами
РПК. Первое официальное заявление со стороны правительства
последовало от вице-премьера Бешира Аталая, который сказал, что
"проблемы не могут быть решены без принятия рисков", имея в виду
курдскую проблему в стране. Согласно записям, МИТ и РПК встреча-
лись по крайней мере пять раз в Осло, Норвегия, в присутствии пред-
ставителя от страны-координатора. "Турецкая республика делает то
же, что Великобритания, Испания и другие страны, которые в про-
шлом страдали от террора. Вот как я понимаю это ", заявил журнали-
стам спикер парламента Джемиль Чичек в четверг. Аудиокассета, раз-
мещенном во вторник на видео-сайтах, является записью телефон-
ных разговоров, в которых якобы принимали участие Фидан, тогдаш-
ний  заместитель Эрдогана; ныне отставной заместитель главы МИТ
Афет Гюнеш; видные боевики РПК Сабри Ок, Мустафа Карасу и
Зубейр Айдар, и говоривший на английском "координатор страны".
Лицо, которое предположительно является Фиданом описывает себя
как "специального представителя премьер-министра" и заверяет дру-
гих, что Эрдоган "серьезен и искренен" в решении курдского вопроса.
Он также говорит, что соблюдение РПК соглашения о прекращении
огня будет иметь решающее значение для углубления переговорного
процесса.
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