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Карайылан: уже некуда
делать односторонние шаги

Ñÿù. 15

QOCALTDI MƏNİ
Ñÿù. \6

Helbestvanê kurd
Barîyê Bala kiye?

Ñÿù. 8-9

Pêlikên şahiyê
Ñÿù. 12

"Kerkûk nasnameye,
şeref û rûmeta meye!"

Serokê Herêma Kurdistanê birêz Mesûd Barzanî der barê pirsa Kerkûkê
de peyamek vekirî ku cih nade ji gotûbêjan re da berpirsên Bexdayê. 

Yek ji pirsên herî girîng ku negengaze Hikûmeta Herêma Kurdistanê û
miletê Kurd der barê wê de yek gaveke biçûk jî paşde biavêje, pirsa
Kerkûkê ye. Her ji dema şoreşa Barzaniyê nemir were miletê Kurd ev
gotiye "Em dev ji Kerkûkê bernadin, ew nasnameya me ye!" Îro pirsa
Kerkûkê di navbera  Hewlêr û Bexdayê de hêj nehatiye çareserkirin û rêve-
beriya Bexdayê xwe ji nebihîstî dike. Heta berî demekê Serokwezîrê Îraqê
Nûrî El Malikî der barê Kerkûkê de ev gotibû "Ez canê xwe bidim, lê
Kerkûkê nadim." Serokê Herêma Kurdistanê birêz Mesûd Barzanî di
hevpyevîna ajansa Reutersê ligel kirî de li ser pirsa Kerkûkê bersiveke
vekirî da ku rê nade tu gotûbêjan. Serok Barzanî da diyar kirin ku, pirsa
neft û gazê û peymanên di vê der barê cudane û pirsa Kerkûkê cuda ye.
Serok Barzanî wiha got "Me di vê pirsê de nermiyê nîşan daye. Dema ku
me xala 140'ê pejirand, tu gumanên me li ser van herêman tune bû, ew
herêm bi temamî Kurdî ne." Serok Barzanî dîsa got "Em bi tu awayî dest ji
Kerkûkê bernadin. Eve pirsa nasnameyê ye, şeref û rûmetê ye, em çawa
dikarin dest jê berdin? Pirsa neftê û gazê jî pirsek e din e. Divê ev her du
tim bi hev ve nayê girêdan." Avestakurd

Demîrtaş: Ji bo çareserkirina pirsa Kurdî
perwerdehiya bi zimanê Kurdî merce!

Ñÿù. 11

Аtatürkün əmri ilə soyqrım başladı zilan
dərəsindəkilər tamamiylə məhv edildi

Ñÿù. 4

Abdulla Gül: Erməni-türk protokollarını
tam şəkildə ölmüş hesab etmək olmaz Ñÿ

ù.
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İlham Əliyev Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportunda yeni aerovağzal 
kompleksində aparılan inşaat işlərinin
gedişi ilə tanış olmuşdur

Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportunda yeni aerovağzal kompleksində aparılan inşaat
işlərinin gedişi ilə tanış olmuş, mövcud aerovağzal binasının
fasadında həyata keçirilən əsaslı təmir və yenidənqurma
işlərinə baxmış, yeni gətirilmiş EVROCOPTER EC-135 tipli
helikopterlərə baxış keçirmişdir. 

“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
prezidenti Cahangir Əsgərov görülən işlərlə bağlı dövlətimizin
başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, yeni aerovağzal komplek-
si layihəsinin həyata keçirilməsi sərnişin və yük daşımaları ilə
bağlı xidmətin səviyyəsini daha da yüksəldəcək, təyyarə
uçuşlarının təhlükəsizliyini dünya standartları səviyyəsinə
qaldıracaqdır. Yeni aerovağzalın tikintisi ilə yanaşı, mövcud
aerovağzal binasının fasadında da əsaslı bərpa və yenidənqur-
ma işləri aparılır. Dövlətimizin başçısı burada həyata keçirilən
yenidənqurma işləri ilə də tanış oldu. Bildirildi ki, mövcud
binanın fasadı ən müasir standartlara cavab verən üzlüklərlə
yenidən qurulacaqdır. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev
Beynəlxalq Aeroportunda yeni aerovağzal kompleksində
aparılan inşaat işlərinin və mövcud binada görülən bərpa və
yenidənqurma işlərinin yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi ilə
bağlı müvafiq göstərişlərini verdi. 

Sonra dövlətimizin başçısı yeni gətirilmiş EVROCOPTER
EC-135 tipli təcili yardım helikopterlərinə baxış keçirdi.
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezi-
denti Cahangir Əsgərov helikopterlərin texniki göstəriciləri
barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki,
fövqəladə hallar şəraitində xilasetmə əməliyyatları zamanı isti-
fadə olunacaq yeni helikopterlər ən müasir təcili tibbi yardım
avadanlığı ilə təchiz olunub. İstənilən coğrafi şəraitdə qalxıb-
enməyi asanlıqla həyata keçirən bu helikopterlər xüsusi ilə də
dənizə enmə imkanlarına da malikdir. Dənizdə baş verə biləcək
hər hansı fövqəladə vəziyyət zamanı bu helikopterlər asanlıqla
suya enərək, lazımi təcili tibbi yardım və xilasetmə tədbirlərini
həyata keçirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təcili yardım
helikopterləri ilə yaxından tanış oldu.

02 dekabrda Prezident İlham Əliyev Xorvatiya
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Drajen Hrastiçin etimadnaməsini qəbul etmişdir.

Səfir Drajen Hrastiç fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından
keçdi. Drajen Hrastiç etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə
təqdim etdi. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə
söhbət etdi.

Dövlət başçısı Azərbaycan Respublikası ilə Xorvatiya
Respublikası arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf
etdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında
əlaqələrin genişləndirilməsində yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfər-
lərin önəmini qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin ikitərəfli
əlaqələri bütün sahələrdə inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu
dedi. Prezident İlham Əliyev iqtisadi sahədə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün qarşılıqlı sərmayə qoyuluşunun
əhəmiyyətini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı ikitərəfli münasi-
bətlərin gələcəkdə daha da genişlənəcəyinə ümidvar olduğunu
bildirdi.

Drajen Hrastiç Azərbaycanın Xorvatiya üçün dost və mühüm
ölkə olduğunu vurğulayaraq səfir kimi ölkəmizdə fəaliyyətə
başlamasından məmnunluğunu bildirdi. Diplomat Xorvatiya
Respublikasının Prezidenti İvo Yosipoviçin salamlarını dövlə-
timizin başçısına çatdırdı. Drajen Hrastiç ölkəmizdəki diplomatik
fəaliyyəti dövründə Azərbaycan Respublikası ilə Xorvatiya
Respublikası arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi
üçün səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi.

Dövlət başçısı Prezident İvo Yosipoviçin salamlarına görə
minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Xorvatiya dövlətinin
başçısına çatdırmağı xahiş etdi.

Noyabrın 29-da Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü və
Azərbaycanın Vatikandakı
səfirliyinin dəstəyi ilə Vatikanda
Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyinin bərpa
edilməsinin 20-ci ildönümünə
həsr olunmuş təntənəli
mərasim keçirilmişdir.

Azərbaycanın birinci
xanımı, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyeva mərasimdə iştirak
etmişdir.

Mərasimdən əvvəl
Azərbaycanın birinci xanımı
Vatikanın mədəniyyət naziri,
kardinal

Can-Franko Ravazi ilə
görüşdü.

Vatikanın mədəniyyət naziri
bu görüşü Azərbaycana
səfərinin davamı adlandırdı,
Heydər Əliyev Fondu ilə
tanışlığını xatırladı. Kardinal
Azərbaycanın Vatikandakı
Apostol kitabxanasında həyata
keçirdiyi layihənin əhəmiyyətini
vurğulayaraq dedi ki, bu zəh-
mətli iş nəticəsində
Azərbaycan haqqında 42
monoskriptdən 15-i bərpa
olunmuşdur.

Mehriban xanım Əliyeva
Azərbaycan ilə Vatikan arasın-
da formalaşmış sıx əmək-
daşlıqdan məmnunluğunu
ifadə etdi. Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti həyata
keçirilmiş birgə layihələrdə
Vatikanın rolunu yüksək
qiymətləndirdi və bu münasi-
bətlərin gələcəkdə daha da
genişlənəcəyinə əminliyini
bildirdi.

Sonda qarşılıqlı hədiyyələr
təqdim olundu.

Görüşdən sonra
Azərbaycanın birinci xanımı və
Vatikanın mədəniyyət naziri
qədim və müasir Bakının,
habelə mədəniyyət
abidələrinin əks olunduğu foto-
lara və videoçarxlara baxdılar,
sərgilərlə tanış oldular. Qədim
misgərlik nümunələrinin,
musiqi alətlərinin də nümayiş
olunduğu sərgi, Azərbaycanın
zəngin mədəni irsinin əyani
sübutu kimi böyük maraq
doğurdu.

Azərbaycan xalçaçılıq mək-
təblərinin misilsiz incilərinin
nümayiş olunduğu sərgidə isə
kardinala burada toplanmış
əsərlər barədə məlumat verildi.
Azərbaycan xalçaçılıq sənəti
nümunələrinin, həmçinin
Qarabağ xalçalarının nümayiş
olunduğu sərgi də qonaqlarda
zəngin təəssürat yaratdı.

Qonaqlar digər bir sərgi ilə -
iki ildir ki, keçirilən “Qız qalası”
festivalında təqdim edilən
əsərlərlə də tanış oldular. Bu
əsərlərdə dünyanın müxtəlif
ölkələrindən olan rəssamların
Bakının rəmzi sayılan Qız
qalası ilə bağlı düşüncə və
duyğuları təcəssüm tapmışdır.
Əsərlərin arasında italyan rəs-

samı Alberto Lorronun “Qız
qalası” da maraqla qarşılandı.

Azərbaycanın birinci xanımı
Apostol kitabxanasında
mühafizə olunan və azərbay-
canlı alimlərin də iştirakı ilə
bərpa edilən monoskriptlərə
baxdı.

Sərgilərlə tanışlıqdan sonra
təntənəli mərasim keçirildi.
Aparıcı bu tədbirin əhəmiyyəti-
ni qeyd edərək vurğuladı ki,
İtaliya indiyədək çox da yaxşı
tanımadığı bir ölkəni özü üçün
kəşf etmək şansı qazanıb.
Azərbaycanın Vatikan ilə
əlaqələrinin yüksək səviyyədə
olduğunu qeyd edən aparıcı
Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə reallaşmış belə
möhtəşəm tədbirin İtaliyada ilk
dəfə keçirildiyini də diqqətə
çatdırdı.

Mərasimdə çıxış edən
Vatikanın mədəniyyət naziri
Can-Franko RAVAZİ
A z ə r b a y c a n ı
mədəniyyətlərarası dialoqa
böyük önəm verən ölkə
adlandırdı. Kardinal vurğuladı
ki, Azərbaycandakı katolik
icmasının üzvləri sayca az
olsalar da, onlar üçün yüksək
şərait yaradılmışdır.
Azərbaycanda sözün əsl
mənasında tolerantlıq hökm
sürür. Bütün bunların canlı
şahidi olduğunu deyən kardinal
Ravazi Azərbaycana böyük
hörmət bəslədiyini də diqqətə
çatdırdı.

Mərasim iştirakçılarını
salamlayan və onlara ən xoş
arzularını çatdıran Mehriban
xanım ƏLİYEVA tədbirin
əhəmiyyətini qeyd etdi.
Azərbaycanın birinci xanımı
dedi ki, ölkəmizin müstəqil-
liyinin bərpasının 20-ci
ildönümünə həsr olunmuş sil-
silə tədbirlərdən birinin də
məhz Vatikanda baş tutması
sevindirici haldır.

Ötən 20 il ərzində
Azərbaycanın həyatında baş
vermiş nailiyyətlərdən söhbət
açan birinci xanım Mehriban
Əliyeva ölkənin ən dərin yarası
- Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
barədə tədbir iştirakçılarına
məlumat verdi. Mehriban
xanım Əliyeva bildirdi ki, bu
münaqişə nəticəsində 1
milyondan çox vətəndaşımız
yurd-yuvasından didərgin

düşmüş, Qarabağda yerləşən
tarixi və mədəni abidələr yer
üzündən həmişəlik silinmişdir.
Bütün bunlara baxmayaraq,
Azərbaycan münaqişənin sülh
yolu ilə və beynəlxalq hüquq
normaları əsasında həllinin
tərəfdarıdır.

Azərbaycanın iqtisadi və
siyasi nüfuzunun artığını
diqqətə çatdıran Mehriban
xanım Əliyeva ölkənin region-
da həyata keçirilən irimiqyaslı
layihələrin ən fəal təşəb-
büsçüsü və iştirakçısı
olduğunu vurğulayaraq dedi:
“Bütün bu çətinliklərə baxma-
yaraq, Azərbaycan bu gün
dünya xəritəsində öz yerini təs-
diqləmiş və sürətlə inkişaf
edən bir dövlətdir. Cənubi
Qafqaz dövlətlərinin ümumi
iqtisadiyyatının 75 faizi bu gün
Azərbaycanın payına düşür və
regiondakı bütün irimiqyaslı
layihələr Azərbaycanın iştirakı,
çox zaman isə təşəbbüsü ilə
həyata keçirilir. Ölkəmizdə
sosial problemlər ardıcıl olaraq
öz həllini tapır. Təkcə onu
demək kifayətdir ki, son 8 il
ərzində yoxsulluğun səviyyəsi
49 faizdən 9 faizə enmiş,
ölkədə 900 mindən çox yeni iş
yeri açılmış, 2 mindən çox yeni
məktəb inşa olunmuş və
yenidən qurulmuşdur.

Sabit inkişaf edən iqti-
sadiyyatımız bizə həqiqətən
müstəqil xarici siyasət
aparmağa imkan verir və bu
gün Azərbaycan beynəlxalq
sülhün və sabitliyin qorunması-
na yönəlmiş dünyamiqyaslı
proseslərdə fəal iştirak edir.
Dünyanın aparıcı ölkələri
Azərbaycanı strateji tərəfdaş
kimi tanıyır”.

Heydər Əliyev Fondunun
Prezidenti 2002-ci ildə Roma
Papası II İoann Pavelin
Azərbaycana səfərini də xatır-
latdı. Sonra Xalq Artisti Teymur
Göyçayevin dirijorluğu ilə Qara
Qarayev adına Azərbaycan
Dövlət Kamera Orkestrinin
ifasında Azərbaycan və dünya
musiqisindən seçmələr din-
lənildi.

Konsertdən sonra qon-
aqlara zəngin Azərbaycan mət-
bəxinin nümunələri təqdim
olundu. Mərasim iştirakçıların
yaddaşında silinməz izlər
buraxdı. AzərTAc

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Vatikanda
Azərbaycanin dövlət müstəqilliyinin bərpasinin 20-ci
ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir
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“Azərbaycanın dövlət və
özəl telekanalları kürdlərin
üzünə bağlıdır. Azərbaycan
vətəndaşı olan kürd əsilli
insanlar efirə buraxılmır”. Bu
barədə Kürd Gənclər Birliyinin
sədri Nicat Cəbrayılov “Yeni
Müsavat”a bildirib. Kürd
xalqının mədəniyyətinin, dilinin
təbliği istiqamətində heç bir
telekanalda hansısa verilişə,
bir cümləyə belə rast gəlməyin
mümkün olmadığını deyən
N.Cəbrayılov bildirdi ki,
telekanalların istənilən birinə
müraciət edib hansısa
xoşməramlı fikrini deyəndə
kürd olduğunu bilən kimi
“mümkün deyil” cavabını alır-
san: “Mətbuat konfransı keçir-
mək istəmişik və demək olar ki,
bütün tanınmış telekanallara
rəsmi yazılı dəvət göndərdik.

Heç bir telekanal gəlmədi.
PKK-nın həyata keçirdiyi han-
sısa partlayışı ”Kürd terrorçular
partlayış etdi" kimi bəh-bəhlə
gün ərzində dəfələrlə efirdən
deyirlər. Əvvəla, biz bu cür
hadisələri konkret adı ilə deyil,
bir millətin adı ilə təqdim
etmənin əleyhinəyik. 70 mily-
onluq xalqın hamısı ter-
rorçudur?! Biz başa düşmürük
ki, Azərbaycan telekanalların-
da Azərbaycan vətəndaşı olan
kürdlərə qarşı niyə bu cür ögey
münasibət var. Biz kürd
olduğumuza görə
günahkarıq?! Kürd xalqı

haqqında mənfi fikir for-
malaşdıran xəbərləri efirə
dönə-dönə verirlər. Amma heç
bir xoşməramlı addımımızı
efirə vermirlər. Vanda zəlzələ
olduqdan sonra Vana yardım
kampaniyası başlatmışdıq.
Telekanallara müraciət edib
dedik ki, bu barədə bizim elan
və müraciət tipli fikrimizi icti-
maiyyətə çatdırmağımıza bir-
iki dəqiqəlik də olsa şərait
yaratsınlar. Yalnız ATV
telekanalı bunun üçün məndən
kiçik müsahibə aldı. Lakin onu
da efirə vermədilər. Zəng edib
nədən efirə vermədiklərini
soruşdum. Dedilər ki, o
müsahibədə və sizin sədri
olduğunuz təşkilatın adında
kürd sözü var, ona görə də
efirə verə bilmərik. Halbuki
digər azsaylı xalqların
mədəniyyəti, folkloru mün-
təzəm təbliğ olunur. Onların
təmsilçiləri efirə buraxılır. Bu
yaxınlarda beynəlxalq toler-
antlıq günü münasibətilə

telekanallarda Azərbaycandakı
əksər azsaylı xalqlar barədə
söz açıldı, mədəniyyət
nümunələri nümayiş etdirildi.
Kürdlər barədə isə heç nə
olmadı. Bizə qarşı belə müna-
sibətə etiraz edirik. Axı biz bu
münasibətə layiq deyilik. Bizi
terrorçu kimi qəbul edirlər. Axı
belə olmaz. Kürd xalqının
nümayəndəsi olaraq şəxsən
mən Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü uğrunda canımdan
keçməyə hazıram".

N.Cəbrayılov Azər bay can -
dakı kürd gənclər adından İraq
prezidenti Cəlal Tələbaniyə,
Şimali İraq Kürd adminis-
trasiyasının rəhbəri Məsud
Bərzaniyə rəsmi müraciət
etməyə hazırlaşdıqlarını dedi:
“Müraciətimizdə ermənilərin
törətdiyi qanlı Xocalı qə t li -
amının soyqırımı kimi tanın-
ması, Qarabağ həqiqətlərinin
yayılmasına şərait yarat-
malarını xahiş edəcəyik”.

N.Cəbrayılov onu da bildirdi
ki, müğənni İzzət Bağırov bir
neçə ay öncə İbrahim
Tatlısəsin kürd dilində oxuduğu
kürd mahnısını canlı efirdə
oxuduğu üçün ona təzyiqlər
olub: “Mən İzzət Bağırova bu
cəsarətinə görə minnətdaram.
Ona edilən təzyiq isə
vəziyyətin necə olduğunun
göstəricisidir”.

Etibar SEYİDAĞA,
www.musavat.com

Abdulla Gül: Erməni-türk
protokollarını tam şəkildə
ölmüş hesab etmək olmaz

Protokolların imzalanması
vaxtı yaxşı dövr idi. Lakin
mənim qənaətimcə, hansısa
bir məsələ razılaşdırılmamışdı.
Bu məsələdə regionda
hamının öz maraqları var» –
deyə prezident vurğulayıb.
Türkiyə prezidenti əlavə edib
ki, erməni-türk protokollarını
hələ tam şəkildə ölmüş hesab etmək olmaz.

Çətin problemlər bir addımla həllini tapmır.
«Azadinform»un məlumatına görə, bunu Londonda
erməni-türk protokollarının gələcək taleyi ilə bağlı sualı
cavablandıran Türkiyə prezident Abdulla Gül bildirib.
«Erməni-türk münasibətləri o dərəcədə dondurulub ki,
bir nəfəs verməklə onun donunu açmaq olmaz.

Protokolların imzalanması vaxtı yaxşı dövr idi. Lakin
mənim qənaətimcə, hansısa bir məsələ razılaşdırıl-
mamışdı. Bu məsələdə regionda hamının öz maraqları
var» – deyə prezident vurğulayıb. Türkiyə prezidenti
əlavə edib ki, erməni-türk protokollarını hələ tam şək-
ildə ölmüş hesab etmək olmaz.

İraqda masaj 
salonları və 
alkoqol satılan 
mağazalara 

hücum edilib
İraqın şimalında baş vermiş toqquş-

malarda 20 polis də daxil olmaqla 30-a
yaxın adam yaralanıb. Yerli hüquq
mühavizə orqanlarının məlumatına

görə, cümə günü Zaxo şəhərində kütlə
bir neçə hotel, masaz salonları və alko-
qollu içkilər satılan mağazaya hücum
edib. Hadisə cümə namazından sonra
baş verib. Bu şəhər kürd muxtar
vilayətində yerləşir.            azadliq.org

Azərbaycan mediası Kürd xalqı haqqında nə yazır?
Bərzani: “PKK-ya ən 
böyük təzyiqi edəcəyik”
Bərzani, vəziyyətin pisləşəcəyi halda İran sərhədinə yerli
Peşmerge güclərini göndərə biləcəklərini də vurğulayıb

İslamazeri.az-ın ərəb mən-
bələrinə istinadən verdiyi xəbərə
görə, İraqın şimalındakı regional
rəhbərliyin başçısı Məsud
Bərzani, PKK terror təşkilatıyla
əlaqə yaratdıqlarını və hücum-
larını dayandırması üçün ən böyük təzyiqi edəcəklərini söyləy-
ib. Bərzani, "terror təşkilatının hücumlarının Kürd xalqının
gələcəyiylə oynadığını" bildirərək, indi hücum zamanı
olmadığını, sülh və demokratik yollarla mübarizənin
məqsədəuyğun olduğunu qeyd edib.

Bərzani, vəziyyətin pisləşəcəyi halda İran sərhədinə yerli
Peşmerge güclərini göndərə biləcəklərini də
vurğulayıb.Kərkükün vəziyyətini də toxunan Bərzani, Bağdadın
Kərkükün gələcəyiylə əlaqədar qərarını təxirə salmasının "təh-
lükəli" nəticələrə yol aça biləcəyi xəbərdarlığını edib.

www.islamazeri.az

PKK və PJAK təşkilatları mübarizəni
davam etdirəcəklərini deyir

Dünyada azlıq
təşkil edən ən böyük
etnik qrup olan
kürdlərin dövləti yox-
dur. Kürdlərin 20
faizdən az bir hissəsi
İraqda muxtariyyət
əldə etməyə nail olub.
Lakin İran, Türkiyə və
Suriyadakı kürdlər hələ də siyasi və vətəndaş hüquqlarının
artırılması yolunda mübarizə aparır. Kürd yaraqlılara İraqın
şimalı və Türkiyənin cənub-şərqindəki dağlarda təlimlər keçir-
ilir. Türkiyə və İraqdakı kürdlərin hüquqlarının artırılması uğrun-
da mübarizə apardığını deyən bu təşkilat zorakılıqlara əl atır.
PKK-nın qolu sayılan PJAK təşkilatının başçısı Rezan Cavid
təşkilatın terrorçu olduğunu rədd edir. İraqın şimalındakı
bazadan danışarkən o, uzunmüddətli mübarizənin vacib
olduğunu deyir: “Bizim mübarizəni davam etdirəcəyimizə
şübhə yoxdur. Biz azadlığımız və hüquqlarımız uğrunda
mübarizə aparmalıyıq”. Türkiyə və İran son zamanlar kürdlərə
qarşı əməliyyatları artırıb. Onların fikrincə PKK və PJAK ter-
rorçu qruplardır. PKK döyüşçüləri cənub-şərq bölgələrində
Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinə müntəzəm şəkildə hücumlar
edir. Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf  Partiyasının sözçüsü
Nüseyn Çelik hökumətin PKK üzvüləri və ya qrupla hər-han-
sısa əlaqəsi olan hər bir kəsə qarşı son hücumlarını dəstək-
lədiyini deyir: “Mən Bin Ladenin şəxsən kimisə öldürüb-öldür-
mədiyini bilmirəm, lakin o, terrorçu qrupunun lideri idi. Biz ter-
rorizmin və onun təsisçilərinin necə fəaliyyət göstərdiklərini
bilməliyik. Terrorçuluq təkcə titəyi çəkib, güllə atmaq deyil, ter-
rorçuluq onu maliyyələşdirmək və insan resuarslkarından isti-
fadə edərək, onu dəstəkləməkdir.” Lakin kürdlər zorakılığın
zorakılıq yaratdığını deyirlər. İraqın şimalında, Kürdüstan böl-
gəsindəki mülki vətəndaşlar deyirlər ki, İran və Türkiyə hərbi
qüvvələrinin PKK və PJAK- a son qoymaq istəmələri onların
həyatlarını da təhlükə altına alıb. Kürd bölgəsində yaşayan
kəndlilər hücumlara məruz qaldıqlarını və buna görə də
yaşadıqları yerləri tərk etməli olduqlarını deyirlər. Onlar indi
BMT-nin yardımlarından asılı vəziyyətdə yaşayırlar. İraqın kürd
regionunun baş naziri və ölkənin baş nazir müavini Bərham
Saleh Kürdüstan ərazisinin zorakılıqlara səhnə olmasının əley-
hinə olduğunu deyir. O, müharibənin məsələnin həlli olmadığını
deyir: “Hərbi əməliyyatlar birtərəfli olmur və bu məsələni
müharibə yolu ilə həll etmək mümkün olmayacaq. Bu problemi
kökündən həll etmək üçün siyasi bir yol olmalıdır.”

Siyası həll olmadan İraqla sərhəddəki dağlarda döyüşlər
davam edəcək. Demək tələfat da artacaq.        voanews.com

KÜRD GƏNCLƏR BİRLİYİNİN SƏDRİ
TELEKANALLARA ÜSYAN ETDİ
Nicat Cəbrayılov: “Cəlal Tələbani ilə Məsud Bərzaniyə müraciət göndərəcəyik”
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Türküyənin Baş naziri Rəcəb Taib Ərdağon, ilk
Türküyə dövlət rəhbəri olaraq, Dersim hadisələrinə görə
Kürd xalqından üzr istədi. Dersim hadisələrini doğuran
səbəbləri və günahkarı kimdir deyə araşdırmalara baş
vurduqda, ortaya bu günə qədər gizli saxlanılan mətləblər
üzə çıxır.

Tarixdə "Zilan qətliamı" kimi yer alan Dersim üsyanı
Kürd xalqının özgürlük və azadlıq uğrunda apardığı
mübarizənin, başda Mustafa Kamal, İsmət İnönü olmaqla
o zamankı türküyə rəhbərliyinin imza atdığı bir soyqırım
faktıdır. Türküyənin arxiv matiralları da bir daha bu
qətilyamı təsdiqləyir. O zaman ki, türk mətbuatına belə
baxsaq bu acı gerçəyi görmək mümkündür. Aşağıdakı fak-
tlar Türküyənin dövlət arxivlərindən və mətbuatından
götürülmüş faktlardandır.

1926 - cı ildən başlayan Kürd xalqının özgürlük və
azadlıq uğrunda mübarizəsi Ağrı Kürd dövlətinin yaradıl-
ması ilə nəticələnsədə bu dövlət uzun sürə ayaqda qala
bilmədi. Dövlətin suqutu bəlkədə hardasa qəbul edilən
olsa da hec vaxt dinc vətəndaşların, qocaların, qadınların,
uşaqların qətlini heç nə ilə müqaisə etmək olmaz. Həmin
hadisələr zamanı bölgəyə yeridilən Türk silahlı qüvvələri,
Kürd döyüşçülərinin bölgədən çıxarmağa nail olduqdan
sonra Zilan dərəsinin giriş və çıxışları bağlanılmış və belə-
liklə  Hasanabdal, Əks, Şahbazar, Təbiətinçi, Tendurek,
Çakırbey, İlanlıq, Harhus, Babazeng, Kömür, Şor, Şorik,
Mürşid, Məscidli, Qurukilisa, Kündık, Zorava, Arı idin,
Hallacköy, Koşköprü, Kuruçem, Mülk, Yekmal, Kilsə,
Gosk, Aşağı Partaş, Yuxarı Partaş, Minəsi, Bunuzu,
Pelekslu, Kerks, Sögütlü, Mığare, Kardoğan, Kəllə,
Hostekar, Suvarköy, Qırmızı kilisə, Ziyarət, Hiraşen,
Komık, Şeytanava, Birhan və Yuxarı Koşköprü olmaqla
44 kənd gülləyə tutulmuş. Havadan Fransanın, Sovetlərin
teyyarələri tərəfindən bobalar yağdırılmış. Kəndlər tamami
ilə dağıdıldıqdan sonra. Az sayda sağ qalan insanlar isə
bölgədən sürgün edilmiş. Bunun ardınca daha bir tarixi
saxtakarlığa imza atılaraq Dərsimin adı dəyişdirilərək
Tunceli qoyulmuşdur. Zilan Dərəsində gerçəkləşdirilən
soyqrım 16 İyul 1930 cu ildə  dövlətin yarı rəsmi qəzeti
olan Cumhuriyet Qəzeti hadisəni bu şəkildə nəşr etdirir:
"Ağrı Dağı təpələrində Gizlənmiş 1500 nəfər usynaçı
qalmışdır. Təyarələrimiz üsyançılar üzərinə boba yağdır-
maqda davam edirlər. Ağrı Dağı hər an atəş və partlayış
içində inildəyir. Türkün dəmir qartalları üsyankarları təmi-
zləyirlər. Quldurların sığındığı kəndlər tamami ilə

yandırılıb. Zilan hərəkatında məhv edilənlərin sayı 15.000-
ə  qədərdir. Zilan Dərəsi ağızına qədər cəsədlə dolmuş-
dur. Bu həftə içində Ağrı Dağı tenkil hərəkatına
başlanacaq. Komandir Saleh Paşa şəxsən Ağrıda təmi-
zləmə hərəkatına başlayacaq. Bundan xilas olma imkanı
təsəvvür edilə bilməz."   Vaxt Qəzeti, 13 İyul 1930-cu il tar-
ixli sayında yazır: " Ağrıda 5 gündü davam edən əməlyat-
lar nəticəsində bütün quldurlar məhv edilmiş Zilan Dərəsi
Meyidlərlə Dolub Daşır."

Bir sıra tarixi ədəbiyyatlardada bu hadisələr əksini tap-
mışdır, yazar Faiq Bulud, "Dövlətin gözüylə Türkiyədə

Kürd üsyanları" kitabında Baş qərargah rəisinin1 İyul
1930-cu il  tarixli əmrinə yer verir. Baş qərargah rəisinin
əmrində "Qiyam sahəsindəki kəndlərdən, qiyam qaldıran-
lara qoşulmuş hər kəs yandırılacaq" deyilir.

Qəzet və arxiv materialları ilə yanaşı o dövrün
şahidləridə bu qanlı qırğın haqqında söz açanda bu hadis-
ələri törədənlərin insan olduğuna belə şübhə edirsən.
Kürdlərin qətl edilməsi bununla sona çatmadı. Rəsmi
sənədlərdə 1938 – ci ilə qədər davam etdiyi söylənilsədə
uzun zaman sürgünlər və qətillər reallaşdırıldı. 

Zılan qətilyamından sonra reallaşdırılan və bir başa
Mustafa Kamalın məsulyət daşıdığı Dersim olaylarıda
daha dəhşətli və tükürpədicidir. 1937-ci ildı başlanan ikin-
ci qətilyam senarisidə daha öncədən başladılmışdı.
Altında Mustafa Kamalın imzası olan 1935 – ci ilə aid
snədi tərcümə etmədən belə olduğu kimi diqqətinizə çat-
dırıram: "Yedinci kolordunun 17 inci fırkasına mensup
kıtaat tarafından 933 senesinde yapılan ve bir aydan fazla
devam eden Dersim harekatının, 881 sayılı kanunun bir-
inci maddesine göre muharebe ve müsademeleri istilzam
ettirecek mahiyette olduğu....." sənəddə verilən məlumat-
da müharibə sözünün əksini tapması 1937 ci ildə real-
laşdırılan qətilyamların başlanığıc nöqtəsidir.
Məlumatlarda hərbi hava qüvvələrinin də iştirakı təs-
diqlənir və bir başa kəndlərin hədəf seçildiyidə göstərilir:

"26/4/937 və 1140 saylı Şifrəyə Əlavə" olaraq tərtib
edilən 4 maddəli sənədin 1-ci maddəsində deyilir
"...Hədəflər təyarəçilərimizə ətraflı  izah edilmişdi.
Dağların yüksəkliyi vadilərin dərinliyi, nəzərə alınaraq
Təyarələr  Dərəova kəndinə qədər getmişlər və kəndləri

bonbalayaraq gecə ikən aeroporta enmişlər.
Dərsim Hərəkatını əks etdirən ilk sanballı əsər olan

1938 ci ildən Haləbdə  mühacir ömrü yaşayan Dersimli
Baytar Nurəddin tərəfindən Türkcə və Latın hərfləriyə 1952
ci il də  nəşr olunan "Kürdüstan tarixində Dersim" adlı
kitabıdır ki, bu əsərində  o dövürdə Türküyə pirezdenti
olmuş Cövdət Sunay tərəfindən ölkəyə gətirilməsi
qadağan edilmişdir. Sunayın göstərişi ilə bu əsərin
Türküyəyə gətirilməsi Xarici işlər Nazirliyin 8 oktyabr 1952-
cı il tarixli 25217/361 saylı qərarına əsasən 5680 saylı
qanunun 31- inci maddəsinə görə Nazirlər kabineti
tərəfindən 9 oktyabr 1952 tarixindən qadağan edilmişdir"
Bu faktın özüdə bir sıra qaranlıq məqamların olduğunu
göstərir.   Dersim hadisələrinin digər bir dəhşətrli tərəfi isə
sürgün məsələsidir. Dövlət sənədlərində sürgünə məsgun-
laşdırma dönu biçilib ki, buda törədilən cinayətlərin ört-bas-
dır edilməsidir. Deyilənlərlə yanaşı ən acı bir gerçəksə o
zaman yüksək görəvli türk zabitlərinə hədiyə edilən kürd
qızlarıdır. Bu gündə yüzlərlə evindən, ailəsindən qoparılıb
aparılmış qız uşaqlarından xəbər belə yoxdur. Son günlər
cərəyan edən hadisələr bu məsələni də Türkiyədə
gündəmə gətirib.   Redaksiyadan: Hörmətli oxucular, Ağrı
Kurd dövləti və Dersim hadisələrinin qanlı süqutundan
sonra, Stalinin, Rza Şzhin və Atatürkün plam və proqramı-
na əsasən, keçmiş SSRİ-nin, Türkiyənin, İranin biri-birinə
yaxın sərhədlərində yaşayan dinc kürd xalqını həftə
ərzində sürgün edərək Naxçıvan , Ermənistan,Gürcüstan
ərazisində olan kurd xalqını Qazağıstana, Özbəkistana,
Qırğızıstana və Sibirə sürgün edildilər, Türkiyə ərazisində
olan kurd xalqı İzmirə və Türkiyənin içərilərinə sürgün edil-
di, İran sərhədlərində yaşayan kürd xalqı isə Xorasana
sürgün edilərək doğma vətəndən uzaqlaşdırıldılar. Eləcə
də 1921-ci ilde Azərbaycan ərazisində yaranmış
Kürdüstan Qəzası üçlüyün təsiri ilə 1929-cu ildə ləğv
edilmişdir.                                            Kurdo Kürdistani
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Məsud Barzani: Mən var qüvvəmlə
Kürdüstanda yaşayan xalqların  millətlərarası
və dinlərarası dostluğunu qoruyacağam.

Murad Karayılan: Türkiyə rəhbərliyi Abdulla
Öcalan və PKK arasındaki yazışmalardan tam
xəbərdar idi. Onlarsiz bir söz deyil, hətta bir
hərf belə çıxarmaq mümkün deyil

Kürdüstan Regional Höküməti “Exxon
mobile”-ilə neft sazişini davam etdirmək
niyyətindədir. Rəsmi Bağdadın təzyiqlərinə
baxmayaraq, “Exxon mobile” neft müqav-
ilələrində geri addım atmadı.

Səudiyyə Ərəbistanında nəşr olunan “Şərq
Əl-Övsət” qəzetində dərc olunan məqalədə
bildirilirdi ki, Cənubi Kürdüstan tezliklə öz
müstəqilliyini elan edəcək.

Məsud Barzani “Rudav” xəbər agentliyinə
bildirib ki, Kürdüstan rəhbərliyi PKK ilə
danışıqlar aparır. Əsas məqsəd isə Türkiyə ilə
PKK-ın atəşkəs imzalamasıdır.

Hollandiyanın Daxili İşlər naziri bildirib ki,
ölkədə günü gündən kürd-türk qarşıdurması
artır.

ABŞ-ın vitse-prezidenti Co Bayden
Kürdüstana səfər edərək, prezident Barzani və
bir sıra hökümət nümayəndələri ilə görüşlər
keçirmişdir.

Noyabrın 27-də bütün dünya kürdləri PKK
–nın yaranmasının ildönümünü qeyd etdilər.
Qeyd edək ki, PKK 1978-ci ildə kürd xalq
öndəri Abdullah Öcalan tərəfindən
yaradılmışdır.

Berlində kürdlərin və solçuların mitinqinə
polis müdaxilə etdi. Nəticədə 87 polis xəsarət
aldı. Bir sıra nümayişçilər həbs olundu. Kürdlər
bildirirlər ki, tez-tez mitinq keçirirlər, lakin polis
heç vaxt müdaxilə etməyib, çox güman ki, bu
günki nümayişin dağıdılması məsələlərinin
arxasında Türkiyə durur.

Son həftədə Türkiyədə 70 nəfər kürd
siyasətçisi və ziyalısı həbs olunmuşdur. Bu
səbəbdən çıxış edən bir çox kürd natiqləri
bildirmişlər ki, kürdlərə dinc yola öz hüquqları
üzərində mübarizə etməyə imkan vermirlər,
Türkiyə höküməti ilə yalnız güc yolu ilə
mübarizə etmək lazımdır.

İraq Parlamentində terror aktı baş vermişdir.
Nəticədə on nəfər, yaralanmış, 3 nəfər
mühafizəçi isə həyatını itirmişdir.

Leyla Zana: “Keçmişdə olan hadisələrə
görə üzr istəmək kifayət deyil. Gərək keçmişdə
olan sehvlər indi təkrarlanmasın”

Türkiyə Abdulla Öcalanı, kürd deputatlarını,
yazıçılarını və jurnalistlərini həbs etməklə
rahat olmadı, indi də həbsdə olanların vəkil-
lərini həbs edir. Vəkillərin sözlərinə görə, istər
kürd olsun, istər türk, lakin kürdü müdafiə
etsən, səninlə cinəyatkər və xalq düşməni kimi
rəftar edəcəklər.

ABŞ-ın siyasi eksperti Henri Barki bildirib ki,
Türkiyə PKK ilə danışıqlara başlamaq
niyyətindədir. Artıq PKK öz əzələlərini göstərdi
və hökümət başa düşdü ki, onun planları iflas
ola bilər.

Redaksiyadan

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Аtatürkün əmri ilə soyqrım başladı, Zilan
dərəsindəkilər tamamiylə məhv edildi
Zilan Dərəsi-Dersim  və Ağrı Üsyanı 

cap:4-=.QXD  12/4/2011  6:15 AM  Page 4

www.ne
tew

e.c
om



23-30 Noyabr, çiriya paşD Î P L O M A T¹ 33 (144)5

Əvvəli ötən sayımızda

Lenin, Stalin və Çiçerinə birbaşa xətlə
verdiyi digər bir məlumatda Q.Orconikidze
açıq şəkildə bolşevik liderlərinə bildirirdi ki,
Ermənistan hökuməti düşünülmüş şəkildə
sizə yalan informasiyalar verir. O deyirdi: “Bu
gün Qabrielyan mənə bildirdi ki, Azərbaycan
Şərur-Dərələyəzdən və Naxçıvandan imtina
etsə, erməni nümayəndəliyi təxirə salınmadan
Qarabağ və Zəngəzurun Azərbaycana bir-
ləşdirilməsinə razıdır. Biz onunla şərtləşdik ki,
Bakıya gələndə Nərimanovla bu ruhda söhbət
aparaq. Gördüyünüz kimi, burada aydın və
məlum olmayan bir şey yoxdur. Sizi əmin
etmək istəyirəm ki, biz sülh siyasətimizi kifayət
qədər aydın təsəvvür edir və həyata keçiririk.
Mən əminəm və mənim dərin inamıma görə,
Azərbaycanda sovet hakimiyyətini möhkəm-
ləndirmək və Bakını əlimizdə saxlamaq üçün
Dağlıq Qarabağı - aran Qarabağ haqqında
heç bir söhbət ola bilməz - Azərbaycana bir-
ləşdirmək lazımdır. Azərbaycan bu rayonun
erməni əhalisinin təhlükəsizliyinə öz başı ilə
təminat verir. Burada muxtariyyət elan edib,
müsəlman ordu hissələrini ora buraxmadan
erməni əhalisini təşkilatlandırarıq”.

Orconikidze xəbərdarlıq edirdi ki, “bu
məsələnin digər həlli bizim Azərbaycanda
vəziyyətimizi dayanıqsız edir və Ermənistanda
da heç nə udmuruq. Mən gözəl başa düşürəm
ki, Ermənistanın məlum siyasi şəraitdə bizə
gərək ola biləcəyi istisnalıq təşkil etmir. Necə
lazım bilirsinizsə, elə də həll edin. Bizə nə
göstəriş verilsə, biz onun hamısını həyata
keçirəcəyik. Lakin icazə verin, sizin nəzərinizə
çatdıraq ki, Azərbaycana belə münasibət bizi
geniş kütlələrin gözündə nüfuzdan salır və
bizim əleyhdarlarımızın fəaliyyəti üçün yüksək
dərəcədə əlverişli zəmin yaradır”.

* * *
1920-ci ilin aprel çevrilişindən sonra

Orconikdzenin bir müddət Azərbaycan-
Gürcüstan və Azərbaycan-Ermənistan müna-
sibətlərində “Sovet Rusiyasının Şərqdə ilk
övladı” sayılan Azərbaycanın tərəfində dayan-
ması Mokvada, xüsusilə XXİK-da bəzilərini
əsəbiləşdirirdi. Həmin dairələrin başında
dayanan Çiçerin bu mövqeyinə görə
Orconikidzeni şantaj edir və hətta onu “müsəl-
manpərəst oriyentasiyaya gizli cəhddə” ittiham
edirdi.

Bütün bu atmacalara cavab olaraq
Orconikidze Çiçerinə məruzə edirdi ki, “müsəl-
man millətçiliyini heç bir aidiyyətim yoxdur və
olmayıb. Mənim əcdadlarım arasında bir nəfər

də olsun tatar yoxdur”.
Eyni zamanda iyul ayının 10-da

Nərimanov, Viktor, Qarayev, Bünyadzadə,
Yeqorov, Mikoyan, Karakozov və
Ermənistandakı Rusiya nümayəndəsi
Leqranın iştirakı ilə AK(b)P MK-da Qarabağ
məsələsi müzakirəyə çıxarılmışdı və Sovet
Rusiyası XXİK-nın tövsiyələrinin əksinə olaraq
müzakirə əsasında qərara alınmışdı ki,
“erməni kəndliləri Ermənistanın tərkibinə daxil
olmaq istəmirlər. Onların Rusiyaya güclü meyli
var. Rusiyaya gedən yol isə Bakıdan keçir. Və
indiki anda mərkəzin irəli sürdüyü məsələ
qəribə görsənir”.

Q.Orconikidze mərkəzdə bu işlərə kimin
maneçilik törətdiyini yaxşı bilirdi və ona görə
də o, sonuncu məlumatla bağlı birbaşa xətlə
Xalq Komissarları Soveti aparatının işçisi
N.Alliluyevadan xahiş edirdi ki, onun sonuncu
məlumatının nüsxəsini əgər Çiçerinə verməy-
ibsə, onun adını oradan çıxarsın və söhbətin
məzmununu Leninə və Stalinə versin.

Orconikidze deyirdi: “Məni, ümumiyyətlə,
bizim hamımızı bu məsələ ilə bağlı onun
(Stalinin - C.H.) fikri maraqlandırır. Heç olmasa
ona (Stalinə - C.H.) çatdırın ki, Karaxanla bir-
likdə Çiçerin məni yenidən burada çıxılmaz
vəziyyətdə qoyur”.

Stalinin cavabını çox gözləmək lazım
gəlmədi. Bir gün sonra, iyulun 8-də o,
Orconikidzeyə bildirdi ki, “sonsuzluğa qədər
tərəflər arasında manevr etmək olmaz. Aydın
şəkildə tərəflərin birini, indiki halda isə, əlbəttə,
Türkiyə ilə Azərbaycanı müdafiə etmək
lazımdır. Mən Leninlə danışdım, o etiraz
etmir”.

Bunun əksinə olaraq elə iyul ayının 8-də
Çiçerin Orconikidzeyə teleqramında tamam
ayrı mövqe nümayiş etdirirdi. O yazırdı: “Biz
əla bilirik ki, Ermənistanın da sovetləşdirilməsi
üçün zaman yetişəcək, lakin indi ona getmək

tezdir. Ən başlıcası, indi nəyə nail olmaq olar,
indi Qarabağ və Zəngəzuru mübahisəli yerlər
elan etmək olar, bunun üçün isə Azərbaycan
hökumətinin razılıq verməsi gərəkdir. Bu bizim
üçün zəruridir, biz mütləq Ermənistanla
müqavilə bağlamalıyıq. Bunu qəti şəkildə
beynəlxalq vəziyyət tələb edir, bunun üçün isə
ən azından Qarabağ və Zəngəzuru
mübahisəli elan etmək lazımdır”.

Georgi Çiçerin və Lev Karaxanın başçılığı
ilə XXİK-nin yeritdiyi, Azərbaycanın hesabına
Ermənistanla əməkdaşlıq siyasətinin qarşısını
ala bilmədikdə iyul ayının 16-da Orconikidze
Leninə, Stalinə və Çiçerinə teleqramında
Azərbaycan nümayəndələri gələnə qədər

Ermənistanla sülh bağlamağın dayandırıl-
masını mütləq mənada zəruri hesab edirdi. O
yazırdı: “Azərbaycanın iştirakı olmadan
Ermənistanla sülh bağlamaq buradakı
yoldaşları güclü şəkildə əsəbiləşdirir”.

Eyni mövqeyi Azərbaycan K(b)P MK-nın
üzvü A.Mikoyan da müdafiə edirdi. İyun ayının
29-da o, Orconikidzeyə yazırdı ki, “Biz
Mərkəzin Qarabağ və Zəngəzura yönəlik
siyasətindən hiddətlənmişik. Siz də həmçinin
bizim nöqteyi-nəzərimizi Mərkəzin qarşısında
qoyun. Biz Ermənistanla sülhün əleyhinə dey-
ilik, lakin heç bir halda bu sülh Qarabağın və
Zəngəzurun hesabına olmamalıdır”.

* * *
Göründüyü kimi, Ermənistanla münasi-

bətlərdə ən qəribəsi o idi ki, Azərbaycanın
məlumatı və iştirakı olmadan Sovet Rusiyası
ilə daşnak Ermənistanı onun barəsində gizli
danışıqlar aparırdılar. Bir ay əvvəl eyni ilə
Gürcüstanla baş verənlər indi Ermənistanla
təkrar olunurdu. Həmin vaxt Orconikidze və
Kirovun Lenin və Stalinə göndərdikləri tele-
qramının şifrli yerlərində bəzi maraqlı məqam-
lar var idi. Gürcüstanla müqavilə bağlayarkən
Azərbaycanın mövqeyinin soruşulmamasını
onlar sovet siyasətini iflasa aparan addım kimi
qiymətləndirirdilər və yazırdılar: “Nə üçün
Gürcüstanla müqavilə bağlayaraq biz dost
Azərbaycanla müqavilədən imtina edirik?
Əgər Azərbaycan məsələsi fərqli formada həll
edilirsə, bizi də məlumatlandırın”.

Daha sonra onlar xüsusi şifr vasitəsi ilə
Mərkəzi xəbərdar edirdilər ki, bu məsələlərdə
“heç bir halda şərq siyasətinin rəhbəri kimi
Karaxanın adını önə çəkmək olmaz. Bütün
Zaqatala qalmaqalı burada ermənilərin fırıl-
dağı kimi başa düşülür”.

Şübhəsiz ki, Karaxan Sovet Rusiyasının
XXİK-da Azərbaycana qarşı yönəlmiş
siyasətin formalaşmasında və həyata keçir-

ilməsində mühüm rol oynayırdı və Orconikidze
ilə Kirov da teleqramdakı şifr vasitəsi ilə məhz
bu məqama işarə edirdilər. Qarabağ
məsələsində də onun proseslərin arxasında
dayandığı şifrli və şifrsiz sənədlərdən aydın
sezilməkdədir. Orconikidze açıq yazırdı ki,
“Qarabağ bizim xarici işlər komissarlığımızın
ikinci Zaqatalasıdır. Burada çox böyük təxribat
gedir və bunların hamısını Moskvadakı
ermənilər törədirlər”.

Georgi Çiçerin iyul ayının 19-da Leqrana
göndərdiyi şifrli teleqramda yazırdı ki,
“Azərbaycanın da razılaşdığı təklifiniz ondan
ibarətdir ki, Qarabağ Azərbaycana keçir,
Zəngəzur isə mübahisəli ərazi kimi tanınır. Hər

halda bütün qalan ərazilər Ermənistana çatır.
Belə bölgü Ermənistan nümayəndələri üçün
qəbuledilməzdir. Ona görə bu məsələ
Ermənistan hökuməti ilə yalnız birbaşa
danışıqlar yolu ilə həll edilə bilər. Moskvadakı
nümayəndəlik belə ciddi ərazi güzəştlərində
özünü səlahiyyətli hesab etmir”.

Eyni tarixdə Ermənistanın xarici işlər naziri
Ohancanyana göndərdiyi digər bir teleqramda
Çiçerin erməni naziri əmin edirdi ki, “Sovet
Rusiyasının Qafqazda bütün fəaliyyəti erməni
xalqının əmin-amanlıq şəraitində inkişafına
dostcasına yardım göstərmək məqsədi
daşıyır”. O, rus qoşunlarının tutduğu
Azərbaycanla Ermənistan arasında olan
“mübahisəli torpaqlar” məsələsinin sakit və
təhlükəsiz şəraitdə müzakirə ediləcəyini
bildirirdi. S.Kirov da öz növbəsində Leqranı
əmin edirdi ki, “əgər ermənilər Zəngəzur və
Naxçıvanın onlara verilməsi şərti ilə bütün
Qarabağdan imtina etsələr, Çiçerin işlərin belə
gedişindən şad olacaq. Sənin vəzifən
İrəvanda buna nail olmaqdır”.

* * *
Lakin Kirovun cidd-cəhdlərinə baxma-

yaraq Azərbaycana təzyiq etmək hesabına
onun mövqeyini Ermənistanla yaxınlaşdırmaq
mümkün olmadı. Onun Azərbaycan xarici işlər
komissarı Mirzə Davud Hüseynov və erməni
nümayəndələri ilə Tiflisdə apardığı danışıqlar
elə bir nəticə vermədi. Avqust ayının 6-da o,
Çiçerinə yazırdı: “Bütün bunların nəticəsində
azərbaycanlılardan yalnız bir şeyə nail olundu
- onlar Şərur-Dərələyəz qəzasını Ermənistana
güzəştə getməyə hazırdırlar, qalanlarına
gəldikdə isə, yəni Naxçıvan qəzasını,
Ordubad, Culfa, Zəngəzur, Qarabağı azərbay-
canlılar qəti olaraq özlərininki hesab edirlər. Öz
növbəsində Ermənistan nümayəndələri qəti
olaraq bu vilayətlərə iddia edirlər.
Azərbaycanlıların əsas dəlili ondan ibarətdir ki,
bu vilayətlər Müsavat hökuməti dövründə
Azərbaycana məxsus olub və indi bu
vilayətlərin güzəştə gedilməsi, onların fikrincə,
sovet hakimiyyətini yalnız Azərbaycanda deyil,
İran və Türkiyədə də gözdən salacaq”.

İyulun 20-də Leqrana göndərdiyi digər bir
teleqramda Çiçerin Nərimanovun narazılığını
əsas gətirərək sovet qoşunlarının
Ermənistana doğru irəliləməsinin dayandırıl-
masının Xarici İşlər Komissarlığından deyil,
Hərbi İnqilab Şurasından gəldiyini bildirirdi.
Hərbi İnqilab Şurası guya türklərin
Naxçıvanda olmasından ehtiyatlanaraq
Qırmızı Ordunun Ermənistana doğru hərəkəti-
ni dayandırmışdı.

Nərimanovu sakitləşdirmək üçün o,
Leqrana yazırdı: “Yoldaş Nərimanova izah
edin ki, onun arzusuna uyğun olaraq
Azərbaycanın öz hüdudlarında daşnakların
hücumundan müdafiə olunması üçün Hərbi
İnqilab Şurası qarşısında mən təkid edirəm”.

Lakin Nəriman Nərimanov Georgi
Çiçerinin ikibaşlı oyun oynadığını yaxşı bilirdi.
O, avqustun ilk günlərində Moskvaya yenicə,
iyulun 31-də yetişmiş Azərbaycanın
səlahiyyətli nümayəndəsi Behbud Şaxtaxtin-
skiyə yazırdı: “Erməni quldur dəstələri sərhəd
kəndlərini tamamilə talayıblar, lakin son vaxtlar
müharibəyə bənzər bir şey gedir, daha
doğrusu, müharibə deyil, ermənilərin
Azərbaycan ərazilərini sistematik ələ keçir-
məsi prosesi gedir. Son məlumatlar ondan
xəbər verir ki, erməni nizami dəstələri artıq
Gorusa gəlirlər. Yoldaş Çiçerin mənə yazır ki,
biz milli qırğına yol verə bilmərik, Azərbaycan
hissələri hərəkət etməməlidir və s. Lakin nə
üçün Ermənistanla bütün sərhəd boyu yer-
ləşən müsəlman kəndlərinin ermənilər
tərəfindən qırılmasına yol verilir? Bəyəm
Çiçerin görə bilmirdi ki, mərkəzin yeritdiyi
siyasətin nəticələri belə olacaqdır?

Ardı var

Azərbaycanın sovet ləş mə si
və Qarabağın qara günləri

Cəmil HƏSƏNLİ

Tarix elmləri doktoru, professor
“Media forum” saytı tarixçi
alim Cəmil Həsənlinin
“Azərbaycanın sovet ləş -
mə si və Qarabağın qara
günləri (1920-1923)”
araşdırmasını oxuculara
təqdim edir. 
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NƏRİMAN ƏYYUB

KÖNLÜMÜ
Ürəyim istəyir səni qadası,
Qoyma səndən ayrı qala könlümü.
Mənim ürək dənizimin adası,
Köçürt gözlərinə tala könlümü.

Yollarını dizim altda bükərəm,
Əsli olsan, mən də olaram Kərəm.
Naz eyləsən əziyyətin çəkərəm,
Qoyma düşsün haldan hala könlümü.

İstəyirsən bu gün məni dara çək,
İstəyirsən sinəm üstdə yara çək.
Gedən olsan özün ilə gora çək,
Cala ürəyimə, cala könlümü.

Qocalığım gündə təsir eyləyir,
Pıçıldayır ürəyimə söyləyir,
Məni səbir və ümidim əyləyir,
Allahın salmasın dala könlümü.

Nərimanam, saçlarıma dən düşür,
Günlər ötür, gözlərimə çən düşür.
Gecələr yuxuma o Vətən düşür,
Sev, əzizlə olan lala könlümü.

23.06.2011

GÖRÜNDÜ-GÖRÜNDÜ
Pəncərədən baxdım çölə,
Yarım göründü-göründü.
Baxdı mənə gülə-gülə,
Varım, göründü-göründü.

Çiçək açıb bağça-bağım,
Bağımda gəzir qonağım.
Gündəlik işlək olmağım,
Narım, göründü-göründü.

Tənbəl olsam, olmazdı nar,
Barsız mənə olar çox ar.
Bağda yeşik arılar var,
Arım, göründü-göründü.

Sərt keçsə də soyuq qışım,
Dözür ona ahıl yaşım,
Olduqca qısa alqışım,
Qarım, göründü-göründü.

Nəriman Əyyub, döz sən hələ,
Gündə qələmi al ələ.
Saralsan da demə belə,
Sarım, göründü-göründü.

23.04.2011

QABAQDA
Bəxtim güldü, ömür sürdüm,
Çox sınaqlar var qabaqda.
Böyüdükcə nələr gördüm,
Olmasın gün dar qabaqda.

Yarı çılpaq, yarı da ac,
Uşaqlıqda çox ehtiyac,
Olmadı heç başımda tac,
Çiskin, boran qar qabaqda.

Həsrət sinəmdə əyləşdi,
Əyləşdikcə onu deşdi.
Qismətimə belə düşdü,
Hələlikdə ar qabaqda.
İşlədikcə yorulmadım,
Bir kimsəyə qırılmadım,
Yaxşılığa çıxdı adım,
Alma, heyva, nar qabaqda.

Nəriman Əyyub, şükür eylə,
Dərdi, qəmi yara söylə.
Hər işini yetir səylə,
Şükür, etibar qabaqda.

22.04.2011

QOCALTDI MƏNİ
Gözəllər çox al geyinir,
Alları qocaltdı məni.
Yaraşmayan şal geyinir,
Şalları qocaltdı məni.

Gecə-gündüz dağlar aşdım,
Gah kükrədim, gah da daşdım.
Qayalarla qucaqlaşdım,
Yolları qocaltdı məni.

Dağda dərdim gül-çiçək,
Çiçəkləri ləçək-ləçək,
Dərdiyimin çoxu göyçək,
Gülləri qocaltdı məni.

Gözəllərə söz də dedim,
Dözməyənə döz də dedim.
Gözəl gözə göz də dedim,
Gözləri qocaltdı məni.

Gözlərinin vurğunuyam,
Vurulanın yorğunuyam.
Durulanın durğunuyam,
Xalları qocaltdı məni.

Nəriman Əyyub, sevmə daha,
Az vaxtın qalıb sabaha.
Ümid ol yalnız Allaha,
Elləri qocaltdı məni.

23.04.2011

QADİR ALLAHIM
Bu gün ad günümdür, qadir Allahım,
Məni yaşadırsan, minnətdaram mən.
Sənsən qibləgahım, həm də pənahım,
Sənin o sayəndə bəxtiyaram mən.

Yetmiş dördə artıq boylanır yaşım,
O qədər də əziyyət çəkməyib başım.
Daim həyat ilə olub savaşım,
İnsanlar yanında daim varam mən.

Məni düşündürüb daim biqeyrət,
Aldatmayıb yolda olan hər sərvət.
İstəmirəm xalqa lazımsız şöhrət,
Xalqın yarasına sərin qaram mən.

Əsl insanları yaxınım sandım,
Seviləni sevmək səmimi andım.
Yaxınlar yadlaşsa onda utandım,
Yadlaşanı saydım çirkin, haram mən.

Nəriman Əyyubbam, sevməkdir peşəm,
Allahım istədi çoxaldı nəşəm.
Yaxşılıq etməyə daim vərdişəm,
Ona görə daim bəxtiyaram mən. 

20.05.2011

DƏDƏBABAMA ve ANAMA
Biz, Şamil Әsgərovun evladları ona “dədəba-

ba” deyərdik.

Bu ömrü rahat da sürmək olardı
Mən qəsdən özümü bərkə çəkmişəm.
Mənim gəlecəkle bir işim olmaz,
Mən kökə gedirəm, kökə çəkmişəm.

Sənə oğul olmaq, ay babam oğlu,
Bilirəm, hər kəsin qisməti deyil.
Səndən gileyliyəm deyirsən, oğul,
Deyirsən, telefon söhbəti deyil.

Ay dədə, bilirəm hara vurursan
Ay dədə, tüsdümdü təpəmdən çıxan,
Siqaret gözümə kül üfürməyim.
Bəlkə də mən elə dərdin özüyəm
Dərdini çəkirem bimirəm nəyin?

Sənin kiçik oğlun göylə əlləşir
Sən bunu vaxtında niyə bilmədin?
Bir yurda dədəlik eyləyən kişi,
Bir oğlu qıçına düyə bilmədin…

Biz ki nəsillikçə yanan olmuşuq
Məni soy yanımım bərkə çəkibdi.
Nənəmdən get soruş, desin düzünü
Desin ki, ay bala, kökə çəkibdi.

Ay ana, incimə bir söz soruşsam
On ildi bir fikir heyimi kəsir.
Bir şubhə içimdə düyün bağlayıb
İzin ver, bu axşam düyünü kəsim…

On ildi bu fikir ağlımdan keçir
Nədənsə sormağa həyalanmışam.
Bəlkə mən olanda quruyub südün
Bəlkə göz yaşınla mayalanmışam…

Yoxsa bu boyda dərd hardandı məndə
Elə bil qanımda axan da dərddi.
Şirin yuxular da görmürəm, ana.
Gündüzüm çəhennəm, yuxum da dərddi.

Sözünü oxudu böyük qardaşım
Həjarın üstündə göz ol, yazmısan.
Yazmısan qorx səndən düşə qabağa
Sənin ağrın alım, gözəl yazmısan. 

Gedib, çoxdan gedib dəlisovluğu
O dəli oğlunun, o kür oğlunun.
Ay ana, dünyadan yoxdu xəbərin
Gözeller, göyçəkler, cananlar deyil,
Bir vəten adlanan namus var, ana, 
O namus kamına çəkir oğlunu.

Ay ana, ay dədə, dərdiniz alım
Görüm hər arzunuz min budaq olsun.
Kiçik oğlunuzun işi zülümdü
Böyük oğlunuzun canı sağ olsun.

BU GECƏ DOĞMALAR 
KÖNLÜMDƏN GEÇİR

Kürdcə və Azəricə mükəmməl bayatılar söy-
leyən, sinədəfdər şair nənəm  Gülgəza Xəlil
Məmmədəliyevaya Çernobl’dan mektub.

Bu gecə dogmalar könlümdən keçir
Canım qəhərimin odunda düşüb. 
Özüm də bilmirəm nədir bu seçim
Ay nənə, bayatın yadıma düşüb.

Bu gecə babamdan hay çatasıdı
Köksümü dünyanın dərdi tutacaq.
Namərd hardanısa daş atasıdı
Daş gedib hardasa mərdi tutacaq.

Dünyanın gərdişindən
Təng oldum hər işindən 
Mərdin başı qal çəkir
Namərdin şər işindən.

Mərd daşı hörgüyə qoyacaq o gün
Orda xəcalətden daş çatlayacaq.
O daşın sirrini kəşf eləməkcün
Fikir teylənecək, baş çatlayacaq.

Bu gecə yuxumdan gün sallanacaq
İgidlik adama halva gələcək.
Hansısa həyətə gül tullayacam
Cavaba dişlenmiş alma gələcək. 

Xencəri işlə yolla
Üstün gümüşle yolla.
Mənə üç alma göndər
Birini dişlə yolla.

Ay nənə, ruhumu sıgallaginən
Ay nənə, üreyim sığal istəyir.
Amedden hayana yel əsdi denən 
Hansı yolağanı kəsib gözləyim?

Ay nənə, düzmələ söz düzməcəni
Serhadım ellikce axıb gələcək.
Gözəllər soyunup qara gecəni
İgidlər qınından cıxıb gələcək.

Mebên li me kar maye,
Li dilê me ar maye.

Bona Kurdan çend salin
Tenê ah û zar maye. 

KÜRDÜSTAN DEYİB AĞLADIM
Öldüm doğulduğum gündən eləcə,
Dil açdım, söz dedim, dilimdən öldüm.
Vicudum göz dağı oldu gözümdə,
Qəlbimden, ruhumdan, könlümdən öldüm.

İçimdə düşməni həlim böyütüm
Yanıldım, dostları zalım böyüttüm.
Özümlə şərəfli ölüm böyüttüm
Gözümün önündə zülümnen öldüm.

Mən başsız atlıyam, kəsilib başım
Sözümlə, dilimlə üzülüb başım
Başımın üstündən asılıb başım
Xudam, nə əcayib ölümnən öldüm?

1988

GOŞMA
İlham məndən qaçaq düşüb ne vaxtdı,
Kimin, nəyin qargışına gəlmişəm?
Buzluğumdan dərgahına od düşən 
Bu ürəyin gargışına gəlmişəm.

Şəhər yeri qında qoyub dilimi
Bu səs-küydə ilhamın nə ölümü?
Çuxur yurdda çəkdiyim min çəhlimin
Gül-çiçəyin qarğışına gəlmişəm.
Pıçıltısı hər misrama hay verən,

Həsrətini bir ömürlük pay verən,
Payız ağzı boz ürgəyə boy verən 
Biçənəyin qarşışına gəlmişəm.

Hansı yolun yollarınına varmışam,
Hansı yolun dabanını qırmışam –
Sevgisindən nəfsim göyə dırmaşan
Bir göyçəyin qarğışına gəlmişəm.

Göy həsretim yuxuludu, yatası.
Yer inamım hələ ümüd butası.
Hansın atıb hansı birin tutası
Yerin, göyün qarğışına gəlmişəm.

1984

HÖNKÜRÜR

Bu xanım, gözəl bu xanım
Dizinə vurur, hönkürür.
Ta məndə dəsmal qalmadı
Oturub durur, hönkürür.

Başını qoyur sinəmə, 
Çöhrəsi dəyir sinəmə.
Birdən yaralı quş kimi
Çiynini döyür sinəmə
Bimirsən gülür, hönkürür...

Mən çox ağlayan görmüşəm,
Mən çok sızlayan görmüşəm.
Dərddən dili tutulanı
Gözlə qışqıran görmüşəm
Bu qız ayrı cür hönkürür.

Kim bunu belə ağladır?
Eşq yəni belə ağladır?
Bu qızı tale ağladır
Elə hönkürür, hönkürür...

1988

AYRILIQ
Heç bilmədik necə sevdik sevəndə
Heç bilmirik indi necə ayrılaq.
Görən necə ayrılırlar sevənlər, 
Bilirsənsə, gəl eləcə ayrılaq. 

Gəlməli ki deyildik biz, gəlmisən?
Mən tabsızam, sən niyə bəs gəlmisən?
Son görüşə qaranəfəs gəlmisən
Dərdin alım, otur dincəl, ayrılaq.

Neylədiksə, düz ayrıla bilmədik,
Ayrılmaqdan tez ayrıla bilmədik.
Get bir az da döz, ayrıla bilmədik, 
Bu dəfə də gəl beləcə ayrılaq…

Helbestên Hejarê Şamil
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Яввяли ютян сайымызда
«Шяряфнамя»дян истифадя едян Авропа мцяллифляриня

эялдикдя, демяк олар ки, ХВЫЫ ясрдян башлайараг, щямин
ясяр бир мянбя кими онларын нязярини юзцня ъялб етмишдир.
Тядгигат заманы мялум олду ки, 1632-1668-ъи иллярдя
франсыз сяййащы Жан Батист алты дяфя Орта вя Йахын шярг
юлкяляриня сяфяр етмишдир. О, щямин сяфярляриндя
Кцрдцстаны эязмиш вя Бидлис ямири Ябдал ханла шяхсян
эюрцшмцшдцр.

Жан Бatистин йаздыьына эюря o, Ябдал хана щядиййяляр
вермиш вя Ябдал хан да юз нювбясиндя она юз щюрмятини
эюстярмишдир (74, 382).

Жан Батист юзцнцн «Сяфярнамя» ясяриндя
«Шяряфнамя»дя гейд олунан бир щадися щаггында беля
йазыр: «Ван яйалятиндя варлы бир таъир балыьы чох олан чайы
пашадан иъаряйя эютцрцр… вя овчулар щазырлайыр. Лакин ов
вахты щяр ня тутурларса балыг йох, илан олур. О, илдян сонра
щямин чай бир даща иъаряйя верилмир» (74, 382). Бидлиси бу
щагда гейд едир ки: «Йаз айларында чайын суйу чохалды-
ьындан балыг эюлдян чайа эялирди. Ящали истядийи гядяр
балыг тутурду. Мяним заманымда дювлят мямурлары щямин
чайы иъаряйя верирдиляр. Тясадцфян о ил балыг судан кянара
чыхмады… Беляликля дя, о чай даща иъаряйя верилмяди»
(76, 355-356)

Жан Батистин ясяриндя «Шяряфнамя» дякиляря охшар
щадисяляря тясадцф етдийимизя бахмайараг, мцяллиф юз
ясяринин щеч бир йериндя Бидлисинин ясяринин адыны чякмир.
Франсыз сяййащынын Бидлис ямири иля эюрцшмяси вя щяр ики
мцяллифин ясярляриндя балыг щадисясинин ейни мязмунда
верилмяси, В.Велйаминов-Зерновун йаздыьына эюря
«Шяряфнамя» нин ян йахшы ялйазмасынын Франсада олма-
сы (76, 22) беля бир фикир доьура билир ки, Жан Батист
«Шяряфнамя »дян истифадя едян вя онун ялйазмасыны
Франсайа апаран илк авропалыдыр. Анъаг ХЫХ ясрин яввял-
ляриндя Авропада Д”Ербело юзцнцн «Тарих яш-Шяряф хан
ял-Бидлиси» вя «Тарихи якрад» адлы мягалясиндя
«Шяряфнамя»дян эениш бящс етмишдир. О, бу мягалясини
йазаркян, Катиб Чялябинин библиографик ъядвялиндян истифа-
дя едяряк онун «Шяряфнамя» щаггындакы гейдинин бядии
тяръцмясини вермишдир. Артыг бу дюврдян етибарян
«Шяряфнамя»нин ялйазмаларынын Авропада мювъуд
олмасы айрыъа кцрд тарихи иля мяшьул олан шяргшцнасларын
нязяр-диггятини ъялб едирди.

Мяшщур инэилис шяргшцнасы Ъон Малколм 1815-ъи илдя
юзцнцн «Иран тарихи» адлы ясярини няшр етдирди. О, щямин
ясяриндя «Шяряфнамя» йя истинад едяряк, кцрдлярин иранлы
олдугларыны иряли сцрцрдц  (97, 8)

1826-ъы илдя «Шяряфнамя» нин тяръцмя едилмяси фикри
рус шяргшцнасларынын нязяр-диггятини ъялб едирди. Щямин
илдя рус шяргшцнасы М.Волков «Асийа» журналынын 8-ъи
нюмрясиндя чап етдирдийи мягаляси иля «Шяряфнамя» вя
онун мцяллифи щаггында бир сыра мялуматлар верди (133,
210).

В.Велйаминов-Зернов гейд едир ки: «1826-ъы илдян
сонра «Шяряфнамя» Авропада юз елми дяйярини тапды.
Елмя бу хидмяти етмяк шяряфиня ися Русийа вя рус алим-
ляри наил олдулар» (76, 14).

Бу заман Петербург Шярг Дилляри Институтунун профе-
сору Ш.Френ «Шяряфнамя» ни тяръцмя етмяк фикриня
дцшдц. Лакин онун сящщятинин позулмасы беля бир ишин
иърасына мане олду (76, 15).

1856-ъы илдя Петербургда Петер Лерхин редакторлуьу иля
кцрдлярин яъдадлары щаггында бир тядгигат ясяри щазырланды.
Щямин ясярин йазылмасында «Шяряфнамя»нин ялйазма-
сындан тарихи бир мянбя кими истифадя едилмишдир (20, 25).

Гейд етмяк лазымдыр ки, «Шяряфнамя»нин пяракяндя
ялйазмаларындан тарихи бир мянбя кими истифадя олунмасы
просеси гярб тядгигатчылары арасында бир дя она эюря
сцрятля йайылыб елми ящямиййят кясб етмишди ки, артыг бу
заман Кцрдцстан ъоьрафийасыны, онун тарихини юйрянмяк
вя кцрд дилини тядгиг етмяк шяргшцнас алим вя сяййащла-
рыны марагландыран ян ваъиб  вя актуал бир мясяля олмуш-
дур10.

Елмин вя сийасятин алимляр гаршысында гойдуьу бу
тяляб «Шяряфнамя»нин айрыъа бир тядгигат обйектиня чев-
рилмясини вя онун пяракяндя ялйазмаларынын китаб щалына
салынмасы зяруриййятини сцрятляндирди. Бу вязифяни ися эюр-
кямли рус шяргшцнасы В.Велйаминов-Зернов йериня йетир-
ди. О, бу щагда йазыр: «Мян кцрд тарихиня аид елмин тут-
дуьу мювгейи нязяря алараг, «Шяряфнамя»нин няшрини

зярури щесаб едиб вя бу ишя башладым» (76, 20).
В.Велйаминов-Зернов «Шяряфнамя » ни фарс дилиндя

тяртиб едиб, елм  цчцн даща файдалы олан китаб щалында тяд-
гигатчыларын истифадясиня вермякдян ютрц тяхминян 30 ил
ямяк сярф етмишдир. О, бу ишля мяшьул оларкян,
«Шяряфнамя» нин дюрд ялйазмасындан истифадя етмишдир.
Лакин В.Велйаминов-Зернов гейд едир ки: Бу дюрд ял йаз-
маларындан ян чох файда верян М.Ханыковун ялйазмасы
вя Петербург Император Академийасынын Асийа музейин-
дяки ялйазмасы олмушдур» (76, 20).

В.Велйаминов-Зернов бу ялйазмалары бир-бириля мцга-
йися едяряк дцзэцн нятиъяйя эялмиш вя нящайят, елмя
олан хидмятини 1860-ъы илдя мцвяффягиййятля баша чатдыр-
мышдыр11.

В.Велйаминов-Зерновдан сонра Франсыз Бернард
Шармуа «Шяряфнамя» ни франсыз дилиня щазырламаг иши иля
мяшьул олмушдур. Лакин 1869-ъу илдя о, юлмцшдцр.
«Шяряфнамя»нин франсыз дилиня тяръцмясинин щяр ики ъилди
1875-ъи илдя гуртармыш вя Петербург Император
Академийасы тяряфиндян няшр олунмушдур.

Беляликля, Кцрдцстан тарихинин тядгиги цчцн ян файдалы
бир мянбя олан «Шяряфнамя»нин тяртибя салынмасына илк
дяфя олараг рус шяргшцнаслары тяшяббцс эюстярмиш вя
бунунла да кцрд тарихшцнаслыьынын сонракы инкишафына шяра-
ит йаратмышлар. Буна эюря дя, мцасир шяргшцнасларын
яксяриййяти кцрд тарихиндян бящс едяркян, онун инкишаф
дюврцнцн башланмасыны ХЫХ ясрин ЫЫ йарысындан щесаб
едирляр. Бу щагда фикир сюйляйян Йасями эюстярир ки,
«1863-ъц илдян сонра кцрдляр щаггында ялимиздя даща
дягиг мялумат вардыр» (69, 102).

1897-1911-ъи иллярдя Иранда олан франсыз елми щейятинин
башчысы ъоьрафийашцнас Жак Дцморган, Иран, Азярбайъан
вя Кцрдцстан ъоьрафийасы щаггында 2 ъилддян ибарят ъюзял
ясяр йазмышдыр. Мцяллиф щямин ясярини йазаркян Бидлиси
«Шяряфнамя» синдян бир мянбя кими истифадя етмишдир (71,
238).

1915-ъи илдя Петербургда шяргшцнас алим
В.Ф.Минорскинин кцрд тарихиня аид йаздыьы ясяри чап олду.
Мцяллиф щямин ясяри цзяриндя ишляйяркян
«Шяряфнамя»дян бир мянбя кими истифадя етмиш вя кцрд
тарихшцнаслыьында онун ящямиййятиндян данышмышдыр (22,
9).

Йеня щямин илдя Берлин Шяргшцнаслыг Академийасынын
профессору Фриъ тяряфиндян щазырланмыш «Кцрдляр» адлы
китаб няшр олду. Фриъин бу ясяри «Шяряфнамя»нин изащы тяр-
зиндя йазылмыш вя бязи кцрд гябиля адларынын дцзэцн ифа-
дяси верилмишдир.

Мцасир Иран тарихчиси Ябдцлязиз Ъаващир Кялам 1928-
ъи илдя няшр етдирдийи «Асар еш-имамиййят»я адлы китабынын
чох йериндя «Шяряфнамя»йя истинадян фактлар эюстярмиш-
дир (88, 205).

1930-ъу илдя Шярг дилляри мцтяхяссиси профессор Сейид
Мящяммядяли Авни Гащирядя «Шяряфнамя» нин фарс няш-
рини чап етдирир. О, щямин ясярин щяр бир сящифясиня ятрафлы
изащ вермишдир. Бу дюврдя «Шяряфнамя» яс-Сеййид
Фяряъулла Зяки ял-Курди тяряфиндян яряб дилиня тяръцмя
едилир. О, бу тяръцмяни В.Велйаминов-Зерновун тяртиб
етдийи мятн ясасында щазырламыш вя мцяллифин бир мцгядди-
мя вя эениш изащатла йаздыьы бу ясярини «Кцрд енсиклопе-
дийасы» (121, 2-3) адландырмышдыр.  Щямин ясяр сонралар
бир чох мцасир дилляря тяръцмя едиляряк, алимлярин вя ядиб-
лярин кцрд тарихини юйрянмяси цчцн ясас мянбя олду.

1930-ъу илдя мцасир кцрд мцяллифи Билеъ Ширкувенин Ял-
гязиййят-цл Кордиййятя адлы  ясяриндя «Шяряфнамя»дян
бир чох фактлар эюстярилир (55, 6-9).

Мцасир кцрд тарихчиси Мящяммяд Ямин Зяки юз ясяри
цзяриндя ишляйяркян, «Шяряфнамя»дян тарихи бир мянбя
кими истифадя етмишдир.

Мцасир Иран тарихчиси Яляскяр Шямими Щямяданинин
1932-ъи илдя чапдан чыхан «Кцрдцстан» адлы ясяринин бир
чох щиссясиндя «Шяряфнамя» йя истинадян чохлу фактлар
вермишдир. О, щямин ясяриндя кцрдлярин фарс мяншяли олду-
гларыны исбат етмяйя ъящд эюстярмишдир12. «Ислам енсик-
лопедийа»сында Иран вя Кцрдцстан тарихиндян бящс едиляр-
кян, «Шяряфнамя»йя истинадян бир нечя факт эюстярилмиш-
дир (132, 1206) ки, бу да тядгигатчылар цчцн чох файдалыдыр.

1932-ъи илдя А. Букшпанын няшр етдирдийи ясярдя Совет
Азярбайъанында йашайан кцрдляр щаггында илк мялумат
«Шяряфнамя»йя истинадян верилмишдир. Гарабаь мащалын-
да йашайан бу кцрд тайфалары «Шяряфнамя»дя «ийирми

дюрд» ляр ады иля гейд едилир (76, 32-39; 11, 57).
Мящяммяд Мярдох Кцрдцстани «Тарихе Мярдох» адлы

ясяриндя «Шяряфнамя»дян чохлу фактлар эятирмишдир.
Совет кцрдшцнасы Я.Ш.Шамилов, 1936-ъы илдя няшр

етдирдийи ясярини йазаркян «Шяряфнамя»дян тарихи бир
мянбя кими истифадя етмишдир.

Совет алимляриндян академик Я.Ялизадя XIII-XIV  яср-
ляр Ширван тарихиндян вя Ширваншащлар дювлятиндян бящс
едяркян, «Шяряфнамя»йя истинадян бир сыра фактлар эюстя-
рир (7; 5).

И.П.Петрушевски Азярбайъан тарихиня аид елми-тядгигат
иши иля мяшьул оларкян «Шяряфнамя»дян тарихи бир мянбя
кими истифадя едир. О, Бидлисинин гыса тяръцмейи щалыны гейд
етдикдян сонра, онун Азярбайъанда Ы Шащ Тящмасиб вя
ЫЫ Шащ Исмайыл заманында мцхтялиф вязифяляр дашыдыьыны вя
буна эюря дя  Азярбайъаны йахшы юйряня билдийини эюстяр-
мишдир. О, тякъя ХВЫ яср щадисяляри щаггында Азярбайъан
тарихиня аид сон дяряъя гиймятли мялуматлар верир (25,
304).

Беляликля,Бидлисинин«Шяряфнамя»сини тякъя Кцрдцстан
тарихи цчцн дейил, ейни заманда Азярбайъан вя Иран тари-
хи цчцн дя файдалы бир мянбя щесаб етмяк олар.

Кцрд мцяллифляриндян Мящяммяд Ямир Зякинин 1945-
ъи илдя няшр етдирдийи «Яд-дцвял вя ял-имарят ял-кцрдиййя
Фи-л-ящд ял-ислам» (119) вя 1947-ъи илдя йаздыьы «Мяшащер
ял-кцрд вя Кцрдцстан Фи-л-ящд ял-ислам» (118), адлы ясяр-
ляриндя «Шяряфнамя»дян  бир чох фактлар эятирилмишдир.
Щямин мцяллиф 1951-ъи илдя чап етдийи «Тарих яс-
Сцлйеманиййя» (120) адлы ясярини йазаркян йеня дя
«Шяряфнамя» дян бир мянбя кими истифадя етмишдир.
Мцасир кцрд тарихчиси М.Ъямил 1953-ъц илдя чап етдирдийи
«Яш-Шяряфнамя» ясяриндя «Шяряфнамя» нин эениш изащы-
ны вермишдир.

Шяргшцнас алим В.Ф.Минорски 1953-ъц илдя инэилис дилин-
дя няшр етдирдийи «Сяфяви дювлятинин идаря тяшкилаты» ясяри-
ни йазаркян «Шяряфнамя» дян тарихи бир мянбя кими исти-
фадя едяряк ону ХВЫ ясрин дяйярли мянбяляри сырасында
эюстярир (116, 71).

Мцасир Иран тарихчиси вя миллиййятъя кцрд олан Ряшид
Йасями 1952-ъи илдя няшр етдирдийи «Кцрд вя онун яъдады-
нын тарихи баьлылыьы» ясярини йазаркян Кцрдцстан тарихиня
аид бир сыра фактлары «Шяряфнамя»йя   истинадян вермишдир.
О, кцрдлярин фарс мяншяли олмаларыны исбат етмяк цчцн
«Шяряфнамя»дян истифадя едяряк йазыр: «Кцрдлярин иранлы
олмасы щаггындакы рявайятлярдян бири дя «Шяряфнамя»нин
гейдиййатыдыр ки, Иранын тарихи шяхсиййятлярини кцрд щесаб
едир» (69, 117). Йасями дя Шямими Щямядани кими
кцрдляри фарс мяншяли эюстярмякля, онларын демократик
щцгуглар уьрунда мцбаризялярини Иранын ярази бцтювлцйц
цчцн зярярли щесаб етмишдир вя ясярини дя еля бу мунаси-
бятля йазмышдыр13. 

Аrdı var

ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ
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Balayêv Baro kurê Elî – Barîyê Bala 1937-ê salê
li Rêspûblîka Ermenîstanê, nehîya Massîsê, gundê
Demirçîyê da malbeteke Kurde pir sadeye da hatiye
dinê. Bavê wî Elîyê Paşayê Miho, dayka wî Qaza
Evdoyê Bişoye. Ewana gundîyêd gelekî kedhez
bûne. Tenê bi keda destê xwe jîne. Hevt law û
keçeke wan hebûye.

Bavê wî 1943-salê şerê Cihanê duda da çawa
şervanekî egîd şehîd dikeve. Dayîka wî 1982-ê sale
dinya xwe diguheze. Barîyê piçûk bin tore û telîmê
birayê xweyî mezin – Hecî Mehmedemîn da mezin
dibe. Ew mirovekî pir dîndar bûye.

Barîyê Bala 1958-ê salê dibistana navîn xilaz
dike û bajarê Yêrêvanê da qebûlî zanîngeha
(înstîtût) dewletêye pêdagojîyayê ser navê Xaçatûr
Abovyan dibe, para dîrok û fîlologîyayê bi zimanê
Azerî.

1963-ê salê zanîngeh xilaz dike. Dibe xweyê
xwendina bilind û dereca dersdarêd dibistana navîn
distîne. Çend sala ew dibistanêd navînda karê xweyî
pêdagojîyê dimeşîne.

1970-ê salê bajarê Yêrêvanê da zanîngeha
dewletêye dersdar hazirkirinda çawa mudurê
kabînêta dîrokzanîyê kar dike.

1975-ê salê nehîya Massîsê da dîrêktorê dibis-
tana navîn, paşwextîyê eynî nehyê da dîrêktorê
Malhebûna gundîtîyê tê kivş kirinê. Ew salêd dirêj
nehîya Masîsê da mufetîşê perwerdê dibistanê
navîn şuxulîye. 

Şerê Qerebaxa çîyara girêdayî 1989-ê sale ew jî
tevî hemu Kurdêd musulman ji Rêspûblîka
Ermenîstanê dertê û tê Rêspûblîka Azirbêcanê.
Bajarê Bakûyê da nehya ser nave Nerîman
Nerîmanov da dîsa mufetîşê dibistanêd navîn
dixebite. 1998-ê sale dertê kara edilî (tegawidê).

Ew wedê ku şagirtê dibistana navîn bû, helbestêd
zaroka dinivîsî. Helbesta wîye ewilîn 1957-ê salê bi
ser nivîsara “Dayîka min” rojnama “Rîya Teze” da
hatiye weşandinê. Ew paşê helbestêd xwe ser hîmê
mijarêd (têma) cure-cure dinivîse.

Piranîya helbestên wî rojnameya «Rîya Teze»,
«Dengê Kurd» û «Jîyana Kurd» de hatine weşand-
inê. Radyoyên bi zimanê Kurdî, Ûrisî, Azerî û
Ermenîkî de hatine xwendinê. Her wiha kovar û roj-
nameyên van zimanan de hatine weşandinê.

Barîyê Bala xwedanê du pirtûkêd neşir bûyîye.
Pirtûka wîye yekê 1974-ê salê Rêspûblîka
Ermenîstanêda bi navê “Dinya min”, ya duda 1994-ê
salê Rêspûblîka Azirbêcanêda bi ser nivîsara “Kuda
herim” hatine weşandinê.

Mijarê helbestên Barîyê Bala cuda-cuda ne, lê
helbestvan piranîyê helbestêd xwe da niqitka hîmlî
datîne ser welathezî û hub û hezkirinê. Em vê îdêa
wî helbesta “Kurdistan”êda gelekî ferih û zelal
dibînin:

Geh sêfîl bûm, geh kasil bûm boy huba te,
Bûme kizik, her gav helyam ez seba te.
Por sipî bû, ser zimîne tim navê te,
Roj bihata, min bidîta azaya te.

Vê helbesta xwe da boy welatê xweyî koleyî,
bindest dişewite, mîna kizikê dihele, donê wî dip-
iqite. Lê azaya welatê xweyî tarîstanê da jîyî hela
nabîne.

Helbesta “Ax Felek” da jî ew dîsa boy welatê xwe
dinale, dikele, şev û rojêd wî dibine ax û keser:

Ax felek, wax felek, bê îtbar, felek,
Em sîyar, tu peya, te nagrin, felek,
Em hene, em dijîn, dizêrin, felek,
Carekê rûyê me bikene, felek.

Ev ji Xwedê hîvî dike, wekî Feleka bê îtbar bide
femkirinê bila carekê jî rûyê Kurdê belengaz bikene.

Helbesta “Bedewa Kurd” da ew bedewa Kurd ji
avê paqiştir û gulê bîntir divîne û bejna xwe pêş wê
ditewîne:

Ez ji te ra av nabêjim,
Tu ji avê zelaltirî.
Ez ji te ra gul nabêjim,
Tu ji gulê zehf bîntirî.

Helbesteke xwe da ew bi dilekî pir xeyîdî rica û
îltîmasê xwe ber tew mirovêd dinêye edlayîhez dike,

wekê bêjne neyara bila dest medine zimanê wî:
Dinê gişkî bidne minda,
Ezê bikim hewar, gazî.
Zimanê min mekin unda,
Ezê hemya bibim razî.

Helbestvan parek helbestêd xwe ser janra (şaxa)
rewakirinê nivîsîne. Çawa edebîyata hemû gelêd
dinêye nivîsar da, usa jî edebîyata gelê Kurde
nivîsare, him kevn da, him jî nûh da ev janra gelekî
hatiye xebatê. Klassîkê edebîyata Kurda: Elîyê
Herîrî, Melle Ahmedê Cizîrî, Feqîyê Teyran, Ahmedê
Xanî û helbestvanêd nûh: Cegerxwîn, Hejar, Wezîrê
Nadirî, Qaçaxê Mirad, Elîyê Evdilrehman, Seîdê Îbo
û gelekêd mayîn vê rêçê da kar kirine. Barîyê Bala jî
ser hîmê motîvê vê janrê qelema xwe ceribandîye û
gihîştîye armanceke pir ber çav. Ez gumanim, xwen-
devanêd vê kara helbestvane pir zehmet wê baş
qîmetkin. Helbesta ku rewayî dayîka xwe kirîye dibê-
je:

Qasidê Xwedê, qîmetekî gelek mezin te ra daye,
Tim gotîye: “Cinneta heq, binê pîyê dayka teye”.
Ew vê helbestê da ji dayîkê mestir tenê Xwedê

dibîne. Pêş tirba wê çok vedide û axa wê tewaf dike.
Zîyareta here muqedes hesab dike.

Eyane, wekî edebîyata hemu gelêd Rojhilata
navîne, him nivîsar da, him jî zargotî da janra beyta
cîkî herî ferzî û berbiçav digre. Helbestvan bi vê
janrê da zanebûna xweye gelekî kûre û kardar para
ne hevşandîye. Beytêd ku ber qelema wîye pir behir
derketine, paraveyî ser çend para dibin: beytêd
sîyasî-welathezî, torevî, lîrîkî û hub hezkirinê û yêd
mayîn:

Delalê min, leke ma, 
Ser dilê me leke ma. 
Hemu welat bûn aza, 
Welatê me kêra ma.

Bêje, kurêm, dubar bêje,
Mitaleke, paşê bêje.
Dinya milkê Silêmîne,
Parê hilde, paşê bêje.

Bi gilîkîva qelema Barîyê Bala pir dewlemende.
Ewî nava van salan da gelek helbest, poêma,
povêst, şano û helbestêd zaroka jî nivîsîne.

Poêmêd wî bi navê «Nado û Narê», «Gelê
Qazax», «Gelto», «Şa bibin, Newroz hatye» û
«Dîlbera min» in. 

Şanoyên wî: «Salih û Gulistan», «Seyran» û
«Paşa û Belgîzar» in.

Powêstên wî: «Dayka Werdek û kevirê reş»,
«Gundê meyî pir mezin bû» û «Hêsîrî» ne.

Helbestvan her wiha salêd dirêj ji nava gelê Kurd
hezarî zêdetir meselên kal û bavan, metelok, têderx-
istinok, zûgotinok û pêkenok berav kirine. Ew heyanî
niha li tu cîyê nehatine weşandinê. Ewî heya niha jî
dest ji qelema xwe venekişandîye.

1996-ê sale qezyake pir girane, şewat li helbest-
vanê mihacir dest dide. Ew malxuya mala xweye pir
hezkirî Dîlbera Bala unda dike. Ew qewmandina ser
ruhê helbestvan rêçeke şewate gelekî kûr dihêle. Ew

çawa bêjî ji Rebbê jorîn dixeyîde, dest ji nivîsarê
dikşîne, wedê xwe tenê nav xem û xeyala da derbaz
dike. Lê hogirêd wîye pir hezkirî Şamîlê Esker,
Knyazê Îbrêhîm, Huseynê Kurdoxlî û Ahmedê Hepo
bi halekî pir giran ewî ji şînê derdixin. Ew bi dilekî
kasilî, pir westîyayî, dîsa dest bi nivîsara xwe dike.
Poêma «Dîlbera min» û çend helbestêd bi xem û
keder rewayî Dîlbera xwe pir hezkirî dike:

Hey Dîlbera mine, canê,
Me sond xar bû, bi “Quran”ê,
Em tev herin Kurdistanê,
Min ne qete, gelek zûye.

Helbestvan niha teqawidê deye. Di Rêspûblîka
Qazaxistanê de dijî. Dîsa jî xizmeta gelê xwe dike. Di
Yêkitîyê Kurdên Qazaxistanê «Berbang» de serokê
para cejn û weşandinêye. Ew li nav gelê xwe digere
derheqa qewmandinên niha de elametî dide gel.

Hejarê Şamil

GELÊ KURD, ÇAVÊ TE RONİK BE
Gelê Kurd, çavê te ronik be,  xwînxwarekî teyî

zorî, zexmî, pir hovî, şikir îdî sekitî. Xwedê heye,
xem tu nîne, dora wanî dinê jî îdî nêzîk dibe. Bapîra
wa gotîye: “Kî çi dike, bi xwe dike, xwelîyê ser xwe
da elek dike”.

Gelek fîron, şah û qiral hatin û çûn,
Dû xwe hîştin dozêd giran, pir rêçêd xwîn.
Dêm-sifetêd wan melqûma agir barî,
Boy însanan anîn rojêd tele, tarî.
Pêşeroja xwe ne anîn wan ber çava,
Of negotin, kaf-kûn kirin dinya ava.
Ulm nehîştin, egît kuştin, zane girtin,
Boy mafêd xwe dîn û mezheb tew avîtin.
Rê-dirb birîn, qetil kirin, xwîn bû behr-çem,
Bûne cellad, dinê hilda keder û xem.
Erd wan teng hat, top avîtin erşê-ezman,
Sêwî pir bûn, tim zêde bû zulma giran.
Behr zevt kirin, xezne hildan, nebûne têr,
Hêykelê xwe bilind kirin ji zîv û zêr.
Aqûbeta wan xwînrêja tim bû rovet,
Kesî wan ra nekir qedir, ne kir qîymet.
Seddam jî hat, kirnêd wîya me tew dîtin,
Êl hejîya, ji text û tac ew avîtin.
Ji dinê çû, rût û tezî, kapek suda,
Bû elêwet, kes ne çû ser laşê wî da.
Nisla wîya xilaz kirin rûyê dinê,
Koşk-serêd wî dêriz kirin, top avîtnê.
Tew heya wî bû qismetê rût, sexîra,
Axkê sêwiya, Xwedê ne hîşt îdî wî ra.
Ew kesê ku tim gelê xwe bilind dike,
Gel wîya pir dihebîne, jê hez dike.  
Merzelê wî boy tew nisla dibe zyaret,
Mezin û çûk pêş wî dikin secde, hurmet.
Dîrokê da ew dimîne nemir serkar,
Navê wîya bi herfê zêr tê nivîsar.

BÊ TE NAJÎM, ZİMANÊ DÊ

Kana emrî, ava zelal,
Qudûm-qamî, aqil, kemal.
Temî, lemî, rastî, helal,
Bê te najîm, zimanê dê.

Xîret, culet, nav-namûsî,
Şemal didî, venaêsî.
Reh davêjî, naçilmisî,
Bê te najîm, zimanê dê.

Melhem, loxman, kûr birînî,
Kulîlk, gezgezk, tûj, sirînî.
Telî, tirşî, him şirînî,
Bê te najîm, zimanê dê.
Dîrok, dewran, ax û milkî,
Dewî, dozî, nermî, hişkî.

Helbestvanê kurd 
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Nav qurnada namehikî,
Bê te najîm, zimanê dê.

Mêrxas, egîd, zorî, zexmî,
Rindî, rewşî, qapûd, kexmî,
Dilovanî, gelek rehmî,
Bê te najîm, zimanê dê.

Şûrî, kêrî, boy xwînxwara,
Avkewserî  boynet yara.
Per û baskî her gav min ra ,
Bê te najîm, zimanê dê.

Behra kûrî, namiçiqî,
Pir mezinî, ne piçûkî.

Tu nahelî, naperçiqî,
Bê te najîm, zimanê dê.

Sêva sorî, şîlan-şengî,
Metî, zivrî, him çelengî.
Hogir, heval, gula dengî,
Bê te najîm, zimanê dê.

Nişa xasî, miskî enper,
Cî da qespî, tu nabî ker.
Pêpez dibî, bê cî, heder,
Bê te najîm, zimanê dê.

Gazî, medet, ra, tivdîrî,
Ruhî, dilî, cewahirî.
Fisq-fesada timê dûrî,
Bê te najîm, zimanê dê.

Gula bînî, zozan deştî,
Xasbaxçê ter, seyran geştî.
Kale bava me ra hîştî,
Bê te najîm, zimanê dê.

Hebûn, rûmet, sebir, sewtî,
Rozgar, xemil, qewet bextî,
Boy neyara jehrî, mewtî,
Bê te najîm, zimanê dê.

Merg û çîman, deşt, zozanî,
Erş û kursî, asîmanî,
Xasbaxçê ter, gulistanî,
Lel û durrî, zimanê dê.

Kanya zelal, behra kûrî,
Şefa, melhem, gul û nûrî,
Dewlemendî, gelek kûrî,
Nexş, nîgarî, zimanê dê.

Sûra hesin, pola xasî,
Dîrokê da gişka nasî,
Hovî, hara tu natirsî,
Gurz, kemendî, zimanê dê.

Miqerimî, him qedîmî,
Xezna tijî, pir zengînî,
Nav zara da zef şirînî,  
Tacê zêrî, zimanê dê.

Ferih, paqiş, qespî, tûjî,
Bê lekeyî, bê qirêjî,
Esnaf, pispor, rastî bêjî,
Şewq, şemalî, zimanê dê.

Keskî, sorî, him jî zerî,
Kînî, rikî, av kewserî,
Zikmakî da zexmî, zorî,
Zelûl nabî, zimanê dê.
Erf û edet, ruhê minî,
Dîlan, govend, şaya minî,

Dil û hinav, emrê minî, 
Tu qut nabî, zimanê dê.

Em tev giryan, em tev nalyan,
Em tev şa bûn, em tev kenyan,
Em zelûl bûn, em tev zûryan,
Hiş, mêjûyî, zimanê dê.

Emir, rusqet, seyasetî,
Qedir, qîmet, him hurmetî,
Dîn û îman, bereketî,
Stûna zêrî, zimanê dê.

Maqûl, hakim, destûr zanî,
Aqil, mezin, dinê zanî,
Hozan, dengbêj, helbestvanî,
Bext, mirazî, zimanê dê.

Dayka hundur sînge xwe da,
Nava şîrê berê xwe da,
Tu gîhandî rojêd meda,
Zelûl nabî, zimanê dê.

Agrî, Zagros, sar Sîpanî,
Tema devê tew Kurdanî,
Avêsta kal, “Mem û Zîn”-î,
Serî-binî Kurdistanî.
Qend, nevatî, zimanê dê.

Barî bê te lale, jare,
Hîro, gîro, tengezare,
Timê bi te bexteware,
Bê te najî, zimanê dê.

ZİMANÊ MİN
Hemû qurna nav êgir da tu pijyayî,
Heciqîyî, herişîyî, him zêryayî,
Yasax bûyî, pêpez bûyî, ne helyayî,
Ne rizyayî, lal ne bûyî, zimanê min.

Beyanîya, merivkuja tu veçirîn,
Ser te bîngêr tim gerandin, tu hincirîn,
Qels ne bûyî, bend ne bûyî, te kir hurmîn,
Tu palyayî, tu meyayî, zimanê min.

Bi te kenyan, tu lomandin, ne tirsyayî,
Dilop, dilop bûyî gorav, tim kişyayî,
Neyar xast te bimiçqîne, tu kelyayî,
Ne maşyayî, ne weşyayî, zimanê min.

Te xemiland teht Bîsitûn, dinya zane,
Te xuluqand kal «Avêsta», ev eyane,
Ji xaçgera te xilazkir dîn-îmane,
Hûrxwaş bûyî, ricim bûyî, zimanê min.

Feqî lîland, Xanî qaland, Barzan qîrya,
Goran lûvand, Şêxmûs hêrs bû, Hejar kelya,
Xayîn mirin, te nas dike îro dinya,
Nûr-nederî, tu namirî, zimanê min.

Qam-qinyatî, şûr-mertalî, cî da helal,
Gula bînî, hilçinîye ava zelal,
Qema tûjî, te kul kirye dilê dijmin,
Tew zimana şirîntirî, zimanê min.

Tu Soranî, tu Goranî, him Kurmancî,
Zîyaretî, qubla minî, him jî tacî,
Geh şirînî, geh engalî, geh jî bacî,
Xezna kûrî, lel û durrî, zimanê min.

AGRÎ
Agrî, kanî zimanê min, him Xanîyê zefî kebîr?
Heta kîngê, para Kurd be, zindanêd sar, qeyd û zincîr?
Axir çima, talan dikin, tew medenên mine zengîn,
Hîvî dikim, cawê bide, tu şiheda tim ewilîn?

Agrî, ewil, dilê daykam çima kirin gelo çar ker?
Ew tim bû dîl, jêra anîn bi hezara xem û keder.

Sebeb çîye, piçûk bimrin, dayîk û pîr bikin lûvîn?
Bikêlime, bihurmije, tu şiheda tim ewilîn?

Agrî, zû da, bextê Kurda temam dinê bû beyane,
Kurd bextreşin, bê rusqetî timê bûye para wane.
Felek me ra nadûmîne, em girtine nifrên zemîn,
Xwîna Kurdan bû çem-kanî, axir çima nakî hurmîn?

Agrî, bêje, ev qilêrî kê derxist, kê kire lecê,
Sîpana sar, zulfê dirêj, wexta dikir werîs Xecê,
Ne tirk hebûn, ne Tirkîya, ne Osmanê sorî ewan,
Xwezil jê bûya ew zimana Kurda ra got «Tirkên çîyan».

Agrî, berê, hê qedîmî, bapîra da ma meselek,
Bê qurbana qet ne bûne, ne azayî, ne zeferek.
Qurna bîsta xilaz dibe, paşda naçe çerxa zemîn,
Zulma giran derbaz dibe, têne rojên eşqe-rengîn…

EZ KURDİM
Xatûn Qazê mêjandime,
Werdê zû-zû hejandime,
Fatê timê ez şûştime,
Sûtê tim ez veşûştime.
Sîsê şirîn maçkirime,
Kewê hêdî eç kirime,
Qaso mêrga gerandime,
Naso ez pir hejandime.
Şêxmûs Egît ez hîmkirim,
Hejar min ra  şîret kirin.
Got: - Tu Kurdî, qet bîr meke,
Pêş dijmina xwe mel meke.
Tu Hejar be, tu Şêxmûs be,
Zef xîretî, pir namûs be.
Bigre qedrê heqîqetê,
Nebe dîlê mal dewletê.
Ulim hîn be, bibe zane,
Veke sêrê pir girane.
Firqî neke nav milleta,
Bihebîne erf-edeta.
Nebê ezim piling û şêr,
Vê dinê da tek ezim mêr.
Dewran rûyêm nekenîya,
Daykam helya, daykam zêrya.
Dijminа got: - Bê zimanî,
Ne merivê van erdanî.
Hişmetkar bûm vê ecêbê,
Teng bû min ra temam dinê.
Dinya pêş min bû tarîstan,
Li min hejyan lêv û ziman.
Min got: - Kurdim, eslê min xas,
Daykam dane egît mêrxas.
Kubarim bi Feqî, Xanî,
Guhderz, Rustem hîmêm danî.
Rewşa minin Qazî, Barzan,
Kan-xezneye tew Kurdistan.
Ruh û qelbê min welate,
Mirin, jînam min welate.
Rojên şirîn min tel meke,
Bese, bese, tena minxî,
Îdî nadim, kedam buxî…

ALA MEYE KESK, SOR Û ZER
Tim bilind bî, bimilmilî, her gav, her dem,
Bê qezya bî, ji te dûrbin keder û xem.
Şûrê tûj bî, qetkî dilê qetilkara,
Serkevtîyê têxî hemû qulca, wara.

Kurdistanê bixemlîne hebûna te,
Şewqê têxe gund-bajara tîrejên te.  
Şerqa navîn daynî hîmê aşîtîyê,
Navê Kurda eyan bikî tew dinyayê.  

Virha şûnda, pejmûr nebî, neçilmisî,
Bin pîya da pêpez nebî, nebinisî.
Serfinyaz bî, bimilmilî bê qal, bê ceng,
Pêş neyara zexm û zor bî, bibî liheng.

Barîyê Bala kiye?
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Diyarbakır İstasyon

Meydanı'nda BDP tarafından
düzenlenen "Buradayım.
İrademe sahip çıkıyorum"
mitinginde onbinlerce kişi
"Hepimiz KCK'liyiz" diye
haykırdı. Mitingde konuşan
BDP Eşgenel Başkanı
Selahattin Demirtaş, "Kürt
halkı Kürdistan'da onursuz bir
halk olarak teslim alınmaya
çalışılıyor ve bu halk buna
karşı direniyor. İstediğiniz
kadar operasyon yapın, asla
geri adım atmayacağız. Bugün
de Amed isyandadır ve Amed
'Buradayım' diyor" dedi. 

KCK adı altında yapılan
operasyonları protesto etmek
için BDP tarafından
"Buradayım. İrademe sahip
çıkıyorum" adıyla düzenlenen
miting onbinlerce kişinin
katılımıyla İstasyon
Meydanı'nda yapıldı. 

Mitingin başlama saati
öncesinde merkez Kayapınar,
Bağlar, Sur ve Yenişehir
ilçelerinden akın akın halk mit-
ing meydanına akın etti.
Mitinge Malatya Kürecik'ten
gelenlerin yanısıra, Bismil,
Lice, Hani, Silvan, Çınar,
Dicle, Ergani gibi ilçelerden de
binlerce kişi katıldı. 

Miting alanında PKK, KCK
bayrakları ile Öcalan posterleri
açılırken, Türkiye solundan
katılan gruplar da İbrahim
Kaypakkaya'nın posterini
taşıdı. Sık sık "Bijî Serok Apo",
"PKK halktır halk burada",
"Şehîd Namirin" sloganları
atılırken, onbinlerce kişi hep
bir ağızdan "Hepimiz
KCK'liyiz" diye haykırdı. 

Mitinge, BDP Eşgenel
Başkanı Selahattin Demirtaş,
BDP'li milletvekilleri ve
belediye başkanları ile HAK-
PAR- KADEP, ÖSP, TŞDK,
EMEP, ESP ve DTK temsilci-
lerinin yanısıra sivil toplum
örgütleri de katıldı.

Devrim şehitleri için
yapılan bir dakikalık saygı
duruşunun ardından tertip
komitesi adına bir konuşma
yapan Ahmet Gezer ve BDP
Diyarbakır İl Eşbaşkanı
Zübeyde Zümrüt birer konuş-
ma yaptı. Zümrüt, AKP'nin
uyguladığı soykırım poli-
tikalarının ne Kürt halkına ne
de Kürt siyasetçilerine geri
adım attırmayacağını söyledi. 

Mitingde konuşan
Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Baydemir,
Diyarbakır'dan tüm dünyaya
ve Ankara'ya seslendiğini
belirterek, " Kan kanla yıkan-
maz. Yitirdiğimiz hiçbir canı,
alacağımız başka bir canla
geri getirme şansı yok. Bu
halkın iradesini yok sayarak,
zindana koyarak bu sorun
çözülmedi, çözülmez, yegane
yol var o da istişaredir" dedi.
"Birlikte yaşam, barış kardeş-
lik çağrımızı, 'artık birbirimize
kurşun sıkmayalım' çağrısını
anlamayan zalimlere, bizi tes-
lim almak isteyen zalimlere bir
çift sözüm var" diyen
Baydemir, Goran Haco'nun

"Diyalog" adlı şirini okuyarak,
"Onlara cevabımız budur. Em
livirin" dedi.

"İDRİS NAİM ŞAHİN 
BAK, BURASI 

AMED İSTASYON 
MEYDANI"

Daha sonra söz alan BDP
Eşgenel Başkanı Selahattin
Demirtaş, "Yıllardır halk olarak
bu zorlu mücadeleyi veriyoruz.
Kürt halkı Kürdistan'da onur-
suz bir halk olarak teslim alın-
maya çalışılıyor ve bu halk
buna karşı direniyor. Şu
saatlerde bile bu halk bunun
bedelini vermeye devam ediy-
or. Tarih boyunca buna karşı

isyanını oraya koymuştur.
Bugün de Amed isyandadır ve
Amed 'Buradayım' diyor" dedi. 

İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin'in, yağmur nedeniyle 19
Kasım'da yapılması planlanan
mitingin ertelenmesini
"Bitirdik" şeklinde yorumla-
masına dikkat çeken
Demirtaş, "İdris Naim Şahin,
şöyle bir tespitte bulunmuş
'BDP Diyarbakır'da miting
yapamadı' diyor. Diyor ki,
'Bakın KCK operasyonları ne
kadar etkilidir' diyor" demesi
üzerine, alanda, "PKK halktır
halk burada" sloganı atıldı.
Demirtaş, şöyle devam etti:
"Kendisi öyle bir şahsiyet ki ne
söyleseniz üstüne alınmıyor,
çünkü anlamıyor. Anlama
problemi var. Polislere
sesleniyorum; bu görüntüleri
ona gönderin, biz de hepimiz
zafer işareti yapalım. Bak İdris
Naim Şahin; burası Amed
İstasyon Meydanı, bak KCK
operasyonları etkili olmuş mu
ona göre konuş."

Söz konusu politikaların
önceki hükümetler tarafından
da yürütüldüğüne dikkat
çeken BDP Eş Genel Başkanı,
"Hepsinin amacı herkesi
Türkleştirmek. İsteyen
Türkleşebilir biz ona saygı
duyarız, ama kimse kimseye
bunu zorla yapamaz. Kürt
halkı direnişiyle bunu ortaya
koymuştur. Dersimi bombal-
ayanlar, 'tek dil, tek millet' için
yapmaya çalıştılar. Zilan,
Sason katliamları, askeri dar-
beler, Amed zindanındaki
işkence, köy yakmaların hep-
sinin amacı bunun içindi" şek-

linde konuştu.
"Şimdi AKP aynısını yapıy-

or" ifadesini kullanan
Demirtaş, "Bir gün gelecek bu
insanlık suçunu işleyenler bu
asimilasyonu yapanlar
yargılanacaklar. Ey başbakan;
sen de bundan yargılanacak-
sın. Bunun hesabını vere-
ceksiniz. Hatip Dicle içerde,
piyangodan vekili onun
sırasında oturuyor" dedi.

‘KCK TUTUKL
ULARINI YALNIZ 

BIRAKMAYACAĞIZ’
KCK tutuklularını asla yal-

nız bırakmayacaklarını dile
getiren Selahattin Demirtaş,

"Onlar bizim onurumuzdur.
Asla tek bir adım bile geri
atmayacağız. Şehirleri de
bombalasanız bundan geri
adım atmayacağız. Teslim
olmak bizim tarihimizde yok-
tur. Bundan sonra da bizden
görecekleri budur. Tek
insanımızın bile morali bozul-
mamalıdır. İstedikleri kadar
operasyon yapabilirler, ama
bu kahramanlık değildir, bu
operasyonlar aptallıktır. Ama
sizin yaptığınız direniştir,
kahramanlıktır. Amaçları
halkın iradesini kırmaktır" şek-
linde konuştu. 

"Biz barıştan kardeşlikten
yanayız' derken 'kurbanlık
koyunuz' demiyoruz" ifadeleri-
ni kullanan Demirtaş, şöyle
devam etti: "Kürt halkı yıllardır
barış elini uzatmış, ama sen
hakaret, tutuklama ve tehditle
yaklaştın. Zulme karşı diren-
mek anayasanın halklara
verdiği bir yetkidir. Direnme
hakkı anayasal bir haktır.
Anayasal hakkımızı kullanıy-
oruz haberin olsun başbakan,
biz direnişteyiz." 

Yeni anayasa için yol temi-
zliğinin yapılması gerektiğini
ifade eden Demirtaş, atılması
gereken adımları şöyle sıral-
adı: 

"Önce bası özgürlüğü
olmalıdır, yol temizliği olmazsa
olmazdır. Anadilde eğitim
olmak zorundadır. Diller ve
farklı kültürler. özerk yönetim-
ler kabul edilmeden, halkımız
böyle bir anayasaya izin ver-
meyecektir. AKP bunları
tartışmıyorsa, insanlık suçu
işlemeye devam edecek.

İmralı'da tecride son vere-
ceksiniz. Müzakereleri başlat-
manız gerekir. KCK Yürütme
Konseyi Başkanı Karayılan
açıkladı. 'İmralı'dan gelen
10'dan fazla mektup bizde.
Onları avukatlar değil devlet
götürdü' diyor. Madem barışa
giden yolu biliyorsunuz o
halde neden kapatıyorsunuz.
Barışa giden yolun açılması
için tecrit kaldırılmalı, sağlık
ve güvenlik hakkı sağlanarak,
müzakereler başlamalıdır."

Ezan okunduğun için
konuşmasına ara veren
Demirtaş, ezanın ardından
alana gelmeye devam eden
kitleye dikkat çekerek,
"Görüyorsunuz, tutukla tutukla
bitmez" dedi. 

CENAZELERİMİZE 
SAHİP ÇIKACAĞIZ

AKP'den bir beklentilerinin
olmadığını kaydeden
Demirtaş, "Arkamızdaki güç,
halkın öz gücüdür. Bir halk
hareketini tutuklayarak partisi-
ni kapatarak teslim almaya
çalışanlar yanıldılar. Bir halk
hareketinin bitirilme imkanı
yoktur. Bunun yolu yöntemi
yoktur. Hangi yolu deneseler
denesinler bu halk hareketinin
büyümesinin önüne geçeme-
zler. AKP'nin ısrarı, siyaseten
kendi sonunu hazırlar.
Savaşın da bir hukuku var.
Bakın cenazeler parçalamış
'bu bir zulümdür bunu durdu-
run' dedik, ama başbakanın
bize verdiği cevap 'işte
sonunuz böyle olur'. Verilen
cevap budur. Hala Malatya'da
cenazeler var. 'Ben ille de
savaşacağım' diyorsan, bunun
da bir ahlakı, hukuku vardır.
En barbar savaşlarda bile

cenazelere saygısızlık yapıl-
mamıştır. Cenazeler hassas
konulardır. Cenazelere saygı
duyacaksınız. Bir genci PKK'li
diye vurduysanız PKK'li diy-
erek de gömülecektir. Asla
ama asla cenazelere yönelik
saldırılara karşı sessiz
kalmayacağız" dedi. 

"Kürt halkının ittifakını
güçlendirmesi gereken
gündür" diyerek Kürt birliğine
işaret eden BDP Eş Genel
Başkanı Demirtaş, şöyle
devam etti: "BDP'li olsun ama

olmasın herkesin bu zalme
karşı çıkması gerekir. Çünkü
tarih yeniden yazılıyor. AKP'ye
oy verenlere de sesleniyorum,
oy vermenize saygı duyuy-
oruz. ama unutmayın ki bu
yüzden tutuklanan
arkadaşlarımız sizin çocuk-
larınızın geleceği için direniy-
orlar. Zulmün yanında dur-
mayın. Şeyh Said'i asan, cel-
ladını hatırlayan var mı, ama
direniş sahiplerinin adları asla
unutulmayacaktır. Gerçeklerle
yüzleşmek için Hakikatleri
Araştırma Komisyonu kurul-
sun. Gelin Dersim'i araştır-
makla başlayalım. Bakalım ne
olmuş kim ne yapmış. Bunun
hepsinin belgeleri başbakan-
dadır."

Van depreminden sonra
yapılan yardımlara da değinen
Demirtaş, "Halkımızın
dayanışması devam etmelidir.
Medyanın ilgisi azaldı diye
halkın ilgisi azalmamalıdır. Siz
yapmazsanız yapacak başka
kimse yok. Çünkü hükümetin
böyle bir derdi yok' dedi. 

"3 Aralık Dünya Engelliler
Günü"ne de dikkat çeken
Demirtaş, duyarlılık çağrısı
yaptı. 

Malatya Kürecik'ten gelen-
lere de seslenen Demirtaş,
"Arkadaşlarımızı selamlıy-
oruz. O direniş bizim
direnişimizdir" dedi. Demirtaş,
son olarak BDP üyelik kampa-
nyasına dikkat çekerek,
herkesin BDP'ye üye olmasını
istedi. 

Konuşmanın ardından
Demirtaş, BDP'li vekiller ve
gelen konuklar zafer işaretleri
ile kitleyi selamlarken, "Diren
Diyarbekir" çalındı.

Selamlamanın ardından mit-
ing sona ererken, on binlerce
kişi yürüyüşe geçti. Ofis sem-
tine doğru yürüyen binlerce
kişi "Geliyor geliyor Apocular
geliyor" sloganları ile
yürüyüşe geçerken polis
tarafından engellendi. Polisin
gaz bombası ile müdahalesine
gruplar Koşuyolu Parkı böl-
gesinde taşlarla ve molotof
kokteylleriyle cevap verdi.
Kısa süreli yaşanan çatışma
daha sonra sona erdi.

ANF NEW AGENCY

Onbinler ‘Hepimiz KCK’liyiz’ diye haykırdı
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Serokê Giştî yê BDP'ê Selahedîn
Demîrtaş di axivitna xwe ya di mîtin-
ga bi deh hezaran de got ku, ji bo
çareserkirina pirsa Kurdî merceke
serekeye  ku perwerdehiya bi zimanê
Kurdî di destûra nû de cih bigire.

Li gorî çapemeniya Tirkiyê,
Demîrtaş di mîtinga li meydan "Îsta-
syona" Diyarbekirê de ku bi deh
hezaran kes kombûbûn got ku, kom-
bûna jimareke wiha mezin peyama
herî bi xurte ji Hikûmetê re. Her wiha
got, ev 80 sale ji bo birayetî û aşitî li
ser vê xakê pêk were gelê Kurd di
serhildanê de ye. Demîrtaş bang li
Wezîrê Karê Navxweyî  Îdrîs Şahîn
kir û got, ji ber egera barana zêde me
dema mîtinga xwe paşde da, lê Îdrîs
Şahîn gotibû 'BDP'ê ketiye rewşeke
wiha nema dikare mîtingekê li
Diyarbekirê li dar bixe. Dema 20 kes
tenê hatin mîtingê, baran kirin hêncet
û paşve dan.' Ji xwe re li wêyenên li

vê meydanê tên kişandin baş temeşe
bike, operasyonên KCK'ê bandora
xwe kirine yan na, li gorî wê biaxive.
Demîrtaş da diyar kirin ku, ew
tucaran gir-
tiyên KCK'ê
bi tenê
nahêlin. Ew
rûmeta me
ne. Tucaran
em dest ji
rûmeta xwe
b e r n a d i n .
Hûn me
h e m û y a n
biavêjin zîn-
dana, em
g a v e k ê
p a ş d e
n a v ê j i n .
Demîrtaş got jî, dema em dibêjin
biratî û aşitî, lê em ne berê li ber kêrê
ne. Demîrtaş der barê zimanê Kurdî

de jî wiha got "Berî her tiştî divê rêya
ku diçe destûra bingihîn were pakirin,
meşa di rêyeke bi mayîn de nagihe
hedefa xwe. Eger, wê di destûra nû

de pirsa Kurdî were çareserkirin, divê
bi zimanê dayîkê perwerdeyî hebe."

Avestakurd  

Ji aliyê weqfa yekitiyê ve konfer-
ansek bi navê `` Pêvajoya nû ya

Destûrê`` hate amade kirin. Serokê
parlementoya Tirkiye Cemil Çîçek jî
di konferansê de amade bû. Çîçek di
derbarê amadekirina destûra nû de
axavtinek kir.

Çîçek di axvtina xwe de got:Di
pêvajoya çêkirina destûra nû gelek
girîng e. Niha li Tirkiye bi temamî 63
partî hene. Me ji 60 partiyan pirsiye
ku, hun di derbarê destûra nû de çi
dibêjin û dîtinên we çine? min bi xwe
name ji hemiyan re rêkir û heviya
bersivên wan e. Heta niha ji 60 par-
tiya tenê du partiyan dîtinên xwe
kifşkirine. Herkese dibêje ku
destûrek nû pêwiste, em jî dipirsin ``

gelo we destûrek çewe divê û pêşni-
yarên we çine? `` Dîtin û pêşniyarên
xwe ji mere bêjin. Me di vê derbarê
de bangî hemê dezgehên sivîl jî
kiriye.

Çîçek berdewambûna axvtina
xwe de da xuyakirin ku, heta niha ji
21 hezar dezgeh, komele û rêxisti-
nan re name şandina û dîtinên wan
di derbarê destûra nû de xwestine.

Cemil Çîçek got ku, em destûrê
nanivîsînin, em destûrek nû çêdikin.
Serokê Parlementoya ji bo destûra
nûjen demek diyar kir. Çîçek dest-
nîşan kir ku dawiya sala 2012-ê
destûra nû amadeye.

Rojevakurd

Polisan gencek kurd kuşt
Li Diyarbekir ê devera Baglar

xwepêşandanek pêkhat û polisa midexe-
leyê xwepêşandanê kirin. Di nav polis û
xwepêşandanan de hevçûn çêbû û di
encam de gencek kurd jiyana xwe ji dest
da.

Gencê kurd Murat Eliboz ji devera
Çinarê ye û li bajarê Wanê xwendevanê
zanîngehê bû.

Xwepêşandana ji aliyê BDP-ê ve hatî
amadekirin, dema belav bûyî beşek ji
xwepêşanderan berê xwe dan devera Baglarê. Polisan bi tundî midexeleya vê grubê kir. Murat Eliboz jî di
nav vê grubê de bû. Murat  bi guleyên polisan jiyana xwe ji dest da.Gule ji şûn ve hatiye avêtin pişta Murat
Eliboz ketiye. Îro li bajarokê Çinarê cenazê Murat Eliboz tê rakirin. rojevakurd.com

Demîrtaş: Ji bo çareserkirina pirsa Kurdî
perwerdehiya bi zimanê Kurdî merce!

Pêvajoya destûra nû

Serokê Kurdistanê
pêşwaziya Biden kir

`` Wekî serkirdeyekî bihêz ku şanaziyê
bi gelê xwe dike û gelê wî jî şanaziyê pêve
dike û herdem pabende bi wan prensîpên
ku bawerî pê heye, şanaziyê bi pêwendiya
dostaneya xwe ya li gel Serok Barzanî
dikim.`` Biden Joseph Biden Cîgirê Serokê
Wîlayetên Yekgirtiyên Emerîka û şanda li
gel ku ji Balyozê Emerîka li Iraq û
Fermandeyê Giştî yê Hêzên wî welatî li
Iraqê û hejmarek ji berpirsên Emerîka
pêkhatibûn gihîşte Hewlêra paytexta
Herêma Kurdistanê û li Firokxaneya
Navdewletiya Hewlêr ji aliyê birêz Mesûd
Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê ve bi
germî hate pêşwazî kirin.

Paşê bi amadebûna Dr. Berhem Ehmed
Saleh Serokê Encûmena Wezîran û Azad
Berwarî Cîgirê Serokê Encûmena Wezîran
û Kerîm Şingalî Wezîrê Navxo pêkve rewşa
Iraqê guftûgokirin.

Li vê serdana Herêma Kurdistanê de
Cîgirê Serokê Wîlayetên Yekgirtiyê
Emerîka tekez li ser piştevaniya berde-
wamiya Emerîka ya Iraqa nû kir û ragihand,
vekişana hêzên Emerîka li Iraqê ne dawiya
hevkarî û piştgîriya Iraqê ye, belku li
çarçêweya peymana stratejiya di navbera
her du aliyan de berdewam dibin û
Wîlayetên Yekgirtiyê Emerîka hevkariya
warên cûda cûdayên siyasî û hukimranî û
aramî û rahênana artêşa Iraqê dike û pişte-
vaniya pêşketina aramiya siyasî û çare-
serkirina pirsan û geşepêdana aboriyê dike
û peywendiya paşarojê jî li gel Iraqê li ser
bingeha hebûna Hikûmetekî hevbendiya
rasteqîne û Iraqekî demokratîk û federal de
dibê. Cîgirê Serokê Wîlayetên Yekgirtiyê
Emerîka gelek bi girîngiyê ve behsa rola
Herêma Kurdistanê kir weku pêgehekî
aram û geşbûyî, mînakeke pêşketî hêjayî
piştevaniya berdewamiya Emerîkaye û
pabendiya welatê xwe jî beramber Herêmê
dûpat kir. Her li vê civînê de tekez kirin ku
pêwîste piştî vekişana hêzên Emerîka
pêwendiyê siyasî û dîblomasiyên di
navbera Iraq û Emerîka bi giştî û Herêma
Kurdistanê û Emerîka bi taybetî zêdetir
pêşbikeve û pêvajoya piştgîriya Emerîka jî ji
bo serkeftina ezmûna demokratiya Iraqê da
berdewam dibê.

Li vî warî de Cîgirê Serokê Emerîka
tekez li wê yekê kir ku raste hêzên Emerîka
ji Iraqê vedikêşin lê belê pabendiyên
Emerîka sebaret bi Iraq û Herêma
Kurdistanê her wekî xwe dimînin. Serok
Barzanî ji bilî bi xêrhatina Cîgirê Serokê
Wîlayetên Yekgirtiyê Emerîka rola wî welatî
jî li yarmetîdana gelên Iraqê ya ji bo rizgar-
bûna ji rejîma dîktatoriya berê û anîna sîste-
mekî demokratîk federal de bilind nirxand û
ragihand, gelê Kurdistanê teqdîra qur-
baniyên artêşa Emerîka dike û bi çavekî pir
bi rêz ve temaşa wan qurbanîdanê dike û
xweşhaliya xwe jî bi pêdagîriya Cîgirê
Serokê Emerîka ya li ser pabendiyên
welatê xwe beramber bi Iraq û Herêma
Kurdistanê derbirî. Cîgirê Serokê Wîlayetên
Yekgirtiyê Emerîka behsa rola hekîmaneya
Serok Barzanî ya li pêvajoya siyasiya Iraqê
da kir û şanaziya xwe jî bi wê pêwendiya
dostayetiya ku li navbera xwe û Serok
Barzanî da heye derbirî û ragihand: Wekî
serkirdeyekî bihêz ku şanaziyê bi gelê xwe
dike û gelê wî jî şanaziyê pê dike û herdem
pabende bi wan prensîpên ku bawerî pê
heye, şanaziyê bi pêwendiya dostaneya
xwe ya li gel Serok Barzanî dikim.

rojevakurd.com

Piştî di derbarê qirkirina
Dersimê de serokwezîrê Tirkiye
Erdogan doza lê borînê kirî pirsa
Dersimê cardin ket di rojeva siyasî
de û gelek bi awayên cuda gotubêj
li ser têne kirin. Di vê derbarê de
neviyê serokê serhildana Dersimê
Seyîd Riza, Polat Riza di
bernameyek televizyonî de
daxwaziyên xwe gotin û di derbarê
helwesta Erdogan de dîtinên xwe
ragihandin. Wek din Riza polat li
gel serokê CHP-ê Kemal
Kilçdaroglu jî hevdîtinek pêkanî û
di derbarê helwesta CHP-ê de dît-
inên xwe ji Kiliçdaroglu re gotin.

Doh jî neviyê Seyid Riza û

serokê federasyona komeleyên
Dersimê li Ewropa serdana cîgirê
serokwezîr Bulent Arinc kirin û

hevdîtinek dirêj li gel Arinc
pêkanîn.

Piştî hevdîtina li gel Bulent Arinc
Riza Polat bersiva hinek pirsên
rojnemevana da.

Polat Riza ji rojnemevana re
got: Helwesta serokwezîr gelek
keyfa min xweş kir. Serokê fed-
erasyona komeleyên Dersimê li
Ewropa, Yaşs Kiliç jî got: Doza
lêborînê helwestek bi cesaret
bû.Piştî vê yekê rûpelek nû vebî ku
di tê de rastî bête nivîsandin.
Nirxandina dîrokê ne karê rojekî,
yan jî mehekiye pêvajoyek dirêj e.
Em dixwazin arşîv vebin û ev rastî
bête zanîn. 

Cîgirê serokwezîr pêşwaziya neviyê Seyîd Riza kir
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Ezîz Xemcivin

Pêlikên şahiyê
Diyarî: te tenê, û ji xwe pê ve nahêlim kes
navê te biçinê.

Ji serî de
firek mey
ji geliyê nav du sîngên xweş binoşim.

Ew du findên
li ser wan hinaran vêketî ne
pinpinîkên buharê
li dor roniya geş,
li saya hembêzê dileyizin.

Va ye danê helbestê
li ser pal û zinarokan didêrim.
Pêlên bêjeyan
li ber bahoza evîna te
ji cejnan tên;
û di hingûran de diçînim.

Navê te peleke spî bû,
û nama te gulek e
li ser dilê kedîkirî bû!
De bila ez li ber şeva pora te
wek hozanekî şevreşkî bibim.

Û bila ji gerîneka guftûgoya li gel te
wek zozanekî serxweş
li bin asîmanekî zelal,
şûşeya devgirtî
bê zar û peyv
meya lal û sar
bi awazên veşartî ji dilê te jîn bibin!

Heger siya reyhanê
li civanê me,
ji me re sîwan bû
bayê buharan şayik e,
ne êvarê,
û ne şevbuhêrkên pîrhevokan
sawa tirsê sînorê parsûyan diderînin!

Du Kewên zinaran
razên dilan berhev dikin
peyama te diguhêzin min
û germa bêdengiya hembêza min
li ber te dajon û gîsin dikin!

Ey evînê ji min e, ne li ber çavê dil e.
Ne li ber bihna lîska pêçiyan e.
û ne li şevistana bêzariya min e.

Weke ez ji xabûr divexum;
û ew kaniyên ko ji ahîna min diherikîne.

Canê spehî mij û şebnem
bi ser sawîrê bîranînan de
ji asoyê şevên pêrgîna me şandin.

Ez dibêjim:
heger tu binê wê tifikê vedî
germa evî dilî hîn jî tu dê li wir pê hest bibî!

Û heger te dest da sîngên xwe,
tu dê ewan bi şerbeta lêvên min nixumandî
bibînî!

"kanî kanî
av sar kanî,
mala min bar kir,
li ser danî..
min û te tev peyman danî,
ger poşman bî,
tu dizanî.."*

Kevokê; tu hîn kedîka min î,
şwîna nikildanên şahiya te
ta niha li ser pêlên kenê min e.

Bi pêlweşa dengê yarê re
çavan xwe ji qelîştê berdan…
Li ber ba û baranê,
bi ber sînoran ve
li dûv biyokên hezkiriyê dil peyapey bezîn.

Wey li wan bin
ew hemû xweziyên dîn.
çima koncal, kaş û newal
rasterê razên şevê
em li ber wan digindirîn.

Wey li wan stêran be.
Ziq li kiryar û finasên me çavnêr bûn!

Pêjna pistîniya me
tinaz û laqirdiyên jêhatî
li kavilan, û li ewan meşwarên evînî
ko hîn ji kelkela me sor dibin û disincirin!

Destûra wateya pirsê bû,
di tevdana destên germ û tihn da
çîrokên evîniyê,
derhal ji hev re eşkere kirin.

Xeşma* rojên dûriyê bin pê bû;
û kovanan xwe ji dil koç kirin!
Dêna me çû ser keleha Hesen Kêf û
Dimdim
awirên me li ser pêlikên şahiyê bi jor ve
çûn.

Xatûna min
" cana li ber vî canî "
Pêk ve em li wê sîmfoniyê
sermest bibin;

Te digot: 
wêreko!
Va ye gulistana ciwan
li ber pala te ye;
sorgulan bihin bike!

Ez ê te li nav bikim Padîşahê Waşokanî*
Te bikim oldarê ola Manî;
bi rêdana dildariyê em du çeng in,
periyên me gij in,
li pêlên bahejînan ew siwar in…
Hîç nahejin; 
û bi bageran
tu car ji hev cuda nabin û naveqetin!

Xanim 
Kî ji min pêk ve bi sitema* te qayil e?
Fermanên te sêlên sor in,
dilê min li ser wan disincire!

Li ber lepên evîna te
jiyana min kilor e
Piyala xwîngermiya min
li dûriya te hergav difûre….

Li hola pûtperestiyê
tenê ji pêjna te
guldanka hestan rûgeş dibe..
Ma rewa ye em cangorî bimînin;
xaçê peyamê* bi hustiwê me ve be?

Nirxê pêximberîtiya me
sûlava derdan
ji kezebreşiya can
ne bi arzanî dadikeve û diherike?

Li bin dareke şîn
çinvina çavên me bi hev re
kî dikare serdariyê li wana bike?
Ji me pê ve kî dîn
paldanê li ser derfetên birçî
bi dirûna kêlan re pal bide?

Kî awazên pelên weşiyayî nagihê,
ko ji ber sitema payîzan
hêviyan bar dikin?
Roj li Serdema şevistanan jîn bû….
Tu jî li buharan
rû bi evîn bû!

Ez jî weke te
ji pêldariya xewnerojkan
diveciniqim!

De hayê xwe
ji pîjê li ser patika* peywendiya dil bike!
Çavbeloq e,
ne piyar e..*
di hûr û pizûrên felekê de
tête kutan û diçike!

Eger carekê em xilmaş bibin;

ne dûr e tirên li me bibihûre..
Ji vir ve ez destên te
li ser pût û peykerê pîroz dibînim,
li min negire
evîna te birîn e,
û birîna dûriyê li dil derba şûr e!  

* * *
Peyam: peyxam, name
Patik: pişta stûyê merov 
Piyar: dilovanî, mehder 

Bûka baranê

Rewanê ew bayê
ji ber çengên evîna te tê,
çavê min li leylana naziya te dikin av,
û datînin li bin sînga te Betê!

Guliyên hêsira berfa te xwemalî ne;
ah û ohên min
wek qulzimeke* bê binî dikin!

Çil buhar in,
Çil e’srî ne*
û keskesor in.
Singoyên janê*
sînorên keleha dil dibirin.

Hespê ristina tevna azadiyê
bi simên xwe pîtan* li xaka te dikolin.

Nexşa şahiya evînnasên te;
li ser kaxetê çiqs xweş û şeng tê!

Hin bi lîlavan re têtin xwarê
qiralên çivîk û têtiyên te
nema li guvik û dehfan guh didêrin;
ne li Serxetê û ne jî li Biniya xetê!

Terîşa sor
ji nikilê kewên ribat vebû;
û dev ji hev
meydan li ber da sosretê.

Kavkulîlkên jehrînî
nema zanin
ji volkana kela te
bi kû de bi keremper re,
ji ber kîjan bayî birevin!

Sîber bi heyvanê sorgulîn meya;
pirça gij
ji kevanê kîna hevrikên te weşiya!

Û bûka baranê
di destên zarok û mendalên te de
bi dan û savarê diyariyê
lib-libên kenî
spas ji te re
te dil geş kir bi evê derfetê!

Qulzim: ji deryayê mezintir e
Çil esrî: di buharê de ewrin digihan hev û
baraneke xurt ji ewan ewran dibariya, navê
wan tavan {Çil esrî} bûn.
Singo: Weke xiştekê li serê tifingê tê danîn
Pît: Tîp, nîşandekên ko zimanê nivîskî pêk
tînin.  

Ronya
Fîşeka Şiyariyê*
Peyveke fîşek bû;
ne ji bal dijmin, 
belê ji topa devê te bû! 
Ji keleka hêvî û armanacan hat;
Ji pelên tenik,
Şûrê herî tûj û gwîzan bû!

Ev rastî ye..
qey tu evqasî sert û sext bî*?
Dil bi mayîn û heyînê re
birîndarê nêçîrvaniya gawir bû!

Ev rastî ye!
Ne bêdeng im,
Ne bêkêr im, 
li ber xwe didim
û ne jî serbest im!
Teyrokê* li pelên bişirîna min daye,
û kenê min li ber sêdarê qerimî ye!

Xwestek bê tirs dipeyivin;
Marên hêviyê, xwe li gerdenê digerînin!
Xan û sera hene 
tev divê gorî bibin,
bila bi xatira kenînê kavil bibin;
bê rawan û jî bibin..
Kozika wêran dê bipirse:
aramê, 

rastî bibû nerastî
max*du hîm in,
bi hev dikevin
hêz û nêz dizanin wê kî hil bibe,
kî bimîne
"Tenê zor Gêzeran radike"!

Goşiyên stewiyayî
pêsîrên guvaştî, meyê derdikîn.
Xem li ku derê be
bila li wir serçiçikên geşbîniyê binivin.
Bila şûşeyên şevbuhêrkên me 
dîsan bi tîsikan şingeşinê bikin.*
Dixwazin; 
destên te di kela dilên xwe de biguvêşin
û nehêlin bi çi tayê bilerizin!

Tu tenik î,
hew hilma min mêbûna te xelat dike.
Hew li xewnedariyan bi tac û kolos 
padîşahê evînê bi cî dike.
Hew çav 
ji pêvedana pêşikên*awirên te kul dibin;
Hew Sîmir
bi aliyê tavesorkê de difirin,
Hew dil bi bal dil de gilolî dibin!*

Tehtoşkên geşbîniya min
nema dikarin Kundên kîn û rika te haş bikin.
Endekoyên sawîran
li benda çirisîna stêrên şêt qerimîn. 
Her ko te berê xwe da Narînê, Nêrgiz û
Gulnarê
tevdan ji te bi pirsîn û tirsîn in
ji qîlên Marê evê biryarê, 
dizanin ko destê Ronya li bihna wana disû!

Ronya
çirayên bizdonek 
ji nixumandina rastiyê dibezin.
Tê evqasî xwe ker û gêj nekî
xendeya dilgirtinê bê çêj nekî,*
dilê pêlik li ber burcê çardeh movik e
va ye keysê dibîne;
nêzing xwe ji pala te rizgar dike…

Dibe tu bibêjî:
ma çeng ji pêlên ba rizgar dibin?
Kilîta zimanê min 
bi Kewa canê te re dîl bûye;
zimanê min dîl e,
bê firyan e û bê navûnîşan e…

Êvareke belengaz
û tarî bû..
sozin bi ser avê diketin,
ji çavên kînok pirîsk pêdiketin.
Du kew in 
bê hevcotî neşên biçin hingûrê;
li ber bahoza nakokiyê xwe nagirin.

Çima îro ne yar im?
Li fala sawîran ne fêrisê şareza me,
ne jî ew siwarê li ser hespê spî siwar im?
Çima îro dûrî çav im,
dûrî buhar im,
derbûyê şan im 
û ne ew nêrê li nêv hingên kewar im?
Ji keysê derim; 
şût û rût im,
li penga evînê girêka rîs im,
û li sînga keskesorê tîrêj im?

Nalînek ji ber janê tê;
li cihokên dîliyê dengvedanê dike.
Hênkaya ba dibêje: 
Yar bû,
bila hêtûna xwemal li dil vêketî bimîne.
Bila du canan bi hev re bisojîne, 
heger te dil ji berbangê nevêt;
bizane dem li çavên gul diyarî dikirin,
buhirî…
Hêz bê têz bû,*
ar dibe dû
rewanê te jî nema baweşîn e!

Ma dilê te dikare agirekî din geş bike?
Ma dilê te li nama Pêximberekî din cot
dike?
Ma dilê te kirasê Mar e?
buharekê li xwe dike,
buharekê ji xwe dike…
Dikare bi qatek şima dastanekê biseyîne?
An dilê te 
nema li dûşîziya* evînê pirsiyar dike?
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Глава МИД Ирака
посетит Баку

В Баку будут обсуждены азербай-
джано-иракские отношения.
Переговоры пройдут в ходе официаль-
ного визита в Баку главы МИД Ирака
Хошияра Зибари, который прибудет 15
декабря.

Об этом сообщили Trend в посоль-
стве этой страны.

Ранее визит главы МИД Ирака был
запланирован на апрель, однако по
техническим причинам он был отложен
на более позднее время.

Визит будет осуществлен по пригла-
шению главы МИД Азербайджана
Эльмара Мамедъярова.

Главы внешнеполитических
ведомств Ирака и Азербайджана пла-
нируют обсудить перспективы отноше-
ний между двумя странами.

Представитель КРГ:
Ситуация в Дахуке
стабилизируется

К а в а
М а х м у д ,
пресс-секре-
тарь прави-
т е л ь с т в а
Курдистана
заявил, что
ситуации, в
п р о в и н ц и и
Дахук движется в направлении ста-
бильности. Махмуд, в эксклюзивном
интервью "Радио Сава", пояснил, что,
несмотря на недостаток безопасности в
некоторых областях, ситуация с без-
опасностью в целом нормализовалась.
Махмуд охарактеризовал пятничные
события в городе Захо, как безответ-
ственность, а демонстрации  -  как акты
саботажа.

Малики: Взрыв в
Багдаде был 
покушением на него

Об этом Нури аль-Малики заявил
сегодня. Как сообщает Associated Press,
заминированный автомобиль взорвался
на парковке у здания парламента в
понедельник. Погибли 2 человека, один
из депутатов получил ранения. В интер-
вью агентству премьер пояснил, что
целью злоумышленников могло быть
здание парламента или спикер, однако,
по предварительной информации, тер-
акт был направлен именно против него.
Преступники рассчитывали, что к этому
времени аль-Малики прибудет на засе-
дание парламента. Однако он не успел
подъехать к зданию.

Парламент КРГ проведёт 
внеочередную сессию по Захо

Парламент Курдистана, проведет
внеочередное заседание в следующую
среду, 07 декабря, чтобы обсудить
события, которые  произошли в районе
Захо Дахукской области в течение
последних двух дней.

Депутат турецкого пар-
ламента от Диярбакыра,
известный курдский поли-
тик, правозащитник и быв-
шая политзаключенная
Лейла Зана направила
послание Евро -
парламенту, на сессии
которого, посвященной
правам человека и
Арабской весне, она не
смогла присутствовать
лично.

"Мы должны быть в
состоянии говорить о
политической трансфор-
мации, чтобы утверждать,
что период перехода в
этой стране уже начался.
Курды - один из народов,
которых мир оставил без
идентичности, не хотят
быть забытыми, но хотят
мужественно стоять
перед лицом истории.
Забвение не предлагает
решения. Решения следу-
ет искать на основе недо-
пущения повторения тра-
гедий прошлого", говорит-

ся в обращении Зана.
По ее словам, "история

этой страны знает много-
численные преступления
и геноцид, которые замал-
чивались и предавались
забвению в течение мно-
гих лет".

Зана подчеркнула, что
"период перехода являет-
ся основным механизмом,
который способствует
процессам изменения,
позволяющие судебным
органам выявить истину.
Однако, предваритель-

ным условием для акти-
визации процесса диало-
га и переговоров является
то, что этот процесс
может быть обеспечен
только путем политиче-
ского мужества, предви-
дения, воли, стабильно-
сти и постоянства. Как
известно, встречи между
государством, с одной
стороны, РПК и
Оджаланом с другой
общественность привет-
ствовала, а не возмуща-
лась ими, но несмотря на

это, правительство АКП
не использовало широкую
общественную поддержку,
которую оно получило на
выборах, в поисках реше-
ния".

Зана также подчеркну-
ла, что "справедливые и
основные права курдов, к
сожалению, пытаются
терроризировать тысяча-
ми задержаний, арестов и
нарушений прав челове-
ка. К нашему сожалению,
мировое общественное
мнение предпочитает
молчать и верить в
несправедливую полити-
ческую пропаганду в этом
отношении. Тем не менее,
общественная поддержка
и ожидания требуют силь-
ной политической рефор-
мы законодательства и
конституции, которая
будет играть роль в реше-
нии курдской проблемы и
обеспечит политические,
социальные и культурные
права всех народов".

Сегодня в городе
Салахаддине под предсе-
дательством президента
Масуда Барзани политбю-
ро ПСК и ДПК провели
свое расширенное сове-
щание .

Встреча начала с
минутой молчании , в
связи с смертью  близкого
друга курдского народа
госпожи  Даниэль
Миттеран, которая умер-
ла  во вторник, 22/11/2011
среду .

В ходе встречи обсуж-
дались две  вопросы :

1 )  -Недавний  визит
президента  Масуда
Барзани, в соседние стра-
ны и Европу,  и темы,
которые обсуждал  прези-
дент Барзани во время

своих встреч  с официаль-
ными лицами в этих стра-
нах, и  объясняя  откры-
тую  позицию   Курдистана
,по поводу текущих  собы-
тий в регионе, особенно
по поводу происходящих
событии  в Сирии и воз-
действие этих событии
на отношения между
двумя сторонами, и было
отмечено ,что как это все

сильно привязан к курд-
ской проблемы в Сирии, а
также  проблемы  на гра-
нице с Турцией, и усилия
президента Барзани
решения  .курдской про-
блемы в Турции  с мир-
ным путем.

2)  -  Было   обсуждено
процесс  подготовки  к
Национальной  конферен-
ции . На совещании  обе

стороны высказали свой
мнение, и отметили ,  что
обстоятельства в данный
момент ,  являются подхо-
дящим  для этого  ,  чтобы
провести  конференцию и
это необходимо для поли-
тического процесса во
всех частях Курдистана,
чтобы всем государствам
показать четкую позицию
курдского народа   .

На встрече также
обсуждались последние
события в Курдистане и
Ираке, а в конце встречи
был сделан упор на
укрепление и развитие
двусторонних отношений
между Патриотическим
союзом Курдистана и
Демократической партии
Курдистана.

Турецкий правозащитник
Рагып Зараколу, арестованный
по подозрению в участии в дея-
тельности курдской партии
PKK, не теряет время зря и
занимается самообразовани-

ем.
В письме, адресованном

турецкой газете Hurriyet Daily
News, Зараколу пишет, что
основным занятием в тюрьме
для него стало изучение курд-
ского языка. “Мне необходимо
выучить его, поскольку некото-
рые соседи по камере не гово-
рят на турецком”, - отмечает
он.

Кроме того, правозащитник
преподает немецкий язык
заключенным, а во время
“досуга” листает одну из книг,
имеющих особое значение для
него, – “Воскресенье” Льва
Толстого. “Я перечитываю это
произведение, первый раз я

читал его 40 лет назад”, -
пишет он.

Правозащитник, обществен-
ный деятель и редактор изда-
ния “Белге” Рагып Зараколу
был задержан турецкими пра-
воохранительными органами в
рамках  «антитеррористиче-
ской» операции в конце октяб-
ря. Он обвиняется в поддержке
курдских антиправительствен-
ных организаций.

Зараколу известен своими
исследованиями по вопросам
геноцидов, осуществленных в
Османской империи, а также
правозащитной деятельностью
меньшинств, проживающих на
территории Турции.

Лейла Зана: Решения следует искать
в недопущении повторения прошлого

ПСК и ДПК: Пришло время курдам сказать свое слово

Рагып Зараколу в тюрьме учит курдский язык
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Министр иностранных
дел КРГ: мы имеем
право подписывать
нефтяные контракты

Глава департа-
мента иностранных
дел Регионального
п р а в и т е л ь с т в а
Курдистана министр
Фалах Мустафа, в
заявлении для прес-
сы сказал, что
Федеральная  кон-
ституция Ирака дает
его правительству
право подписывать
нефтяные контракты

с иностранными компаниями.
Мустафа подчеркнул, что Региональное правитель-

ство Курдистана не откажется от этого права.
КРГ приглашает большие компании в целях разви-

тие отрасли и сектора природных ресурсов, чтобы
будет служить интересам Курдистана и всего Ирака,
отметил он.

Курдское блюдо  входит 
в  список ЮНЕСКО

Курдское  мясное
блюдо известное как
Кешкек (Keşkek) или
Кашкак (Kashkak),
официально было
признано, как немате-
риальное наследие
ЮНЕСКО.

Кешкек сочетает в
себе тушеное мясо

курицы с пшеницей или ячменем, которое популярно в
иранской и курдской  кухне. Согласно традиции в
Иране изначально древнее блюдо готовили с ячменем.
Спустя некоторого время блюдо стали готовить и в
Армении, Анатолии, Р. Курдистане  и Индии.

Это традиционное блюдо готовили к свадебному
завтраку, а также на свадебные торжества и религиоз-
ные праздники. Так, например, в Пакистане его гото-
вили блюдо на дни религиозных праздников и в день
поминания святых (годовщину смерти). В северном
Курдистане это блюдо часто готовят из жертвенного
ягненка – приготовление длится 12 часов. Чтобы при-
готовить меньшую порцию, нужно потратить меньше
времени, но чаще помешивать.

Рецепт Кешкека
Всего время приготовления – 4 – 6 ч
* 1 кг цельных зерен пшеницы (можно заменить

дробленым ячменем)
* 2 1/4 кг молодой баранины или домашней птицы с

костями (или 1 1/2 кг без костей)
* 3 ч. л. соли
Для начала нужно на вечер замочить пшеницу

(залейте ее кипящей водой и оставьте на ночь). Мясо
без костей порезать на куски, а с костями порубите на
части. Затем нужно мясо поставить на Огонь.
Появившуюся пену снимайте. Уменьшив огонь оставь-
те кипеть еще на час-полтора, чтобы мясо было неж-
ным. Пока готовится мясо, слейте воду с пшеницы и
пересыпьте ее в другую большую кастрюлю. Залейте
холодной водой примерно на 5 см и поставьте на огонь.
После закипания уменьшите огонь и оставьте на 1 – 2
часа, при необходимости добавляя воду. Когда пшени-
ца размягчится, снимите ее с огня и слейте остаток
воды. Теперь мясо нужно винят из бульона и почистить
от кожи и костей. Затем смешайте мясо, пшеницу и
бульон. Для вкуса добавьте соли. И снова поставить
варить, при этом постоянно помешивать. Варить
нужно до разваривания.

Кешкек готов, когда он не растекается по ложке.
Разложите кешкек по тарелкам, полейте топленым мас-
лом, слегка посыпьте корицей и перцем и подавайте с
густой простоквашей (несладким йогуртом).

Курдскому поэту Гасане
Хаджисулейману, исполнилось 60 лет.
Это возраст расцвета творческих сил,
осмысления уже пройденного пути и
зрелого старта к вершинам нового твор-
ческого самовыражения. Имя поэта
известно среди курдов и дальнего и
ближнего зарубежья. 

Гасане Хаджисулейман занимает
достойное место среди современных
курдских поэтов и прозаиков, являясь
продолжателем древней курдской клас-
сической литературной традиции. 

Гасане Хаджисулейман (Гасану
Айлазовичу Сулейманову) родился 26
ноября, 1951 году в селе Тайтан
(Ванашен), Вединского района
(Араратского) Армении. Он был треть-
им ребенком в семье курдов-чабана,
свои детские годы провел в тесном
общении с щедрой природы горного
края. Отец будущего поэта был изве-
стен задушевным исполнением народ-
ных курдских песен, но рано ушел из
жизни, оставив пятерых-мал мала-
меньше ребятишек, не успев передать
им своей глубокой любви к родному
народу, к его самобытной культуре. 

Это взяла на себя мать, Фатма, в
одиночку поднимавшая на ноги осиро-
тевших детей. Гасану тогда было 4 года.
Именно от матери воспринял он в ран-
нем детстве красоту курдских сказок,
легенд, поговорок. Так состоялось его
первое знакомство с курдским фолькло-
ром, и это, безусловно, оказало форми-
рующее влияние на чуткую от природы
душу, пробудило тягу к родному слову,
к литературному творчеству. 

В 1975 году Гасан заканчивает
Ереванский государственный институт
им. Х.Абовяна и всей душой отдается
работе учителем курдского и азербай-
джанского языка и литературы в селе
Ширазлу Араратского района. 

Но еще в студенческие годы он про-
бует свои силы как поэт и журналист-
печатается в местных газетах и журна-
лах. Постепенно созревает мечта издать
книжку своих стихов, которые он напи-
сал на родном курдском языке. 

Судьба поэтов никогда не бывает
безоблачной. В 1989 году во время
армяно-азербайджанского конфликта
вокруг Нагорного Карабаха проживаю-
щие в Армении курды вынуждены
были покинуть родные место и искать
пристанища в разных уголках тогда еще
Советского Союза. Покинул родину и
Гасане Хаджисулейман. Эта драма
позже отразилась горестными мотива-
ми в его поэзии:

Вот что пишет поэт, вспоминая род-
ную Армению: 

Я был ребенком – ты меня кормила,
Отцом и матерью ты стала мне.
Растила, ум и честь в меня вложила,
Невзгоды оставляя в стороне…
И далее:
… Земля, где наши предки вместе

жили,
Мне дорога как родина, как мать.
Мы эту землю сердцем не забыли
И жизнь готовы за нее отдать.
Настанет время – соберемся вместе,
Там, где вода вкуснее, чем щербет,
Хани, Саят-Нова припомним песни,
Мы их споем – прекрасней песен

нет…
(«Армения»)
Он покинул Армению более 20 лет

назад. С тех пор проживает в
Казахстане, в селе Ащибулак
Илийского района Алматинской обла-
сти.

Жизнь на новом месте нужно было
начинать заново. Но как часто драмати-
ческие события дают импульс раскры-

тию творческого потенциала личности.
Всю горечь утрат, всю силу надежд
поэт вкладывает в стихи. В поэзии его
появляется философская мудрость
мировосприятия, мощный напор
горячего сердца:

Я мысли жажду, мысли той,
Что станет самой дорогой.
Чтоб честь, и имя, и дела
К иным высотам подняла.
Пока что блестит слеза
В моих тоскующих глазах
И обжигает нерв мой каждый,-
Я мысли жажду!..
(«Мысль») 
С 1992 года Гасане Хаджисулейман

работает корреспондентом местных
курдских изданий журнала «Нубар» и
газеты «Курдистан», которые распро-
страняются среди курдов, проживаю-
щих в Казахстане. Поэт публикует свои
стихи, статьи, очерки и рассказы в газе-
тах и журналах: Армении,
Азербайджана, России, Киргизии в
Казахстане, где теперь его дом, а также
в дальнем зарубежье – в Германии,
Турции. Переводит на курдский язык
стихи выдающихся казахских поэтов:
Абая Кунанбаева, Сакена Сейфуллина,
Ильяса Жансугурова. Его принимают в
члены Союза журналистов Казахстана.
Поэтический потенциал Гасане
Хаджисулеймана набирает силу. Но
издать свою книжку на родном языке
удается не сразу. Здесь, в Казахстане
поэт начинает печататься на русском
языке. Переводы его стихов публикуют-
ся в престижном республиканском
литературно-художественном журнале
«Простор», «Достық-Дружба» в газетах
«Азия Дауысы», «Горизонт»,
«Караван», «Начнем с понедельника»,
«Ковчег», «Огни Алатау» и других.

В 1995 году выходит первый сбор-
ник стихов Гасане Хаджисулеймана
«Мое сердце», а в следующем году –
второй сборник «Жажду Родины». Обе
книжки в переводе на русский язык.
Здесь есть стихи о любви и о дружбе, о
своей далекой родине и о смысле чело-
веческой жизни. Благодарностью к
казахскому народу, к земле, согревшей
его, проникнуто немало стихотворений. 

Следом за мною ходила беда, - 
Род мой веками страдал.
Мог я остаться птенцом без гнезда,
Брат мне пристанище дал.
Здесь я имею и кров, и друзей. 
Мирной небо ценю.
Свет негасимый заботы твоей
В сердце сыновнем храню… 
(«Мой Казахстан»)
Наконец сбывается давняя мечта – в

2011 году выходит в свет сборник сти-
хов поэта на курдском языке «Стон
сердца». Еще один сборник «Мои стра-
дания» готовится к выходу. 

С 1998 года Гасане Хаджисулейман
является главным редактором газеты
«Курдистан», которые в этом году
исполняется 20-летие. В то же время
активно работает не только как поэт, но
и как прозаик и драматург. Сегодня

ждут опубликования несколько его
повестей, рассказов и драма на истори-
ческую тему.

Гасане Хаджисулейман автор четы-
рех поэтических сборников «Моя серд-
це», «Жажду Родины» и «Дорога
жизнь» изданном на казахской земле, в
Алматы, есть целый цикл стихотвор-
ных произведений «Цветы Родины» о
Курдистане – многострадальный земле,
исторической родине курдского народа.
В стихотворениях, входящих в этот
цикл «Горы Курдистана», «Курдские
парни» - боль души и надежда, раз-
мышления и мечты поэта, волею
обстоятельств оторванного от своей
любви к земле Курдистана ласковый и
удыбчивои: 
В мечтах я иду по цветущим садам,
Где воздух живителен словно бальзам,
Где сердце должно исцеленье найти…
Я этой мечты никогда не предам.
Взойдет еще солнце, рассеет туман,
Свободной и равною станет меж стран.
Земля моих предков, родная моя 
Далекая Родина – Мой Курдистан. 

Любовь к земле предков не ослеп-
ляет поэта. Она не вытесняет из его
сердца мир национальных представле-
ний и связей, а, наоборот не только
свое, но и гордиться тем, что создано
другим народом. 

И все же в первую очередь Гасане
Хаджисулейман остается поэтом-
ярким, многоплановым, интересным.
Особое место в его далекие предки,
Курдистана, которого нет на картах
мира, но который живет в сердце каж-
дого курда.
Далекая Родина – мой Курдистан,
Опять над тобою ненастья туман!
Я в сердце глубокую рану ношу,
Но нет исцеленья, все средства-обман.
Меня не излечат старанья врача, - 
Припасть бы к живительной влаге ручья
На Родине милой… Но в стане чужом
Живу я… Чья воля? Вина в этом чья?..

(«Жажду Родины»)
Поэт верит и будущий расцвет

Курдистана, в то, что родина предков
обретет и свой статус в этом мире:
Взойдет еще солнце, рассеет туман,
Свободной и равною станет меж стран
Земля моих предков, родная моя
Далекая Родина – мой Курдистан! 
(Там же)

Сегодня у поэта Гасане
Хаджисулеймана три родины. Армения
где 60 лет назад он вдохнул первый гло-
ток воздуха. Казахстана, отогревший
его раненое сердце. И вечная Родина,
вечная боль – Курдистан, борющийся за
свою независимость. 

Гасане Хаджисулейман за хороший
работу награждён почётны грамота
министерство образование Армении,
министерство образование Казахстана,
Ассамблеи народа Казахстана,
Ассамблеи народа Повладарского обла-
сти, а также Почотный грамота, Акима
Илиского района Казциковского сель-
ского совета, Ащибулакского сельского
совета и ценные подарками и другие. 

Гасане Хаджисулейман мечтает о
времени, когда не будет вражды и
подавления одного народа другим.
Сегодня поэт живут в г.Алматы в
строю, в пути, он полон замыслов и
творческих планов. Пожелаем ему
неиссякаемого творческого потенциала,
крепкого здоровья, долгого и светлого
жизненного пути.

Татьяна ВАСИЛЬЧЕНКО,
Поэтесса, член Союза

журналистов Казахстана,
Переводчик стихов
Г.Хаджисулеймана

Поэт народа 
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Годовщину образования Рабочей партии
Курдистана (РПК)  отметили и в Краснокутском рай-
оне Саратовской области. По традиции праздник
начался с минуты молчания в память погибших за
отчизну. С поздравительной речью выступил   пред-
седатель Курдского культурного центра «Зилан»
Рамазан Будаков. В своей речи он подчеркнул что,
курды которые живут в России, с появлением РПК

осознали себя как нацию и возродились к жизни.
Исмаил Османов от имени курдов России поздравил
весь курдский народ с днем возрождения и добавил
что, это  важный день для курдов. Перед гостями
выступили музыкальная  группа Лори, группа Мидия,
певец Камуран, всеми любимый  певец Рустам, а так
же русские фольклорные ансамбли и певцы.
Праздник завершился национальным хороводом.

Красноармейском районе Республики Адыгея,
чтобы принять участие в праздновании 33-й годов-
щины создания Рабочей партии Курдистана (РПК).

Торжественное мероприятие началось с минуты
молчания в память о героях, погибших за Отчизну.

Вниманию зрителей был представлен видеоро-
лик об истории возникновения курдского националь-
но-освободительного движения и этой знаменатель-
ной даты.

С поздравительной речью перед гостями высту-
пил председатель Общественной организации кур-
дов Республики Адыгея (ООКРА) «Агры»  Файзо
Гусейнович Абдулаев. В своей речи он подчеркнул
что, курды которые живут в России, с появлением
РПК осознали себя как нацию и возродились к
жизни. Ф. Гусейнович от имени курдов Республики
поздравил весь курдский народ и его национально-
го героя Абдуллу Оджалана.

Концертную программу открыла фольклорно-
танцевальная группа "Кулилкен Курдистане", кото-
рая исполнила танцы курдских регионов Битлис и
Амед.

Первую песню исполнила молодая певица
Айнур. Также на празднечном вечере выступили
группа «Се бра» и  группа «Ронаи». 

Затем под бурные аплодисменты зрителей на
сцену вышли гости из Курдистана певиц Айез Арзен
и Рож Азад. 

На протяжении всего праздничного вечера курды
скандировали лозунги: «Да здравствует Абдулла
Оджалан!», «Сердцем и душой, лидер, мы с
тобой!», «Да здравствует Курдистан!», «Да здрав-
ствует РПК!».

Все действия по решению курдского вопроса
должны быть совместными. Мы ясно заявляем, что
односторонние шаги делать уже некуда. Об этом
заявил в интервью агентству «Фрат Ньюс» предсе-
датель Исполнительного комитета Ассоциации
обществ Курдистана (АОК) Мурат Карайылан.

Карайылан прокомментировал слова премьер-
министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о пер-
спективах «серьёзных изменений при условии, что
РПК сложит оружие» и высказывание президента
Ирака Джаляля Талабани, что он «убедил РПК в
необходимости разоружения».

«Курдский вопрос – важная тема, которую все
обсуждают и о которой говорят со своей точки зре-

ния. В этом нет ничего неблагоприятного, но заявле-
ние Эрдогана старо, курдскому народу и РПК гово-
рят об этом уже очень давно. Другими словами, пра-
вительство собирается показывать своё отношение
в границах возможного после того, как РПК сложит
оружие и сдастся. Но для нас это неприемлемый
выбор. Что касается слов Талабани, то, как я
думаю, он говорит о ситуации, связывая её с каки-
ми-то своими условиями. Его заявления могут быть
вынесены на обсуждение», – заявил руководитель
АОК.

Карайылан отметил, что проправительственная
пресса прибегает к элементам психологической
войны, а правительство Партии справедливости и
развития (ПСР) уничтожает все основания для
решения курдского вопроса. Заявив, что единствен-
ным путём в такой ситуации остаётся сопротивле-
ние, Карайилан подчеркнул, что разговоры о реше-
нии оторваны от реальности, пока продолжаются
нападения.

Мурат Карайылан также заявил что визит прези-
дента Иракского Курдистана Масуда Барзани в
Турцию имел негативные последствия: после него
Эрдоган стал выдвигать новые угрозы и усиливать
репрессии. Операция ( аресты - ред.) против адво-
катов (Оджалана - ред.) вскрыла намерения прави-
тельства, а последние действия ПСР уничтожили
все шансы на ослабление напряжённости в регио-
не, отметил председатель Исполкома АОК.

В и ц е - п р е з и д е н т  С Ш А  
проводит переговоры в Турции

Вице-президент
США Джозеф
Байден, прибыв-
ший в четверг вече-
ром в Анкару из
Багдада, проводит
переговоры с руко-
водством Турции.
Ожидается, что
центральное место
на переговорах займет курдский вопрос.

В повестке также двусторонние отношения, иран-
ская ядерная программа и сирийский кризис, пере-
дают местные СМИ со ссылкой на дипломатические
источники. Байден и его собеседники коснутся также
вопросов, связанных с «арабскими революциями».

После встреч с турецким президентом
Абдуллахом Гюлем и спикером парламента
Джемилем Чичеком Байден вылетит в Стамбул, где
3 декабря выступит на Всемирном саммите по пред-
принимательству, а также встретится с
Константинопольским патриархом Варфоломеем.
По завершении визита в Турцию Байден отправится
в Грецию.

Правительство должно освободить
арестованных по "делу АОК"

2 декабря
представители
Партии прав и
свобод (HAK-
PAR), Партии
демократии уча-
стия (KADEP),
T E V K U R D ,
Курдского дви-

жения революционных демократов (TŞDK), Партии
свободы и социализма (ÖSP) и других организаций
посетили офис ПМД в Амеде. Они выразили под-
держку Партии мира и демократии (ПМД) в связи с
волной арестов её активистов, передает Firat News.

В то же время 715 неправительственных органи-
заций (НПО) объявили об ускорении работы по
поиску мирного решения курдского вопроса.
Представители организаций заявили о необходимо-
сти обмена опытом с США и Евросоюзом.

Глава Юго-восточной ассоциации работников
промышленности (GÜNSİAD) Шахисмаил
Бедирханоглу заявил от лица группы НПО: «Мы
заинтересованы во встречах со всеми структурами,
организациями и политиками, которых касается
курдский вопрос, чтобы вместе прийти к мирному
решению. У нас нет границ. Мы хотим встретиться с
лидером курдов Абдуллой Оджаланом на Имралы,
хотим встретиться с Масудом Барзани, Джалялем
Талабани и посетить Кандиль. Первая наша цель –
установить неконфликтную атмосферу для содержа-
тельных встреч и переговоров. Что касается турец-
кого правительства, то оно должно освободить всех
арестованных по подозрению в связях с
Ассоциацией обществ Курдистана (АОК). Таким
образом обеспечить условия для возобновления
переговоров с А.Оджаланом, который сыграет свою
роль в процессе мирного урегулирования курдской
проблемы».

Государственный террор в Турции
3 декабря

турецкая поли-
ция провела оче-
редную опера-
цию в курдских
провинциях стра-
ны (Амед, Агри,
Битлис), взяв под
стражу более 20
человек.   

Аресты про-
шли в рамках расследования "дела Ассоциации
обществ Курдистана (АОК)", которое было возбужде-
но в апреле 2009 года Диярбакырским судом по осо-
бым делам. В результате рейдов, проведенных поли-
цией до последних арестов, за последний месяц под
стражу были взяты около 200 человек. Среди фигу-
рантов дела - ряд мэров юго-восточных провинций,
представляющих легально действующую Партию
мира и демократии (ПМД), а также курдские активи-
сты, передает Firat News.

В числе задержанных 3 декабря - глава отделе-
ния ПМД в Агри, Мустафа Акйол, заместитель главы
администрации города Базид провинции Агри,
Мехмед Бабайигит, корресподент агенства DIHA,
Арарат Арас.

Карайылан:  уже некуда
делать односторонние шаги

Курды Республики Адыгея отметили
годовщину обра зования РПК

В Саратове отметили годовщину образования РПК

kurdishcenter.ru
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Президент Курдистана Масуд Барзани
выступил с заявлениям, посвященным бес-
порядкам в Захо.

Заявление указывает на некоторых про-
поведников как на ответственных за "орга-
низацию актов вандализма и беспорядков в
Захо". "Судя по всему, этот акт был предна-
меренным", говорится в заявлении. В то же
время президент осудил реакцию обще-
ственности против Исламского союза
Курдистана.

"Хотя я и осуждаю все эти бесчеловеч-
ные и незаконные действия, я призываю
общественность Курдистана установить
межнациональное, межрелигиозное и меж-
сектантское сосуществование как свою
главную цель. Терпимость, которая имеет, в
течение многих лет является частью культу-
ры Курдистана", сказал президент .

Он добавил, что во избежание повторе-
ния подобных атак он приказал образовать
Специальный комитет по расследованию
событий, принять правовые меры против
участников "и максимально сурово их нака-
зать ". "Защита сосуществования братских
народа Курдистана является обязанностью
государственного порядка – единого для
всех народов Курдистана. Никто не должен

позволять какой-либо стороне нарушать это
сосуществование и под любым предлогом
дестабилизировать мир и наушать верхо-
венство закона. "

Барзани закончил заявление уверением:
"изо всех моих сил, я буду защищать свобо-
ду и сосуществование всех компонентов
курдского народа". kurdistan.ru

В субботу,
глава оппозицион-
ной Народно-
Республиканской
партии Турции
К е м а л ь
Кылычдароглу дал
ответ на обвине-
ния премьер-
министра Реджепа
Тайипа Эрдогана,
который, извинив-
шись перед курда-
ми за резню в
Дерсиме (1937-
1938 гг.), возложил

ответственность за нее на правившую тогда НРП
и потребовал извинений также от Кылычдароглу.

Кылычдароглу в субботу заявил еженедель-
нику "Ватан", что интерпретировать резню долж-
ны не политики, а историки. Именно они, по сло-
вам Кылычдароглу, должны изучить архивы,
чтобы решить, что действительно произошло в
Дерсиме в 1937-1938 гг. и просветить людей,
вместо того чтобы общество опиралось на
популистские заявления политиков.
Кылычдароглу отметил, что Эрдоган не оказал
никакого влияния на его позицию, указав, что
документы, представленные прессе на прошлой
неделе, были открыты уже много лет назад. Он
обвинил Эрдогана в проведении политики на

основе религии. В беседе с группой журналистов
во время своего полета в Брюссель в субботу, он
сказал, что с одной стороны, премьер-министр
использует язык дискриминации на основе рели-
гии против алавитов, а с другой стороны, изви-
няется перед алавитами (курды-заза, ставшие
жертвами геноцида в Дерсиме, являются алави-
тами по вероисповеданию).

"Если есть основания для извинений, то у
государства, а не НРП", сказал Кылычдароглу и
подчеркнул, что для премьера не имеет смысла
приносить извинения от имени государства,
когда он является главой правительства. "Он не
имеет никаких полномочий или права приносить
извинения. На самом деле, извиняться от имени
государства должен президент", сказал
Кылычдароглу, призвав президента открыть госу-
дарственные архивы.

Кылычдароглу отметил: "Есть три вещи, кото-
рые необходимо выполнить. Во-первых, открыть
архивы и допустить в них историков, чтобы про-
свещать общество. Во-вторых, обнародовать
список людей, которые были насильственно
изгнаны со своей земли. Наконец, земли, кото-
рые принадлежали этим людям, должны быть им
возвращены. Жертвы должны иметь возмож-
ность защитить свои права в суде. Компенсация
- вопрос юристов, но их виктимизацию нельзя
игнорировать", сказал Кылычдароглу корреспон-
денту "Миллиет".
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Президент Барзани посетил Захо
Президент Курдистана Масуд Барзани в воскресенье утром при-

был в район Захо (провинция Дохук), чтобы обсудить события, свя-
занные с беспорядками в пятницу.

В то же время пресс-секретарь КРГ Махмуд Кава заявил радио
"Сава", что ситуация в провинции Дохук стабилизируется. По его
словам, несмотря на недостаток безопасности в некоторых обла-
стях, ситуация с безопасностью в целом очень хорошая. Пятничные
беспорядки он назвал "не демонстрациями, а безответственными
актами, направленными на саботаж".

В Эрбиле состоялась встреча 
делегацией ДПК Ирана с делегацией
Национального совета курдов Сирии

Сегодня в Эрбиле состоялась
встреча делегации Демократической
партии Иранского Курдистана во
главе с ее генеральным секретарем
Мустафой Хиджри с делегацией
Национального совета курдов Сирии,
которую возглавил доктор
Абдулхаким. Представители сирий-
ских курдов рассказали о ситуации в
Сирии. В свою очередь иранские
курды рассказали о ситуации в
Иране. Обе стороны обсудили вопро-
сы о ситуации в регионе в целом.
Они также призвали к единению курдов во всех частях Курдистана.
Встреча прошла в очень теплой обстановке.

В Турции курды отметили годовщину
создания Курдской рабочей партии

В различных местностях
Турции 27 ноября курды отме-
тили 33-летие создания
Курдской рабочей партии,
сообщает агентство Firat.

В Стамбуле, Диарбекире,
Нусайбине, Мерсине,
Джизрее и Баязете состоя-
лись разные мероприятия, а
также шествия с факелами и
фейерверки. В ходе шествий участники скандировали лозунги в
защиту Оджалана.

Отметим, что 27 ноября 1978 года считается днем основания
Курдской рабочей партии. Основатель партии Абдулла Оджалан по
обвинению в совершении ряда убийств отбывает пожизненное
наказание на турецком острове Имрали. В Турции, ряде европей-
ских стран и в США Курдская рабочая партия считается террори-
стической организацией.

Карабахский конфликт будет
обсужден во французском Сенате

Во французском Сенате 8 декабря пройдет «круглый стол» в
связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфлик-
том на следующие темы «Конфликт между Арменией и
Азербайджаном, забытый конфликт» и «Французский сопредседа-
тель Минской группы ОБСЕ».

Как передает 1news.az со ссылкой на АзерТадж, в мероприятии,
которое пройдет при организационной поддержке посольства
Азербайджана во Франции, примут участие депутаты, известные
политики и историки из обеих стран. В рамках «круглого стола»
будет организована фотовыставка, посвященная армяно-азербай-
джанскому, нагорно-карабахскому конфликту, а также озвучен
мугам в исполнении карабахских ханендэ.                    kurdistan.ru

Президент Баразани: я изо всех сил буду защищать
межнациональный и межрелигиозный мир в Курдистане

Кылычдароглу: оставим Дерсим историкам
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