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Li Rojhilatê Kurdistanê rojbûna
Dr. Qasimlo hate pîrozkirin
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“Kurd û Kurdistan
rastiyeke nayê înkarkirin”
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Yazın cənablar yazın, bizdən, kürd
xalqından yazmasanız ac qalarsınız
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Щюрмятли  Президентимиз ъянаб Илщам
Щейдяр оьлу Ялийеви 50 йашынын тамам
олмасы мцнасибяти иля црякдян тябрик едир,

она узун юмцр, ъансаьлыьы вя щяйатда йени-
йени мцвяффягиййятляр арзулайырыг.

İlham Əliyev İraqın xarici işlər naziri Hoşyar Zebarinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

Prezident İlham Əliyev İraq Respublikasının xarici işlər naziri Hoşyar
Zebarinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. Nazir Hoşyar
Zebari İraq Prezidenti Cəlal Tələbaninin, Baş nazir Nuri əl-Malikinin salam-
larını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Hoşyar Zebari beynəlxalq sülh-
məramlı missiyanın tərkibində Azərbaycan sülhməramlılarının İraqdakı
fəaliyyətinə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. 

“Diplomat“
q ə z e t i n i n
təsis çisi və
baş redak-
toru, Tahir
S ü l e y m a n
ö l k ə
Prezidentinə
İ r a q d a
Azərbaycan
s ə f i r l i y i n i n
açılmasını və
Azərbaycanda

Kürdüstan nümayəndəliyinin açılması və Ərbildə Azərbaycan
Konsulluğunun açılması haqqında iki dəfə müraciət etmisdir. Artıq İraq
Federativ Respu blikasının Xarici işlər Naziri Hoşyar Zebari Bakıda rəsmi
səfərdədir. Hoşyar Zebari  ölkə prezidenti İlham Əliyev cənabları ilə və
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşmüşdür.
Azərbaycanda yaşayan bir qrup kürd ziyalıları Zebari ilə görüşərək bu
əlaqələrin gec də olsa yaranması hər iki ölkədə yaşayan qardaş xalqlar
üçün çox önəmli olacağını bildirmişlər.

"Хьюман Райтс Вотч" издала 
доклад о  турецко-иранских 
бомбардировках Курдистана
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Nêçîrvan Barzanî hin 
biryara xwe bi fermî nedaye!
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24-31 Dekabr, Çilîya pêşD Î P L O M A T¹ 37 (148)2
Prezident İlham Əliyev və xanımı

Mehriban Əliyeva Ağcabədi rayonunun
Taxtakörpü ərazisində Laçın rayonun-
dan olan 552 məcburi köçkün ailəsi
üçün salınan yeni yaşayış qəsəbəsinin
açılışında iştirak etmişlər. 

Dövlət başçısı və xanımı əvvəlcə
xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin qəsəbənin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək
önünə gül dəstələri qoydular. 

Baş nazirin müavini, Qaçqınların
və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov
məlumat verdi ki, ölkəmizdə aparılan
tikinti-quruculuq işləri Laçından olan
məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları
Taxtakörpü ərazisində də vüsət
almışdır. Buradakı parklarda, Şəhidlər
kompleksində və Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin inzibati binasının
ətrafında abadlıq işləri həyata keçir-
ilmiş, yaşıllıqlar salınmışdır. Bu ilin
əvvəlindən Taxtakörpü ərazisinə 21
kilometr uzunluğunda təbii qaz xəttinin
çəkilişi başa çatdırılmış, 4 kilometrlik
içməli su xətlərində təmir-bərpa işləri
aparılmış, köhnə borular yeniləri ilə
əvəzlənmişdir. Alxaslı və Qarakeşiş
obalarında modul tipli sutəmizləyici
qurğular quraşdırılmışdır. Taxtakörpü-
Mais və Taxtakörpü-Alxaslı avtomobil
yolunda təmir işləri aparılmış, 7,9 min
kvadratmetr yol asfaltlanmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, respub-
likamızın ümumilikdə 58 rayon və
şəhərində müvəqqəti məskunlaşan
71,2 min laçınlıdan 13 mini Taxtakörpü
ərazisində yerləşmişdir. İndi burada
məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış
qəsəbələri salınır. Bu qəsəbələrdən biri
də dövlətimizin başçısının 2004-cü il 1
iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
Dövlət Proqramına əlavələr olunması
haqqında 2007-ci il 31 oktyabr tarixli
Sərəncamına əsasən Ağcabədi rayonu
Taxtakörpü ərazisində Laçın rayonun-
dan olan 552 məcburi köçkün ailəsi
üçün salınan yeni qəsəbədir. Bu
qəsəbənin salınması Azərbaycan
Prezidentinin məcburi köçkünlərin
sosial-iqtisadi və məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata
keçirdiyi növbəti mühüm addımlardan
biridir.

Bildirildi ki, ümumi sahəsi 111 hek-
tar olan qəsəbədə inşa edilən evlərin
sahəsi ümumilikdə 31 min 179 kvadrat-
metrdən çoxdur. Hər bir evin 12 sot tor-
paq sahəsi vardır. Qəsəbədə müasir
standartlara cavab verən, 360 şagird
yeri olan məktəb binası, uşaq bağçası,
bir klub-icma mərkəzi, qəsəbə
nümayəndəliyi üçün inzibati bina inşa
edilmiş, park və yaşıllıqlar salınmışdır.
Qəsəbə elektrik, qaz və içməli su ilə
təmin olunmuşdur. Yağış sularının
axıdılması üçün drenaj tikilmişdir.
Qəsəbədə ümumi uzunluğu 15 kilo-
metr olan yol salınmışdır.

Dövlət başçısına və xanımına yeni
qəsəbənin tikintisi üzrə əsas texniki-
iqtisadi göstəricilər barədə məlumat
verildi. 

Bildirildi ki, zəruri infrastrukturun
yaradıldığı qəsəbədəki evlərin 49-u
birotaqlı, 194-ü ikiotaqlı, 237-si üço-
taqlı, 72-si isə dördotaqlıdır. Qəsəbədə
iki transformator stansiyası, altı
qaztənzimləyici məntəqə yaradılmış,
biraşırımlı körpülər inşa olunmuş, geniş
yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Prezident
İlham Əliyev və xanımı Mehriban
Əliyeva məcburi köçkün Cənnət
Əliyevin evində yaradılan şəraitlə tanış
oldular.

Dövlət başçısına və xanımına gül
dəstələri təqdim olundu. Azərbaycan
Prezidenti çay süfrəsi arxasında ev
sahibi ilə söhbət etdi. Ev sahibi Cənnət
ƏLİYEV dövlətimizin başçısını salam-
layaraq dedi:

- Xoş gəlmisiniz!
Prezident İlham ƏLİYEV: Ev

necədir? Xoşunuza gəlir? Cənnət
ƏLİYEV: Cənab Prezident, bizə gözəl
şərait yaratdığınıza, gözəl qəsəbə
tikdirdiyinizə, çox əlamətdar gündə
laçınlılarla görüşə gəldiyinizə görə Sizə
ailəmiz adından və öz adımdan səmimi
minnətdarlığımı və təşəkkürümü
bildirirəm.

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ
olun, mən çox şadam ki, bu gün sizinlə
birlikdə bu gözəl hadisəni qeyd edirik.
Yeni qəsəbənin istifadəyə verilməsi,
doğrudan da çox gözəl hadisədir.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda son illər
ərzində onlarla yeni qəsəbə salın-

mışdır, on minlərlə köçkün yeni evlərə
köçürülmüşdür. Bütün evlər də
gözəldir. Bütün şəraiti, həyət sahəsi,
bütün infrastruktur - işıq, su, qaz vardır,
yaşamaq üçün hər şey yaradılıb.
Əlbəttə, əvvəlki dövrdə sizin məişət
şəraitiniz o qədər də lazımi səviyyədə
deyildi. Ancaq indi Azərbaycan dövlə-
tinin imkanları var və ən əsası bizim
siyasətimiz bundan ibarətdir ki, çətin
vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızı
gözəl şəraiti olan evlərlə təmin edək. 

Burada indi böyük qəsəbə salınıb-
dır, 552 ev tikilibdir. Görürəm, key-
fiyyətlə tikilib, gözəl, geniş, rahat
evlərdir. Bu münasibətlə sizi təbrik
edirəm, burada rahat yaşayasınız. 

Cənnət ƏLİYEV: Cənab
Prezident, ulu öndərimizin gördüyü
bütün işlərə görə Azərbaycan xalqı ona
borcludur. Ən böyük həqiqət budur ki,
Sizin kimi kadr yetişdirib, Azərbaycana

bəxş edibdir. Ulu öndərimiz həmişə
deyirdi ki, mən İlhama özüm qədər
inanıram, o, mənim yarımçıq qalan
işlərimi başa çatdıracaqdır. Siz 2003-
cü ildən ölkəmizə rəhbərlik edirsiniz.
Bu illər ərzində respublikamızda gedən
tikinti, quruculuq, abadlıq işləri, sənaye,
kənd təsərrüfatı, elm, mədəniyyət,
sosial-iqtisadi sahələrdəki nailiyyətlər,
siyasi sabitlik, sürətli inkişaf
Azərbaycanı doğrudan da bütün
dünyada inkişaf etmiş respublikalar
sırasına çıxardı. Bu, Sizin əməyiniz
nəticəsində oldu. Bu, Sizin rəhmətlik
atanız kimi daim bölgələrdə olmağınız
və insanlarla sıx əlaqə saxlamağınızın
nəticəsində oldu. Bunun üçün mən bir
azərbaycanlı kimi fəxr edirəm. Fəxr
edirəm ki, Sizin kimi Prezidentimiz
vardır.

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ
olun, Siz tamamilə haqlısınız. Bu
sahədəki işləri də vaxtilə ulu öndər
başlamışdı. Çünki ölkəyə daxil olan ilk
vəsait məcburi köçkünlərin vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. O
vaxt, 1999-cu ilin sonunda Neft
Fondunun yaradılması və neftdən əldə
edilən ilk gəlirlərin daxil olunmasından
sonra birinci ödəmələr köçkünlər üçün
yeni qəsəbələrin salınmasına sərf
edilmişdir. Biz bu siyasəti davam
etdiririk. Əlbəttə, indi dövlətimizin
maliyyə imkanları da böyük dərəcədə
artmışdır və biz çalışırıq və çalışmalıyıq
ki, bütün köçkünlərin problemlərini həll
edək və həll edirik də.

Cənnət ƏLİYEV: Ulu öndərimiz
laçınlıların sevimlisi olub. Onun gözəl
bir sözü vardır: “Laçın rayonu həm
təbiətinə, həm də insanlarına görə
Azərbaycanın ən dəyərli guşələrindən
biridir”. Doğrudan da bu gün onun
övladı – Siz işinizin çoxluğuna baxma-
yaraq vaxt tapıb biz laçınlılarla görüşə
gəldiyinizə görə hədsiz dərəcədə
sevinirik. 

Doğrudan da əgər ulu öndər
hakimiyyətə gəlməsəydi, biz köçkün-
lərə ögey münasibət davam edəcəkdi.
Xilaskarımız hakimiyyətə gəldi, biz
məcburi köçkünlərə də diqqət və qayğı
artırıldı. Siz bayaq dediniz, Laçından
olan məcburi köçkünlər burada, susuz
səhrada, ilan mələyən düzlərdə, 86
obada, ictimai yerlərdə məskun-
laşmışdılar. Dəhşətli günlər idi. Maşınla
su çatdıra bilmirdilər, 30-40 kilometrdən
su gətirilirdi. Allah o günləri bir də bizə
göstərməsin. 

Ulu öndər hakimiyyətə qayıtdı və
həqiqətən də hər şeyi yoluna qoydu.
Siz doğrudan da ulu öndərin siyasətini
şərəflə davam etdirirsiniz. Sizin daxili
və xarici siyasətinizi laçınlılar 100 faiz
dəstəkləyirlər. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ
olun, doğrudan da elədir. Ulu öndərin
Laçına, laçınlılara çox xüsusi münasi-
bəti var idi. Mən də laçınlıları çox
sevirəm və bu gün laçınlılarla bir-
likdəyəm. Bir şeyi qeyd etmək
istəyirəm ki, əgər ulu öndər o vaxt,
Azərbaycan üçün həlledici anlarda
hakimiyyətdə olsaydı, Laçın heç vaxt
işğal altına düşməzdi, heç vaxt. O vax-
tkı iqtidarın və hakimiyyət uğrunda

mübarizə aparan antimilli qüvvələrin
yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində Laçın
işğal edildi və demək olar ki, tor-
paqlarımızın işğalı elə Laçının işğalın-
dan başladı. 1992-ci ilin mayında
Laçının işğal altına düşməsi Dağlıq
Qarabağla Ermənistan arasında
coğrafi əlaqənin yaranmasına səbəb
oldu. 

Cənnət ƏLİYEV: Ermənilər Laçını
“Alaqapı” adlandırırdılar. O vaxtkı
səriştəsiz rəhbərlərin xəyanətkarlığının
nəticəsində 1992-ci ildə ermənilər
Laçını işğal etdilər. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Ondan
sonra laçınlılar gəldilər susuz səhraya,
heç kim onlara baxmırdı, heç kim
onların problemi ilə məşğul olmurdu.
Qalmışdılar səhrada başlı-başına,
susuz, şəraitsiz. 

Siz o ağır günləri yaşamısınız, o
faciəni görmüsünüz.

Cənnət ƏLİYEV: Cənab
Prezident, o günlər getsin, gəlməsin.
Məcburi köçkünlərə soyuq münasi-
bətlə, problemlərimizlə əlaqədar mən
dörd nəfərlə birlikdə komitə sədrinin
qəbulunda oldum. Onlar hansı stulda
oturduqlarını bilmirdilər. Həqiqətən
bilmirdilər. Səmimi qəlbdən deyirəm.

Möhtərəm cənab Prezident, ulu
öndərimiz Laçın haqqında 1971-ci ildə
dağ rayonlarının iqtisadiyyatını yüksəlt-
mək üçün qərar qəbul etdi. 1974-cü
ildə də Laçın şəhərinin yaradılmasının
50 illiyi ilə bağlı qərar qəbul etdi. Bu
qərarların hesabına Laçın sürətlə
inkişaf etdi. İstər iqtisadi cəhətdən, istər
abadlıq-quruculuq sahəsində dağ ray-
onları sırasında Laçın birinci yerdə
dururdu. O vaxt məni Sizin rəhmətlik
atanız Laçının 50 illiyi ilə əlaqədar təltif
etdi. Siz isə 2009-cu ildə mənə
mübarək imzanızla “Tərəqqi” medalı
verdiniz.

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli,
görürəm.

Cənnət ƏLİYEV: Ailəmiz adından,
bütün əzizlərim adından Sizin əllərinizi
sıxaraq bağrıma basıram və Sizə min-
nətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox
sağ olun.

Cənnət ƏLİYEV: Sizin beynəlxalq
aləmdə olan nüfuzunuz bizi sevindirir.
Ali Baş Komandan kimi güclü ordu
yaratmısınız. Bu ordu gələcəkdə
düşməndən qisasımızı alacaqdır. Biz
öz torpaqlarımıza qayıdacağıq, Sizin
rəhbərliyiniz altında öz yurdumuzda
belə gözəl evlər tikəcəyik. Həqiqətən
də soydaşlarımızın müvəqqəti şəraitini
yaxşılaşdırmaq üçün gözəl işlər
görürsünüz.

Prezident İlham ƏLİYEV:
Tamamilə haqlısınız. Bu, müvəqqəti
yaşayış məntəqəsidir. Torpaqlarımız
işğalçılardan azad olunandan sonra
bütün köçkünlər üçün Laçında,
Kəlbəcərdə, Ağdamda hələ ki, işğal
altında olan digər torpaqlarda bundan
da gözəl evlər tikəcəyik. Mən buna
şübhə etmirəm. Biz öz ərazi
bütövlüyümüzü mütləq bərpa
edəcəyik. Mən bu barədə fikirlərimi
dəfələrlə bildirmişəm, bir daha demək
istəyirəm ki, bu, sadəcə olaraq sözlər

deyil, sadəcə olaraq bizim arzularımız
deyil, bu, həqiqətdir. 

İndi baxın, son iyirmi il ərzində
Azərbaycan nə qədər böyük uğurlu yol
keçmişdir. İndi Azərbaycan dünya
səviyyəsində böyük hörmətə malik
olan ölkə kimi tanınır. Beynəlxalq təşki-
latlarda nüfuzumuz, ölkə daxilindəki
təşəbbüslərimiz, ümumiyyətlə,
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı və
güclü hərbi potensialın yaradılması
deməyə əsas verir ki, biz bu işğala son
qoyacağıq. Yəni bu, qaçılmaz bir
həqiqətdir. Ermənistan və
Ermənistanın indiki rəhbərliyi əminəm
ki, bunu dərk edir. Bunun yeganə yolu
vardır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa edilməlidir, bütün köçkünlər öz
doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar.
Dağlıq Qarabağa, o cümlədən Şuşaya
qayıtmalıdırlar. Azərbaycanın suveren-
liyi tam şəkildə bərpa edilməlidir.

Beynəlxalq hüquq normaları bunu
tələb edir. Haqq-ədalət bunu tələb edir
və Azərbaycan xalqı bunu tələb edir.
Oraya qayıtmaq üçün indi biz diplo-
matik səylərimizi aparırıq. Əgər görsək
ki, bu səylər nəticə vermir, onda
istənilən anda biz hərbi yolla tor-
pağımızı qaytarmalıyıq. Beynəlxalq
hüquq normaları bizə bu haqqı tanıyır.
Sadəcə, biz çalışırıq ki, bunu hələ ki,
danışıqlar yolu ilə həll edək və eyni
zamanda, daha da güclənək. Biz bu
illər ərzində böyük dərəcədə güclən-
mişik. Biz güclü hərbi potensial yarat-
mışıq. Bundan sonra, növbəti illərdə
Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı
fərq ancaq böyüyəcəkdir. Bu fərq hər
yerdə özünü göstərir - iqtisadiyyatda,
ölkələrimizin siyasi çəkisində, beynəlx-
alq dəstəkdə, hərbi potensialda və eyni
zamanda, demoqrafik göstəricilərdə.
Bu da həqiqətdir. Gələcəyi böyük
dərəcədə, əlbəttə ki, elmi-texniki
tərəqqi və inkişaf, eyni zamanda,
demoqrafiya müəyyən edəcəkdir.
Bizim əhalimiz artır, Ermənistan əhalisi
azalır. Azərbaycanda 9 milyon 300 min
əhali var, Ermənistanda 1 milyon 8 yüz
min. Bu ilin ilk yarısında onların rəsmi
statistikasına görə - bu statistika
həmişə saxtakarlıq üzərində qurulub, -
60 min vətəndaş bu ölkəni tərk edib. İl
ərzində bu 100 mindən artıq olacaqdır.
Beş-on ildən sonra orada 1 milyondan
az adam qalacaqdır. Biz, işləməliyik,
işləyirik, öz işimizi görürük, güclənirik,
daha da çox tərəfdaş əldə edirik. 

İndi bizim dünyadakı tərəf-
daşlarımızın sayı artır. Ölkələr bizimlə
dost olmaq istəyir. 155 ölkə
Azərbaycanı dəstəkləyib. Dünyada
200–dən bir qədər az ölkə var. Onun
155-i Azərbaycana səs verib. İndi heç
başqa ölkələr haqqında danışmaq
istəməzdim. Ancaq bu, hər bir ölkənin
işi deyil ki, 155 ölkə səs versin.
Dünyada dünya problemlərini həll
edən ölkələr var. Onlar 155 ölkənin
dəstəyini ala bilərmi?! Heç vaxt!
Azərbaycan gənc ölkədir, müstəqil
ölkədir, cəmi 20 ildir dünya siyasi
xəritəsində yerimiz var.

155 ölkə bizi dəstəkləyir və bu
dəstək getdikcə daha da artacaqdır.
Çünki növbəti iki il ərzində

Təhlükəsizlik Şurasında bizə səs verən
bütün ölkələr görəcəklər ki, onlar səhv
etməmişlər. Çünki biz onların
maraqlarını müdafiə edəcəyik, ədaləti
müdafiə edəcəyik, qanunu müdafiə
edəcəyik. 

Bizim əsas problemimiz nədədir?
Çünki qanunlar vardır. Beynəlxalq
təşkilatlar qətnamələr qəbul edir,
amma onlar icrasız qalır. Bunun
icrasını tələb edə biləcək ölkələr də
susur. Mən də, ictimaiyyət də dəfələrlə
bu barədə fikrimizi bildirmişik. Budur
bizim problemimiz. Biz buna necə
münasibət göstərə bilərik? Ancaq
ölkəmizi gücləndirməklə. Ancaq!
Başqa yol yoxdur. 

Biz, əlbəttə, indi danışıqları davam
etdiririk və bir müddət davam
etdirəcəyik. Ancaq biz siyasi-iqtisadi,
hərbi gücümüzü, bölgədəki təsir
imkanlarımızı, dünyadakı mövqelərim-

izi bilirik. Budur Qarabağ məsələsinin
həllinə aparan yollar. Biz bu yollardan
istifadə edəcəyik, edirik. Bizə əlavə güc
verən xalqın bu siyasətimizə göstərdiyi
dəstəkdir. Bu dəstəyi mən Sizdən
alıram, görürəm. Bu, məni daha da
ruhlandırır və bütün məsələlərdə
ölkəmizin maraqlarını müdafiə etmək
üçün daha da gözəl imkanlar yaradır. 

Cənnət ƏLİYEV: Gördüyünüz təd-
birlər nəticəsində, respublikamızda
olan səhlənkar müxalifət buz kimi əriy-
ib qurtaracaqdır. Respublikada sağlam
müxalifət yaranacaqdır. Ali Baş
Komandan kimi yaratdığınız güclü
ordunun səyi nəticəsində sərhədlərim-
izin bərpası təmin ediləcəkdir. Biz buna
inanırıq. Biz öz torpaqlarımıza qayıda-
cağıq.

Mən evimin əziz qonağı olan
Mehriban xanımın gördüyü işlər
haqqında danışmağa ehtiyac duymu-
ram. Ona görə duymuram ki, onu
yaradan Allah Peyğəmbərə verilən
qabiliyyətdən ona da vermişdir. Mən
arzu edirəm ki, gələcəkdə o,
Azərbaycanın kadrı kimi Nobel
mükafatına layiq görülsün.

Prezident İlham ƏLİYEV:
Mehribanın onsuz da mükafatları çox-
dur.

Mehriban ƏLİYEVA: Çox sağ
olun.

Cənnət ƏLİYEV: Demək istəyirəm
ki, mən Mehriban xanım xarici
ölkələrdə danışanda onun dəyərli
sözlərindən doymuram. 

Mən 1969-cu ildən ulu öndəri
tanıyıram. O vaxt da respublikada
anarxiya idi, xaos idi, qruplaşmalar var
idi. Bundan istifadə edən Moskvadakı
ermənipərəst qüvvələr Azərbaycanı
vilayətə çevirmək istəyirdilər. Deyirdilər
ki, Azərbaycan Respublikası dotasiya
alır, heç bir şeyi yoxdur. Ulu öndərim-
izin hakimiyyətə gəlməyi heç vaxt
yadımdan çıxmaz. Avqust plenumun-
dan sonra qruplaşmalar dağıldı,
Azərbaycanda sağlam, işgüzar əhval-
ruhiyyə yarandı. Azərbaycan 14 dəfə
SSRİ kimi hökumətin keçici qırmızı
bayrağını aldı. Siz onun övladısınız.
Qədirbilən Azərbaycan Sizin daxili və
xarici siyasətinizi dəstəkləyir. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ
olun, çox sağ olun. 

Cənnət ƏLİYEV: 50 yaşınızı gəlib
bizimlə keçirməyinizi heç nə ilə əvəz
etmək olmaz. Bunun qiyməti yoxdur.
Gün o gün olsun ki, 100 yaşınızı da
qeyd edəsiniz. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sizinlə
bərabər. Qarabağda.

Cənnət ƏLİYEV: Siz ki, məcburi
köçkünlərin şəraitini yaxşılaşdırmağa
bu qədər əmək sərf edirsiniz, onların
qədrini bilirsiniz, Allah da Sizin qədrinizi
bilsin, Tanrı Sizi qorusun. Sizə uzun
ömür, cansağlığı, ailə səadəti arzu
edirəm. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Mən
adətən öz ad günlərimi qeyd etmirəm.

Cənnət ƏLİYEV: Biz köçkünlərin
yanına gəlmisiniz, bunun əvəzi yoxdur.

Prezident İlham ƏLİYEV: Sizinlə
birlikdə Qarabağ torpağında bu günü
qeyd edək.

İlham Əliyev Taxtakörpü ərazisində Laçın 
rayonundan olan 552 məcburi köçkün ailəsi üçün
yeni yaşayış qəsəbəsinin açılışında iştirak etmişdir
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Xalqlarımızın uzun illər yaxın
dostluq əlaqələrinə və birgə
mədəniyyətə malik olduğunu vurğu-
layan İraqın xarici işlər naziri hazır-
da bu əlaqələri fəal şəkildə daha da
genişləndirməyin zəruriliyini qeyd
etdi. İraqda Azərbaycanın səfirliyinin
fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac
olduğunu deyən nazir bunun
əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi
baxımından önəmini vurğuladı.
Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında
güclü tərəfdaşlıq əlaqələrinin
yaradılması üçün yaxşı imkanların
olduğunu bildirdi. Prezident İlham
Əliyev yaxın vaxtlarda İraqda
Azərbaycanın səfirliyinin açılacağı-
na əminliyini qeyd etdi. Xalqlarımız
arasındakı əlaqələrin həmişə səmi-
mi dostluq münasibətlərinə
əsaslandığını deyən dövlətimizin

başçısı İraqdakı əməliyyatlarda

Azərbaycan sülhməramlılarının işti-

rakını dost İraq xalqına ölkəmizin

göstərdiyi yardım kimi qiymətləndir-

di. Dövlət başçısı bu günlərdə

İraqda törədilən terror aktları

nəticəsində çoxsaylı insan tələfatın-

dan kədərləndiyini bildirdi, bununla
əlaqədar İraq xalqına başsağlığı
çatdırmağı xahiş etdi. Ölkələrimizin
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda
uğurlu əməkdaşlığından məmnun-
luğunu bildirən Prezident İlham
Əliyev BMT-nin Baş Məclisində

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ məsələsi ilə bağlı keçirilən
müzakirələrdə və Azərbaycanın
BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv
seçildiyi zaman keçirilən səsver-
mədə İraqın ölkəmizə verdiyi
dəstəyə görə minnətdarlığını bildir-
di. Dövlətimizin başçısı İraq
Respublikasının xarici işlər naziri
Hoşyar Zebarinin Azərbaycana
səfərinin ölkələrimiz arasında əmək-
daşlığın daha da genişləndirilməsi
işinə xidmət edəcəyinə əminliyini
ifadə etdi.

Prezident İlham Əliyev İraq
Prezidenti Cəlal Tələbaninin, Baş
nazir Nuri əl-Malikinin salamlarına
görə minnətdarlığını bildirdi, onun
da salamlarını İraqın dövlət başçısı-
na və Baş nazirinə çatdırmağı xahiş
etdi.

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
üzvü, keçmiş səfir Gündüz Aktanın
APA-ya eksklüziv müsahibəsi.

- Şimali İraq mənşəli PKK ter-
roru ilə mübarizədə hökumətin
atdığı addımlar qənaətbəxşdirmi? 

- Biz parlament seçkilərindən
əvvəl hökumətin bu məsələdə
qətiyyətsiz mövqe nümayiş etdirməsi-
ni ağır şəkildə tənqid etdik.
Hökumət terrorla mübarizə aparan
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə lazımi
səlahiyyəti vermir. Yeni
Konstitusiya layihəsində ordunun
səlahiyyətlərinin daha da azaldıla-
cağı barədə xəbərlər alırıq. Həm
polis, həm də ordu terrorla
mübarizə hökumətdən daha çox
səlahiyyət istəyir. 1984-1999-cu
illərdə Cənub-Şərqi Anadolu böl-
gəsində fövqəladə vəziyyət elan
olunmuşdu. İndi eyni addımı ata
bilmirik – Avropa Birliyi buna qarşı
çıxır və bu addımı quruma üzvlüyə
dair müzakirə prosesinə zərər kimi
dəyərləndirir. Biz PKK terror təşkilatı-
na qarşı heç nə edə bilmirik, İran isə
İraqın sərhədlərini keçərək PKK-ya
qarşı hərbi əməliyyatlar keçirir. 1984-
1999-cu illərdə Şimali İraqda çox belə
əməliyyat aparmışıq. Bəli, indi orada
ABŞ var – ancaq biz Amerika ilə deyil,
PKK terror təşkilatı ilə mübarizə
aparırıq. Bəzi şayiələrə görə,
hökumət ABŞ ilə gizli razılaşma əldə
etdiyinə görə, Şimali İraqda hərbi
əməliyyat keçirə bilmir. İraq
Kürdüstan Demokrat Partiyasının
səlahiyyətli nümayəndəsi, əvvəllər
Türkiyədə çalışmış Safin Dizai AKP
nümayəndələri ilə görüşəndən sonra
PKK-ya qarşı mübarizədə Türkiyə
kimi məsələni hərbi yolla həll etməyin
tərəfdarı olmadığını bildirib. Dizai
deyib ki, əgər PKK ilə birbaşa
görüşmək imkanınız yoxdursa, biz
vasitəçi ola bilərik. Bu, Türkiyəni ter-
ror təşkilatı ilə siyasi mübarizəyə
dəvət etməkdir. 

Kərkükdəki proseslər də ürəkaçan
deyil. Orada referendumun 1 il təxirə
salına biləcəyi gözlənilir, ancaq
kürdlər referendumdan vaz keçməyi
düşünməyərək adamlarını Kərkükə

yerləşdirməyi davam edirlər.
İnsanların hüquqlarını tapdayaraq
bölgənin demoqrafik strukturu dəy-
işdirir və Kərkükü kürd şəhəri elan
etmək istəyirlər. Eyni zamanda Şimali
İraqda Kürdüstanın yaradılması
istiqamətində iş aparılır. ABŞ İraqdan
geri çəkiləndə qoşunlarının bir
hissəsini Şimali İraqda saxlamağı,

digər hissəsini isə Küveytə yer-
ləşdirməyi düşünür. Əgər vəziyyət
belə davam etsə, iş kürdlərin müstəqil
dövlət qurmasına gedib-çıxacaq. Biz
buna qarşı da heç bir şey etmirik.
Türkiyə nə öz daxilində, nə də Şimali
İraqda PKK terror təşkilatına qarşı
mübarizə aparmır. 

- Uzun müddət mübarizə
apardığınız məsələlərdən biri qon-
darma “erməni soyqırımı” iddi-
alarının heçə çıxarılmasıdır. Yeni
hökumətin proqramında Türkiyəni
son dərəcə narahat edən bu
məsələyə toxunulmaması
normaldırmı?

- Ümumilikdə hökumət proqramın-
da tək bu məsələ əksik deyil. O qədər
beülə məsələ var ki... Proqramda
Türkiyəni yaxından maraqlandıran
məsələlərin heç birinə rast gəlmirik.
Oktyabrda ABŞ-da qondarma “erməni
soyqırımı” məsələsi yenidən
gündəmə gələcək və deyəsən, bu
dəfə Konqres qərar qəbul edəcək.
Türkiyə bu addımdan sonra nə iş
görəcəyini indidən deməlidir. İncirkil
hərbi bazası fəaliyyətini davam
etdirəcəkmi? Bu baza vasitəsilə ABŞ
ordusuna silah-sursat göndəriləcək-

mi? Ermənistanla münasibətlərimiz
necə olacaq? Bu sualların cavabını
indidən vermək lazımdır. Əgər bir
addım atılanda ona qarşı verəcəyiniz
reaksiyanı elan etməsəniz, bu, səhv
olar. Sonradan göstərəcəyiniz reak-
siya narazılıq doğurar. Deyərlər ki,
“niyə qabaqcadan bizə demədiniz?”.
Konqres “erməni soyqırımı”nı tanıdıq-

dan sonra AKP hökumətinin ABŞ-a
qarşı ciddi reaksiyası olmayacaq.
Bəlkə mətbuat bir az yazar-pozar,
ancaq sonra işlər əvvəlki kimi
davam edəcək. 

- Kərkük məsələsinə kifayət
qədər həssaslıq nümayiş
etdirirsiniz. Türkiyədə siyasi
partiyaların Kərkük məsələsində
həmrəylik nümayiş etdirməsini
görə bilmirik. Səbəb nədir? 

- İraq türkmənlərinin başına
çox bəla gəlib. Səddamın vaxtında
da onlara çox zülm edilib. Türkiyə
“Osmanlı imperiyasını yenidən

dirçəldir” iddialarından qorxaraq
Kərkükə lazımi qədər yiyə dura
bilməyib. Sadəcə türkmənlərə deyil,
Türk dünyasının hər yerinə lazımi
diqqət göstərə bilmirik. Kipr bizə
böyük dərs oldu. Sərhədlərimizdən
kənarda qalan türklərlə münasi-
bətlərimizi gücləndirmək üçün
Kiprdən yaxşı dərs almalıyıq. Əgər
Kərkükdə yeni soyqırımlar həyata
keçirilirsə, Türkiyədə yeni bir Kipr sin-
dromu başlayar və ictimaiyyətin
qarşısını heç kim ala bilməz. 

- MHP olaraq hökumətin Türk
dünyası siyasətinə alternativ
olaraq nə hazırlayırsınız?

- Seçki bəyannaməmizdə Türk
Dünyası Nazirliyinin qurulması ilə
bağlı maddə vardı – ancaq biz iqti-
dara gələ bilmədik. AKP hökumətinin
Türk dünyasına cavabdeh olan dövlət
nazirliyi var. Ancaq bu, kifayət deyil və
Türk dünyasına cavabdeh icraçı
nazirlik yaradılmalıdır. Biz müxalifətdə
hansı işləri görəcəyimizi yaxın vaxt-
larda müəyyənləşdirəcəyik.
Parlament çərçivəsində əlimizdən
gələni etdiyimiz kimi, MHP-nin Türk
dünyası ilə bağlı aktiv proqramını da
yaxın günlərdə elan edəcəyik.

İraqın baş naziri Tariq Əl-Haşeminin
təhvil  veri lməsinə çağırıb

İraqın baş naziri kürd rəsmilərini hökumət rəs-
misinin qətlində ittiham edələn Tariq Əl-Haşeminin
təhvil verilməsinə çağırıb. Bu gün Bağdadda təşkil
edilən mətbuat konfransında baş nazir deyib ki,
Haşemi ədalət məhkəməsi qarşısına çıxarılmalıdır.
Sünni Haşemi isə ittihamların siyasi motivlərə
əsaslandığını deyir.

İraqın Daxili İşlər Nazirliyi Haşeminin üç
cangüdəninin İraq hökuməti və təhlükəsizlik rəsmiləri-
ni hədəf alan bomba hücumunun arxasında dur-
duğunu etiraf edib.

Hücum və Əl-Malinin çağırışı ötən həftə parla-
mentdə sünni siyasətçi, baş nazir müavini Saleh Əl-
Mütləqin etimadsızlıq səsverməsindən sonraya
təsadüf edir. Haşemi və Mütləqi İraqın sünni İraqiyə
siyasi blokunun lideridir. Bu blok koalisya hökumətinin
tərkibinə daxildir.

ABŞ-ın vitse-prezidenti Co Bayden İraq liderlərini
siyasi fikir ayrılılqlarının həllinə çağırıb .Ağ Evin
bildirdiyinə görə, Əl-Maliki ilə telefon söhbəti zamanı
Bayden onu və İraqın digər yüksək səlahiyyətli rəs-
milərini bir araya gəlib, fikir ayrılıqları barədə müza-
kirələr keçirməyə səsləyib. ABŞ-ın vitse-prezidenti
Amerikanın İraqla uzunmüddətli strateji tərəfdaşlıq
vədinə əməl edəcəyinə söz verib.        voanews.com

Türkiyədə terrorizmdə şübhəli
bilinən 25 nəfər saxlanıldı

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "TRT
Haber" telekanalı məlumat verib.

Saxlanılanlar bir sıra terror aktlarında əli olmaqda
və Kürd Fəhlə Partiyasından olan terrorçulara yardım
etməkdə şübhəli bilinirlər.

PKK yaraqlıları həm dinc sakinlərə, həm də
ölkənin təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı terror akt-
larının sistematik olaraq gücləndirirlər. Belə ki,
sentyabrın 22-də PKK-nın hərbi qanadı olan
"Kürdüstan Azadlıq Şahinləri" (KAŞ) radikal qruplaş-
ması Ankarada 3 nəfərin həlak olması, 34 nəfərin
yaralanması ilə nəticələnən partlayışa görə
məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Türkiyə ilə PKK
arasında münaqişə 25 ildən artıqdır, davam edir. Bu
münaqişə 40 mindən artıq insanın həyatına son
qoyub. PKK BMT, eləcə də Ankaranın tamhüquqlu
üzv kimi daxil olmağa çalışdığı Aİ tərəfindən terror
təşkilatı kimi tanınıb. Bundan əvvəl PKK yaraqlıları
Türkiyə hakimiyyətini çoxillik kürd probleminin həlli ilə
bağlı konkret addımlar atılmayacağı təqdirdə silahlı
qarşıdurmaların fəallaşacağı ilə hədələyib.

İlham Əliyev İraqın xarici işlər naziri Hoşyar Zebarinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

MHP millət vəkili Gündüz Aktan: “Türk dünyasına
cavabdeh icraçı nazirlik yaradılmalıdır”
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Sətri Xəbərlər

İraqın Xarici İşlər naziri, milliyətcə kürd olan Xoşyar

Zebari Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir. Səfər zamani

ölkə prezidenti İlham Əliyev cənablari ilə, Xarici İşlər

naziri Elmar Məmmədyarovla  və Azərbaycanda

yaşayan bir sıra kürd ziyalıları ilə də  görüşmüşdür.

Kürd xalqının çoxluq təşkil etdiyi Mosul şəhərində

Əl-Qaidə terror təşkilatının rəhbərlərindən biri həbs

olunub. 

İraqda siyasi krizis davam edir. Şiə-ərəblər ilə

sünnü-ərəblərin qarşıdurması artır. Kürdüstan rəhbərliyi

isə məsələnin qanunlar çərçivəsində həll olunmasının

tərəfdarıdir.

İraqda siyasi qeyri-sabitliyə görə əksər deputatlar

Parlament iclaslarında iştirakdan imtina etmişlər.

Hasip Kaplan: Biz Ərdoğanı diz çökdürüb, kürd

xalqından üzr istətdirəcəyik!

Türkiyənin İzmir şəhərində tükürpədici hadisə baş

vermişdir. Belə ki, restoranların birində türk milliyətçilər

bir kürd gəncini kürd dilində mahnı oxuduğuna görə

əvvəlcə döymüşlər, sonra isə güllələyərək öldürmüşlər.

Türkiyə hərbi hava qüvvələri Qəndil dağına hər gün

minlərlə raket atırlar. Yerli əhali arasında itkilər var.

Türkiyədə “Frans Press” xəbər agentliyinin foto-

müxbiri həbs olunub. O terrorçuluqda ittiham olunur.

Hollandiya höküməti Kürdüstan bölgəsində bir-neçə

nümayəndəliklər açacaq.

Türk deputatı: Bizim (türklərin) qədim zamanlardan

digər xalqlara divan tutmağımız danılmazdır. Türklər bu

çirkin əməllərdən əl çəkməlidirlər. 

Türkiyə ordusu ilə Kürd Özünümüdafiə Dəstələri

arasında döyüşlər səngimir. Hər iki tərəfdən itkilər var.

Dünyanın ən böyük qeyri-hökümət təşkilatlarından

biri “İnsan haqqlarının nəzarəti” Türkiyəni sərt tənqid

edib. Məruzədə bildirilir ki, Türkiyə mütamadi olaraq

İraqın şimal sərhədlərini bambalayır, nəticədə çoxlu

sayda dinc insan həyatını itirir. 

Türkiyənin Baş naziri Ərdoğan,Mustafa Kamalın

əmri ilə 1937-39 cu illərdə soyqırıma məruz qalmış

Dersim xalqından üzür istəməsindən sonra, Dersim

(Tunceli) diyarında universitetlərdə kürd dili dərsləri

keçiriləcək.

Kürdüstan Parlamentinin sədri Kamal Kərküki

Ermənistan Parlamentinin numayəndə heyyətini qəbul

etmişdir.

İraqın prezidenti Calal Talabani Süleymaniyə

şəhərində müxtəlif partiya rəhbərləri ilə görüşlər

keçirərək, İraqda stabilliyin bərqərar olunmasına çalışır.

İraqın baş naziri Əl-Maliki İraqda baş verən terror

hadisələrdə sünnüləri günahladırır. Onun sözlərinə

görə, hal-hazırda kifayət qədər kəşviyyat məlumatları

var, və bu işdə əli olanlar həbs olunacaqlar. 

Kərkük türkmanları da muxtariyyat eşqinə düşüblər.

Belə ki, Türkiyə ilə əlbir olan türkmanlar Kərkük

şəhərində toplandı keçirərək, bu qərara gəlmişlər. Qeyd

edək ki, Kərkük şəhərinin əhalisinin 60% kürddü, 10

faizə yaxın isə türkmandır.

Bülent Arınc: Əgər vətəndaş özünü kürd hesab

edirsə, biz ona qarşı hörmətlə yanaşmalıyıq.

ABŞ-ın vitse-prezidenti Co Bayden Calal Talabaniyə

zəng edərək xüsusi təşəkkürünü bildirmişdir. ABŞ diplo-

matının sözlərinə görə, İraq Prezidenti ölkədə sabitliyin

qorunması üçün mühüm işlər görür.

Peşmerqə (Kürd silahlı qüvvələri) naziri: Amerika

hərbiçiləri Kürdüstan bölgəsindən çıxarılmayacaq.

Türkiyənin Urfa şəhər xəstəxanasında milliyətcə

kürd olan bir qadın həkimlər tərəfindən döyülmüşdür.

Zərərçəkmişin sözlərinə görə, həkimlər onun kürd

olduğuna görə təhqir edərək alçaldıcı hərəkətlər

etmişlər. 
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Rojhat-Azərbaycan Kürd Gənclər
Təşkilatının sədri Nicat Cəbrayılov
İraq prezidenti Cəlal Tələbaniyə və
Şimali İraq Kürd administirasiyasının
rəhbəri Məsud Bərzaniyə məktubla
müraciət edib.

Nicat Cəbrayılov müraciətinin
nəzərdə tutulan ünvanlara çatdırıl-
ması üçün dünən İraqın
Azərbaycandakı səfirliyinə gedib və
hər iki məktubu səfirə təqdim edib.
Nicat Cəbrayılov İraq səfirliyindən
“Yeni Müsavat” qəzetinin redaksiyası-
na gəlib və hər iki müraciətin surətləri-
ni redaksiyaya təqdim edib. 

Cəlal Tələbaniyə ünvanlanan
müraciətdə öncə Azərbaycan xalqı ilə
İraq xalqının dostluq əlaqələrinin
dərin köklərə malik olmasından söz
açılır.  Hər iki dövlətin və xalqın daim
bir-birinə dəstək olduğu vurğulanır.
Sonra müraciətdə 1988-ci ildən
Azərbaycanın torpaqlarının
Ermənistan tərəfindən işğala,
Azərbaycan xalqının, o cümlədən
Azərbaycan vətəndaşı olan kürdlərin
ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz
qaldığı qeyd edilir. Ermənilərin
Qarabağda törətdiyi qanlı soyqrımın
əyani sübutunun Xocalıda həyata
keçirilən qətliam olduğu vurğulanan
müraciətdə Nicat Cəbrayılov

Azərbaycan kürd gəncləri adından
İraq prezidentindən xahiş edir ki,
Xocalıda ermənilərin həyata keçirdiyi
vandalizm İraq parlamentində
soyqırım kimi rəsmən tanınsın:
“1992-ci ildə ermənilərin həyata
keçirdiyi bu qanlı soyqırıma hələ də
beynəlxalq səviyyədə siyasi, hüquqi
qiymət verilməyib. Cənab prezident,
Sizdən ricam Xocalı şəhərində həya-
ta keçirilmiş bu qətliamı İraq parla-
mentinə çıxarılaraq soyqırım kimi
tanınması üçün dətəyinizi
əsirgəməmənizdir. Müraciətimizə
müsbət cavab verəcəyinizə, bizim
haqlı fikirlərimizə dəstək verəcəyinizə
inanırıq”.

Məsud Bərzaniyə edilən müraciət-

də isə bildirilir: “Dünya kürdlərinin

Azərbaycanda yaşayan kürdlərin

başına ermənilərin gətirdiyi bəlalar-

dan xəbəri yoxdur. 20 ildir azərbay-

canlılar və kürdlər erməni

təcavüzünün qurbanına çevrilib. Bu

gün təkcə azərbaycanlılar deyil, kürd

xalqı da Ermənistanın işğalçılığı

nəticəsində məcburi köçkün düşərək

Azərbaycanın dörd bir yanına

səpələnib, acınacaqlı yaşam sürür.

1992-ci ildə Xocalıda ermənilər azər-

baycanlılarla yanaşı kürdlərə qarşı da

qətliam törədiblər. Bu, tarix boyu

törədilmiş ən ağır qətliamlardandır. 

Cənab prezident, sizdən xahiş

edirik Xocalı şəhərində ermənilər

tərəfindən törədilmiş bu ağır qətliamı

rəhbərlik etdiyiniz Administirasiyanın

parlamentinə çıxararaq soyqırım kimi

tanınmasına yardımçı olasınız. Sizə

müraciətə müsbət cavab verəcəyinizi

ümid edirik və qardaş harayına

laqeyd yanaşmayacağınıza səmimi

qəlbdən inanırıq”.

N.Cəbrayılov əməkdaşımıza

bildirib ki, təşkilatlarının maddi duru-

mu ağırdır. Vəsait problemini həll edə

bilsə, İraqa səfər etməyi və görüşlər

keçirməyi nəzərdə tutur.

Etibar SEYİDAĞA 
musavat.com

Türkiyənin İstanbul şəhərində
PKK-nın qolu KCK-ya (Union of
Communities in Kurdistan) qarşı
əməliyyatlara etiraz aksiyası keçirilib.
Mərkəzi Taksim meydanına toplaşan
500-ə yaxın nümayişçi buradan
Qalatasaray meydanına kimi yürüş
təşkil ediblər. Aksiyaya qəzet jurnal-
istləri və "Diclə" xəbər agentliyinin
müxbirləri də qoşulub. Onlar KCK-ya
qarşı həyata keçirilmiş ən son
əməliyyatlarda həbs edilən mətbuat
nümayəndələrinə dəstək vermək
üçün aksiyaya qoşulduqlarını bəyan
ediblər. 

Ən son əməliyyatda kürd ter-

rorçularının fəaliyyəti ilə əlaqəli
olmaqda şübhəli bilinən 40-a yaxın
jurnalist həbs edilmişdi. Nümayişdə
hökumət və polis əleyhinə şüarlar
səsləndirilib. Onlar hökumətin
kütləvi-informasiya vasitələri
üzərində artan təzyiqlərə qarşı
çıxdıqlarını deyiblər. Türkiyədə 70-ə
yaxın jurnalistin məhbus həyatı
yaşadıqlarını əsas gətirərək,
Türkiyədə söz azadlığı ilə bağlı
vəziyyətin getdikcə pisləşdiyini bildiri-
blər.

Hökumət isə həmin jurnalistlərin
həbs olunma səbəbinin onların peşə
fəaliyyətləri ilə əlaqəli olmadığını

bəyan edir. İstanbulda keçirilən
nümayişin fəalları mətbuata açıqla-
ma verdikdən sonra aksiya insident-
siz başa çatıb. 

Bu arada, bölgələrdə PKK və
KCK-ya qarşı əməliyyatlar davam
edir. Türkiyənin Siirt vilayətində KCK
əməliyyatı çərçivəsində "Barış və
Demokratiya Partiyası"nın və vilayət
administrasiyasının binalarında
keçirilən reydlər nəticəsində 19 nəfər
saxlanıb. Onlardan 14-ü çıxarıldıqları
Diyarbəkir Ağır Cəza Məhkəməsində
terror təşkilatına üzv olmaq maddəsi
ilə günahkar bilinərək, həbsxanaya
göndərilib.

"Yeni Müsavat" qəzetinin redak-

siyasına təhqir və təhdid dolu zənglər

edilir. Bu barədə musavat.com-a

qəzet rəhbərliyindən məlumat verilib.

Bildirilir ki, özünü gah "Ərdoğan", gah

da "kürd oğlu" kimi tanıdan naməlum

şəxs qəzetdə dərc olunan "Ələ keçən

terrorçu PKK-nın rəzil həyatını

açıqladı" başlıqlı yazının müəllifi

Nəsiminin və "Yeni Müsavat"ın baş

redaktoru Rauf Arifoğlunun ünvanına

təhqiramiz ifadələr işlədir, onları

ölümlə hədələyir.

Qəzet rəhbərliyi arayış üçün

bildirir ki, yuxarıda başlığı göstərilən

yazı əslində Türkiyədə çıxan

"Milliyet" qəzetinin materialıdır və

Anadolu türkcəsindən Azərbaycan

şivəsinə uyğunlaşdırılıb. Bundan

başqa, ələ keçən terrorçunun PKK

barədə söylədikləri Türkiyədə

fəaliyyət göstərən bütün elektron və

çap media quruluşlarında yer alıb.

Buna baxmayaraq özünü PKK sim-

patizanı kimi aparan şəxsin "Yeni

Müsavat"ı hədəf seçməsi anlaşılmır.

Adamın dərdi varsa, öz etirazını PKK

üzvlərinin ələ keçirildiyini ilk yazan

mətbuat orqanlarına bldirməlidir.

Bu, bir daha sübut edir ki,

Türkiyəni qana bulayan, qardaş

ölkənin parçalanmasına çalışan qəd-

dar terror təşkilatının ölkəmizdə də

xeyli sayda simpatizanları və

müəyyən bir şəbəkəsi var. Onlar o

dərəcədə irəli gediblər ki, səslərinin

yazıla biləcəyini, zəng etdikləri tele-

fonların dəqiqləşdiriləcəyini bilə-bilə

ölkənin ən populyar qəzetinin ünvanı-

na təhqir və təhdid sovura bilirlər.

Qəzet rəhbərliyi hüquq-mühafizə

orqanlarına müraciət edərək qəzeti

psixoloji terrora məruz qoyan şəxsin

tezliklə tapılıb cəzalandırılmasını

xahiş edir.  

musavat.com

AZƏRBAYCAN KÜRD GƏNCLƏR
TƏŞKİLATINDAN İLGİNC ADDIM
İraq prezidentinə və Məsud Bərzaniyə göndərilən məktub “Yeni Müsavat”da

Türkiyədə jurnalistlər etiraz aksiyası keçirdilər
Nümayişçilər PKK və KCK-ya qarşı əməliyyatlarda həbs olunan jurnalistlərə dəstək verdilər

Rauf Arifoğlu ölümlə hədələnir
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Her çende heta niha der barê
serokwezîrtiyê de gotûbêj
didomin û birêz Nêçîrvan Barzanî

weku serokwezîr bo cara duyê tê
destnîşan kirin jî,  lê heta niha bi
awakî fermî ji aliyê Nêçîrvan

Barzanî ve der barê vê mijarê de
tu biryar nehatiye dayîn. Li gorî
peymana di navbera YNK'ê û
PDK'ê de her 2 salan carekê yek
ji her du aliyan dibe Serokwezîr.
Li gorî Aknewsê, YNK'ê daye
diyar kirin ku ew ji bo 2 sal din
Serokwezîrtiyê nagirin. Lê,
berdevkê PDK'ê Cefer Brahîm
ragihand ku, heta niha namzedê
Serokwezîrtiyê Nêçîrvan Barzanî
ye, lê got ku Nêçîrvan Barzanî
dixwaze Hikûmeteke berfireh pêk
bîne ku hemû aliyên siyasî tê de
cih bigirin. Her wiha Cefer Brahîm
da diyar kirin ku, ger Nêçîrvan
Barzanî nebe Serokwezîr jî, wê
demê dibe ku PDK'ê çare-
seriyeke din bibîne.

Bi helkefta 81’emîn salroja ji
dayîkbûna Dr. Qasimlo li Rojhilatê
Kurdistanê çalakiyên pîrozkirinê
hatin lidarxistin. Bi helkefta şeva
“Yelda”, şeva ji dayîkbûna Dr.

Qasimloyê nemir, li bajarên Urmiyê
û Nexedê yên Rojhilatê welat bi
awayek berfireh çalakiyên rêzgirtin
li wê boneyê hatin lidarxistin û
xelkê bi awayên cur bi cur bîranîna
81 saliya ji dayîkbûna Dr. Qasimlo
bilind nirxandin.

Urmiye:
Li bajarê Urmiyê hejmarek ji

ciwanên şoreşgêr bi civînên taybet
hin cejin lidarxistin û bi xwendina
sirûdan rêz li bîranîna ji dayîkbûna
Dr. Qasimlo girtin û car din sozên
berdewamî li ser doza Qasimlo nû
kirin.

Nexede:
Li bajarê Nexedê jî evîndarên

riya Dr. Qasimlo bi lidarxistina
çendîn cejn û ahengên taybet rêz ji

şeva “Yelda”, bîranîna ji dayîkbûna
Dr. Qasimlo girtin. Ciwanên wî
bajarî di wan rê û resman de bi
bilind hildana wêneyên Dr.
Qasimloyê mezin, sozên xwe tev
doza Qasimlo nû kirin.

Dr. Ebdulreham Qasimlo şeva
Yeldaya sala 1930’an li bajarê
Urmiyeyê ji dayîkbû, her di zarokiya
xwe de tevlî şoreşa Kurdistanê bû û
bi yek ji rêberên herî bi bandor û
xwedan polîtîkek hêja tê nas kirin,
navbirî dukturaya xwe ji zanîngeha
Pragê wergirtiye û herwiha çendîn
salan mamostayê zanîngehên Prag,
Parîs û Bexdayê bûye. Navbirî sala
1989’an li bajarê Viyenayê bi destê
terorîstên Komara Îslamî ya Îranê
hate teror kirin.

Piştî ku di destpêka vê mehê de
konsolosxaneya Filistînê li Herêma
Kurdistanê hat vekirin, hejmara
nûnerên dewletan li Herêma
Kurdistanê gihiştin 22an.

Piştî ku di destpêka vê mehê de
konsolosxaneya Filistînê li Herêma
Kurdistanê hat vekirin, hejmara
nûnerên dewletan li Herêma
Kurdistanê gihiştin 22an. Ebdulxaliq
Mihemed ê birêvebirê ragihandinê li
fermangeha peywendiyên derve ya
Hukumeta Herêma Kurdistanê ragi-
handiye ku: heta niha 22 dewletên
cîhanê nûneratî û konsolosxaneyên
xwe li Herêma Kurdistanê vekirine.
Ji wan 10 dewlet; Komara Îslamî
Îran, Rûsya, Almanya, Fransa,
Tiirkiye, Brîtanya, Urdun, Misir,

Emerîka û Filistîn konsolosxaneyên
giştî heye û her wiha welatên wekî
Koreya Başûr û Îtalya nivsgehên
konsolosxaneyên wan û welatên
Avusturya (Nemse), Çek, Krowatiya
û Yunanîstan nivîsgehên bazirganî
hene. Wî ev jî go,t çend welatên
wekî Holanda, Îspanya, Japonya,

Danîmarka, Swêd û Rûsya Spî kon-
solsxaneyên wan ên fexrî li Herêma
Kurdistanê hene. Gelek dewlet
hene dixwazin ku nûnertiyên xwe bi
awayên cihê vekin, ji van dewletên
erebî yên wekî Emarat û Lûbnan û
çend dewletên din ên kendavê û
Ewropayê hene.

Di derbarê nûnertiya Herêma
Kurdistanê li welatan de jî got: heta
niha hukumeta Herêma Kurdistanê
12 nûnertîyên xwe vekirine. Ew jî ev
in: Brîtanya, Franse, Emerîka,
Îtalya, Avusturya, Swîsre û Swêd û
çend welatên din. Hukumet di
hewlê vekirina nûnertiyan li Çînê,
Rûsyayê û çend welatên din ên
Ewropayê de ne.                         

NETKURD

Duh (24.12.11) piştî nîvro li
salona Tewar a Silêmaniyê 4.
Festîvala Filmên Kurdî ya
Silêmaniyê dest pê kir û wê 8 rojan
berdewam bike.

Duh (24.12.11) piştî nîvro li

salona Tewar a Silêmaniyê 4.
Festîvala Filmên Kurdî ya
Silêmaniyê dest pê kir û wê 8 rojan
berdewam bike.

Festîval bi Rêveberiya Hunera
Sînemayê ya Silêmaniyê ku girê-
dayî Wezareta Rewşenbîrî û Lawan
a Herêma Kurdistanê ye tê sazkirin.
Di festîvalê de wê xelata Asika
Zêrîn bê dayîn kesên ku bên hilbi-
jartin.

Di festîvala îsal de ji berhemên
sînemavanên Kurd ên her çar

parçeyên Kurdistanê 45 film tên
nîşandan. Ji wan filman, 8 filmên
dirêj, 25 kurte film û 12 jî filmên
dokumenterî ne.

Piştre wê derhêner, akterên
keç-kur û wênegirtin û montajvanê
herî baş ji aliyê lijneyeke taybet ve
bên diyarkirin û wê xelatê wergirin.

Ev 4 sale Festîvala Filmên
Kurdî ya Silêmaniyê berdewam
dike. Her sal hêjmarek zêde
temaşevan diçin nav salona ku film
tê de tên nîşandan.

NETKURD

Emerîka jî daxwaza alîkariyê
j i  S e r o k  B a r z a n î  k i r

Duhî (24/12/2011) Cîgirê Serokê Wîlayetên Yekgirtiyê Emerîka

Joe Biden telefona Serok Barzanî kir û ji Serok Barzanî xwest ku

weku berê rola xwe  di çareserkirina pirsgirkên heyî de bileyîze. Li

gorî MSHK', Joe Biden di têkiliyeke telefonî de ligel Serok Barzanî

rewşa siyasî ya Îraqê a dawî û aloziya heyî gotûbêj kir. Her wiha,

hate diyar kirin ku Biden ji Serok Barzanî daxwaz kiriye weku berê

rola xwe di çareserkirina alozî û nakokiyên di navbera aliyên siyasî

ên Îraqê de bileyîze ji bo çareser kirinê û piştgirî da ramana li dar

ketina Kongreyeke Nîştimanî kir.

"Kurd û Kurdistan rastiyeke nayê înkarkirin"
Hevserokê KCD'ê Ahmet Turk

da diyar kirin ku, erdnîgerî, çand,
ziman, nasname û dîroka gelê Kurd
heye, divê were parastin. Turk di
civîna li ser destûra nû ya li Otela
Edoba a Mêrdînê hatî li dar xistin
de, bal kişand ser rastiya hebûna
Kurd û Kurdistanê û got ku, divê
mafê gelê Kurd were mîsoger kirin.
Li gorî ANF'ê, di civîna Hevseroka KCD'ê Aysel Tûglû û par-
lementerê BDP'ê Sirri Sakik jî, tê de amade bûbûn, Ahmet Turk da
diyar kirin pirsa kurdî bi înkar û tunekirinê nayê çareser kirin. Her
wiha Turk bal kişand ser destûra heyî û got ku, ev destûr li ser
înkar û tunekirinê hatiye avakirin, tekez divê mafê hemû gelan bê
parastin. Û got jî; erdnîgerî, nasname û dîroka gelê Kurd, çand û
zimanê gelê Kurd heye, divê bê parastin û di destûra nû de cih
bigire, ev maf were mîsoger kirin.

Tirkiye wê nasname û mafên Kurdan nas bike
Cîgirê serokwezîrê

Tirkiyê Bulent Arinç di civîna
gotûbêjên parlemanê a der-
bara bûdeceya/aboriya wî
welatî de ragîhand:’’ Tirkiye
wê hemû mafên çandî û
destûrî yên Kurdan nas
bike’’.

Arinc da zanîn:’’ Naskirina nasnameya Kurd mijareke pir girîng
e, mijara mafên mirovan e,  ez texmîn dikim ku, serokê MHP`ê û
Serokê CHP'ê  jî cuda nafikirin, li ser vê mijarê hemfikirin. Eger
Kurdek li Tirkiyê dijî   û bêje; ‘’Ez Kurd im û bi nasnameya xwe ya
Kurdî ser bilindim. Ez dixwazim bi vê rastiya xwe werim naskirin’’,
divê em rêzê jê re bigirin û divê em vê  yekê bipejirînin.

Her wiha Arinç da diyar kirin:’’ Kurd di dema borî de rastî gelek
tundûtîjiyan hatine û îro ew siyaset bûye çavkaniya arîşeyên îro
yên Tirkiyê. Lewra jî divê hemû nasname  bitaybet nasnameya
Kurdan jî bê naskirin, divê li beramberê wan rêz bigrin û wan weke
mafên bingehîn yên mafên mirov bibînin û got “Pirsgirêka Kurd
yan nasnemaya Kurd, mijareke wisa nîne ku  berî 3 yan 20 yan 30
salan derketibe holê. Kurd herî kêm rastiyeke hezar salî ye, divê
em vê bibînin’’

Arinç di berdewamiya axaftinên xwe de mînaka Parlemantarê
Partiya Aştî û Demokrasiyê Şerafedîn Elçî da û bi bîr xist ku çawa
Elçî di salên heştêyan de, du sal û nivan ji ber gotina ‘’Ez Kurdim’’
li girtîgehê de maye û destnîşan kir ku her kesê ku li ser vê xakê
dijî  û xwe weke Kurd pênase dike, serbeste ku bêje ez Kurdim.
Em rêz li hemû nasnameyan digrin, emê hemû mafên wan yên
çandî û zagonî misoger bikin.

Hêjayî gotinê ye ku aliyê Kurd bawerî bi van gotinan naynîn, ji
boku berê jî gelek caran gotarên wisa ji aliyê hinek rayedarên
dewleta Tirkiyê ve hatine pêşkêş kirin, loma jî Kurd dibêjin:’’ Divê
mafê kesan û gelan bi destûra bingehîn  were mîsoger kirin.

Nêç î r v a n  B a r z a n î h i n  
biryara xwe bi fermî nedaye!

Li Rojhilatê Kurdistanê rojbûna
Dr. Qasimlo hate pîrozkirin

22 konsulxane li Kurdistanê hene

Silêmanî: 4. Festîvala Filmên Kurdî
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КЕЧМЯДИК
Ай гардашым щаггмы эялди бу зцлцм башымыза 
Щякяринин кюрпцсцндян кечмядик ки, кечмядик. 
Тарих дцз йазмадылар, тапылмады, эцнащкар. 
Палаз алтда гойуланы ешмядик ки, ешмядик. 

Алданмайыб игтидара эяряк чякяйдик тятик. 
Чечянляря бахан йердя биз бцтцн бигейрятик. 
Щюрмят йохдур, абыр йохдур, ня щяйасыз миллятик 
Он илди  «Дамъы булахдан ичмядик ки, ичмядик. 

Ясирликдя гыз-эялиня бяйлик ейляйир Едик. 
Намусу итя атыблар, ит йемяди биз йедик. 
Барларда, тойханаларда бадя вуруб тос дедик.
Няшямизин щоп-щорундан дцшмядик ки, дцшмядик 

Эцлц ешиб цфцрдцляр цстцмцзя од олду. 
Гощум пяракяндя дцшдц бир-бириндян йад олду. 
Гашгын сюзц алнымыза мющцрлянмиш од олду. 
Ох олуб дцшмянин баьрыны дешмядик ки дешмядик. 

ДЕМЯ

Гышы сярт бащары думанл чянли. 
«Дялидаь» даьларын башыймыш демя. 
Гцрбят мяни аьладанда билмишям. 
Щякяри эюзцмцн йашыймыш демя. 

Гям эялди чохалды байаты, аьы. 
Адятдир юлмямиш, севмирик саьы 
Эцняши бюляндя, килсялидаьы: 
Севдийим эюзялин гашыймыш демя. 

Зяманя дирчялтди ядя бяйляри
Гялби гара ичи зядя бяйляри. 
Кцрсцйя отурдуг Эядя бяйляри
Ода башымызын дашыймыш демя. 

Фяляк таныйырмыш дярди чякяни

Щялядя горуйур дярди чякяни

Йазаммадым цряйимдян кечяни 

Ямращ шейриййатда нашыймыш демя. 

ДАЬЛАР

Чох бахдым, цзцнц эюря билмядим 

Башын думандады, чяндяди даьлар. 

Мяним цчцн Кярбаладан язизсян

Атамын гябири сяндяди даьлар. 

Сяркярдя олмады дейя иряли, 

Хаин чыхартдылар, яр оьлу, яри 

Бир Аллащ шащидди, сяндян ютяри, 

Кюнлцм гцссядяди, гямдяди даьлар. 

Елин  зящмятини етдиляр щядяр, 

Йерини дяйишди, севинъля кядяр. 

Сяндян айрыландан индийя гядяр, 

Сазым зилдя дейил, бямдяди даьлар.

Дяйаняти итирибди дизлярим, 

Гялбимдякин, дейя билмир, сюзлярим. 

Йазын булудуна дюнцб эюзлярим, 

Кирпийим гурумур, нямдяди даьлар. 

ЕЙЛЯМЯДИМ

Цряйимдян эялян аъы кялмяни 

Аьзымда чейняйиб бал ейлямядим. 

Наняъибин саймаз кечдим йанындан, 

Ящвалын сорушуб щал ейлямядим. 

Йанаьымдан гарым ачдым  йашыма, 

Йахшы олдум йаман чыхды гаршыма

Дцз данышдым ня эялмяди башыма, 

Гурумуш дилими лал ейлямядим.

Ямращам чямяня чюлядя йаздым, 

Чичяйядя йаздм эцлядя йаздым 

Мян неъя олмушам елядя йаздым

Юзцмц Рцстям зал ейлямядим. 

ЯЯмращ
ККцрдоьлу

KANIMI GÖNDERECEĞİM KIZIMA
Avar annem,
Hala bekliyor musun
Yazmayacağım mektubu?
Ben tan yıldızına açarım kalbimi
Göklere serperim 
Güneşe sererim
Yüreğimin yükünü.

Adamakıllı şiir yazıyor diyorlar
Böyle mi yazılıyor şiir?
Benimki “kalpten yük atmak”, anne.
Yüreği boşaltmak.

Sen ne yapıyorsun kalbinle?
Kürt namusuna boğulan
Bir oğul için 
Gizli gizli ağlıyor musun
Avar kızı, 
Annem Avar kızı!

Bu iten yakınlar,
O çeken uzaklar demiştim.
Atalarımın kan izine 
Takıldım gittim.
İsteyen kan çekti desin
Uzaklar yakın mı oldu?
Uzaklar uzaktır öyle,
Kan izi haman kan izi...

Toprak alıp götürüyorlar
Vatandan gurbete 
Gurbetli mezardan vatana.
Ben kanımdan göndereceğim 

Kızıma 
Kan izimi bulsun diye
Kanımla bulur kan izimi!

1999,
Hewler, Kürdistan. 

OTURUP KARANLIĞA 
BAKIYORSUN

Özgürlük savaşında her iki gözünü yitirmiş
Serhada.
“Simsiyah bir ışık görüyorum”
Viktor Hügo

Oturup karanlığa bakıyorsun
Kirpiklerini kırpmadan
Kıpırdanmadan
Usanmadan.
Hep böyle, 
Hep böyle bakıyorsun.

Söyler misin neler var o karanlıkta?
Ovalar, dağlar, dalgalar
Ağaçlar, otlar yok mudur?
Cevap yok!
Yeşil demiyorum
Beyaz da demiyorum
Varsın da siyah olsun.
Simsiyah yapraklı
Kapkara çiçekler yok mudur?
Lale yanaklar, 
Pembe dudaklar demiyorum
Zulmet saçlar,
Kara gözler yok mudur?
Cevap yok!

Böylece
Ben hep soruyorum
Sen hep bakıyorsun.
Hep de yanıt vermeden 
Havaya yaslanıp kalkıyorsun.
Sonra da 
Boşluktan tuta tuta
Havayı sıvazlaya sıvazlaya
Yürüyüp gidiyorsun.
Hep böyle,
Hep böyle gidiyorsun!...

2000. 
Xınere,  Kürdistan. 

HHәjar
ŞŞamiloğlu

SӘNİN TӘK SEVMӘMİŞӘM

Gündә alovlanır mәndә bu sevgi

Heç kimi sәnin tәk sevmәmişәm mәn.

Qarşılıqlı olsun sәndә bu sevgi,

Heç kimi sәnin tәk sevmәmişәm mәn.

Gözәlim, sәn mәnә nәzakәtlisәn,

Gündәlik sevirәm sәni yenidәn.

Gündә gözәllәşir o şәffaf bәdәn,

Heç kimi sәnin tәk sevmәmişәm mәn.

Hәr gün gözәllәşir sәndә gözәllik.

Gözәlliyin daim olub özәllik,

Gözәlsәn, başını daim saxla dik.

Heç kimi sәnin tәk sevmәmişәm mәn.

Sevgin yaranıbdır ahıl yaşımda

Gecәlәr dolanır daim başımda,

Nolar, qoy bilsin öz yoldaşım da, 

Heç kimi sәnin tәk sevmәmişәm mәn.

Sәni istәyibdir sәni Yaradan,

Gözәl doğulmusan, gözәl anadan,

Sevgilim, sevirәm sәni, sәn inan,

Heç kimi sәnin tәk sevmәmişәm mәn.

Sәn dә sev mәnim tәk olan insanı,
Sevdikcә daimi sәnә yananı.
Gündәlik sevindir Milli Nәrimanı, 
Heç kimi sәnin tәk sevmәmişәm mәn.

Sevmәrәm başqasın heç vaxt yenidәn.

05.04.2011

GÖZӘL

Sәni sevdiyimi dediyim zaman,

Eşidib özünü çәkirsәn, Gözәl.
Ürәk vura bilmәz dövr etmәsә qan,

Yox desәn, qanını tökürsәn, Gözәl.

Ay istәsәn, onda mәn sәnә ayam,

Çimmәyә çalışsan, çimmәyә çayam.

Yamaq tutmaz ürәk onu yamayam,

Sevmәsәn, sapını sökürsәn, Gözәl.

Yaşın fәrqi yoxdur sevәndә belә,
Yaşım çoxaldıqca sevirәm hәlә,
Mәni qәbul eylә sәn gülә-gülә,
Etmәsәn, belimi bükürsәn Gözәl.

Naz eylәmә mәnә, naz edәn gözәl,
Yaraşığın gözәl, gözәldir göz, әl,
Bir dә görәcәksәn tökülür xәzәl,
Onda ürәyimi sökürsәn, Gözәl.

Bu sevәn qәlbimә gözlәrin dәrman,

Hәqiqi sevirәm, sәn mәnә inan.

Sәnә vurulubdur Milli Nәriman,

Yox desәn, başımdan әkirsәn, Gözәl.
14.04.2011

DÜŞÜBDÜR
Heyif sәnә gözәl Az an,

Saçlarına dәn düşübdür.
Vurulubdur şeir yazan,

Ürәyinә dәn düşübdür.

Bilmirәm bu sevgi nәdәn,

Baxdıqca titrәyir bәdәn.

Ay sevdiyim mina gәrdәn,

Gözlәrinә çәn düşübdür.

Nәriman Әyyub sevir yarı,
Sәnin kimi vәfadarı,
Sәn dә azca istә barı,
Bil sevmәk nәdәn düşübdür.

18.04.2011

NNәriman
ӘӘyyub

KURDİSTAN

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.

Dil westîya, pir bedhalim, dûrim ji te,

Dermanên min gerek bînin tenê ji te.

Tu Zîyaretî, ez koçekim, koçekê te,

Heta kengê, ezê nebim mêvanê te?

Hogirên baş, bikewgirin, hûn jî tev min.

Ava şêlû, misken danî nav çavêd min,

Welat, xwezil, min maçkira her qulçên te,

Kuta bûna rojên mine xeme bêy te.  

Çavêd min rê, hesretkêşim, feqet dûrî,

Boy tew Kurda emir, jîne, gul û nûrî,

Wedê bimrim, bila domam bilûvînin,

Çenge axa te, ser tirba min bireşînin.

(para duda)
Şikir, şikir, aza bûye pareke te,

Yeqîn ezê îdî bibim mêvanê te.  

Ezê maçkim, kevir-kuçik, zinarên te,

Hemêz bikim, çîya, banya, berwarên te.

Kulm-kulm vexum, avêd kanyê teye sare,

Gund, bajara, mêze bikim kaw-kubare.

Hewlêra rind, bikim taştê, êvarîyê,

Can-cesedê xwe xilazkim xerîvîyê.

Biêwirim li Helebca dil-birîne,

Hêsrên xwe va bişom axa mewt-jehrîne.

Şêr-şehîda tewaf bikim yeko-yeke,   

Xaliq-alem bikim hîvî, tew xwînrêja,

Nolî Seddam, ezab bide, paşê rêke.

Ewledê xwe dikim rica, îltîmase,

Weysêta min, gelê min ra bêjin ese.

Wedê bimrim, gotnêm bînin ser zimane,

Defin bikin min binlinga kek Berzane.

Bila bêjin helbestvanê welêt dere,

Mêvan hatye ji mikanê gelek dûre.

Gulê welêt ser min daynin baq û baqe,

Ruhêm sih ke, îdî hatye mala heqe.

SEDDAM RABÛ

Bextê Kurda reş hatiye dewr û bila,

Hewirdorên me girtine gurên çila.

Hovî-hara wan ra anî telî, zarî,

Seddam rabû, ser Kurda da agir barî.

Nift boy Kurda bû bextreşî, zû da, berê,

Rind Helebce kafkûn kirin bombên jehrê.

Rojên şeweq li me bûne tofan, tarî,

Seddam rabû, ser Kurda da agir barî.

Tew Şerqa kal ji xaçgera me kir aza,

Welatê me bû meydana dew û doza.

Qismetê me bû rev, bû bez, tim bêwarî,

Seddam rabû, ser Kurda da agir barî.

Dicle hêrs bû, Firat hejya, kire gazî,

Xwînrêj milk bir, zarok mane birçî, tezî.

Bûk heznî man, dê-bav kuştin, hat şîn-girî,

Seddam rabû, ser Kurda da agir barî.

BBarîyê 
BBala
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Әvvәli ötәn sayımızda

* * *
Hәlә bu müqavilәdәn 5 gün әvvәl Azәrbaycan Xarici

İşlәr Nazirliyi “Azәrbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının Ermәnistan Respublikası ilә mübahisә-
siz әrazilәrinin sәrhәdlәrinin tәsviri” adlı sәnәd hazırlayıb
Azәrbaycan İnqilab Komitәsinin sәdri N.Nәrimanovun vә
xarici işlәr komissarı M.D.Hüseynovun imzası ilә
Moskvaya göndәrmişdi. 

Ermәnistanla müqavilә imzalanarkәn N.Nәrimanov
vә M.D.Hüseynov tәrәfindәn qabaqcadan Moskvaya
göndәrilmiş vә tәrәflәr arasında sәrhәd xәttini özündә
ehtiva edәn bu sәnәd tamamilә nәzәrә alınmadı.

Göründüyü kimi, Azәrbaycanın yeni hakimiyyәti üçün
kәdәrli bir vәziyyәt yaranmışdı. Bir tәrәfdәn sosialist inqi-
labı pafosunda özünü Sovet Rusiyasına yaxın hesab
edir, digәr tәrәfdәn fәhlә-kәndli ittifaqına getdiyi Sovet
Rusiyasının әli ilә özündәn әvvәlki hökumәt dövründә
mübahisәsiz olan torpaqları itirirdi. Taleyin qәribә iste-
hzası idi ki, müsәlman kommunistlәrinin bilavasitә
yardımı ilә Azәrbaycanı işğal edәn Sovet Rusiyası
Azәrbaycan әrazilәri hesabına Cәnubi Qafqazda özünә
müttәfiqlәr tapır, Ermәnistan vә Gürcüstanla ittifaq
müqavilәlәri bağlayır vә bununla Avropada özünün “sülh-
sevәr” imicini formalaşdırırdı. Bu proseslәr o qәdәr
eybәcәr formada aparılırdı ki, hәtta Moskvadan
Azәrbaycana ezam olunmuş bәzi sovet işçilәri bütün
bunların Azәrbaycana әdalәtsiz münasibәtin nәticәsi
olduğun dilә gәtirirdilәr.

Bütün bu haqsızlıqları müşahidә edәn Azәrbaycan
SSR Xalq Tәsәrrüfatı Şurasının sәdri N.Solovyov Leninә
ünvanladığı geniş mәktubunda yazırdı: “Moskvaya
ümidlәr var idi. Lakin Gürcüstan vә Ermәnistanla müqav-
ilәlәr vә bu respublikalara Azәrbaycan әrazisinin bir
hissәsinin verilmәsi müsәlman әhalisindә әgәr bu
ümidlәri öldürmәyibsә dә, ona münasibәtdә tәrәddüdlәr
yaradıb. Müsәlman kütlәlәrinin nәzәrincә, Moskva nәinki
Azәrbaycanı işğal etdi, hәtta onun hesabına Gürcüstan
vә Ermәnistanda da pay verdi. Gürcüstanla aparılan
danışıqlarda Azәrbaycan tәrәfini nümayәndә heyәtinin
tәrkibindә gürcünün tәmsil etmәsi, Ermәnistanla
danışıqlarda isә ermәninin tәmsil etmәsi Azәrbaycan
üçün tәhqirә çevrildi. Müsәlmanlar baş aça bilmirlәr ki,
onların iştirakı olmadan nә üçün danışıqlarda Gürcüstan
tәrәfini yalnız gürcülәr, Ermәnistan tәrәfini isә yalnız
ermәnilәr tәmsil etdiklәri halda onların nümayәndәlәri bu
danışıqlarda olmayıb.

Başdan-başa müsәlman әhalisindәn ibarәt olan
Azәrbaycan әrazilәrinin bir hissәsinin, böyük iqtisadi vә
strateji әhәmiyyәtә malik olan dәmir yolunun
Ermәnistana verilmәsini, Azәrbaycanla Türkiyәni bir-
lәşdirәn yeganә dәhlizin işğal edilmәsini özündә ehtiva
edәn Ermәnistanla müqavilә әhalidә xüsusilә ağır
tәәssürat yaradıb. Azәrbaycan KP MK-nın bir sıra üzvlәri
bu müqavilәnin, özünü kommunist adlandıran, әslindә
isә bilәrәkdәn vә ya bilmәyәrәkdәn millәtçilik edәn
Mәrkәzdәki nüfuzlu ermәnilәrin göstәrişi ilә tәrtib edildiyi-
ni iddia edirlәrsә, sadә müsәlman onun barәsindә nә
demәlidir”.

* * *
Avqustun 10-da imzalanmış Rusiya-Ermәnistan

müqavilәsinә iyulun 15-dә Moskvaya Azәrbaycanın
fövqәladә sәlahiyyәtli nümayәndәsi tәyin olunmuş
Behbud Şahtaxtinski etiraz etsә dә, bunun elә bir
әhәmiyyәti olmadı. Avqustun 13-dә onun Leninә
göndәrdiyi mәktubdan aydın olur ki, müqavilә haqqında
o, mәtbuatdan xәbәr tutub vә onun maddәlәri barәdә elә
dә dәqiq mәlumata malik deyil. O yazırdı: “Şahtaxtı-
İrәvan vә Şahtaxtı-Culfa dәmir yolunun müvafiq nәqliyy-
at vasitәlәrinin hamısı ilә birlikdә Ermәnistana verilmәsi
bütün Cәnubi Azәrbaycanın daşnakların әlinә keçmәsi
demәkdir vә bu addım daşnakları İranda ingilis qüvvәlәri
ilә birlәşdirdiyi halda Azәrbaycanı türk inqilabı hәrәkatı ilә
hәr cür әlaqәdәn mәhrum edir”.

Mәktubda B.Şaxtaxtinski qeyd edirdi ki, “Naxçıvanı

әlә keçirmәk üçün daşnaklar ingilislәrdәn istifadә etdilәr.
Lakin ingilislәr çıxan kimi әhali üsyan qaldırdı vә onların
üzәrinә göndәrilәn tәpәdәn-dırnağa qәdәr silahlanmış
ermәni ordusu darmadağın edildi. Zәhmәtkeş xalqın üçil-
lik qanlı mübarizәsindәn sonra daşnaklardan azad olub
Azәrbaycana birlәşmiş, hazırkı vaxtda bir ermәninin belә
olmadığı bu diyarı daşnaklara vermәk xalqların öz
müqәddәratını tәyin etmәsinin ümumi qәbul olunmuş
prinsipinin vә Sovet Azәrbaycanının hüququnun açıq
pozulması demәkdir”.

Azәrbaycan Xalq Xarici İşlәr Komissarı
M.D.Hüseynov N.Krestinskiyә göndәrdiyi “Azәrbaycanda
vәziyyәt haqqında mәruzә”sindә әhali arasında gedәn
söz-söhbәtә istinadәn belә bir acı hәqiqәti etiraf edirdi ki,
“rus ordu hissәlәri gәlib Azәrbaycanı tabe etdi vә bizim
respublikanın müstәqilliyi itirildi. Әhali arasında Qızıl
Ordunu elә köhnә rus ordusu kimi qiymәtlәndirirlәr”.

* * *
Azәrbaycan tәrәfinin cidd-cәhdlәrinә baxmayaraq

Ermәnistanla müqavilә imzalanması әrәfәsindә ona
müqavimәt göstәrәn Orconkidze Mәrkәzin açıq vә gizli
mәzәmmәtlәrindәn sonra avqustun 26-da Çiçerinә tele-
qram vurdu ki, 10 avqust müqavilәsinә dәqiqliyi ilә riayәt
edilәcәk”. Hәmin gün Çiçerinә göndәrdiyi ikinci teleqram-
da o tәkrar olaraq müqavilәyә әmәl olunacağını qeyd
edib yazırdı: “Bir daha tәkrar edirәm Ermәnistanla 10
avqust 1920-ci il müqavilәsinә dәqiqliyi ilә riayәt etmәk
lazımdır”.
Çiçerinin heç nәyә mәhәl qoymadan ermәnilәri

müdafiә etmәsi vә hәtta Ermәnistana sәlahiyyәtli sovet
nümayәndәsi tәyin edilmiş Leqranın rәyinin әksinә olaraq
avqustun 11-dә vә 21-dә verdiyi bәyanatlarla
Ermәnistanı himayә etmәsi hәlә ki, Tiflisdә oturan
Leqranı belә hiddәtә gәtirmişdi. Avqustun 29-da o, Çiçer-
inә yazırdı ki, “ermәnilәr bir sıra yerli mәsәlәlәrdәn çәkin-
mәdәn sui-istifadә edirlәr. Sizin Ohancanyanın çıxışının
tәxribatçı xarakterini nәzәrә almadan 11 vә 21 avqust
bәyanatlarınız nәzәrdә tutulan tәәssüratı yaratmadı”.

Azәrbaycana münasibәtdә Sovet Rusiyasının belә
özbaşınalığı N.Nәrimanovun hiddәtinә sәbәb olmuşdu.
O, yaxşı anlayırdı ki, bütün bu oyunların әsas tәşkilatçısı
onun hәlә 1919-cu ilin yayından Şәrq siyasәtinin
müәyyәn edilmәsindә kәskin ziddiyyәtә girdiyi Sovet
Rusiyasının xarici işlәr komissarı Georgi Çiçerin vә onun
müavini Lev Karaxandır. Onların hәr ikisi sovetlәrin xari-
ci, xüsusilә Şәrq siyasәtinin müәyyәn edilmәsindә vә
onun praktiki baxımdan hәyata keçirilmәsindә üstün
mövqelәrә malik idilәr. Azәrbaycana münasibәtdә onlar
mәnfi mövqedә dayanır vә Sovet Rusiyasının Cәnubi
Qafqaz siyasәtini daha çox hәlә sovetlәşmәmiş ermәni
vә gürcü amili üzәrindә qurmağa üstünlük verirdilәr.
Әlbәttә, Çiçerinin Azәrbaycan әleyhinә yönәlmiş

ermәnipәrәst siyasәt yeritmәsindә Karaxan mühüm rol
oynasa da, bu, yeganә amil deyildi. Çiçerin keçmiş çar
diplomatı idi vә o, Rusiya imperiyasının Şәrqә vә xüsusilә
Qafqaz xalqlarına münasibәtdә yeritdiyi ermәnipәrәst
siyasәtin içindә formalaşmışdı. Ona görә dә onun
ermәnifil baxışları keçmiş çar diplomatı ilә yeni sovet
komissarının rus әnәnәsinә söykәnәn siyasәtindә daha
qabarıq formada ifadә olunurdu. Elә Nәrimanovla onun
arasındakı ziddiyyәtin kökündә mәhz bu dünyagörüşü
fәrqi dayanırdı.

Nәriman Nәrimanov Türkiyәdә Sovet Azәrbaycanının
sәlahiyyәtli nümayәndәsi İbrahim Әbilova yazırdı ki,
“Çiçerinin Şәrq siyasәtindә işlәtdiyi fikirlәr büsbütün yan-
lışdır...Çiçerinin Şәrq siyasәti barәsindә böyük bir doklad
yazıb göndәrdik. Var qüvvәmizlә tәnqid etdik”.
Çiçerin dә öz növbәsindә İ.Stalinә yazırdı ki, “bizim

müsәlmanlara etibar etmәyimizdә bir mәsәlәni hәmişә
nәzәrә almaq lazımdır ki, gözәl günlәrin birindә bolşe-
vizm әleyhinә meyl ingilislәr әleyhinә meyldәn güclü ola
bilәr. Mәn birtәrәfli qaydada nümayәndәsi bizdә
Nәrimanov olan müsәlmanlara etibar etmәkdәn hәmişә
ehtiyat etmişәm vә indi dә ehtiyat edirәm”. 

Georgi Çiçerinә qarşı mübarizәdә çıxış yolunu

Nәriman Nәrimanov sovetlәşmә әrәfәsindә ona çoxlu
vәdlәr vermiş Vladimir Leninin mәsәlәyә müdaxilәsindә
görürdü. Leninin Azәrbaycanla bağlı mәsәlәlәrdә әdalәtli
mövqe tutacağına hәlә inamını itirmәmiş N.Nәrimanov
iyul ayının ortalarında ona yazırdı: “Yoldaş Çiçerinin tele-
qramından aydın olur ki, Sizin mәlumatınız birtәrәflidir vә
ya Mәrkәz o adamların tәsirinә düşüb ki, hәmin adamlar
yaxın vaxtlara qәdәr denikinçilәrlә birlikdә
Azәrbaycanda sovet hakimiyyәtinin әleyhinә mübarizә
aparırdılar. Әgәr mәrkәzә Azәrbaycanı qurban verib,
ancaq Bakını vә nefti özündә saxlamaq, Şәrq
siyasәtindәn tamamilә imtina etmәk sәrfәlidirsә, qoy
bunu etsin. Lakin xәbәrdarlıq edirәm: gürcü menşeviklәri
vә daşnak xәyanәtkarları ilә qonşuluqda bütün
Azәrbaycan olmadan Bakını saxlamaq olmaz. Digәr
tәrәfdәn mәn bilmәk istәyirәm: Mәrkәz biz müsәlman-
lara necә baxır vә belә vacib mәsәlәlәri bizsiz necә hәll
edә bilәr?

Mәrkәz bizә etibar etmәyә bilәr, lakin mәrkәzin qәrarı
ilә Orconikidze vә Mdivani kimi mәsul işçilәr dә razı dey-
illәr. Mәn açıq deyirәm Qarabağ haqqında öz qәrarı ilә
Mәrkәz bizi tәrksilah etdi vә Müsavatın guya müsәlman
kommunistlәrinin Azәrbaycanı Rusiyaya satması barәdә
hәmişә dediyi tәxribatı әsaslandırdı vә güclәndirdi.
Söhbәt o Rusiyadan gedir ki, hәmin Rusiya eyni zaman-
da Ermәnistanın vә Gürcüstanın müstәqilliyini tanıyır vә
sovet hakimiyyәti qurulana qәdәr Azәrbaycanın
mübahisәsiz olan vilayәtlәrini nәdәnsә indi mübahisәli
hesab edir. Yoldaş Çiçerin Mәrkәzin siyasәtinә tabe
olmaq haqqında danışır, lakin eyni zamanda nәzәrә alır-
mı ki, elә hәmin o Mәrkәz bizi şirma olmağa mәcbur
edir... Bizә açıq şәkildә deyirlәr: siz tamamilә mübahisә-
siz әrazilәri Azәrbaycanın әlindә saxlaya bilmirsiniz,
lakin bütün Şәrqin azad olunmasından danışırsınız”.

Nәrimanov mәktubun sonunda yazırdı: “Bizim
nümayәndә yola düşür, ona görә xahiş edirәm vә yal-
varıram Mәrkәzin Azәrbaycan haqqında qәrarlarını
müvәqqәti dayandırın”.

Leninә göndәrdiyi başqa bir mәktubda Nәrimanov
respublikanın әrazi bütövlüyü üçün ciddi tәhlükә
yarandığını nәzәrә alaraq Azәrbaycanda dәhşәtli
vәziyyәt yarandığından bәhs edirdi. O yazırdı: “Dәhşәtli
vәziyyәt yaranıb. Mәrkәz Gürcüstan vә Ermәnistanın
müstәqilliyini, Azәrbaycanın istiqlaliyyәtini tanıyıb, lakin
eyni zamanda Azәrbaycanın tamamilә mübahisәsiz
әrazilәrini Ermәnistana verir. Әgәr bu әrazilәr
Gürcüstana verilmiş olsaydı, әfkari-ümumiyyә ilә
birtәhәr mübarizә aparmaq olardı, lakin Ermәnistana,
daşnaklara vermәk düzәldilmәsi mümkün olmayan, pis
nәticәlәr verә bilәcәk sәhvdir”.

Арды вар
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Yazın cənablar yazın, 
bizdən, kürd xalqından
yazmasanız ac qalarsınız

Cənablar, bilməyinizi istəyirik ki,
hələlik Azərbaycanda Kürd Mafiyası
yox, heç bir qurumu da yoxdur. Var
olanı “Araz” radio kanalında hər gün
erməni dilində verliş verildiyi halda,
həftədə iki dəfə 15- dəqiqə kürd
dilində veriliş verilir, bu əslində
qəhrəman kürd xalqına təhqirdən
başqa heç nə deyil. Azərbaycan
Mədəniyyət Fondu nəzdində, Kürd
Mədəniyyət Mərkəzi yaranıb, adından
başqa heç bir fealiyyəti yoxdur.
Azərbaycan telekanallarında kürd
xalqının adı gələndə daş atıb başlarını
tuturlar. Azərbaycan Nəşriyyatının
rəhbərindən 9-ildir “Diplomat” qəze-
tinin redaksiyası üçün yer istəsəm də
indiyə qədər yer ala bilməmişəm.
Qəzetimiz maliyyə çətinliyinə görə,
hərdən ayda bir dəfə, hərdən ayda iki
dəfə, hərdən də həftədə bir dəfə işıq
üzü görür. Redaksiyamız kvartirant
qaldığım evdir. Çünki, “BÖYÜK KÜRD
MAFİYASI”-nın rəhbərləri  bizi
maliyyələşdirir!

Düz deyirsiniz  indiyə qədər Kürd
xalqının  Azərbaycanda böyük
mafiyasi olmalı idi və bu mafiya  müx-
alifət qəzetlərinin Kürd xalqı   haqqın-
da yazılan  böhtan və cəfəngiyyat
yazılara görə, o yazarların qulağını
kəsərdi və bildirərdi ki, kürd mafiyası
nə deməkdir. Təəssüf ki, bu yoxdur.

Əgər Türkiyənin terror təşkilati
olan Ərgənəkonun və başqa
mafiyanın sizə müaliyyə dəstəyi
olmasaydi, yəqin bir binanın altı sizin
redaksiyanıza ərmağan edilməzdi.

Bir də mən sizdən incimirəm, ona
görə ki, həm bizi təbliğ edirsiniz, həm
də bizdən yazdığınız üçün Ərgənəkon
terrorçularından maliyyə dəstəyi
alırsınız. 

Yazın cənablar yazın, bizdən, Kürd
xalqından yazmasanız ac qalarsınız

Redaksiyadan

Belə bir deyim var: millət başını
itirəndə onun övladlarının başını kəsirlər.
Qarabağda, Təbrizdə, Diyarbəkirdə
şəhadətə yüksələn Türk insanı kimi. Nə
fərqi var, bunu erməni faşizmi, fars
şovinizmi, yoxsa kürd separatizmi edir?
Önəmə alınası məqam öz torpağında
hürriyyət və istiqlalını istədiyin üçün
öldürülməkdir. Şərəfdir! Amma daha
şərəfli olanı ölümə hazır olduğun ideyanı
gerçək həyatda yaşamaqdır...

İş o yerə çatıb ki, hətta bu məmləkət-
də XX əsr türk tarixində ən qanlı terror
aktlarına imza atan Kürd Fəhlə
Partiyasına (PKK) qarşı yazıya görə
hədələnmək olarmış. Utanmasan oyna-
mağa nə var ki?! PKK artıq çoxdan öz
fəaliyyət sərhədlərini Türkiyə və Şimali

İraq ərazilərindən kənara çıxararaq
Azərbaycana da yol açıb. Artıq xeyli
vaxtdır ki, Türkiyəni terror təhlükəsi ilə
üz-üzə qoyan PKK-nın ölkəmizdə
fəaliyyəti ilə bağlı mətbuatda mütəmadi
olaraq yazılar dərc olunur.

PKK-nın Azərbaycan iqtidarında
təmsil olunan bəzi vəzifəli məmurlar tim-
salında ciddi dəstəkçilərinin olması,
Türkiyə xüsusi xidmət orqanları və polisi
tərəfindən axtarışda olan PKK-çıların
Azərbaycanda sığınacaq tapması, terror
təşkilatına bağlı şəxslərin Azərbaycanın
iş sektoruna, qida və yeyinti sənayesi
məhsullarının biznesində mövqe qazan-
ması haqda dəfələrlə faktlar ortaya
qoyulub. Maraqlıdır ki, indiyə qədər bu
iddiaların heç biri rəsmən təkzib
edilməyib. Etiraf etməliyik ki, bunların
hamısı ölkəmizin və dövlətimizin təh-
lükəsizliyinə təhdiddir. Ona görə də
mövzunu bir daha gündəmə gətirməyə
qərar verdik.

Beləliklə, türk qanına susayan terror
təşkilatının Azərbaycandakı izləri ilə
bağlı araşdırmamızı PKK-nın yaranışı
və fəaliyyətinin ümumi xronikası ilə
başlayaq. Ötən əsrin 70-ci illərinin
sonunda, daha konkret desək, 1978-ci

il, noyabrın 27-də Diyarbəkirdə sovet
xüsusi xidmət orqanı olan KQB-nin
dəstəyi ilə yaradılan Kürd Fəhlə
Partiyasının (PKK - partiyanın adının
kürd dilində tərcüməsinin abbreviat-
urasıdır-müəl.) qeyri-rəsmi qərargahı
Şərqi Türkiyə və Şimali İraqda yerləşir.
Suriyanın ərazisindəki SSRİ xüsusi xid-
mət orqanlarının himayəçiliyi ilə ərsəyə
gələn PKK-nın hərbi birləşmələri üçün
silahlar Çexoslovakiya xüsusi xidmət
orqanlarının yardımı ilə əldə edilib.
Beləliklə, Varşava Müqaviləsi Təşkilatı
NATO-nun cənub cinahda aparıcı ölkəsi
olan Türkiyəyə təzyiq vasitəsi əldə edib.
1980-ci ildə PKK erməni terror təşkilatı
ASALA ilə razılıq əldə edərək terrorçu-
ların hazırlanması və maliyyələşməsi
üçün bu təşkilatdan dəstək alıb. Bundan
sonra PKK açıq terrora keçib. Təşkilat
90-cı illərdən bəri professional partizan-
lardan ibarət olan çoxminli orduya
malikdir. PKK terroru nəticəsində 40
minə yaxın adam həlak olub. 3 mindən
artıq türk kəndi yer üzündən silinib.
Partiyanın şüarı “Vahid, müstəqil,
demokratik Kürdüstan”ın yaradılmasıdır.
İdeologiyası marksizm-leninizm olan
partiyanın rəhbəri Abdulla Öcalandır.
Öcalan 1999-cu ildə həbs edilib və ölüm
cəzasına məhkum olunaraq bu
günədək Türkiyənin İmralı həbsxanasın-
da saxlanılır. 2004-ci ildə ABŞ 39 qrupu
terrorçu təşkilat kimi elan edərkən PKK-
nı da bu siyahıya saldı.

Elə burdan başlayaq. Minlərlə türkün
ölümünə səbəb olan, ən yaxın və strate-
ji müttəfiqimiz Türkiyənin istiqlalına və
ərazi bütövlüyünə müharibə elan edən

PKK Azərbaycanda terrorçu kimi
tanınmayıb

Doğrudan da müstəqillik dönəmində
Milli Məclisin qəbul etdiyi heç bir sənəd
və bəyanatda PKK barədə bir cümlə də
olsun tapmaq mümkün deyil. Bunun
səbəbi isə ictimaiyyətə bu vaxta qədər
də rəsmən açıqlanmayıb. PKK-nın işğal
edilmiş Azərbaycan ərazilərində hərbi
düşərgələrə malik olmasına, erməni ter-
ror təşkilatı ASALA ilə sıx əlaqələr qur-
masına, rəsmi təbliğatında Azərbaycan
ərazilərinə də iddia etməsinə baxma-
yaraq Azərbaycan tərəfi, konkret olaraq

parlament bu vaxta qədər kürd sepa-
ratçı təşkilatını rəsmən terrorçu təşkilat-
lar sırasına salmayıb. Türkiyə dövlətinin
yüksək vəzifəli rəsmi şəxslərinin
Azərbaycana səfəri ərəfəsində və
ondan sonra rəsmi Bakının PKK-nı ter-
ror təşkilatı kimi tanıyacağına və onun
fəaliyyətinin ölkəmizdə qadağan
edilməsinə dair qanun layihəsi qəbul
edəcəyinə dair açıqlamalar verilir. Bu
cür açıqlamalar hakimiyyətdə təmsil olu-
nan məmurlar, eləcə də iqtidardakı Yeni
Azərbaycan Partiyasının rəhbərləri
tərəfindən verilsə də nəticədə belə bir
qanun bu vaxta qədər qəbul olunmayıb
və rəsmi Bakı PKK ilə bağlı verdiyi sözü
hər zaman “yeyib”. Elə bu səbəbdəndir
ki, cəmiyyətdə və qəzetlərdə PKK-ya
bağlı şəxslərin Azərbaycan hakimiyyət-
inə güclü təsir imkanlarının olması ilə
bağlı versiyalar daha ciddi şəkildə özünə
yer tapır.

Dəfələrlə yazılıb ki, Azərbaycan par-
lamentində də PKK-ya simpatiya bəs-
ləyən, bu təşkilatı kürdlərin milli-azadlıq
hərəkatı hesab edən, toylarda və özəl
məclislərdə xəyali “Kürdüstan
dövləti”nin şərəfinə badə qaldıran xeyli
deputatlar və dövlət məmurları var.

Hətta şair Rüstəm Behrudi ötən parla-
mentdə bu cür deputatların sayının 27
nəfər olduğunu bildirmişdi. Bir şairin
açıqlaması bir yana, həbs olunandan
sonra Türkiyə MİT-inə verdiyi ifadədə
A.Öcalan Azərbaycan haqqında
danışanda ən çox adını hallandırdığı və
özünün yaxın dostu hesab etdiyi Səfo
Mirzoinin adını çəkmişdi. Bəs bu

Səfo Mirzoi kimdir?
Sualın cavabı üçün öncə PKK rəh-

bərinin ifadələrini dəqiq şəkildə
nəzərdən keçirək: “SSRİ dağılandan
sonra Azərbaycan parlamentində hüquq
şöbəsinin şefi olan Səfo Mirzoi bizim
dostumuzdur. Səfo Mirzoinin xidməti
nəticəsində o vaxtkı cümhurbaşqanı
azsaylı xalqların hüquqlarının qorun-
ması ilə əlaqədar qanun imzaladı”.

A.Öcalanın nəzərdə tutduğu sənəd
qanun yox, fərman olub və eks-prezi-
dent Əbülfəz Elçibəy belə bir fərman
imzalayıb. A.Öcalan həmin fərmanın
imzalanmasını Səfo Mirzoinin xidməti
sayır. Çünki separatçılar bu fərmandan
istifadə edərək PKK-nın fəaliyyətinin
genişlənməsinə şərait yaratdılar. Belə ki,
məlum fərmandan sonra Azərbaycanda
Kürd Mədəniyyət Mərkəzi adı altında
həqiqətən kürd separatçılığını təbliğ
edən qurum yarandı. Səfo Mirzoinin də
bu məsələdə xüsusi xidməti ondan
ibarət olub ki, PKK mədəniyyət mərkəzi
vasitəsilə Azərbaycanda öz fəaliyyətini
genişləndirə bilsin.

Amma əsas bu deyil. Əsas odur ki,
Öcalan Milli Məclis Aparatının hüquq
şöbəsinin şefi deyəndə hal-hazırda da
parlament aparatında çalışan Səfa
Mirzəyevi nəzərdə tuturdu. Həmin
illərdə Səfa Mirzəyev doğrudan da şöbə
müdiri idi, sonradan isə Milli Məclis
Katibliyinin rəhbəri oldu. Öcalan
ifadəsində onun adını bir yox, bir neçə
dəfə çəkir.

Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarının
mətbuata açıqladığı istintaq material-
larında bir məqam xüsusən diqqət çəkir
ki, Öcalan Türkiyə və Amerikanın təzy-
iqindən Rusiyaya sığınanda rəsmi
Moskva ona ölkəni tərk etməyi məsləhət
görüb. O, ifadəsində deyir ki, həmin vaxt
onun yanına Ermənistandan yezidi

kürdü general Mustafa Mustafayovski
gəldi. Səfa Mirzəyevlə də onun münasi-
bətlərini Mustafa Mustafayovski qurub.
Mustafayovski həmin adamın kod
adıdır. Öcalan bildirir ki, onlar birgə
Moskvadan Bakıya telefon açıb Səfo
Mirzoi ilə danışıblar: “Ondan hara get-
məyimlə bağlı kömək istəyəndə Səfo
Mirzoi Ermənistana getməyimi məsləhət
bildi”.

Onu da qeyd edək ki, Səfa Mirzəyev
barədə bu cür iddialar indiyədək ölkənin
ən müxtəlif qəzetlərində dərc olunub.
Lakin bu günə qədər də onları təkzib
edən tapılmayıb. Bu isə Hakimiyyətdə
kürd kökənli məmurlar korpusunun
kifayət qədər geniş bir şəbəkəyə malik
olmasından xəbər verir. Bir məqamı da

qeyd edək ki, kökəncə kürd olması və
PKK-ya simpatiya bəsləməsi barədə
haqqında iddialar səsləndirilən bir neçə
millət vəkilinin, vəzifəli şəxsin əslində
türk olması faktları ortaya çıxıb.
Maraqlısı budur ki, onların özü bu cür
iddialara görə nə təkzib verib, nə də
məhkəməyə müraciət ediblər. Kürd
olmaq və eyni zamanda PKK-ya sim-
patiya bəsləməyi barədə ittihamlarla
qarşılaşmaq indiki iqtidarda üstünlük
göstəricisi sayılır. Bununla da özlərini
iqtidardakı nüfuzlu kürd qruplaşmasının
himayəsinə sala biləcəklərini düşünən
ayrı-ayrı məmurlar, deputatlar bu cür
yazılardan əksinə, xoşhal olurlar.

PKK terror təşkilatının MDB üzrə
koordinatoru, dilçi-alim Şamil
Əsgərovun oğlu Həjar Əsgərov
Moskvada nəşr etdirdiyi “Sovet
kürdlərinin ensiklopediyası” adlı kitabın-
da bir çox tarixi şəxsiyyətləri də kürd
əsilli kimi təqdim edib. Belə ki, kitabda
Babək Xürrəmdin, Şah İsmayıl Xətai,
Xurşudbanu Natəvan, Abbasqulu ağa
Bakıxanov, Aşıq Alı, Fətəlixan Xoyski,
Əli Vəliyev, Ramiz Rövşən və digər
məşhur türkəsilli yazarlarımız,
sərkərdələrimiz və dövlət adamlarımız
kürd kimi qələmə verilib. Eyni zamanda
kitabda Azərbaycan türklərinin öz tarixi
əraziləri kürd şəhərləri, kəndləri kimi
göstərilib. Kitabda ən çox maraq doğu-
ran məqam odur ki, hazırda dövlət rəh-
bərliyində təmsil olunan bir çox
məmurların da adları yer alıb. Bu sırada
prezidentin mühafizə xidmətinin rəhbəri
general Bəylər Əyyubovun adı xüsusilə
diqqət çəkir. Kitabda Bəylər Əyyubov
kürd xalqının ən böyük oğlu kimi tərən-
nüm edilib və ensiklopediyada ona
böyük yer ayrılıb.

Azərbaycanda kürd mafiyasının
“baronu”

kimi təqdim edilən Bəylər
Əyyubovun PKK ilə bu və ya digər
bağlantıları haqda çox yazılıb.
Oxuculara bəzən də həqiqi görünməyən
bu məlumatları heç də tam şəkildə
qeyri-ciddi saymaq olmaz. Tək bir faktı
qeyd etmək kifayətdir ki, dünyanın ən
nüfuzlu təşkilatlarından olan Beynəlxalq

AZƏRBAYCANDA 
Yaxud ölkəmizdə terror təşkilatının fəaliyyəti altında kimlərin imzası var
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Böhran Qrupunun Azərbaycanla bağlı
ötən il açıqladığı sensasion hesabatda
da bu fakt öz əksini tapmışdı.
Hesabatda B.Əyyubov hakim ailənin
mühafizəkarlar qanadının rəhbəri kimi
təqdim edilməklə yanaşı onun PKK ilə
əlaqələrinə də yer ayrılıb: “Bəylər
Əyyubov kürdlərə nəzarət edir və
onların vasitəsilə PKK ilə əlaqələrə
malikdir”. Hər halda adıçəkilən qurumun
nüfuzu və iş sistemi onu deməyə əsas
verir ki, o, mediada yer alan infor-
masiyalara yox, real məlumatlara
əsaslanır.

PKK-nın əsas güc nöqtəsi sayılan və
Azərbaycan oliqarxiyasının ən parlaq
simalarından biri olan B.Əyyubov kifayət
qədər kapital toplaya bilib və hakimiyyət-
dəki nüfuzuna və təsir imkanlarına görə
hakim siyasi elitada ilk “beşlik”də yer alır.
General Əyyubov dövlət əmlakının özəl-
ləşdirilməsi zamanı əlindəki siyasi
rıçaqlardan istifadə etməklə çoxsaylı
orta və iri müəssisələri nəzarətinə
keçirib. Maraqlıdır ki, B.Əyyubova aid
olduğu bildirilən biznes strukturlarını
idarə edən şəxslər adətən üzə çıxmağı
xoşlamırlar. Amma Əyyubovun yaxın

qohumlarının, xüsusilə də qardaşı Rafiq
Əyyubovun və qardaşı oğlu Robert
Əyyubovun adları tez-tez müxtəlif olay-
larla, həm də kürd separatizmi ilə bağlı
hadisələrdə hallandırılır. Şəxsən gener-
alın özü isə kürd ailələrinin Azərbaycana
köçürülməsi prosesinə, PKK-ya bağlı bir
çox şəxslərin ölkəmizdə gizlənməsinə
nəzarət və yardım edir. Məhz onun
fəaliyyəti sahəsində

Bölgələrin kürdləşdirilməsi
proyekti həyata keçirilir. General

Əyyubovun nəzarətində olan Gəncə və
onun ətraf rayonlarında zaman-zaman
PKK ilə bağlı olaylar diqqət çəkir.
Təsadüfi deyil ki, terror təşkilatı özünün
20 illik yubiley mərasimini Göygölün
Şəhriyar kəndində keçirib. Bu toplantı-
da general Bəylər Əyyubov və xaricdən
gələn kürd emissarlarının iştirak etdiyi
bildirilir. Əyyubovun nəzarətində olan
Gəncəbasara kürd ailələrinin
köçürülməsi, bölgənin idarəçiliyinin ələ
alınması və iqtisadiyyatının nəzarətə
götürülməsi haqda qərar da məhz bura-
da qəbul olunub və Əyyubov bu məsələ
ilə bağlı xüsusi olaraq görəvləndirilib.
Məhz bu toplantıdan sonra birbaşa
generalın nəzarəti altında Göygöl,
Xanlar, Samux və Gəncə şəhərinin
ətrafına çoxsaylı kürd ailələri yer-
ləşdirilib.

Bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki,
Samuxun Aşağı Ağasıbəyli, Qaraarx
kəndləri, Qarayeri qəsəbəsinin əhal-
isinin böyük qismini artıq gəlmə kürdlər
təşkil edir. Seyidlər kəndinin əhalisi isə
tamamilə gəlmə kürdlərdən ibarətdir. Bu
bölgə ilə bağlı gələn xəbərlərin arasında
bir neçə il öncə Göygöl rayonunun
Şəhriyar kəndində PKK rəhbəri Abdulla
Öcalanın şərəfinə bulaq inşa edilməsi,
hətta kəndin ərazisində Öcalanın
büstünün də qoyulduğu maraq çəkir.
Deyilənə görə, həmin büst Türkiyə
prezidenti Abdulla Gülün ölkəmizə
səfəri zamanı götürülüb.

Ümumiyyətlə, tək Gəncəbasar böl-
gəsinə deyil, Azərbaycanın bir çox ray-
onlarına zaman-zaman PKK yönümlü
kürd ailələri köçürülür ki, bu prosesin də
başında Əyyubovun özünün dayandığı

bildirilir. Azərbaycana köçürülən kürd
ailələrinin yerləşməsində B.Əyyubovla
qohum olan Vasif Talıbovun da müstəs-
na xidməti var. Talıbovun zəhməti
sayəsində

Naxçıvanın kürdləşdirilməsi
proyekti də həyata keçirilir. Nə qədər

maraqlı olsa da PKK-nın yaranmasının
30 illik yubileyi də Naxçıvan Muxtar
Respublikasında, Şərur rayonun
Dərəkənd kəndində keçirilib.
Məlumatlara görə, 2008-ci ildə keçirilən
bu tədbirdə PKK-nın siyasi qanadı
hesab olunan Türkiyə Demokratik
Toplum Partiyasının (DTP) Siirt millət
vəkili Osman Özçəlik də iştirak edib.

Əslində Naxçıvan çoxdan bu ter-
rorçu təşkilatın poliqonuna çevrilib. Artıq
neçə vaxtdır ki, Türkiyə və Şimali
İraqdan Cənubi Azərbaycana köç edən
kürd ailələri oradan da Naxçıvan ərazis-
inə keçir. Onlar əsasən Naxçıvandakı
Şahtaxtı keçid məntəqəsindən istifadə
edir. Naxçıvana köçürülən kürdlər
əsasən Şərurun Çalxanqala,
Qarabağlar və Dərəkənd kəndlərində
yerləşdirilir. Köçün marşrutu təxminən
belədir: Türkiyə (Doğu Bəyazid)-İran

(Urmiya)-Naxçıvan (Şahtaxtı).
Sonradan isə bu ailələr bütün Naxçıvan
üzrə bölüşdürülür. Hətta deyilənə görə,
bir müddət öncə Talıbovun göstərişi ilə
Naxçıvanda minlərlə ticarət obyektinin
sökülməsinin əsas səbəbi də bölgəyə
köçürülən və köçürülməsi planlaşdırılan
kürdlərin Naxçıvanda öz
ticarətini genişləndirmələrinə
şərait yaratmaq məqsədinə
bağlıdır. Vasif “xan”a
güvənən bu köçmə kürdlər
muxtar respublikadakı bütün
əhəmiyyətli ticarət obyektləri-
ni artıq ələ keçirib. PKK
yönümlü kürdlərin Moskvada
fəaliyyət göstərən “Nadejda”
(“Ümid”) fondunun
Azərbaycan bölməsi
Naxçıvanda PKK-nın təşkilat-
lanması yönündə müntəzəm
təbliğat aparır, PKK üçün pul
toplayır.  Bəylər Əyyubovun
bacanağı, Vasif Talıbovun
qardaşı Məhərrəm Talıbovun
da PKK ilə ciddi əlaqələrdə
olduğu deyilir. Belə ki,
M.Talıbov bir zamanlar PKK yönümlü
Emil Uçarla birgə biznes yaratmışdı.
Onu da diqqətə çatdıraq ki, Emil Uçarın
sahibi olduğu “Emil inşaat” şirkəti
Naxçıvan-Şərur-İqdır “İpək yolu”nun tik-
intisini aparırdı. 2008-ci ilin yayında
Türkiyə xüsusi xidmət orqanları PKK
əleyhinə keçirdiyi əməliyyat zamanı
məhv edilən terror mağaralarından
Məhərrəm Talıbova məxsus “Cahan
Holdinq”in istehsal etdiyi “Cahan”
markalı siqaretlər, vermişel və konserv
məmulatları aşkarlanmışdı. Bu hadis-
ədən sonra Emil Uçar ölkədən çıxarılsa
da M.Talıbov fəaliyyətini davam
etdirməkdədir. PKK-nın muxtar respub-
likadakı fəaliyyəti yalnız biznes
şəbəkəsi ilə yekunlaşmır. Naxçıvanda
PKK-ya məxsus ROJ TV-nin yerli
nümayəndəliyi var. Bundan başqa,
Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil
alan kürd əsilli tələbələrin bir qrupunun
yaratdığı “Komelen civanin” (“Gəncliyin
günəşi”) adlı dərnək artıq o həddə
qədər fəallaşıb ki, yerli tələbə və müəl-

limlərlə ultimatumla danışır.
Universitetin özünə isə son bir ildə
“Ronahi” kürd mədəniyyət mərkəzinin
dəstəyi ilə bir neçə müəllimin
göndərildiyi bildirilir.

Onu da qeyd edək ki, ölkədəki ali
məktəblərə nüfuz edilməsi yalnız PKK
ilə məhdudlaşmır. Azərbaycanın bir çox
nüfuzlu təhsil ocaqlarında,

Universitetlərdə PKK təbliğatı artıq
açıq şəkil alıb. Azərbaycanın istisnasız
olaraq bütün universitetlərində təmsil
olunan və sayları ilbəil artan PKK ruhlu
kürd tələbələri terror təşkilatının
ölkəmizdə əsas dayaqlarından biridir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin çörəyini yeyib
suyunu içərək böyüyən kürd gənclərini
Azərbaycanın hesabına oxutmaq,
onları ali təhsilli mütəxəssisə çevirmək
və daha sonra bəlli bir mövqeyə
gətirərək həmin insanlardan terrorçuluq
və separatizm üçün istifadə etmək PKK
ideoloqlarının yaxın və uzaq gələcəyə
hesablanan, ağır fəsadlar törədə
biləcək qorxunc siyasətidir. Hər il
Türkiyənin müxtəlif bölgələrindən
Azərbaycana gələn və önəmli
fakültələrdə yerləşdirilən kürd gən-

clərinin ən çox
toplaşdığı ali təhsil
ocağı isə Bakı Dövlət
Universitetidir (BDU).
Kürd tələbələrinin
sayca daha çox
üstünlük təşkil etdiyi

fakültələr isə tarix və filologiya
fakültələridir ki, bu da kürdlərin texniki
elmlərlə bağlı maraq və istedadının
olmaması ilə izah edilir. Əsasən
Türkiyənin Hakkari və Diyarbəkir
vilayətlərindən olan bu tələbələr sayları
ilə yanaşı maddi baxımdan yaxşı təmin

olunmaqları ilə də diqqət çəkir. Kürd
əsilli tələbələrlə bağlı digər ilginc
məqam isə bir fakültədə eyni vilayət və
hətta eyni kənddən olan xeyli sayda
gəncin cəmləşməsidir. Əşirət-tayfa sis-
temində yaşayan və qohumluq telləri
vasitəsilə bir-birinə son dərəcə
möhkəm şəkildə bağlanan kürdlər
yaşadıqları torpaqdan kənarda azlıqda
mücadilə vermək iqtidarında
olmadıqları üçün universitetdə də bir-
likdə olmağa üstünlük verir. Elə bu
səbəbdən də BDU-da nəinki eyni
vilayət və ya kənddən olan həmyerliyə,
həmçinin eyni əşirətdən olan çoxlu
sayda insana rast gəlmək mümkündür.

Hansı fakültədə oxumalarına bax-
mayaraq Türkiyədən göndərilən
tələbələrin milli kimlik baxımından
böyük əksəriyyətini kürdlər təşkil edir.
Kürdlərin say tərkibindəki yüksəlişi
müəyyənləşdirmək üçün onların ötən
illərdəki başqan seçkilərində
qazandığı səs faizinə nəzər salmaq
kifayətdir. Belə ki, BDU-nun Türkiyə

öyrəncilərinin genel konsey başqanı
adını qazanmaq üçün keçirilən seçk-
ilərdə 2007-ci ildə cəmi 85 səs alan
kürd namizədinə göstərilən etimad
2008-ci ildə ikiqat artaraq təxminən
150 səs sayının üzərində dayanır.
2009-cu ilin tədris ilində isə tarix
fakültəsində təhsil alan Gökan Çelik
adlı namizədlərini daha böyük səs
çoxluğu ilə müdafiə edən kürdlər türk
əsilli namizəd üzərində qələbə qazan-
mağa nail olub. 91 səsə qarşı 257 səs
çoxluğu ilə çıxış edən kürdlər elə
həmin gün G.Çelikin qələbəsini bayra-
ma döndəriblər.

Ölkə boyu PKK izi
Sadalananlardan kənar

Azərbaycanda PKK-ya bağlı bir çox
biznes və ictimai strukturlar fəaliyyət
göstərir. Məsələn, Azərbaycanda sər-
bəst şəkildə nəşr edilən və PKK-nı
təbliğ edən “Diplomat” qəzeti Bakıda
2000-ci ildən çap olunur və kürdçülük,
PKK ideyalarını açıq şəkildə təbliğ
edir. Qəzetin redaktoru Azərbaycan
vətəndaşı olan Tahir Süleymanovdur.
Fəaliyyətinin əsas hissəsini İraqın
şimalındakı kürd muxtariyyətinin
qurulması təşkil edən Tahir
Süleymanov 2005-ci ildən başlayaraq
dəfələrlə İraqda olub və orada kürd
liderləri ilə əlaqələr qurub. Kərkük və
Ərbili kürd şəhərləri kimi təqdim edən,
qəzetdə Türkiyənin cənub-şərq və
şərq bölgələrinin, Azərbaycanın
Kəlbəcər, Qubadlı və Zəngilan rayon-
larının kürd vilayətləri olduğu yazan,
“müstəqil Kürdüstan” dövləti ideyası
təbliğ edən T.Süleymanovun da
fəaliyyətinə heç bir məhdudiyyətin
qoyulmaması onun dövlət rəhbər-
liyində kimlərsə tərəfindən himayə

olunmasını göstərir.
Azərbaycanda kifayət

qədər güclü dayaqlara
malik olan kürdlər zaman
keçdikcə burada özlərini
daha rahat hiss etməyə
başlayırlar. Hətta o
səviyyədə ki, kürd əsilli
“qanuni oğrular” da Bakıya
maneəsiz gələ, burada toy
məclisində iştirak edə bilir-
lər. Buradaca qeyd edək ki,
Azərbaycan beynəlmiləlçilik
prinsiplərinin qətiyyən əley-
hinə deyil. Ölkəmizdə uzun
illərdir müxtəlif etnik xalqlar
- ləzgi, talış, avar, ingiloy, o
cümlədən kürdlər və digər

millətlərin nümayəndələri heç bir prob-
lemsiz, bərabərhüquqlu şəkildə
yaşayırlar. Burada söhbət sadəcə
kürdlərin və xüsusilə PKK-ya bu və ya
digər şəkildə bağlılığı olan tayfaların
Azərbaycana məqsədli şəkildə
köçürülməsindən gedir.

* * *
Azərbaycanda PKK ilə bağlı

aparılan proses düşünülmüş və
gələcəyə hesablanmış siyasət təsiri
bağışlayır. Əslində müşahidələr onu
deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın
kürdləşdirilməsi planı indi yox, uzun
illərdən bəri həyata keçirilən bir pros-
esdir. Bu prosesdə isə Azərbaycan
Respublikasında yüksək vəzifələr
tutan məmurlar iştirak edir və bu,
əslində kürd xalqının da maraqlarına
uyğun deyil. Odur ki, həyəcan təbilini
birgə dayanmadan çalmaq lazımdır.
Yoxsa həm Azərbaycan türklərinə,
həm də Azərbaycan kürdlərinə yazıq
olacaq.
Nəsimi ŞƏRƏFXANLI, musavat.com
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diran

mar

agir  

av

Ev /[ye? Ev ave.
Áó íÿäèð?  Áó ñóäóð.
×òî ýòî? Ýòî âîäà.
What is it? It is water.

Ev /[ye? Ev agire.
Áó íÿäèð?  Áó îääóð.
×òî ýòî? Ýòî îãîíü..
What is it? It is fire.

Ev /[ye? Ev mare.
Áó íÿäèð?  Áó èëàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî çìåÿ..
What is it? It is a snake.

Ev /[ye? Ev dirane.
Áó íÿäèð? Áó äèøäèð.
×òî ýòî? Ýòî çóá.
What is it? It is a tooth.

bizin    

bacan 
otomobil

balon 

Ev /[ye? Ev bizine.
Áó íÿäèð?  Áó êå÷èäèð.
×òî ýòî? Ýòî êîçà.
What is it? It is goat.

Ev /[ye? Ev balone.
Áó íÿäèð?  Áó øàðäûð.
×òî ýòî? Ýòî øàð.
What is it? It is a balon.

Ev /[ye? Ev bacane.
Áó íÿäèð?Áó ïîìèäîðäóð.
×òî ýòî? Ýòî ïîìèäîð.
What is it? It is a tomato.

Ev /[ye? Ev otomob[le.
Áó íÿäèð?  Áó ìàøûíäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìàøèíà.
What is it? It is a car.

tac

c`cik f[ncan

can[

Ev /[ye? Ev tace.
Áó íÿäèð?  Áó òàúäûð.
×òî ýòî? Ýòî êîðîíà.
What is it? It is a crown.

Ev /[ye#     Ev c`cike.
Áó íÿäèð?  Áó úöúÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî öûïë¸íîê.
What is it? It is a
chiken.

Ev /[ye#    Ev f[ncane.
Áó íÿäèð? Áó ôèíúàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÷àøêà.
What is it? It is a cup.

Ev /[ye? Ev can[e.
Áó íÿäèð? Áó äàéäûð.
×òî ýòî?   Ýòî æåðåáåíîê.
What is it? It is a horse.

/av

/ayn[k /ak`/

/]lek

Ev /[ye? Ev /ave.
Áó íÿäèð?  Áó ýþçäöð.
×òî ýòî? Ýòî ãëàç.
What is it? It is an
eye.

Ev /[ye? Ev /]leke.
Áó íÿäèð?  Áó èíÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî êîðîâà.
What is it? It is cow.

Ev /[ye? Ev /ayn[ke.
Áó íÿäèð?Áó ÷àéíèêäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÷àéíèê.
What is it? It is a teapol.

Ev /[ye? Ev /ak`/e.
Áó íÿäèð?  Áó ÷ÿêèúäèð.
×òî ýòî? Ýòî ìîëîòîê.
What is it? It is hammer.

defter

dest dil 

dar

Ev /[ye? Ev deftere.
Áó íÿäèð? Áó äÿôòÿðäèð.
×òî ýòî? Ýòî òåòðàäü.
What is it? It is a copybook.

Ev /[ye? Ev deste.
Áó íÿäèð?  Áó ÿëäèð.
×òî ýòî? Ýòî ëàäîíü.
What is it? It is a hand.

Ev /[ye? Ev dile.
Áó íÿäèð?  Áó öðÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñåðäöå.
What is it? It is a
heart.

Ev /[ye? Ev dare.
Áó íÿäèð?  Áó àüàúäûð.
×òî ýòî? Ýòî äåðåâî.
What is it? It is a tree.

belg elok

ker
zebe,

Ev /[ye? Ev belge.
Áó íÿäèð? Áó éàðïàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëèñò.
What is it? It is a leaf.

Ev /[ye? Ev eloke.
Áó íÿäèð? Áó ùèíäóøãàäûð.
×òî ýòî? Ýòî èíäþê.
What is it? It is a turkey.

Ev /[ye? Ev kere.
Áó íÿäèð?  Áó óëàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî îñ¸ë.
What is it? It is a donkey.

Ev /[ye? Ev zebe,e.
Áó íÿäèð? Áó ãàðïûçäûð.
×òî ýòî? Ýòî àðáóç..
What is it? It is a water
melon.

]leg h]k 

p]

Ev /[ye? Ev h]ke.
Áó íÿäèð?Áó éóìóðòàäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÿéöî.
What is it? It is an egg.

Ev /[ye? Ev ]lege.
Áó íÿäèð?  Áó æèëåòäèð.
×òî ýòî? Ýòî æèëåò.
What is it? It is a jumper.

Ev /[ye? Ev p]ye.
Áó íÿäèð?  Áó àéàãäûð
×òî ýòî? Ýòî ïÿòêà.
What is it? It is a heel.

Ev /[ye? Ev k]re.
Áó íÿäèð?  Áó áû÷àãäûð.
×òî ýòî? Ýòî íîæ.
What is it? It is a
knife.

k]r

f[l firok

f[nd
zerafe

Ev /[ye? Ev f[le.
Áó íÿäèð?  Áó ôèëäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñëîí.
What is it? It is an ele-
foant. 

Ev /[ye? Ev f[nde.
Áó íÿäèð?  Áó øàìäûð.
×òî ýòî? Ýòî ñâå÷à.
What is it? It is a candle.

Ev /[ye? Ev zerafeye.
Áó íÿäèð? Áó çöràôÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî æèðàô.
What is it? It is a
giraffe.

Ev /[ye? Ev firoke.
Áó íÿäèð ?Áó òÿééàðÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñîìîë¸ò.
What is it? It is a plane.

giz]r

gore
guh

g]z[

Ev /[ye? Ev guhe.
Áó íÿäèð?  Áó ãóëàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî óõàî..
What is it? It is an
ear.

Ev /[ye? Ev goreye.
Áó íÿäèð?  Áó úîðàáäûð.
×òî ýòî? Ýòî íîñêè.
What is it? It is a stock-
ing.

Ev /[ye? Ev g]z[ye.
Áó íÿäèð?  Áó ñöïöðýÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî âåíèê.
What is it? It is a braom.

Ev /[ye? Ev giz]re.
Áó íÿäèð?  Áó êþêäöð. 
×òî ýòî? Ýòî ìîðêîâü
What is it? It is a carot.
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hirm] hir/

hesp h],tir

Ev /[ye? Ev h],tire.
Áó íÿäèð? Áó äÿâÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî âåðáëþä.
What is it? It is a camel.

Ev /[ye? Ev hespe.
Áó íÿäèð?  Áó àòäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëîøàäü.
What is it? It is a a
hourse.

Ev /[ye? Ev hir/e.
Áó íÿäèð? Áó àéûäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìåäâåäü.
What is it? It is a bear.

Ev /[ye? Ev hirm]ye.
Áó íÿäèð? Áó àðìóääóð.
×òî ýòî? Ýòî ãðóøà.
What is it? It is a pear.

dil lepik

ling mi,k
Ev /[ye? Ev mi,ke.
Áó íÿäèð?  Áó ñè÷àíäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìûøü.
What is it? It is a mouse.

Ev /[ye? Ev linge.
Áó íÿäèð?  Áó ãû÷äûð.
×òî ýòî? Ýòî íîãà.
What is it? It is a leg.

Ev /[ye? Ev dile.
Áó íÿäèð?  Áó öðÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñåðäöå.
What is it? It is a heart.

Ev /[ye? Ev lepike.
Áó íÿäèð?  Áó ÿëúÿêäèð///.
×òî ýòî? Ýòî ïåð÷àòêè.
What is it? It is glaves.

[sot

gust[l ke,t[

d[k 

Ev /[ye? Ev gust[le.
Áó íÿäèð? Áó öçöêäöð.
×òî ýòî? Ýòî êîëüöî.
What is it? It is a ring.

Ev /[ye? Ev ke,t[ye.
Áó íÿäèð? Áó ýÿìèäèð.
×òî ýòî? Ýòî ïàðîõîä.
What is it? It is a ship.

Ev /[ye? Ev [sote.
Áó íÿäèð?  Áó áèáàðäûð.
×òî ýòî? Ýòî ïåðåö.
What is it? It is a pepper.

Ev /[ye? Ev d[ke.
Áó íÿäèð? Áó õîðóçäóð.
×òî ýòî? Ýòî ïåòóõ.
What is it? It is a cock.

j`j[

roj

rojname kevjal

Ev /[ye? Evj`j[ye.
Áó íÿäèð? Áó êèðïèäèð.
×òî ýòî? Ýòî ¸æèê.
What is it? It is a hedgehog.

Ev /[ye? Ev kevjale.
Áó íÿäèð? Áó õÿð÷ÿíýäèð.
×òî ýòî? Ýòî êðàá.
What is it? It is a cray-
fish.

Ev /[ye? Ev rojnameye.
Áó íÿäèð? Áó ãÿçåòäèð.
×òî ýòî? Ýòî ãàçåòà.
What is it? It is a newspa-
per.

Ev /[ye? Ev roje.
Áó íÿäèð?  Áó ýöíÿøäèð.
×òî ýòî?  Ýòî ñîëíöå.
What is it? It is the
sun.

birek k`s[

kund

kev/[

Ev /[ye? Ev bireke.
Áó íÿäèð?  Áó ìèøàðäûð.
×òî ýòî? Ýòî ïèëà.
What is it? It is a saw.

Ev /[ye? Ev kev/[ye.
Áó íÿäèð? Áó ãàøûãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëîøêà.
What is it? It is a
spoon.

Ev /[ye? Ev kkunde.
Áó íÿäèð?Áó áàéãóøäóð.
×òî ýòî? Ýòî ñîâà.
What is it? It is a owl.

Ev /[ye? Ev k`s[ye.
Áó íÿäèð?Áó áàüàäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÷åðåïàõà.
What is it? It is a tortorse.

l]v
l[mon

xezal
k`l[.

Ev /[ye? Ev l[mone.
Áó íÿäèð? Áó ëèìîíäóð.
×òî ýòî?  Ýòî ëèìîí.
What is it? It is a
lemon.

Ev /[ye? Ev l]ve.
Áó íÿäèð? Áó äîäàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ãóáû.
What is it? It is a lip.

Ev /[ye? Ev xezale.
Áó íÿäèð?  Áó úåéðàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî äæåéðàí.
What is it? It is a deer.

Ev /[ye? Ev k`l[ye.
Áó íÿäèð? Áó ÷ÿéèðòêÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñàðàí÷à.
What is it? It is a grasshoper.

m`z
mas[

gam], meym`n

Ev /[ye? Ev m`ze.
Áó íÿäèð? Áó áàíàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî áàíàí.
What is it? It is a banana.

Ev /[ye? Ev meym`ne.
Áó íÿäèð? Áó ìåéìóíäóð.
×òî ýòî? Ýòî îáåçüÿíà.
What is it? It is a mon-
key.

Ev /[ye? Ev gam],e.
Áó íÿäèð? Áó úàìûøäûð.
×òî ýòî? Ýòî áóéâîë.
What is it? It is a buf-
falo.

Ev /[ye? Ev màs[ye.
Áó íÿäèð? Áó áàëûãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ðûáà.
What is it? It is fish.

nan
tr]n

h`rbiv[n
reng

Ev /[ye? Ev h`rbiv[ne.
Áó íÿäèð?  Áó çÿððÿáèíäèð.
×òî ýòî? Ýòî ëóïà.
What is it? It is a maqnifyinq-
glaf.

Ev /[ye? Ev renge.
Áó íÿäèð?  Áó áîéàäèð.
×òî ýòî? Ýòî êðàñêà.
What is it? It is a
colour.

Ev /[ye? ev tr]ne.
Áó íÿäèð?  Áó ãàòàðäûð.
×òî ýòî? Ýòî ïîåçä.
What is it? It is a train.

Ev /[ye? Ev nane.
Áó íÿäèð?  Áó ÷þðÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî õëåá.
What is it? It is bread.

ode

sol

Ev /[ye? Ev odeye
Áó íÿäèð? Áó îòàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî êîìíàòî.
What is it? It is a room.

Ev /[ye? Ev sole.
Áó íÿäèð? Áó àéàããàáûäûð.
×òî ýòî? Ýòî îáóâü.
What is it? It is a shoe.

Ev /[ye? Ev tope.
Áó íÿäèð?Áó òîïäóð.
×òî ýòî? Ýòî ìÿ÷.
What is it? It is a
bool.

Ev /[ye? Ev otob`se.
Áó íÿäèð? Áó àâòîáóñäóð.
×òî ýòî? Ýòî àâòîáóñ.
What is it? It is a bus.

otob`s

top
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p[vaz

p]n`sper/emek

pen[r

Ev /[ye? Ev pen[re.
Áó íÿäèð? Áó ïåíäèðäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñûð.
What is it? It is a cheese.

Ev /[ye? Ev per/emeke.
Áó íÿäèð? Áó éàðàñàäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëåòó÷àÿ ìûøü.
What is it? It is a bat.

Ev /[ye? Ev p]n`se.
Áó íÿäèð? Áó ãÿëÿìäèð.
×òî ýòî? Ýòî êàðàíäàø.
What is it? It is a pencil.

Ev /[ye?Ev p[vaze.
Áó íÿäèð?  Áó ñîüàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëóê.
What is it? It is a onion.

ËÖÜßÒËËÖÜßÒËÈÈ ßËÈÔÁÀ-ßËÈÔÁÀ-ALFAB}YA BI FERHENGALFAB}YA BI FERHENG

beq

meqes
portaqal

Ev /[ye? Ev beqe.
Áó íÿäèð?  Áó ãóðáàüàäûð.
×òî ýòî?   Ýòî ëÿãóøêà.
What is it? It is a frog.

Ev /[ye? Ev qaze.
Áó íÿäèð?  Áó ãàçäûð.
×òî ýòî?   Ýòî ãóñü.
What is it? It is a goose.

Ev /[ye? Ev meqese.
Áó íÿäèð?  Áó ãàé÷ûäûð.
×òî ýòî?   Ýòî íîæíèöû.
What is it? It is a scissors. 

Ev /[ye? Ev portaqale.
Áó íÿäèð? Áó ïîðòàüàëäûð.
×òî ýòî?  Ýòî àïåëüñèí.
What is it? It is a
orange.

t[r

,]r

rov[ 

k]wr[,k

Ev /[ye? Ev ,]re
Áó íÿäèð?  Áó øèðäèð.
×òî ýòî? Ýòî ëåâ.
What is it? It is a lion.

Ev /[ye? Ev t[re.
Áó íÿäèð?  Áó îõäóð.
×òî ýòî? Ýòî ñòðåëà.
What is it? It is a arrow.

Ev /[ye? Ev rov[ye.
Áó íÿäèð?  Áó òöëêöäöð.
×òî ýòî? Ýòî ëèñà.
What is it? It is a fox.

Ev /[ye? Evk]wr[,ke.
Áó íÿäèð?    Áó äîâøàíäûð.
×òî ýòî?     Ýòî çàéàö.
What is it?   It is a rabbit.

s]v

se s]vik

st]rk 

Ev /[ye? Ev s]ve.
Áó íÿäèð?  Áó àëìàäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÿáëîêî.
What is it? It is a
apple.

Ev /[ye? Ev st]rke.
Áó íÿäèð? Áó óëäóçäóð.
×òî ýòî? Ýòî çâ¸çäû.
What is it? It is a
star.

Ev /[ye? Ev seye.
Áó íÿäèð?  Áó èòäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñîáàêà.
What is it? It is a dog.

Ev /[ye? Ev s]vike.
Áó íÿäèð? Áó êàðòîôäóð.
×òî ýòî? Ýòî êàðòîôåëü

What is it? It is a
potato.

,`r

,[r  ,`,e  

,eh

Ev /[ye? Ev ,`re.
Áó íÿäèð? Áó ãûëûíúäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìå÷.
What is it? It is a sword.

Ev /[ye? Ev ,[re.
Áó íÿäèð?  Áó ñöääöð.
×òî ýòî? Ýòî ìîëîêî.
What is it? It is a
milk.

Ev /[ye? Ev ,`,eye.
Áó íÿäèð?    Áó øöøÿäèð.
×òî ýòî?     Ýòî ñòåêëî.
What is it? It is a glasses.

Ev /[ye? Ev ,eye.
Áó íÿäèð? Áó äàðàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ãðåáåøîê..
What is it? It is a comb.

tir[ t`t[

pirt`k
t[msah

Ev /[ye? Ev tir[ye.
Áó íÿäèð? Áó öçöìäöð.
×òî ýòî? Ýòî âèíîãðàä.
What is it? It is a
grape.

Ev /[ye? Ev t`t[ye.
Áó íÿäèð?Áó òóòóãóøóäóð.
×òî ýòî? Ýòî ïîïóãàé..
What is it? It is a parrot

Ev /[ye? Ev pirt`ke.
Áó íÿäèð?  Áó êèòàáäûð.
×òî ýòî?   Ýòî êíèãà.
What is it? It is a book.

Ev /[ye?   Ev t[msahe.
Áó íÿäèð?  Áó òèìñàùäûð.
×òî ýòî?   Ýòî êðîêîäèë.
What is it? It is a crocodile.

ut[ guh 

gul

Ev /[ye?Ev guhe.
Áó íÿäèð?  Áó ãóëàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî óõo.
What is it? It is a ear.

Ev /[ye? Ev gule.
Áó íÿäèð?  Áó ýöëäöð.
×òî ýòî? Ýòî öâåòû.

What is it? It is a flover.

Ev /[ye? Ev ut[ye.
Áó íÿäèð? Áó öòöäöð.
×òî ýòî? Ýòî óòþã.
What is it? It is a iron.

Ev /[ye? Ev kurme.
Áó íÿäèð?  Áó ãóðääóð.
×òî ýòî? Ýòî ÷åðâÿê.
What is it? It is a worm.

kurm

bil`r

/`k dupi,k

Ev /[ye? Ev bil`re.
Áó íÿäèð?  Áó òöòÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñâèðåëü.
What is it? It is a pipe.  

Ev /[ye? Ev /`ke.
Áó íÿäèð?  Áó ãóøäóð.
×òî ýòî? Ýòî ïòèöà
What is it? It is a sparrow.

Ev /[ye? ev dupi,ke.
Áó íÿäèð? Áó ÿãðÿáäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñêîðïèîí
What is it? It is a skarpion.

Ev /[ye? Evbr`ske.
Áó íÿäèð? Áó èëäûðûìäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìîëíèÿ
What is it? It is a lightinigi.

/av

bivir
ber/avik

kevok

Ev /[ye? Ev ber/avike.
Áó íÿäèð?  Áó åéíÿêäèð.
×òî ýòî?   Ýòî î÷êè 
What is it? It is glass. 

Ev /[ye? Ev bivire.
Áó íÿäèð? Áó áàëòàäûð
×òî ýòî? Ýòî òîïîð. 
What is it? It is a axe.

Ev /[ye? Ev kevoke.
Áó íÿäèð? Áó ýþéÿð÷èíäèð.
×òî ýòî? Ýòî ãîëóáü. 
What is it? It is a pigeon.

Ev /[ye? Ev /ave.
Áó íÿäèð?  Áó ýþçäöð.
×òî ýòî? Ýòî ãëàç.
What is it? It is a eye.

br`sk 
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xan[

berxxa/ 

xalxalok

Ev /[ye? Ev xalxaloke.
Áó íÿäèð? Áó àðàáöçÿíäèð.
×òî ýòî? 
Ýòî áîæüÿ êîðîâêà.
What is it? It is a lady-bird.

Ev /[ye? Ev xa/ e.
Áó íÿäèð?  Áó õà÷äûð.
×òî ýòî? Ýòî êðåñò.

What is it? It is a cross.

Ev /[ye? Ev berxe.
Áó íÿäèð? Áó ãóçóäóð.
×òî ýòî? Ýòî áàðàí.

What is it? It is a sheep

Ev /[ye? Ev xan[ye.
Áó íÿäèð?  Áó åâäèð.
×òî ýòî? Ýòî äîì.
What is it? It is a
home.

x[yar

yek 

heyve 

Ev /[ye? Ev x[yare.
Áó íÿäèð?  Áó õèéàðäûð.
×òî ýòî?  Ýòî îãóðeö.
What is it? 
It is a cucumber.

Ev /[ye? Ev heyve.
Áó íÿäèð?  Áó àéäûð.
×òî ýòî?  Ýòî ëóíà.
What is it? It is a
moon.

Ev /[ye? Ev yeke.
Áó íÿäèð?  Áó áèðäèð.
×òî ýòî? Ýòî åäèíèöà.
What is it? It is a
one.

Ev /[ye? Ev /[yaye.
Áó íÿäèð?  Áó äàüäûð.
×òî ýòî? Ýòî ãîðû.
What is it? It is a moun-
tain.

zerik 

ziman

derzi

zengil 

Ev /[ye? Ev zimane.
Áó íÿäèð?  Áó äèëäèð.
×òî ýòî? Ýòî ÿçûê.
What is it? It is a tongue.

Ev /[ye? Ev zerike.
Áó íÿäèð?  Áó âåäðÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî âåäðî.
What is it? It is a bucket.

Ev /[ye? Ev derz[ye.
Áó íÿäèð?  Áó èéíÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî èãëà.
What is it? It is a needle.

Ev /[ye? Ev zengile.
Áó íÿäèð?  Áó çÿíýäèð.
×òî ýòî? Ýòî çâîíîê.
What is it? It is a bell.

/iya 

ËÖÜßÒËËÖÜßÒËÈÈ ßËÈÔÁÀ-ßËÈÔÁÀ-ALFAB}YA BI FERHENGALFAB}YA BI FERHENG

w erdek

ewr
kew

w]ne

Ev /[ye? Ev kewe.
Áó íÿäèð?  Áó êÿêëèêäèð.
×òî ýòî?   Ýòî öåñàðêà
What is it? It is a partridge.

Ev /[ye? Ev ewre.
Áó íÿäèð? Áó áóëóääóð.
×òî ýòî? Ýòî òó÷à.
What is it? It is a cloud.

Ev /[ye? Ev w]neye.
Áó íÿäèð?  Áó øÿêèëäèð.
×òî ýòî? Ýòî êàðòèíà
What is it? It is a
map.

Ev /[ye? Ev werdeke.
Áó íÿäèð? Áó þêäÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî óòêà
What is it? It is a duck.

2

1

3

4

5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

16

17
18

19
20
21
22

23
24
25

26
27

28
29

30
31

ya bi
t[p]n
latin[

ALFAB} 
KURD{

N
b/s

ya bi
t[p]n
kir[l[

DIKAR{ BIXW{N{
Aa Aa Art],> armanc> av> agir > azad[> adar> azer[> aram> art],> 

Baz[d> beran> berf> Baran> ba> bahoz> berbang> bedew> berx 

C`d[> c]r> ce,> Decle> Cefer> Cem[l> c]v> Cello> 

?ekdar> /em> /ar> /epik> /av> /eleng> /il> 

Day[k> dewr> dar> dest>Dara> d`> deh> defter> don> d[war> din]  

}ln`r> ]var> ]z[ng> ],> ]lek> }ldar> 

En[> ewr> er]> Ewreman> El[> elek> Elegez> Erzurum>

Ferat> frtone> Fariz> f[l> f`tbol> Ferman> Firat> Fatma

Ger[lla> Gebar> genim> gell[> germ> golig> gore> goh

Hewl]r> hav[n> hir/ h]sir> hewar> hav[n> hurm]> hesp

{sal> [n[> b[r> p[r> s[r> {dr[s> {sa> [car> val[> {brah[m> {ran

Kirin> birin> fir[n> kir[n> Miraz> mirin> minmin[k>  

J[yan> j`j[> N`j[n> jor> j]r> jehr> jale> jajik> Janna> 

Kurdistan> karker> kevan> Kemal> Kerkuk> Kerem> kelem

L`r> legleg> gul> bilbil> dil> Lali,> L]yla> lazim> lempe> l[mon

M[d[a> merd> m]r> m]van> mas[> me,> Misir> 

Nan> n]r[> nig> N[va> nev[> ner> nav> nas> hinar> Hesen> 

Os]> Oskan> dor> sor> Oric> ode> orxan> Oslo> Duhok

Par> piling> p[r> pola> pis> Pa,a> Per[,an> pit[> petek> per/e

Quling> qawe> q[r> qelem> qa[,> qat> qeys[> Qasim> qesir> qend

Ro> Rostem> zer> ber> ger[lla>re,> ru> rast> ram> aram> zirav

Serok> S[pan> Sencar> s]v> sor> s`t> ser[> saz> serbaz> Sefer> s]

<ore,> ,ev> ,e> ,ene> ,]r> ,`r> ,apik> ,alik> ,ir[n> sekir> ,ewaq

T[r> t[r]j> tam> tas> t[> tend`r> Temam> tema,e> tifing> top> 

K`r ` d`r> p]n`s> h`r> ,`r> n`r> b`y[n> /`y[n>  b`yar

Gul> sur> dudu> guh> buhur> kurd> Kurdistan> guhdar> nuh

Vala> vrv],[> vira> v[al[> av> val[>vaj[> Vag[f> Van> vala>  eva

War> welat> Wec[h> we,andin> Xwed]> Wez[r> Wek[l> wal[

Xiyal> xewn> xan[> xurt[> Xel[l> xalo> xat[> Xalid> xa/> x]r> xas

Zozan> zer> z]r> zor> zengil> zend> z[v> zelal> Z[ver> z]yt`n

Yasin> Yusif> Yagub> Yasemen> yeq[n> Yehya> yarmarka

Áá

Ùù

×÷

Ää

Ee

ßÿ

Ôô

Ãã

Hh

Èè

Üü

Ææ

Kk

Ëë

Ìì

Íí

Oo

Ïï
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Ðð

Øø

Òò

Óó

Þþ

Ââ

Ww

Õõ

Éé

Çç

Ññ

Bb

Cc
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Dd

}]

Ee

Ff

Gg
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Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

<,

Tt

~`

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Azer[
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Aa

Bb

?/

Cc

Dd

Ee

Əə

Ff

Gg

Hh
Ii

Iı

Jj

Kk
Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr
Ss

<,

Tt
Uu

Üü
Vv

-

Xx
Yy

Zz

Ùàçûðëàäû Èñìàéûë ÒÀÙÈÐ

İ r a q  n a z i r i n d ə n  
Azərbaycana kürd ittiham

“İraq nefti qaçaqmalçılıq
yolu ilə Azərbaycana,
Əfqanıstana və digər Fars
körfəzi ölkələrinə çatdırılır”.
Xəbər.info “Huliq.com” saytı-
na istinadən bildirir ki, bu
barədə İraqın energetika üzrə
baş nazir müavini Hüseyn Əl-
Şaxristani bəyanatla çıxış
edib. Onun sözlərinə görə, bu
ölkələrə neft qaçaqmalçılığı üzrə əməliyyatlar İraqın kürd
regionu vasitəsilə həyata keçirilir. Şaxristani onu da bildirib ki,
bütün bunları sübut etmək üçün sənədləşdirilmiş şəkildə fotolar
mövcuddur.

O, həmçinin, əlavə edib ki, İraqın mərkəzi hökuməti kürd
regionundan neft ixracı haqqında informasiyaya malik deyil. Öz
növbəsində, baş nazir neft yataqlarının hazırlaması üzrə
kürdlərin xarici şirkətlərlə bağlanmış razılaşmaları tənqid edib.

Saytın yazdığına görə, kürd regionunda əldə edilən neftin
miqdarı gündə 100 min barel təşkil edir: “İyulda Qlobal
Energetika Tədqiqatları mərkəzi məlumat verib ki,
Azərbaycanda 2011-ci ilin yanvar-aprel aylarında neft hasilatı
aşağı düşməyə başlayıb. Hasilat 2010-cu ilin analoji dövrü ilə
müqayisədə 4.6% azalıb”.

1:4-=.QXD  1/1/2004  6:52 AM  Page 13

www.ne
tew

e.c
om



24-31 Dekabr, Çilîya pêşD Î P L O M A T¹ 37 (148)14

1944 SÜRGÜNÜ
Kafkasya’dan Kırgızistan, Özbekistan ve

Kazakistan’a ikinci Kürd sürgünü 1944’de gerçek-
leşir. Yine Kasım ayında, sonbaharda. Yolda ve ıssız
bozkırlarda yüzleştikleri, soğuk, açlık ve ölüm oluyor.

1944 sürgünün senaryosu 1937’dekinin aynısı
ama koşullar bu sefer daha ağırdır. Gene gecenin
geç saatlerinde askerler aniden Kürd köylerini
kuşatır. Toparlanmaları için üç saat zaman tanınır.
Her aileye yalnız 1000 kg. ağırlığında eşya götürmek
izni verilir. Bu sefer çok fazla erkeği tutuklamak icap
etmiyor. Zaten erkeklerin yarısından fazlası savaş
cephelerinde Alman faşizmine karşı çarpışmaktadır.
Erkekler faşizme karşı ölüm-dirim mücadelesi
verirken, aileleri Orta Asya bozkırlarına soğuk, açlık
ve ölümün kucağına atılıyor... 

1944 sürgünü projesini SSCB İçişleri Halk
Komiseri (İİHK) Lavrenti Beriya hazırlamış, kararını
Haziran ayında SSCB Devlet Savunma Komitesi
Başkanı İosif Vissarionoviç Stalin şahsen vermişti.
Stalin’in imzasını taşıyan kararda şunları okumak-
tayız:

“Gürcistan SSC devlet sınırlarının korunması
koşullarını iyileştirmek amacıyla Devlet Savunma
Komitesi:

“Madde 1. 
- Gürcistan SSC’nin Axaltsixi, Adigey, Aspindzsk,

Bogdanovsk illerinde ve Acarıstan SSC’in sınır böl-
gesinde yaşayan Türk, Kürd ve Hemşinlerden
oluşan 86.000 kişilik 16.700 ailenin 40 binini
Kazakistan SSC’ye, 30 binini Özbekistan SSC’ye, 16
binini Kırgızistan SSC’ye göçertilmesini;

- Göçertme görevinin SSCB İç İşleri Halk
Komiserliğine (İİHK) havale edilmesini; 

- SSCB İİHK’nın (yoldaş Beriya) göçertmeyi 1944
yılının Kasım ayında gerçekleştirmekle
görevlendirilmesini karara bağlar…”

20 Eylül’de Özel bir talimatla İİHK başkanı ve
Devlet Güvenliği Baş Komiseri (istihbarat, sonradan
ismi KGB olmuştur) L. Beriya, “özel göçertme
operasyonun 15-25 Kasım tarihinde yürütülmesi” tal-
imatını imzalıyor. Ve 28 Kasım’da Stalin’e yazdığı
raporunda operasyonun başarıyla gerçekleştiğini
yazarak şunları belirtiyor:

“SSCB Devlet Savunma Komitesinin kararı
uyarınca İİHK; Gürcistan SSC’in sınır bölgelerinden
Türk, Kürd ve Hemşinlerin göçertilmesi operasy-
onunu yerine getirmiştir.

Bu ahalinin Türkiye’nin sınır bölgelerindeki nüfus-
la akrabalık bağları olan önemli bölümü, kaçakçılıkla
uğraşmış, göç havası içerisinde bulunmuş ve
Türkiye istihbarat organları için ajan devşirilmesine
hizmet etmiş, ve eşkıya gruplara yardım yataklık
yapmıştır.

(…)Axalkelek, Axaltsixi, Adigey, Aspindzsk ve
Bogdanovsk illerinde göçertme operasyonu 15 ve 18
Kasım 1944’de ve Acarıstan SSAC illerinde 25-26
Kasım 1944’de yapılmıştır. 

Toplam 91. 095 kişi göçertilmiştir”.  Göçertilen
91.095 kişiden 55.500 kişi Özbekistan’a, 29.500 kişi
Kazakistan’a, 11.000 kişi Kırgızistan’a yerleştir-
ilmiştir. Resmi belgelere yansıyan başka rakamlarda
sürülenlerin sayısında farklılıklar görülmektedir.
SSCB İçişleri toplum komiseri yardımcısı V.V.
Çernişov ve İİHK göç bölümü başkanı M.
Kuznetsov’un raporlarında 1944’te Gürcistan’dan
göçertilenlerin sayısı 92.307 kişi olarak gösterilirken,
Cumhuriyet’lere dağılımı ise şöyle ifadelendirilmiştir:

Özbekistan’a 53.133 kişi, Kazakistan’a 28.598,
Kırgızistan’a 10.546 kişi sürülmüştür. 

1944’de sürülenler Özbekistan ve Kazakistan
dışında Kırgızistan’ın Furunze (Bişkek), Talas, Oş,
Calalabad vilayetlerinin onlarca köyüne yerleştir-
ilmiştir. 1944 sürgünü “özel sürgün” niteliğinde
olmuş, 1940’lı yılların ortalarından itibaren 1937’de
sürülenler de bu kapsama alınmıştır. “Özel sürgün”
kararına göre her yerleşim birimine 10’a kadar aile
yerleştirilebileceği gibi, bir köyden diğer köye akraba
ziyaretlerine gidişler de yalnız özel izin kâğıtları ile
mümkün olmuştur. SSCB Halk Komiserleri
Sovyeti’nin V. Molotov’un imzasını taşıyan 8 Ocak
1945 tarihli kararında “özel sürgünzedelerin”
sıkıyönetim altında olduğu ve yaşamlarındaki sınırla-
malar sıralanmıştı. Ayrıca SSCB parlamentosunun
26 Kasım 1948 tarihli kararı uyarınca sürülenler, yeni
yerleşim birimlerinde “ebediyen” yaşamak zorunday-
dılar ve kaçış cehtleri 20 yıllık “mecburi emekle”
cezalandırılmalıydı. 

Sürülenler üzerindeki bu sıkıyönetim uygulaması
1956 yılına, Stalin’in ölümünden sonra iktidarda
yaşanan kısmi yumuşama dönemine kadar devam
etmiştir. 28 Nisan 1956’da, SSCB parlamentosu
kararıyla bu uygulama kaldırılmıştır. 

KIRGIZİSTANLI KÜRDLER
Sürgün çocuklarından olan Îbrahîmê Paşa

(İbrahim Paşayeviç
Nadirov) 1951 yılının 7
E k i m ’ i n d e
Kırgızistan’ın Oş böl-
gesinin Suzak ilinin
Bagış köyünde doğdu.
S o n r a d a n
Kırgızistan’daki “Kürd
polis ordusu”nu en
yüksek görevli albayı
olacaktı.  İbrahimê
Paşa’nın çocukluk ve
gençlik dönemlerinde
sürgün Kürdlerinin
neredeyse tamamı Oş

bölgesinin Kok-Yangak şehrindeki kömür maden-
lerinde çalışıyorlardı. Ortaokulu bitirdikten sonra
İbrahim kömür madeninde elektrikçi olarak görev
aldı.  1972’de Alma-ata (Kazakistan) köy işleri
enstitüsünü kazandı, 1977’de Kırgızistan’ın Celal-
abad bölgesinde maişet işleri sanayi tesisinde ikti-
satçı olarak çalıştı. Sonra emniyet sisteminde çalış-
mayı tercih etti. Emniyet’te görev kademelerini hızla
atladı. 1978- 1994 yılları arasında Oş ve Bişkek böl-
gelerinde polis teşkilatının çeşitli bölümlerinde
yönetici düzeyinde görevler aldı. 

SSCB İçişleri bakanlığı Karakanda (Özbekistan)
yüksek polis okulunda eğitim gördü (1983-1987).

1995 yılında Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’nın
hususi önem arz eden ekonomik cinayet ve irtişa ile
mücadele dairesinin başına getirildi. Bu görevini
2000 yılına kadar sürdürdü.

2001 yılına kadar Kırgızistan İçişleri Bakanlığı
ekonomik cinayetlere karşı mücadele şubesinin
başkan yardımcılığını yaptı. Daha sonra bakanlık
nezdinde irtişa ile mücadele dairesi başkanı, Bişkek
şehri Pervomaysk il emniyet müdür başkan yardım-
cılığı görevlerini yürüttü. 

2000 yılında polis albayı rütbesini aldı. Kırgızistan
polis teşkilatındaki üstün hizmetlerinden dolayı 5
adet devlet madalyası ile ödüllendirilmiştir. 

2004 yılında albay rütbesi ile emekliye ayrıldı.
Halihazırda Kırgız-Amerika “Atlant Nefaplast” fir-
masının başkanıdır. 2006 yılında Federe
Kurdistan’da “Russ Company” adlı inşaat-yatırım fir-
ması açtı. 

KIRGIZİSTANLI KÜRDLER
Rasul Başirov, 1970’te Ermenistan SSC Masis

ilinin Zahmet köyünde doğmuştur. Ortaokulu bitirdik-
ten sonra Kırgızistan Devlet Tıp Enstitüsünde eğitim
görmüştür. Eğitimini Devlet Tıp Akademisinin cer-
rahlık kürsüsünde sürdürmüştür. (1994-1996). Anı
kürsüde master yapmış ve çalışmaya başlamıştır.

(1996-1999). 

1999’da doktora tezi savunarak tip ilimleri doktor
adayı ismini almıştır. 1999’dan şimdiye kadar
Kırgızistan Devlet Tıp Akademisinin fakultetıf cer-
rahlık kürsüsünün asistanıdır. Kırgızistan Kurdleri
Birliği'nin başkan yardımcısıdır. 

Halka mütevazi hizmetleri nedeniyle Kırgızistan
Kürdleri arasında ‘doxtora me’ (bizim doktor) adıyla
tanınmaktadır. 

YÜZÜNE TOPRAK SÜRENLERİN DRAMI
Rakamlar soğuktur her zaman. Sonuçta bir ista-

tistiktir. Bir anlam ifade ederler ama hiçbir rakam, 60-
70 yıllık üzüntü ve öfkeden içi yanan bir ihtiyarın göz-
lerine taşan, kesik kesik kelimelerini titreten anlamı
veremez. 

Heso amca, 1945’te dünyayı Alman faşizminden
kurtaran tarihi zaferden sonra, beş yıl boyunca
aralıksız savaştığı cepheden Gürcistan’ın Aspinsk
ilindeki Tımuk köyüne, ailesine döndüğünde beş yıl
içerisinde çektiklerinden daha fazla acı duymuştu;
ailesi yoktu, köyü kaybolmuştu! İlk yaptığı iş, yerden
bir avuç toprak alıp yüzüne sürmek olmuştu…
Neden böyle yaptığını hala da izah etmekte zor-
lanıyor. “Bir anda kanım beynimde toplandı, delirdiği-
mi düşündüm...” diyor. Savaştan dönüp sürgün
edilmiş ailesini bulamayan her eski askerin böyle
tüyler ürperten bir öyküsü var.

KÜRD SÜRGÜNÜNDE TÜRKİYE FAKTÖRÜ
30’lu yıllardan başlayarak güçlenen faşizmle sıkı

ittifak ilişkileri içerisinde bulunan Türkiye’nin pro-
vokasyonları da Kürd sürgününde önemli bir etken
olmuştur. Geçen yüzyılın 20 ve 30’lu yıllarında Kürd
isyanlarıyla sarsılan Türkiye, ülkedeki durumu etk-
ileme ihtimali taşıyan, üstelik 6 yıl otonomi tecrübesi
yaşamış Kafkasya Kürdlerine sürekli düşmanca bir
yaklaşım beslemiştir. Sovyetler Birliği ve Kafkasya
Cumhuriyetleri ile ilişkilerinde Kürd faktörünü hep
gündemde tutmuş, Kuzey Kürdistanlılarla manevi ve
akrabalık bağları olan Kafkasya Kürdlerini etkisiz
hale getirmenin yollarını aramıştır. Kızıl Kürdistan,
Türkiye’nin gözünü her zaman korkutmuştur. 

Türkiye, 30’lu yıllarda sınırın Kafkasya yakasında
yaşayan Kürdlerle ilgili yürüttüğü bazı çalışmaları bil-
inçli biçimde deşifre ederek Sovyet hükümetini pro-
voke etmiştir. O dönemde gölgesinden bile korkan
Sovyet yöneticileri, Türkiye’nin kışkırtmalarını
Kürdleri sürmenin diğer bir gerekçesi olarak
algılamıştır.

kurdistan-post.eu
Hazırladı: Hejarê Şamil

Ardı var

Kırgızistan Kürdleri 
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А л ь -
М а л и к и
предъявил
ультиматум
суннитам и
к у р д а м .
Сразу 10
взрывов про-
г р е м е л и
вчера в
ш и и т с к и х
р а й о н а х

Багдада, унеся жизни по меньшей мере 40 человек.
Количество раненых превысило 100 человек. Серия
терактов скорее всего является предупреждением
премьеру-шииту Нури аль-Малики, который после
ухода войск США начал настоящее политическое
наступление на оппонентов-суннитов и даже при-
грозил полностью вытеснить их из правительства.

Самый крупный теракт осуществил смертник,
сумевший подъехать на начиненной взрывчаткой
машине "скорой помощи" к административному зда-
нию, в котором располагались правительственные
офисы. Град осколков и обломки автомашин накры-
ли соседний детский сад. Погибли 18 человек.

Два придорожных фугаса взорвались в районе
Амиль, убив семь и ранив более 20 человек.
Заминированный автомобиль сдетонировал на юге
иракской столицы. Там погибли трое и были ранены
шестеро человек.

На этом фоне межконфессиональное правитель-
ство национального единства, созданное в про-
шлом году стараниями американцев, переживает
сейчас самый серьезный кризис. Некоторые наблю-
датели уже заговорили о новом витке ливанизации
Ирака и грядущем конфликте между основными
этноконфессиональными группами.

Накануне аль-Малики предупредил суннитов,
что если их представители продолжат бойкотиро-
вать заседания парламента и совета министров, то
вместо коалиционного правительства он сформиру-
ет правительство большинства (у шиитских партий

достаточно для этого мандатов). В результате сун-
ниты могут оказаться вообще отстранены от управ-
ления страной.

Это предупреждение адресовано прежде всего
министрам от преимущественно суннитского блока
"Аль-Иракия", который набрал большинство голо-
сов на выборах в 2010 году, но так и не смог само-
стоятельно сформировать правительство.

Аль-Малики также выступил с угрозами в адрес
курдов, пообещав, что у них возникнут проблемы,
если они продолжат укрывать вице-президента
Тарика Хашими, бежавшего из Багдада после обви-
нений в терроризме.

Независимо от того, справедливы эти обвинения
или нет, суннитская община Ирака взбудоражена.
Сунниты опасаются, что после ухода американцев
аль-Малики решил упрочить свою власть, устранив
наиболее опасных политических противников, и
превратить суннитов в граждан второго сорта.

Наблюдатели отмечают, что аль-Малики не
любит идти на компромиссы с оппонентами, пред-
почитая подминать их. Все это может привести к
тому, что сунниты разочаруются в политических
средствах борьбы и вновь возьмутся за оружие.
Поэтому в свете вчерашних взрывов опасность
дестабилизации растет на глазах.

Чтобы попытаться исправить ситуацию, США
срочно вернули из отпуска посла Джеймса
Джеффри, а на подмогу ему отправили директора
ЦРУ Дэвида Петреуса.

Выведя воинский контингент, американцы сохра-
нили рычаги косвенного влияния. В Ираке остается
множество советников и инструкторов. США тратят
около 1 млрд. долл. в год на обучение иракских
полицейских. Объем контрактов на поставку броне-
техники и самолетов достигает 10 млрд. долл., из
них 3 млрд. оплачивает Вашингтон.

Так что, возможно, Белому дому все же удастся
убедить аль-Малики ослабить нажим на конкурен-
тов и восстановить хрупкий баланс, без которого
Ирак рискует быстро скатиться обратно в хаос граж-
данской войны.

Николай Сурков, ng.ru

Более 70 семей из города Ван на востоке Турции
переселились в район Соран в провинции Эрбиль в
Курдистане. Иммигранты в Соране говорят, что жители
области приветствовал их семьи, которые потеряли
свои дома и имущество в ходе октябрьского землетря-
сения, унесшего жизни около 700 человек.

Саид Рашид, 40 лет, из Вана, живет в Соране более
месяца.

"В Ване, мы боялись новых землетрясений", сказал
он. "Здесь мы чувствуем себя в безопасности, хотя нам
еще не подыскали места и я нахожусь в частном доме."

Рашид и другие члены его семьи живут под одной
крышей с пятью семьями - в общей сложности 35 чело-
век.

"Наша ситуация плохая", сказал он. "Мы, пять
семей, имеем только один обогреватель. Мы хотели бы
поселиться здесь, пото-
му что мы думаем об
этом как о нашей стра-
не".

Однако дети-бежен-
цы не могут учиться в
школах Иракского
Курдистана, потому что
они получили турецкое
образование.

Сукран Вахид, 15 лет,
поселился в Соране со
своей семьей. Он беспо-
коится о своем образо-
вании.

"Хотя наша жизнь после страшного землетрясения
наладилась, мы однако не хотим терять наше образо-
вание. Нам нравится учиться здесь на курдском языке,"
сообщил Вахид Рудав.

Местные жители в Соране приняли семьи в своих
домах.

Сафия Камиль,-30-летняя мать троих детей, оста-
лась с другом семьи.

"Мы потеряли все, что было в Ване, но когда мы
приехали сюда, нас тепло приняли", сказала она.

Камиль попросила Региональное правительство
Курдистана обеспечить их надлежащим жильем и

образованием для детей.
После землетрясения в Ване, в Соране был создан

комитет для сбора пожертвований для жертв.
Исмаил Ибрагим, член комитета, сказал: "Мы

собрали хорошую сумму пожертвований, но турецкое
правительство не позволяет нам доставлять помощь
оставшимся в живых, поэтому мы передали сумму
беженцам в Соран".

Амир Аббас, директор по делам иммиграции в
Соране, сказал, что из 70 семей, было всего 30 зареги-
стрированных беженцев.

Амир утверждает, что его офис не способен удовле-
творить потребности беженцев.

"У них есть два главных требования - стипендии и
образование - мы хотели бы, но не можем себе этого
позволить", сказал Амир. "Мы не можем предложить

образование, потому что они
получили образование в турец-
ких школах и мы не можем
обеспечить их турецкими учи-
телями. Даже если мы предло-
жим наше школьное образова-
ние, оно потом не будет полез-
ным в Турции, и Турция не при-
знает наших образовательных
систем".

По словам Амира, многие
жители Сорана выразили
готовность принять и помочь
беженцам из Вана.

"Этот гуманитарный жест народа Сорана очень
отраден, мы по-прежнему хотим знать, намерены ли
они оставаться здесь надолго или вернуться в Турцию.
Нам необходимо знать это для того, чтобы помогать
им," сказал Амир.

По словам Амира, местное самоуправление
Сорана намерено построить жилые комплексы для
беженцев.

"Это не лучшее время для строительства домов и
установки палаток", сказал он. "Мы ожидаем, что все
больше семей должны прибыть из Вана, и мы все для
этого полностью подготовили."

Президент Барзани осудил теракты в 
Багдаде и предложил помощь раненым

Президент Курдистана решительно осудил в
своем заявлении теракты против мирных граждан,
совершенные в Багдаде в четверг.

Президент молит Бога о мире для мучеников,
выражает соболезнования их семьям и пожелания
скорейшего выздоровления раненым.

В заявлении выражается готовность всех учреж-
дений здравоохранения и больниц Курдистана пре-
доставить все виды помощи и принять раненых в
результате взрывов.

"Хьюман Райтс Вотч"  издала доклад о  
турецко-иранских бомбардировках Курдистана

" Х ь ю м а н
Райтс Вотч"
п р е д с т а в и л а
доклад о транс-
граничных бом-
б а р д и р о в к а х
Курдистана со
стороны Ирана
и Турции в авгу-
сте-ноябре, в ходе которых погибло более десятка
гражданских лиц и перемещены сотни семей.

Доклад отмечает, что в областях, которые под-
вергались бомбардировкам якобы в ответ на транс-
граничные нападения РПК и Пежак, судя по всему не
было военных целей.

"Иран может сказать, что отвечает на вооружен-
ные нападения из Иракского Курдистана, но его
собственные атаки, в том числе с неизбирательным
использованием ракет в районе гражданских дере-
вень, наносят серьезный ущерб гражданским
лицам", говорится в отчете Сары Лии Уитсон, дирек-
тора Хьюман Райтс Вотч по Ближнему Востоку.

ХРВ также "наблюдала и сфотографировала
ясно обозначенные остатки иранских 333-мм. ракет
Шахин", которые не могут быть точно наводимы и
действуют неизбирательно, всего в одном километре
от деревни в районе Пишдар провинции
Сулеймания.

"Хьюман Райтс Вотч наблюдала десятки повреж-
денных домов, более 10 частично или полностью
опустевших деревень, и временные палаточные
лагеря в Сидакане (к северу от города Эрбиль)," -
говорится в докладе.

К е м а л ь  К и р к у к и  п р и н я л  
делегацию армянского парламента

Спикер парламента Курдистана Камаль Киркуки
сегодня принял делегации посольства Канады и
посольства Иордании в Ираке, а также делегацию
парламента Армении. Во время встречи с канадским
и иорданскими послами курдский спикер рассказал о
ситуации в Курдистане и подчеркнул, что Курдистан
стремится установить тесные отношения со всеми
странами мира. В свою очередь посол Канады отме-
тил, что Курдистан – это великолепное и безопасное
место для инвестиций. На встрече с делегацией пар-
ламента Армении Камаль Киркуки отметил истори-
ческие связи между двумя народами. Обе стороны
выразили желание расширить и укрепить отношения
между Арменией и Курдистаном.

Политбюро ДПК и ПСК обсудили
события в Сирии и Багдаде

В понедельник, прошло заседание Высшего
совместного комитета Политбюро ДПК и ПСК.
Обсуждалась обстановка в Сирии и политический
кризис в Багдаде. Участник подчеркнули, что
Курдистан должен сыграть роль в решении проблем,
а также решить нерешенные вопросы между с феде-
ральным правительством. kurdistan.ru

Иракская стабильность взорвана

Беженцы из Вана в иракском Курдистане
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В четверг, президент Ирака Джаляль

Талабани и вице-президент США Джо

Байден обсудили в телефонном разговоре

политический кризис в Ираке. Джо Байден

высоко оценил роль президента Талабани в

созыве совещания всех иракских политиче-

ских фракций в целях преодолению кризиса.

Он выразил также поддержку США усилиям

Талабани по решению проблем.

Вице-премьер Турции Бюлент Аринч
вчера в парламенте при рассмотрении бюд-
жета на 2012 год, остановился на курдском
вопросе и заявил: "курды – это тысячелет-
няя реальность, и если это игнорировать, то
мы вернемся на 80 лет назад. Мы им дадим
все национальные права, признание курд-
ской идентичности очень важно, это выте-
кает из прав человека. И я думаю, что
премьер-министр и глава Народно-
Демократической партии в этом вопросе
думают одинаково. Если курд в Турции ска-
жет: "я курд", я этим горжусь и хочу, чтобы
меня воспринимали именно так", мы долж-
ны уважать и принимать это его желание.
Кроме того Аринч заявил, что курдский
вопрос не возник 3, 20 или 30 лет назад. По
его словам, это – тысячелетняя реальность.
На это выступление Аринча откликнулась
сопредседатель прокурдской Партии мира и
демократии Гюльтан Кишанак. По ее сло-
вам, "Конечно, права каждого человека и
каждого народа священны, мы уже в тече-
ние 20 лет слышим эти слова о курдской

реальности, и
впервые об этом
заявил бывший
п р е з и д е н т
Демирель. В
последний раз в
2005 году об
этом говорил
п р е м ь е р -
м и н и с т р
( Э р д о г а н ) .
Прошло уже 5-6 лет, и никакого толка от
этих разговоров нет. Эти слова должны
иметь практические правовые последствия.
Кишанак также обратила внимание на рабо-
ту по подготовке новой конституции, где
должны быть признаны права курдов. Как
отмечает сайт "Авеста", впервые в
Меджлисе чиновник такого высокого уровня
говорит о курдской реальности. Таким обра-
зом Аринч открыл новый этап в политике
Турции, и если эти его слова будут среьез-
ны, то в ближайшее время мы в этом убе-
димся.

Европейская организация по безопасности
ОБСЕ во вторник осудила арест нескольких
журналистов в Турции, в том числе фотограф
агентства "Франс Пресс" - курда Мустафы
Озера по подозрению в связях с курдскими
повстанцами. "Хотя правительство имеет бес-
спорное право бороться с терроризмом, борь-
ба должна осуществляться без затыкания рта
прессе без ограничения права общественности
на получение информации", - говорится в
заявлении, подписанном представителем
ОБСЕ Дуней Миятович. "Это право включает в
себя освещение чувствительных вопросов,
таких как терроризм", утверждает Миятович,

выражая сожаление по поводу "огромного
объема последних рейдов полиции", и пред-
упредив, что это "угрожает общей ситуации со
свободой прессы". ОБСЕ отмечает арест 20
журналистов по подозрению в связях с Союзом
курдских сообществ, большинство из которых
работают для прокурдских СМИ. Фотограф
АФП Мустафа Озер также был арестован во
вторник в собственном доме в Стамбуле, при-
чем арест сопровождался многочасовым обыс-
ком. В ходе обыска антитеррористическая
полиция захватила документы и скопировала
компакт-диски и карты памяти, как о том
сообщил АФП его адвокат Сибель Токаоглу.
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Президент Барзани обсудил с 
американским послом пути выхода
из политического кризиса в Ираке

Президент Курдистана Масуд Барзани в пятницу принял в

Дохуке посла США в Ираке, Джеймса Джеффри.

Президент обсудил с послом политический кризис в Ираке и

необходимые меры для проведения встречи политических блоков с

целью урегулированию кризиса.

КРГ дало рождественско-новгодний
ужин для иностранных дипломатов

Департамент иностранных дел КРГ во вторник провел рожде-

ственский ужин для  дипломатического корпуса, чтобы поблагода-

рить иностранных дипломатов за их работу в Курдистане в течение

последнего года.

Приветствуя дипломатов, глава Департамента иностранных дел

министр Фалах Мустафа сказал: "Организуя это мероприятие, мы

хотели бы воздать должное всем нашим друзьям в международном

сообществе, которые напряженно работали, чтобы принести про-

грессивные изменения в регион. Оглядываясь вокруг в этом зале,

мы все - свидетели силы разнообразия и лидерства тех, кто верит

во взаимное партнерство для создания лучшего будущего. От

имени всех сотрудников КРГ, я хотел бы сказать спасибо и поздра-

вить с Рождеством и Новым годом."

На ужине присутствовали курдские министры и губернатор

Эрбиля, оценивший вклад иностранных дипломатов "в поступа-

тельное развитие региона", а также поблагодаривший тех, кто доб-

ровольно остался в Курдистане на время каникул.

В мероприятии также приняли участие посол Канады в Ираке

Марк Гвоздецкий и заместитель главы миссии Нидерландов в

Ираке Ларс Туммерс.

Всего в настоящее время в Курдистане есть 23 иностранных

представительства, а также офисы ООН и международных органи-

заций.

Байден выразил поддержку попыткам Талабани
преодолеть иракский политический кризис

Вице-премьер Турции: "Если гражданин
хочет, чтобы его считали курдом, мы 
должны уважать и принимать это желание"

ОБСЕ вступилось за арестованных
в Турции курдских журналистов
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