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Áè ëèð ñÿí, íÿ åò ìèø êöðäëÿð áèð çà ìàí?  Ãÿ äèì Àâ ðî ïà íûí õà÷ ïÿ ðÿ ñò ëÿ ðè,    Ìöñÿë ìàí êå ÷ ìè øèí þé ðÿí ñÿ ÿý ÿð,
Ãóð òàð ìûø Èñ ëà ìû ÷îõ àü ûð äàð äàí!     Éöç èë ëÿð ñûí äûð ìûø ýþé ìÿ ñ ÷èä ëÿ ðè.  Êöðäöí äÿ ðý à ùû íà äà èì áàø ÿé ÿð.
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Èì ïå ðè éà Áà êû éà ãî øóí éå ðèò -
ìÿê äÿ ìà ðàã ëûé äû âÿ áó èñ òÿ éè íÿ
íà èë îë ìàã ö÷öí hÿð úöð áÿ hà íÿ
òà ïà úàãäû. Ùÿ ìèí ýå úÿ êö ÷ÿ âÿ
ìåé äàí ëàð äà, hÿò òà áèð íÿ ôÿð îë ìà -
ñàé äû áå ëÿ, õö ñó ñè òÿ ëèì êå÷ ìèø
ãî øóí hèñ ñÿ ëÿ ðè ïàé òàõ òû ìû çà äà õèë
îëà úàã äû. Àí úàã ãûð üûí ëà ðûí ñà éû íû
ìè íè ìó ìà åí äèð ìÿê îëàð äû. Áó
øÿðò ëÿ êè, õàëã hÿ ðÿ êà òû íà ðÿh áÿð ëèê
åäÿí ëÿð àü ûë ëû îëàé äû ëàð. Ùà êè ìèé -
éÿò ö÷öí éîõ, õàë ãûí òà ëå éè ö÷öí
äö øö íÿé äè ëÿð. ×îõ òÿ ÿñ ñöô  êè, áå -
ëÿ  äöøöíúÿëè áèðè éîõ èäè. Ùÿ ðÿ ñè
áèð ìÿç hÿ áÿ ãóë ëóã åäÿí “ëè äåð -
ëÿð” õàë ãû äöí éà íûí ÿí ìöà ñèð çè -
ðåh ëè äþ éöø ìà øûí ëà ðû íûí, íÿ øÿ ëÿí -
äè ðèë ìèø, õö ñó ñè òÿ ëèì êå÷ ìèø ãî -
øó íóí ãàð øû ñû íà ýþí äÿ ðèá, þç ëÿ ðè
èñÿ ãà ÷ûá ýèç ëÿí äè ëÿð.

Áà êû ÑÑÐÈ-íèí ÿí ñòðà òå æè øÿ -
hÿð ëÿ ðèí äÿí áè ðè èäè. Îäóð êè, áó ðà -
äà êè ôà éÿò ãÿ äÿð ãî øóí íþâ ëÿ ðè
ñàõ ëà íû ëûð äû. Áó ãî øóí áèð ëÿø ìÿ ëÿ -
ðè ÑÑÐÈ-éÿ îëà áè ëÿ úÿê ÿí ýöú ëö
õà ðè úè ìö äà õè ëÿ íèí ãàð øû ñû íû àë ìà -
üà ãà äèð èäè. Äå ìÿ ëè, Áà êû äà ìè -
òèíã ÷è ëÿ ðè òÿú ðèä åò ìÿê ÷îõ àñàí
ìÿ ñÿ ëÿé äè. Àí úàã Ì.Ãîð áà ÷îâ
áàø ãà éîë ñå÷ äè. Î, Áà êû éà ñàã ãàë -
ëû ëà ðû ýþí äÿð äè. “Ñàã ãàë ëû” äå ìÿê -
ëÿ, Áà êû éà ýþí äÿ ðè ëÿí hÿðá ÷è ëÿ ðèí
âÿh øè ëè éè íè äèã ãÿ òÿ ÷àò äûð ìàã íèé -

éÿ òèí äÿ äå éè ëÿì. Ôà úèÿ äÿí ñîí ðà
èêè ýöí ìÿí áó ñàã ãàë ëû ëà ðû ýþð -
äöì. Éàí âà ðûí 20-äÿ “Ñàë éàí êà -
çàð ìà ñû”íûí ãàð øû ñûí äà ñà üà-ñî ëà
øö òö éÿí òàíê ëà ðûí öñ òöí äÿ ÿëè àâ òî -
ìàò ëû îòó ðàí “hÿðá ÷è ëÿð” 35-40
éàø ëà ðûí äà àäàì ëàð èäè ëÿð.

Òÿ áèè êè, Åð ìÿ íèñ òàí äà éà øàé -
àí àçÿð áàé úàí ëû ëàð äÿ äÿ-áà áà òîð -
ïàã ëà ðûí äàí ãî âó ëàí äà hÿ ìèí ðåñ -
ïóá ëè êà íûí ðÿh áÿð ëè éè áå ëÿ áèð àä -
äûì àò ìà äû, ÿê ñè íÿ, äå éèð äè ëÿð êè,
àçÿð áàé úàí ëû ëàð áó ðà äà äèíú îòóð -
ìóð ëàð, åð ìÿ íè ëÿ ðè ãÿò ëÿ éå òè ðèð ëÿð.
Áó íó òÿñ äèã åò ìÿê äÿ ÷ÿ òèí äå éèë -
äè. 5-6 äû üà íû þë äö ðöá äå éèð äè ëÿð
êè, àçÿð áàé úàí ëû ëàð ãÿò ëÿ éå òè ðèá ëÿð.
Áóí ëàð ñû íàí ìûø öñóë ëàð äûð.

Áÿ ëè, ß.Âÿ çè ðîâ íÿ Äàü ëûã Ãà -
ðà áàü äà þë äö ðö ëÿí, íÿ ÷þë ëÿ ðÿ ñÿ -
ïÿ ëÿ íÿí àçÿð áàé úàí ëû ëàð äàí, íÿ äÿ
åëÿ Áà êû íûí þçöí äÿ òÿõ ðè áàò ëàð òþ -
ðÿ äÿí åð ìÿ íè ëÿð äÿí éà çûð äû. Àçÿð -
áàé úàí ëû ëà ðûí èñÿ þç hàã ëà ðû íû òÿ ëÿá
åò ìÿ ëÿ ðè îí ëàð ö÷öí åêñ òðå ìèçì
èäè.

Åð ìÿ íèñ òàí äàí àçÿð áàé úàí ëû ëàð
ñîí íÿ ôÿ ðè íÿ ãÿ äÿð ãî âóë ìóø äó -
ëàð. Þçö äÿ hå÷ áè ðè åâèí äÿí áèð
äÿñò ïàë òàð äà ýþ òö ðÿ áèë ìÿ ìèø äè.
Õàí êÿí äèí äÿí äÿ åé íè ãàé äà äà.
Äàü ëûã Ãà ðà áàü äà êû àçÿð áàé úàí ëû -
ëàð éà øà éàí êÿíä ëÿð éàí äû ðû ëûð, òà -

ëàí åäè ëèð, èí ñàí ëàð âÿh øè úÿ ñè íÿ
ãÿò ëÿ éå òè ðè ëèð, äè ðè-äè ðè éàí äû ðû ëûð äû -
ëàð. Áè çèì áè âåú ðÿh áÿð ëÿð èñÿ áàø -
ãà hà âà ÷à ëûð äû ëàð. Éàë âàð-éà õàð ëà
Àçÿð áàé úàí äàí êþ ÷öá ýåò ìèø åð -
ìÿ íè ëÿ ðè ýå ðè ãàé òà ðûð, hÿð úöð ãàé -
üû ýþñ òÿ ðèð, áàø ëà ðû íà ñû üàë ÷ÿ êèð äè -
ëÿð.

Áÿ ëè, áå ëÿ èäè î äþâð. Áèð äû üà -
íûí õÿòè ðè íÿ íå ÷ÿ àäà ìû äå ñÿí,
ãóð áàí âåð ìÿ éÿ hà çûð îëàí ëàð âàð -
äû. Áó äà åð ìÿ íè ëÿ ðèí ÿë-ãî ëó íó
à÷ûð äû. Äè ýÿð òÿ ðÿô äÿí, õàëã hÿ ðÿ -
êà òû íû ÷èð êèí ìÿú ðà ëà ðà éþ íÿëò ìÿê
ö÷öí Ìîñê âà ÀÕÚ ñû ðà ëà ðû íà þç
àäàì ëà ðû íû éåð ëÿø äèð ìèø äè. Îí ëàð
ãàí-ãàí äå éèð äè ëÿð. Äà üûò ìàã äàí,
ãûð ìàã äàí äà íû øûð äû ëàð. Ìîñê âà éà
äà áó ëà çûì èäè.

Èì ïå ðè éà íûí Àçÿð áàé úàí äà êû
ñè éà ñÿ òè íèí hÿ éà òà êå÷ ìÿ ñè íÿ áèð -
áà øà ðÿh áÿð ëèê åäÿí Âèê òîð Ïîë éà -
íè÷ êî ß.Âÿ çè ðî âäàí  17 ýöí ñîí -
ðà Â.Áà êà òè íÿ ìö ðà úè ÿò åò äè. Àì -
ìà áè ðèí úè êà òèá äÿí äà hà èí ñàô ëû
èäè: “21 àâ ãóñò 1989-úó èë. ÑÑÐÈ
äà õè ëè èø ëÿð íà çè ðè Â.Áà êà òè íÿ. Ñîí
ýöí ëÿð äÿ ðåñ ïóá ëè êà äà, õö ñó ñè ëÿ
Áà êû äà âÿ çèé éÿò ýÿð ýèí ëÿø ìèø äèð.
Èú òè ìàè àñà éè øè âÿ òÿh ëö êÿ ñèç ëè éè
òÿ ìèí åò ìÿê ìÿã ñÿ äè ëÿ äà õè ëè ãî -
øóí ëà ðûí 1500-2000 ÿñ ýÿ ðè íè Áà êû
øÿ hÿ ðè íÿ ýþí äÿð ìÿ éè íè çè õà hèø

åäè ðÿì. Âèê òîð Ïîë éà íè÷ êî”.
Ìîñê âà èñÿ òÿ ëÿñ ìèð äè. Áóí ëàð

hÿ ëÿ àç èäè. Àðà íû áèð àç äà ãû çûø -
äûð ìà ëûé äû ëàð. Áåø-àë òû åð ìÿ íè þë -
äöð öëìÿ ëèé äè. Öñ òÿ ëèê, áó àäàì ëàð
Ìîñê âà äàí êþ ìÿê èñ òÿ éÿí ëÿð ïàð -
òè éà ðÿh áÿð ëÿ ðè èäè ëÿð. Ùþ êó ìÿò
ðÿh áÿ ðè äÿ ãî øóë ìà ëûé äû áó ÷à üû ðû -
øà. Íÿ hà éÿò, áó äà îë äó: “11 éàí -
âàð 1990-úû èë. ÑÑÐÈ Íà çèð ëÿð Ñî -
âå òè íèí ñÿä ðè Í.È.Ðûæ êî âà. Èú òè ìàè
àñà éè øèí ìö hà ôè çÿ ñè íè ýöú ëÿí äèð -
ìÿê âÿ áàø âå ðÿ áè ëÿ úÿê ìèë ëÿò ëÿ -
ðà ðà ñû êîíô ëèê òèí ãàð øû ñû íû àë ìàã
ìÿã ñÿ äè ëÿ Àçÿð áàé úàí ÑÑÐ-ÿ
ÑÑÐÈ Äà õè ëè Èø ëÿð Íà çèð ëè éè íèí 7
ìèí íÿ ôÿð ëèê äà õè ëè ãî øóí êîí òèí -
ýåí òè íè ýþí äÿð ìÿ éè íè çè õà hèø åäè -
ðÿì. Àçÿð áàé úàí ÑÑÐ Íà çèð ëÿð
Ñî âå òè íèí ñÿä ðè Àé àç Ìö òÿë ëè áîâ”.

Áóí äàí èêè ýöí ñîí ðà “Àë ôà”
ãðó ïó Áà êû äà åð ìÿ íè ëÿð éà øà éàí
ìÿí çèë ëÿ ðÿ hö úóì ëàð òÿø êèë åò äè.
Áèð hÿô òÿ ñîí ðà èñÿ Áà êû íû ãàí ÷à -
íà üû íà äþí äÿð äè ëÿð. Äà hà èêè ýöí
ñîí ðà À.Ìö òÿë ëè áîâ ýþñ òÿð äè éè õèä -
ìÿò ëÿ ðèí ÿâÿ çè íè àë äû. Ìîñê âà îíó
Àçÿð áàé úà íà ðÿh áÿð òÿ éèí åò äè.
Õàë ãû íûí ãà íû öñ òöí äÿí êå ÷èá hà êè -
ìèé éÿ òÿ ýÿ ëÿí hå÷ âàõò Âÿ òÿ íè
ö÷öí hå÷ íÿ åäÿ áèë ìÿç. ßê ñè íÿ,
äà hà áþ éöê áÿ ëà ëà ðà ñà ëàð. Íå úÿ êè,
À.Ìö òÿë ëè áîâ ñàë äû.

20 Éàí âàð ôà úèÿ ñè íè òþ ðÿ äèá ÿë -
ëÿ ðè ãà íà áàò ìûø ãà íè ÷ÿí ëÿð ýåú-
òåç ÿäà ëÿò ìÿh êÿ ìÿ ñè ãàð øû ñûí äà
úà âàá âå ðÿ úÿê   âÿ þç ëà éèã ëè úÿ -
çà ëà ðû íû àëà úàã ëàð.

Àçàäëûã øÿùèäëÿðè

2020Éàí âàð òà ðè õè ìèç äÿ hÿì ôà úèÿ, hÿì äÿ ãÿh ðÿ ìàí ëûã
ñÿ hè ôÿ ñè äèð. Ñî âåò èì ïå ðè éà ñû íûí ãà íè ÷ÿí ëè éè áö òöí ÷ûë -
ïàã ëû üû èëÿ òÿñ äèã ëÿí äè 20 Éàí âàð äà. Åé íè çà ìàí äà,

õàë ãû ìû çûí àçàä ëûã óü ðóí äà ìö áà ðèç ëè éè þçö íö ýþñ òÿð äè. Õàëã ëà ðûí
àçàä ëûã èñ òÿê ëÿ ðè íè áîü ìàã äà ñû íàí ìûø ñî âåò ìå òîä ëà ðû Àçÿð áàé -
úàí äà äà øà ÷ûð ïûë äû.
Òà ðèõ ýþñ òÿ ðèð êè, àçàä ëûã, hàãã-ÿäà ëÿò èñ òÿ éÿí õàëã ëà ðû ñóñ äóð ìàã
ö÷öí èì ïå ðè éà íÿ éèí áà hà ñû íà îëóð ñà-îë ñóí, áó hàãã àìàë ëà ðà
ìöõ òÿ ëèô äîí ýå éèí äè ðèð, åìèñ ñàð ëà ðû íû ýþí äÿ ðèá ÷àõ íàø ìà ñà ëûð,
ñîí ðà äà èíñàí ëà ðû àìàí ñûç úà ñû íà ãû ðûð. Áó çà ìàí òÿ áèè êè, éåð ëè
ãóë ëà ðûí äàí, ìàí ãóðò ëàø äûð äûã ëà ðû àäàì ëàð äàí èñ òè ôà äÿ åäèð äè ëÿð.
Àçÿð áàé úàí äà õàëã hÿ ðÿ êà òû íû áîü ìàã ö÷öí èì ïå ðè éà áÿ hà íÿ àõ -
òà ðûð äû.

Áàø ðåäàêòîðäàí

Мян она гядяр ермяни-
мцсялман давасы эюрмцшям.
“Итля йолдаш оланын зопасы ялиндя
олмалыдыр” дейя бизя нясищят
верярди. Илляр кечдикъя бу сюзлярин
мцдриклийинин шащиди олдуг.
Шовинистлярин фитвасы иля ермяни
дашнаклары Азярбайъанын язяли
yерляри олан Даьлыг Гарабаь тор-
пагларынын ишьалына башлады. Вя
дцз 22 ил яввял -1990-ъы ил йанва-
рын 19-дан 20-ня кечян эеъя
Азярбайъан халгынын башына эяти-

рилян фаъиялярин ян дящшятлиси эяти-
рилди. Вятянин истиглалы вя милли
азадлыьы уьрунда мцбаризяйя гал-
хан, гялбиндяки вятян севэисин-
дян башга щеч бир силащы олмайан
ялийалын, эцнащсыз инсанлар, тяпя-
дян дырнаьа ян мцасир силащларла
силащланмыш, азьын ермяни даш-
накларынын вя Совет империйасы
гошунларынын амансыз вящшилийинин
гурбаны олдулар. эцллц-чичякли
Бакымызын гара асфалт йоллары, хал-
гымызын азадлыьы уьрунда мцбари-
зяйя галхан, иэид оьлан вя гызла-
рымызын ганы иля бойанды. Халгымыз
юз суверенлийи уьрунда мцбаризя-
дя илк шящидлярини верди. Пайтахтын
Азадлыг мейданындан Шящидляр
хийабанына гядяр гырмызы гярянфил-
лярля шящидляря мисли эюрцнмямиш
“чялянэ” щюрцлдц, матям чялянэи.
Онлар юз юлцмляри иля, ябяди
юлмязлик газандылар. Шящидляр

хийабаны вятян йолунда ъанлары-
ны фяда вермиш оьул вя гызларымыз

цчцн ябяди мянзил олду. Ал-гырмы-
зы гярянфилляр Шящидляр Хийаба -
нынын рямзиня чеврилди. Бцнювряси
ганла гойулан бир гурулушун
сону, ганла да битмяли иди. Беля
ки, 1986-ъы илдя Алма-Атада
казакларын гырьыны, 1988-ъи илдя

Фярганя щадисяляри, 1989-ъу илин
апрелиндя Тбилиси гятлийамлары,
1990-ъы илин йанварында Бакыда,
1991-ъи илдя Вилнус шящяриндя
ганлы гырьынлар тюрядилди. Тяяссцф
ки, Москва вя Бакыда отуран сат-
гын рящбярлярин щазырладыьы ъинайят-
кар планлар щяйата кечирилди. Бакы
ящалиси дящшятли сящня иля цз-цзя
галды. Синяси эцллялярдян дешик-
дешик олмуш инсан ъясядляри цряк-
ляри эюйнядир, тцкцрпядиъи налялярин
сядасы яршя галхырды. 20 Йанвара
ачылан сящярдя 130-дан артыг

шящид, 700-дян артыг йаралы гана
бойанды. Бу щадисяляри эизлятмяйя
чалышан дювлят рящбярляринин якси-
ня олараг, Москвада йашайан вя
ишляйян Улу Юндяр, Щейдяр Ялийев
ъянаблары етираз яламяти олараг
Сов.ИКП сыраларындан чыхмасы
цчцн бяйанатла чыхыш етди. Бу, тяк
сийаси pартийа цзвцнцн дейил, узун

мцддят Совет Иттифагынын апарыъы
рящбярляриндян бири олмуш, бир
шяряфли шяхсиййятин ъясарятли щяря-
кяти иди. Халг щеч вахт йанылмыр,
она эюря дя эеъ дя олса,
Азярбайъанын хиласкарыны Бакыйа
эятирди вя щяръ-мярълийя сон
гойулду. Мящз Президент Щейдяр
Ялийевин тарихи хидмятидир ки, 20
Йанвар гырьыны Цмуммилли фаъия
сявиййясиня галдырылды вя она
щцгуги-сийаси гиймят верилди.
Президент Щейдяр Ялийев шящидля-
рин рущунун йад едилмясиня щями-

шя бюйцк диггят йетирирди. Онун
шяхсян шящидляр цчцн абидя ком-
pлексинин тикдирмясиня нязарят
етмяси, хцсуси гиймятляндирилмяли-
дир. Бу халгын эяляъяйи цчцн, тари-
хин ган йаддашы цчцн атылан
мцщцм бир аддымдыр. Инанырыг ки,
20 Йанвар гящряманлары щеч вахт
унудулмайаъаг, Шящидляр

Хийабаны халгымызын инанъ, зийаря-
тэащы олаъагдыр. Анъаг тясялли
ондадыр ки, халгымыз мцстягилдир.
Азярбайъан халгы юз мцдрик лидери
Улу Юндяр, Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлийи иля мцстягиллийини ялдя етмиш-
дир. Халг йахшы билир ки, инди Улу
Юндяр, Щейдяр Ялийев сийасятини
инамла давам етдирян щюрмятли
Президентимиз Илщам Ялийев
ъянаблары, вятянимизин вя халгымы-
зын гарантыдыр.   Аллащ бцтцн шящид-
ляримизя гяни-гяни рящмят елясин! 

Тащир СÜЛЕYМАН

��ð ä�í áèç àòà-áà áà ëà ðû ìû çûí í� ñè h� òëÿðè íè óíó äó -
ðóã, ‰çƒ  ä� òåç óíó äó ðóã. Áà áàì Êƒðä Ìóñà, ‰ì ðƒ íƒí
ñî íó íà-éééé éÿíè ééééééé115 jà øû íà ã� ä�ð Ã�ð áè Àç�ð áàj ‡à íûí Âå -
äè áà ñàð �jà ë� òèí ä� jà øà ìûø äûð. Î, h�ð çà ìàí åð ì� íè ë� -
ðèí ìƒ õ�í í�ò îë äóã ëà ðûí äàí äà íû øàð äû â� áè ç� ò‰â ñè j� ñè
ä� î îëàð äû êè, åð ì� íè ë� ð� åòè áàð åò ì� jèí. ×ƒí êè, îí ëàð
ôƒð ñ�ò äƒ ø�í êè ìè, ‰ç ïèñ �ì�ë ë� ðè íè h� jà òà êå ÷è ð� ‡�ê ë�ð.

ÃÀÍ ËÛ JÀÍ ÂÀÐ - ÀÇÀÄ ËÛÃ ÄÀÑ ÒÀ ÍÛ

ÃÀÁÎÉ  ÀÜËÀÉÛÐ
Áó ýöí ìàòÿì ýöíö, Ãàáîé àüëàéûð,
Êàìèëèí ÷àëäûüû éàíäûðûð áèçè.
Î ãÿìýèí íàëÿñè öðÿê äàüëàéûð,
Áàêû êö÷ÿëÿðèí ñàí ãàí äÿíèçè.

Íÿ ãÿäÿð ãûðûëûá áóðäà ÿðÿíëÿð,
Ùå÷ óíóäà áèëìÿç îèíó ýþðÿíëÿð.
Ýåäèá àòà-àíà, þâëàä, íå÷ÿ íÿð,
Ýþðÿíäÿ ãûðûëäû àíàëàð äèçè.

Äþçìÿäè Èëùàìûí àéðûëûüûíà,
Ôÿðèçÿ çÿùÿðëÿ ãÿñò åòäè úàíà.
Ôÿðéàäëà ãûøãûðäû î ãîøà àíà,
×þêäö ãàðøûñûíäà îíëàðûí äèçè.

Ýÿëèð õèéàáàíà õàëã äÿñòÿ-äÿñòÿ,
Ùàáèë êàìàí÷àäà ÷àëûð øèêÿñòÿ.
Äþçÿ áèëìÿéèðèê áó àüûð ãÿñòÿ,
ßäàëÿò éàíûãëû äèíäèðèð ñàçû.

Ôÿãÿò òÿñÿëëèëÿð âàð öðÿéèìäÿ,
Ãÿëÿìèìëÿ ýöíäÿ øÿùèäÿì ìÿí äÿ.
Ñåâèíèðÿì àçàäëûüû ýþðÿíäÿ,
Äÿðäèìè äåéèðÿì, éàçûðàì éàçû.
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Danimarka PKK-nın
kanalını bağlamayacaq

Danimarkada Kopenhagen məhkəməsi
Türkiyə hökumətinin və yerli prokurorluğun
tələblərinə baxmayaraq, “Roj TV” adlı kürd
kanalından lisenziyanı geri almayıb,
sadəcə cərimələməklə kifayətlənib

“Mərkəz” xəbər verir ki, kanalın
cərimələri haqda xarici mətbuatlarda müx-
təlif rəqəmlər yazılıb. “Röyters”in məlumatı-
na görə, məhkəmə kanalı 22 min dollar
cərimələyib. Hürriyət qəzetinin yazdığına
görə, 400 min avro, DW-WORLD-ün
xəbərinə görə isə, cərimənin məbləği 700
min avro təşkil edir. Peyk vasitəsilə yayım-
lanan “Roj TV” Kürd Fəhlə Partiyası (KFP)
tərəfindən maaliyyələşdirilir. KFP
Türkiyədə, ABŞ-da və Avropa Birliyində ter-
ror təşkilatı kimi tanınır. Danimarka peyk
vasitəsilə yayımlanmaq üçün “Roj TV”-yə
2004-cü ildə lisenziya verib. Danimarkadan
68 ölkəyə yayımlanan kanalın krallıq
ərazisində şəxsi telestudiyası mövcud
deyil. Məhkəmənin saytında telekanalın aid
olduğu şirkətlərin 40 cərimə, təxminən 11
min dollar ödəməli olduğu yazılıb.

Türkiyə məhkəmənin qərarı ilə razılaş-
mayıb. Belə ki, Türkiyə Parlamentinin spik-
eri Cəmil Çiçək kanalın terroru dəstək-
lədiyini vurğulayıb. Prokuror isə qərarı
apelyasiya məhkəməsinə verəcəyini deyib.

İraq İçişleri Nazirliyi, Kürd
R ə h b ə r l i y i n d ə n  Ta r ı k  Ə l
Haşimini təslim etməsini istədi

İraqın yarı
rəsmi kanalı
olan Əl
İraqıya tele-
v i z i y a s ı n ı n
x ə b ə r i n d ə ,
" İ ç i ş l e r i
Naz i r l i y i n i n
özərk Kürd
rəhbərliyində-
ki İçişleri Nazirliyindən, haqqlarında həbs
qərarı çıxan Əl Haşimi və bərabərindəki 14
nəfərin həmən həbs olunub mühakiməyə
təslim edilməsini istədiyi" ifadə edildi.

İraq Yüksək Mühakimə Şurası, Əl
Haşiminin həbs olunan bəzi qorumalarının
verdikləri ifadələrdə şiddət hərəkətlərini Əl
Haşiminin əmrləri istiqamətində etdiklərini
dilə gətirməsindən sonra 19 Aralıq/dekabr-
da Əl Haşimi və bərabərindəki 14 nəfər
haqqında Konstitusiyanın terrorla əlaqədar
4. maddəsinə görə həbs qərarı vermişdi.

Türkiyənin iki əhəmiyyətli 
universitetində kürd dili və
ədəbiyyatı bölməsi açılacaq

Türkiyənin iki əhəmiyyətli univer-
sitetində kürd dili və ədəbiyyatı bölməsi
açılacaq  Ankara və İstanbul univer-
sitetlərinin ədəbiyyat fakültələrində «kürd
dili və ədəbiyyatı» hissəsinin açılması daha
məqsədəuyğun görülüb Türkiyənin iki
əhəmiyyətli universitetində kürd dili və
ədəbiyyatı bölməsi açılacaq. ANS PRESS-
in Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi
xəbərə görə, bir çox universitetlərdə bu
bölmənin açılması istənilsə də, Ankara və
İstanbul universitetlərinin ədəbiyyat
fakültələrində «kürd dili və ədəbiyyatı»
hissəsinin açılması daha məqsədəuyğun
görülüb. Mardin və Diyarbakır Dəclə uni-
versitetləri də bununla bağlı təkliflər irəli
sürüblər. Kürd dili və ədəbiyyatı bölməsinin
yaradılmasından sonra kürd institutlarının
açılması da istisna edilmir. 

BDP həmsədri
Selahəddin Demirtaş,
Baş nazir Ərdoğanın
onun haqqında dediyi
sərt sözlərə cavab verib.

S a l a m N e w s - u n
"Doğan" agentliyinə isti-
nadla verdiyi xəbərə
görə, Demirtaş deyib:
"Baş qərargah rəisi və
Baş nazir 35 gəncin qətlə
yetirilməsində cavabde-
hdir. Əsas məsələ budur.
Bunun hesabını vermə-
lidirlər".

Diyarbəkirdə mətbuat
konfransı təşkil edən
Selahəddin Demirtaş
Uludərədə qətliam

törədildiyini iddia edib: "AKP
sədrinin partiyamıza və şəxsən
mənə ünvanlanan təhqirlərinə
eyni üslubla cavab verməyəcəm.
Heç bir şey olmamış kimi
davrana bilməzlər. 19-u uşaq
olmaqla 35 nəfəri öldürüblər.
Reallıq budur. Gündəm və
həqiqət budur. Mənim dediklərim
təhqir deyil. Kürd xalqının ana
dilində təhsil alıb-almayacağına
baş qərargah rəisi qərar verə
bilməz".

Prokurorların baş qərargah
rəisi və yüzlərlə generala "ter-
rorçu" dediyini iddia edən
Demirtaş vurğulayıb: "Baş qərar-
gah rəisinə onbaşı deyəndə niyə
xətirlərinə dəyir?".

Türkiyə polisi kürd mil lətçi
hərəkatına qarşı əməliyyat
çərçivəsində 17 şəhərdə
yüzdən artıq ev və ofisdə reyd
keçirib. 

Azı 32 adam həbs olunub.
Reydlər Türkiyə hakimiyyətinin
kürd separatçı qrupu PKK-nın
tərəfdarlarını təqib etmək kam-
paniyasının bir hissəsidir.

Yüzlərlə mülki şəxs ötən il
ərzində anti-terrorizm qanunları
ilə saxlanılıb. Onların arasında
hüquqşünaslar,  insan haqları
fəalları və jurnalistlər var. 

BBC müxbir i  Conatan Hed
xəbər verir ki, Türkiyə dövləti
kürd millətçi hərəkatına qarşı iki
paralel əməliyyat həyata keçirir. 

Cənub-şərqdəki dağlarda
Türkiyə silahlı qüvvələri Kürd
İşçi Partiyası - PKK silahlıları
ilə vuruşmaqda davam edir. 

Ancaq urban ərazi lərdə,
yüzlərlə və minlərlə mülki şəxs
pol is reydlər i  zamanı həbsə
alınıb. 

Tutulanlar o qədər çox olub
ki, onların sayı barədə dəqiq
məlumat yoxdur.

Onların arasında vəki l lər,
insan haqları fəalları və jurnal-
istlər var - Türkiyə indi bir çox
ölkələr lə müqay-
isədə daha çox
jurnal ist i  həbsdə
olan ölkədir.

Onlar ölkənin
a n t i - t e r r o r i z m
qanunları ilə həbs
olunur, bu qanun-
lara görə, PKK-a
rəgbətlə nə isə
demək və ya yaz-
maq cinayət
hesab olunur.

Son reydlərdə evinə polisin
basqın etdiklərindən biri kürd
siyasətçisi Leyla Zanadır. O,
parlament daxilində kürd dilində
danışdığı üçün həbsdə artıq 10
ilini keçirib. 

Həbs olunanlardan çoxunun
KCK kimi tanınan hərəkat la

əlaqələri var. Hökumət həmin
qrupu separatçı ları  müdafiə
etməkdə günahlandırır. 

Ancaq həbslərdə anti-terror-
izm qanunlarının ist i fadəsi
geniş şəkildə tənqid olunur. Bu

yaxınlarda Avropa Şurasının bu
barədə hesabatında deyilirdi ki,
bu həbslər söz azadlığına qorx-
ulu təsir göstərir. 

Yazıçı lardan hökuməti
dəstəkləyən bir i  Türkiyənin
ədl iyyə sistemini belə təsvir i
edib: "Türkiyənin həbs aparatı
ağlını itirib".

Dünən əvvəl Cudi dağında
əməliyyat xəbərləri yayıldı sonra
canlı qalxan olmaq istəyənlər
dağa çıxmağa cəhd etdi. Ancaq
Valilik axşam saatlarında
açıqladı: Bölgədə əməliyyat yox
... 

Cudi dağında geniş diametrli
bir əməliyyat olduğunu və

əməliyyatda kimyəvi
silahlar istifadə yayaraq
ictimaiyyət meydana
gətirməyə çalışan təşki-
latın yalanı Şırnak
Vali'liğinin şərhiylə
deşifre oldu. Gerçək
xarici söz-söhbətlərin
xüsusilə ictimai media-
da sürətlə yayılması
buna əlavə olaraq müx-
təlif Xəbər mecralarında

da yer tapması üzərinə, Şırnak
Qubernatorluğundan mövzuya
bağlı bir şərh gəldi. Axşam saat-
larında edilən yazılı şərhdə,
Valilik əməliyyat xəbərlərinin
doğru olmadığını xatırlatdı və
təxribata diqqət çəkdi.

ŞIRNAK Valiliyinin
AÇIQLAMASI

"Bölgəmizdə xaos mühiti mey-
dana gətirməyi məqsəd qoyan
qaranlıq odaklarca xidmət edildiyi
qiymətləndirilən 'Cudi dağında
Əməliyyat' başlığı altında verilən
xəbərlər həqiqətləri əks etdirmir.
Hali hazırda xatırlanan bölgədə
hər hansı bir əməliyyat
yürütülmemektedir. İctimaiyyətə
hörmət ilə duyurulur. "

Bu vaxt separatçı təşkilata
yaxın Xəbər orqanlarında iştirak
edən bəzi xəbərlərdən,
BDP'lilerin sabah Cudi dağına
doğru yürüşə keçəcəyi bunun
üçün tərəfdar toplama səyində
olduqları öğrenilmişti. Şırnak
Valiliği'nin şərhi bu provokatif
cəhdi sonlandırma məzmununda
əhəmiyyətli bir məlumat olaraq
qiymətləndirildi.

BDP həmsədri: Kürd xalqının ana dilində təhsil alıb-
almayacağına baş qərargah rəisi qərar verə bilməz

TÜRKİYƏDƏ 32 KÜRD HƏBS OLUNUB 

Uludərədə 35 kürd mənşəli VƏTƏNDAŞIMIZA
tələ quraraq öldürdən xain təşkilatın yeni bir

təxribat hazırlığında olduğu ortaya çıxdı
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Aleksandr Batov
Türk sol hərəkatı rəngarəng və çox

çeşidlidir. Qırmızı bayraq altında ən müx-
təlif partiyaların belə say çoxluğu insanı
çaşdırır. Onların əksəriyyəti doğurdan da
kütləvidir, lakin nadir hallarda bir-birləri ilə
dostluq edirlər. Hətta Türkiyə barədə sol
içərisində belə bir lətifə gəzir ki, orada sol
trotskistlərə parçalanıb, ancaq bununla
belə, hamı trotskist yox, “stalinistdir”.
Türkiyə – mürəkkəb ölkədir. Orada “ikinci
növ insanlar” kimi qəbul olunan kürdlərin
milli istismarı qanuniləşdirilib. Şərqdə
dayanmadan Kürd Fəhlə Partiyasının
başçılığı altında üsyançılar ilə ordu arasın-
da döyüşlər gedir. Kiprin şimal hissəsi türk
ordusu tərəfindən işğal olunub ki, bu da
daha bir gərginlik ocağı yaradır. Ölkədə, o
cümlədən Osmanlı imperiyasının yenidən
qurulmasını sərsəmləyən islamçıların da
təsiri böyükdür. Bundan əlavə, ABŞ region-
da təsirini möhkəmləndirmək üçün
Türkiyədən istifadə edir. ABŞ-ın müttəfiqi və
bütün müsəlmanların düşməni olan İsraillə
də mürəkkəb münasibət qurulub. Ən müx-
təlif və çox vaxt bir-birinə mane olan faktor-
ların çoxluğu, onların adekvat dəyər-
ləndirilməsinin çətinliyi vahid taktikanın
hazırlanmasına mane olur.

Türk kommunistləri arasında iki partiya
daha çox seçilir – Türkiyə Kommunist

Partiyası (TKP) və Əmək partiyası (EMEP).
TKP təqribən əlli il əvvəl leqallaşdırılıb (ona
kimi kommunistlər qadağa altında idilər),
ölkə universitetlərində, gənclər və müəllim-
lər arasında kifayət qədər güclü
mövqedədirlər. Bu partiyanın nəzəri duruşu
beynəlxalq kommunist hərəkatlarının
mövqeyinə daha yaxındır, hansı ki, ortodok-
sal hesab edilir. EMEP əməkçi kollek-
tivlərdə, həmkarlar arasında  daha
güclüdür. İdeoloji sferada xocait xətti ilə
gedir, hansı ki, SSRİ-də Stalinin ölümü və
Sovet KP-nın XX Qurultayından sonra
sosializmin, yerini sosial-imperializmə
verdiyi qənaətindədir. TKP və EMEP-dən
başqa digər partiyalar da vardır, məsələn,
mübarizəsini qeyri-leqal şərtlərdə davam
etdirən Şimali Kürdüstan və Türkiyə
Marksist-leninist Partiyası (MLKP).

Müəyyən izahdan sonra aşağıdakı
materialın mənşəyi barədə danışmaq olar.
Oxucuya təqdim edilən müsahibə –
oktyabrın ortalarında İstanbulda RKİP
(Rusiya kommunist işçi partiyası)
nümayəndələri və EMEP rəhbərləri arasın-
da olan söhbətin çevirməsidir. Bu görüş
rəsmi danışıq xarakteri daşımırdı və əvvəl-
cədən hazırlıq olmamışdı. Təsadüfi hadisə
ilə Rusiya kommunistlərinin nümayəndəsi
Afinadan geri dönərkən bir gün İstanbulda
qalmaq fürsəti qazanır və bu boş vaxtı fay-
dalı iş üçün dəyərləndirməmək gunah
olardı. Söhbət kommunist Evrensel qaze-
tinin redaksiyası yaxınlarındakı açıq kafedə
tünd çay eşliyində gedib… Beləliklə…

* * *
- İndi ölkənin şərqində vəziyyət

necədir?
- Son aylarda sülh şəraiti pozulub. Türk

hökuməti kürd üsyançılarına qarşı hücum-
ları bərpa etdi. Kürd Fəhlə Partiyası da
eynən cavab verdi. İki tərəfdə də itkilər var.

- Bununla nəsə etmək olarmı?
- Hökumətə təzyiq etmək, mümkün olsa,

məsələn türk-kürd nümayişləri təşkil etmək
olar.

- Ümumiyyətlə, sizin kürdlərlə əmək-
daşlığınız necə davam edir?

– EMEP leqal kürd hərəkatları ilə
əməkdaşlıq edir. Seçkilərdən öncə biz
onlarla və digər sol nümayəndələri ilə vahid
blok yaratdıq. Seçki nəticələrinə görə bizim
blok parlamentdə 36 yer qazandı. O cüm-
lədən, partiya lideri də deputat oldu.
Səciyyəvidir ki, bizim siyahıya görə seçilən
36 deputatdan 6-sı hələ də həbsdədir. Buna
etiraz olaraq bütün deputatlarımız parla-
mentin ilk yığıncağına getmədi. Ancaq
oktyabrda yəqinki, bu boykot sona çatacaq.

- Bəs seçkilərdən sonra bu cəbhə

dağıldı?
- Yox. Əksinə, indi yerli səviyyədə kon-

frans və yığıncaqlarla daha geniş cəbhə
yaratmağa çalışırıq.

- Kürd məsələsinə qayıdaq. Türkiyə
sol hərəkatında bu problem əsl əngələ
çevirilib. Müxtəlif sol təşkilatların kürd
məsələsinə münasibətini necə xarakter-
izə edərdiniz?

- Üç mövqe daha çox seçilir. Birincisi –
işçi sinfini nəzərə almamaqla, stakvanı kürd
milli hərəkatına qoymaq. Belə siyasət
sosial-demokratlara xasdır, hansılar ki, çox
güman işçi hərəkatları ilə əlaqədə olmurlar.
İkinci mövqe – türk kommunist partiyasının
(TKP-nin) mövqeyidir. Onlar kürd hərəkatını
dəstəkləyir, lakin onlarla əlaqədə deyillər.
TKP-yə yalnız inqilabdan sonra kürd
məsələsinin həlli mümkündür, kimi
bəyanatlar vermək xarakterikdir. Nəhayət,
üçüncüsü – bizim partiyanın mövqeyidir,
hansı ki, kürd hərəkatının leqal qanadı ilə
birləşib. Biz onların anti-imperialist
mübarizəsini dəstəkləyir və həm də onlarla
birgə işləyirik.

- Bəs Türkiyə Marksist-leninist
Partiyası  (MLKP) və onların kürdlərlə
işləri barədə nə deyə bilərsiniz?

- Bu çox kiçik və qapalı təşkilatdır.
Onlar Kürd Fəhlə Partiyası ilə əməkdaşlıq-
dadırlar, özü də silah sahəsində.

Düşünürük ki, indiki vəziyyətdə silahlı
mübarizə əsassızdır.

-Siz kürdlərin öz müqəddəratını həll
etmək hüququnu dəstəkləyirsinizmi?
Burada digər partiyalarla fərq nədədir?

- Bəli,biz bütünlüklə dəstəkləyirik.
Bizdən fərqli olaraq, TKP hesab edir ki,
kürdlərin ayrıca dövlət barədə tələbini
dəstəkləmək gərəksizdir. Onların mövqeyi
ondan ibarətdir ki, SSRİ kimi sosializm
üçün təsirli forpost yoxdursa, haradansa
kömək gözləmək qeyri-mümkündür, kürdlər
vahid dövlət, yəni Türkiyə çərçivəsində
mübarizə etməlidirlər. TKP-yə görə, indi mil-
lli anti-imperialist hərəkatlar yoxdur, çünki
sosialist düşərgə mövcud deyil. Bu partiya
fələstinlilərin öz müqəddəratını həll etmə
haqlarını tanıyır, lakin kürdlərin isə yox.

Bizim partiya problemin həlli kimi
kürdlərə regional muxtariyyət təklif edir,
TKP isə deyir ki, bu həll deyil, separatizmdir
və imperialistlərin planıdır. Bununla belə,
partiya kürdlərin müstəqil olmalarını dəstək-
ləyir, ancaq TKP  düşünür ki, buna qarşı
vahid ölkə (Türkiyə) üçün mübarizə
aparmaq lazımdır.

- Əgər millətlərin öz müqəddəratını
həll etməsini dəstəkləyirsinizsə, sizin
partiya Kosovo barədə nə düşünür?

- Əlbəttə, bu region üçün ən yaxşı vari-
ant Yuqoslaviya idi, lakin o da parçalandı.
Birləşmiş ölkə həmişə yaxşıdır. Görürük ki,
Kosovonun müstəqilliyi insanlara xidmət
etmir. Lakin onlar referendum keçirməklə
xalq iradəsi nümayiş etdirdilər. Təbii ki, ref-

erendumun keçirilməsi prosesi barədə
qınaqlar var. Ancaq yenə də bu, xalqın
iradəsidir və onu qəbul edirik. Analoji situ-
asiyada  Lenin Finlandiya azadlığını elan
edərkən onların  öz öhdələrinə buraxmışdı.
Əlbət, bunun kimi vəziyyətlər imperializm
tərəfindən istifadə oluna bilər, lakin siz
insanlara deyə bilməzsiniz ki, imperializm
sizdən istifadə edir. Biz onların seçiminə
hörmət edirik.

- Kipr problemi barədə nə fikir-
ləşirsiniz?

-  Kipr məsələsinin ideal həlli – iki zon-
alı vahid dövlətdir. Yunanıstan, Türkiyə və
B.Britaniya oradan çıxmalıdırlar, həm hərbi,
həm də siyasi təsir baxımından.

- AKEL (Zəhmətkeş xalqın mütərəqqi
partiyası) tərəfindən Kipr məsələsinin
Avropa İttifaqının (Aİ) köməkliyi ilə həlli
ümidləri nə dərəcədə düzgündür?

- Bu qeyri-real fantaziyalardır. Almaniya
və Fransa öz şəxsi maraqlarına əsaslanır-
lar, Aİ-na də məhz onlar rəhbərlik edir.

- Partiyanız Türkiyə və İsrail arasında
bu yaxınlarda alovlanan münaqişə
barədə nə fikirləşir?

- Biz Fələstinin müstəqilliyini dəstək-
ləyirik. Türk hökuməti də eynilə bunun tərəf-
darı olduğunu elan etdi. Biz insanlara bu iki
dəstək arasındakı fərqi başa salmaqda
çətinlik çəkirik. Axı hökumətin bu barədə

başqa planları var, regionda dominantlıq
etmək istəyir. ABŞ Türkiyəni dəstəkləyir,
onlarsa İsraili. Üzdə ziddiyyətlidir. Ərəblər
üçün Ərdoğan (Türkiyənin baş naziri) əsl
qəhrəman oldu və bununla belə onun əsl
üzünü tanımaq olmur. O deyir ki, problem
əslində İsraillə deyil, Netanyahu hökuməti
ilədir. Bundan başqa, AKP-nin (Ədalət və
İnkişaf Partiyası) güclü antisemit meylliyi
var. Türk cəmiyyətində də bu təsir güclüdür.

- Yeri gəlmişkən, Yaxın Şərqin bir
çox kommunist partiyaları ümumiyyətlə
İsrail dövlətinin mövcud olma haqqını
tanımırlar. Bu barədə nə deyərdiz?

- Əgər İsrail dövlətini tanımasaq, onda
yahudiləri hara edək? ABŞ-a? (gülür) Biz
ərazidə iki dövlətli sxemin tərəfdarıyıq: həm
yəhudi, həm də Fələstin torpaqlarında-
ərəb.

- “Ərəb baharı” adlandırılan hadis-
ələri necə qiymətləndirirsiniz?

- Bütün region- Yaxın Şərq və Şimali
Afrika son dərəcə qeyri-stabildir. Nəzərə
almaq lazımdır ki, müstəmləkə keçmişi
sayəsində Şimali Afrikada sərhədlər süni
olaraq çəkilib və bu da millətlərarası
münaqişəyə səbəb olub. Millətlər və tayfalar
bir-biriləri ilə dalaşır, baxmayaraq ki, onlar
hamısı ərəbdirlər. İsraildə isə bildiyiniz kimi
etirazlar yüksəlib. Bunlar həm yəhudi, həm
də ərəblərdir – onlar öz problemlərini özləri
həll etmək iqtidarındadırlar.

Qafqaz, Əfqanıstan, Balkanlar… Hərdən
bizə elə gəlir ki, biz böyük regional və hətta
dünya müharibəsi kandarındayıq.

* * *
Rusiyalı həmsöhbət EMEP-in bütün

mövqeləri ilə razılaşmadı. Xüsusilə də,
kürdlərin öz müqəddəratını həlletmə haqları
barədə olan qarışıqlıq Kosovo sualını
doğurdu, hansına ki, türk yoldaşlar çox zəif
cavab verdilər. O cümlədən, İsrail hökuməti
haqqındakı suallar da maraq oyatdı.
Növbədə isə bu görüşdən öncə Beyrutda
baş verən söhbətdən bir fraqmentdir (Qeyd
edək ki, indi həmin adam sərhəd yaxınlığın-
da İsrail hərbçilərinin gülləsinə tuş gəlib və
xəstəxanada yatır).

…Livan kommunist partiyası İsrailin
kommunist partiyaları ilə hər hansı bir
əlaqələr qurubmu?

- Yox. Amma bəzi beynəlxalq tədbirlərdə
görüşürük.

- Niyə belə?
- Bir neçə səbəbləri var. İlk növbədə,

qanunən olaraq onlarla əlaqə yarada
bilmərik. Livanla İsrail müharibə
şəraitindədirlər və düşmən ölkə ilə hər hansı
bir münasibət izlənilir. İkincisi, bu siyasi
nöqteyi nəzərdən faydasızdır. Bildiyin kimi,
bizim ölkədə islamçıların təsiri çoxdur,
xüsusilə də “Hizbulla”nın. Kommunistləri isə
sevmirlər və əgər biz hər hansı bir İsrail
təşkilatı ilə, hətta İsrail KP ilə belə açıq
əlaqələrə girsək, bizi düşmən kimi qəbul
edərlər. İslamçılar xalqı kommunist par-

tiyasının üzərinə qaldırarlar. Və nəhayət
üçüncüsu,  İsrail KP ilə fikir ayrılığı var.

- Nə kimi?
- Birincisi, elə İsrail dövlətinin mövcudatı

barədə. Biz bu dövlətin mövcud olma
haqqını tanımırıq.

- Bəs yaxşı,  onunla nə etməli?
İsrailin yerində nə olmalıdır?

- Birləşmiş Fələstin olmalıdır. Burada iki
– ərəb və yəhudi – dövlətin olması bizim
şəraitdə dalana gətirib çıxarır, ona görə də
sosializmin qalib gəlməsə, bu ölkələr manip-
ulyasiya üçün imperialistlər tərəfindən isti-
fadə olunacaqlar. Bu səbəbdən gələcək yal-
nız fələstinlilərin yaşayacağı vahid sosialist
Fələstindədir. Çünki, axı həm yəhudilər,
həm də ərəblər fələstinlidirlər.

-Yeganə fikir ayrılığı bundadır?
- Xeyr, problem həm də dövlətlər arasın-

dakı müharibədədir. Bizə görə, nə qədər çox
İsrail əsgərləri ölsə, o qədər yaxşıdır. İsrail
KP üçün isə əksinə. Onlar öz dövlətlərinin
məğlubiyyətlərini istəməzlər axı!

- Bolşeviklər nə vaxtsa istəyirdilər…
“Əgər siz İsrail dövlətinin mövcud
olmasının əleyhinəsinizsə, o zaman sual
çıxır: siz yahudilərin öz müqəddəratını
həll etmə haqqını tanıyırsınızmı?

- İndiki vəziyyətdə bu hiyləgərlik olardı.
Yəhudilər bir millət kimi Fələstini çoxdan
tərk ediblər. Yalnız XIX əsrin sounda
Fələstinə qaçqın axını başladı. Nüfuzlu
təşkilatlar bu torpaqları satın alıb süni şək-
ildə bütün dünyadan yəhudiləri bura
köçürdülər: “Bu da millət!” deyə bilmək
üçün! Bu təcrübə hələ də davam
etməkdədir. Fələstin torpaqlarında sakin-
ləşmə orada möhkəmlənmək məqsədi
gözləyir, sonradan buranın İsrailin ayrılmaz
hissəsi olduğunu elan etmək üçün.

* * *
Bu material qətiyyən Yaxın Şərq sol

hərəkatının tam təsvirini vermək iddiasında
deyil, ola bilər ki, hətta cavabdan çox sual
yaradır. Bununla belə, ümid edirik ki, bu söh-
bət heç olmazsa regionun milli hərəkatların-
da mövcud olan mürəkkəb proseslər və müx-
təlif ölkələrin kommunistlərinin baş sındırdığı
digər məsələlər barədə ilkin təxmini təəssürat
yaratmağa kömək etdi. Bütün bunları heç bir
mötəbər KİV-nin xəbər lentlərində tapa
bilməzsiniz. Elə ona görə də kimdəsə elə
təəssürat yarana bilər ki, beynəlxalq kommu-
nist hərəkatı yoxdur, tükənib. Amma bu elə
deyil. Verilən materialda sadəcə səthi olaraq
böyük və arasıkəsilməz işin bəzi aspektləri
verilmişdir, o iş ki, zəmin hazırlayaraq
dünyanın kökündən yenidənqurulması
məqsədini qoyub.
Tərcümə: Nigar Ərəbli, http://solfront.org
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Әvvәli ötәn sayımızda
N.Nәrimanovun bu mәzmunda mәk-

tubları mәrkәzin ona etimadını günü-
gündәn azaldırdı. Bakıda onun fәaliyyәtini
çox diqqәtlә izlәyәn fövqәladә komis-
siyanın xüsusi müvәkkili Lander 1920-ci
ilin iyul ayının 19-da Krestinski, Menjinski,
Dzerjinski vә Leninә göndәrdiyi gizli tele-
qramda xәbәrdarlıq edirdi ki,
“Azәrbaycanda müstәqilliyә güclü meyl
var. Bu tәhlükәli siyasәt - Nәrimanovun
rәhbәrlik etdiyi sağmillәtçi qanadın siyasә-
tidir”.

Azәrbaycanla Ermәnistan arasında
yaranmış әrazi mübahisәlәrinin dәrin-
lәşdiyi vә Ermәnistanın Rusiya tәrәfindәn
himayә edilmәsinin 10 avqust müqav-
ilәsindәn sonra açıq müstәviyә keçdiyi bir
vaxtda Nәriman Nәrimanovun tәkidi ilә
AK(b)P MK Siyasi Bürosu 1920-ci ilin
avqust ayının 26-da Әliheydәr Şirvaninin
Qarabağ vә Zәngәzur üzrә Azәrbaycanın
fövqәladә komissarı, Armenak
Karakozovun isә onun müavini tәyin
edilmәsi haqqında qәrar verdi.

Nәrimanov әvvәlcә daha tәcrübәli vә
nüfuzlu partiya işçisi sayılan Soltan Mәcid
Әfәndiyevi Qarabağ vә Zәngәzur üzrә
fövqәladә komissar tәyin etmәk istәyirdi,
lakin avqustun 26-da keçirilәn AKP MK-nın
Tәşkilat Bürosunun iclasında
S.M.Әfәndiyevin tәyinatından imtina
edilmişdi. N.Nәrimanovun narahatçılığı
onunla bağlı idi ki, Qarabağı işğal edәn
Sovet Rusiyasının bolşevik ordusu müsәl-
man әhalisini başdan-başa tәrk-silah etdiyi
halda bölgәnin ermәni әhalisinin silahlan-
masına göz yumur, bir sıra hallarda bu
prosesdә gizli şәkildә iştirak edirdi.

Qarabağa ezam olunmuş Azәrbaycan
Daxili İşlәr Komissarlığının müvәkkili
komissar Hәmid Sultanova yazırdı ki,
fövqәladә komissar kimi Şirvaninin Şuşaya
gәlişi inqilab komitәsi sәdrinin
yenilәşmәsindәn başqa heç bir әhәmiyyәtli
dәyişikliyә gәtirib çıxarmayıb: “Cavanşir
qәzasında Kommunist Partiyası 900 nәfәr
ermәnidәn ibarәtdir. Belә tәşkilat 1917-ci
ilin bolşevik inqilabından keçәn üç il
әrzindә heç Rusiyada da yaradılmayıb.
Qәzanın Kommunist Partiyası

ermәnilәrdәn tәşkil olunmuş qarovul
batalyonundan silahlı yardım almağa
qәdәr geniş “rәğbәtә” malikdir. Bütün par-
tiya silahlanıb vә vilayәtdә silahın saxlanıl-
ması qaydaları haqqında heç bir әmrә tabe
olmur. Silahdan söhbәt gedәn zaman bu
tәşkilatın üzvlәri “biz partiya üzvüyük”
deyirlәr. Bundan başqa daşnak hökumә-
tinin agentlәri tәrәfindәn idarә olunan
bütün dağlıq ermәni kәndlәri dә silahlıdır”.

* * *
N.Nәrimanovun sәrt mövqeyinә vә

bәzi mәqamlarda dirәniş göstәrmәsinә
baxmayaraq Sovet Rusiyası Xalq Xarici
İşlәr Komissarlığı tәrәfindәn müәyyәn
edilәn Azәrbaycanın gözdәn salınması
siyasәtinә üstünlük verdi. İyulun 20-dә
Nәrimanova göndәrdiyi tәcili diplomatik
teleqramda Çiçerin hikkәli formada yazırdı:
“İndiyә qәdәr nә siz, nә dә oradakı kom-
munistlәr bizә izah edә bilirsiniz ki, nә
üçün Rusiya qoşunlarının Qarabağı vә
Zәngәzuru tutmasının әleyhinәsiniz vә nә
üçün bu әrazilәrin Azәrbaycana bir-
lәşdirilmәsini dönmәdәn tәlәb edirsiniz. Biz
Ermәnistanla işlәrimizi qaydaya qoy-
malıyıq. Türkiyә bizә qarşı çevrildiyi
tәqdirdә hәtta daşnak Ermәnistanı belә
türk hücumuna qarşı bizim ön
istehkamımız, forpostumuz olacaq”.

RK(b)P MK Siyasi Bürosuna ünvan-
ladığı digәr bir mәktubunda isә Çiçerin
xәbәrdarlıq edirdi ki, Qafqazda ermәni-

azәrbaycanlı mübahisәlәrinә Türkiyәnin
siyasәti baxımından yanaşmaq lazımdır. O
yazırdı: “Ermәni-azәrbaycanlı
mübahisәlәrinin müzakirәsindә mәn
hәmişә göstәrmişәm ki, türk siyasәti
Qafqazda işğalçılıq yoluna meyl etdiy
tәqdirdә Ermәnistan Türkiyәyә qarşı ön
sәdd olacaq vә bizi müdafiә edәcәk”.

Mәhz buna görә Azәrbaycan SSR
XXİK-nın 1920-ci il avqust ayının 5-dә
hazırlayıb Moskvaya göndәrdiyi
“Azәrbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının Ermәnistanla mübahisә-
siz әrazilәrinin hüdudlarının tәsviri” adlı
sәnәd Ermәnistanla Rusiya arasında
müqavilә imzalanan zaman ümumiyyәtlә
nәzәrә alınmadı. Bu sәnәddә tarixi-etno-
qrafik, coğrafi vә inzibati dәlillәrә әsasәn
Sovet Azәrbaycanının Ermәnistanla
sәrhәdlәri tәsvir edilirdi vә bu tәsvir kiçik

istisnalarla Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin Ermәnistanla olan
sәrhәdlәrini özündә әks etdirirdi.

1918-1922-ci illәrdәki Rusiya-
Azәrbaycan münasibәtlәri haqqında
maraqlı kitabın müәllifi R.Mustafazadә haqlı
olaraq yazır ki, Sovet Rusiyasının
Azәrbaycanda mövqelәri möhkәmlәndikcә
artıq bu sovet respublikası onun ehtiyat-
larının vә әrazilәrinin hesabına Gürcüstanın
vәErmәnistanın burjua respublikalarını sak-
itlәşdirәn vә sonuncunun sovetlәşdirilmәsi
üçün әlverişli şәraitin yetişәcәyini gözlәyәn
bolşeviklәrin regional siyasәtinin
özünәmәxsus “donor”una çevrilirdi.

1920-ci ilin oktyabr ayının 15-dә
RK(b)P MK-nın Qafqaz Bürosunun
Rәyasәt Heyәti Gürcüstan vә
Ermәnistana münasibәtdә sülh siyasәti
yeritmәyin vacibliyini bir daha vurğuladı.
Nәrimanovun tәbirincә desәk, “hәmişә
Denikini müdafiә etmiş Ermәnistan
müstәqillik qazanıb vә üstәlik,
Azәrbaycanın әrazilәrini alıb. İndiyә qәdәr
ikili siyasәt aparan Gürcüstan müstәqillik
әldә edib. Üç respublikadan birinci olaraq
Sovet Rusiyasının ağuşuna atılmış
Azәrbaycan isә hәm әrazisini, hәm dә
müstәqilliyini itirib”.

* * *
1920-ci il sentyabr ayının 23-dә Leninә

göndәrdiyi gizli teleqramda

Ermәnistandakı Rusiya sәlahiyyәtli
nümayәndәsi Boris Leqran Azәrbaycan
әrazilәrinәmünasibәtdәSovet Rusiyasının
niyyәtlәrini belә müәyyәnlәşdirirdi: “Hesab
edirәm ki, Zәngәzur vә Naxçıvanın
Ermәnistana verilmәsindәn ehtiyatlanmaq
lazım deyil. Birincisi, “Azәrbaycanda bizim
hәrbi vә sovet qüvvәlәrimizin indiki
vәziyyәtindә bu vilayәtlәr bizә yaxınlığımız-
da olan Türkiyәdә vә Tәbriz istiqamәtindә
müstәqil әmәliyyat aparmaq üçün çıxış
nöqtәsi kimi lazımdır” fikri tәmiz xülyadır.
İkincisi, Zәngәzur hәqiqәtәn ermәni

vilayәtidir, indi orada bizim hakimiyyәt
әhaliyә düşmәn mövqeyindәn yanaşır vә
hәrәkәtlәrimiz işğal xarakteri daşıyır,
xüsusilә Gorus hadisәlәri zamanı bu
özünü daha qabarıq göstәrdi.
Üçüncüsü isә, Azәrbaycanın әrazi iddi-

aları ilә razılaşmamaq olmaz, Moskvanın
әrazi mәsәlәlәri ilә bağlı obyektiv siyasi

mülahizәlәrlә әsaslandırılmış hәr hansı
qәrarı, şübhәsiz ki, Azәrbaycan üçün dә
uyğun olacaq. Qarabağa gәldikdә, onun
Azәrbaycana birlәşdirilmәsindә tәkid
etmәk olar”.

1920-ci ilin oktyabr ayının 24-dә Çiçer-
inә göndәrdiyi digәr gizli teleqramda
Leqran ermәnilәrlә aparılan danışıqlarda
Azәrbaycan әrazilәrinә münasibәtini belә
tәsvir edirdi: “Ermәnilәr Naxçıvan vә
Zәngәzurun onların әrazisi kimi tanın-
masını qәti şәrt olaraq qoyublar. Mәn
göstәrdim ki, Azәrbaycansız bu mәsәlә
hәll edilә bilmәz vә yalnız Ermәnistan
Qarabağa olan iddialarından imtina etdiyi
halda biz bunu Azәrbaycanın qarşısında
qoya bilәrik. Ermәnilәr razılaşdılar, uzun
müzakirәlәrdәn sonra, kiçicik şәrtlәrlә
Qarabağdan imtina etdilәr”. 

Lakin bu imtina müvәqqәti xarakter
daşıdı vә 1920-ci ilin noyabr ayının son-
larında Ermәnistanda sovet hakimiyyәtinin
qurulması ilә Qarabağın dağlıq әrazilәri
uğrunda mübarizә yeni müstәviyә daxil
oldu.

* * *
1920-ci ilin noyabrında bolşeviklәrin

Dilicanda hakimiyyәti әlә alması vә
Ermәnistanda sovet hakimiyyәtinin qurul-
ması Qarabağ probleminin yenidәn
gündәliyә gәtirilmәsi istiqamәtindә kom-
munistlәrә әlverişli şәrait yaratdı. Dilican
hadisәlәrindәn sonra ermәnilәr “proletari-
atın dünya qardaşlığı” ruhunda olan hәr
cür inqilabi-romantik bәyanatları öz xeyir-
lәrinә yozurdular.

Ermәnistanda sovet hakimiyyәtinin
elan olunması münasibәti ilә Azәrbaycan
İnqilab Komitәsinin sәdri N.Nәrimanov vә
xarici işlәr üzrә xalq komissarı
M.D.Hüseynov Ermәnistan İnqilab
Komitәsinә tәbrik teleqramı göndәrdilәr.
Bu teleqramın mәzmunu ilә AK(b)P MK-
nın Siyasi vә Tәşkilat Bürosunun noyabr
ayının 30-da keçirilәn iclasının qәrarında
ziddiyyәt var idi. Azәrbaycan İnqilab
Komitәsinin sәdri N.Nәrimanovun
Ermәnistanda sovet hakimiyyәtinin qurul-
masına hәsr olunmuş, dekabr ayının 1-dә
Bakı Sovetinin tәntәnәli iclasındakı mәlum
çıxışı ilә dekabrın 1-dә Nәrimanov tәrәfind-
әn elan olunmuş bәyanatın mәzmunu
arasında da bәzi ziddiyyәtli mәqamlar
görünür.

Bәyanatda deyilirdi: “Sovet
Azәrbaycanı Ermәnistan vә Zәngәzurda
әn yaxşı yoldaşlarımızın - kommunistlәrin
günahsız qanını tökmüş vә tökәn daş-
nakların hakimiyyәtinә qarşı әmәkçi
ermәni xalqının mübarizәsinә yardım
göstәrәrәk elan edir ki, bundan belә heç
bir әrazi mәsәlәlәri әsrlәrdәn bәri qonşu
olan ermәnilәrin vә müsәlmanların bir-
birinin qanını tökmәsi üçün sәbәb ola
bilmәz; Zәngәzur vә Naxçıvan qәzalarının
әrazisi Sovet Ermәnistanının ayrılmaz
hissәsidir; Dağlıq Qarabağın әmәkçi
kәndlilәrinә isә öz müqәddәratını tәyin
etmәk hüququ verilir, Zәngәzurun hüdud-
larında bütün hәrbi әmәliyyatlar
dayandırılır; Sovet Azәrbaycanının qoşun-
ları isә buradan çıxarılır”. 

Ardı var

Azərbaycanın sovet ləş mə si
və Qarabağın qara günləri

Cəmil HƏSƏNLİ

Tarix elmləri doktoru, professor
“Media forum” saytı tarixçi
alim Cəmil Həsənlinin
“Azərbaycanın sovet ləş -
mə si və Qarabağın qara
günləri (1920-1923)”
araşdırmasını oxuculara
təqdim edir. 
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GET GÜLÜM...
Olub arzuların әlindә әsir.
Qәlbimi etdiyin xәyanәt әzir.
Sәnin bu sevgidәn qiymәtin kәsir.
Get, gülüm, tәzәdәn sevmәyi öyrәn.

Әlindә әlimin izlәri isti.
Gәlәsi yolunu söylә nә kәsdi?
Belә sevmәyinә söylәmә bәsdi.
Get, gülüm, tәzәdәn sevmәyi öyrәn.

Hәr addım izindә izim göyәrәr.
Keçmişә baxanda gözün göyәrәr.
Ölsәm mәzarımda sevgin göyәrәr.
Get, gülüm, tәzәdәn sevmәyi öyrәn.

İstәyin sevginә kölgә saldısa.
Qulağın qәlbinә hakim oldusa.
Sәni bu mәhәbbәt belә yordusa.
Get, gülüm, tәzәdәn sevmәyi öyrәn.

Az deyil qarşımda günahın, suçun
Görürәm bu yolun qaranlıq ucun.
Tanrı günahını bağşlamaqcın
Get, gülüm, tәzәdәn sevmәyi öyrәn.

Könlündә rahatlıq tapasan deyә.
Bağışla söylәyib әl açma göyә. 
Qәddini bu günah әymәsin deyә.
Get, gülüm, tәzәdәn sevmәyi öyrәn.

GӘLӘ BİLMİRӘM
Daha nә dönüşün, dönümün qalıb,
Bәxtimiz hicranın nәğmәsin calıb.
Daha küçәnizdәn yolumu salıb-
Sәnin görüşünә gәlә bilmirәm.

Bu payiz ömrümә sazaq gәtirib
Sevinci gözümdәn uzaq gәtirib.
Hәsrәtә toy tutub gözdәn itirib,
Bir an da ürәkdәn gülә bilmirәm.

Gözlәrim dost payı sevinc saxladı,
Qәlbimsә әzabdan yuva bağladı.
Ruhum dağ çayı tәk coşdu, çağladı,
Gәldiyim yollarla dönә bilmirәm.

Uyuşmaz yaşıma göz yaşı tökәm,
Bacara bilmirәm hücrәmi sökәm.
Dәrdin zirvәsindә yalqızam, tәkәm.
Tanrı hüzuruna enә bilmirәm.

Sığışmir bu köyә ruhum sıxılıb.
Gözümdә virandi haqdan yıxılıb.
Bu hicran odundan yanıb,yaxılıb.
Kül olub bir yolluq sönә bilmirәm.

MӘN SӘNİ SEVDİM Kİ ...
Mәn sәni sevdim ki, hicrindәn uzaq
Bir sevgi nәğmәsi oxuya bilim.
Ömrümün kәdәrli ilmәlәrinә,
Sәni naxış-naxış toxuya bilim.

Mәn sәni sevdim ki, sәni sevdim ki,
Yolumun üstünә cıxan olmasın.
Qapıb ürәyimdәn alıb sevgimi,
Әliylә köksünә sıxan olmasın.

Mәn sәni sevdim ki, ölümdәn qacıb,
Әbәdi dünyaya bir yoldaş olum.
Sәni sevmәdim ki ziya icindә,
Heç nәyi görmәyәn bağrı daş olum.

Sәni sevmәdim ki, hәr şeydәn küsüb,
Tәnha ömür sürüm bu qәrib kәnddә.
Sәni sevmәdim ki, hәsrәt toxumun,

TANRI QİSMӘTİ
Sәn yad ocağına gәlin olası,
Mәn başqa bir sәmtә üz tutasıyam.
Sәni bu ünmandan atıb sahilә,
Özümü bir tәhәr ovudasıyam.

Sәn niyә sevirsәn, sәn mәni niyә,
Nәdir içimizdә od tutan ocaq ?
Sәnin gedәcәyin soyuq bir ünvan,
Mәnisә gözlәyәn soyuq bir qucaq.

Suçumuz olmadı bәlkә dә bizim,
Bәlkә dә yolumuz haçalanmadı.
Gizli sevdamızın aşkar siması,
Bәlkә yad әllәrlә parçalanmadı.

Bu gizli görüşlәr şirinliyini,
Sevgisiz ünvana aparmaq çәtin.
Bizim bu sevdamiz nәyi dәyişәr ?
Әgәr ayrılıqsa Tanrı qismәti!

NӘ VAR Kİ ...
Sәndәn sonra yaşamağım hәdәrdi,
Әzablarım son günümә qәdәrdi.
Xatirәmiz ayrılıqdı kәdәrdi,
Xatirәsiz ayrılığa nә var ki.

İlk görüşdәn duyğularım od oldu,
Özgә adın adım üstdә ad oldu.
Doğmalığın yaxınlığın yad oldu.
Yad olmasan yaşamağa nә var ki.

Bu hәsrәti çәkәmmәzsәn daş oldun,
Mәn hәsrәtә, sәn sevincә tuş oldun.
Gözdә deyil ürәyimdә yaş oldun.
Gözdә olsan ağlamağa nә var ki.

NNofәl
ӘӘdalәt

BENZİN KOKULU HAYALİNİZ
Tayhan ve Cihat arkadaşlar kendilerini
yakmadan önce  Dünya Kamuoyuna

yazdıkları mektubu benzinli elleriyle yere
bırakmışlardı...

Benzin kokusu geliyordu
Mektubunuzdan. 
Polisler verdi bana
Benzin kokulu mektubunuzu.
Bir koku oldunuz...
Gözüme, 
Elime,
Ruhuma 
Çöktü kokunuz.
Hayaliniz benzin kokuyor
Kokunuz dert oldu bana, 
Tayhan, Cihat...

... Ayakta yanan insanlar
ateşten resimler çizdi
Dumanın karşısında;
Bağlılığın, acının resmini,
Öfkenin, özgürlük ihtiyacının resmini.
Dünya böyle gördü Sizi, 
Ateşten resminizi.

...Kader mi fırsat  tanıdı?
Son nefesinizde 
Sokuldum can çekiştiğiniz
Hastane odasına.
Son nefesinizi çektim göğsüme, 
göğsüme. 
Benzin kokan son nefesinizi.

O gün bu gün
Benzin kokusu gelir 
Bal tadan anınızdan.
Aklımı oynatan anınızdan...

1998.
Moskova.

TANRIÇAMA
Ben seni içimde tanrıca kıldım
Ben seni senden de güzel yarattım.
Sen sende ölümlü bir insan idin
Ben senden ölümsüz heykel yarattım.

24 Kasım 2002.

HHәjar
ŞŞamiloğlu

GӘLMİŞӘM

Gәldiyim yol qısa deyil, uzun yol,

Mәn o yolu gәzә-gәzә gәlmişәm.

Kol-kos olub o yollarda sağ-sol,

Gül-çiçәyi üzә-üzә gәlmişәm.

Gah yollarda boran olub, qar olub,

Bәzәn geniş, bәzәn yollar dar olub.

Bağda әkdiklәrim alma, nar olub,

Qocalmağa hәlә tәzә gәlmişәm.

Hәlә fırlanmayır göydә әlәyim,

Başıma dolanır olan mәlәyim.

Olmayıb kimsәyә misqal kәlәyim,

Tanrıma güvәnib mәzә gәlmişәm.

Hәqiqәtdir, olubdur göz dәymәlәr,

Göz dәyәnlәr tezcә yollarda mәlәr.

Gözümlә görmüşәm nәlәr var, nәlәr,

Bir dәfә dәymişәm, gözә gәlmişәm.

Bircә anda Zülfiyyәnin gözlәri,

Yıxdı Etibarı, o şorgöz pәri.

Yaman imiş gözbazların hünәri,

Söylәmәyә indi sizә gәlmişәm.

Nәriman Әyyubam, hövsәlәm geniş,

Belә xasiyyәti etmişәm vәrdiş.

Mәni qorxutmayır nә küy, nә tәşviş, 

Nadanlar gözünә nizә gәlmişәm.

12.06.2010

ŞÜKÜRLӘR OLSUN

Yoxsul olmasaydım, insan olmazdım,

Şükürlәr olsun ki, yoxsul olmuşam.

İnsan olmasaydım, dostcan olmazdım,

Şükürlәr olsun ki, yoxsul olmuşam.

Gözümlә görmüşәm varlananları,

Varlandıqca daha az qananları,

Var qudurdan pozulan cananları,

Şükürlәr olsun ki, yoxsul olmuşam.

Varlanıbdır çıxıb insanlığından,

İnsanlıqdan çıxıb düşübdür candan.

Tamam yoxsullaşıb o qızıl qandan,

Şükürlәr olsun ki, yoxsul olmuşam.

Belә yoxsulluğa güvәnirәm mәn,

Nәyimә lazımdır qoçu cangüdәn,

Varlandıqca şişir, mәhv olur bәdәn,

Şükürlәr olsun ki, yoxsul olmuşam.

Gözü yaxşı görmür varlananların,

Kapital onları eylәyib harın,

Unudub qeyrәtin ,unudub arın,

Şükürlәr olsun ki, yoxsul olmuşam.

İndi gördüklәrim tamam yaramaz.

Biri biqeyrәtdir, biri arvadbaz,

Biri vicdanını itirәn utanmaz,

Şükürlәr olsun ki, yoxsul olmuşam.

Pozub bәzisini artıq var-dövlәt,

Tutub gözlәrini zәhmәtsiz sәrvәt,

Bu yerişlә gedir hara bu millәt,

Şükürlәr olsun ki, yoxsul olmuşam.

Qorxuda saxlayır varlı insanı,

Sәksәkәdә gәzir o şirin canı.

Qorxutmayır heç nә kasıb Nәrimanı

Şükürlәr olsun ki, yoxsul olmuşam.

25.04.2011

NNәriman
ӘӘyyub

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

Kan-xezneye tew Kurdistan.
Ruh û qelbê min welate,
Mirin, jînam min welate.
Rojên şirîn min tel meke,
Bese, bese, tena minxî,
Îdî nadim, kedam buxî…

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

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

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

XEWNÊ DA
Îşev dîsa min xewnê da seyran dikir Kurdistanê,
Halî sêfîl, rastî min hat keça Kurde teke-tenê.
Ça qayde bû, min silav da, ewê vegirt silav Kurdî,
Dewsa eşqê min vê carê pêş çavên xwe zor ecêb dî.
Baqê gula destê wê da, dimeşîya ber guristan,
Bîna xwîne gula dihat, dikewgirîn ewir-esman.
Rewşe heznî, ceve hêsir, bisk û tûncik bibûn xirav,
Bijang-buryê bê kil-kilçîk, çilmisî bû dêmê alav.
Fîno-qotik ne li sêrî, reş kezî wê komkiri bûn,
Kîskê dermîn milê wê da, çek-sîlahê herbê lêbûn.
Beden li min bû telte bûz, xuydanekê ser min danî,
Dil tevizî, qelb şewitî, civyan ser min deşt û banî.
Mil-çoka da qudûm nema, ez lerizîm ewê demê,
Dinya pêş min bû hebsa sar, dilêm kete keder-xemê.
Beden hejya, ziman zêrya, lêva kirin gazî-hewar,
Ka koşk-sera, xasbaxçê ter, kê hedimand, kê da qirar?
Ka def-zurne, zilamêd geş, çît û perdê, êla Kurdan,
Emir îro wan naxaze, kîne bi derd, mîna Kurdan?
Dîroka te pir qedîme, kulê dilan kûr zêde ne,
Dicle, Firat, Musûl, Kerkûk, еw kubarî rewşa te ne.
Dayka te da Şêxmûs, Qazî, him Barzanê dinê meşûr,
Şêr Sulheddîn Erebistan tew azakir bi zora şûr.
Feqî, Xanî tacên zêrin, birê tene Apo, Goran,
Gelo çima tew Şerqa kal hîşt Kurdistan bibe wêran?..

BBarîyê 
BBala
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Яввяли ютян сайымызда

Кцрдцстан  юз ъоьрафи мювгейи вя стратежи ящя-
миййятиня эюря Харязмшащларын, Азярбайъан атабяй-
ляринин вя ХЫЫИ ясрин орталарында ися монгол истилаларына
мяруз галмышды.

Беляликля, Бащар шящяри яввялки ящямиййятини итирди.
ХЫВ ясрин яввялляриндя Султанабад Ъям-Ъямал
шящяри Кцрдцстанын мяркязи олду. Монгол истиласы
дюврцндя мцдахилячиляр йеня дя кцрд халгынын ъидди
мцгавимятиня раст эялдиляр. «Зяфярнамя» вя
«Шяряфнамя» дя гейд едилдийиня эюря Щегари ямири
Иззяддин Ширван галасында Теймурлянэ ордусуна
гаршы инадлы мцгавимят эюстярмишдир (76, 90; 77,
422).

ХВ ясрин яввялляриндя Гарагойнлу щакимиййяти
башланды. Фома Метсопски вя Бидлиси эюстярирляр ки,
1405-ъи илдя Гарагойунлу Гара Йусиф Бидлис ямири
Шямсяддиня пянащ эятирмишди вя Ямир Шямсяддин
она щяр ъящятдян йардым эюстярди (41, 22). Бундан
сонра Гара Йусиф даща артыг гцввя топлайыб бир сыра
кцрд вилайятлярини вя Азярбайъаны ишьал етди. Онун
юлцмцндян сонра Теймурун хяляфи Мирзя Шащрух
1420-ъи илдя Кцрдцстанын бир сыра ямирликлярини юзцня
табе етди (108, 447-449).

Кцрд халгы цчцн даща аьыр дювр Аьгойунлу щаки-
миййяти иля башланмышды. Бу щакимиййятин илк нцма-
йяндяси Байяндур тайфасына мянсуб олан Тур Яли
бяй Аьгойунлу ХВ ясрин яввялляриндя Теймурун исти-
лаларында иштирак етдийи цчцн Теймур Дийарбякир яйаля-
тини18 тийул шяклиндя она вермишди. Одур ки, Тур Яли
Тцркмян тайфасыны щямин яйалятдя мяркязляшдирди.

1453-ъц илдя Щясян бяй (Узун Щясян) Амид гала-
сында (Дийарбякирдядир) тахта отурду. О, аз мцддят
ярзиндя Кцрдцстанын бир щиссясини Азярбайъан,
Ермянистан, Ираг-Яъям, Ираг-Яряб вя Фарс торпагла-
рыны юз щакимиййятиня табе етди. Онун щакимиййяти
дюврцндя Кцрдцстанын бир сыра ямирликляри дя ишьал
едилди. О, щямин ямирликляри гарят едир вя йандырырды.
Мянбялярдяки мялумата эюря Ярзинъан вилайятинин
ямири Мялик Хяляф мцгавимятсиз тяслим олмагла бяра-
бяр, 10 батман19 гызыл вя 50 батман эцмцш вер-
мякля щямин вилайяти мящв олмагдан хилас етмишдир
(43, 241-242).

Щясян бяйин хяляфляри заманында Аьгойунлу
щакимиййяти зяифлядийиня эюря Кцрдцстан йеня дя
Османлы, Мисир щюкумятляринин нцфузу даирясиня
дцшмцшдц. Беляликля, Кцрдцстан ХВ ясрин ахырынадяк
дяфялярля бир истилачыдан диэяр истилачынын ялиня кечмиш
вя онун игтисадиййаты дащ да позулмушду. Лакин о
дюврлярдя бир сыра кцрд ямирликляри юз мцстягилликлярини
сахлайа билмишди (76, 240-266).

Узун заман давам едян хариъи басгынлар вя
дахили тайфа мцщарибяляри нятиъясиндя тагятдян дцшян
бир халгын-кцрдлярин ХВЫ ясрин яввялляриндя Османлы
вя Сяфяви дювлятляри кими гцввятли гоншулары вар иди.
Яввялдя олдуьу кими, щямин дюврдя дя мцхтялиф кцрд
тайфалары арасында ямирлик вязифяси вя торпаг мцлкийй-
яти нясилдян нясля кечян монархийа системли ямирлик-
ляря бюлцнцрдц. Бу ямирликлярин иътимаи дайаьы тайфа
цзвляри щесаб олунурду. Онун игтисади ясасыны ися тор-
паг цзяриндя хырда феодал, хцсуси мцлкиййят формасы
вя бу мцлкиййятя архаланан истисмар цсулу тяшкил едир-
ди. Тайфанын цзвляри ямир цчцн мцхтялиф мцкялляфиййят-
ляр дашыйыр вя онун щярби сяфярляриндя иштирак едирди.
Кцрдляр арасында феодал цчцн щярби хидмят ясрляр
бойу даими бир пешя шяклини алмышды. Буна эюря дя
кцрд ямирляри гцввятли дювлят гаршысында юзцнц щярби
хидмятчи, зяиф дювлят   гаршысында ися мцстягил бир
щюкмдар кими щисс едирди. Бидлисинин гейд етдийиня
эюря кцрдляр арасында гцввятли вя сайъа цстцнлцк тяш-
кил едян тайфалар яширят (76, 18) адланырлар. ХВЫ ясрин
яввялляриндя Кцрдцстанда бир нечя гцввятли вя нисбя-
тян мцстягил яширятляря  тясадцф олунурду. Бунлардан
бири мяркязи Мяряш яйаляти олмагла, сярянъамында
чохлу кцрд ямирляри олан тцркмян Ялаяддювля

Зцлгядяр, диэяри ися мяркязи Сабучбулаг (Мещабад)
олмагла Мукри тайфасынын башчысы Сейфяддин оьлу
Саром иди. Кечмишдя олдуьу кими, щямин ясрдя дя
ямирляр арасында давам едян дахили вурушмалар
Кцрдцстанын сийаси ъящятъя бирляшмясиня имкан вер-
мирди. Бидлиси юз ясяриндя Кцрдцстандакы бу вязиййяти
эюстяряряк йазыр: «Щяр бири бир тяряфдя юзбашына
мцтлягиййят байраьы галдырараг, сярбяст олараг даь
зирвясиндя далдаланыр… Араларында Тювщиддян21
башга щеч бир мянада бирлик йохдур» (76, 16-17; 103,
450).

Беляликля, ХВЫ ясрин яввялляриндя щяля сийаси ъящят-
дян мяркязляшмямиш кцрд ямирляри башга  тяъав-
цздян юзлярини горумаг цчцн гоншулугларындакы ики
гцввятли дювлятдян бириня истинад етмяли идиляр. Сцнни
мязщябиня йахын олан кцрд ямирляри османлылар тяряфя
мейл эюстярмяли идиляр. Лакин кцрд халгы иля
Азярбайъан халгы арасындакы тарихи дюстлуг вя ямяк-
дашлыг кцрдлярин яксяриййятиндя Сяфявиляр дювлятиня
архаланмаьа мейли артырырды (22, 7). Чцнки кцрд халгы
юзцнц хариъи басгынлардан горумаг цчцн
Азярбайъан яразисиндя тяшкил олан Сяфявиляр дювлятиня
цмид эюзц иля бахырды. Лакин Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин
Кцрдцстан щаггындакы йанлыш сийасяти бу цмиди щечя
чыхартды. Шащын Кцрдцстан цзяриня илк щцъуму
Савучбулаг нащиййясини гясб етмякля башланды.

Ы Шащ Исмайыл 1505-ъи илдя Гызылбаш сяркярдялярин-
дян Дурмуш хан Шамлу, Ябди бяй Шамлу, Саруяли
Мющцрдар Тякялу, Байрам бяй Гараманлу вя Хулафа
бяйин башчылыьы иля Саром цзяриня бюйцк орду эюндяр-
ди. Лакин Саром бяй бу мцщарибядя галиб эялди вя юз
мцстягиллийини горуду. О дюврцн мянбяляриндяки
мялумата эюря щямин мцщарибядя гызылбашлар чохлу
итки вердиляр вя адлары чякилян сяркярдялярдян Дурмуш
хан Шамлу, Байрам бяй (59, 90) вя Хулафа бяй сала-
мат эери гайытдылар.

«Щябиб яс-Сийяр» ясяринин мцяллифи бу щадисядян
бящс едяркян Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин Кцрдцстан
щаггындакы истилачылыг сийасятини пярдяляйяряк йазыр:
«Саром Кцрдцстан гарятчиляри иля бирликдя йол кясмяк-
ля мяшьул олдуьу цчцн шащ онун цзяриня гошун эюн-
дярди. Саром гачды вя динсиз кцрдлярдян бир чохлары
юлдцрцлдц. Шащ ордусу бюйцк гянимятля эери гайытды»
(112, 42). Гунабади гейд едир ки: «Шащ ордусу иля
кцрд дилавярляри арасында шиддятли мцщарибя олду.
Саром гачды, кцрдлярин чоху гылынъдан кечрилди вя ган
су йериня ахды» (113, 102).

Бидлиси эюстярир ки, «Саром Гызылбашларын тяъав-
цзцндян юзцнц горумаг цчцн Ы Султан Сялим  хана
табе олду» (76, 289).

Бизим цчцн Бидлисинин йаздыьы даща доьру вя
дцзэцн мялумат щесаб едилир чцнки о, Сяфявиляр дюв-
ляти иля кцрд ямирляри арасында эедян вурушмалары юз
ясяриндя дягиг сурятдя гейд едир вя дюврцн зиддийй-
ятлярини мцяййян гядяр ачыб эюстярирди.

Мцасир Иран тядгигатчысы Рза Пазуки22 1507-
1508-ъи иллярин щадисяляриндян бящс едяряк Саромын
Эцръцстан щакими олдуьуну гейд едир вя 1507-ъи илдя
гызылбашлар тяряфиндян юлдцрцлдцйцнц иряли сцрцр.
Мянбяляря истинадян щямин мцяллифин мцддяасы
дцзэцн дейилдир (70, 285).

ХВЫ ясрин яввялляриндя Кцрдцстан яразисинин
бюйцк бир щиссясиня сащиб олан гцввятли щюкмдарлар-
дан бири дя яввялдя гейд едилдийи кими Ялаяддювля
Зцлгядяр иди. Бу сцлаля 1339-ъу илдян 1515-ъы иля
гядяр Мяряш, Ялбистан, Харпут, Амид, Урге вя с.
Кцрд вилайятляринин щюкмдары олуб, 80 мин евдян иба-
рят олан Зцлгядяр тайфасына вя бир чох кцрд тайфалары-
на башчылыг етмишдир. Бу сцлалянин сон нцмайяндяси
Ялаядювля, о заман Кцрдцстаны юз нцфуз даиряляриня
бюлцшдцрян Мисир вя Османлы султанлары иля мцдрик
сийасят апарараг юз мцстягиллийини горумагла бяра-
бяр, онлардан мадди истифадяляр дя едирди. Мясялян,
Искяндяр Мцншинин йаздыьына эюря Рум нцмайяндя-
си онун сарайына эялдикдя, о юз хадимляриндян бир
нечя няфяриня Мисир палтары эейдириб Рум нцмайян-

дяляриня дейирди: «Мисир нцмайяндяси эялиб сизин ялей-
щинизя мяндян кюмяк истяйир.Лакин мян султанла
дост олдуьум цчцн онларын тяклифини рядд едирям» (47,
33). Мисир нцмайяндяси эяляркян йеня дя ейни
вязиййяти тякрар едирди. Буна  эюря дя Ялаяддювля
Зцлгядяр щямишя дейирмиш ки, «ики гызыл гушум вардыр,
бири гызыл, диэяри ися эцмцш йумуртлайыр» (47, 33).

Беляликля, онун гцдрят вя нцфузу эцнц-эцндян
артыр вя 70-дян чох кцрд ямири Ялаяддювля щюкумяти-
ня табе олур. Ы Шащ Исмайыл Сяфяви иля вурушмада мяь-
луб олан Аьгойунлу Султан Мурад 1506-ъы илдя Мяряш
яйалятиня эялир вя  Ялаяддювлянин гызы иля евлянир.
Бундан сонра тцркмян ордусу иля Ялаяддювля ордусу
бирляшяряк бюйцк бир гцввя тяшкил едир. Бу гцввядян
истифадя едян Ялаяддювля диэяр кцрд ямирликлярини вя о
ъцмлядян Мосул вилайятини дя юз щакимиййятиня табе
едир. Бундан сонра о, Дийарбякир яйалятини яля кечир-
мяк истяйирди, лакин 1507-ъи илдя Дийарбякир щакими
Ямир бяй Мюсуллу тцркмян Ы Шащ Исмайыла табе олур вя
буна эюря дя шащ она хан ляьяби верир. Сонралар ися
Тящмасиб Мирзянин ляляси вя Хорасан вилайятинин щаки-
ми тяйин едир (113, 293). Дийарбякир галасы щялялик
Ялаяддювлянин ялиндя галыр. О, юз нювбясиндя
Дийарбякир цзяриня щцъума щазырлашыр. Одур ки, буну
дуйан Ы Шащ Исмайыл 1507-ъи илдя Ялаяддювлянин цзя-
риня гошун эюндярди. Щяр ики орду Ялбистан чюлцндя
цз-цзя эялди. Цч эцн давам едян ганлы вурушмадан
сонра Гызылбашлар йалныз Дийарбякир галасыны
Ялаяддювля ордусундан ала билир.

Дюврцн бир сыра мцяллифляри щямин мцщарибядя щялак
олан инсанларын ганындан Ялбистан торпаьынын гырмызы
рянэя бойандыьыны гейд едирляр (112, 43-45).
Ялаяддювля галан ордусу иля Мяряш тяряфя чякилди. Ы
Шащ Исмайыл Дийарбякир яйалятини Хан Мящяммяд
Устаълуйа тапшырды. Лакин Дийарбякир мащалындакы
Гара Щямид ямирлийинин щакими Гайытмас бяйя23 табе
олмады вя ихтийарындакы Амид галасыны мющкямляндир-
ди. О, Хан Мящяммяд Устаълу иля апардыьы мцщарибя-
дя мяьлуб олду.

Щясян бяй Румлу йазыр ки: «Тякъя Амид галасынын
алынмасында 7 мин няфярдян артыг адам юлдцрцлдц (59,
94). Бу мяьлубиййятдян сонра Гайытмас бяй Мосуллу
Мяряш щюкмдары Ялаяддювля Зцлгядяр иля иттифаг баь-
лады. Онларын 10 мин няфярлик гошунуна Ялаяддювля
Зцлгядярин оьлу Гасым бяй (Саро Гаплан ады иля мяш-
щурдур) башчы тяйин олунду. Гасым бяй 1507-ъи илин гыш
айларында Дийарбякир цзяриня щцъум етди. Бу мцщари-
бядя йеня дя Хан Мящяммяд галиб эялди. Гасым
бяй вя Гайытмас бяй Мосуллу юлдцрцлдц. Беляликля дя,
Гара Щямид шящяри тутду вя галаны ися Хан
Мящяммяд Устаълу тяряфиндян ишьал едилди.

Ardı var

ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ
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Rufiz Hafizoğlu, Trend-in 
Ərəb xəbərlər xidmətinin rəhbəri

Bağdad rəsmiləri müharibənin sona
çatmasını söyləsələr də, son zamanlar
ölkədə baş verən siyasi gərginlik İraqın
yeni dəyişikliklərin astanasında
olduğunu və ölkənin parçalanmaya
sürükləndiyini söyləməyə əsas verir.

İraqda baş verən hadisələrin isə
qonşu ölkələrə, xüsusən də Türkiyəyə
təsir edəcəyi istisna deyil. Sünni vitse-
prezident, Türkiyənin ən yaxın siyasi
müttəfiqi hesab edilən Tariq Əl-
Haşiminin siyasi arenadan uzaqlaşdırıl-
ması, Nuri Əl-Maliki hökumətinə heç bir
alternativin olmaması Bağdadın siyasi
gələcəyinin bundan sonra tam şəkildə
İrandan asılı olacağını göstərir.

Tariq Əl-Haşiminin həbsinə verilən
order ilk baxışdan elə bir mahiyyət kəsb
etməsə də, diqqətdən qaçan, lakin bir o
qədər də önəmli məqamlar var.
Bunlardan biri Haşiminin İraqın şimalın-
dakı kürd administrasiyasının
ərazisində olması, hələ də məhkəməyə

çıxarılmaması faktı və adminis-
trasiyanın Haşimini təslim etməyəcək-
lərini bəyan etməsidir.

Hətta Baş nazir Nuri Əl-Malikinin
vitse-prezidentin qaytarılması tələbinə
qarşı ölkə Prezidenti Cəlal Talabani
"Haşimi mənim qonağımdır, o uyğun
görüldüyü zaman və uyğun vaxtda İraq
daxilində məhkəməyə çıxacaq", - deyə
bildirdi.

Əslində Haşiminin siyasi arenadan
uzaqlaşdırılması İran və Maliki hökumə-
tinin maraqlarına xidmət etməklə
yanaşı, kürd administrasiyasının da
maraqlarına zidd deyil.

Məhz bu səbəbdən Kürdüstan
dövlətinin yaradılmasının qəti əleyhdarı
olan Haşiminin kürd administrasiyasın-
da sığınacaq tapmasının təsadüfü
olmadığını görmək olar.

Artıq Ankaranın regionda real güc
olmaq iddiası sirr deyil və o, bu yolun
qismən də olsa İraqdan keçdiyini yaxşı
bilir. Digər bir tərəfdən, Səddam
Hüseyn rejiminin devrilməsindən sonra
ölkədə müstəqil siyasət yürüdə biləcək
hakimiyyət olmayacağı və İranın
Bağdadda artan təsiri, İraqda baş verən
hadisələri yaxından izləyən Ankaranın
diqqətindən qaça bilməzdi.

Buna görə də, Ankara nəyin bahası-
na olursa olsun, bu və ya digər şəkildə
regionda ciddi başağrısına çevrilən,
zaman-zaman xarici qüvvələrin siyasi
maraqları üçün istifadə edilən PKK ter-
ror təşkilatını məhv etməli, lakin bunun-
la yanaşı, kürd problemini tez bir
zamanda həll etməlidir.

PKK terror təşkilatına qarşı üçtərəfli
- Türkiyə, ABŞ və kürd administrasiyası
arasında mexanizm qurulsa da, bu hələ

də öz effektini verməyib. Hətta Türkiyə
Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi
Necdet Özel ölkə mediasına verdiyi
açıqlamada kürd administrasiyasının
bu məsələyə dəstək vermədiyini
bildirib.

Tehran və Ankaranın PKK-ya qarşı
birgə hava hücumları təşkil etməsi
məsələsinə gəlincə isə, Özel belə bir
razılaşmanın mövcud olmadığını
bildirib.

Dolayı yolla Ankara PKK problemi-
nin həllində İraqın şimalındakı kürd
administrasiyasınınrolunun əvəzsiz
olduğunu qəbul edir.

Baş verən hadisələrin fonunda isə
Türkiyədə PKK terror təşkilatının məhv-
inə və kürd probleminin həllinə yönəlik
ciddi addımlar atılmaqdadır. Türkiyə
Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi
Necdet Özel ölkə mediasına verdiyi
başqa bir açıqlamada PKK-nı məhv
edəcəkləri barədə bəyanat verdi.

Türkiyədə kürd probleminin həllinə
gəlincə, son zamanlar yenidən
gündəmə gələn yeni konstitusiyanın
hazırlanması məsələsini digər problem-
lərlə yanaşı, kürd probleminin həllinə
yönəlmiş addım kimi qəbul etmək olar.
Lakin Ankaranın kürd probleminin
həllinə yönəlik addımları PKK terror
təşkilatı tərəfindən heç də birmənalı
olaraq yaxşı qarşılanmadı. Belə ki,
təşkilatın səhra komandirlərindən olan
Sərbaz Pəri "əl -Cəzirə"yə verdiyi
açıqlamada, Türkiyədə qəbul ediləcək
yeni konstitusiyanın kürd probleminin
həllinə yönəlmiş olduğunu qeyd etsə
də, Ərdoğan hökumətinin siyasi oyun
oynadığını bildirib.

Hadisələri diqqətlə izlədikdə Ankara

ilə İraqın şimalındakı kürd adminis-
trasiyası arasında tam müstəqil
Kürdüstan dövlətinin yaradılması
haqqında razılaşmanın olduğunu ehti-
mal etmək olur.

Ən maraqlı məqam isə bu gün
hakim Ədalət və İnkişaf (AKP)
Partiyasından olan millət vəkili Cuma
İçtenin Kürdüstan dövləti haqqında
verdiyi açıqlama oldu.

Millət vəkili "Türkiyə olaraq İraqın
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Əgər
İraqda bundan sonra da qan töküləcək-
sə, Ankara buna qarşı olmalı deyil,
əksinə bu dövlətin yaranmasına dəstək
verməlidir", - deyə bildirdi.

Maraqlıdır, görəsən, Türkiyə
sərhədlərində müstəqil Kürdüstan
dövlətinin yaradılması Ankaranın
maraqlarına xidmət edirmi?

İlk baxışdan, bu dövlətin Ankaranın
maraqlarına xidmət etmədiyi düşünülsə
də, əslində Türkiyə bu kartdan
yetərincə faydalanacaq.

Belə ki, İraqın şimalında müstəqil
Kürdüstanın yaradılması ilə Türkiyədə
yaşayan separatçı kürdlərin ölkə
ərazisində müstəqil dövlət yaratmaq
istəklərinin qarşısının alınacağı ehtimal
edilir. Çünki Ankara "hər bir millət öz
müqəddəratını həll edə bilər" prinsipinə
əsaslanaraq, Türkiyə ərazisində ikinci
kürd dövlətinin yaradılmasına imkan
verməyəcək.

Baş verənlər onu söyləməyə əsas
verir ki, Ankara regionda İranın artan
təsirinin qarşısını almaq üçün və
Türkiyə dövlətinin bütövlüyünü qoru-
maq məqsədilə İraqın şimalında kürd
dövlətinin yaradılması istiqamətində
ciddi addımlar atacaq.

Ankaradan müstəqil Kürdüstana yaşıl işıq

Obama Ərdoğanla Suriyadan danışdı
ABŞ prezidenti  Barak Obama Türkiyənin

baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib.
Telefon söhbətində Yaxın Şərqdəki vəziyyət,
Suriya və İrandakı hadisələr müzakirə olunub.
Ağ Evin açıqlamasında bildirilir ki, Türkiyə və
ABŞ liderləri demokratiya tələb edən Suriya
xalqının çağırışlarına dəstək ifadə ediblər.
Danışıqlarda həmçinin, İranın nüvə proqramı
ətrafındakı məsələ və Türkiyənin beynəlxalq icti-
maiyyətlə İran arasında danışıqlarda vasitəçi
kimi çıxış etmə ehtimalı müzakirə olunub.

Əsədin generalı üsyançılara qoşuldu
Mustafa əl Şeyxi Azad Suriya Ordusunun 
komandanl ığ ında təmsi l  o lunacaq

Suriya ordusunun şimal bölgəsi üzrə kəşfiyy-
at xidmətinin rəis müavini general Mustafa
Əhməd əl Şeyxin iki həftə əvvəl Türkiyəyə
qaçdığı ortaya çıxdı. Bəşər Əsəd hakimiyyətinə
qarşı üsyanın başladığı ötən ilin martından bu
yana Suriya ordusundan qaçan ən yüksək rütbəli
hərbçi olan Əl Şeyxin üsyançı zabitlərin yaratdığı
Azad Suriya Ordusuna qatıldığı deyilir. 

Ölkənin şimalında silahlı qüvvələrin iki əsas komandanlarından biri olan Mustafa
əl Şeyx verdiyi açıqlamasında Azad Suriya Ordusunun Türkiyənin Hatay bölgəsində
yerləşən düşərgəsinin rəhbəri, polkovnik Riyad əl Əsədin yanına gəldiyini söyləyib.
Əl Şeyx Suriya Milli Şurasının lideri Burhan Qalyunla görüşdüyünü bildirib.  “Reuters”
agentliyinə danışan general əksəriyyəti sünni müsəlman olmaq üzrə təxminən 20
min əsgərin Suriya ordusundan qaçdığını deyib. Mustafa əl Şeyxi Əsəd rejiminə
qarşı silahlı mübarizə aparılması məqsədiylə yaradılmış Azad Suriya Ordusunun for-
malaşdırılmasına köməklik etdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, əgər 25-30 min
əsgər və 6-7 nəfərlik partizan qruplar formalaşdırılsa Bəşər Əsədin əmrindəki
hökumət qüvvələrini yarım il ərzində çökdürmək mümkün olacaq.  General Suriya ilə
Türkiyə arasında elan olunması müzakirə edilən bufer zonanın da Əsəd rejiminə
ciddi zərbə vuracağını deyib: “Əgər belə bir şey olsa, Suriya orudusunun bir neçə
peşəkar hərbi birləşməsində xidmət keçənlər qaçacaqlar. Bununla da Əsəd rejiminin
çöküşü tezləşə bilər”. Azadlıq qəzeti, İnformasiya şöbəsi

Fransa Senatı Sarkoziyə qarşı
Parlamentdə çoxluq təşkil edən sosialistlər “erməni
qanunu”na veto qoyacaqlarını bəyan etdilər

Fransada “erməni soyqırımı”nı inkar
edənlərin cəzalandırılmasını nəzərdə tutan
qanun layihəsi ətrafında yaranmış zid-
diyyət davam edir. Layihənin Senatın Baş
Assambleyasında müzakirəyə çıxarılması
ərəfəsində Senatın rəhbəri Jan Pyer Bel
inkar qanununa müsbət yanaşmadığını
bildirib.

Almaniyaya səfəri zamanı jrunalistlərin
suallarını cavablandıran Bel keçmişdə
qalmış hadisələrlə bağlı qanun layihələrinin
Senatda qəbul olunmasını dəstəkləmədiyi-
ni söyləyib. Fransız parlamentar sisteminə
görə Senat sədrinin səs vermə
məcburiyyətində olmadığını xatırladan Bel
Fransa və Türkiyə arasındakı əlaqələrin
inkişafına ehtiyac olduğu bir dövrdə,
ikitərəfli münasibətlərin hazırki durumun-
dan narahatlıq keçirdiyini də vurğulayıb.

Bundan başqa Senatdakı radikal solçu
senatorların da yanvarın 23-də ümumi
müzakirəyə təqdim olunacaq qanun layi-
hənin əleyhinə səs verəcəkləri açıqlanıb.

Senatdakı Yaşıllar qrupundan sonra
Avropalı İctimai və Demokratlar Birliyi
Qrupu (RDSE) da qanuna qarşı çıxa-
caqalarını rəsmi şəkildə bəyan ediblər.
RDSE-dən yayılan açıqlamada deyilir ki,
inkar qanunu Türkiyə və Ermənistan
arasında münasibətlərin stabilləşməsinə
kömək etməyəcək. Ümumilikdə isə
Senatda çoxluq təşkil edən sosialistlərin və
hətta hakim partiyadan olan bəzi senator-
ların da qanun layihəsinə qarşı çıxacaqları
gözlənilir.

Bu arada Fransa Senatı Türk-Fransız
dostluq qrupunun yeni sədr müavini Natali
Qulet də “erməni soyqırımı”ni inkar edən-
lərin cəzalandırılmasını nəzərdə tutan
qanun layihəsinə müsbət yanaşmadığını
söyləyib. Onun sözlərinə görə, Türkiyə
müsəlman ölkə olmasaydı bu haqsızlıqla
üzləşməyəcəkdi:“Bu haqsızlığa görə mən
də bu qanun layihəsinə qarşı səlib
yürüşünə start verəcəm. Oyun hələ bit-
məyib. Hələ heçnə itirilməyib. Senatda
əlimizdən gələni edəcəyik”.

Xatırladaq ki, Senatın qanunlar komis-
siyası aşağı palatada qəbul edilən 1915
hadisələriylə bağlı erməni iddialarının rəd-
dini cinayət sayan qanun təklifini yanvarın
18-də müzakirə edəcək. Hökumətin
məclisdə keçən qanun təklifini Senata bir-
başa rəsmi olaraq göndərməsindən sonra
yanvarın 17-də rəhbərlik divanının toplan-
tısı keçiriləcək. Layihənin rəsmi olaraq
Senatın müzakirəsinə çıxarılması isə real
görünür. Senat isə layihəni yanvarın 23-də
müzakirə edəcək.                   Azadliq.az
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Əvvəli ötən
sayımızda

Ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin
imzaladığı sərən-
cama əsasən
mənim kimi imtiya-
zlı şəxslərə torpaq
və ya ev verilməli
idi. Ancaq çox
təəssüf ki, Bakı
Şəhər İcra
H a k i m i y y ə t i n i n
başçısı Abutalıbov

Hacıbalanın qəbulunda olduğum zaman o mənim
üzümə baxaraq:

- Sənin kimi insanlara Azərbaycanın hər yerində
yaşıl işıqdır,- deyərək  gəlişi gözəl sözlərlə məni o ki
var tərif etdi. Mən onu dinləyərək,-Çox sağ olun
Hacıbala müəllim,-dedim. Zəhmət olmasa mənə
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin  imtiyazlı şəxs-
lərlə bağlı verdiyi sərəncama əsasən mənə ayrılmış
torpaq və ya ev haqqında ərizəmə qol çəkin. İki
uşaqla kirədə qalıram.

Ancaq çox təəssüf ki, Abutalıbov  Hacıbala mənim
ərizəmə qol çəkmədi və mən mənə aid olan imtiyaz-
dan da istifadə edə bilmədim. Bir-neçə ay bundan
öncə “Məkan” MTK şirkətindən kreditlə ev götürdüm.
Uşağım xəstələnməyənə qədər birtəhər borcu ödəyə
bilirdim. İndi isə ödəyə bilmirəm. Əlim hər yerdən
üzülüb. Küçəyə atılmaq təhlükəsi ilə üzləşmişəm
cənab general.

Pənah Süleymanovun gülümsər yaşıl gözlərinə
kədər çokdü. Sifətindəki təbəssüm üzündə dondu.
Fikrə getdi. Nə edə bilərdi axı. Ayağa qalxıb,
pəncərəyə yaxınlaşdı. Gözlərini qaldıraraq göyə
baxdı. Göy üzü  tər-təmiz idi. Günəşin parlaq işıqları
gözlərini qamaşdırdı. Bir-neçə dəqiqədən sonra təkrar
geri döndü. Çöhrəsindəki təbəssüm yenidən  qayıtdı.

-Hə Aprel müəllim, mənim bir dostum var. İş
adamıdır. Qoy ona zəng edim. Səni darda qoymaz,
Azərbaycanın sənin kimi çox oğullarına kömək edib,
narahat olma. 

Qeyri-adi gülümsəməsi, qəzəbi və gur səsi vardı
Pənah Süleymanovun. Üzünə baxan kimi onun
əhvali-ruhiyyəsini təyin etmək olurdu. Gülümsəyəndə
çöhrəsi təbəssümdən işıq saçır, qəzəblənəndə  göy
üzünü qara buludlar örtümüş kimi  pərdə çəkilərdi
üzünə. Qəzəblə danışanda  səsində şişək çaxar,
ildırım şaqqıltısı guruldayırdı. Bu xüsusiyyətinə görə
Pənah  Süleymanovdan çoxlarının xoşu gəlmirdi.
Çünki xoşuna gəlməyən hər hansı bir  səbəbə həmin
an da etirazını bildirərdi. Ən maraqlısı o idi ki,  hətta
otaqlara girdiyi zaman heç kimin diqqətini çəkməyən
pəncərədəki  jalüzlərə  yaxınlaşıb onları səliqə ilə
düzəldərdi. Bir dəfə isə tikinti sahəsini gəzərkən
mühəndisi yanına çağırıb:

-Ay bala, bu yağış yağan zaman su navalçasından
su haraya töküləcək?

Gənc mühəndis bu sualdan özünü itirib:
-Yerə töküləcək  Pənah müəllim.
-Ay bala, yerə töküləcəyini mən də bilirəm. Bəs

sən bu qapını görmüsən? Bilirsən, bu zirzəmidi.
Həmin zirzəmidə isə bizim əsgərlərin yataq dəstləri
saxlanır. Su navalçadan töküldüyündə çıçrayaq
zirzəmiyə töküləcək. Sən niyə fikirləşməmisən ki, bu
navalçanın altında arx kimi balaca bir yer düzəldəsən
suyun tökülmə səmtini dəyişdirə bilərdin. Zirzəmi də
nəm olmaq təhlükəsindən qurtarardı. İşlərinizdə
diqqətli olun. İndi buraxdığınız hər bir cüzi səhv
üzündən ziyan çəkə bilərik. 

Hər gün bu akademiyanın ərazisində gəzirsən.
Tədris  korpusuna girəndə başını qaldırıb divarda
yazılmış Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sözlərini heç
oxumusan? Sualına cavab almayan Pənah
Süleymanov sözünə davam etdi. Bir hadisənin
qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra  onun
nəticələrini aradan götürməkdən  daha asandır. Sən
də bunu unutma.—deyərək oradan uzaqlaşmışdı.    

Ümumiyyətlə orda işləyən hər kəs Pənah
Süleymanovu görərkən üst-başını səliqəyə salmağa
çalışırdı. Birdən özünün  diqqətindən yayınan nəsə
Pənah müəllimimn nəzərini cəlb edər. Bəli,Pənah
Süleymanov həddindən artıq səliqə sevən, insanlarda
düzgünlüyü, işdə  ciddiliyi, işə can yandıranları
qiymətləndirməyi bilən rəis idi. O hətta üzünə gülüb

tərif söyləyən şəxslər üçün:- bunlar  “üzə gülən balta-
lar”dı- deyərdi. Tez qəzəbləndiyi kimi, tez də sak-
itləşməyi vardı. İndi isə o, Aprel Babayevin düşdüyü
bu çıxılmaz vəziyyətdən necə kömək edəcəyini
düşünürdü.   

Pənah Süleymanov  telefonu qaldırıb harasa zəng
etməyə  başladı. Aprelin eşitməsi üçün  selektrin
düyməsini basdı.

-Alo, salam Fəxrəddin müəllim. Sizi narahat etdiy-
im üçün üzr istəyirəm. Bir işim düşüb sizə.

Telefonun o biri tərəfində səs gəldi:
- Buyurun, nə lazımsa qulluğunuzda hazıram. 
-Bilirsiniz bizim təhsil ocağında iki müharibədə

döyüşmüş və iştirakçısı olmuş qəhrəman müəllim var.
“Məkan” MTK  tikinti şirkətindən ev götürüb, pul
barədə çətinliyi var kömək edə bilərsinizmi?

-Bu nə sözdü Pənah müəllim, əlbəttə. Göndərin
yanıma nə lazımsa kömək edərəm. Belə bir
Azərbaycanlı oğluna kömək etmək hamımızın bor-
cudur. Ancaq bu “Məkan” MTK-nın rəislərinin
qapılarında bircə donuzu əskikdir. İstədikləri məbləğ
isə inanın mənə onlar üçün çemiçka puludur. Nə əcəb
onlar belə bir alçaq hərəkətə yol verirlər. Belələrinə
indi gəl azərbaycanlı de görüm?  Necə deyəsən?
Millətin üz qarasıdır bunun kimilər. Pul gözlərini tutub.
Nəfisləri Həzrət Abbasın qılıncından da itidir. Araya
dərin bir sükut çökdü. Sonra telefon xəttindən təkrar
səs gəldi.

-Siz narahat olmayın Pənah müəllim. Göndərin
mənim yanıma həmin yoldaşı. Bacardığım qədər
kömək edəcəm. 

- Təşəkkür edirəm Fəxrəddin müəllim . Çox sağ
olun. Bizim yoldaşı darda qoymadınız.

-Borcumuzdur,-söylədi Fəxrəddin.
Aprel qulaqlarına inana bilmirdi. Ürəyində, ola

bilməz, belə asanlıqla məsələ həll edilə bilməz axı.
Pənah Süleymanov Aprel Babayevə yaxınlaşdı

gülümsəyərək  əlini uzatdı: 
-Hə Babayev sağ ol. İşin avand olsun. İndi  get

Fəxrəddin müəllimin yanına. Sürücüm səni aparacaq.
Əminəm ki hər şey yoluna düşəcək.

Fəxrəddin müəllim sözünün üstündə durdu. Aprel
Babayevin yükünü yarısını öz üzərinə götürdü. Aprel
Babayev “Məkan” MTK rəhbərlərinə pulun bir hissəsi-
ni də verdi. Ancaq onlar istehzahla gülərək:-bu nədi?
Biz pulun hamısını istəyirik, ay iki müharibə veteranı,
anladın.-deyərək irişə-irişə gülüşdülər. Hanı səni
qoruyan dövlətin ay imtiyazlı şəxs? Aprel başını aşağı
dikib susurdu. Nə desin axı. Qəzəbindən qıp-qırmızı
pörtmüşdü. Ağdərədə günlərlə meşənin içində, dağın
üstündə çörək əvəzinə buzbağlamış itburnu yeyib, qar
suyunu əridib içib, sağ qalıb. Kaş öləydi. Düşmən gül-
ləsinin qabağında əyilməyən başı  indi öz qanı, canın-
dan olan Azərbaycanlı vətəndaşının qabağında sinəs-
inə əyildi. Bu cür Azərbaycanlı adına layiq olmayan
simasızların önündə mənəviyyatını alçaldılıb,
öldürülməyini görməyəydi. Ancaq ailəsi və balalarına
görə susmağa məcbur idi. 

Aprel Babayev bir-neçə dəqiqədən sonra başını
qaldırıb pörtmüş halda:-mənə bir az da vaxt verin.-
söylədi. Onlar çox böyük minnətdən sonra ona:

-Al bu sənədə qol çək.-deyərək əlində olan  kağızı
Aprelə uzatdılar. Hər ay beş yüz manat ödəyəcəksən.
İyunun axırınacan   qalan pulu ödəməsən evdən çıx-
acaqsan. Öz xoşuna çıxmasan. Məcburi zor gücünə
çıxardacağıq.

-Axı mənim aldığım maaş elə 500 manatdır. Bəs
balalrımı nə ilə dolandırım?

-Ha, ha, ha. Daha bunun bizə heç dəxli yoxdur. Biz

nə bilək. Get bu sualı Prezidentinə ver.

Aprel Babayev kağızı imzaladı. Bir-neçə gündən
sonra isə gəlib Aprel Babayevin işığını  kəsdilər. 

Aprel Babayev komendanta:- işığı qoş, balalarım
xəstədi.-dedi. Onun eşitdiyi cavab isə çox ağır oldu.
Susdu.  Sədrəddin:

- Ailəmi istə  verim. Ancaq işığ və qazı qoşa
bilmərəm. Aprelin ayaqları yerə mıxlandı. Bir anlıq
eşitdiyi cavab onu sarsıtdı.

Qarabağ döyüşlərində ölümlə üz-üzə qalarkən,
səngərdə olduğu zaman piyadanın(PDM) döyüş
maşını üstündən keçdiyi vaxt  sarsılmayan igid, belə
cavabı eşitdikdə dəhşətə gəldi. 

Necə yəni ailəmi? Axı bizdə ailə müqqədəsdir.
Belə sözü o necə dilinə gətirə bildi. Aprel onun
gözünün içinə baxaraq:

-Bəs sənin kişiliyin yoxdu?- söylədi. 
-Yoxdu,-söylədi Sədrəddin. Mən İlham müəllimin

bir sözünü iki edə bilmərəm.    
Aprel Babayev bu sözün qarşısında naəlac qalıb

şirkətin rəhbərləri ilə əlaqə yaratdı. 
Ancaq şirkətin rəhbərlərindən sərt cavab aldı.

Borcunu ödəməyincə işıq və qaz qoşulmayacaq. 
Hal-hazırda Apreli Babayevin ümidi Allaha qalıb.

Sən demə iki balalarının küçədə qalmaq qorxusu
müharibənin ağrı-acısını çəkməkdən daha çətin və
ağır imiş. Namərd dünya. Mərdi qovmamışdan
namərd etdin. Tək canı olsaydı Aprel Babayev  qorx-
mazdı, susmazdı. İndi isə hər an balalarının küçədə
qalmaq qorxusu içində yaşayır. Azərbaycanın igid
oğlu bu gün öz imtiyazlarından istifadə etmir. 

Aprelin 2-si  2011-ci ildə şəxsən mənim yanımda
Aprel Babayevin telefonuna yoldaşı zəng vurub,
işığımızı kəsirlər, söylədi.  Apel bir an içində ayaq
üstündə öldü. Mənə baxdı. Mən ona:

-Onların rəisini yığ, özüm danışacam söylədim.
Aprel nömrəni yığdı. Mən salam verib özümü təqdim
etdim. İlk sualım bu oldu. O uşaqların günahı nədir ki
onları soyuqdan dondurursan? Sən də bir atasan.
Heç Allahdan qorxmursan? O isə çox təmkinlə:-bor-
cunu ödəsin, mənə nə. Mən isə:

- Borcunu ödəməsə əskiyiniz çıxacaq? Qapınızda
bir donuzunuz əskikdir. Verəcək də, qaçmır ki. Uzun
söhbətdən sonra, bir həftə icazə verirəm söylədi.
Ancaq bir həftəyə qədər pulu gətirməlidir. Gətirməsə
evi boşaltsın deyərək ultimatom verdi. Bir-neçə
dəqiqədən sonra isə  Aprel Babayevə zəng vurub ələ
salaraq:

-hm, deyirsən indi İlham Əliyev cibindən çıxarıb pul
verəcək sənə?..- deyərək gülür. 

MTK-nın rəisləri yadlarından çıxarmamalıdır ki,
Aprel kimi oğullar bu gün vətənə lazımdırlar. Hər an
özünü Vətəni üçün gülə-gülə ölümün ağuşuna atar.
Ancaq............... 

“Məkan” MTK-nın  rəhbərləri ata deyillərmi? Onlar
Azərbaycan torpağını sevən, döyüşən bir oğula  cüzi
borcu nə üçün keçmirlər görəsən? Əskiklərimi çıxa-
caq? Bu dünyadan o biri dünyaya heç nə apara
bilməyəcəklərini anlamırlarmı görəsən?

Bircə şeyi yaddan çıxartmaq lazım deyil. Belə
igid oğullar, canları bahasına səngərdə Vətən tor-
pağını qoruyur ki, “Məkan” mtk-nın rəisləri kimilər, bu
gün firavan həyat sürsünlər.  Bəs onlar Vətən borcunu
nə ilə ödəyəcəklər?

Tahirə Ağasiyeva 
06.04. 2011-ci il 

Mən nə üçün vuruşdum?
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Qadir Qaçax

Əvvəli ötən sayimızda

Carcar dînatî ya çend kesî ye
Belêheye jîya b'milyonî ye
Jiyanaevrodaxwaza wî ye
Belêhizrawîjenga duhî ye
Çendwêvetirepitirbelwî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ger tebivêtin rizgaryawarî
Ji bo xudê bit hemîoldarî
Jibomilletîdesthelatdarî
Pêtivye herduka zwî jêk vavarî
Rêka serkeftinê l'xo nekey tarî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Astengêtdîrokî peristgehin
J'bo dagîrkeraxoşxwandingehin
Takunuke jî desthelat gehin
Bila cuda kinçendzwîtirb'gehin
Yasa û dîmokratiyet dermangehin
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

J'bo pîr nebûnagencêt vê dinê
Zanîba derman têt b'efrandinê
Dame jîhindserboraêxinê
Belkî j'encama hizirkirinê
Peyda ba derman j'bo nemirinê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Germirovhizreka nwî wergirit
Ji kerbû xoperistyê dabibrit
Ji çavçinokyêxodwîrbigirit
Dadperweriyê b'tinêragirit
Wîdemîbelkîmirovnemirit
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Hîngê dê biyepirrbinavûdeng
Nehêlîd'ber xo kevlêb'jehr û jeng
Yê berjewendyataybetya berteng
Çend zwîtirbaştir nekîyedireng
Dêd'çavêt xelkîdabiyepîşeng
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Borîn çend sede û çend sal û serbor
Kitêbêt olî çavanakin kor
Mejîkore d'kind'hêlitneguhor
Kelamçeûqeydadujminêxwînxor
Milletêt nezanpêd'hêlne serşor
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

L'civakek vemay lipaşketinê
Bîr û bawer hey b'yaduhî b'tinê
Desthelatd'mîntel'neguhartinê
Ger şeş sal mirov fêrbît gotinê

Şêstsal jî divên boneaxiftinê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Dîrokvan d'gel serkeftîl'cengê ye
Rondik ya mirinê û xwîn ya saxyê ye
Hetikberî b'perr, direw bê pê ye
Tarrîtirîndemberê spêdê ye
Peqînencamapengandinê ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

J'mêje zanay kiryeberhevî
Yêd'zanit d'zanit vêt tu bidwîf bikevî

Nuzanitd'zanithişyarke b'devî
D'zanitnuzanitharîke b'tevî
Nuzanitnuzanitvêt jêbirrevî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mezintirîn tolvekirinl'cîhanê
Da tunemirî ta dinya manê
Bi kar bînîçekêparçehozanê
Yanawazekêmuzîklêdanê
Yandîmenekî ji tablokêşanê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

J'kesekîte b'vêt b'zanî rastiyê
B'devêpara yandesthelatiyê
Eve ye nîşana zîrekiyê
Dujminê xoji hêrişdariyê
Bêxyeçeperê berevaniyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Pêjanêazadyê j'yasayê ye
Dilgeşîberhemêazadiyê ye
Azadî fêqyêazayetyê ye
Bihayê azadyê jitêgehiştinê ye
Lê pa hemî kes ne j'hejî wê ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ger mirov encamdet efrandinê
Bawerya kevin d'kevîtmirinê
Deselatdêkit di karkirinê
Xelkekîpaldetj' tênegehştinê
Te kafir biketbo j'nav birinê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Bawerya b'hêzûya tijî şiyan
Vêt l'ser van sê stwînabêt danan
Raspardinûdwîfçûnû sizadan
Gerberuvajîevebikarînan
Eve berev paşveçûn û neman
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Hevmîrê te bû Memzîndan kirî
Biha dapeyvaBekowê gurrî
Zîn j'daxêtwîda jîn lê vemirî
Evînî l'cotê vîndara birî
Paş her wî b'xobo d'kiregirî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Napilyon peyvateyazêrîne
Ramyaryêmejî heye û dil nîne
Viyan jî çendaciwanûşirîne
Mirov yanaqilyan vîn hebîne
Ya mejîneyûdilheyevîne
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ev rewiştêpênegehiştî ye
Perwerdê destê diktatorî ye
Pirraniya wî berjewendçî ye

Ya j'wîve evepirrzîrekî ye
Eger wenekitji xişîmî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Yê destkeft danay pêş azadiyê
Yê b'saxî mirîberl'nişîviyê
Amadeû razîbi serşoriyê
Çinku berwîk d'kevît nizmahiyê
Werd'girît naznavêdardestiyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Gerbigerî tul'dwîfazadiyê

Ya l'kumteçiyayl'bilindahiyê
Ew çicarna êtvêttu biçiyê
B' bilindya serî d'bînî û digehiyê
Nextêwêpêtvîbidî qurbaniyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

J'bogeniyatiyê xwêçareser
Ger xwê genîbîriştineêkser
Ew xandevayêtxod'kine rêber
Perwerdêtrijêmekadagîrker
B'sanahînabne nîştimanperwer
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ew serpêhatî xoranagirit
Kutir çequwê b'xuh û xwînê bikirrit
Ji bo wê dava herlê dixurrit
Piştî ku ew davb'çequwêdimirit
Çequ bixo serê kutirê d'birrit
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

L'dinya nezanînê misogere
Xelatê mezinsuqratî jehre
Naznavê fîsagursîkere
Eniştaynî nav b'dînatî l'sere
Vekuştna efrandinê yafere
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Zanay nivêsye peyveka êk dêr
Milletsêpişkeasinûzîvû zêrr
Yê j'hersê pişkabîne berbijêr
Pirraniya wan ji b'xo b'xo tênbikêr
Duwêçavlêkersêyê d'nav da qêr
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

J'bo yekgirtna gelêElmanî
Bismarkîhizra Fîxtey b'kar anî
Pirrjifelsefeyanîştimanî
L'hemberkardînalêt Vatîkanî
Ewbîrb' IncîlaEwrupadanî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

L'her komelgehênîvawêmêye
Jin rêveberahermalekê ye
J'bozaroyxandingeha êkê ye
Qehreman zana perwerdê wê ye
Dayk pêxemberadilovanyê ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Hespê dildaryê her yê bi hêlîne
Kîşwerûderyaj'mêjebirrîne
Netewe û dewlet derbazkirîne
Olûeşîretveqetandîne
Belge Odîb û Şêx Sen'anîne
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
vîndariya rast wek cêmkekî ye
Pêkve girî ye û pêkvekenî ye
Her êkî çi d'vêt yêdîb'dilî ye

Ger husa nebitberjewendî ye
Her demêtêkçûvînamirî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

J' egerakeltorêjengîûdêrîn
Kiçhêştatête firotn û kirrîn
Tirimbêl ûzêrrûqesrbo wêvîn
Hêş d'nav landkê da mar lê têt birrîn
Jinb'ser jinêb'çitevebowê jîn
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mê b'nêrîçicar hêbetî nîne
J'blî ger zanînêrb'wê yêdîne
Bîner jibo vê çendê tijîne
Nêr li berahyamêyagorîne
Girove Hemke û Lase û şahîne
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Evrokedirew şermtêdanîne
Dizîzîrekîûpirraferîne
Serpêçya yasaysiza j'bo nîne
Bêkarî ûgerryan mezinahîne
Yagunehkarî b'tinêevîne
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

L'cîhananwî mir dabêşavînê
Kes nanalînit j'berwêbirînê
Milletê me hêj l'roja goyînê
Bovînê pitir astengketînê
Bersivtête dan b'fîşek û xwînê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Evrovîn vajî ya bêserûber
Ciwanyê ûlawînyêd'kineeger
Zengînîûbinemalîdibindaner
Karbedestîû belgenamepîver
Kesê kes nevêt j'dil bê beramber
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Zana husadikit nivêsînê
Jindêveşêrîtnihênya vînê
Lê xo ranagrit li kerbû kînê
L'dwîv biçî wek zaroyd'kitrevînê
Pişt dê wek kitkê l'dwîv te l' bezînê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Afret û gulcêmkekêxêzanê
Her ji boberdewamiya jiyanê
Ji boteratyêûciwanîû viyanê
Pêtvî d'ket b'pwîtedan û çavdanê
B' dwîfçûn û parêzgarî ûavdanê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Herçendeçerxê bîstû êkê ye
Hevjînîhêşta neb'evînyê ye
Li dwîf lawînî û ciwanyê ye
L'dwîf piledarîû belgenamê ye
L'dwîf mirovkanê û zengîniyê ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Hevjîniyarast b'xoşya dilane
Kiç û kurr razî l' dwîf dupeyvane
Lê cihê daxek kwîrûgirane
Çinku eşîrethêşta semyane
Pîrozbahî bi dufîşekane
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ardı var

Hemik û Sînem
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Parlementera BDP'ê ya bajarê
Stembolê Sebahat Tuncel
Hikûmeta AKP'ê da ber topan û
got: "Serdegirtina Mala Leyla
Zanayê bi awayeke giştî peyamek
bû ji bo, siyaseta Kurdan. Enqere
êdî bûye navenda faşîzmê." Li

gorî Ajansa Nûçeyên a Firatê
(ANF), di civînek ya li mala gel a li
Londonê de, der barê operasy-
onên li 17 bajaran pêk hatî de
axivî û got: 

"Hemû derdê AKP'ê ew e ku
weke sala 1924'ê Kurdan derveyî
amadekirina destûra bingihîn
bihêle. Dê ji bo girtina partiya me
jî bikevin nava hewldanan. Tenê
astengiyek li pêşiya wan heye, ew
jî BDP'ê ye. Ev yek wana bêzar
dike, ji ber ku naxwazin Kurdên bi
rûmet li hemberî xwe bibînin. Lê
êdî Kurd jî ne Kurdên berê ne.
Ger Kurd ji siyaseta Enqereyê
cuda bibe, dê encamên pir giran ji
bo hemû Tirkiyê bi xwe re bîne."
Her wiha Tuncel der barê siyaseta
AKP'ê ya şerxwaz de jî got ku,

pirsa Kurdî ber bi çareserkirinê ve
dibe û wiha got: "Tişta ku wana li
Tirkiyeyê kiriye, li ber çavane, îcar
radibe dersa demokrasiyê dide
Rojhilata Navîn. Ger tu ji yeke din
re dibêjî zilmê li gelê xwe neke,
divê tu jî li gelê xwe zilmê nekî.
Erdogan dibêje 'di dema
Hikûmeta me de polîtîka ya înkar
û tunekirinê rabûne'. Ev yek bi
xwe li xwe mirkûrhatin e. Ev yek
nîşan dide ku înkar û tunekirin
berdewam dike. Mubarek, Esed û
Qezafî dostên qenc ên Erdogan
bûn. An dê Erdogan xwe
biguherîne, an dê tişta hate serê
dostên wî, dê bê serê wî jî. Dibe
zalim heta demek dirêj li ser
desthilatiyê bin, lê dîrok alîgirê
bindestan e."

Hevseroka KCD'ê Aysel Tûglûk
bang li gelê Kurd kir ku xwedî li
siyasetmedarên xwe derkevin. 

Tûglûk li dijê operasyonên
demjmêrên vê sibê ku polîsên rêjî-
ma Tirkiyê li 17 bajaran êrîşî partî
û saziyên Kurdan kirîn, banga
berxwedanê li gel kir û got "Êdî
tiştekî ev gel bike nema. Ji ber vê
yekê, her kesê xwedî rûmete divê
li hemberî operasyonan dengê
xwe bilind bike." Tûglûk di nirxan-
dina xwe ya ji Ajansa Nûçeyên ya
Dicle DÎHA'yê re kirî, got "Saziyên
rewa yên ku di encama têkoşîna
gelê Kurd de hatine avakirin hedef
hatiye nîşandan. Her kesê ku bi
rûmet û zimanê têkoşîna hebûnê
dide bûye hedefa vê dewletê.
Hewl didin ku bi van operasyonan
çavkaniya Kurdan a berxwedanê

zuha bikin. Bi van operasyonan re
peyama; "Ez ê bi Kurdan re şer
bikin" hatiye dayîn. Yan dikuje, yan
jî digire. Ji Kurdan re tu riyên din
nehiştine." Tûglûk Serokwezîrê
Tirkiyê Erdogan bi Dehaq bi nav
kir û got "Polîtîkayên Erdogan yên
Dehaqê ku hezar sal berê cudatir
nîne. Operasyonên pêk tên enca-
ma tengavbûna Hikûmetê ye.
Berxwedana gelê Kurd her ku diçe
mezin dibe. Ji ber ku ji vê

berxwedanê ditirsin van operasy-
onan pêk tînin. Tu tişt qasî têkoşî-
na ji bo ziman û rûmetê tê dayîn
rewa nîne e. Tiştekî ku êdî em
wenda bikin nîne. Lê tiştên ku em
qezenc bikin pir in. Nirxên gelê
Kurd ên wekî azadî û rêberiya wê
heye. Çi bikin bila bikin, ev
berxwedan yê bidome." Her wiha
Tûglûk banga  gelê Kurd kir ku
berxwedanê bilind bikin û got
"Divê em li hemberî pêkanînên
faşîzan têkoşîna xwe ya topyekûn
bilindtir bikin. Tu tişt ji rûmetê
binirxtir nîne. Heke ji van
polîtîkayên xwe ên 30 salan
encam negirtibin, ji vir û pê ve jî yê
tu encaman negirin." Her wiha
Tûglûk got ku li hemberî van
operasonan bê deng mayîn
hevkariya vî sûçî ye.

Sebahat Tuncel: Enqere êdî
bûye navenda faşîzmê!
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Serok Barzanî: Karê serbazî û 
çekdarî ne çareseriya pirsgirêkane

Serokê Herêma Kurdistanê birêz Mesûd Barzanî
pêşwaziya Cîgirê Wezîrê Karê Derve yê Tirkiyê Ferîdûn
Sînîroglû kir û dubare banga aşitî û diyalogê kir. 

Li gorî MSHK'ê, di hevdîtina îro (14/1/2012) de ku
Cîgirê PDK'ê birêz Nêçîrvan Barzanî û Serokê Dîwana
Serokatiya Herêma Kurdistanê Dr. Fûad Hûsên tê de
amade bûbûn, Serok Barzanî tekez li ser wê yekê kir ku ji
bo geşkirina têkiliyên di navbera her du aliyan de û çare-
serkirina pirsan divê li ser bingeha hevdû têgihiştin û
diyalogê û pêşxistina aştiya li deverê be. Her wiha Serok
Barzanî da diyar kirin ku karê serbazî û çekdarî ne çare-
serkirina pirsgirêkane, dayilog û padbendûna nirxên
demokrasiyê pirsgirêkan digihînin çareseriyê. Hêjayî gotinê
ye, Serokê Herêma Kurdistanê birêz Mesûd Barzanî
çendîn cara li dijî çareserkirina pirsa Kurdî bi rêka leşkerî
(aliyê PKK'ê û Tirkiyê) rawestiyaye û bang li her du aliyan
kiriye ku bi zimanê leşkerî pirsgirêk nayên çareser kirin û
divê di çareserkirinê de aştî û diyalog bingeh were girtin.

Berteka BDPê li ser
Tewqîfkirina Başbuğ

Serekê BDPê Sela -
hattin Demîrtaş tewqîfkiri-
na Serekê Sererkanê berê
yê Tirkî “Îlker Başbûğ”
şîrove kir. Di şîroveyê
Demîrtaş de hinek rexne jî
hebûn.

Demîrtaş go: “Tew -
qîfkirina Başbuğ ne bûy-
ereke basît e. Meqamê kê
çi be divê yên sucdar bên mehkeme kirin. Lê Hikûmet vî
tiştî nikare ji boy amancên xwe bikarbîne.”

Demîrtaş wiha berdewam kir: “Heger em bêjin birastî jî
rêxistinek hatibe damezrandin divê teşkîlateke vê jî hebe.
Yek jî heger Başbuğ serekatiya rêxistinekê kiribe divê
fa'aliyetên sererkaniyê ku di dewra wî de hatine çêkirin,
bên tetkîk kirin.”

El Malîkî: Bila Tirkiye
tevlî karê me nebe

El Malîkî: Bila Tirkiye
tevlî karê me nebe
Serokwezîrê Tirk Tayyip
Erdogan derbarê we -
latên cîran de, gelek
caran weke ku ew der jî
di bin rêveberiya wan de
be diaxive. Piştî Îran û
Suriyê Rêvebriya Iraqê
jî, li dijî vê helwesta
dewleta Tirk nerazîbûn
nîşan da û xwest, Tirkiyê

tevlî karên wan nebe. Serokwezîrê Iraqê Nûrî El Malîkî,
Tirkiye bi vê helwesta xwe wê li herêmê rê li ber şerê
navxweyî û felaketan veke. Piştî daxuyaniyên serokwezîrê
Tirk Tayyip Erdogan ên derbarê Iraqê de, rêveberiya
Bexdayê jî bersivek tund da. Serokwezîrê Iraqê Nurî El
Malîkî Malîkî, pêr bi daxuyaniyekê diyar kiribû ku Iraq ne
eyaleta Tirkiyê ye û bila Erdogan li karê xwe binêre.

Nurî El Malîkî, doh jî ji televizyona El Hurra re axivî û
hişyariya 'Bila Tirkiye tevlî karên me nebe' kir.

Malîkî anî ziman, ku Tirkiye bi taybetî di demên dawî de
mudaxeleyî karên hundurîn yê Iraqê dike û got, emê bi ti
awayî destûrê nedin vê yekê. Eger ew derbarê pirsgirêkên
me de wiha axivîn emê jî derbarê wan de biaxvin. 

Malîkî herwiha destnîşan kir, ku dewleta Tirk li herêmê
rolekî ku pêşî li felaketan û şerê navxweyî veke dilîze û got,
lê di encamê de wê TIrkiye zirar bibîne, ji ber ku li welatê
wan gelek xelk û mezhebên cuda hene.

Erdogan, rojên derbasbûyî gotibû li Iraqê rêveberiya
mezhebî derketiye pêş û niha li Iraqê mirov nikare bêje
rêveberiyek baş heye.

Li Hewlêrê Cîgirê Serokê par-
tiya demokrata Kurdistanê birêz
Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya

Ş e w i r m e n d ê
Wezareta Derve ya
Tirkiyeyê Firedun
Sinirlioglu kir.

Di hevdîtineke de
rewşa niha ya Îraqê û
peyvendiyên heyî yên
di navbera Tirkiye û
Kurdistanê de û her
weha pêşkeftinên
dawî yên di warê
siyasî yên li Deverê jî
hatin nîqaşkirin.

Di berdewamiya
vê hevdîtina han de

alozî û nakokiyên siyasî yên Îraqê
jî hatin nirxandin û her dû alî

tekez li ser çareser kirina
kêşeyên heyî bi rêyên aştiyane û
diyalogê kirin.

Di derbarê çawetiya çareser
kirina kêşeyên heyî yên Îraqê de
Nêçîrvan Barzanî careke din
tekez li ser vê yekê kir ku, rêya
herî başya çareser kirina kêşeyên
heyî destûra bingehîn û diyalog û
jihev fêmkirine.

Di dirêjahiya vê hevdîtina han
de peyvendiyên heyî yên di
navbera Tirkiye û Kurdistanê de û
pêşxistina peyvendiyên han di
her warê de jî hate nîqaşkirin û
her dû alî tekez li ser bihêztir kiri-
na peyvendiyên han kirin. 

Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya
F i redun  S in i r l iog lu  k i r

Şaredarê Diyarbekirê Osman
Baydemîr, li bara operasyonên li
hember BDP û saziyên sivîl de
diyar kir, tu ferqa van operasyonan
bi darbeya leşkerî re tune û wiha

got, “Faşîzm dê bin bikeve.”
Li 16 bajarên Kurdistan û

Tirkiyê, îro li gelek avahî û
navendên BDP û saziyên sivîl
lêkolîn hat kirin. Serokê giştî yê
BDPê Selahedîn Demîrtaş, parla-
menterên Diyarbekirê Nûrsel
Aydogan, Altan Tan, parlamenterê
Mûşê Demir Çelik û şaredarê
Diyarbekirê Osman Baydemîir
hatin avahiya BDPê û li nêzîk ve
lêkolînên polîs li wir şopandin. 

Şaredar Osman Baydemîr,
dema ji wir derket, daxuyaniyek da

û wiha got, “Bo xatirê xwedê, ma
çi ferqa vê yekê bi darbeya leşkerî
re heye? Ferqa dewleta polîs û
faşîzmê çiye? Faşîzm dê bin
bikeve û dadperwerî dê pêş
bikeve.” 

Li gorî agahiyên gihîştiye
AKnewsê, li gelek avahiyên
sendîkayên girêdayî KESKê,
avahiya Diyarbekirê ya ÎHDê,
navendên kulturî yên şaredariyê
yên Aram Tîgran û Cigerxwîn hatin
sehkirin. Li hinek cihan de heta
niha jî sekirin didome.    AKnews

Aysel Tûglûk banga berxwedanê li gelê Kurd kir!

Baydemîr: Ferqa van operasyonan bi darbeya leşkerî re tune
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Нечирван Барзани не ставит условий
для своего возвращения на пост
главы курдского правительства

Источник, близкий к руководству Демок -
ратической партии Иракского Курдистана, расска-
зал, что заместитель председателя ДПК
Нечирван Барзани на днях возвращается из
отпуска и начнет формирование нового прави-
тельства Курдистана. Глава  фракции "Курдистан"
(объедненная фракция ДПК-ПСК) в парламенте
Курдистана  Дишьшад Шахаб заявил: Н.Барзани
не ставит никаких условий для того, чтобы воз-
главить правительство, но у него есть заявленные
цели. Прежде всего Барзани желает, чтобы прави-
тельство было максимально широким и включало
в себя все политические силы Курдистана. В
связи с этим надо отметить, что лидеры оппози-
ционных партий Курдистана положительно отнес-
лись к выдвижению Нечирвана Барзани на пост
премьер-министра.

Спикер Европарламента осудил
подавление курдов Анкарой

С п и к е р
Европарламента
Ежи Бузек осудил
Турцию за жесто-
кие действия в
отношении курд-
ского населения.

В беседе с
депутатами пар-
ламента в среду, Бузек заявил: "Я и все мои кол-
леги, мы все озадачены способом, которым
Турция обходится с курдскими гражданами, так
как поведение Турции  в высшей степени проти-
воречит стандартам Копенгагенского договора как
с политической, так с демократической точек зре-
ния".

"Курдская проблема так же как и проблема
Кипра - два ключевых вопроса, которые Турция
должна найти способ разрешить, если правитель-
ство в Анкаре хочет быть членом Евросоюза".

В Турции арестовали еще одного
курдского деятеля – на этот раз мэра

Мэр города
Эсендерейи в провин-
ции Хаккари на юго-
востоке Турции, член
курдской партии "Мир
и демократия" (BDP)
Хуршид Алтекин
задержан.

Как передает агент-
ство Firat, утром 12
января полиция про-
должила начавшиеся 3

дня назад задержания курдских деятелей в рам-
ках дела о Союзе обществ Курдистана (KCK). В
результате задержан мэр Эсендерейи и еще 6
членов BDP.

Отметим, что таким образом число задержан-
ных курдских деятелей за последние 3 дня
достигло 92 человек.

Премьер-министр Турции
Реджеп Тайип Эрдоган в своем
выступлении перед парла-
ментской фракцией БДП обру-
шился с резкой критикой на
лидеров БДП, Салахеттина
Демирташа и Лейлу Зана.
Отвечая на слова Демирташа,
что он не доверяет Эрдогану,
последний заявил: "Ради бога,
доверяешь ты мне или не
доверяешь,мне все равно так
как мне доверяет народ". На
высказывание Лейлы Зана,
заявившей в Германии, что
оружие является гарантией
для курдов, Эрдоган ответил:
"Давать оценку таким заявле-
ниям – дело правоохранитель-
ных органов. Если ты так дума-
ешь, что ты хочешь в стенах
парламента? В таком случае
иди в горы." Эрдоган также
обвинил БДП в том, что они
используют гибель 35 курдов в
Улудере в своей политической
пропаганде, строя пиар на

крови. По его словам, прави-
тельство окажет помощь насе-
лению региона и в бли-
жайшее время откроет
несколько пограничных
пропускных пунктов.
Вместе с тем, после
выступления Эрдогана
прокуратуры Анкары и
Диярбакыра начали
расследование выска-
зываний Лейлы Зана.
Напомним, что Лейла
Зана в интервью  газете
"Ени Озгюр Политика", заяви-
ла: "Сегодня мы должны ради-
кализировать наше демокра-
тическое сопротивление.
Вооруженная борьба достигла
определенного этап. Я никогда
не буду обсуждать вопрос о
сложении оружия. Это - гаран-
тия для курдов, так как мы и
раньше, в частности в 80-е
годы, видели, что происходи-
ло. Обе стороны (турки и
курды) не доверяют друг другу,

и необходимо, чтобы были
сделаны шаги, причем самые

крупные шаги должно сделать
государство, так как неспра-
ведливость исходит именно от
него. И именно государство
несправедливо относится к
курдам. Поэтому, пока по курд-
скому вопросу не  будут пред-
приняты шаги, вопрос о сложе-
нии курдами оружия не должен
ставиться. Я лично хочу, чтобы
оружие молчало, и кровь
молодых людей перестала
литься".

Список Иракия заявил, что
они не пойдут на конференцию
политических лидеров Ирака,
если на ней будет отсутствовать
президент Курдистана.

Конференцию созывает пре-
зидент Ирака Джаляль
Талабани, чтобы разрешить кри-
зис между Иракией и шиитской
Национальной Коалицией, воз-
никший после выдачи ордера на
арест вице-президента Тарика
аль-Хашеми и увольнения вице-
премьера Салиха Мутлака –
суннитов из блока "Иракия".

Иракия и Барзани настаи-
вают, чтобы предполагаемая
конференция была проведена в
Эрбиле, тогда как
Национальная Коалиция и

премьер-министр Нури аль-
Малики желают провести ее в
Багдаде. Со своей стороны
Барзани заявил, что в случае
проведения конференции в
Багдаде он туда не поедет, а
лишь пришлет своего предста-
вителя.

"Наше участие в конферен-
ции зависит от наличия полити-
ческих лидеров, которые сыгра-
ли большую роль в ликвидации
прежнего режима и играют боль-
шую роль в политическом про-
цессе в настоящее время" –
заявила агентству АК-Ньюс
Майсун аль-Дамлуджи, пресс-
секретарь "Иракии".

По ее словам, "Иракия не
будет участвовать во встрече,
если в ней не примет участия
президент Иракского
Курдистана Масуд Барзани.
Иракия не видит никакой пользы
в проведении конференции,
если не будут выполнены требо-
вания, могущие обеспечить ее
успех."

Провинция Эрбиль стала в
прошедшем году самым желан-
ным местом для иностранных
инвестиций в Курдистане. В нее
вложили за год $ 1,26 млрд. что
составляет 57% от общей
суммы иностранных инвестиций
в Курдистане ($ 2,18 млрд.). Об

этом сообщает
агентство Ак-Ньюс
со ссылкой на
Совет по инвести-
ц и я м
К у рд и с т а н с к о го
региона.

Из остальных
п р о в и н ц и й ,
Сулеймания при-
влекла $ 563 млн.,
и Дохук $ 457 млн.

Б о л ь ш и н с т в о
иностранных инве-

стиций вложено в жилищный
сектор, по данным обследова-
ния.

Всего же за последние 5 лет,
по данным Совета,  Курдистан
привлек $ 16,2 млрд. иностран-
ных инвестиций. Из них на долю
Эрбиля приходится 61% - $ 9,8

млрд. , на долю Сулеймании $
2,7 млрд. и Дохука - $ 1,5 млрд.

Инвестиционный бум в
Курдистане начался с приняти-
ем регионального Закона об
инвестициях в 2007 году. Закон
обеспечивает стимулы для ино-
странных инвесторов, включая
возможность выделения земли
под проекты, 10-летние налого-
вые каникулы, репатриацию
прибылей и низкие тарифы по
экспорту и импорту, связанному
с проектом.

Данные курдского
Министерства торговли показы-
вают 30%-ное увеличение числа
иностранных компаний, зареги-
стрированных в Курдистане в
2011 году: их число поднялось
за год с 331 до 433.

Курдистан.ру

Эрдоган посоветовал
Лейле Зана уйти в горы

Иракия не пойдет на общенациональную
конференцию, если на ней не будет Барзани

За 2011 год в Курдистан вложено $ 2 миллиарда иностранных
инвестиций, из них более $ 1 миллиарда – в Эрбиль
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Урартский царь Аргишти I (786-764
гг. до н.э.) в период своего царствова-
ния совершил несколько военных
походов в район южного Закавказья.

В т.н. «Хорхорской летописи»[1]
Аргишти и описаны эти походы: «В
том же году я вновь собрал воинов и
выступил в поход на страну Диауехи.
Царь Диауехи mannudubi (в тексте
это слово без перевода). Завоевал я
страну Шериази; города сжег, крепо-
сти разрушил; дошел я до города
Путе... Salmathi страна Биани, страна
Хушани. Пощадил я область страны
Тариуни. Выступил я в поход против
страны Забахае, завоевал я страну
Забахае Şili. Дошел я до города
Узинабитарна, до страны Сиримутра,
горной страны. Область города
Макалтуни страны Игани я пощадил.
Пошел я на страну Эриахи, выступил
в поход против страны Апуни, завое-
вал я город Уриеиуни, царский город
Уитерухи...[2].

Диауехи-эта область Эрзерума,
царя которого Аргишти  mannudubi.
Судья по тексту, Аргишти пощадил
страну Диауеху, потому-что о жертвах
и разрушениях не сообщается. В над-
писи отца Аргишти I – Менуа сообща-
ется, что царь Диаухи
Утунурашини[3], после  того, как его

страна была разорена и захвачена
урартами, «явился передо мной,
обнял (мои) ноги, ниц повергся; я
отнесся к нему милостиво, пощадил я
его под условием выплаты дани»[4].
Видимо, этот договор все еще был в
силе. На диалекте сорани современ-
ного курдского языка слово man-
duenebuni означает приветствовать
кого-либо (в связи с приездом, завер-
шением чего-либо); желать бодрости
кому-либо (в пути, в работе). Если
урартское (хурритское) mannudubi –
это современное курдское man-
duenebuni,- то это может означать
только одно: царь Аргишти принял
изъявления покорности со стороны
царя Диауехи при гарантии, что не
причинить ему и его стране зла. 

В пользу  иранокурдской язычно-
сти Аргишти свидетельствует и
значение его имени, отраженное в
надписи Шамшилу туртана (полквод-
ца) ассирийского царя Салмансара IV
(781-772 гг. до н.э.) на статуях львов в
тил-Баранбе (современный Телль-
Ахмар): «Аргишти урарт, чье назва-
ние страшно, как тяжелая буря….»[5].
Аргишти – переводиться именно с
курдского, где ar – огонь, и глаголь
ghisht – достигать, достичь – по смыс-
лу «Огненная Буря (Огненный
Смерч)». И не удивительно, что среди
курдов – самое распространенное
название горы наряду с Арарарт (ar,
agir – огонь и hat - пришел) и Агри —
«Огненный». Именно протокурды
были свидетелями, когда вулкан еще
был действующий и по этому и ее так
прозвали. Никого же не удивляет, что

индонезийцы вулкан Марапи в
Суматре называют «Огненная Гора»
и это вполне естественно. Это общее
название, а чтобы выделять Большой
Арарат от Малый, курды ее называют
Ma Sis - (Осталось) Белая), так как на
курдском sis – белый (круглый год с
вершины Большого Арарата не схо-
дить снег).

Обращает внимание и выражения
«Salmathi страна Биани» и «Забахае
Şili», где хурритские слова «Salmathi»
и «Şili» найдя свое отражение и пере-
водясь через слово «slamet»
(целость, невредимый) и şıl (шил)
(инвалид, калека, паралич)[6] на
современном курдском языке, по
тексту дает того же понятия:
«Пощадил страну Биани», «Поставил
на колени (страну) Забахае».

Содержание в названиях стран
Биани, Абарсиуни, Абаэни, Адаэни и
Дайаэни компонента «а/эни» также
указывает на этническую близость
населения этих областей. Название
страны Дайаэни отражено и в свя-
щенной книге зороастризма Авесте
Даэна означает "Вера", "Религия".
Даэна была присуща благому и гре-
ховному сознанию в равной мере
(Ясна 30,6; 31,20). Согласно авестий-
скому учению, каждый человек после

смерти встречал свою Даэна в жен-
ском облике у входа на тот свет;
Даэна праведника выглядела пре-
красной юной девой, а Даэна грешни-
ка — уродливой старухой (Ясна
46,11)[7]. Среди курдов Даэна и свя-
занные с ней мифология сохрани-
лось в понятии «даин» («благодать»),
«даин одни понятию Даэна, которая в
авестийской мифологии олицетво-
ряет внутренний духовный мир чело-
века или общины в целом (по учению
Заратуштры в «Гатах»-«Ясна» 44,9а
Худе» («божья благодать») и пред-
определяет судьбу каждого человека
сверху согласно его деяниям. Есть и
курдская сказка про даин (бахт —
судьбы).     

Среди перечисленных покоренных
городов и стран названия города
Узинабитарна и страны Сиримутры –
явно иранские. Kur Sirimutra - иска-
женное Шуре Митра и исключительно
переводиться с курдского языка, где
sir искаженное от курдского şîr (şur) –
«сабля», «меч»[8] и Митра - теофор-
ное  авестийское имя солярного
божество Митры и означает «Меч
бога Митры». Также на курдском sur
означает укрепленная (крепостная)
стена и урартская клинописная «Kur
Sirimutra» может означать «Страна
(Крепость) Митра». Это теофорное
имя встречается и у Геродота
(Сиромитра, сын Эобаза, который
был предводителем париканиев в
войске Ксеркса против Эллады
(Геродот. VII, 68). Во время похода
Саргона II (715-713 гг. до н.э.) на вос-
ток в область Мидии среди упомяну-

тых им «владык поселений» мидий-
ско-кутийских упоминаются имена
Узи, Узитар, Узуманда[9],
Ситирна[10], Страна Утирна[11], кото-
рые указывают на кутийско-мидий-

ский характер названия города Узи-
на-битарна (где Узи сопоставим с
современным курдским собственным
мужским именем Озо, а «битарна»,
возможно от «бат», «мал-бат» —

означающее «дом», «род», «племя» в
широком понятии.

Страна Sirimutra (Сиримутра)
урартских источников граничила
странами Забахае и Игани. Академик
Г.А. Меликишвили страну Забахае
локализует западнее или юго-запад-
нее Чалдырского озера[12], и в ее
названии видит название области
Джавахети (Ахалкалаки), что нам
кажется проблематичным, а г.
Макалтуни локализуется, согласно
надписи Сардури[13], высеченной на
склоне в селении Даш-керпи, близ
юго-западного берега Чалдырского
озера.

Шлем Аргишти
Сама страна Нигани, по идее,

должна также размещаться юго-
западнее Чалдырского озера и соот-
ветствовать приблизительно район
области Ардаган в Турции. Эриахи
район современной Гумри в
Республике Армения. Страной
Тариупи граничить Забахае, так — как,
согласно надписи Аргишти, урарты,
пощадив область страны Тариупи,
оттуда выступили в поход против
страны Забахае. Ассирийские источ-
ники (Анналы Саргона II – 722/1-705 гг.
до н.э.) упоминают крепость Таруи в
стране далайцев в Сангибуту в
Манне[14]. Эта крепость была распо-
ложена рядом с крепостью Тармакис,
которую локализуют на месте совре-
менного Тебриза. Судя по названиям
крепости Таруи и Страны Тариупи
(Тариуни), их топонимы должны быть
на языке родственного этноса. В
одном из ассирийских походов

Аргишти речь идет о его победе над
ассирийцами и над странами Бушту и
Тариупи[15]. Бушту (Баршуа) в IX в. до
н.э. являлся важной крепостью на гра-
нице страны Маннеев и Парсуа и

одновременно была центром области
Парсуа, которой локализуют в вер-
ховьях реки Диалы. Парсуа была
заселена ираноязычными протокурда-
ми кутийцами, эламитами и кассита-

ми[16]. В числе завоеванных городов
этой страны Аргишти называет и
«город Абурзана»[17] с явным ирано-
курдским названием, которую можно
сравнить с курдскими именами
Burzan[18], Barzan и этнонимом мощ-
ной курдской племенной конфедера-
ции Barzan.

«Кела шин» («Келяшин»)
Урартские цари называли себя

«царями страны Биаинили», а асси-
рийские надписи урартских царей
называли не иначе, как «царями стра-
ны Наири», как это отражено в ассиро-
урартской двуязычной надписи, высе-
ченной на большой стеле, установлен-
ной в районе города Ревандуз в Южном
Курдистане, которую местные жители
называют «Кела шин» («Келяшин»), где
Ишпуини, сын Сардури называет себя
«царь страны Биаинили (в ассирийском
тексте – «царь страны Наири, прави-
тель Тушпа» - совр. г. Ван[19].

Этот надпись была сделана в

честь построения часовни, посвящен-

ной богу Халди. Часовня была

построена урартским царем Менуа.  в

связи с приездом его отца. Видимо,

Менуа, сын Ишпуини был правителем

города Ардини (Мусасира), который

был своего рода Меккой для урарт-

цев. В свою очередь, царь Ишпуини

преподнес дары ново построенному

храму. А дары были действительно

царскими: много медных сосуд, 1112

быков, 9120 коз и ягнят, и для жерт-

воприношений — 12480 коз[20].

И.С. курдимт.ру
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Əvvəli ötən sayımızda

1950’li yıllardan sonra eğitim konusunda
bir gelişme yaşanmış ise de Kürdlerin genel
okuma düzeyi, Kırgızistan’da yaşayan diğer
bir çok halkın gerisinde kalmaktadır. Yaşlı
neslin yalnız yüzde biri orta veya yüksek tah-
sile sahiptir. Orta nesil ve gençler arasında
eğitim düzeyi sevindirici boyutlara ulaşmıştır.

Kırgızistan Cumhuriyeti anayasasına göre
ülkede yaşayan tüm göçmen azınlıklar yerel
halkların sahip olduğu haklara sahiptir. Etnik
milliyetçiliğin kabarış gösterdiği 90’lı yılların
başlarında Kürdlere karşı baskıcı yaklaşım-
larına rağmen, Kırgız halkı genelde Kürdlere
ve diğer azınlıklara hoşgörülü olmuştur. Ne
var ki, teorik anayasal garantiye, dominant
halkın hoşgörüsüne ve atılan bir dizi olumlu
adımlara rağmen, Kürdlerin vatandaşlık
hukukundan kaynaklanan hakları direkt
pratiğe yansımamakta ve yaşamsallaşma-
maktadır. Kırgızistan Kürdlerinin toplumsal ve
kültürel açıdan çözüm bekleyen birçok sorun-
ları vardır. 

Kırgızistan’da emniyet sistemindeki kimi
görevliler dışında devletin yürütme, yasama
ve hukuk organlarında Kürdler yer almamak-
tadır. 

Kürdler, ağır koşullar altında kendi dillerini
ve örf-adetlerini koruma anlayışıyla hareket
etseler de, “asimilasyon virüsü” gençler
arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. Ev
dışında ana dili kullanma zemininin sınırlı
olması böylesi bir sonuca yol açmaktadır.

Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettikten
sonra oluşan Kürd Birliği, Kürdlerin kültürel
sorunlarının çözümü için atılan en önemli
adımlardan biri olmuştur. 

1992 yılında “Niştîman” adıyla kurulan
Birliğin ismi, 2001 yılının Şubat’ında “Mediya”
olarak değiştirilmiştir. Kırgızistan Halklar
Birliği şemsiye örgütüne bağlı faaliyet
gösteren Kürd Toplumsal Birliği, tüzüksel
esaslarla teyit edilen önemli görevler üstlen-
miştir:

“Kürd halkının dilini, kültürünü, örf-adetleri-
ni, geleneklerini canlandırmak; toplumun tüm
sağlam güçleriyle Kürdlerin gücünü bir-
leştirmek; Kırgızistan’daki demokratik oluşu-
mun gelişmesine yardım etmek;
Kırgızistan’da yaşayan Kürd ahaliye iş bul-
mak için pratik destek sunmak (…); sosyal-
siyasal ve kültürel alanda Kürd çıkarlarını
korumak; gençleri enternasyonal ruhta eğit-
mek; istidatlı gençleri tespit ederek onların
yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulun-
mak” vs.

“Mediya” Kürd Toplumsal Birliği’nin inisiy-
atifi ile 12 Nisan 2002’den itibaren Kırgızistan
devlet radyosunda haftada 15 dakikalık
Kürdçe radyo bölümü açılmış, Çatkul
köyünde vokal-enstrümantal grup, Bişkek’te
folklor-müzik grubu, Sokuluk’ta çocuk kore-
ografi grubu kurulmuştur. Halk Eğitim ve
Kültür Bakanlığından Kürdlerin yoğun
yaşadığı yerleşim birimlerinde Kürd dilinin
seçmeli olarak öğrenimi izni alınmıştır. 

21 Mart 2002’de Bişkek’te Devlet Tarih
Müzesinde “Kürd halkının Tarihi ve Kültürü”
isimli açılmıştır.

Kadın ve gençlik kolu oluşturan Birlik,
halkın toplumsal ve kültürel sorunları ile ilgili
konferans, seminer ve yuvarlak masa toplan-
tıları yapılmaktadır. 

14 Ekim 2011’de Bişkek kentinde
UNESCO’nun katkısı ile düzenlenen
“Kırgızistan Kürdleri” isimli yuvarlak masa
toplantısı Kırgız bilim insanlarının da katılımı
ile yüksek düzeyde gerçekleştirilmiş, merkezi
basın tarafından ilgiyle izlenmiştir. 

Kırgızistan merkezi devlet televizyonu
Kürd Birliği ile birlikte her yıl birkaç kez
Kürdlerin toplumsal ve kültürel yaşamını konu
eden programlar hazırlamaktadır. 

Şex Ramazan Seyidov’un başkanlık ettiği
Birlik, yerel Kürdlerin sorunları ve
Kürdistan’daki gelişmelerle ilgili dönemsel
bültenler hazırlamakta, öğrenci gençlik, kadın
komiteleriyle birlikte Kürd halkının ve yurt-
taşları oldukları Cumhuriyetin önemli gün-
lerinde etkinlikler düzenlemektedir. 

Kırgızistan’da Kürdlerin kültürel yaşamın-
da yaşanan önemli gelişmelerden biri de son
yıllarda Kürdçe ve Kürdlerle ilgili çok sayıda
kitabın yayınlanmasıdır. 2007 yılına kadar
Kürdlerle ilgili tek bir kitabın basılmadığı bu
ülkede son 5 yıl içinde bir kitap rafını doldu-
racak kadar ‘Kürd kitapları’ basılmıştır. 

Birliğin faaliyetleri, diaspora koşullarının
sonucu olarak ortaya çıkan ciddi siyasal,
sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların
çözümü için yalnız bir başlangıç olarak değer-
lendirilebilir. 

1994’ten sonra başta PKK olmakla
Kurdistan siyasal organizasyonlarının
genelde Bağımsız Devletler Topluluğu’nda
özelde Kırgızistan’da yürüttüğü çalışmalar,
Sovyetlerin çöküşünden sonra Kurdistan’la
ilişkilerin gelişmesi diasporadaki Kürdlerin
kendi ata yurtları ve soydaşları ile iletişimini
geliştirmiş, halkın manevi-ruhsal yaşamında
canlılık yaratmıştır. 

Kürdistan Federe Devleti’nin kurulması
Kırgızistan Kürdlerinin bir gün ülkelerine
dönebilecekleri umudunu attırmıştır.
Kırgızistan Kürdleri, Federe Devletin kurul-
masından sonra Kurdistan bayrağının ilk defa
resmi düzeyde 2004’ yılında Kırgızistan’ın
başkenti Bişkek’te dalgalandırmaya nail
olmalarının kıvancını paylaşmaktan gurur
duymaktadırlar. 

KIRGIZİSTANLI KÜRDLER
Emekli polis yarbayı olan Ezizê Daudê Aga

begê (Eziz Davud oğlu Davudov) 1951’de,
Nahçıvan’ın Şerur ilinin Aşağı Daşarx
köyünde kolhozcu ailesinde doğmuştur. 

Azerbaycan devlet üniversitesinin filoloji
fakültesini bitirmiştir (1979). Nahçıvan’ın
Şerur ili merkezi kütüphanesinde metodoloji
uzmanı, sonra şube müdürü olarak
çalışmıştır. 1982 yılında Kırgızistan’a taşın-
mış, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı (İİB) çeşitli
şubelerinde görev yürütmüştür. 1990-93 yıl-
larında Nahçivan’da çalışmış, 1993’te
yeniden Kırgızistan’da görevlendirilmiştir.
Cinayet araştırma dairesinde sorgu yargıcı,
polis şube müdürü, başmüfettiş görevleri
yürütmüştür. Kırgızistan cumhuriyeti İİB’nın
emniyet teşkilatının çeşitli ödüllerini almıştır.
“Kürt ve Kırgızistan halkları dostluk derneği”
başkan yardımcısıdır. Altı çocuğundan dördü
yüksek eğitimlidir. 

Kırgızistan ‘Kürd polis ordusu’nun
üyelerinden biri de albay Mihemedê Siltin
Osmonov’dur. 1959’da Oş bölgesinin Kok-
Yangak kentinde dünyaya gelen Mehmedê
Siltin, Karakanda yüksek polis okulunu
bitirdikten sonra başta Kırgızistan emniyet
teşkilatının cinayet aktarış şubesinde baş
amir olmakla diğer önemli görevler yürüt-
müştür. Kırgızistan Kürdlerinin toplumsal
yaşamında aktif rol oynayan yurtseverler-
dendir. 

Opera sanatçısı olan Zabida Xudatayeva,
Kürd şarkılarını kendi orijinal yorumu ile
yabancılara beğendirmeyi başarmış bir
gençtir. Kırgızistan Ulusal Konservatuarının
öğrencisi olan Zabida, geniş diyapazona, ses
genişliğine sahiptir. Çocukluk yaşlarından
sanatla ilgilenmiş, ortaokul, lise kültür şölen-
lerinin değişmez yüzü olmuştur. Şimdi ise bu
ülkede hiçbir Kürd şöleni onsuz geçmez. Aynı
zamanda solo konserleri vermekte, sık sık
cumhuriyet çapındaki önemli konserlere
davet edilmektedir. Kendisi de müzik bestele-
mektedir. 

“Mediya” Kürd Birliği’nin Gençlik kollarının
yönetimde yer alan Zabida, Kırgızistan Kürd
öğrenci gençler derneğinin yöneticisi, Kürd
folklor müzik gurubunun öncüsü, Kırgızistan
askeri bandosunun solistidir. 

Ümit ediyoruz ki, Zabida Xudatayeva,
kendi tekrarsız sesi ve tükenmez çabalarıyla
çok geçmeden kendi halkını önemli dünya
sanatçıları arasında temsil edecektir. 

Zabida Xudatayeva Asan kızı 1989 yılında
Kazakistan’ın Cambul bölgesinin Talas ilinde
doğdu. 

1982’de Azerbaycan’da dünyaya gelmiş
Eleonora Ezîz Davudova gelecek vadeden
genç bayanlardandır. Bilimsel kariyer kazan-
ma arzusunda olan Eleonora, Kırgızistan
Devlet Üniversitesini başarıyla bitirdikten
sonra aynı üniversitede doktora öğrencisi
olmuş, Kırgızistan Uluslar arası üniver-
sitesinde uluslar arası ilişkiler üzere master
yapmıştır. 

Kırgız Devlet üniversitesi (2004-2010),
Kırgız Uluslararası Üniversitesinin Yabancı
Diller Enstitüsünde (2009-2010) ve Kırgız
Milli Üniversitesinde (2010-2011) Fransız dili
öğretmeni olarak çalışmıştır 

Kürd, Rus, Azeri dilleri dışında İngiliz ve
Fransız dillerini biliyor. 

Hazırladı: Hejarê Şamil

Kırgızistan Kürdleri 
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"Действительно ли Турция безопасна для кур-
дов?" - так называется статья Мехмеда Сабри
Акгенюла в газете "Курдиш Глоб", посвященная тра-
гедии в Килабане (район Улудере), где в результате
авиаудара было убито 35 гражданских курдов..

В статье отмечается, что существует целый ряд
независимых свидетельств, могущих говорить о
преднамеренности авиаудара. Восемь неправи-
тельственных организаций, включая Ассоциацию
Прав человека и Ассоциацию Прав человека и
Солидарности с угнетенными народами, провели
расследование и опубликовали по его итогам отчет.
"Наша делегация пришла к заключению, что инци-
дент – бессудная казнь и массовая резня с точки
зрения числа убитых людей," говорится в нем. В
отчете приводится свидетельство Хаджи Энчи, кото-
рый пережил бомбежку, что группа курдских контра-
бандистов была сначала заблокирована турецкими
солдатами, а затем подверглась бомбежке. Отчет
цитировал свидетелей, говоривших, что группу не
предупреждали остановиться перед бомбардиров-
кой.

Согласно этому отчету, турецкие силы безопас-
ности знали о движении контрабандистов, так как
жители всегда используют одну и ту же дорогу.
Делегация также указала, что силы безопасности не
допускали машины скорой помощи к месту про-
исшествия, что также являлось причиной смертей.
Есть убедительные доказательства, что некоторые
пострадавшие умерли от холода или от отсутствия
медицинского вмешательства из-за запоздания

медицинской помощи. Заявление заканчивается
призывом к Комитету по Правам человека
Организации Объединенных Наций и Совету
Европы  срочно послать делегацию, чтобы рассле-
довать этот случай.

Двенадцать ассоциаций юристов из курдских
городов также опубликовали объединенный доклад
об ударе в Улудере. "Есть убедительные доказа-
тельства, что нападение было сделано преднаме-
ренно и не было случайно," говорится в нем.
Последующие заявления представителей АКП уве-
личили беспокойство, что инцидент не будет долж-
ным образом расследован.

Али Барам, вице-президент Ассоциации юристов
Ширнака и адвокат пострадавших, сказал газете,
что расследование находится в своей ранней ста-
дии, и были взяты свидетельства трех родственни-
ков убитых сельских жителей. "Жители Килабана не
считают этот инцидент ошибкой. Они описали его
как преднамеренную резню. Турецкие военные в
регионе, как известно, убивают людей, и войска
обычно осведомлены о пересечении границы с
целью торговли," добавил он. Хотя, по неофициаль-
ным сообщениям, 8 января приказом по МВД был
снят со своего поста заместитель командующего
пограничным полком в Гулязи полковник жандарме-
рии Хусейн Онур Гуней, Барам считает, что этим
единственным увольнением дело и ограничится.

"Поскольку люди, ответственные за резню,
являются государственными служащими, у них есть
общественная неприкосновенность. У меня есть
сомнения, что правительственное расследование
будет эффективным. Но если наша борьба во внут-
ренней правовой системе не принесет результатов,
то мы обратимся к Европейскому Суду по правам
человека," сказал он.

Али Барам также отметил, что посещение жите-
лей Килабана делегацией КРГ с целью выражения
соболезнований пробудило у местных жителей чув-
ство защищенности. "Визит сочувствия и помощь
КРГ очень важны, чтобы обеспечить общие чувства
и разделить этот болезненный случай через нацио-
налистические чувства. Мы не должны позволить,
чтобы резню забыли, и мы должны до конца настаи-
вать на судебном преследовании виновных" -
заявил он.

Первая стычка в Ормузском проливе между
ВМС США и иранскими военно-морским флотом.

Пентагон предоставил CNN документальные
кадры, на них, пишет источник, иранские быстро-
ходные катера на большой скорости приближают-
ся на расстояние 450 метров к американскому
кораблю-доку New Orleans.  

Инцидент случился еще 6 января, когда ВМС
США начали перебрасывать в район Персидского
залива амфибийно-десантную группу кораблей и
экспедиционный батальон морской пехоты.

Точно так же иранцы вели себя у берегов
Кувейта, приближаясь к сторожевому кораблю
американской береговой охраны. На борту кате-
ров, по рассказам морских пехотинцев Америки,
наготове стояли вооруженные стрелки. На пред-
упреждения американцев иранцы никак не реаги-
ровали, продолжая дальше провоцировать воен-
ных.

НТВ напоминает: отношения Ирана с западны-
ми странами крайне напряжены. Осенью прошло-
го года МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает
работу над своей ядерной программой, целью
которой, как подозревают США и их союзники,
является создание ядерного оружия. Словам о

том, что эта программа носит мирный характер,
Запад не верит.

Опасений добавили масштабные военно-мор-
ские учения Ирана в декабре, сопровождаемые
воинственной риторикой и пусками баллистиче-
ских ракет. А на со стороны Европы ввести эконо-
мические санкции, Иран грозит перекрыть
Ормузский пролив, который является стратегиче-
ски важным для мировых поставок нефти.

Новая акция в "деле КСК:
обыск в доме Лейлы Зана

Как сообщает
газета "Тудей
Заман", в пятни-
цу турецкая
полиции провела
обыски в ряде
помещений в 16
провинциях, в
том числе в
офисе БДП, а
также в анкарском доме и офисе известной
курдской политической деятельницы и депута-
та турецкого парламента Лейлы Зана. Обыски,
прошедшие в рамках операции против Союза
курдских сообществ (КСК), были проведены
также в анкарской штаб-квартире
Конфедерации профсоюзов государственного
сектора (KESK) в офисе одного из сотрудни-
ков этой организации.

Всего в ходе акции было задержано более
20 человек, в том числе бывший депутат от
закрытой прокудской Демократической народ-
ной партии (ДЕХАП) Фатьма Куртулан,
Тунджель Бакиран и репортер новостного
агентства Диджле Мурат Чифтчи.

Обыски прошли также в офисах БДП в
Сиирте, Стамбуле, Батмане и Шанлыурфе.

Азербайджан претендует
на территории Ирана?

Л и д е р
Партии объеди-
ненного народ-
ного фронта
Азербайджана,
депутат парла-
мента Гудрат
Га с а н г у л и е в
выступил с
официальным

предложением изменить название
Азербайджанской Республики, сообщает сайт
“Pia.az”.

По словам депутата, это стало бы “достой-
ным ответом” намерению Тегерана пересмот-
реть Туркменчайский договор. “Парламент
Азербайджана должен обсудить
Туркманчайский и Гюлистанский договоры и
дать им политическую оценку. Мы должны
официально объявить, что азербайджанцы -
разделенный народ. Пришло время, чтобы
Азербайджан объединился по модели Южной
и Северной Кореи. Для этого
Азербайджанскую Республику нужно переиме-
новать в Северную Азербайджанскую
Республику”, - заявил депутат.

Напомним, что Гюлистанский (1813 г.) и
Туркманчайский (1828 г.) договоры были
заключены между Российской империей и
шахской Персией по итогам первой (1804-
1813) и второй (1826-1828) русско-персидских
войн. В результате к Российской империи
были присоединены значительные террито-
рии современного Закавказья, на которых
ныне расположены территории
Азербайджана, Армении и Нагорно-
Карабахской Республики.

В Сулеймании найдено
историческое надгробие

При реконструкции мечети "Гавра" в городе
Сулеймания была найдена старинная могила.
Как сообщает агентство "ПУК-Медиа", могила
относится к эпохе существования курдского
эмирата Бабан (1649-1850).

Появляется все больше свидетельств, что
авиаудар в Улудере был преднамеренным

В Ормузском заливе произошла
п е р в а я  с т ы ч к а  в о е н н ы х
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Сегодня президент Курдистана Масуд
Барзани принял заместителя министра ино-
странных дел Турции Ферудина Синирлиоглу.

На встрече М.Барзани заявил: опыт показы-
вает, что проблемы не решаются с помощью
войны и оружия, и самый лучший путь реше-
ния проблем – это диалог и демократия.
М.Барзани отметил важность дальнейшего
развития отношений между двумя сторонами
и то, что решение всех проблем необходимо
искать на основе взаимопонимания, диалога
и продвижения мира в регионе. Стороны
также обсудили политический кризис в Ираке,
при этом отметив, что все стороны должны
опираться на Конституцию Ирака. Вчера
турецкого гостя принял заместитель предсе-
дателя ДПК Нечирван Барзани, который
также принимал участие в сегодняшней
встрече.

На этой неделе оппозиционные партии
Курдистана объявит множество предложе-
ний по урегулированию вопросов в Ираке и
Курдистане.

Вчера представители движения Горран,
Исламской группы Курдистана и Исламского
союза Курдистана встретились и заявили,
что они подготовили ряд предложений.

Пресс-секретарь ИСК Салахаддин
Бабакр сообщил агентству Ак-Ньюс, что на
встрече был сформирован совместный
комитет. Он планирует выступить с идеями
и предложениями, которые объединяют
политику  трех оппозиционных групп.

На этой неделе должна состояться еще
одна встреча, на которой оппозиция завер-
шит подготовку  предложении и объявит их

сразу после встречи.
Он добавил, что предлагаемые решения

будут "научными", а также будут включать
предложения по урегулированию спорных
вопросов между Эрбилем и Багдадом. Что
подразумевал Бабакр под "научными" пред-
ложениями, осталось неясным.

В Киркуке прошла курдско-
туркменская конференция

Сегодня в Киркуке прошла конферен-
ция с участием курдских и туркменских
политиков и общественных деятелей.
Конференция ставила целью способ-
ствовать сближению курдов и туркмен. В
итоговом заявлении конференции дана
высокая оценка действиям руководства
Курдистана по решению проблем
Киркука.

А й я д  А л л а в и :  д е л о  Х а ш е м и  
должно быть решено либо полити-
чески, либо в независимом суде

Дело Тарека аль-
Хашими – одновре-
менно политическое и
судебное, и она долж-
но быть решено в
ходе независимого
судебного разбира-
тельства, заявил
лидер списка "Иракия"
Айяд Аллави. Аллави, находящийся сейчас в
Курдистане для встреч с региональными долж-
ностными лицами, заявил, что вопрос Хашеми
должен быть решен, политически либо через
суд. "Мы настаиваем, чтобы дело Хашеми решил
независимым суд без какого-либо политического
вмешательства, но мы предпочитаем, чтобы
вопрос был решен политически." Аллави подверг
критике  факт использования СМИ для обвине-
ния Хашеми. "Обвинять следует в соответствии с
законом, и мы согласны, что Хашеми должен
быть судим в независимом суде", добавил он.
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Президент Талабани обсудил с
американскими дипломатами пути
выхода из иракского кризиса

Президент Ирака Джаляль Талабани принял в субботу
заместителя госсекретаря США Уильяма Дж. Бернса и
сопровождающую его делегацию, состоявшую из посла США
в Ираке Джеймса Джеффри и ряда высокопоставленные
должностные лица американского посольства в Багдаде.

В ходе встречи президент Талабани пролил свет на
результаты своих усилий по разрешению политического кри-
зиса и встреч с политическими лидерами Ирака в последние
несколько дней, сказав, что он будет и впредь поощрять
иракские политические фракции к решению проблем и раз-
решению кризиса путем диалога и переговоров.

Со своей стороны, американская сторона высоко оценила
роль президента Талабани в продвижении политического
процесса в Ираке, выразив поддержку своей страны его уси-
лиям в попытке найти пути решения кризиса.

Курдские чиновники едут в Польшу
Д е л е г а ц и я

Регионального правитель-
ства Курдистана, как ожи-
дается, посетит на следую-
щей неделе Польшу для
продвижения двусторонних
торговых связей.

В состав делегации вой-
дут 30 должностных лиц.
Она проведет в Польше 5
дней, и это будет первым масштабным визитом курдских
чиновников в Польшу.

Председатель Торгово-промышленной палаты в
Курдистане, Дара Джалил  Хаят сказал агентству АК-Ньюс,
что курдские чиновники подпишут ряд меморандумов о взаи-
мопонимании (МОВ) с польскими торгово-промышленными
палатами, чтобы расширить горизонты сотрудничества
между Польшей и Курдистаном.

Делегации, как ожидается, призовет польские компании
прийти и инвестировать в Курдистане.

A l l a h  r ə h m ə t  e l ə s i n !
“Diplomat” qəzetinin idarə heyəti və Adıgözəl, Edilxan, Sakit,

Eyvaz, Əlibala, Dostəli həkim, Osman, Şahbaz, Asif, Sağatel,
Ramiz, Rizvan, Fəxrəddin  müəllimlər

Səmədov Əhliman Xasay oğlunun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun  yaxınlarına
dərin hüznlə baş sağlığı verirlər.

Президент Курдистана провел переговоры
с замминистра иностранных дел Турции

Курдистанская оппозиция готовит предложения
по решению всех вопросов в Ираке и Курдистане

Õö ñ óñ è  ì  öõáè ð lяr:

ÐÀÌ  ÈÇ   Æß ÁÐÀÉÛËÎÂ,

САКИТ ЧЫРАГLI

Ì  öÿë ë è ô ë ÿð è í   ì  þâãåéè  ðåäàêñèéàí ûí ì
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