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- Çox sağ olun. Əvvəlcə bu cür

görüşü təşkil etdiyiniz üçün sizə
minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Yenidən Davosa gəlməy-
imə şadam. Bu dəfə Azərbaycana
həsr olunmuş xüsusi tədbirdə işti-
rak edirik. Bu gün Azərbaycanın
Davosda daha da geniş şəkildə
təqdim olunduğuna şadam. Burada
bizim ənənəvi xalçalarımız və milli
mətbəximiz sərgilənir. Əlbəttə ki,
biz Bakıdan gəlmişik. Burada da
özümüzü Bakıdakı kimi hiss etdik.

Ölkə uğurla inkişaf edir. Son bir
neçə ildə iqtisadi inkişaf göstəri-
ciləri, doğrudan da heyranedicidir:
2004-cü ildən etibarən bu, 300 faiz
təşkil edib. Əlbəttə, biz anlayırıq ki,
bu artımın ən böyük hissəsi neft və
qaz sektorunun payına düşür. Bu
da 20 ildir müstəqil yaşayan bir
ölkə üçün təbii haldır.

Hər bir ölkə, xüsusən də keçid
dövrünü yaşayan ölkə bütün
resurslarından, təbii sərvətlərindən
istifadə etməlidir ki, güclü iqti-
sadiyyat qursun. Bu, bizim
məqsədimiz və siyasətimiz idi.
Çoxmilyardlı iri sərmayələrin neft
və qaz sektoruna cəlb edilməsi
bizə iqtisadiyyatımızı
şaxələndirməyə kömək edir. İndi
biz qarşımızda yeni məqsəd qoy-
muşuq. Məqsəd artıq üç dəfə art-
mış ümumi daxili məhsulu yenidən
ikiqat artırmaqdır. Lakin iqtisadiyy-
atı əsasən qeyri-enerji sektorunun
inkişaf etdirilməsi hesabına ikiqat

artırmaq istəyirik.
Neft və qazı hasil edən ölkə kimi

biz həmişə ümumi daxili məhsula
qeyri-enerji və enerji ümumi daxili
məhsulu nöqteyi- nəzərindən
baxırıq. Beləliklə, keçən il qeyri-
neft sənayesi 11 faiz, qeyri-neft
sektoru isə 9 faiz artıb. Bu gün
qarşıda duran məqsədimiz ölkənin
m ü a s i r l ə ş d i r i l m ə s i ,
şaxələndirilməsi və növbəti 10-12 il
ərzində sürətli inkişafıdır. Çünki
ölkənin regionlarının inkişafı ilə
bağlı ilk proqram 2004-cü ildə
qəbul olunmuşdur. Bununla da,
2014-cü ildə biz 10 illik inkişafın
yeni mərhələsinə başlayacağıq.
Biz çox sayda xarici sərmayələrdən
bəhrələnirik. Son 15 il ərzində
qoyulan sərmayələrin ümumi
həcmi təqribən 110 milyard dollar
təşkil edib. Təkcə keçən il ölkəyə

20 milyard dollar məbləğində sər-
mayə yatırılıb ki, bunun da 7 mil-
yardı xarici sərmayələrin payına
düşür. Bu da onu göstərir ki,
Azərbaycan hələ də xarici şirkətlər
üçün cəlbedici ölkədir və bu, təkcə
neft və qaz ilə bağlı deyildir.

İndi neft və qaz sahəsində sər-
mayələrin həcmi düşməkdədir,
çünki bütün əsas layihələrin icrası
başa çatıb. Sənaye, turizm və xid-
mət sahələrinə qoyulan sərmayələr
artmaqdadır. Neft və qaz satışın-
dan əldə etdiyimiz maliyyə
resurslarını iqtisadiyyatın real sek-
torlarına – informasiya

texnologiyaları, təhsil sahələrinə
yönəltmişik.

Bir neçə il əvvəl mən bəyan
etdim ki, biz “qara qızıl”ı insan kap-
italına çevirməliyik. Çünki inkişaf
etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
yalnız yüksək səviyyəli texnoloji
tərəqqiyə, yüksək səviyyəli təhsilə
nail olmaqla inkişaf etmiş ölkəyə

çevrilmək mümkündür. Buna görə
də, biz gənclərimizi dünyanın
aparıcı universitetlərində təhsil
almağa göndəririk və yaxşı
nəticələr görürük.

Biz artıq özümüzü çox gözəl
sərmayə mühiti olan ölkə kimi tanıt-
mışıq. Azərbaycana birbaşa xarici
sərmayə axını hər hansı MDB
ölkəsindən daha yüksəkdir.
İqtisadiyyatın rəqabətədavamlılığı
da artmaqdadır. Davos İqtisadi
Forumunun reytinqinə əsasən,
Azərbaycan iqtisadiyyatın
rəqabətədavamlılığına görə 55-ci,
MDB-də isə birinci yerdə qərarlaşır.
Bu, bizim üçün çox mühüm
nailiyyətdir. Belə ki, bu, bizim
apardığımız şaxələndirmə siyasə-
tinin artıq bəhrə verdiyini sübut
edir.

Əlbəttə ki, enerji sektoru iqti-
sadiyyatımızda üstünlük təşkil
etməkdə davam edəcəkdir. Bu,
təbiidir, çünki neft istehsalı təqribən
50 milyon ton təşkil edir. Qaz
istehsalı isə bu il 30 milyard kub-
metrə yaxın olacaqdır. Yeni layi-
hələr və sərmayələrlə bu rəqəm 50
milyarda da çata bilər. Beləliklə,
qeyri-enerji iqtisadiyyatımızda nə
qədər artım əldə etməyə çalış-
mağımıza baxmayaraq, enerji
həmişə ümumi daxili məhsulda
üstünlük təşkil edəcəkdir. Lakin bu,
təbii haldır və yeni üfüqlər açır.
Çünki indi

Azərbaycanın iqtisadi və enerji
siyasəti, həmçinin ölkənin siyasi
çəkisinə transformasiya olunur.

Avropa İttifaqı bizi Azərbaycan
qazını Avropaya çatdıracaq

“Cənub” qaz dəhlizinə töhfə verən
və bunu mümkün edən ölkə kimi
qiymətləndirir. Ötən bir neçə ay
ərzində biz çox mühüm nailiyyətlər
əldə etmişik, tranzitə dair sazişlər
və böyük həcmdə Azərbaycan
qazını Avropa ölkələrinə çatdıracaq
qaz boru kəmərinin tikintisinə dair
sazişlər imzalamışıq. Bu, öz

növbəsində bizə hələ 1994-cü ildə
başladığımız ilk enerji layi-
hələrindən daha çox fayda
gətirəcəkdir. Çünki o zaman bu
qədər genişmiqyaslı fəaliyyəti yer-
inə yetirə biləcək şirkətlər yox idi.
İndi isə bizim iri tikinti şirkətləri -
xidmət, enerji, qeyri-enerji
sahələrində fəaliyyət göstərən
şirkətlərimiz vardır ki, onlar da qaz
yataqlarına qoyulan bu 20 milyard
dollarlıq sərmayənin bir hissəsi ola-
caqdır. Belə ki, bu sərvət
çoxşaxələnmiş bir üsulla yayıla-
caqdır.

Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda
hazırda rol oynayan nailiyyətlərim-
izdən biri də şəffaflıqdır.
Azərbaycan Beynəlxalq Şəffaflıq
Təşəbbüsünə səkkiz il əvvəl qoşu-
lub və indi həmin təşəbbüsün tam
hüquqlu üzvüdür. Biz enerji sekto-
rumuzda tam şəffaflığa nail
olmuşuq. İndi biz sistemi dəyişirik.
Bu yanaşmanı bütövlükdə maliyyə
sistemində tətbiq edirik. Beləliklə,
gələcək üçün perspektivlər müs-
bətdir, iqtisadiyyat sabit, davamlı,
özünü təmin edəndir, enerji sek-
torundan güclü dəstək alır və
ölkənin strateji gələcəyinin tam
aydın mənzərəsini yaradır. Ən ali
məqsədimiz Azərbaycanı inkişaf
etmiş ölkəyə çevirməkdir. Bizim
bütün qurumlarımız və nazirlik-
lərimiz bunun üzərində çalışırlar.
Bu gün rabitə və texnologiya,
maliyyə, ekologiya və təbii
sərvətlər nazirləri də buradadırlar.
Onlar da təmsil etdikləri sektorlar
haqqında daha geniş məlumat
verəcəklər.

İsveçrənin Davos şəhərində Azərbaycana həsr
olunan interaktiv sessiyada İlham Əliyevin nitqi

İlham Əliyev Münxendə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
dövlət  kat ibi  Hi l lar i  Kl inton i lə  görüşmüşdür

Prezident İlham Əliyev Münxendə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
dövlət katibi Hillari Klinton ilə görüşmüşdür. Azərbaycan ilə ABŞ arasın-
da ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafından məmnunluq
ifadə olunan görüşdə əlaqələrimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə
əminlik bildirildi. Azərbaycanın antiterror koalisiyasının tərkibində
Əfqanıstandakı sülhyaratma əməliyyatlarında iştirakı yüksək
qiymətləndirildi.

Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparıldı. 
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“Mərkəz”in Türkiyə mətbuatı-
na istinadən verdiyi məlumata
görə, bu barədə “Avestakurd”
internet saytı İraqın “Əl Nexil”
informasiya agentliyinə istinadən
xəbər yayıb.

Məlumatda qeyd edilir ki,
İraqın şimalındakı kürdlər martın
21-də Novruz bayramı günündə
müstəqil Kürd dövlətini elan
edəcəklər. İraq kürdlərinin lideri
Məsud Bərzani İraq XİN-i Hoşyar
Zerabi ilə görüş zamanı bildirib
ki, müstəqil Kürdistanın martın
21-də yaradılması üçün İraq
prezidenti Cəlal Talabanini də
razı salıb.

Xəbərdə o da qeyd edilib ki,
Avropa dövlətləri müstəqil Kürd
dövlətinin yaradılmasının tərəf-
darıdırlar.

“Fransa və İngiltərə bu

mövzuda dəqiq qərara gəlməyib.
ABŞ regionun müstəqilliyə hazır
olmadığını düşünür. Türkiyənin

razı edilməsi üçün  isə görüşlər
keçirilməlidir”,- “Əl Nexil” bildirib.

Aynur Baxşalıyeva

Onillik hakimiyyətinin ilkin
çağlarında hakim Ədalət və İnkişaf
Partiyası (AKP) işgəncələrə son qoy-
duğuna görə alqışlanırdı. Amma
müşahidəçilər ölkədə avtoritar ten-
densiyanın güclənməsi ilə xoş
məramın sürətlə buxarlanmaqda
olduğunu deyirlər.

Avropa Şurası bu ay açıqladığı
hesabatda Türkiyənin ədliyyə sistem-
ini kəskin tənqid edib.  Bu tənqid
ölkənin iki aparıcı müxalifət par-
tiyasının hökuməti müxalifəti hüquqi
yollarla susdurmağa cəhddə ittiham
etməsindən sonra açıqlanıb.

Detallı hesabatda Avropa
Şurasının İnsan Haqları üzrə komis-
sarı Tomas Hammerberq Türkiyədə
ədliyyə sisteminin fundamental insan
haqlarına təhlükə törətdiyini bildirib:

“Bu ölkədə ədliyyənin fəaliyyəti -
konkret olaraq, onun insan haqlarına
təsiri ilə bağlı real problemlər var.
Heç də sistemə gətirilən bütün
məsələlərdə ədalət bərqərar olmur.”

Hesabatın işıqlandırdığı başlıca

narahatlıq siyasi partiya
üzvlərinin artan şəkildə
həbsləri üzərində cəm-
ləşib.  Kürdüstan İcmalar
İttifaqının (Kİİ) fəaliyyəti
ilə bağlı təhqiqat hesabat-
da xüsusi yer alır.
Türkiyə rəsmiləri inanırlar
ki, Kİİ üsyançı PKK
qrupunun siyasi
qanadıdır.

Yerli insan haqları qru-
plarının məlumatına görə
2009-cu ildən bəri 4000
adam saxlanılıb.  Onların
çoxu kürdpərəst Sülh və
Demokratiya Partiyasının
(BDP) üzvləridir.  BDP-nin
p a r l a m e n t d ə k i
nümayəndəsi Ertuqral
Kürkçü bu həbslərin ter-
rorizmə qarşı mübarizə ilə
heç bir əlaqəsi olmadığını
deyir.

Hammerberg bu nara-
hatlıqları ifadə edərək saxlanmalar
üçün hüquqi əsas olmadığını deyir.
Saxlananların çoxu illərlə məhkəmə-
siz həbsdə qalıb.  Avropa Şurası
məhkəmədən qabaq saxlanmaları
ciddi narahatlıq mənbəyi kimi
qiymətləndirib.

Hammerbergin dediyinə görə
onun ədliyyə işçiləri ilə söh-
bətlərindən belə məlum olur ki,
hökumət məhkəmədən qabaq saxla-
malardan cəza mexanizmi kimi isti-
fadə edir. “Mən Diyarbəkirdən bir
prokurorla söhbətimdə ona izah
edirdim ki, yekun məhkəmədən öncə
kimisə saxlamaq üçün səbəb
olmalıdır.  O, cavab verdi ki, bu növ
həbslər onlara dərs olar.  Niyə
ədliyyə sistemi günahı sübut
edilməyən adamlara dərs vermək
istəyir?  Elə adamlar var ki, 10 il
saxlanılıblar.  Bu, rüsvayçılıqdır.  Heç
kəs sübut olunmadan bu qədər uzun
müddətə saxlanılmamlıdır.

Xalq Cümhuriyyət Partiyasının
(CHP) lideri Kemal Kılıcdaroğlu da

bu ayın əvvəlində məhkəmədən
qabaq saxlanma praktikasını pisləy-
ib.  O, Türkiyənin “açıq məhbəsə”
çevrildiyini deyib.  Onun parlament-
dəki iki müşaviri artıq 3 ildir ki,
hökuməti devirmək ittihamı ilə həbs-
də yatırlar.

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi
dəfələrlə Türkiyəyə qarşı bu
yönümdə qərarlar çıxarıb.  Artan tən-
qidlərin fonunda Ədliyyə Naziri
Sadullah Ergin islahatlar paketi
açıqlayıb.

O, deyib ki, indən belə həbs
orderləri, zaminə buraxılmamaq
qərarı aydın şəkildə yazılmalıdır.
Cənab Erginin sözlərinə görə
məhkəmələr müttəhimin cinayət
törədəcəyinə dair şübhələrini ciddi
şəkildə əsaslandırmalıdırlar.

Ana müxalifətin təmsilçisi və
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində
hakim qismində çalışmış Riza
Turmen islahatların kosmetik xarak-
ter daşıdığını bildirib.  O, bu islahat-
ların anti-terror qanununa dəlalət
etməyəcəyini bildirib; halbuki, bu
qanunlar əsasında 100-ə yaxın jur-
nalist həbs olunub.

Turmenin sözlərinə görə
Türkiyənin üzləşdiyi təhlükə daha
fundamentaldır:

“Türkiyədə problem odur ki, bir
partiyanın əlində nəhəng hakimiyyət
cəmləşib.  Hökumət ədliyyəyə
nəzarət edir.  Hökumət bütün
müstəqil təsisatlara nəzarət edir.
Türkiyədə heç vaxt hakimiyyət bir
əldə bu dərəcədə konsentrasiya
olunmayıb.  Hakimiyyətin bu cür bir
əldə cəmləşməsi istənilən
demokratiyaya təhlükədir.”

Onillik hakimiyyətinin ilkin
çağlarında hakim Ədalət və İnkişaf
Partiyası (AKP) işgəncələrə son qoy-
duğuna görə alqışlanırdı.  Amma
müşahidəçilər ölkədə avtoritar ten-
densiyanın güclənməsi ilə xoş
məramın sürətlə buxarlanmaqda
olduğunu deyirlər.

voanews.com

Sətri Xəbərlər
Kürdüstanın rəsmi xəbər agentliyi

“Rudav”-ın verdiyi məlumata  görə, İraq
Federativ Respublikasinin Kürdüstan böl-
gəsinin Prezidenti Məsud Barzani cən-
abları Novruz bayrami günü, yəni  martın
21-də Kürdüstanın müstəqilliyini elan
edəcək.

İraqda ümumxalq referendumun
keçirilməsi gözlənilir.

Kürdüstanın Həvler şəhərində Suriya
Kürdlərinin qurultayı keçirilmişdir.

Kürdüstan höküməti MDB ölkələrinə
yeni rəsmi nümayəndə təyin edib.
Diplomatın adı Aso Cəngi Burxandı.
Qeyd edək ki, keçmiş nümayəndə Xoşavi
Babakr öz vəzifəsini 10 ildən artıqdır ki,
icra edirdi.

Ərəb mətbuatının açıqlamalarına
görə, Suriyadaki qiyamçıları Səudiyyə
Ərəbistanı və Qətər silahlandırır.

ABŞ Cənubi Kürdüstanla Türkiyə
sərhəddində hərbi baza tikməyi plan-
laşdırır.

Mosulda 13 nəfər “Əl-Qaidə” ter-
rorçusu həbs olunub. Onlar zorla yerli
ərəblərdən pul alaraq silahlanırlar. Sonra
isə kürdlərə qarşı terror hücumları həyata
keçirirlər.

Həvler şəhərində “Öcalana –
azdadlıq” adlı miting keçirilmişdir.

İraq Parlamentini boykot edən
“İraqiya” bloku yenidən Parlamendə
qayıdıb.

Məsud Barzani: Artıq heç kəs Kürd
xalqını inkar edə bilməz!

Batman Universitetində “Kürd dili”
şöbəsi açılmışdır.

ABŞ-ın “EXXON” neft şirkəti ardından
Fransanın “Total” şirkətidə Kürdüstanla
bir-neçə müqavilə imzalayıb.

Fevralın 1-də Həvlerdə Kürdüstan
uğrunda şəhid olanlar yad edildi. Bir-sıra
tədbirlər keçirilərək qeyd olundu ki,
Kürdüstanın fədailəri heç vaxt unudul-
mayıb və unudulmayacaq.

ABŞ höküməti Fars körfəzində öz
hərbi donanmasını gücləndirir. Bəzi
siyasətçilər belə hesab edirlər ki, artıq 3-
4 aydan sonra ABŞ İsrail ilə birgə İrana
hücüm edəcək.

Fransa höküməti 7-ə yaxın kürd
ziyalısını həbs edib. Onlar “terror təşki-
latına dəsdək vermək”-də günahlandırır-
lar. Saxlanılanların sözlərinə görə isə,
onlar Fransada rəsmi fəaliyyət göstərən
Kürd Mədəniyyət Mərkəzinin üzvləridirlər.
Türkiyənin təzyigi nəticəsində Fransa
istənilən kürdə qarşı ədalətsizlik edir.

Van şəhərinin bələdiyyə başqanı
prokuraturaya müraciət edərək
bildirmişdir ki, o, KCK təşkilatının üzvüdür
və bununla qürür duyur. Qeyd edək ki,
Türkiyədə kürdlər “Mən KCK-çıyam” adlı
etiraz aksiyası keçirirlər. Hər bir kürd
prokurorluğa müraciət edərək bildirir ki, o
KCK  təşkilatının üzvüdür.

Ərzurum şəhərindən seçilən BDP mil-
lət vəkili Yüksel Avsar 5 il həbs cəzasına
məhkum ola bilər. O, “PKK-nı təbliğ
etmək”də günahlandırılır.

Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Dubay
şəhərində “Kürdüstan Biznes Forumu”
keçiriləcək. Tədbirdə dünya şirkətlərinə
Kürdüstan və onun iqtisadi potensialı
haqqında məlumat veriləcək. Həmçinin
Kürdüstanda istehsal olunun mallarında
sərgisi keçiriləcək.

Vladimir Jirinovski: Türkiyə Süriyaya
və İraqın Şimalına (Kürdüstan muxtariyy-
atına) hərbi müdaxilə etmək
niyyətindədir. Biz bunun qarşısını
almalıyıq.

BDP-nin başçısı Səlahəddin Dəmirtaş
Türkiyənin Hərbi qüvvələr başçısı Nejdəd
Özəli məhkəməyə verib. Deputatın
sözlərinə görə, N.Özəl “məhkəmələrə
təzyiq göstərir” və “qeyri-qanuni olaraq
siyasi bəyanatlar verir”.

Van şəhərində 70 mindən artıq kürd
palatka şəhərciklərində öz həyatlarını
davam edirlər. Onlarla insan, xüsusəndə
uşaqlar havanın sərt keçməsindən
donaraq ölüblər. Qeyd edək ki, baş nazir
Ərdoğan hər bir ailəyə ev verməyi söz
verib. Evlər isə avqust ayında pay-
lanacaq.

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

Müstəqil Kürdüstan dövləti Novruz bayramında elan olunacaq
Müstəqil Kürd dövlətinin elan ediləcəyi tarix bəlli olub

Avropa Şurası Türkiyənin ədliyyə
s is temini  sər t  tənqid  edib
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Son zamanlar qan ağlayan yazılar
yazır qələmim. Böyük bir şövqlə eli,
obanı, vətəni tərənnüm etdiyim halda,
indi vətəndən uzaq köçkün həyatı
sürən el-obamızın acı həyat
həqiqətlərindən; - igidlərimizin,
cavanlarımızın, ağbirçək, ağsaqqal-
larımızın acı taleyindən, vaxtsız ölüm-
lərindən, qərib-qürbət qəbirstanlıqlar-
dakı qəbirlərə tapşırmaqlarımızdan
yazıram.

Uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra,
elimizin sevimlisi, elini-obasını sevən,
zəhmətkeşliyi ilə seçilən, söz, gülüş
ustası Səmədov Əhliman Xasay oğlu
01.01.2012-ci il tarixində gözlərini
əbədi olaraq yumdu.

O, 01.07.1949-cu ildə Laçın ray-
onunun Kamallı kəndində kürd
ailəsində anadan olmuşdur.
Valideynlərinin hər ikisi də kürd idi.
Kürd dilində çox gözəl danışırdı. 

Böyük vətən müharibəsinin
yaraları hələ tam sağalmamışdı.
Ucaqar dağ kəndlərində məktəblər
çatışmırdı. Elmə, təhsilə güclü maraq
göstərən gənc Əhliman təhsilini
qonşu kəndlərdə alır. Rayon
mərkəzində elektrik, kino mexanik
kursunu bitirir. 

1960-cı illərin ortalarında kəndlərin
elektrikləşdirilməsinə başlanıldı.
Kəndimizin elektrikləşdirilməsində
yaxından iştirak edən bu cavan
oğlanın bacarığını görən rayon elek-
trik şöbəsinin rəhbərliyi, yaxın ətraf
kəndlərin elektrikləşdirilməsini də ona
tapşırır. Az bir zaman içərisində bu
işin öhdəsindən bacarıqla gəlir və
1992-ci ilin məcburi köçkünlük
dövrünə qədər yorulmaq bilmədən
xalqa xidmət edir. 

1960-ci illərin sonuna yaxın ucqar
dağ kəndlərində radio-televiziya veril-
işlərinin yayımlanması başlanıldı.
Bacarıqlı və istedadlı Əhliman,
özünün fitri istedadı və çox iti sürətli
qavrama qabiliyyəti ilə radio
texnikanın bütün sirlərinə yiyələnir.
Bunun nəticəsində kəndimizdə, eləcə
də bütün ətraf kəndlərdə radio və

televiziya verilişlərinin yayımlanması
üçün bütün ötürücü və qəbuledici
qurğuların quraşdırılmasını və təmiri-
ni təmin etmişdir.

Tufana, borana  baxmayaraq
camaatın xidmətində daim təmən-
nasız dayanmışdır.  Kimliyindən asılı
olmayaraq hamıya əl tutmuşdur. Dağ
yerində elektrik enerjisinin tez-tez
kəsildiyinə görə özü küləklə işləyən
enerji qurğusu düzəltmişdir.

Mahir tar ifa etmə bacarığına malik
idi. Bütün muğamlarımızı dəqiq,
qüsursuz və çox məlahətlə ifa edərdi.
O zaman bədii rəhbərlik etdiyim
həvəskar teatr yaradıcılıq qrupunun
bütün tədbirlərində yaxından iştirak
edər, musiqi hisslərini coşqun bir
ilhamla müşaiyyət edərdi. Hələ çox
erkən yaşlarında "Leyli və Məcnun"
xalçası toxumuşdu. Xalçadakı bədii
təsvir, ilmələrin və naxışların yerli-
yerində işlənməsi o qədər gözəl idi ki,
görənləri heyrətə salırdı.

Rus dilini tamamilə bilirdi. 
Kənddə kino-mexanik işləmişdir.

Özünün sarıdığı qaynaq aparatı ilə
hamıya əl tutmuş, heç kəsdən
köməyini əsirgəməmiş, hamının
yardımçısı olmuşdur.

Evləri ümid qapısı idi, heç kimi əli
boş geri qaytarmazdı.

1992-ci ildə məcburi köçkün
düşdükdən sonra Bakının Elektrotok
qəsəbəsində məskunlaşmış bütün
kənd camaatının evlərini elektrik xətti
ilə tam və təmənnasız təmin etmişdir. 

Hansı evə gedərdi, kiminlə
yoldaşlıq edərdisə, oradan həmişə
gülüş əksik olmazdı. 

Hər bir şəxsə, hər bir hadisəyə
xüsusi yanaşma tərzi var idi. Hər sözü
mənalı, gözəl,  dürüst və yerində
işlədərdi. Məhz buna görə də el içində
böyük söz ustası kimi də tanınmışdı.
Lətifələri dillər əzbəri idi; 

- Qonşu kənddə işıq transformo-
torunda qəza baş verir. Qoruyucu
avtomat qurğusu tamamilə sıradan
çıxır. Rayon elektrik şəbəkəsinə
müraciət etsə də, rayonda avtomat
qurğusunun olmaması üzündən
transformotoru təmir edə bilmir. Bir
neçə gün işıqsız qalan kənd camaatı
rayon partiya komitəsinə şikayət edir.
Həmin kəndə gələn katib üzünü
Əlhimana tutub: 

-  Vicdanın yoxdur, camaatı işıqsız
qoymusan?

-  Vicdan var, avtomat yoxdur, -
deyə Əhliman cavab verir. 

Katib avtomat sözünün fərqinə
varmadan;

- Avtomatı neynirsən a kişi,
camaatı qırasan? - deyən zaman
camaat gülməkdən oğunub gedir. 

Qoyun otarmağı heç xoşlamazdı. 
Dörd qız övladından sonra bir

oğlan uşağı anadan olan zaman ölür.
Qonşusu Günəş xala onlara gəlib dil-
ağız etmək istəyir: 

- Əlo, belə va çi zülmü, lə səre tə
hatt? (Əhliman bu nə zülm idi başına
gəldi?).

Əhliman tez cavab verir:
- Xaltiye Güle, jə vıyanda puçtur

zülm həyə. (Günəş xala, bundan da
betər zülm var).

- Lə, əv çiyə Əlo? (Bəs o nə
zülmdür bundan betər?)

- Süvə novata mın bəzə, (Sabah
mənim qoyun novatımdı), - deyə, qısa
və lakonik cavab verir. Hamı
gülməkdən oğunub gedir.

Vətən həsrəti, vətən dağı onu da
rahat buraxmırdı. Özünün sevimli
VEF radiosunu götürüb bir kənara
çəkilər, xəbərlər proqramına qulaq
asar, bir xoş xəbər eşidəcəyinə ina-
nardı. Nə heyf ki, amansız ölüm onu
sıralarımızdan çox tez apardı. 

"Adam var evdən gedər, adam
var eldən", - demiş atalarımız. Bəli,
sözün əsl mənasında, Əhliman elim-
izdən getdi. 

Bir uşaq saflığı, sadəliyi var idi
onda.  O qədər saf, o qədər təmiz qəl-
bli bir insan idi ki, onu hamı sevərdi.
Kin, yalan nə olduğunu bilməzdi.
Uşaqla uşaq, böyüklə böyük idi. O, öz
sadəliyi, səmimiyyəti ilə daima qəl-
bimizdə yaşayacaq. Gözəl, qayğıkeş
ailə sahibi idi. 

Dörd qızı, bir oğlu var. Allah ailəs-
inə, övladlarına və qohumlarına səbr
versin.

Yandın çıraq kimi elin yolunda,
Yarıb zülmətləri nura boyadın.

Hər evdə, ocaqda nəğməyə dönüb,
İnsanlıq adına bir meyar oldun.

Nə tufan tanıdın, nə də ki şaxta,
Yetişdin haraya, çağrılan vaxtda.
Gəzdi şan-şöhrətin dildə-dodqda,
Uşaqdan böyüyə əhliyar oldun.

Hər  sözün-söhbətin bir el məsəli, 
Gülüşün ləzzətli, sözün məzəli.
Mən nə söyləyim ki, tapaq təsəlli?
Elin sevgisiylə bəxtiyar oldu.

Adicə, 
Sadəcə, 
Əhliman oldun!
Əhliman oldun!

Allah rəhmət eləsin.   AMİN!
Vidadi Qurbanov

Ey gelê bindest  û gelê kevnar,
Îro ji me çû mêrxase navdar.

Mêrxasê weha sed sala carek,
Têne dunyayê divine rewnek.

Ew dunya mera bû serok, rêber,
Ji xewê rakir gelê penaber.

Rêya me tarî ewî kir ronî, 
Jimera bê şik wî yekbûn anî.

Nav meda reşand walatparêzî,
Bo welatê sor kir hewar, gazî.

Ew jî çû rêça Berzanî,Qazî.
Hertim mera xwest wî serfirazî.

Xwe da pêşîya lawê kurdada,
Bo azaya gel wî gellek ked da.

Cara yekemîn çawa qehreman,
Mafê gelê xwe wî anî ziman.

Kurdê Sovyêtê ewî kire yek, 
Ji  mera xwest wî pêşerojek.

Tim gelê xwera dikir îtaet,
Hewl da çêke mera seltenet.

Xastekên wî bûn daxwaz û armanc,
Lê pêşerojê em bikin qazanc. 

Resena mera rêber rê vekir,
Beqî hewla wî kurda xwe naskir.

Hebûna me bi navê wî jî,
Çiqas gel heye ewê jî bijî.

Mehmedê Silo, Siloyê Bava,
Navekî eyan nava kurdada.

Karê wî hertim têne pêş çava, 
Ça rêber, serok gelra bû rewa.

Cara yekemîn dîroka meda,
Wî milet komkir li nava qada.

Berê xwe dida wî hertim patşa,
Pêş milet diçû tim li meşada.

Dijî rêjîmê wî milet rakir,
Yekbûna me weha ava kir. 

Li dîrokê xist bi bawerî mor,
Bo damezrîne Kurdistana Sor.

Kurdara azadî wî dikir daxwaz,
Digot: şerme, kurd najîn serfînaz.

Hela cahaltî nozde,bîst salî,
Wî soz dabû Qazî, Berzanî.

Miletê xwera bike xizmetê,
Ku dera bikin mera rûmetê. 

Dîrok nivîsî dîroka tarî,
Faktên veşartî a kurdên arî. 

Dîroka kurda wî kire ronî,
Rêya azayê wî mera danî. 

Wî xizmet kir hetanî dawî,
Xerîbistanê lê serî danî.

Mixabin nedît Kurdistan Azad,
Lê gellek kar kir em bijîn dilşad.

Emir feda kir bo nîştimanê,
Ji bona kurdên Sovêtistanê.
Nêtên wî mera dîlek û armanc, 
Dîroka mera nave wî bû tac.

Ew bû rêberê gelê xwe birêz,
Ji kirinên wî em distînin hêz.

Gernasê weha pêkrewanin,
Dîroka gelda tim zindîvanin.

Serokê xwera bi dil me soz da,
Emê bimeşin di rêça wîda…
Mirin heye jîyane, 
Jîyan heye mirine. 
Mirina rêberê me, 
Jib o dîroka me,
Ji bo cîhana  me, 
Ji bo pêşeroja me, 
Jîyane,
Jîyan,
Jîyan…

Bêwar Barî
Teyfûr 

Maykop
Rûsîya.

4.1.2012  

Elimizin sevimlisi

R    Ê    B   E   R
Rewayî serokê  kurdên  Sovêtêye  berê ,damezirkarê
komala `̀ Yekbûn`̀ -ê Mehmedê Silêmanê  Baba  dikim
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Әvvәli ötәn saylarımızda
***
Ümumiyyәtlә, Nәrimanovun

bәyanatında Zәngәzur vә Naxçıvanın
Ermәnistana verilmәsi ideyası niyә sәs-
lәndirildi? Sәnәdlәrin araşdırılmasından
aydın olur ki, әslindә, bu ideya
Moskvadan, RKP MK Siyasi
Bürosundan gәlirdi. Hәlә 1920-ci ilin
noyabrında Stalinin Qafqaza mәşhur
sәfәri günlәrindә, ayın 4-dә Azәrbaycan
K(b)P MK-nın RKP MK Qafqaz Bürosu
ilә birgә keçirdiyi iclasda Ermәnistanda
vәziyyәt haqqında Boris Leqranın
mәruzәsi dinlәnilmiş vә müvafiq qәrar
qәbul edilmişdi. Qәrarın Rusiya ilә
Ermәnistan arasında müzakirә edilәn
müqavilә ilә bağlı bәndindә qeyd edilir-
di ki, Zәngәzur vә Naxçıvanın
Ermәnistana verilmәsi haqqında
müqavilәyә Moskva tәrәfindәn tәklif
edilәn bәnd yalnız әlacsız qaldıqda hәy-
ata keçirilә bilәr. Qәrara görә, Naxçıvan
vә Zәngәzur haqqında Siyasi Büronun
fikrinin әsaslandırmasını tәrtib etmәk
Nәrimanova tapşırılırdı.

Göründüyü kimi, Qarabağ mәsәlәsi
bu müzakirәlәrdә ümumiyyәtlә mövcud
deyildi vә sәnәdlәrdә dә yer almamışdı.
Lakin 1920-ci ilin noyabr ayının 20-dә
İrәvana gәlәn Sovet Rusiyasının diplo-
matik nümayәndәliyinin ilk addımların-
dan biri Gümrüdә aparılan Türkiyә-
Ermәnistan danışıqlarını izlәmәk,
habelә Ermәnistanın Azәrbaycana vә
Gürcüstana olan әrazi iddialarını
araşdırmaq olmuşdu. RSFSR xarici işlәr
komissarı Çiçerinә göndәrilәn mәlumat-
da deyilirdi ki, “indi ermәni xalqının
mövcudluğu hәrbi qüvvәdәn deyil, daha
çox diplomatiyadan asılıdır. Partiya
romantizmindәn imtina edib sәrt real-
izmlә silahlanmaq lazımdır”.

Ermәnilәrin Qarabağa iddialarına
gәldikdә isә diplomatik nümayәndәlik
Çiçerini mәlumatlandırırdı ki, hәlә
“Batumda (1918-ci ilin may-iyun ayların-
da Batum sülh konfransı nәzәrdә tutulur
- C.H.) türklәrlә danışıqlar apararkәn
Ovanes Kaçaznuni vә Aleksandr
Xatisyan Qarabağın Azәrbaycana ver-

ilmәsi ilә razılaşmışdılar”. Qafqazdakı
sovet diplomatiyasının başlıca vәzifәsi
ermәnilәrin hәlә 1918-ci ildә imtina
etdiklәri vә artıq hәll edilmiş sayılan bu
mәsәlәni yenidәn gündәliyә gәtirmәk vә
ermәnilәrin xeyrinә hәll etmәk idi.

***
RK(b)P MK-nın Qafqaz Bürosu

1921-ci ilin iyun ayının 3-dә
Orconikidze, Maxaradze, Nәrimanov,
Myasnikov, Orexalaşvili, Nazaretyan,
Fiqatner vә Azәrbaycan KP MK-nın kat-
ibi Kaminski, habelә Gürcüstan KP MK-
nın üzvü Eliavanın iştirakı ilә keçirilәn
plenumunun axşam iclasının
gündәliyindә üç mәsәlә var idi -
“Azәrbaycan mәsәlәsi”, “Zәngәzur
mәsәlәsi”, “Köçәrilәr haqqında” mәsәlә.
Birinci vә üçüncü mәsәlәlәr haqqında
qәbul edilmiş qәrarlar iclasın 6 saylı pro-
tokolunda әks olunsa da, ikinci mәsәlә
ilә bağlı protokolda belә bir qeyd qoyu-
lub: “Bax: protokola әlavәyә”.
Әslindә, mәsәlәnin elә müәmmalı

tәrәfi dә burada idi. Birincisi, Zәngәzur
mәsәlәsi haqqında Qafqaz Bürosunun
7 bәnddәn ibarәt qәrarı “tamamilә
mәxfi” qrifi ilә qәbul edilmişdi. Halbuki
iclasın 6 saylı protokolunun üzәrindә
belә bir mәxfi qrif yoxdur. İkincisi,
Qafqaz Bürosunun “tamamilә mәxfi”
qrifi altında qәbul etdiyi qәrar mәhz
“Zәngәzur mәsәlәsi” üzrә qәbul edilib.

Lakin 7 bәnddәn ibarәt gizli qәrarın 6
bәndi bilavasitә Zәngәzura aid olsa da,
onun 5-ci bәndi Zәngәzura tamamilә
dәxli olmayan “Dağlıq Qarabağ”
haqqında idi.

Hәmin 5-ci bәndindә qeyd edilirdi ki,
“Ermәnistan hökumәtinin bәyanatında
Dağlıq Qarabağın Ermәnistana mәxsus
olduğu göstәrilsin”. Yәni “tamamilә
mәxfi” formada Ermәnistana tapşırılırdı
ki, hökumәt bәyanatı ilә çıxış edib
Dağlıq Qarabağın Ermәnistana mәxsus
olduğunu göstәrsin. Halbuki Qafqaz
Bürosunun belә bir qәrar qәbul etmәyә
ümumiyyәtlә sәlahiyyәti çatmırdı.

Digәr tәrәfdәn, 1921-ci ilin may
ayının 2-dә keçirilәn plenumda Qafqaz
Bürosunun tәşkili haqqında qәbul olu-
nan qәrarla plenumlar arasındakı
dövrdә bütün işi aparmaq üçün üç
nәfәrdәn ibarәt Rәyasәt Heyәti

yaradılmışdı ki, ora da Orconikidze,
Maxaradze vә Fiqatner daxil edilmişdi.
Göründüyü kimi, Qafqaz Bürosu mәh-
dud sayda adamların nәzarәtindә idi,
Azәrbaycan Rәyasәt Heyәtindә tәmsil
edilmirdi.

Qafqaz Bürosunun 3 iyun qәrarın-
dan dәrhal sonra, iyun ayının 12-dә
Ermәnistan Xalq Komissarları Soveti
Qarabağın dağlıq hissәsinin
Ermәnistana birlәşdirilmәsi haqqında
dekret qәbul etdi. Orada deyilirdi:
“Azәrbaycan Sovet Sosialist
Respublikası İnqilab Komitәsinin
bәyannamәsi, Ermәnistan vә
Azәrbaycan sosialist respublikaları
arasındakı razılıq әsasında bundan
sonra Dağlıq Qarabağ Ermәnistan
Sovet Sosialist Respublikasının ayrıl-
maz hissәsi elan edilir”.

A.Myasnikov (A.Martuni) vә
M.Karabekyan tәrәfindәn iyun ayının
12-dә imzalanmış bu dekret iyunun 15-
dә Ermәnistan KP MK-da müzakirә
edildikdәn sonra onun elan edilmәsinә
qәrar verildi. Orada deyilirdi ki, Dağlıq
Qarabağın Sovet Ermәnistanına bir-
lәşdirilmәsi haqqında bәyannamә mәt-
buatda dәrc edilsin. Hәmin iclasda 5-ci
mәsәlә kimi “Qarabağa nümayәndә
göndәrilmәsi haqqında” mәsәlә müza-
kirә edilib müfafiq qәrar qәbul edilmişdi.
Qәrarda göstәrilirdi: “Yoldaş Mravyan

vә onunla birlikdә Pirumov, Hakop
İoanisyan, Ter-Simonyan vә digәr
yoldaşlardan ibarәt qrup Qarabağa
göndәrilsin”.

Bu qәrara uyğun olaraq iyunun 19-
da, yәni qәbul olunduğundan bir hәftә
sonra Ermәnistan İnqilab Komitәsinin
Dağlıq Qarabağın “Ermәnistan Sovet
Sosialist Respublikasının bir hissәsi”
kimi elan etdiyi dekret mәtbuatda dәrc
edildi vә Askanaz Mravyan Dağlıq
Qarabağa fövqәladә müvәkkil kimi tәs-
diqlәndi.

Ermәnistan İnqilab Komitәsinin
dekreti mәtbuatda elan olunduqdan bir
gün sonra ona әmәli xarakter vermәk
mәqsәdi ilә, habelә Qarabağın әlә
keçirilmәsindә Zәngәzurda möhkәmlәn-
mәyin әhәmiyyәtini nәzәrә alaraq
Ermәnistan KP MK iyunun 20-dә keçir-
ilәn iclasında Zәngәzurda gizli işi

güclәndirmәk üçün ora yeni işçilәrin
göndәrilmәsi haqqında qәrar qәbul etdi.
Bu qәrara uyğun olaraq iyunun 28-dә
Ermәnistan Tәsәrrüfat Şurasının sәdri
L.Lukaşin vә әdliyә komissarı
A.Karinyan Zәngәzura ezam edildi.
Ermәnistan KP MK-nın iyun ayının 28-
dә keçirilәn iclasının qәrarı ilә 1921-ci
ilin may ayında yaradılan Ermәnistan
hökumәtindә daxili işlәr naziri vәzifәsini
tutan Makinsyan Zәngәzura fövqәladә
müvәkkil tәyin edildi. Elә hәmin
hökumәtdә poçt-teleqraf komissarı vәz-
ifәsini tutmuş Ter-Simonyan isә
Zәngәzur İnqilab Komitәsinin sәdri
tәyin edildi vә ona tapşırıldı ki, Gorusu
tutmaq üçün tәcili olaraq yola düşsün.

AK(b)P MK-ya vә İsay Dovlatova
müraciәt edildi ki, Askanaz Mravyanın
sәrәncamına işçilәr göndәrsinlәr. Lakin
Zәngәzuru müsәlman әhalinin hәyәcanı
bürüdüyü üçün Ermәnistanın hәr iki
komissarı avqust ayının ilk günlәrindә
İrәvana dönmәli oldular. Avqust ayının
7-dә keçirilәn Ermәnistan KP MK-nın
iclasında Makinsyan vә Ter-Simonyanın
onlara tapşırılmış vәzifәlәri qoyub MK-
nın razılığı olmadan İrәvana qaçmaları
yolverilmәz hesab edildi vә Ter-
Simonyan MK-nın qәrarı ilә 2 aylıq
Ermәnistan KP MK-nın vә XKS-nin
nümayәndәsi olaraq Zәngәzura
müvәkkil kimi ezam edildi.

Ermәnistan XKS-nin 12 iyun tarixli
dekretinin mәtni ilә tanışlıq maraqlı
mәqamları meydana çıxarır. Sәnәdin
araşdırılması zamanı aydın oldu ki, bu
dekretin mәtnindә yazılanların әksinә
olaraq nә Azәrbaycan İnqilab
Komitәsinin istinad edilәn bәyan-
namәsindә Dağlıq Qarabağın
Ermәnistana verilmәsi mәsәlәsi var idi,
nә dә iki respublika arasında bu
istiqamәtdә hәr hansı razılıq әldә olun-
muşdu. Bu dekretә bilavasitә Qafqaz
Bürosunun Orconikidzenin sәdrliyi vә
Fiqatnerin katibliyi ilә keçirilәn 3 iyun
tarixli iclasında qәbul edilәn “Zәngәzur
mәsәlәsi” haqqında “tamamilә mәxfi”
qәrarı rәvac vermişdi vә nәdәnsә
Qafqaz Bürosunun 3 iyun tarixli qәrarı
Ermәnistan XKS-nin 12 iyun tarixli
dekretindә xatırladılmırdı. Ermәnistan
XKS-nin 12 iyun dekretindә Qafqaz
Bürosunun 3 iyun qәrarının xatırladılma-
ması ilk növbәdә qәrarın “tamamilә
mәxfi” qrifi ilә qәbul edilmәsi, ikincisi isә
Qafqaz Bürosunun belә bir qәrar qәbul
etmәyә sәlahiyyәtli olmaması ilә bağlı
idi.

Ermәnistan hökumәti Dağlıq
Qarabağın Ermәnistana birlәşdirilmәsi
istiqamәtindә ilk qanunsuz addımı hәlә
1921-ci ilin yazında atmışdı. Hәmin vaxt
hökumәt dairәlәrindә “Dağlıq
Qarabağın Ermәnistan Respublikasına
birlәşdirilmәsi haqqında mәsәlә üzrә
әsas mülahizәlәr” adlı 6 bәnddәn ibarәt
sәnәd hazırlanmışdı. Orada göstәrilirdi
ki, Dağlıq Qarabağ alçaq dağ zolağın-
dan ibarәt tәbii sәrhәdlәrlә düzәn
Qarabağdan ayrılır.

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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VӘLI BACOĞLU

Gözün aydın olsun Vәli Bacoğlu,
Rasimin toyudur, mübarәk olsun.
Qurban kәs gәlinә bir gözәl toğlu,
Rasimin toyudur, mübarәk olsun.

Oynasın on yeddi nәvәm, nәticәm,
Dörd nәticәm, hәlә dörd körpә cücәm.
Şükürlәr olsun ki, nә qәdәr beçәm,
Rasimin toyudur, mübarәk olsun.

Zәnәnlәr oynayır kişi sayağı,
Qabağa salmırlar gәlәn qonağı.
Belә rәqs etmәzdik biz gәnclik çağı,
Rasimin toyudur, mübarәk olsun.

Qeyrәtli igidim, mәğrurum, pirim,
Gözümә görünmür burda Zakirim,
Şükür, kişilәşib Araz tәk nәrim,
Rasimin toyudur, mübarәk olsun.
Oynasın Elmira, Әsmәr tәk bacım,
Mәnim oynamağa yoxdur әlacım.
Әyilib başımda Zakir tәk tacım,
Rasimin toyudur, mübarәk olsun.

Zakir qardaşların başıdır bilin,
Ağıllı baş bilәn bizim bu elin.
Nәriman, vәsf etsin bu şair dilin,
Rasimin toyudur, mübarәk olsun.

16.06.2011

QİSMӘTİM OLDU

Heyif ki, ömrümün qoca çağında,
Bakıda yaşamaq qismәtim oldu.
Sahibsiz saralıb bağça-bağım da,
Bu ahıl yaşımda töhmәtim oldu.

Qapımda gәzirәm, qәlbim pәrişan,
Köhnә üzümlükdәn qalıb az nişan,
Baxdıqca kövrәldi qәlbim hәmin an.
Mәnә tәsir edәn zәhmәtim oldu.
Dağılır sahibsiz evim-eşiyim,
Görünmür qapıda mәstan pişiyim,
Boşalıb taxılla dolan yeşiyim,
Gündәlik dağılan sәrvәtim oldu.

İnsansız gözәl ev dağılır gündә,
Belә qalsa nәlәr olacaq öndә.
Mәnә tәsir edir qocalmış sindә,
Tikәndә çәkdiyim әziyyәtim oldu.

Kәdәr sәni boğur indi Nәriman,
Artıq zәiflәşir gündәlikdә can.
Hәlәlik yaşadır sәni yaradan,
Bir tәsәlli verәn şöhrәtin oldu.

Yevlax rayonu Nәrimanabad kәndi 
17.06.2011

ATASININ QIRXI ÇIXMAMIŞ
YAYLAQDA ŞӘRAB İÇӘNӘ

Qırxı çıxmayıbdır atanın hәlә,
Çıxıb yaylaqlara kef eylәyirsәn.
Birdәn orda ruhu rastına gәlә,
Söylәmәzmi vicdanını әyirsәn.

Hәlә çürümәyib bәdәnim, canım,
Kef eylәyir dağda gözәl oğlanım.
A biqeyrәt oğlum, qәmsiz aslanım,
Elә bil ki, soyadına söyürsәn.

Baxıb sәnә oxşayacaq övladın,
Lәkәli qalacaq daimi adın,
Gülәcәkdir sәnә yaxının-yadın,
O tәmiz adına necә qıyırsan?

Eşidәndә qәhәrlәndi Nәriman,
Damarında dәrhal tez qaraldı qan,
Söylәdi ki, eşit vә utan,
Biqeyrәt olmağı niyә yayırsan?

18.06.2011

NAR KÜSDÜ MӘNDӘN

Әriyә salam verdim, nar küsdü mәndәn,
Ondan әvvәl mәni әkmisәn, dedi.
Narı tәriflәdim dәrhal yenidәn,
Gәnclikdә zәhmәtim çәkmisәn, dedi.

Hәrlәnirdin gündә yan-yörәmizdә,
Sәnә baxıb fәrәhlәnirdik biz dә.
Günlәr sәnsiz keçir - әlli dә, yüz dә,
Gәlişini artıq bükmüsәn, dedi.

Niyә sahibsizdi tikdiyin saray?
Ona baxan yoxdur neçә hәftә, ay.
Tәk qalır hәr payız, tәk qalır hәr yay,
Axı zәhmәt ilә tikmisәn, dedi.

Bu gözәl sarayın dağılıb gedir,
Hәr baxan ürәyi pәrişan edir.
Hәrdәn gec gәlmәyin görәsәn nәdir?
Deyәsәn qocalıb çökmüsәn, dedi.

Nәrimanam, söhbәtdәn çox qәhәrlәndim,
Bağçamda doyunca xeyli hәrlәndim,
Gördüm ki, dәyişib xeylicә kәndim,
Burda alın tәri tökmürsәn, dedi.

19.06.2011
Yevlax rayonu Nәrimanabad kәndi.

SİZİ ÜMIDGAHIM 
SANIRAM YALNIZ
General Bәylәr Eyyubov cәnaba

Ölkә başçısının Sizsiz sağ әli,
Atanızın xalası oğlu qalıb ac.
Sevinirdim siz bakıya gәlәli,
Sevinәni indi boğur ehtiyac.

Şükür vardır neçә özәl iş yerin,
Birisini tpşır mәnә işlәyim.
Sәnin sәbәbinә qәlb olar sәrin,
Ay mәnim sayılan sevimli bәyim.

Arzumdur canınız daim sağ olsun,
Üstümüzdәn әksilmәsin kölgәmiz.
Ucalsın başınız uca dağ olsun,
Siz mәnim qәlbimdә әzizsiz, әziz.

Vәtәnimdә böyük olub hörmәtin,
Onu qazanıbdır ağlın, kamalın.
Mәnim dolanışım xeylicә çәtin,
Ağır vәziyyәtimi nәzәrә alın.

Bir tәqaüd yazdır ötübdür yaşım,
Qüsursu işlәdim әlli üçcә il.
Artıq qocalmışam ağarıb başım,
Mәn şair babayam onu yaxşı bil.

Әgәr sağ olsaydı xaloğlu Hәsәn,
Mәni tapşırardı sizlәrә dәrhal.
Bahar xalam isә üstümdә әsәn,
O idi qayğıkeş, gözәl әhlihal.

Nә edim fәlәyin gözü kor olsun,
Apardı Hәsәni vaxtından әvvәl.
Allahım sizlәrә daim yar olsun,
Başının üstünә Tanrım qoysun әl.

Nәriman Әyyubam, möhtacam deyә,
Mәcburamki sәnә açıram ağız.
Siz dә ki, heç mәnә olmursuz yiyә,
Sizi ümidgahım sanıram yalnız.

16.03.2011

ALMADIM

“General”ı yazdım, sa ol almadım,
Şeiri göndәrdim çıxmadı sәsi.
Soyuqluğu ürәyimә salmadım.
Üstümә düşmәdi olan kölgәsi.

Çoxlarını etdi mayor, polkovnik,
Nlar qürrәlәnib başı tutdu dik.
Mәnә qarşı onlar oldular sönük,
Rütbәlәri verdi onun gur sәsi.

Qaya kölgәsindә yatdı çoxları,
Zәhmәtsiz yığdılar dövlәti-varı.
Güllükdәn daima bar çәkir arı,
Hamıya bәhs edir bircә nәfәsi.

Nәfәsi çatmadı tәk bircә mәnә,
Nәdәnsә inandı kimsә deyәnә.
Xahişlәr eylәdim mәn dönә-dönә,
Xeyrimә olmadı bircә kәlmәsi.

Nәriman, qәhәrlәnmә, boşdu bu dünya,
Zәhmәtsiz yeyәnә xoşdu bu dünya.
Deyәsәn pozuldu, çaşdı bu dünya,
Hәr şeyin gәlәcәk axır vәdәsi.

03.04.2011

NNәriman
ӘӘyyub

TU ŞEREFA MİNÎ, WELAT
Tu hurmet, syanet, kubra minî,
Ruhî, canî, xwîna minî,
Serkevtin û jîna minî,
Tawet, taqet, sebra minî.
Bê te jarim, welatê dê.

Bext û miraz, eşqa minî,
Mal û milkî, rengê minî,
Zar û ziman, dengê minî, 
Agir, alav, cengê minî.
Bê te najîm, welatê dê.

Şeref, namûs, haya minî,
Nexş û nîgar, xemla minî,
Gav û sihet, roja minî,
Dîlan, dewet, şaya minî. 
Ez fedayê teme, welat.

Seyran û geşt, kêfa minî,
Av û hewa, nanê minî,
Qedir, qîmet, tirba minî,
Bilindaya serê minî. “kef”, 
Tu rûmeta minî, welat.

Erf û edet, mafê minî,
Kevn dîroka gelê minî.
Dîn û îman, qubla minî,
Şefq-şemala rûyê minî,
Tu dayîka minî, welat. 

Bê te ezî fekîr, jarim,
Bê hêlînim, bê sitarim.
Dîn û harim, sergerdanim,
Bê piştovan, bê xudanim.
Tu şerefa minî, welat.

Bê milk, bê şûn, him bê warim,
Dûmeka da tim suxarim.
Bê si, bê reh, bê rîçalim,
Bê rûmetim, bê pergalim.
Tu hêlîna minî, welat.

Pêkenîyê tew gela me,
Belengazê serê riya me,
Dinya ronik ez kor mame,
Ne xweda nê heqê xume,
Bîn-nefesa minî, welat.
Sirgûn, girtî, belengazim,
Pê sirûkî, him kolazim,
Sêfî, êswîl, bê perbazim,
Hemû para ez xilazim,
Hesretkêşê te me, welat.

Wekî ruyê xwe te xar kim,
Ji vê dinê zû firar kim.
Bibim xurê mişk û mera,
Şûn megirim li tu dera.
Rojêm bibin ax û keser,
Av, hewa min bibin meft-jehr.
Teyrên sîmir çavêm derxin,
Neyarê har goştêm vexin.
Mereza min qet qenc nebe,
Loxmanêd min peyda nebe.
Ker bim, lal bim, bibim ewter,
Dilê min da çiqbin xençer.
Desta merûm, çoka topal,
Pî navêjim ez be gopal.
Berf-teyrok min biqermînin,
Erd û ezman ne temlînin.
Şîrê daykê min heram be,
Bayê same li min rabe,
Hesret bibim nanê tisî,
Xwedê ser min danexe sî,
Merûm bibim herdu çavan.
Bibim xurê teyr û tevan.

Bê welatî – mezlûmîye,
Bê rusqetî, xulamîye,
Bê nav, bê deng, naqisîye,
Heqaretî, sêfîlîye.
Boy kê heye, şûn û welat,
Wî ra heye jîne, heyat.
Xwezil welat min bidîta,
Êş-merezê xwe bavîta.
Bigeryama ser axa heq,
Wir biçûyama ez mala heq.

EZ ŞA NABİM
Hezar bahar bên, hezar carî vebin gul,
Hezar çem rabin, kanî bikin xule-xul.
Hezar best şînbin, bixemilin gelî, del,
Hezar neçar bên, destêm nagrin kar-emel.
Hezar rind werên, tev min bikin henek-naz,
Hezar saz lêdin, sazêm nayê tu awaz.
Heta sêfîl-jar, gazin bikin ji zemîn,
Heta xerîb hebin ez nakim qet qalîn.
Hezar maşoq-yar min ra bînin mizgîn-caw,
Hezar timtêşî bireqisin bedew-kaw.
Hezar dengbêj bên, biniçrînin pir dengî,
Hezar reng hebin, ez hilnadim tu rengî.
Heta daykam rind Kurdistan nebe aza,

Heta kur û keç şa nebin bext miraza.
Heta pêşmerge derneyên ji zaxên sar,
Heta dê û bav boy xwe nekin qazanc-kar.
Heta kal û pîr rehet nebin ser wara,
Heta Şivan zîz neqîre gund-bajara.
Heta piçûk-hûr ne civin li dibistîn,
Heta «Nûbaram» bilind nebe wek Yasîn.
Heta edlayî nebe para her yek Kurd,
Heta hebûnam nasnekin tew dîn û xurt.
Heta welêt da ez neçinim fekî-rez,
Heta boy welêt cawê nedim îdî ez.
Heta ala min nemilmile nav hewê,
Heta hudûdêm elam nebin li dinê.
Heta heykelê Feqî, Xanî daneynim,
Heta heyfa xwe ji sek Seddam nestînim.
Heta rast nebin tew planên faşe-xar,
Heta ji gêdûka berjêr nebin dê û zar.
Heta «Zor» dijmin neqifilin pêş Qazî,
Heta hemû Kurd nebin ji emir razî.
Heta dot û bûk derneyên ji zulm-qetlê,
Eger şa bibin, helal nabe min şîrê dê!
Ez şa nabim, ez şa nabim tu car, tu wext,
Heta ji neyar, ez nestînim tac û text.

YA XUDANÊ, BÊ XUDANA!..
Erş û kursî te xuluqand, nav kir dinya,
Ruhber rabûn, te kîsî xwe para wan da.
Hinek geryan, hinek firyan, pak şiqitî,
Hinek hur bûn, fetisandin heqîqetî.
Parek lez ket, zû-zû çêkir jehr û alav,
Parek rûnişt li hev anî delk û dolav.
Hineka ra te da rusqet, bextewarî,
Me Kurda ra te timê şand tel, hejarî.
Hinek şa bûn, xemilandin koşk û sera,
Hinek revyan, tim qerisîn serê rîya.
Parekê ax timê kola, gotnê karger,
Parek geryan nava çîya, ew bûn rêncber.
Gotin: - Wê bê ew xudanê bê xudana,
Wê melhem ke kul û derda, him jî jana.
Tu nehatî, em helandin, kemitandin,
Kirin kizik, rûn-donê me nuqumandin.
Kî bû xwînrêj, te destê xwe pêşda wan da,
Te carkêva em bîr kirin nizam çima?
Em bûn hêsîr, zêwrê birçî xwîna me mêt,
Welat zêrya, me neqedand merem û nêt.
Nift me derxist, neyar bûn toq, kêf wan ajot,
Ked-heda me wana kirî, wana firot.
Qelsa sar da em zêrandin, em rizandin,
Wê wa bûya, te çima em xuluqandin?!

GOTİN, ŞAÎR, EV Çİ HALE
Behra dîtim, cî leqîyan,
Erd û esman tev hejîyan,
Deşt-zozana hevra dengdan,
Dehrên gorav qerisîn, man.
Ji min kirin pirs-hewale,
Gotin, şaîr, ev çi hale.

Terewula kirin zêwîn,
Kew-bilbila nekir kakîn,
Zer-zinara kir hêwurze,
Orman avît xemla teze.
Ji min kirin pirs-hewale,
Gotin, şaîr, ev çi hale.

Şivîn bilûr da ser lêva,
Berxvan barand hêsrên çeva,
Bû kalîna berx û mîya,
Keskesorê da ser çîya.
Ji min kirin pirs-hewale,
Gotin, şaîr, ev çi hale.

Pîra, kala hêsr rêtin,
Dayka zelûl kilam gotin,
Dota qetand torê mircan,
Bûka avît kofî-kitan.
Ji min kirin pirs-hewale,
Gotin, şaîr, ev çi hale.

Teyrik, leqlek min sekinîn,
Qaz-qulinga nekir qîrîn,
Sosin, rihan cî binisîn,
Sorgul, mendik zû çilmisîn.
Ji min kirin pirs-hewale,
Gotin, şaîr, ev çi hale.

Ketim nava mitalê kûr,
Xema birim heyamên dûr,
Dinya fire min mêze kir,
Hal-hewalê xwe qise kir…

Lêvêm hejyan, devêm tel bû,
Dil tevzî da, serêm mêl bû,
Kelexûya dane ser min,
Sebir, tawet ne ma li min.

Welatê xwe min anî bîr,
Gundê vala, zarên hêsîr,
Qetla neheq, xûşkên ser reş,
Gêrîlayên mêrxas-keleş.

Zaxên tarî, zindanên sar,
Bore-bora neyarên har,
Dêrêzbûna zoma, wara,
Kaf-kûn kirina gund-bajara.

Jan êşê xwe min rêz kirin,
Ji bextê xwe gazin kirin:
- Gelo çima mezin Xuda,
Ev zulma pir boy Kurda da?

Bedesla em bê war kirin,
Dîroka me înkar kirin.  
Kirin çar par tew axa me,
Talan dikin mal-milkêd me. 
Heta kengê halê wa be,
Hejar Barî bi çi şa be?

BBarîyê 
BBala
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Әvvәli ötәn saylarımızda
Кцрдцстанда аьалыг едян Османлы пашалары кцрд

тайфаларыны бир-бириня гаршы гоймаг цчцн мцхтялиф
йоллардан истифадя едирдиляр. Беляликля дя онлар гар-
даш бир халгын арасында нифаг салырдылар. Мясялян,
1586-ъы илдя вязир Фярщад паша Дцнбили тайфасы иля
Мащмуди тайфасы арасында гясдян вурушма салды.
Бидлиси йазыр ки: «Щямин вурушма нятиъясиндя 80
няфярдян чох кцрд юлдцрцлдц (76, 316-317). Дцнбили
тайфасынын башчысы Нязяр бяй дя бу вурушмада
юлдцрцлдц. Онун гардашы Гылынъ бяй ися бу мясяля
иля ялагядар шикайят етдися дя, бир нятиъя щасил
олмады. Бидлиси эюстярир ки: «Шикайятя бахылан заман
мян дя иштирак едирдим. Фярщад паша мясяляни юрт-
басдыр етмяк цчцн онлары барышдырды» (76, 317).

Цмумиййятля, Кцрдцстанын биринъи дяфя бюлцн-
мясиндян (1514) сонра кцрд халгынын тарихиндя бу
ъцр щадисяляр ади бир шякил алмышды. Щям Османлы,
щям дя Сяфяви дювлятинин кцрд халгына гаршы мянфи
сийасятляри сонралар да Османлы султанлары вя Иран
шащлары тяряфиндян давам етдирилирди. Она эюря дя
ХВЫ ясрин яввялляриндян башланан щямин сийасят
кцрд тайфа башчыларыны мцстягиллик щцгугу уьрунда
еля бир мцбаризяйя галдырды ки, о мцбаризя узун илляр
давам етди.

СЯФЯВИЛЯРИН КЦРД халгына МЦНАСИБЯТИ
ХВЫ ясрин башланьыъында Кцрдцстанла гоншу

олан Иран юлкясиндя иътимаи-сийаси вя игтисади вязийй-
ят сон дяряъя эярэин иди. Юлкя бир нечя хырда фео-
даллыглара бюлцнмцшдц. Бу феодаллыглар арасында
баш верян дахили мцщарибяляр няинки тякъя юлкянин
сийаси бирляшмясиня мане олурду, ейни заманда
юлкя дахилиндяки ялагяни дя чятинляшдирир вя тиъарятин
инкишафыны лянэидирди. Дахили феодал мцщарибяляри няти-
ъясиндя шящяр вя кяндляр гарят едилир, ящали вар-
йохдан чыхырды. Беляликля дя шящяр вя кянд зящмя-
ткешляринин эцзяраны даща да чятинляшир вя
Аьгойунлу щакимиййятиня гаршы цмуми наразылыг
артырды. Щямин дюврдя Аьгойунлу щюкумяти бу
вязиййятя сон гоймаьа гадир дейилди, чцнки о щаки-
миййятдян йалныз гуру ад галмышды.

Беляликля, ХВЫ ясрин лап яввялляриндя юлкяни сийа-
си ъящятдян бирляшдирмяк, ващид мяркязляшмиш дюв-
лят йаратмаг иши тарихи бир зярурят кими гаршыда дурур-
ду. Мящз беля бир чятин дюврдя Ы Шащ Исмайыл Сяфяви
Азярбайъанда йени дювлят йаратмаг тяшяббцсцня
дцшдц. О, ата тяряфиндян юзцнц Яли нясли вя шиялярин
рящбяри, ана тяряфиндян ися Аьгойунлу сцлалясинин
щягиги вариси щесаб едирди31. Ы Шащ Исмайыл йени
щакимиййят йаратмаг уьрунда мцбаризяйя башла-
йараг 1499-ъц илдя юз тяряфдарлары иля бирликдя
Ярдябил шящяриня эялди. Бир ил сонра 7 мин няфяр
мцридин кюмяйи иля Ширваншащ Фяррух Йяссары мяь-
луб етди. Щямин илдя Шащ Исмайыл шиддятли вурушма-
дан сонра Бакыны да юзцня табе едя билди. О, Шярур
кяндиндя баш верян мцщарибядя Аьгойунлу
Ялвянд Мирзяни мяьлуб едиб чохлу сярвят: ат илхысы,
мал-гара яля кечиртди. Щямин вурушмада мяьлуб
олан Ялвянд Мирзя Ярзинъана гачды. 1501-ъи илдя
Шащ Исмайыл Сяфяви Тябризя дахил олуб тянтяняли
сурятдя юзцнц шащ елан етди.

Беляликля дя, Азярбайъанда Сяфявиляр дювляти
йаранды. Бу дювлят дярщал шия мязщябини рясми дюв-
лят дини елан етди вя бу щагда шащ тяряфиндян (112,
34) фярман верилди. Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин щаки-
миййятя кечмясиндя она йардым едян тцрк дилли
Усталу, Шамлу, Румлу, Тякялу, Зцлгядяр, Яфшар вя
Гаъар тайфалары Гызылбаш ордусуну тяшкил етдиляр.
Онлар шащын бцтцн ишьалларында иштирак едиб, алынан
вилайятлярин башчысы тяйин олунурдулар.  Ы Шащ Исмайыл
тяряфиндян ясасы  гойулан Гызылбаш ордусунун ясас
гцввясини ох, каман, гылынъ, низя, тябярзин вя гал-
ханла силащланмыш пийада вя чохлу сцвари гошун
тяшкил едирди.

Беляликля, Ы Шащ Исмайыл Сяфяви юз щакимиййяти
дюврцндя Азярбайъан вя Иранда ващид мяркязляш-

миш дювлят йаратмаг цчцн  бюйцк щярби ордудан вя
Сяфявилярин мцридляриндян истифадя етмишдир. Бидлиси
йазыр ки: «Шащын шющрят вя шцъаятини ешидян шияляр
Сурийадан, Тцркийядян вя Кцрдцстандан эяляряк,
Сяфявилярин байраьы алтында бирляшдиляр» (76, 69). Ы
Шащ Исмайыл Сяфяви щярби вя мяняви ъящятъя силащ-
ланмыш бу бюйцк гцввяйя истинад едяряк, 1502-ъи
илдя Щямядан йахынлыьында баш верян мцщарибядя
Аьгойунлу Султан  Мурады да мяьлуб етди.
Мянбялярдяки мялумата эюря щямин вурушмада
Аьгойунлулардан 10 мин няфяр юлдцрцлмцш вя чохлу
ясир алынмышды (59, 68; 113, 83).

1510-ъц илдя Ы Шащ Исмайыл юзбяк Шебк ханла
(она Шейбани хан да дейилир) апардыьы мцщарибядя
ону мяьлуб едиб, Хорасан яйаляти иля бирликдя Мярв,
Бялх вя Щерат шящярлярини дя яля кечиртди.

Беляликля, ХВЫ ясрин яввялляриндя Ы Шащ Исмайыл
Сяфяви Азярбайъан вя Иран юлкясиндя олан бир сыра
феодаллар цзяриндя гялябя чалды. Ялдя етдийи торпа-
глары Гызылбаш сяркярдяляриня тийул шяклиндя тапшырды.
ХВЫ ясрин орталарындан Сяфявиляр дювлятиня табе олан
74 яйалят вя вилайят ямирляриндян 60 няфяри азяр-
байъанлы иди. Ы Шащ Исмайыл 1504-ъц илдя Османлы
султаны ЫЫ Байязидя мяктуб йазыб тяляб едирди ки,
Османлды вилайятляриндян Ярдябиля зийарятя эялян
сяфяви сцлалясинин мцридляриня тохунмасынлар вя
онларын зийарятя эялмяляриня мане олмасынлар. Бу
барядя «Мцншаат Сялатин» дя беля дейилир: «Султан
Байязид Ы Шащ Исмайыла ъаваб олараг билдирди ки,
Ярдябиля эялмяк истяйян бир чох зявварын мягсяди
зийарятя эялмяк дейил, яскярлик хидтмятиндян гач-
магдыр. Яэяр онларын Азярбайъана эялмяси мцвяг-
гяти оларса, буна щеч кяс мане олмаз» (98, 345-
346). Ы Шащ Исмаййылла Султан Байязид арасындакы
бу  мяктублашма эяляъякдя баш верян бюйцк
мцщарибяляр вя дини  тоггушмалар цчцн мцгяддимя
олду. Османлы юлкясиндя олан шияляр Ы Шащ Исмайылын
бу тяшяббцсцндян рущланыб султан щакимиййятиня
гаршы цсйан галдырдылар.

Шащ юз шия тяряфдарларыны Азярбайъана эятирмяк
мягсядиля Нуряли хялифя Румлуну о мащала эюн-
дярди. Хялифя Гара Щасар районуна чатан заман
Османлы щюкумятиня гаршы цсйан едян шиялярдян 4
мин няфяр атлы юз аиляляри иля бирликдя онунла бирляшди
(59, 135). Хялифя гайыдаркян бир сыра кцрд вилайятля-
рини, о ъцмлядян Ярзинъаны, Мялатиййя, Хонъ вя
саиряни гарят етди (59, 135). Щямин тарихдян етиба-
рян, йяни 1506-ъы илдя шащ юз истилаларыны
Азярбайъан вя Иран торпаьындан хариъя йюнялтди.
О, Кцрдцстан, Ермянистан, Эцръцстан вя Ираг-
Яряб юлкялярини дя ишьал етмяйя щазырлашды. Шащ илк
дяфя олараг Кцрдцстаны истила етмяйя башлады, чцнки
Аьгойунлулар тяряфиндян ишьал едилмиш бир сыра кцрд
вилайятлярини о, юзцнцн щягиги яразиси щесаб едирди.

Кцрд вилайятляринин Гызылбашлар тяряфиндян гарят
едилмяси кцрд халгынын цмид эюзлядийи Сяфявиляр
дювлятинин илк зярбяси олду. Бундан сонра Шащ
Исмайыл Сяфяви кцрд ямирликлярини бир-биринин ардынъа
истила едиб Гызылбаш сяркярдяляриня тапшырды (76,
124-407). Мянбялярдяки мялумата эюря о, щаки-
миййятинин илк вахтларында (1500-1510-ъу иллярдя)
бир сыра истилаларла мяшьул олмуш вя 5 бюйцк мцща-
рибялярдя галиб эялмишдир (75, 8). Щямин дюврдя
Шащ Исмайыл Азярбайъан вя Иран юлкясиндян
башга, Кцрдцстанын чох щиссясини вя Баьдады да
ишьал етмишдир (92, 392). Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин бу
сийасятиндян кцрд халгы башга халглара нисбятян
даща чох зяряр эюрмцшдцр.

К.Маркс Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин истилачы бир
щюкмдар олдуьуну гейд едяряк йазыр: «14 иллик
щакимиййяти дюврцндя о, 14 яйаляти фятщ етмишдир»
(1, 206). Сяфяви шащлары тяряфиндян щяйата кечирилян
бу сийасят ХВЫ ясрин ахырына гядяр давам етди.
Искяндяр Мцнши йазыр ки: «ЫЫ Шащ Исмайыл щяр бир
тайфа ямириня мцяййян бир мащалы бяхш едирди. О
ъцмлядян Яляшкярд вилайятини дя Сулаг Щцсейн

Тякялуйа верди вя ону Кцрдцстана эюндярди» (47,
212). Бу  мейл Ы Шащ Исмайылда даща чох олмуш-
дур. Буна эюря дя Шащ Исмайыл юз щакимиййятинин
илк вахтларындан Кцрдцстаны силащ эцъц иля истила
етмяйя башлады. Бидлиси эюстярир ки: «О, Дийарбякир,
Мосул вя Сянъяр вилайятлярини ишьал етди. Ъязиря
вилайятини истила етмяк цчцн гошун эюндярди» (76,
124). 

Беляликля, юзцнц шиялярин йеэаня мцдафиячиси
щесаб едян Ы Шащ Исмайыл  Османлы султанларына
гаршы мцбаризя етмяк цчцн Кцрдцстан торпагларыны
зорла яля кечирмяк вя бу йерляри эуйа йаьылардан32
тямизлямяк мягсядини иряли сцрдц.

Ряшид Йасяминин фикриня эюря шащын
Кцрдцстандакы бу ишьаллары кцрд халгы арасында
щюкм сцрян тайфа гурулушуна сон гоймаг мягся-
дини эцдмцшдцр (69, 203). Яслиндя ися Ы Шащ
Исмайыл Сяфяви дюврцн диэяр шащ вя султанлары кими
юз щакимиййятини горумаг цчцн ишьалчылыг сийасяти
апарырды.

Диэяр тяряфдян дя истяр Сяфявиляр дювляти вя
истярся дя Османлы султанлары кцрдляр арасындакы
тайфа гурулушуну ляьв етмяк дейил, кцрд яразисини
юз задяэанларына вермякля кцрд халгыны йох етмяк
сийасяти апарырдылар. Еля буна эюря дя щяр ики истила-
чы дювлят кцрд халгынын ъидди мцгавимятиня раст
эялирди.

Беляликля, ХВЫ ясрин яввялляриндян етибарян
кцрдляр ялейщиня давам едян сийасят Сяфявиляр
дювлятиня мцсбят нятиъя вермяди. Бу вязиййятдян
истифадя едян Османлы султанлары ися ишин яввялиндя
щийляэяр сийасят апарараг юзцнц кцрд халгынын
щамиси, ейни заманда сунни мязщябинин йеэаня
тяряфдары кими эюстярди. Бундан сонра Кцрдцстан
щяр ики дювлятин мцщарибя мейданы вя дини  рягабят
мяркязи олду. Цмумиййятля, Ы Шащ Исмайыл
Сяфявинин кцрдляря мцнасибяти сон дяряъя мянфи
олмушдур.

Чалдыран мцщарибясиндян (1514) сонра
Кцрдцстанын ъянуб-шярг щиссяси Сяфявиляр, гярб
щиссяси ися Османлы дювлятинин ялиндя галды (30,
10). Шащ Исмайыл Ярдялан яйалятини кцрд ямирликля-
риндян топланан верэи цчцн мяркяз едяряк, она
«Ярдялан» хязиняси ады верди. Шащ кцрдлярдян иба-
рят айрыъа орду тяшкил едиб ону Кцрдцстан ордусу
адландырды. Ян аьыр вурушмаларда Кцрдцстан орду-
су иштирак етмяли иди. Щясян Румлунун йаздыьына
эюря Сяфявиляр щакимиййятиня гаршы цсйан едян
Аьа Мящяммяд Рузяфсуну мяьлуб етмяк цчцн
эюндярилмиш (59, 173) Кцрдцстан ордусу гялябя иля
эери гайытмышдыр.

(Арды эялян сайымызда)

ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ

1:4-=.QXD  2/5/2012  6:14 PM  Page 7

www.ne
tew

e.c
om



8 6-12 fevral, ŞûbatD Î P L O M A T¹ 04 (152)
Bu günlərdə Fransanın və Fransaya

aid hər şeyin tənqidi bizdə adi hal olub.
Lakin azərbaycanlıların və türklərin
hisslərini özlərindən başqa heç kim
başa düşməz, avropada və ABŞ-da
onları anlamazlar. Daha doğrusu, bu
anlayış təxminən belədir: Əlbəttə, siz
Osmanlı İmperiyasının əməllərinə görə
məsuliyyət daşıya bilməzsiniz, bu, 100
il əvvəl olub, artıq həmin dövlət yoxdur,
sadəcə insanlar həlak olub, çox sayda
günahsız insanlar, odur ki, biz buna
göz yuma bilmərik.  Bu sivil dünyanın
həyat qanunudur - ədalətsizliyə göz
yummamaq və zəif və müdafiəsiz olanı
qorumaq.

1998-ci ili – bir qrup jurnalistimizin
Yerevana səfərini yada salıram. Bir
dəfə axşam saatlarında bir qrup erməni
həmkarımızla söhbət edərkən soyqırım
mövzusuna toxunduq.
Həmsöhbətlərimə belə  sual verdim:
Tutaq ki, soyqırım olub, izah edin
görüm, öz vətəndaşlarını öldürmək
türklərin nəyinə lazım idi? Buna yerli
mətbuat klubunun rəhbəri belə cavab
verdi – ermənilərin əmlakına sahib
olmaq üçün. Türklər bilirdilər ki,
ermənilər çox zəngindir və varlanmaq
üçün bu vəziyyətdən istifadə etdilər.

Tutaq ki, belə olub – deyə mən
cavab verdim, - türklər erməniləri məhv
edərək, onların əmlakını mənimsəməyi
qərara alıblar. Amma ermənilər onlara
qarşı belə davranmaları üçün əsas ver-
mişdilər ya yox?

Bu sualı eşidən elə həmin jurnalist
həmkarım üzündəki qəzəbli ifadəni
gizlədə bilmədi və “ermənilər nə etsələr
də, onları öldürmək olmazdı” mənasına
gələn bir şey dedi.

Ermənilər nə etmişdilər?
Yüz minlərlə insanın qaçqına

çevrilməsi və bunun nəticəsində min-
lərlə qurban. Bu baş vermək içün
ermənilər nə etməli idilər?

Erməni həmkarlarım heç cürə etiraf
etmək istəmirdilər ki, türklərin kəskin
reaksiyasına ermənilərin, daha
doğrusu, onların liderlərinin və ilk
növbədə ziyalılarının kütləvi satqınlığı
səbəb olub. Erməni hərbiçiləri kütləvi
olaraq fərarilik edərək, rus qoşunlarının
tərəfinə keçib öz ölkələri olan Türkiyə
qarşı döyüşməyə başlayanda, yerli türk
və kürd əhali qətlə yetiriləndə və
ermənilərin öz dövlətlərini yaratmaq
istədikləri ərazilərdən qovulanda,
onların milli qəhrəmanları olan
Andranik, Njde, Dro və bir çox digərləri
məhz belə hərəkət etdilər. Baxmayaraq
ki, buna qədər onların bir qismi Türkiyə
vətəndaşları idilər və türk ordusunda
qulluq edirdilər.

Əlbəttə, ermənilər birdən birə belə
bir çılğınlığa əl ata bilməzdilər. Onları
buna Antanta ölkələri, daha sonra isə
Rusiya təhrik edirdi.

Birincilər Osmanlı İmperiyasını
dağıtmaq, türkləri Balkanlardan, Yaxın
Şərqdən qovmaq və bu bölgələri
nəzarətləri altına almaq məqsədi
güdürdülərsə, rusların məqsədləri
daha kiçik, amma analoji idi – müasir
Türkiyənin Cənubi Qafqaza bitişik şərq
bölgələrini əllərinə keçirmək.

Bu işdə onlara kim yardım edə
bilərdi?

Ermənilərin axmaq deyil, qurban
olduqları fikri ilə razıyam. Lakin vətən-
pərvərlik pərdəsinə örtülmüş
siyasətçilərin yanlış qərarlarının məişət
axmaqlığından daha ciddi nəticələri
olur.

Almanlar Xolokostu etiraf edərək,
qurbanlara kompensasiya ödəməklə

buna nümunə oldular.
Türklərin də belə addım atacağı

fikrindən uzağam və güman edirəm ki,
1915-ci ildə ermənilərə garşi atılan
addımlar həddini aşmışdı. Məsələ
ondadır ki, ermənilər ən əhəmiyyətsiz
bir şeyi – bu repressiyalara əsas
verdiklərini etiraf etmirlər.

Ermənilər türklərlə birlikdə
ölkələrinin müdafiəsinə qalxsalar və
ONLARIN ölkəsinə göz dikənlərin
qanını axıtsalar 1915-ci il hadisələri
olardımi? Amma o illərdə ermənilər
üçün Türkiyə artıq öz ölkələri deyil, ələ
keçirmək istədikləri (ermənilərin ver-
siyasına görə, tarixi vətənlərini azad
etmək) ərazi idi. İşğalçılar isə o zaman
da  məhv olunurdu.

Erməni xarakterinin spesifikası
Məşhur avropalı politoloq Conatan

Koen Londonda konfranslardan birində
məsələ dönmüş bir ifadə
səsləndirdi: Qarabağ
münaqişəsinin həllinə
erməni xalqının xəstə
psixologiyası mane olur.
Onunla razılaşmamaq
çətindir. Xəstəliyin miqyası
– az qala bütün milləti
əhatə edir – onun müalicə
edilə bilməyəcəyini
göstərir.

Ermənilər üçün 1915-ci
ilin yekunu tək ideya ilə
yaşamaq oldu – hər yerdə,
hər zaman və istənilən
yolla türklərdən qisas
almaq. Öz tarixlərini, o
cümlədən ən yeni tarixi
mifləşdirmək çox qısa bir zamanda
gənc nəslin 1915-ci il hadisələri ilə
bağlı tərbiyəsi üçün müntəxəbata
döndü. Bu hadisələrdə öz
məsuliyyətlərini etiraf etməkdən imtina
türklərin guya ermənilərin əmlakını ələ
keçirmək üçün onları məhv etmək
qərarına gəldiyi barədə fikir yaradır.
Həm də ermənilərin türk sultanları
yanında yüksək dövlət vəzifələri tut-
duqları, parlamentin üzvü olduqları,
çoxsaylı dövlət vəzifələrində
çalışdıqları, bütün Türkiyədə böyük
əmlaka sahib olduqları bir halda. Belə
çıxır ki, türklər erməniləri bir gündə
kəsmək üçün yüz illər boyunca yedirir
və bəsləyirdilər?

Bütün bu suallara ermənilər adətən
belə cavab verirlər: soyqırım olmadı
isə, niyə ermənilər bütün dünyaya
səpələniblər?

Maraqlı məntiqdir. İstənilən halda,
uşaqlarda türklərə aid hər şeyə nifrət
aşılamaq üçün, İkinci Dünya
Müharibəsindən sonra firavan
ölkələrdə yetişən erməni nəsillərinin
bütün dünyada türkləri qətlə yetirmək
və soyqırıma görə qisas almaları üçün
ASALA – terror təşkilatı yaratması üçün
kifayət edər. 70-80-ci illərdə bütün
dünyada türk diplomatlarına və türk
nümayəndəliklərinə qarşı törədilmiş
onlarla terror aktları dünya ictimaiyyə-
tinin diqqətini çəkməyə bilməzdi. Bu
terror aktlarını mühakimə edərkən
onlar on, bəzən isə yüz minlərlə
nümayəndəsinin Fransa, ABŞ və digər
ölkələrdə faciələri haqqında dəhşətli
tarixlər danışan erməniləri “insan-
pərvərcəsinə” anlayırdılar.

Ermənilərdən öz maraqları üçün
istifadə edən Avropa və Rusiya
avropalıların və rusların türklərdən
daha çox günahkar olduqları, daha çox
insanın qanına görə onların məsuliyyət
daşıdığı bu tarixi başa düşür və mənəvi
bəraət verirdilər.

Ədalət naminə deməliyəm ki, bir
çox ermənilər bütün bunları dərk edir
və hətta pisləyirlər. amma bu gün
sağlam düşüncə və ayıq mühakimənin
həmin avroamerikanruslar tərəfindən
işlədilən qlobal erməni maşını qarşısın-
da gücsüz olduğu bir tarixi mərhələ
başlayıb.

Sivil dünyanın mənəvi dəstəyi
sadəcə donkixotluq deyil, insan alicən-
ablığıdır ki, ondan asanlıqla istifadə
etmək olar. Bundan başqa, dərdə şərik
olma oyunu həm də siyasətçilər üçün
“normal” biznesdir. Hər şeydən pul

çıxarmaq olar. Hətta yəhudi antisemi-
tizm üzərində biznes qura bilər,
Jirinovski kimi. Amma qəddar və
abırsız siyasətçilərdən başqa, erməni
ideyasına hörmətlə inanan ziyalılar və
sadəcə namuslu insanlar da var. Məhz
bu insanlar ölkələrində soyqırımın
qanunverici səviyyədə tanınmasını və
hətta onun inkarına görə cəza qanunu
qəbul edilməsini mənəvi borcu hesab
edən təbəqədir.

Bu yaxınlarda belə insanlardan biri
ilə qarşılaşdım və çox təəccübləndim.
Bir tanışım, hörmətli beynəlxalq təşki-
latlardan birinin nümayəndəsi mənə
bildirdi ki, soyqırımın inkarı haqqında
qanun pis və ədalətsizdir və ifadə
azadlığı daha üstündür. Lakin erməni
soyqırımı olub və bu, şübhə doğurmur,
heç kim bunu inkar edə bilməz.

Ona bir neçə sual verdim: niyə
Fransada və digər ölkələrdə yalnız iki
soyqırımdan – yəhudi və erməni
soyqırımından danışırlar? Axı, İkinci
Dünya Müharibəsi illərində Stalinin yüz
minlərlə çeçeni, qaraçaylını, inquşu,
balkarı, çərkəzi qətlə yetirməsi
nəticəsində Şimali Qafqaz xalqlarının
da soyqırımı olub. Onlardan başqa,
məshəti türkləri, qumuqlar, daha əvvəl
isə Povolje almanları repressiyaya
məruz qalıb və deportasiya olunub.
Ümumilikdə milyonlarla insan.
Onlardan bir çoxları Sibirdə və
Qazaxıstan çöllərində sağ qalmağı
bacarıblar. Bu soyqırımın miqyası o
qədər böyükdür ki, Xruşov zamanında
repressiyaya məruz qalmış xalqlar
haqqında xüsusi qanun qəbul edilib.

Elə həmin vaxt İkinci Dünya

Müharibəsində amerikalılar ABŞ-da
minlərlə yaponu tərksilah edərək,
deportasiya edib. Sonradan
əlcəzairlilərin, kambocalıların,
ruandiyalıların, bosniyalilarin və s.
soyqırımı olub.

Beləliklə, niyə Qərbdə bu soyqırım-
ların inkarı haqqında qanun yoxdur?
Buna belə cavab verə bilərlər: Fransa
qanunları istənilən soyqırımın inkarını
pisləyir. Amma onda yəhudiləri və
erməniləri xüsusi qeyd etmək nəyə
lazımdır? Bəlkə onlar xüsusidirlər və ya
avropalılara yaxın idilər? bu dəlillər
tanışımın mövqeyini dəyişmədi, o,
sadəcə sözümü kəsərək: mən
erməniyönlü mövqeyimi gizləmirəm və
sənin ölkəndə nə düşünəcəkləri vec-
imə deyil!, - dedi.

Bəlkə avropalılar axmaqdırlar?
Amma başqa bir nəticə də çıxarmaq
olar: normal insan belə düşünürsə, bu,
müəyyən işin və səyin nəticəsidir.
Bütün bir millət 100 ağlayıb, dərdinə
şərik olmağa çağırırsa, inanan tapılar.
Amma elə etmək lazımdır ki,
avropalılar digər fikri də öyrənsinlər və
yanıldıqlarını başa düşsünlər.

Bunun baş verməsi və bizə inan-
maları üçün Qərbdə Heydər Əliyev
haqqında deyil, Qarabağ haqqında
kitablar dərc olunmalıdır. Ötən əsrin
əvvəllərində və daha öncə - Rusiyanın
regionu müstəmləkələşdirdiyi dövrdə
Cənubi Qafqazda baş verənlər haqqın-
da. 1918-1920-ci illərdə Yerevan
Quberniyasında, Zəngəzurda və digər
regionlarda azərbaycanlıların məhv
edilməsi haqqında və nəhayət Xocalı
haqqında.

Lakin bu səviyyədə təbliğat yaxşı
təhsil və bilik, bacarıq və vətənpərvərlik
tələb edir və sadəcə bununla məşğul
olanlarda deyil, göstəriş verənlərdə də.

Parisdə ailə sərgiləri təşkil etmək,
əlbəttə ki, mənliyini təsdiq etmək üçün
vacibdir, amma hərdən bir mövzuları
müxtəlifləşdirmək yaxşı olardı.

Türkiyə-Azərbaycan ittifaqı
Bu məqaləni yazarkən Avropa

ölkələrində səfərdə olan sahibkar dos-
tum Maastrixtdən mənə, özünün ifadə
etdiyi kimi, “qəlbinin səsini” göndərdi.
O, bizim və türklərin erməni təbliğatına
qarşı durmaq üçün nə etməli olduğu-
muzu mühakimə edir. Onun bir qədər
qarışıq və emosional ifadələrində
diqqətəlayiq irad və müşahidə var. Bu
ondan ibarətdir ki, xarici düşmənlər və
təhlükələrlə mübarizə aparan türklər və
azərbaycanlılar ilk növbədə öz münasi-
bətlərini müəyyən səviyyəyə qaldır-
malıdırlar.

Biz bir-birimizi yalnız bir şey baş
verəndə yada salmamalıyıq. Ani
maraqlar və ya siyasi konyunktura
üçün bir-birimizin maraqlarını əl çək-
mək olmaz, ötən il Ermənistan-Türkiyə
sərhədinin açılması haqqında məsələ
qaldırıldığı zaman olduğu kimi.

Bu gün bəzi türklər Azərbaycanı
qınayırlar, onlar Bakının təzyiqlərinə
güzəştə getməsəydilər və sərhədi
açmağa razılaşsaydılar, Fransa
Senatında hazırki vəziyyət yaran-
mazdı. Bu kimi ifadələri dinlədikdə
bizim bir-birimizdən nə qədər ayrı
olduğumuzu anlayırsan.

Avropada və bütün dünyada türklər
və azərbaycanlılar bu məsələlərdə
birgə strategiya hazırlayıb,
razılaşdırılmış şəkildə hərəkət
etmədikcə, bu, mane olacaq və
düşmənlərə ziddiyyətlərdən istifadə
etmək imkanı verəcək.

Şahin Hacıyev,
contact.az

DEMƏYƏ SÖZÜM VAR...
Avropalılar axmaqdırlar?
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Türkiyənin Diyarbəkir
vilayətində Demokratik Cəmiyyət
Konqresinin (DCK) iki gün davam
edən İdarə Heyəti yığıncağı sona
çatıb.

Toplantının nəticəsi olaraq ter-
rorbaşı Abdullah Öcalana azadlıq
istənilib. Diyarbəkirdə təxminən
800 nəfərin iştirakıyla keçirilən
toplantıda DCK rəhbəri və Mardin
Müstəqil millət vəkili Əhməd Türk,
köməkçisi Van müstəqil millət vək-
ili Aysel Tuğluk, millət vəkili Altan
Dan, Nursel Aydoğan, Ayla Akat
Ata, Diyarbəkir Bələdiyyə başçısı
Osman Baydemir də iştirak edi-
blər. Aysel Tuğlukun oxuduğu
bəyanatda bildirilir ki, AK Partiya
hökumətinin iqtidara gəldiyi
gündən bəri demokratiya, vətən-
daş və azadlıq ehtiva edən bir
siyasət həyata keçirəcəyini açıqla-

masına baxmayaraq, 10 illik
fəaliyyətlərində 80 illik Kamalist
Respublikanın siyasəti arasında

öz etibarıyla kürd xalqı baxımın-
dan dəyişən heç bir şey olmayıb.

Tuğluk, AK Partiyanın kürd
xalqına münasibətinin yalan küləyi
üzərində qurulduğunun aydın
olduğunu söyləyərk, "bir daha
hökumətin və demokratik icti-
maiyyətin bilməsini istəyərik ki,
kürd xalqı siyasətçiləriylə, təşkilat-
larıyla xalqın köklü dəyərlərinə
qarşı mübarizədən dönməyəcək.
Şeyx Səid, Seyid Rıza, Melle
Mustafa, Qazi Məhəmməd
kimdirsə, hörmətli Öcalan da
xalqımız üçün odur. Müzakirələrin
müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi
və nəticə əldə olunması üçün
Öcalana müzakirələrə yardım edə
biləcəyi imkanlar verilməli və azad
şəkildə siyasi fəaliyyət göstərməs-
inə şərait yaradılmalıdır."

Xəzəzrxəbər.com

CHP lideri Kamal Kılıçdaroğlu,
partiyasının idarə heyətinin toplan-
tısında baş nazir Ərdoğanı, İslam
dünyasında məzhəb qarşıdurması
yaradan siyasət yürütməkdə itti-
ham edib

CHP lideri Kamal Kılıçdaroğlu,
"Qüsura baxma baş nazir sən din-
dar filan deyilsən, sən din alverçi-
sisən", - deyib.

Ərdoğanın bütün İslam
dünyasında məzhəb qarşıdurması
yaratmaq istədiyini iddia edən
CHP lideri Kılıçdaroğlu bildirib ki,
İslam dünyasında birliyi və qar-
daşlığı təmsil etmək potensialına
sahib bir ölkə var. O da Türkiyədir.
Sən o Türkiyəyə sahib çıxa-
caqsanmı? İndi İslam dünyasında
məzhəb qarşıdurması yaradan
siyasət aparırsan. AK Partiyanın

İslamla əlaqəsi yoxdur. Heç
əxlaqsızlıqla İslam bir yerdə ola
bilərmi?. "Mən gözəl əxlaqı
tamamlamaq üçün göndərildim"  -
deyən uca peyğəmbər əxlaqı
ucaltmışdır. Haram ilə halal arsın-
da fərq qoymayan, qul haqqına
riayət etməyən, yetim haqqı
yeyəndən dindar olmaz. Xalqın
malına, dövlətin malına əl uzadan
adamdan heç vaxt dindar olmaz.
Sən bu milləti fitrəylə, zəkatla,

sədəqəylə, qurban dərisi, qurban
puluyla etdiyi köməkləri yığıb sui-
istifadə edən adamları ədalətin
çəkindən xilas edirsən.

Baş nazir Ərdoğanı haqsızlıqlar
qarşısında susmaqla tənqid edən
Kılıçdaroğlu, "İraqda 1.5 milyon
insan öldürüldü, sənin tükün tər-
pənmədi. Haqsızlıq qarşısında
susan dilsiz şeytandır. Qəzzafi
parçalandı, susdun. Sən mənə
əxlaq dərsi verirsən. O Qəzzafi ki,
Kipr problemində Türkiyəyə
Türkiyəyə pz kürəyində yardım
daşıyıb. Qüsura baxma baş nazir
sən dindar filan deyilsən, sən din
alverçisisən. Dindar insanların
inanclarını istismar edən bir
insansan. İstismar etdiyin dindar-
ları sənin əlindən xilas etmək
CHP-nin borcudur", - deyə bildirib.

Türkiyəni və Azərbaycanı
məzhəb ayrımı ilə ayırmaq cəhdi
göstərilir

Türkiyədə fəaliyyət göstərən
"Habertürk" qəzetinin yazarı Fateh
Altaylının ziddiyyətli bir yazısı dərc
olunub.

Yaxın Şərqdə Türkiyəyə qarşı

məzhəb savaşı açmaq planından
bəhs edən yazıda Azərbaycanın
və onun dövlət başçısının da əley-
hinə bir sıra mülahizələr var.
Müəllif iddia edir ki, Türkiyəyə
qarşı savaşa Azərbaycan da daxil
ola bilər, çünki Türkiyədə sünnilər
üstünlük təşkil edir, Azərbaycan
isə şiə ölkəsidir.

F.Altaylı yazır ki, Azərbaycanın
İran və Suriyaya qoşulma poten-
sialı var: "Bölgəni bilən bir dostum
"Azərbaycanı İranın, Suriyanın
səfində görsən, şaşırma" demişdi.
Haqlı".

F.Altaylı Azərbaycanla İranın
məzhəb birgəliyinə görə iç-içə
olduğunu yazır: "İranı idarə edən 7
nəfərlik komitənin, ayətullah

Xamneyi daxil olmaqla, 5-i şiə
azərbaycanlılardır. Əliyev də kürd
kökənli şiədir".

Müəllif düşünür ki, indiki
dönəmdə Azərbaycanın İranın
yanında yer almasının tək əngəli
ABŞ-dır.  

Qeyd edək ki, Türkiyənin çox
tanınan fikir adamalarından biri,
AKP-yə yaxınlığı ilə seçilən Fateh
Altaylı "Habertürk" qəzetinin baş
yazarıdır. Beləliklə, son vaxtlarda
qardaş ölkədə Azərbaycana dil
uzadanların və onun Türkiyə ilə
arasını vurmaq istəyənlərin sayı
artmaqdadır. Hələlik bunun əsl
səbəbi bilinmir.

musavat.com

SÜNNİLƏR İRAQ PARLAMENTİNİN
İŞİNİ BOYKOT ETMƏYƏCƏKLƏR

"Əl-İraqiyə" blokunun nümayəndələri bu
qərarı ölkədəki siyasi böhranı yoluna qoymaq
üçün sünni, şiə və kürd partiyaları arasında
keçirilən danışıqlarla əlaqədar verdiklərini
bildiriblər. Faktxeber.com-un verdiyi məluma-
ta görə, İraqda sünni müxalifət bloku «Əl-
İraqiyə» ölkə parlamentinin işi ilə əlaqədar
etdiyi boykotu dayandırmaq qərarını alıb.
Blokun nümayəndələri bu qərarı ölkədəki
siyasi  böhranı yoluna qoymaq üçün sünni,
şiə və kürd partiyaları arasında keçirilən
danışıqlarla əlaqədar verdiklərini bildiriblər.

Polisin müdhiş müvəffəqiyyəti
DEHAP də başcı olmuş Tuncer Bakırhana polis yalnız "sizə bir mail

gəlmiş, maili açmısınız və Öcalanın vəkilləriylə etdiyi görüşməni oxu-
musunuz. Görüşmə qeydləri oxumanızın səbəbi nədir?" sualını vermiş.
Fatma Kurtulandan da eyni sual soruşulmuş.  Polisin müdhiş müvəf-
fəqiyyəti. Polisin, prokurorun ortaya çıxardığı dərin quruluş. Mən bu
ölkədə prokuror olsam "İmralı görüşmə qeydlərini oxudunmu oxu-
madınmı?" deyə soruşaram. 'Oxumadım' deyərsə  həbs edərəm 'bu
saxta siyasətçi' dir deyə. Bunu oxumayan Türkiyədə siyasətlə məşğul
ola bilməz. Baş nazir, nazirlər, millət vəkilləri, MİT, təhlükəsizlik, hər kəs
oxuyur. Bizdən əvvəl oxuyurlar. Ədalət Nazirinin önünə gedir eyni saat-
da. Onları oxumadan əsla amma əsla Kürd problemiylə əlaqədar
strategiya təyin etmirlər. BDP li niyə oxumayacaqmış?''

Məsud Bərzani: Suriyanın daxili 
işlərinə qarışmaq niyyətimiz yoxdur

Suriyalı kürdlərin Ərbildə üç gün davam edəcək kon-
fransına Şimali İraqdakı Kürd administrasiyasının rəhbəri
Məsud Bərzaninin və Baş nazir Berhan Salehinin iştirakı
ilə başlayıb.Herbiand.az-ın “Anadolu” agentliyinə istinad-
la verdiyi xəbərə görə, M.Bərzani suriyalı kürdlərə səs-
lənib: "Suriyada dəyişiklik etmək bizim işimiz deyil, bu,
sizin vəzifənizdir. Bizim əsla Suriyanın daxili işlərinə
qarışmaq niyyətimiz yoxdur. Siz nəyə qərar versəniz biz
bunu dəstəkləyəcəyik. Sizdən tək istədiyimiz birlik və
bərabərlik içində hərəkət etmənizdir. Haqlarınızı qarşıdur-
madan uzaq şəkildə, dialoq yolu ilə əldə etməyə çalışın”.

Kürdüstan lideri Bərzani
türk vali ilə  görüşdü

Yüksekova Ticarət və Sənaye Odası Başçısı Sabih
Kayhan, Hakkari valiliyində Kürdüstan lideri ilə görüşdük-
lərini açıqlayıb. Görüşdə türküyə tərəfdən 15 şəxsin işti-
rak etdiyi bildirilir. Heyətdə iştirak edənlərdən Yüksekova
Ticarət və Sənaye odası Başçısı Sabih Kayhan Şəmdinli
Derecik və Çuxur tərəfindən Üzümlü sərhəd qapılarının
açılmasını sürətləndirmək məqsədiylə etdikləri İraq
ziyarəti ilə əlaqədar yerli mətbuata  məlumat verib.
Hakkari valisi Muammer Türker başçılığında Hakkari və
Yüksekova Ticarət Odaları İdarə heyəti və Məclis
Başçıları ilə birlikdə getdikləri İraqın Kürdüstan
Bölgəsində ilk olaraq Regional Rəhbərlik Başçısı Məsud
Bərzani ilə görüşdüklərini ifadə edən Kayhan
görüşmələrin çox müsbət keçdiyini söyləyib.

Öcalan Qardaşıyla Görüşdürülmədi 
PKK Lideri Abdullah Öcalanın qardaşı Məmməd

Öcalan ilə İmralıda həbsdə saxlanılan Cumalı Karsu və
Şeyhmus Poyrazın qardaşları görüşə bilmədilər.
İmralıhəbsxanasından qayıtdıqda sonra mətbuata açıqla-
ma verən Mehmet Öcalan bildirib ki, həbsxana rəhbərliyi
aşağıdakı məzmunda bir yazı biz verdi: "Bura çox həs-
sasdır. Görüşə çıxmamız uyğun deyil.' Bizim orada olan
bitənlərdən xəbərimiz yoxdur... "  Jurnalistlərin israrlı sual-
ları cavab olaraq  Memmet Öcalan, böyük qardaşının
həbsxana rəisinə söylədiyi , "Hazır kı dönəm  çox həssas
bir müddətdir. Görüşə bu mərhələdə çıxmamız uyğun
deyil. Hər şey bir-birinə qarışmışdır. Görüşə çıxmaya-
cağıq" sözlərini təkrarladı. Öcalan, "Müdirin bizə söylədik-
ləri bu qədər. Biz başqa bir şey bilməyirik. Orada olub
bitənlərdən heç xəbərimiz yoxdur". Memmet Öcalan, "Bu
məsələni necə qiymətləndirirsiniz" sualına  isə, "Məsələni
tam olaraq bilməyirəm. 35-40 nəfər vəkili vardı. Onlar da
həbs olunmuşdu. Yəni vəkilləri qəbul etmirlər. Zənn
edərirdik ailələri ilə görüşdürülər. Müddəti tam bilməyirəm,
amma müddət bir az qarışıq. Biz üç dörd həftə əvvəl
müraciətimizi etmişdik. Görüş üçün bu Cümə axşamı
üçün bizə xəbər gəldi. Biz gəldik görüş ba. tutmadı" 

(DİHA)

Demirtaş:Kürdistanın Azadlığını
d a  M ü d a f i ə  e d ə c ə y i k

BDP Başçısı Səlahəddin Demirtaş, Kürdüstanın adıy-
la, cisimiylə azadlığını müdafiə edəcəyik dedi. BDP
Başçısı Səlahəddin Demirtaş, ''Ana dildə təhsil istəyirik,
qazanacağıq. Geri addım atmayacağıq. Türkiyə
cümhuriyyəti torpaqlarının bir parçası olan Kürdüstanın
adıyla, cisimiylə azadlığını da müdafiə edəcəyik'' dedi.
Demirtaş, partiyasının Məclis qrup yığıncağında etdiyi
çıxış öncəsi  KKTC Qurucusu Rauf Denktaşa Allahdan
rəhmət diləyib. Səlahəddin Demirtaş, bu gün BDP yə
qarşı ''siyasi soyqırım əməliyyatlarıyla'' oyandıqlarını iddia
edərək, ''Bu əməliyyatlar başından bəri məhkəmələrdə
deyil, Nazirlər kabinetində planlanıb həyata keçirilir.
'Bunlar mühakimənin işidir' kimi boş sözlərə bizi əsla
inandıra bilməzlər'' deyə danışdı. Toxunulmazlığı olan mil-
lət vəkillərinin evinin basıldığını, ardından ''biz o evin mil-
lət vəkilinə aid olduğunu bilmirdik'' deyərək ''işin içindən
çıxmağa çalışıldığını'' irəli sürən Demirtaş, ''Biz mesajı
alaldıq amma bu mesaja boyun əymirik'' dedi. Demirtaş,
bunları söylədi: ''Rəhmətlik Orxan Doğanın evini basdınız,
budmı səhv oldu? Nəyi axtarırsınız? Mesaj dəqiq ölmüş
olsanız, köhnə vəkil də olsanız, qadın da, uşaq da olsanız
biz faşizmin qarşısından geri durmayacağıq. O ev, Leyla
Zananın Ankarada oturduğu evdir. Zananın Ankarada evi
yoxmuş, bu səbəbdən bilmirlərmiş... Ortada səhv yoxdur.

Demokratik cəmiyyət konqresi Öcalana azadlıq istədi!

Kılıçdaroğlundan Ərdoğana ağır ittiham

TÜRKİYƏLİ YAZARDAN YANLIŞ VƏ TƏHLÜKƏLİ MÖVQE
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Əvvəli ötən sayımızda

Geraxay devera xowêrankir
Pezû rezê wêhemî talankir
Kiçûjinj'eşîraxoenfalkir
Eve wî xo ji rêberya wêbar kir
B'saxî yêmirîxoşermizar kir
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Çêbiye kurda her jibo parey
Serokeşîrek birayê Qusey
Got Sedamî tuzêrreçiyayê mey
Tu babê Kurday herme tu yê hey
Belkî babê wî bîtûyê'Ûdey
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Melayek l' Sedamîbî beramber
Gotêgerçêb'babo dînîserwer
L'dwîfMihemedîtu bîpêxember
WîgoteMelayê pareperwer
Estexfîrella Elahûekber
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

SeyidEbdulayêdîndareşîrvan
Mar Şem'ûn Feleûtujî Busirman
Bo pênc sed zêrrêt Turkêt bê wijdan
ŞêxEbdilselamtedaye destwan
L'dîrokê gorrateyezibildan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

L'warê minserborekanemire
Enfal l'ser gunda yanevebirre
Seyekdirrewîşeferêxogirre
Efserli serokcehşîdixurre
Her evseyej' tebişereftire
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Sed sala li pêş FîxteyîXanî
J'ber hestaolîûya eşîrkanî
Milletê meMemûZînnezanî
Netewayetî me da b' erzanî
Lewaarmanca me d'bitqurbanî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Yê berwîkperêsherdemyêserşor
Azadîxwaz jîb'rûyeksipî ûsor
Herçende l'ser me borîn çend serbor
Lêxofirotin bo me biyekeltor
Deh jisedê P.M,notjîpatexor
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Pêtivye evêtubaşbizanî
Takuhestaeşîrî ûxêzanî

Ya oldariya tengb'korkoranî
Pîroztirbitji ya nîştimanî
Her dê me bi rêve bin biyanî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ger min got Kurdim hîngê vêt nebim
Dagîrkera d'vêt husa ez hebim
B' ebdîniyaEreba bêjim ne'im
B' xulametyaTurka vêtbiêvd bim
B' nokeriyaFursa vêtbêjimçeşim
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Demîntirnêt ûcîhangîriyê
Piştî çendpendêt tepeseriyê
Kuştin û zîndan ûderbederiyê
Hêş hestaol ûeşîretiyê
Bilindtir jiyanetewayetiyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ka sehkenevê şêtîûhariyê
B' fîta dujminêt kurdewariyê
Me êkudû kuşt b' eşîretiyê
Ferman bo ser êk bi dîndariyê
Da j'bîr kîn hizra wulatparêziyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

L' keltorê wulatparêzyêxela
Çinku kembaxtir peyda b'ye bela
J'borêveberêt semyanêtkela
Axaû qeşeûkuçek ûmela
Girtîne şwîna ÎsayêDela
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Yê j' hemyapitir evroroşinbîr
J' layê jîgencûb' mejîveyêpîr
B' xandinê yê gir b' wulatvanyê hwîr
Yaxelîfey û axaygotîl'dwîr
B'tinêherewebowîhizirûbîr
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

J'bo jeng û jehra j'ber dujmina may
Bizavek rewşenbîrî yapêviyay
B'hoşmenda maf û armanca înay
Hoşmendkuştî ye xandeva hêlay
Roşinbîrbaşqeye jixandevay
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Rêber bizavahizrî l' ÇînêMaw
Birryar da divêt azad bibin law
Peristgeh û koçk kospêt serşêwaw
Bêne textkirin lê b'kireşeraw
Bila j'nav biçin hizar Lîmpiyaw
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Kurdî d'gel Kurdîhêşhenesinor
PeyvaEflatonçirayekê sor
Gelê perwerdêşopadiktator
Çêd'kit xwîndkarê b'direwê pispor
Rexnegirê gêj û milletêkor
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Demê înternêt û cîhangerî
Em razînînîn herb'suyaryakerî
Bimînîte d'ber mecilkêkoderî
Xarna me nîsk û nok û maş b' terî

Lê hizr û reftar herd'kevin d' serî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Şoreşa Ferensa durîşmbi tevî
Birayînîû azadî û wekhevî
B' kiryarêberuvajiyadevî
Yêdamezrêner pitir jê revî
Bes bozengînyê hebî berhevî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mar Şem'ûn te kar wesa b'rêve bir

Serê xoû eşîra xo bilindkir
BeramberTurkêtejdehaûkafir
Şêx Ebdilselam te ji wan rizgar kir
Bo heta hetatu maye nemir
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Aferîn HemêMwîsêsedcara
Te term êxistin ji Turka b'hizara
Cihê şanaziyazengînûjara
Teboeşîryêser dal'sêdara
Bo parastinanamwîsûwara
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mîrê serkeftîyêxudanşiyan
Zana l'dorêt wîne kesêt nezan
Rojborojpitirwulatavedan
Belê bedbextî û ya millet wêran
Mîrê wulatîbibtebazirgan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Desthelata mayj'î babûbapîr
Ne êtguhorîn destqeydûzincîr
Milletek yêbendewar û êxsîr
Nêzîkdê kevte nav deryayek kwîr
Ya têda tijîhwîtêt hefik stwîr
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mejyê kurdîçespekduqulî ye
Layek eşîrî ûêk oldarî ye
Serkêşaxayeûpêşyêolî ye
Ji netewayetyêyê dwîr ketî ye
B' berjewendiyadagîrkerîye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Milletê bê lawsala bêbihar
Bes b' efrandinê mirovdibitnavdar
Yannivîsînate bibit kiriyar
Yan l'ser karê te b'nivêsinxwîndkar
Yan diyar nabîdêçîbê hijmar
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Hizra xo bikel'vêhêbetiyê
Olbikar înan l' berjewendiyê
Deqêt l'nav kitêbêt oldariyê
Bikar înayne l'dwîv daxwaziyê
Mi'awiyey eynî birçarşembiyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Hunerb' hinêrêtêt b'rêvebirin
Yab'tevebêt b'min ne êt kirin
Mixabinevrotêt seqet kirin
Dagîrkeraberhemêt baş birin
Genc dwîr efrandin bes çav l'wan kirin
Biyeawaza devûbilwîlê

Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Gerhêzagenca jibopîraba
Serbora pîrajibo gencaba
Nukejimêjedujminradaba
Tuxîbê destkirdhemîtêkdaba
Milletxudandewlet ûalaba
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Makengî eve dirustahî ye
Kêşanû pîvan bivîrengî ye
Başya te bo min ku taybetî ye

Dijîberjewendiya giştî ye
Bêjim her eve başe û başî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Her hîngê min d'vêtyasaûsizadan
Qet bo min nebit bo te û bo wî û wan
Nexasmeyêd'gelminhey berîkan
Ya ez hez d'kimû d'zanim bê guman
Min d'vêther ew bindestûr ûnîşan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Xozyawêrojazwîtir bêt hatin
Mirov b'mirovîne êtbirandin
Tev dagîrkerî bête qelandin
Kurd b'destê kurdî ne êt telaftin
Kuştin b'mêranî ne êthijmartin
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Her bawerya d'nav da kutlebazî
Yê tu d'gel da ne j'te ne yêrazî
Şerê navxo dê bite daxazî
Deselat berefkizîû lawazî
J'ber mayê wê peşêmanî û tazî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mercêserkeftnê d' êkgirtnêdaye
Hêvênêwêjîd'rêkxistnêdaye
Kutlekutlanê d'navdabelaye
Program û peyrewyê aşkeraye
Lê ya ez hez d'kim ew ya rewaye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Heyf evrokejî j'negehiştinê
Ji encamê mejî dagîrkirinê
Derçûwêt kulya û bilind xandinê
Her b' eşîretyêbênxapandinê
Licehşatiyêbênekuştinê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Xozîçarêkawê evîniyê
Ya dimezêxîn booldariyê
Yan xizmayetî ûeşîretiyê
Me b'kar înaba bokurdîniyê
Da ji mêje gehîn serbixoyiyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Bila çarêka wê qurbaniyê
Yan jî nevyan û jêk dwîratiyê
B'navê eşîretî û oldari'yê
Tîr ba bosingê dagîrkeriyê
Nêzîkda gehîne rizgariyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ardı var

Hemik û Sînem
Qadir Qaçax
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Hollywood ulduzları türk filmində 

Son dövrlər çəkdiyi filmlərlə gündəmdən düşməyən
Mahsun Kırmızıgül daha bir yeniliyə imza atmağa hazır-
laşır.  O, keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin 1988-ci ildə
Hələbçədə kimyəvi qazla həyata keçirdiyi 5 min insanın
öldürüldüyü qətliamdan bəhs edən film çəkəçək.
“Qafqazinfo”nun Türkiyə mətbuatına istinadən xəbərinə
görə, bu film üçün ötən il Hələbçəyə gedən M. Kırmızıgül
ssenarinin dünyaya səs salması üçün ciddi çalışır. 

Filmə İraqın birinci xanımı Hero Talabani də dəstək
verəcək. O dövrlə bağlı əlindəki bütün məlumat və
sənədləri Kırmızıgülə verəcək Talabani çəkilişlərə də
qatılacaq. 

Filmin rejissor Murat Tokatın sözlərinə görə, film
beynəlxalq olacaq və bütün dünyada eyni anda
göstəriləcək.

Son filmlərilə Hollywooda rəqib olan M. Kırmızıgül
yeni layihəsində məşhur dünya film ulduzlarının çək-
ilməsini də düşünür. Bunun üçün Hollywood ulduzları
Salma Hayek, Culiya Roberts və Ancelina Coliyə təklif
göndərəcək. 

Qeyd edək, Hələbçə qətliamı 16 mart 1988-ci ildə
Səddam Hüseynin əmri ilə İraq ordusu tərərfindən uşaq
və qadınların da olduğu 5 min kürd vətəndaşının kimyəvi
qazla zəhərlənərək öldürüldüyü qətliam kimi tarixə düşüb.
Bu qətliamda təxminən 15 min insan yaralanıb, çox insan
isə fiziki sağlamlığını itirib. 

Nigar Məmmədli

TÜRKİYƏDƏN İRAQA 
SƏRT PKK XƏBƏRDARLIĞI
Bu xəbərdarlıq XİN rəhbəri Əhməd
Davutoğlu tərəfindən səsləndir i l ib

F a k t  -
Xeber.com-un
verdiyi məluma-
ta görə,
Hakkaridə bir
mülki vətən-
daşın öldüyü
bombalı hücuma
cavab olaraq,
Türkiyənin XİN
rəhbəri Əhməd
D a v u t o ğ l u
hökumətin ter-

rorla mübarizə strategiyasına dair əhəmiyyətli açıqla-
malar səsləndirib. PKK-nın hücumlarını artırmasından
sonra həm İraq, həm də İraqın Kürd Regional Rəhbərliyi
ilə əlaqə yaratdığını söyləyən Davutoğlu, İraq tərəfinin
PKK-nın təmizliyinə istiqamətli lazımlı tədbirləri gör-
məməsi vəziyyətində, lazım olanı Türkiyənin edəcəyini
vurğulayıb.

RUSİYA SURİYAYA 36 ƏDƏD
"YAK-130" QIRICISI SATACAQ
Rusiya hakimiyyəti Bəşər Əsəd
hökümətinə döyüş təyyarələri satacaq

Fakt Xeber.com-
un verdiyi məlumata
görə, Rusiya
höküməti Bəşər
Əsəd hakimiyyətinə
dəstək vermək
məqsədilə bir neçə
döyüş təyyarəsi sat-
acaq. Bu barədə Komersant qəzeti adının çəkilməsi
istənilməyən Rusiya rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.
İki dövlət arasında olan razılaşmaya görə, Rusiya tərəfi
Suriya hökümətinə 550 milyon dollar miqdarında 36 ədəd
YAK-130 tipli təyyarə satacaq. Digər tərəfdən keçən həftə
Rusiyanın Suriyaya silahlı gəmi göndərməsi haqqında
məlumat yayılmışdır. 

Qeyd edək ki, ekspertlər bu razılaşmanı Bəşər Əsəd
hökümətinə qarşı tətbiq edilən beynəlxalq təzyiqlərə,
Rusiyanın ilk cavabı kimi xarakterizə edirlər.

Türkiyə parlamenti: "Bir sıra Avropa
ölkə lər i  PKK-nı  dəstək ləy i r"

"Terrorçu Kürd Fəhlə Partiyası (PKK) bir sıra Avropa
ölkələri tərəfindən dəstəklənir". Trend-in “Anadolu”
agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə
bazar ertəsi Türkiyə parlamentinin spikeri Cəmil Çiçək
deyib. Cəmil Çiçək hesab edir ki, beynəlxalq əməkdaşlıq
terrorizmlə mübarizədə kifayət qədər güclü deyil və
nəticələr vermir. Türkiyə ilə PKK arasında münaqişə 25
ildən artıqdır davam edir. Bu münaqişə 40 mindən artıq
insanın həyatına son qoyub. PKK BMT, eləcə də
Ankaranın tamhüquqlu üzv kimi daxil olmağa çalışdığı Aİ
tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınıb.

Bundan əvvəl PKK yaraqlıları Türkiyə hakimiyyətini
çoxillik kürd probleminin həlli ilə bağlı konkret addımlar
atılmayacağı təqdirdə silahlı qarşıdurmaların fəallaşacağı
ilə hədələyib.

Azərbaycanın müstəqillik qazandığı ilk illərdən başla-
yaraq mənfur rus ordusunun 20 yanvar 1990 – cı ildə
Bakıya hərbi müdaxiləsi nəticəsində şəhid olmuş qəhrə-
manların xatirəsini xüsusi ehtiramla qeyd etməsi artıq
ənənəyə çevrilib. Bu dəfə də 20 yanvar həmişəki kimi,
böyük xalq hüzn günü kimi bütün ölkədə qeyd olundu.
Bundan əlavə dünyanın bir sıra ölkələrində də bu hadis-
ənin anım mərasimləri keçirildi. Qardaş Türkiyədə də 20
yanvar hüzn günü bir sıra telekanallarda gün boyunca
qeyd olundu. Bakıda törədilmiş o zamnkı rus vəşiliyinə
türk siyasətçilər yenidən nəzər saldılar və azəri türlərinin
azadlığını boğmağa çalışmış rus hərb maşınının ədalətsiz
generallarının böyük cinayətə imza atdıqlarını və nəticədə
cəzasız qaldıqlarını bütün dünyaya duyurdular. Bunlar
hamısı çox yaxşı haldır və Türkiyə ilə Azətbaycan qar-
daşlığının təntənəsinin təzahürüdür, amma.

Bəli, bütün bunlarla yanaşı, həmin gün bütün türk
dünyasını silkələyən çox xoşagəlməz bir hadisənin qeyd
alınması Türküyə - Azərbaycan qardaşlığı ilə fəxr edən
hər kəsi həqiqətən sarsıtdı. Belə həssaslıq tələb edən tar-
ixi gündə Türkiyənin bir çox sanballı qəzetlərinin
manşetlərində “həpimiz erməniyiz” yazılarını görmək hər
bir azəri türkü üçün böyük ağrı və üzüntü yaratdı. Bu
azmış kimi, ardınca Türkiyənin baş naziri sayın R. T.
Ərdoğanın Qrant Dinkin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işinin
mühakiməsi nəticəsində çıxarılmış məhkəmə hökmünün
ölkədə doğurduğu etiraz dalğasını önləmək məqsədi ilə
söylədiyi: “Türkiyə artıq əvvəlki Türkiyə deyil. Heç kimin
törətdikləri günahsız qalmayacaq. Heç bir heç bir sui-
qəsd, heç bir təxribat gizli qala bilməz. 6 fərqli dildə, eyni
melodiya ilə, eyni hislərlə söylənilən “Sarı Gəlin” mah-
nısını, Şişlidə atılan bir güllə susdura bilməz”,- ifadəsini
işlətməsi hər kəsi şaşırdı və “bir millət iki dövlət” kəlamının
kürəyinə arxasından saplanan qardaş xəncəri effektini
verdi! Əgər sayın baş nazirin Azərbaycanla – Ermənistan
arasında gedən “Sarı gəlin” davasından xəbərsizdirsə, bu
çox pis haldır. Əgər cənab baş nazir bu davadan xəbərdar

ola – ola bu ifadəni işlədirsə, bu ondan da pisdir!
Bu cür uğursuz fikirləri səsləndirən ölkə rəhbərinin

səhv ifadəsi indi hər kəsi şaşırıb! Bəs, türk dünyasının lid-
erliyini üzərinə götürmüş R. T. Ərdoğan kimi şəxsiyyətə
belə bir səhv fikir söyləmək heç yaraşırmı? Qətiyyən! Biz
yaxşı başa düşürük ki, Türkiyənin üzərinə hər tərəfdən
böyük basqılar edilir, bu dövlətə qarşı erməni və kürd kart-
larından, soyqırım kimi qondarma ittihamlardan istifadə
edərək, onu zəif salmağa ciddi cəhd edənlər geri çəkilmək
fikrində deyillər. Başa düşürük ki, Türkiyə rəhbərliyi ölkəni
bu cür düşmən basqılarından mütləq qorumalıdırlar və
bizlər də azəri türkləri olaraq, bu mübarizədə qardaş
Türkiyənin daim yanındayıq! Amma kimilərin nə cür basqı
etməsindən asılı olmayaraq, Türkiyə kimi nəhəng ölkənin
baş nazirinin ta bu boyda da səhv fikirlərin, yanlış
ifadələrin altından imza atmasına da haqq qazandırmaq
mümkün deyil, axı! Heç zaman ağılıma da gətirə
bilməzdim ki, R. T. Ərdoğan kimi yetkin ölkə başçısı “ Sarı
Gəlin”in Azərbaycan xalq mahnısı olmasına şübhəsi var?
Amma 20 yanvarda onun dilindən səslənən uğursuz ifadə
bir daha təsdiq etdi ki, biz bir çox şeylərdə olduğu kimi, bu
məsələdə də yanılmışıq!

Yuxarıdakı qeydlərim oxucularda belə yanlış təsəvvür
yaratmasın ki, baş vermiş səhvin bütün günahlarını təkcə
Türkiyənin baş naziri cənab R. Ərdoğada görürəm. Bu
səhvin baş verməsinin əsil günahını “sarı gəlin”in bizim
xalq mahnımız olmasını hələ də dünyaya və eləcə də qar-
daş Türkiyəyə sübut etməyən Azərbaycan hakimiyyətində,
xüsusən, bu işə birbaşa məsul olan Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyində və bu işə cavabdeh
olan digər dövlət məsullarının fəaliyyətsizliyində görürəm.
Əgər müvafiq hakimiyyət orqanları öz vəzifə borclarını
vaxtında yerinə yetirib, “ Sarı Gəlin” Azərbaycan xalq
mahnısının ifası üzrə beynəlxalq müsiqi müsabiqəsi
keçirsəydi, bu müsabiqəyə dünyanın iddialı ölkələrindən
müsiqiçilər cəlb edib, yekun nəticə əldə etsəydi, indi bu
məsələdə nəyinki, yad ölkələrin dövlət başçıları və vətən-
daşları, heç cənab R. T. Ərdoğan da çaş – baş fikirlər
söyləməyə cəsarət etməzdi! Bir şeyi yaddan çıxarırıq ki,
öz davamızı biz özümüz aparmalıyıq ki, özünü bizə qar-
daş, sirdaş, daha nə bilim nə sayanlar da bizim davamızın
mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu ən azı, heç olmasa
duya bilsinlər!

Son olaraq xalqımıza və ölkəmizə qarşı etdiyi hörmət-
sizliyə görə, Azərbaycanın xalq mahnısı “ Sarı Gəlin”in azı
altı dildə oxunduğunu və beləliklə də həmin mahnının
ermənilərə aid olmasına işarə vuran Türkiyənin baş naziri
hörmətli cənab R. Ərdoğana yazıqlar olsun, deyirəm! Bu
hadisə mənə 1920 – ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini
özlərini qorumaq xatirinə qurban verən Türkiyə rəhbər-
liyinin xəyanətini xatırlatdı! Keçmiş olsun, Allah hamımıza
səbr və kəramət hissi bəxş etsin ki, düşmən qarşısında
çaşıb sayaqlamayaq!

paralel.az

İraqiyyə alyansı parlamentin boykotuna son qoyub.
İraqda sünnilərin böyük hissəsinin dəstəklədiyi

siyasi alyansın parlamentin bir ay sürən boykotu
dayandırıb. Bununla milli birlik hökumətində təriqət
zəminində dərin fikir ayrılıqlarına yol açmış siyasi
böhrana son qoyulib.

Milli.Az "Amerikanın səsi"nə istinadən bildirir ki,
"İraqiyyə" alyansının sözçüsü Meysun əl Damluci deyib
ki, ölkədə böhranın həlli məqsədilə milli konfransda
atmosferin yaxşılaşdırılması üçün qanunvericilər ilk
dəfə olaraq bu həftə parlamentin sessiyalarında iştirak
etməyə başlayacaq. "İraqiyyə" bunu yüksək səviyyəli
liderlərin partlamentin spikeri Üsəma əl Nucaifi,
maliyyə naziri Rafi Əl-Əssavi və Baş nazirin müavini
Saleh əl Mutlakla görüşdən sonra elan edib. Alyans şiə
baş nazir Nuri əl Məlikinin başçılıq etdiyi nazirlər kabi-
netinin boykotuna son qoyub-qoymamaq haqda hələ
qərar verməyib.

Siyasi böhran keçən ay baş nazir ölüm eskadronu
yaratmaq ittihamı ilə İraqın sünni vitse-prezidentini
haqda  order verməsi və parlamentdən cınab Məlkini
diktator adlandıran baş nazirin sünni müavininin işdən
azad edilməsini istəməsindən sonra yaranmışdı.

Vitse-prezident Tariq əl Həşimi və Baş nazirin
müavini Saleh Əl-Mutlak hər ikisi İraqiyyənin üzvləridir.
Həşimi yanlışlığa yol verilmədiyini demiş və həbsə yol

verməmək üçün İraqın muxtar kürd regionuna
qaçmışdı.

"İraqiyyə" Məlikinin addımlarına parlamenti və kabi-
neti boykot etməklə cavab vermiş və onu İraqda şiələrin
əsas siyasi bloku olan Milli Alyansda hakimiyyətin
mərkəzləşməsinə çalışmaq ittiham etmişdi.

"İraqiyyə" 2010-cu ildə parlament seçkilərində sün-
nilərin güclü dəstəyi nəticəsində yerlərin çoxunu əldə
etmiş, lakin əksəriyyətin koalisiyasını yarada bilmədiyi
çün Baş nazir Nuri əl Məlikinin Milli Alyansı ilə birlik
hökumətinə qoşulmağa razı olmuşdu.

“SARI GƏLİN” KİMİNDİR,
C Ə N A B  Ə R D O Ğ A N ?  
Ermənilər sizi niyə bu qədər çaşdırıb, çaşmısınız, sayın baş bakan!

İnadkarlar inaddan əl çəkdi
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Hevserokê BDP'ê Selahattîn Demirtaş:
“Gel sê caran ji bo Xweseriya Demokratîk
dengê xwe dan. Divê êdî ev yek li make-
qanûnê were nivîsandin.”

Hevserokê BDP’ê Selahattîn Demîrtaş û
Parlementerê BDP’ê yê Wanê û Alîkarê
Hevserokên BDP’ê yê ji Têkiliyên Derve
Berpirsyar Nazmî Gur hevdîtinên xwe yên li
Îngilîstanê didomînin. Demîrtaş û Gur li
Navenda Civaka Kurd a li bakûrê Londonê
civînek li dar xistin. Ev civîn, di heman demê
de li ser înternetê bi awayeke zindî hate
temaşekirin û sagona navendê tije bû.
Demîrtaş got; “Li paytexta Brîtanyaya ku ev
qas derd kiriye belaya serê me, em bi
awayeke wiha têne pêşwazîkirin, ev yek ji bom
e bextewarî ye” û dest bi nirxandinên pêşket-
inên siyasî kir. Demîrtaş rexne li siyaseta
Îngilîstanê kir û diyar kir ku nêzîkê 80 salane
teror bi ser Kurdan tê meşandin, lê heta niha
mafên sereke yên Kurdan nehatine
gotûbêjkirin. Demîratş ji bo vê yekê jî mînaka
statûya zimanê Kurdî da. Demîrtaş got;
“Serokwezîr, Serfermandar û wezîr rabûne, ji
me re dibêjin hûn kengî û li kû bi zimanê xwe
biaxivin. Ev şermeke pir mezin e, lê ev şerm li
stûyê wan e. Ew dem êdî çû, ji bilî gelê Kurd
tu kesek nikare der barê zimanê Kurdî de tu
biryara bide. Diyarkirina çarenûsa xwe mafê
herî xwezayî yê her neweteyekê ye. Ev mafê
yê Kurdane jî.”

Demîrtaş diyar kir ku di meseleya diyarkiri-
na çarnûsa xwe de, gelê Kurd dê Xweseriya
Demokratîkê têxin meriyetê (pratîkê û wiha
berdewam kir; “Gel sê caran ji bo Xweseriya
Demokratîk dengê (ray) xwe dan. Divê êdî ev
yek li makeqanûnê were nivîsandin.”

'Bihara her zivîstanê heye' 
Demîrtaş destnîşan kir ku hikûmet an jî hin

derdorên nêzîkê hikûmet, dixwazin çare-

sernekirina pirsgirêka Kurd biavêjin stûyê
tevgera Kurdan û got ku ev xapandineke pir
mezin e. Demîtaş wiha peyîvî; “Hikûmetê berê
hesab ê polîtîkaya xwe ya şer, operasyon û
zextan kiribû. Ger hikûmetê protokolên ku
Ocalan pêşkêşê dewletê kir, qebûl bikira, heta
niha dê beşek mezin a pirsgirêk çareser
bibiûya. Lê hikûmetê piştî ku hilbijartinê derbas
kir, protolokan jî piştguh kir û dest bi êriş û
operasyonên tunekirinê kir.”

Demîrtaş diyar kir ku armanca van êriş û
girtinên di van demên dawiyê de ew e ku
morala gelê Kurd xira bikin û Kurdan teslîm

bigirin. Demîrtaş wiha berdewam kir; “Ev
rêbazane hemû rêbazên CIA’yê ne. Armanca
wan ew e ku xof û tirsê têxin nava dilê
neteweyekê. Vê yekê di salên 1990’an de bi
kuştina mirovan pêk anîn. Lê bi ser neket. Di
salên 2000’ê de rastiya neteweyek mezin der-
ket holê. Niha jî digirin û diavêjin girtîge yan.
Ev jî bi ser nakeve”

Demîrtaş ragihand ku dê ev tabloya tarî bi
berxwedana gel di demên pêş de bişkê û got;
“Bihara her zivistanekê jî heye. Bihar nêzîk
dibe. Gava bi sedhezaran dîsa qadên
Newrozê dagirtin, em ê wan dîsa bibînin.”

'Berxwedana li Îmraliyê divê baş were
fêmkirin' 
Demîrtaş diyar kir ku ew fêm nake kaç ima

hikûmeta AKP’ê û kevneşopiya ku ev hikûmet
li ser dimeşe ewqas ji kevneşopiya tekoşîna
azadiya Kurdan bêzar e û got; “Evane yên ji
artêşa ku derbeya 12’ê Îlonê pêk anîn re
gotine ‘bila em bibin tank û topên we’ ne.
Evane ji wê kevneşopiyê tên. Lê li aliyê din jî
kevneşopiya berxwedanê ya Kemal Pîr û
Xeyrî Dûrmûşan hene. 

Axaftinên Demîrtaş, di her carekê de bi
dirûşimên “Bijî Serok Apo” û “Bê Serok jiyan
nabe” hate birîn û Demîrtaş di berdewama
axaftina xwe de destnîşan kir ku divê
berxwedana Ocalan a li Îmraliyê baş were
famkirin û got; “Siyasetmedarên bijarte yên
Tirkiyeyên ne 13 sal, nikarin 13 rojan xwe
Imraliyê li ser lingan bigirin. Dê di roja 14’emîn
de hemû rêbezên xwe biforişin. Lê 13 sal in li
Imraliyê berxwedan heye. Netewek dibêje ji
rêberê xwe re dibêje ‘Rêberê min’ û xwedî lê
derdikeve. Êdî tu nikarî heqaretê li wî bikî. Em
dixwazin dawî li tecrîdê were û Ocalan azad
bibe. Lê ew dibêjin BDP ‘jî’ azadiya Ocalan
dixwaze. Ger BDP daxwaza vê yekê neke, dê
daxwaza çi bike? Bila weke yên din ji we îha-
leyan bixwaze? BDP ne partiya îhaleyan e.
Sembol û nunera berxwedana gelekê ye.”

Demîrtaş herî dawî der barê Konferansa
Neteweyî ya Kurdan de jî agahî da û dest-
nîşan kir ku di vê mijara de partiya pir dilxwaz
û çalak e û got ku ger hevdîtinên wan
encamek bi dest bixin, ew hêvî dikin ku kon-
ferans di meha nîsanê de bê pêkanîn.

ANF/LONDON

Ji bo gora Şêx Seîd serîlêdan
Li ser bûyera derketina hestiyên

mirovan ya li Biryargeha JÎTEM'ê ya li

Îçkaleyê neviyê Şêx Seîd jî serî li

dozgeriyê da û xwest ku ji bo gora kalikê

wî jî derdorên Ordueviyê were kolandin. 

Piştî ku li Biryargeha berê ya JÎTEM'ê

ya li Îçkaleya Amedê 11'ê Çileyê de di

dema xebata vesazîkirana xwezayê de

hestiyên mirovan hate dîtin, malbatên ku

xizmên wan hatiye wendakirin serî li

dozgeriyê dan û xwestin nasnameya

kesên xwediyê van hestiyan were zelal

kirin. Li ser vê bûyerê malbata Şêx Seîd jî

kete nava hewldana û ji bo cihê gora Şêx

Seîd û 46 hevalên ku bi wî re hatine

darvekirin were diyarkirin serî li Dozgeriya

Amedê dan. 

Parêzerê neviyê Şêx Seîd Diyadîn

Firat Prz. Sitki Zîlan diyar kir ku termên

Şêx Seîd û 46 hevalên wî ne li

Saraykapi-Îçkaleyê ye lê bi îhtimalekî me

serlêdanekî wiha kir. Zîlan, bibîr xist ku

termên Şêx Seîd û 46 hevalên wî li der-

dorên nexweşxane, dibistan û qonaxa

leşkeriyê ya li hemberî Ordueviya li Qada

Deriyê ne û diyar kir ku, wan ji bo ev

deran bê kolandin serî li Dozgeriya

Amedê dane.                     ANF/AMED
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'Divê Xweserî bikeve makeqanûnê'

Avestakurd – Di

hevdîtinekê de navbera

berpirsên Partiya Demokrat

a Kurdistana Îranê û şanda

Partiya Aştî û Demokrasî

BDP amadekariyên ji bo

kongreya neteweyî hatin

nirxandin.

Li gorî nûçegihaniya kur-

d i s t a n m e d i . c o m

piştînîvroya îro şandeke

parlamanterên kurd ên

Parlamentoya Tirkiyê ên ser

bi “BDP”ê, serdana binkeya

pêwendiyên PDK Îranê li

Hewlêrê kir û ji aliyê

heyetek wê partiyê ve bi

serperestiya “Hesen Şerefî”

pêşvazî ji wan hat kirin.

Li gorî çavkaniyê şanda

“BDP”ê ji “Mulkiye Bîrtane”,

“Murad Bozlak” û “Ûzdal

Ûçer” pêkhatibûn ku ji aliyê

C i h g i r ê

S e k r e t e r ê

Giştî yê

P r t i y a

Demokrat a

K u r d i s ta n a

Îranê “Hesen

Şerefî” ve bi

germî hat

pêşvazîkirin. 

Di dest-

pêk de

“Hesen Şerefî” bi boneya

karesata erdheja “Wan”ê

car din hevxemiya PDK

Îranê bi wan ragihand û

piştre basek siyasî li ser

rewşa Kurd bi giştî, rewşa

netewî, hewcehiya her

çiqas pêtir a girîngîdan bi

xebata netewî, hewldan bo

gihîştin bi mafê gelê Kurd li

her çar parçeyên

Kurditsanê û nêrîn û

boçûnên PDK Îranê li ser

pirsên netewî anîn ber bas.

çavkaniyeke nêzîk ji

PDK Îranê ji bo Avestakurdê

ragihand ku yek ji behsên

ku di civîna han de hatin

kirin amadekarîkirin ji bo

pêkanîna kongreya

neteweyî bû ku di vî warî de

her du alî yek nêrîn hebûn.

Careke din Bihtirî 10 gun-
dan ji aliyê firokeyên cengê
yên Turkiye ve bi dijwarî tên
bombebaran kirin. Li gora
rûniştvanên bajarê Amêdiyê
radigihînin, firokeyên cengê
yên Turkiye bihtirî 10 gun-

dan li devera
Nêrewe, Rêkan û
Nihêlê li dewrûberê
bajarokê Amêdiyê
bombebaran kir, di
heman demê de
leşkerên Turkiye ev
dever dan ber topan
ev yek bû sedema
metirsiyeke mezin li
ser xelkê wê

herêmê.
Mehmûd Taha kû

hemwelatiyekî xelkê gundê
Dêrelûkêye kû girêdayî
bajarokê Amêdiyê ye, piştî
topbaranê bo ajansa
Peyamner ragihand: Çendîn

firokeyên Turkiye esîmanê
amêdiyê derbas kirin û piştî
demeke kin gundên devera
Nihêlanê topbaran kirin, piştî
wê dûmanekî zor ji cihê
bombbaranê bilind bû,
tirseke mezin kete di dilê
hemwelatiyan de.

Weha jî got kû, ziyaneke
madî gihandiye hemwe-
latiyên navçeyê û taybet jî
ziyan gihandiye bax û
zeviyên gundiyan.

Ji aliyekî din ve, bêjedarê
berpirs ji pasewanên sînorê
li parêzgeha Duhokê nûçeya
topbaranê piştrast kir, û got:
Piştî nîvro çendîn gundên

cûda cûda li dewrûberê
bajarokê Amêdiyê ji aliyê
firokeyên cengê yên artêşa
Turkiya ve hatin bombe-
baran kirin û heta dû
demjimêran ev topbaran her
berdewam bû. Hîç ziyaneke
canî çênebûye çûnkî ew
gundane berî niha ji tirsa
topbaranê hatibûn valekirin.

Eve nêzîkî 20 roje kû
gundên devera Amêdiyê ne
hatibûn topbaran kirin, lê îro
careke din êrîşên firokeyên
Turkiye hatine destpêkirin û
ev bûye hokarê kû 118 gund
li wê deverê bêne valekirin.

Rojevakurd

Şanda BDP’ê serdana PDK Îranê kir

Firokeyên Turkiye Kurdistan bombebaran kirin
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Rojên 28 û 29ê Çileyê
revenda kurd ya rojavayê
Kurdistanê li Ewropa kongreya
xwe li bajarê Hewlêrê saz kirin.
Beşdarvanên kongrê dibêjin
ku ev kongre peyamek bû ku
kurdên rojava ne bê pişt û pişt-
gir in. Kongre di demekê de
hat li dar xistin ku rejîma
desthilatdar a Sûrî her ku diçe
bêtir dikeve bin guşara
navxwe û derveyî.

Bi amadebûna zêdeyî 250
nûner û çavdêrên siyasî,
yekem kongra revenda kurdên
rojavayê Kurdistanê li Ewropa,
di bin slogana ‘mafê
çarenivîsê û Sûriyeke
demokratîk’ li bajarê Hewlêrê
hat sazkirin. Kongre du rojan
dirêj kir û di roja yekê ya veki-
rina kongrê de serokê Herêma
Kurdistanê, serokê parlamen-
to û serokê hikûmetê amade
bûn, ku ev jî ji bo piştgiriya
Herêma Kurdistanê nîşaneke
eşkere ye. 

Barzanî peyam şand
Serokê Herêma Kurdistanê

Mesûd Barzanî di gotarekê de
bo endamên kongrê, tekezî li
ser girîngiya wan guherînan kir
ku li deverê rû didin û soz da
wan ku piştgiriya biryarên kon-
grê bike û got: “Şertê piştgirîki-
rina me ji we re yekrêzî ye.
Heya ku rewş yekalî dibe dev ji
partîtiya berteng berdin û rêya
kurdatiyê peyrew bikin.”

Endamê komîteya danûs-
tandina Civata Niştimaniya
Kurd li Sûrî ligel dijberiya
Sûriyê li Qahîreyê, Kamîran
Haco got: “Kurdên rojava bi
damezrandina Civata
Niştimaniya Kurd nêzîkê
hevdû bûne. Serokê Herêma
Kurdistanê hest bi wê
nexweşiyê dike ku çend sal in
pêsîra bizava kurd li rojava gir-
tiye. Partîriya teng gelek
astengî li ber siyaseta kurdan
derxistiye.”

Haco, herwiha got ku peya-
ma serokê Herêma Kurdistanê
bêtir ji wan alî û rêxistinan re
bû ku heya vêga li derveyî

Civata Niştimaniya Kurd
mane: “Em hêvîdar in hêzên
ku li derveyî civata niştimanî
ne tevî nav rêzên civatê bibin.
Di heman demê de pêwîst e
hemû aliyên ku di nav civatê
de kar dikin, mantiqa karê xwe
biguherin. Jiber ku tenê ev me
digihîne qonaxa serkeftinê.”

Rojavayê Kurdistanê
gellek qurbanî dane
Bi baweriya endamê

Serokatiya Partiya Yekîtiya
Demokrata Kurd li Sûriyê
Kamîran Hac Evdo (Kamîran
Bêkes), piştgiriya Herêma
Kurdistanê bêyî yekkirina
rêzên kurdan li rojavayê
Kurdistanê bê berhem dimîne:
“Divê pêşî em bi xwe piştgiriya
xwe bikin, ku ev jî bi rêya
yekîtiyê pêk tê.”

Li gor endamê şanda civa-
ta niştimanî ya kurd li
Qahîreyê  Sededîn Mela,
sazkirina kongrê li Herêma
Kurdistanê gelek nîşanan
dide: “Girêdana kongrê li
Hewlêrê bo dijberiya erebî li
Sûrî peyamek e û herwiha bo
welatên dever û cîhanê jî ku
Kurdên rojava ne bê pişt û
piştgir in. Ger Kurdên Sûriyê
rastî xeterê bên, perçên din ên
Kurdistanê bêdeng nabin.”

Rojavayê Kurdistanê bi
dirêjiya dîroka bizava
azadîxwaz li parçeyên din ên
Kurdistanê xwedî beşdariyeke
aktîv bû û gellek qurbanî dane.
Bi dîtina Kamîran Bêkes, girê-
dana kongra revenda kurdên
Sûriyê li Herêma Kurdistanê
bo perçeyên din berhema qur-
baniyên Rojavayê Kurdistanê
ye: “Ev demeke serokê
Herêma Kurdistanê piştgiriya
xwe bo gelê kurd li Sûrî tekez
dike û daxwaza yekîtiyê li wan
dike. Zêdeyî carekê gazî nûn-
erên kurdên Sûriyê kir û pişt-
giriya xwe ji wan re nîşan da,
em hêvîdar in birayên me li
hemû parçên din ên
Kurdistanê heman helwêsta
serokê Herêma Kurdistanê
peyrew bikin.” 

Bang li rexistinên li der-
veyî civata niştimanî
nehat kirin
Di kongrê de hest bi wêya

dihat kirin ku piraniya nûnerên
kongrê ji wan kesan bûn ku
nêzîkî civata niştimanî ya kurdî
ne. Kamîran Haco got: “Tenê
ew kesên nêzîkê civata nişti-
manî ya kurd hatibûn
vexwendin. Biryar bû ew rêx-
istinên li derveyî civata nişti-
manî jî bihata gazîkirin bo kon-
grê, ev kêmasî ye, komîteya
amadekar jê berpirs e.”

Bi heman awayî bi baw-
eriya  Kamîran Hac Evdo, bo
vê kongrê ligel hemû partiyên
siyasî û şoreşvanên Rojavayê
Kurdistanê şêwir nehatiye kirin
û bi awayekî bêserûber
endamên kongrê hatine dest-
nîşankirin: “Kurdên Sûrî di
çarçoveya Sûriyeke hevgirtî
de daxwaza mafê çarenivîsê
dikin, lê li salona kongrê li
tenişt ala Kurdistanê ala Sûrî
nehatibû hildan.”

Mihemed Ehmed Salo, li
zanîngeha Qahîreyê ku bo
dîploma bilind di yasa de
dixwîne û ji bajarê Kobanê yê
Rojavayê Kurdistanê ye, hêvî-
dar e ev kongre bibe rawest-
gehek bo yekkirina rêza kur-
dan li Sûriyê: “Ne ji ber xatirê
partiyên siyasî hatime kongrê,
lê bo Kurdan hatime da ku li
ser siyasetvanên kurd bibim
hêzeke zextkirinê da ku bibin
yek. Hêvîdar im siyasetvanên
me baş peyama serokê
Herêma Kurdistanê bixwînin,
têgeha yekîtiyê û dûrketinê ji
partîzaniya berteng peyrew
bikin.”

KCK: Kongra Hewlêrê 
pirraniya gel temsîl nake
Serokatiya Konseya

Rêveber a KCKê bal kişand
ser kongra Hewlêrê û got;
“Kongreya ku li Hewlêrê pêk
hat, tenê hin alî beşdar bûn.
Ev kongre pirraniya gel temsîl
nake. Ji ber wê jî ev civîn li
hemberî yekitiya vê parçeyê
weke derbeyekê ye û hewl-
dana kûrtkirina parçebûnê ye.” 

Serokatiya Konseya
Rêvebera KCKê di dax-
uyaniyekê de nerazîbûn nîşanî
civîna li Hewlêrê da û diyar kir
ku ev civîn temsîla pirraniya
Kurdên Rojava nake. Di dax-
uyaniya KCKê de hat gotin; “Di
axaftin û daxuyaniyan de
banga yekitiya neteweyî dikin,
lê di pratîkê de li gorî vê yekê
tevnagerin, ev helwestek ne
rast e.” (Rûdaw)

Barzanî dixwaze xewna bavê xwe bike rastîyek
``Kurdistana mezin xewna bavê mesud Barzanî bû. Ew

niha dixwaze vê xewnê bike rastiyek..``  Di medya Tirkî de
nûçe û nirxandinên di derbarê gotara serokê Kurdistanê di
kongreya rawenda Kurdên Suriye li Hewlêr berdewam e.
Dixweyê gotara Barzanî çewe hêviyek ji kurdan re taybetî ji
kurdên Rojavayê Kurdistanê re peyda kiribe , ew kas jî tirsek
kiriye dilê dijminên tevgera kurd de. ev jî nûçeyek di derbarê
gotara serokê Kurdistanê di medya Tirki de ye.(Rojevakurd)

Malpera Borsarti ya tirkî di nûçeyeke xwe de behsa beş-
darîkirina serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî di konfrensa kur-
dên Sûriyê de dike û dinivîse ku Mesûd Barzanî ji bo bicîanî-
na xewna bavê xwe, avakirina Kurdistaneke mezin kurdan
seferber dike:

-  Kurdistana mezin xewna bavê Mesûd barzanî bû, Mesûd
Barzanî nuha ji bo bicîanîna wê xewnê dixebite û di çarçoveya
wê xewnê de beşdarî di konfrensa opozisyona Sûriyê de kir.
Barzanî di konfrensê de peyvek pêşkeş kir û wî di peyva xwe
de bang li kurdên Sûriyê kir ku yek deng bin û ji bo her
guhertineke li Sûriyê çê bibe amade bin. -  Barzanî ji partiyên
kurdên Sûriyê re got ku encamdana guhertinan li Sûriyê erka
we ye.

Osman bang li Hikûmeta Federal kir 
li dijî êrîşên Tirkiyê bê deng nemîne

Avestakurd – Siyasetmedar
û parlementerê Kurd Mehmûd
Osman êrîşên dewleta Tirkiyê
ên li ser sînorê Kurdistanê bi
metisrî (xeter) nav kir û bang li
Hikûmeta Federal ya 

Îraqê kir li dijî van êrîşan
dengê xwe bilind bike.
Parlementerê Kurd Mehmûd
Osman li ser rûpela xwe ya
facebookê got "Dubare kirina bomberana Tirkiyê bi balefir û
tankan li ser gundên sînor yê parêzgeha Duhokê û zincîra
sînor li a parêzgeha Hewlêr ku bû egera ziyan û xirakirinên din
û ev israrkirina pêlkirina sînor û desthilatdariya Îraqê ji aliyê
Enqereyê ve ku di bingeh heye û ev zêdeyî 15 sal in hêzên
wan li ser xaka Îraqê li devera Bamernê hene. Divê Hikûmeta
Federalî ligel şêwirbûna bi Hikûmeta Herêmê re helwestekê
nîşan bide û bê deng nemîne li hemberî van tecawizên metirs
û weku çawa daxuyanî li dijî Erdogan der barê tayîfiyetê de kir,
bi kêmanî dengê xwe bike."

Li Batmanê 41 kes hatin girtin
Îro berê sibehê li Batmanê di

çerçova operasyonên KCK-ê
de polisan ser gelek mal û
cihên endamên BDP-ê girtin û
lêgerîn pêkanîn. Di encama van
lêgerînan de 41 kes hatin
binçav kirin. Di nav kesên ku
hatîn binçavkirin de endam û
berpirsên BDP-ê, hinek
berpirsên şeredariya Batmanê

û herweha berpirsên hinek dezgehên sivîl ku li ser KCK-ê ve
tên hesibandin hatin binçav kirin. Di vê derbarê de waliyê
Batmanê daxuyaniyek da û got ev operasyonên vê sibehê li
Batmanê û 7 bajarên din hatiye kirin. Polîsan li ser fermana
dozerê xwedî desthilatdariya taybet ev kes binçav kirine û dê
wan teslîmê dozeriyêbikin. Di operasyonê de cîgirê serokê
şeredariyê Serhat Temel, cîgirê serokê BDP-ê yê Batmanê
Selim Aratemur, serokê sendikaya karkeran ya şaxê Batmanê
Halit Yakut, Muzafer Çinar, Ali Saripinar, Ahmet Eşiyok û Cafer
Kurt di nav kesên ku hatîn girtî de ne. Rojevakurd
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Konfranasa Hewlêrê payama
piştgirya kurdên rojava bû

1:4-=.QXD  2/5/2012  6:14 PM  Page 13

www.ne
tew

e.c
om



6-12 fevral, ŞûbatD Î P L O M A T¹ 04 (152)14

A
ajansamed.com
agendakurd.com
ahewar.org
aknews.com
aktuelbakis.com 
amidakurd.com 
amude.net
aryahaber.com 
araratnews.net
avestakurd.net 
awene.com
azadiyawelat.com 
azady.nl 

B
baskalenews.com
baweri.com
bawermend.com
bdp.org.tr
beroj.org
beroj.com
bijwenist.com
bydigi.net

C
cnnkurd.org

D
daplatform.com
dengeagiri.com

dengeazad.com
dengekurdistan.com
dengekurdistane.net
dergush.com
diclenews.com
diclehaber.com
diplomata-kurdi.com 
dirok.org 
diyarbakirhaber.gen.tr
diyarbakirsoz.com 
diyarname.com 
dozaciwanan.com 

E
eduhok.net 
ehmedexani.org
efrin.net 
ezdixane.ru

F 
ferheng.org 
firatnews.com

G
gazetekurd.net
gelawej.org / net
gerillatv.net 
gundem-online.net 

H
haberdiyarbakir.com
hakpar.org.tr
hawlati.co
hevallo.blogspot.com
(bi İngîlizî)
hewlerpost.com
hezenparastin.com

İ
lkehaber.com

K
kadep.org.tr 
kovarabir.com 
koalakultur.com
kulturname.com 
kurd-chr.ch
kurd.de
kurdewari.com
kurd-haber.com
kurdigeh.com 
kurdinfo.com 
kurdistan-aktuel.org
kurdistanmedia.com 
kurdistannetew.hk-
mg.net 
kurdistan-news.net 
kurdistan.nu
kurdistanpost.com

kurdistanpostinfo.com
kurdistan-post.eu
kurdistan-report.com 
kurdistan.org
kurdistan.ru (Rusî) 
kurdish.ruvr.ru
kurdishworld.com 
kurdportal.net
krp.org 
kurdist.ru (Rusî,
Kurdî) 
kurd.soparo.com 
kurd.su (Rusî)
ku.wikipedia.org 
kurdistana-bakur.com

L
legerin.ferheng.org 
lekolin.org
lemonde-kurdi.com 
lotikxane.com 

M
madiya.net
malame.org
mazlumder.org
medyayakurdi.com
mirhek.com 

N
navkurd.eu 

nasname.com
nefel.com
netkurd.com 
netewe.com
newededersim.com
newroz.com 
niviskar.se /com
nubiharder.org 
nubihar.de
nubihar.com
nukurd.com
nurhakdagi.net

O
ozgur-gundem.com

P
pjak-online.com 
pen-kurd.org 
peyamner.com
pkkonline.com 
pukmedia.com 
pwdnerin.com

R
rastname.com 
rewanbej.com
rizgari.com 
riyaroni.com
rojaciwan.com
rojevakurd.com 

rojevakurdistan.com
rojname.com
roj.tv 
rojaislam.com
rudaw.net 

S
sercavan.com
shamilesgerov.com
sosyalist-kurd.net 

U
ufkumuz.com

V,W
welat.org 
welatperwer.com
voanews.com

X
xebat.com
xoybun.com

Y
yeniozgurpolitika.org 
ygk-info.com 
yuksekovahaber.com

Z
zaphaber.com
zazaki.net
zerevani.org
zimanperwer.com

kurdistan-post.eu

Kongreya Civata Demokratîk
(DTK), li Avahîya Bajêr ya Amed li
Eywana Civînê ya Wedat Aydin, bi
beşdarbûna ji 800 kesî zêdetir beş-
darvan, seranserê du rojan, Civîna
Heyeta Giştî ya Asayî ya 6. pêkanî.

Di vê civîna du-rojî de,
Hevserokên KCD Ahmet Turk, Aysel
Tugluk, wekîlên BDP, serokên
şaredarîyan û delege beşdarbûn.

Ji cergî ku Ocalan hatîye girtin û
virde, ev cara pêşîye ku sazîyek bi
PKK û Ocalan ve girêdayî, vekirî li
Serokên Kurd yên neteweyî xwedî
dertên, behsa antî demokratîkbûna
Kemalîzmê dikin, mafê gelê Kurd
wek mafekî neteweyî dibînin, doza
Kurdistanek Otonom bi lêvdikin.

Belavoka encama civînê ji alî
wekîla Wanê û Hevseroka KCD Aysel
Tugluk hat xwendin. Tugluk xuya kir
ku: “Ji avabûna Komarê de heta serê
salên 2000 an, rejîma di bin
wesayeta leşkerî ya bê qeyd û şert ku
serwerbû, di her doza maf de, bi

sîyaseta eciqandin û tunekirinê
xwestîye gelê Kurd ji holê rake.
Hukumeta AKP mîna ku wê
demokrasîyê bîne tevdigere, lê li
hember Kurdan, mîna rejima
Kemalîst ku 80 salin berdewam dike,
yek polîtîkayê dimeşîne.” Bal kişand
ser tecrîta Ocalan û daxwaz kir ku “ji
bo ku Ocalan sîyasetê bike, divê pêşî
lê bêt vekirin û mercên wî bêt
başkirin.”

Tugluk axaftina xwe werê berde-
wam kir: “Em dixwazin Hukumet û
raya demokratîk zanibe ku gelê Kurd,
bi sîyasetvan û sazîyên xwe ve, wê
tucarî pişta xwe nedin tu rûmetên
xwe û rûmetên bingehîn yê gel. Ji bo
gelê me Şêx Seîd, Seyîd Riza, Qazî
Mûhemed çibe, birêz Ocalan jî ew e. 

“Operasyonên leşkerî û sîyasî ne
çareserîye, divê ji cîyê ku muzakere
qutbûye dîsa destpêbibe. Ji bo ku
muzakere bi serfirazî rêve biçe û
encam jê bê girtin, divê mercên ku
birêz Ocalan alîkarbe û bi serbestî
sîyasetê bike bêt afirandin.

“Di makezagona nuh de, berî her
tiştî divê ewlekarîya ku Kurd li welatê
xwe ziman, nasname û çanda xwe bi
rêxistinî bijî, pêşde bixe û derbasî
neslên nuh bike hebe. Divê herkes
baş zanibe ku kurd, bi hevre jîyanek
bêziman, bênasname û bêstatu red-
dike. Û zordanek bi vî rengî, tê
wateya zordana berdewamîya
koledarîyê. Pêşnîyar û vîna me ya bi
hevre jîyanê, wekTurkîyek
demokratîk û Kurdîstanek xweser
hatîye formulekirin.

“Desthilata AKP, ji bo rejima
Mubarek, Qadafî û Esad dibêje guh-
bidin dengê gelên xwe, lê li welatê
Kurdan, daxwaza gelê Kurd ya herî
demokratîk û gerdûnî, bi sîysetek
çewisandinê ya qirkirinê dixwazi
bitemirîne. Tu cudahîya sîyaseta
şîdetê ya hukumeta AKP ji ya
Mubarek, Qdafî û Esat tuneye.

“Operasyonên bi navê KCK tên
meşandin, ji bo kesên ku sîyaseta
legal dikin 6 hezar zêdetir sîyaset-
vanê Kurd avêtine hefsan. Zêdetirî
140 serokên şaredarîyan, endamê
meclisan, endamên meclîsên bajaran
yê giştî di hefsxana de ne. Parêzerên
ku xwedîyê mafê parasitina pêşî lê
nayêgirtin di hefsan de ne.
Xwendevan, rojnameger, rewşenbîr,
bi kinayî yên dijber, herkesên serî
danînin, di bin gefa xistina hefsê de
ne.

“Van hemû kiryarana rêdide ku, ji
dêbila wesayeta leşkerî, AKP
wesayeta xwe ya sîyasî damezi-
randîye. Bi qirkirina Roboskî, desthi-
lata AKP bi barandina bobeyan ya li
ser gel, bi qasî ku rewşê berbe qirkir-
inê bibe ji serxwe çûye. Bi dengekî
bilind em bang dikin ku Çîller çawa
encam nesitend, hunê jî bêencam
bimînin. Em dixwazin hukumet û
dijbereya demokratîk zanibe ku hemû
delegeyên KCD beşdarî, sîyaset-
vanên ku avêtine hefsê, bi çi kiryar,
çalakî û ramanê tên darizandin, dibin.

“Wek KCD em pirsa Kurd, gelê
Kurd wek netewe ku mafê xwe bi kar-
nayne dibînin, pirs bi vê re pirsa
makezagonî ye û çareserî jî divê
makezagonî be.”

Malperên Kurdan - Kürd saytları

KCD: “Ji bo Tirkîye demokrasî, ji bo Kurdistanê Otonomî”

Gelo Konferansa Neteweyî dê di
Newrozê de bê li dar xistin?

Avestakurd – Şandeya KCD û BDP'ê hevdîtinên xwe yê der barê li dar-
ketina Konferansa Neteweyî ya ligel aliyên siyasî ên Herêma  Kurdistanê
bidawî kir. Piştî şandeya ji nûnerên KCD û BDP'ê pêk dihat gera xwe ya
hevdîtinan ligel aliyên siyasî ên Herêma Kurdistanê der barê li dar xistina
Konferansa Neteweyî bidawî kir, daxuyaniyek da çapemeniyê. Li gorî
Ajansa Nûçeyan a Dîjleyê, li ser navê şanedeyê parlementer Ozdal Uçer
axivitinek kir û got ku, wan bi hemû partiyan re hevdîtin pêk anîne.
Helwesteke hevbeş derkete holê. Her wiha Uçer da diyar kirin ku, wan
pêşniyar kiriye Konferans di Newrozê de li dar bikeve. Û got jî, ew ê ji bo
avakirina Komîteya amadekar xebatên xwe bimeşînin. Hêjiyî gotinê ye, berî
niha Serokê Giştî yê BDP'ê Selahedîn Demîrtaş dabû diyar kirin ku, ew hez
dikin Konferansa Neteweyî di heyva Nîsanê de were li dar xistin. 
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Лидер ДПК Нечирван Барзани, который неофи-
циально приступил к переговорам по формирова-
нию нового кабинета, заявил во вторник, что он
будет приветствовать всеобъемлющий кабинет,
который включал бы все политические партии
региона.

Заявление Барзани было сделано после встречи
с Социалистической партией Курдистана.

“Мы будем счастливы иметь всеобъемлющее

правительство для следующего кабине-
та…, это - обязанность всех нас, пытаться
работать, чтобы служить этой стране и ее
людям” заявил Барзани на пресс-конфе-
ренцию после встречи.

“Но мы не обсуждали это формально
(с политическими партиями).. как только
меня официально назначат формировать
следующее правительство, мы вновь про-
ведем переговоры со всеми политически-
ми партиями в Курдистане.”

Помимо переговоров с лидерами
Социалистической партии, Барзани в
течение двух недель провел переговоры с
оппозиционными партиями: "Горран",

Исламской группой Курдистана и Коммунистической
партией Курдистана. В ближайшее время ожидают-
ся переговоры со второй по величине оппозицион-
ной группой региона, Исламским союзом
Курдистана, отношения с которым у ДПК сильно
испорчены после событий в Захо в начале декабря,
когда ДПК обвинила ИСК в организации исламист-
ских беспорядков, а ИСК обвинил ДПК в разгроме и
поджоге его офисов.

Одетый в безупречную традиционную уни-
форму пешмарга, Кадир Качах уверенно обхо-
дит свой частный музей, который наполнен
археологическими сокровищами из многих курд-
ских областей. Со сдержанной страстью он опи-
сывает экспонаты, их возраст и где они были
найдены. Он сказал, что посетил десятки музеев
по всей Европе и "ни у одного из музеев не было
большего количества археологических экспона-
тов, чем у моего."

Родившийся в деревне около Дохука, Качках
присоединился к силам пешмарга в 1980 году,
борясь против иракской армии Саддама
Хуссейна. Сегодня, он - все еще видный пеш-
марга. Он начал собирать предметы старины и
исторические памятники в 1994 году, когда он
был главой отделения ДПК в Акре, древнем
городе в провинции Дохук.

Во время действия эмбарго ООН в отноше-
нии Ирака в 1990-ых, люди в Ираке и
Курдистане голодали, изо всех сил пытаясь

получить ежедневное пропитание; тогда ничто
не имело значения, кроме как достать чего-
нибудь поесть. Много бесценных археологиче-
ских сокровищ были украдены и проданы кол-
лекционерам в соседних странах. Качах, кото-
рый всегда любил археологию, сказал "Курдиш
Глоб", что он "чувствовал национальный долг
защитить археологические памятники
Курдистана." Помимо грабежа, некоторые люди
повреждали экспонаты, потому что они не пони-
мали, насколько они важны.

Вначале он собирал памятники в Акре. Как
только разнесся слух, что Качах интересуется
предметами старины, люди стали сообщать ему
всякий раз, когда что-нибудь находили иногда в
обмен на символическую сумму, а в другое
время и бесплатно, благодаря его репутации.
Когда люди узнали, что он хочет сохранить
наследие Курдистана, люди по всему
Курдистану начали отдавать ему памятники,
которые они находили в деревнях или то, что
они имели в домах.

Когда его коллекция выросла до тысячи экс-
понатов, он превратил в музей большой сад у
подножия Дохукской горы, в дохукском квартале
Сарбаси. 8 марта 2008 года, в день, который
был днем его рождения и одновременно
Женским Денем, он открыл свой музей, чтобы

чтить свою жену.
У музея 10 отделов. В отделе археологии у

многих экспонатов есть примечания, в которых
говорится, кто пожертвовал его Качкаху, где он
был обнаружен и каков его возраст, на основе
информации от местных и международных
археологов. Другие отделы: фольклора, нумиз-

матики, окаменелостей, рисунков, антиквариата,
театра, каллиграфии и оружия. Отдел оружия
включает средневековую катапульту.

Жену Качаха, Баян Наиф Абдулкадир, рань-
ше раздражало увлечение мужа. Абдулкадир
больше интересуется современной жизнью, чем
историей и археологией. Более 20 лет она рабо-
тала на женскую организацию, защищающую
права женщин в провинции Дохук. "Он набивал
археологическими экспонатами наш дом. Дом
был полон, и я даже не хотела больше приби-
раться в нем," сказала она Курдиш Глоб. "Позже,
он попросил, чтобы я превратила в музей свой
сад."

Теперь она гордится своим мужем. "Когда
открыли музей, я увидела, что то, что он сделал,
было действительно важно для Курдистана."
Она все еще работает в женской организации, а
не в музее.

У Качаха, который также пишет стихи, хоро-
шее чувство юмора. Он говорит, что мужу и жене
лучше иметь различные точки зрения. "Если два
человека думают полностью одинаково, то, по-
моему, один из них ни к чему," шутит он.

С помощью правительства Качах планирует
построить крупный музей мирового класса. "Я не
хочу умирать," сказал он. "Я хочу, чтобы мое имя
было известно всегда."

Конференция курдской
диаспоры в Краснодаре

1 февраля  в Краснодарском  доме нацио-
нальностей прошла IV конференция
Краснодарской  краевой национально – куль-
турной автономия курдов «Мидия», в котором
приняли участие  60 делегатов.

Конференция началась с минуты молчания
в честь героев, погибших за Отчизну.  Затем
было прочитано   обращением  Ассоциации
обществ Курдистана участникам форума. 

Одной из основных тем, обсуждаемых на
конференции были вопросы, касающиеся уре-
гулирования  курдского вопроса,  изоляция
национального лидера и последние события в
Курдистане и в Турции. 

Делегаты в своих выступлениях единоглас-
но выразили свою поддержку Абдулле
Оджалану и решительно осудили эскалацию
военных действии против курдского населе-
ния в Турции.  

Ишхан Анкоси, председатель
Краснодарской  краевой национально – куль-
турной автономии  курдов «Мидия», предста-
вил делегатам годовой отчет о проделанной
работе. 

На конференции были приняты следующие
решения:

1. Для защиты национального лидера
Абдуллы Оджалана  расширить всенародную
борьбу.

2. Ради сохранения  родного языка открыть
курсы и подготовить преподавателей курдско-
го языка.

3. Вести активную работу для развития
национальной  культуры и исскуства.

4. Усилить борьбу против  пережитков про-
шлого — женитьбы и выдачи замуж несовер-
шеннолетних.

5. Увеличить количество членов автоно-
мии.

Председателем КНКА курдов "Мидия" был
переизбран Ишхан Асланович Анкоси.
Заместителями председателя КНКА курдов
стали Тагир Наврозович Османов и Арас
Даватиевич Азмани. Также на конференции
был избран  новый Совет правления из 17
человек.

Kurdishcenter.ru

Н а з н а ч е н  н о в ы й  
представитель КРГ в РФ

В связи с формированием нового кабинета
КРГ и переходом господина Хошави Бабакра
на другую должность, Приказом Совета
Министров Курдистана от 25 января 2012 года
новым  представителем Регионального прави-
тельства Курдистана в России назначен госпо-
дин Асо Джанги Бурхан.

Господин Хошави Бабакр, проработавший
на этом посту более одиннадцати лет, был
принят руководителем внешних связей КРГ
Фалахом Мустафой, накануне для вручения
благодарственных грамот и обсуждения кад-
ровых перестановок в министерстве.

Фалах Мустафа тепло поблагодарил докто-
ра Бабакра за проделанную работу на посту
представителя КРГ в России и СНГ, подчерк-
нув неоспоримые результаты, которых уда-
лось добиться  в деле укрепления дружбы и
общих интересов Курдистана и России.

Kurdistan.ru

Нечирван Барзани продолжает готовить
почву под "всеобъемлющее правительство"

Кадир Качах и его частный музей
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По курдским СМИ давно уже ходит инфор-
мация, что президент Курдистана Масуд
Барзани готовится на Науруз объявить неза-
висимость. Как сообщают, М.Барзни инфор-
мировал об этом решении министра ино-
странных дел Ирака Хошияра Зибари (член
ДПК). Иракское новостное агентство "эль
Нахил" сегодня сообщает, что  Барзани сказал
Зибари, что большинство европейских стран
поддержат это решение. Вместе с тем пози-
ция Франции и Британии не совсем четкая.
США в принципе не против, но заявляют, что

сейчас неподходящее время. Позиции России
и Китая тоже не ясны. Барзани заявил Зибари,
что предпринимает усилия, чтобы убедить
Турцию поддержать независимость. Барзани
якобы также заявил, что в вопросе о незави-
симости они обратятся в ООН и Совет
Безопасности. Барзани намерен легитимизи-
ровать решение о независимости через рефе-
рендум. Барзани также потребовал от Зибари,
как члена ДПК, чтобы он задействовал послов
Ирака в разных странах. Как известно, во мно-
гих ведущих странах мира послами Ирака
являются курды. Также сообщается, что пре-
зидент Ирака Талабани охотно поддержал
идею Барзани. Вместе с тем представитель
движения ас-Садра Джавад аль-Шехели
заявил "Самарреи ньюс", что правительство
Курдистанского Региона "готовится провозгла-
сить независимость", и что в нынешней ситуа-
ции в Ираке курды оказались в самом боль-
шом выигрыше. Он продолжил, что "курды
имеют право отстаивать свои достижения, но
это не должно быть за счет интересов всего
Ирака". Он повторил, что после свержения
саддамовского режима курды не считают себя
частью проблем Ирака, и как только цент-
ральное правительство ослабело, они
пытаются  основать свое государство.

Агентство "Франс Пресс" публикует интер-
вью с вице-президентом Ирака Тариком
Хашими, находящемся ныне в Эрбиле.

Говоря о принятом во вторник блоком
"Иракия" решении прекратить бойкот парла-
мента и правительства, Хашими заявил:

"Решение было принято единодушно, и я
участвовал в этом даже при том, что я нахо-
жусь в Курдистане," сказал Хашеми. На
вопрос об окончании бойкота далее он отве-
чал: "Это зависит от Малики и Правового госу-
дарства" и, "как они будут реагировать на этот
положительный сигнал из списка Iraqiya."

"Мы не часть кризиса; мы - часть решения,
и мы надеемся как можно скорее положить
конец... текущему кризису." Говоря о своей
защите Хашеми в деле против него и его парт-
неров, Хашеми заявил:  "Это - мое право
защитить мою репутацию и отстаивать и
защитить невиновность моих охранников и
служащих". Он сказал что, если он не сможет
добиться справедливости от иракской судеб-
ной власти, " мое право - пойти к международ-
ной судебной власти." 

Хашеми сказал, что продолжает пользо-
ваться поддержкой президентов Масуда
Барзани и Джалаля Талабани, и отверг как
"психологическую войну" слухи, что он может
быть передан центральному правительству.
"Я нахожусь здесь в Курдистане, и я не беспо-
коюсь о своем будущем," сказал он. "Я в

Курдистане среди своей семьи и своих близ-
ких, но если Курдистан станет закрытым для
Тарика аль-Хашеми, земля Бога обширна."

На вопрос о комментариях турецкого
премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана,
которые вызвали гневную отповедь Багдада,
Хашеми назвал замечания турецкого премь-
ер-министра "законными". 24 января Эрдоган
сказал, что "Малики должен знать что: если он
начнет конфликт в Ираке в форме сектантских
столкновений, то для нас будет невозможно
будет смотреть молча." "Я отвергаю вмеша-
тельство извне, даже от соседних стран, в
иракские дела," сказал Хашеми. Но, замеча-
ния Эрдогана были "законны, потому что то,
что произошло в Ираке, рано или поздно
затронет и турецкие внутренние дела."
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Президент  Талабани вернулся 
в Ирак и принимается за подготовку 
н а ц и о н а л ь н о й  к о н ф е р е н ц и и

В субботу президент Ирака Джалал Талабани прибыл в Багдад,
возвратившись из Германии, где он перенес операцию.

Как заявил агентству АК-Ньюс один из лидеров ПСК Фуад
Масум, президент возвратился непосредственно в Багдад, а не в
свою штаб-квартиру в Докане (провинция Сулеймания), с тем чтобы
немедленно и активно взяться на подготовку национальной конфе-
ренции, которая была отложена из-за его отсутствия.

Турецкая прокуратура требует 5 лет
тюрьмы для курдского политика

В понедельник обвинение
в 4-м Уголовном суде
Эрзерума потребовало 5-лет-
него срока тюремного
заключения для курдского
депутата турецкого парламен-
та Юксель Авсар. Авсар обви-
няется в том, что осуществля-
ла пропаганду идей РПК в
одной из своих предвыборных речей накануне выборов 12 июня
2010 года.Авсар отвергает обвинения, характеризуя себя как миро-
любивого человека и приверженецу демократии, "которая поддер-
живает мирное решение по курдскому вопросу в Турции.”

Она заявила агентству АК-Ньюс: “Я не сделала ничего плохого.
Напротив, я сделала заявления (во время предвыборной кампа-
нии), содержащие призыв к прекращению кровопролития в стране.”

Суд отложил слушания до 22 февраля.

В Эрбиле прошла церемония
п а м я т и  м у ч е н и к о в

1 февраля в Эрбиле про-
шла церемония памяти муче-
ников, на которой присутство-
вали премьер-министр КРГ,
спикер парламента
Курдистана, министр по
делам мучеников и Анфаля,
другие чиновники, а также
члены семей мучеников.

Kurdistan.ru
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Провозглашение независимости
К у р д и с т а н а  б л и з и т с я ?

Тарик Хашеми: "Я в Курдистане, и
я не беспокоюсь о своем будущем"
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