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Barzani hedefini açıkladı:
Birleşik Kürdistan

Azərbaycan kürd torpağı
kimi təqdim olundu
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Ñÿù. 4

Türkìyədə “MÌT zəlzələsì”

Ñÿù. 3
Ñÿù. 3
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İlham Әliyev Argentinanın turizm naziri
Karlos Enriki Meyeri qәbul etmişdir

Ñÿù. 15
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Вечер памяти Мамеда
Сулеймановича Бабаева

Ñÿù. 12

Ñÿù. 13

Ñÿù. 14

Ñÿù. 12

Demîrtaş: Li avahiya me ti belgeyên Курды СНГ:проблемы Turk: Hinek hene naxwazin pirsgirêk
hevdîtina MÎT û PKK’ê nehatine girtin и пути их решения
bi riya diyalogê çareser bibe

Ñÿù. 8

Swêd Konsulusxaneya 1915-ci ildə əslində
Xwe Li Hewlêrê Vedike nə baş verib?

Ñÿù. 11

Ñÿù. 16

İraq doğurdan da Рагип Зараколу выдвинут на
parçalanma ərəfəsindədirmi? Нобелевскую премию мира
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İlham Əliyev Albaniyanın Baş
naziri Sali Berişanı qəbul etmişdir

möhkəm əlaqələrimiz vardır. Biz
cənab Baş nazir ilə müxtəlif
beynəlxalq tədbirlərdə çox tez-tez
görüşürük. Lakin biz ilk dəfədir ki,
Azərbaycanda görüşdük. Mən
cənab Baş naziri bir neçə dəfə
səfərə dəvət etmişəm və onu
burada görməyimdən şadam.
Bu gün biz bir çox məsələlərə siyasi
əməkdaşlıq,
iqtisadi
əlaqələr, enerji sahəsində əməkdaşlığa dair geniş müzakirələr
apardıq. Bütün bu məsələlərə dair
fikirlərimiz üst-üstə düşür. Şüb-
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möhkəmlənməsində
yüksək
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin
əhəmiyyətini qeyd edən Sali
Berişa bu cür səfərlərin gələcəkdə
də davam edəcəyinə ümidvar
olduğunu bildirdi.
Görüşdən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və Albaniyanın Baş naziri
Sali Berişa Albaniya İctimai
Televiziyasının müxbirinin sualına
cavab verdilər.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bizim
çox
yaxşı
münasibətlərimiz,
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həm yoxdur ki, bu səfərdən sonra
biz ölkələrimiz arasında əlaqələrin
daha sürətli inkişafının şahidi olacağıq və çox gözəl nəticələr əldə
edəcəyik.
Baş nazir Sali BERİŞA:
Prezident İlham Əliyevə göstərdiyi
qonaqpərvərliyə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Səfərimin əsas məqsədi iki
ölkə arasında dostluq əlaqələrini
və
münasibətləri
daha
da
möhkəmləndirməkdir.
Mənim
üçün, Albaniya xalqı üçün
Azərbaycan yaxın dost ölkədir.
Mən cənab Prezident İlham
Əliyev ilə əvvəllər olduğu kimi, bu
dəfə keçirdiyim səmimi görüşdə
də eyni mühitin, isti münasibətin
və iradənin şahidi oldum. Mən
cənab Prezidenti Albaniyaya
səfərə dəvət etmişəm və onunla
tamamilə razıyam ki, bundan
sonra da iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni səhifələrin açılması
üçün
daha
da
sıx
işləyəcəyik.
***
Sonra Azərbaycan Res pu blikasının Prezidenti İlham Əliyev
və Albaniyanın Baş naziri Sali
Berişa birgə nahar etdilər.
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Prezident
İlham
Əliyev
Albaniyanın Baş naziri Sali
Berişanı qəbul etmişdir.
Baş nazir Sali Berişa ilə müxtəlif
beynəlxalq
tədbirlərdə
görüşlərini məmnunluqla xatırlayan dövlətimizin başçısı onun
ölkəmizə ilk səfərinin ikitərəfli
m ü n a s i b ə t l ə r i m i z i n
genişləndirilməsi
baxımından
önəmli olduğunu qeyd etdi.
Azərbaycan ilə Albaniya arasında
əməkdaşlığın bundan sonra da
uğurla davam edəcəyinə ümidvar
olduğunu bildirən Prezident İlham
Əliyev səfər zamanı əlaqələrimizin
genişləndirilməsinə
dair
aparılacaq müzakirələrin, qəbul
olunacaq qərarların ölkələrimizin
bir-birinə daha da yaxınlaşması
baxımından əhəmiyyətini qeyd
etdi.
Albaniyanın Baş naziri Sali
Berişa
Azərbaycana
səfər
etməsindən böyük şərəf duyduğunu dedi. Albaniyalılar üçün
Azərbaycanın dost ölkə olduğunu
vurğulayan Baş nazir bildirdi ki,
səfərinin əsas məqsədi ölkələrimiz arasında mövcud olan dostluq
münasibətlərini daha da inkişaf
etdirməkdir.
Əlaqələrimizin

İlham Əliyev Nərimanov və Suraxanı rayonlarındakı körpələr
evi-uşaq bağçalarının əsaslı təmiri ilə tanış olmuşdur
sistemi quraşdırıldığı, daimi isti və
soyuq su ilə təchiz edildiyi qeyd
olundu. Bildirildi ki, burada
uşaqların təlim-tərbiyəsi üçün hər
cür şərait yaradılıb. Müəssisənin
həyətində də abadlıq və quruculuq işləri görülüb, ərazi asfaltlanıb, müasir işıqlandırma sistemi
quraşdırılıbdır.
***
Sonra Prezident İlham Əliyev
Suraxanı rayonunun Əmircan
qəsəbəsindəki 313 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı
təmir və yenidənqurma işlərindən
sonrakı vəziyyəti ilə tanış oldu.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı
Hacıbala Abutalıbov
buradakı
vəziyyətlə
bağlı
Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi. Qeyd edildi ki, iki
mərtəbədən ibarət körpələr eviuşaq bağçasının binası 1959-cu
ildə istismara verilib. Dövlət
başçısının tapşırıqlarına uyğun
olaraq müəssisənin binasında
əsaslı bərpa və yenidənqurma
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Prezident İlham Əliyev Bakının
Nərimanov və Suraxanı rayonlarında yerləşən körpələr evi-uşaq
bağçalarının əsaslı təmir və
yenidənqurma işlərindən sonrakı
vəziyyəti ilə tanış olmuşdur.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı
Hacıbala Abutalıbov
əvvəlcə Nərimanov rayonundakı
305 nömrəli körpələr evi-uşaq
bağçasında görülən əsaslı təmir
və yenidənqurma işləri barədə
Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdi. Bildirildi ki, müəssisə 1964cü ildən fəaliyyət göstərir. Bu körpələr evi-uşaq bağçasının 75 yerlik ikimərtəbəli binasında 4 qrup
var. Dövlət başçısının tapşırıqlarına əsasən bina qısa vaxt ərzində
yüksək standartlara uyğun olaraq
əsaslı şəkildə yenidən qurulub,
müasir avadanlıq və mebel
dəstləri ilə təmin edilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti ayrıayrı otaqlara baxdı, görülən işlərin
keyfiyyəti ilə maraqlandı. Körpələr
evi-uşaq bağçasında müasir istilik

işləri yüksək səviyyədə həyata
keçirilib. 80 yerlik və dörd qrupdan ibarət körpələr evi-uşaq
bağçasında qəsəbənin balaca
sakinləri üçün bütün lazımi şərait
yaradılıb. Burada yeni qazanxana
istismara verilib, müəssisədə istilik sistemi quraşdırılıb, bina isti və
soyuq su ilə təchiz edilib, ehtiyat
su anbarı inşa olunub. Körpələr
evi-uşaq bağçasının bir hektara

yaxın ərazisində abadlıq işləri
görülüb, yaşıllıq zolaqları salınıb.
Həyətyanı sahədə uşaqlar üçün
istirahət guşələri yaradılıb. Ərazi
asfaltlanıb, daş örtüklər döşənib.
Binada və ərazidə müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıbdır.
Əsaslı təmir və yenidənqurma
işləri ilə yaxından tanış olan
Prezident İlham Əliyev müvafiq
tapşırıqlarını verdi.
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Sətri Xəbərlər

Barzani hedefini açıkladı:
Birleşik Kürdistan

*

Suriya kürdlərinin lideri Əbdulhakim
Bəşər: Qərb dövlətləri bizə dəsdək verməyə hazırdı.
Rusiya XİN Suriyaya məsləhət görüb
ki, ölkədə islahatlar aparsın. Lakin bir çox
dövlət Rusiyanı Bəşər Əsədə kömək
etməkdə günahlandırır.
Cənubi Kürdüstanı Yaponiya diplomatları ziyarət etmişlər. Görüşlərdə
ikitərəfli əlaqələr və investisiya mövzuları
müzakirə olundu.
Fırat xəbər agentliyinin verdiyi
məlumata görə, bu günlərdə yeni kürd
televiziya kanalı açılıb. Qeyd edək ki,
kanalın adı “Sterk TV”-dir.
Kürdüstan Muxtariyyatının paytaxtı
Həvler şəhərində Kürd Milli Kongresinin
keçirilməsi üçün hazırlıqlar gedir.
İtaliyadan gələn nümayəndə heyyəti
prezident Barzani ilə bir sıra görüşlər
keçirmişdir.
1937-ci ildə Dersimdə soyqırıma
məruz qalan bir Türkiyə vətəndaşı,
dövləti məhkəməyə verib.
Erməni siyasi eksperti Karine TerSaakyan: Müstəqil Kürdüstanın yaranması – ermənilər üçün fəlakət deməkdir.
Türkiyədə 4 nəfər MİT (MTN) işçisi
həbs olunub. Ölkə prokurorluğunun
sözlərinə görə, onlar PKK ilə danışıqlar
apardıqları üçün mühakimə olunmalıdırlar.
Suriyanın ən böyük “kürd” şəhəri olan
Aleppoda (Hələb) 2 terror aktı baş verib.
Nəticədə 25 nəfər həlak olub, 200 yaxın
insan isə yaralanıb.
ABŞ kəşfiyyatının rəhbəri: İran
Kürdüstan Muxtariyatı ilə iqtisadi siyasi
əlaqələr yaratmaq istəyir.
Kürdüstanda
yaşayan
aysorlar
bildirmişlər ki, onlar çox məmnuniyyətlə
yeni yaranan Kürdüstan hökümətinə daxil
olacaqlar. Kürdüstan İraqın yeganə bölgəsidir ki, milli azlıqların hüqüqları tam
qorunur.
Rəsmi Ankara hesab edir ki, Əsəd ilə
PKK ittifaq qura bilməyəcəklər.
İraq Milli Konfransında kürdlərin əsas
tələbi Konstitusiyanın 140-cı maddəsinin
çözülməsidir. Bu maddəyə əsasən,
İraqda referendum keçirilməlidir, və hansı
rayonun hansı vilayətə daxil olması
müəyyənləşdiriləcək.
Cənubi Kürdüstandan olan bir qrup
tələbə Amsterdam şəhərinə səfər edərək,
Hollandiya təhsil sistemi ilə yaxından
tanış olmuşlar.
Koreya şirkətləri Kürdüstanın Dıhok
şəhərində yeni Aeroport tikəcəklər.
Şənqal şəhərinin sakinləri Van
qaçqınları üçün 70 milyon İraq dinarı
məbləğində yardım etmişlər.
Kürdüstanın qadın təşkilatları Baş
Nazir Neçirvan Barzaniyə müraciət
edərək bildirmişlər ki, yeni yaradılan kabinetdə qadınlar 25% kvota ilə təmsil
olmalıdırlar.
KDP məsulu Hamin Həvrami: Türkiyə
ilə PKK atəşkəs imzalamalıdırlar. Hələ ki,
gec deyil, bu işləri görmək lazımdır.
İraq prezidenti Cəlal Talabaninin evində gizlənən İraq Baş Nazirinin müavini
T.əl-Haşemi evdən qaçaraq özünə yeni
sığınacaq tapmışdır. Yeni sığınacağın
yeri hakkında isə mətbuat heç bir dəqiq
məlumata sahib deyil.
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Kerkük Kürdistanındır, bunu tartışmaya dahi açmıyoruz. Sorunlu bölgelerin bizim tarafa geçmesi, orada
yaşayanlar için olumlu olur” diye
konuştu. Birleşik Kürdistan oluşturmak istediklerini söyleyen Barzani
bu konuda şunları kaydetti: “Kürtler
tek parça ve bölünemezler. Kürtler
parça parça olamazlar artık. Kürtler
tek vücuttur ve dil ekseninde bölünemezler. Çok farklı lehçeler olsa bile,
Kürtçe tek dildir.“
Aksu: ilişkilerimiz derinleşiyor
Burada bir konuşma yapan AKP
Genel Başkan Yardımcısı Aksu da,
“Irak Kürt bölgesi ile önceliklerimiz
örtüşmektedir. Ekonomilerimiz birbirini
tamamlamaktadır.
Erbil
Başkonsolosluğumuz, bu yılın mart
ayında açılmıştır. Başkan Barzani’nin
liderliğindeki Irak Kürt bölgesel yönetiminin ülkemizle olan ilişkilerini derinleştirme, çeşitlendirme ve geliştirmeye katkısını önemsiyoruz. Diğer
taraftan bölgemizde artık radikal ideolojiler ve terör yöntemlerinin miadı
dolmuştur. Türkiye Iraklı Kürt kardeşleriyle dayanışma içinde olmaya
devam edecektir” dedi. YENİÇAĞ
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Kürdistan Demokrat Partisi Dış
İlişkileri Sorumlusu Sefin Dizayi
karşıladı. Bir süre havaalanının VIP
salonunda Zebari ile görüşen Çelik
ve Aksu daha sonra KDP’nin kongresine katılmak üzere Erbil Sami
Abdurrahman
Parkı’na
geçtiler.Kongreye
CHP
Genel
Başkan Yardımcısı Mesut Değer,
BDP’li Bengi Yıldız, Hamit Geylani
ve eski DEP milletvekili Leyla
Zana’nın da aralarında yer aldığı çok
sayıda davetli katıldı.
Kürtler tek parça!
Irak
Cumhurbaşkanı
Celal
Talabani ve yeni kabineyi kurmakla
görevli olan Başbakan Nuri El
Maliki’nin de katıldığı kongre
nedeniyle
Erbil’de
olağanüstü
güvenlik önlemleri alındı. 1500
delege ile aralarında diplomat,
siyasetçi ve basın mensuplarının da
bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişi
Erbil’e giderken, kentin çeşitli yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarında ayrıntılı aramalar yapıldı.
Kongrede peşmerge reisi Mesud
Barzani bir konuşma yaptı. Barzani,
“Sorunlu bölgeler özellikle de Kerkük
tüm halkların yaşam kenti olacak.
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Irak’ın
kuzeyinde
ABD’nin
desteğiyle kurulan Kürdistan’da dün
peşmerge reisi Mesud Barzani’nin
partisi
IKDP’nin
kongresi
vardı. ’Birleşik Kürdistan’ oluşturmak
istediklerini açıklayan Barzani,
“Kürtler artık tek vücuttur” dedi.
Hedef ‘Birleşik Kürdistan’
Irak’ın
kuzeyinde
ABD’nin
desteğiyle oluşturulan ‘Kürdistan’da
peşmerge reisi Barzani’nin partisi
KDP’nin kurultayına Türkiye’den de
milletvekilleri katıldı. Toplantıda
konuşan Barzani, “Birleşik Kürdistan
istiyoruz” dedi
Haber:Salim YAVAŞOĞLU
ABD’nin
desteğinde
Irak’ın
kuzeyinde oluşturulan ’Kürdistan’da
dün
peşmerge
reisi
Mesud
Barzani’nin partisi KDP’nin kurultayı
vardı. Kurultaya Türkiye’den de milletvekilleri de katıldı. AKP Genel
Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve
Abdülkadir Aksu, kurultay için Irak’ın
Erbil kentine gitti. Özel uçakla
beraberinde Bağdat Büyükelçisi
Murat Özçelik ile Ankara’dan Erbil’e
giden Çelik ve Aksu’yu havaalanında
Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari,
Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen ve
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Azərbaycan kürd torpağı kimi təqdim olundu

“Eurovision”un rəsmi saytında tariximiz və milli kimliyimiz ciddi şəkildə təhrif olunub

Bu il “Eurovison” musiqi yarışmasına ev sahibliyi edəcək ölkəmi-

zlə bağlı www.eurovision.tv
saytının
təqdimatında
tariximiz,
ictimai-siyasi
həyatımız və iqtisadiyyatımız haqda yanlış
məlumatlar
yerləşdirilib. Yarışmanın
rəsmi yayın orqanı
olan
“www.eurovis i o n . t v ” d ə
Azərbaycanın kürd
və fars əsilli insanların vətəni
olduğu vurğulanır. Bununla

yanaşı azrbaycanlıların türk
yox, “azəri” millətinə mənsub
olduğu deyilir: “Azərbaycanda
qəbilə-tayfaların formalaşması
b.e.ə üçüncü minilliyə təsadüf
edir. Bunda Manna və Midiyanın
nüfuzlu
tayfa-qəbilələrinin
üzvlərinin rolu olub. Midiya əhalisi hind-avropa kökənlidir və
müasir kürdlərin əcdadlarıdır”.
Bu yanlışlıqla bağlı Azərbaycan
tərəfin hər hansı tədbir görübgörmədiyi bəlli deyil. Mövzunu
diqqətdə saxlayacağıq.
azadlıq.info
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Mìllì ìstìhbarat şefì Hakan Fìdanın PKK ìlə nə əlaqəsì?
Ìstanbul Məhkəməsì dörd nəfərìn həbsìnə qərar verdì,
hökumət ìsə parlamentə «MÌT»çìlərì qoruyan təklìf ìrəlì sürdü
Türkìyənìn
Mìllì
Ìstìhbarat
Təşkìlatının (MÌT) rəhbərì Hakan
Fìdanın ìfadə vermək üçün qəfìldən
Ìstanbul Prokurorluğuna çağırılması
ölkənìn gündəmìnə bomba kìmì
düşüb. MÌT şefì ìstìntaqa KCK olayı
ìlə bağlı dəvət olunub. KCK
Türkìyədə PKK-nın şəhərlərdə
təşkìlatlanmış qoludur və prokurorluqda bu ìş üzrə aparılan ìstìntaq
çərçìvəsìndə Türkìyədə yüzlərlə
adam həbs edìlìb. Parlamentdə təmsìl olunan kürd əsìllì mìllət vəkìllərìnìn də
KCK ìlə ìşbìrlìyìndə
olduğu bìldìrìlìr. Bu soruşdurmanın
bu qədər dìqqət çəkməsìnìn bìr
səbəbì də H.Fìdanın baş nazìr
Rəcəb Tayyìp Ərdoğana yaxın kadr
olmasıdır.
Prezìdent və baş nazìrlə qapalı görüş
Hakan Fìdanla yanaşı, bu qurumun keçmìş dìrektoru Əmrə Taner və
müavìnì Afet Günəş də ìfadə verməyə çağırılanlar sırasında olub.
Lakìn onların heç bìrì ìstìntaqa getməyìb. Hakan Fìdan baş verənlərə
aydınlıq gətìrmək üçün fevralın 9-da
ìlk olaraq prezìdent Abdulla Gül,
daha sonra ìsə baş nazìr Rəcəb
Tayyìp Ərdoğanla ìkì saata yaxın
qapalı görüş keçìrìb. Görüşlərdə
nələrìn müzakìrə olunduğu və hansı
qərarların qəbul olunduğu hələ kì,
bəllì deyìl. Hələlìk bəllì olan odur kì,
prokurorluq öz araşdırmasını axıra
qədər aparmaq nìyyətìndədìr. MÌT-ìn
Hüquq Müşavìrlìyìnìn rəsmì etìrazı
da vəzìyyətì müsbətə doğru
dəyìşməyìb.
Prokurorluqdan
bìldìrìblər kì, Hakan Fìdan və dìgər
yetkìlìlərlə
bağlı
soruşdurma
aparmaq
huququ
Ìstanbul
Cümhurìyyət
Baş
Prokurorluğundadır və bu baxımdan
MÌT Müşavìrìlìyìndən gələn təpkìlərìn heç bìr hökmü yoxdur.
Dünən ìsə məlum olub kì,
H.Fìdanın ìfadəsìnìn məcburì qaydada
alınması
üçün
Ankara
Prokurorluğuna təlìmat göndərìlìb.
Türkìyənìn “Hürrìyet” qəzetìnìn
məlumatına görə, H.Fìdan bu təlmata
uyğun
olaraq
Ankara
Prokurorluğunda
ìfadə verəcək.
Ìfadə verməkdən əsassız yerə boyun
qaçıran MÌT rəhbərìnìn müavìnlərì
Yaşar
Yıldırım
və
Hüseyn
Kuzuoğlunun, həmçìnìn Əmrə Taner
və Afet Günəşìn ìsə saxlanılmasına
qərar verìlìb. Qərarı Ìstanbulun Ağır
Cìnayətlər Məhkəməsì çıxarıb.
Adıçəkìlən şəxslər saxlanılan kìmì
Beşìktaşdakı Ìstanbul Ədlìyyəsìnə
gətìrìləcəklər.
Maraqlıdır
kì,
H.Fìdanın ìstìntaqa çağırılmasından
sonra Ìstanbul polìsìndə ìkì şöbə
müdìrì qəfìl ìşdən azad edìlìb.
Soruşdurmanın başlama səbəbìnə
gəlìncə, Türkìyə mətbuatı ehtìmal
edìr kì, MÌT rəhbərlərì Ìsveçrədə PKK
təmsìlçìlərì
ìlə
apardıqları
danışıqlara görə ìstìntaqa çağırılıb.
Ötən ìlìn sonlarında MÌT şefìnìn və
keçmìş müavìn Afet Günəşìn PKK
təmsìlçìlərì ìlə görüşünün səs qey-
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Buyurun, bu da sizə Heydər Əliyevin milli
kimlik siyasətinin sonu. Dilin adını “Türk
dili”ndən “azərbaycan dili”nə çevirəndə, millətin adı azərbaycanlı olanda, əlbəttə, türkə
fars da, kürd də deyərlər, lap erməni də.
Görün, yer mənsubiyyət şəkilçisi ilə bitən millət adımı olar? Demək ki, bu dövlətin hansı
millətə aid olduğu bəlli deyil, aləm dəyib birbirinə. Hələ bu azəri kəlməsi!
Dövlətin başında hansı millətdən birinin
olması şərt deyil; məsələn, bir Türk dövlətinin
başında kürd də dura bilər, talış da, ləzgi də
və s. Əsas odu ki, həmin şəxs o dövlətin
vətəndaşı olsun və dövlətin qanunlarına, prinsiplərinə sadiq qalsın. Milli ayrı-seçkilik
salmasın. Hakimiyyəti ancaq öz millətindən
olanlarla doldurmasın. Indi kimi dindirirsən,
deyir, bu dövlət kürdlərin əlindədi və s.
Od olmasa, tüstü çıxmaz deyiblər. Demək,
deyilənlər boşuna deyilmiş. Əgər “Avroviziya”
müsabiqəsinin rəsmi saytı www.eurovision.tv
də bu cür yazıbsa, torpaqlarımızı kürd torpağı,
millətimizi kürd-azəri göstəribsə, demək, deyilənlər doğru imiş.
Sözün açığı, mən bir rəsmi saytın durduğu
yerdə belə yanlış informasiya yerləşdirəcəyinə inanmıram. Bu, elə bir məsələdi ki, başısoyuqluğa yol vermək mümkün deyil. Ən azı o
sayt ölkəmiz, xalqımız haqda özbaşına informasiya toplamağa çalışsaydı, onda istənilən
ensiklopediyadan həqiqətə daha yaxın olan
informasiya ilə qarşılar, millətin adını azəri
yox, elə türk, ən azı “azərbaycanlı2 yazardı.
Dilinin ən azı sovet dərsliklərində deyildiyi
kimi ”türk dilləri ailəsinə daxil olan, türk dilləri
ilə qohum olan" bir dil olduğunu yazardı. Lakin
bunlardan heç biri olmayıb. Deməli, sayta yerləşdirilən informasiya haradansa hazır şəkildə
təqdim olunub saytın idarəçilərinə.
...Saytın təqdimatında tariximiz, ictimaisiyasi həyatımız və iqtisadiyyatımız haqda
yanlış məlumatlar yerləşdirilib. Yarışmanın
rəsmi
yayın
orqanı
olan
“www.eurovision.tv”də Azərbaycanın kürd və
fars əsilli insanların vətəni olduğu vurğulanır.
Bununla yanaşı azrbaycanlıların türk yox,
“azəri” millətinə mənsub olduğu deyilir:
“Azərbaycanda qəbilə-tayfaların formalaşması b.e.ə üçüncü minilliyə təsadüf edir.
Bunda Manna və Midiyanın nüfuzlu tayfaqəbilələrinin üzvlərinin rolu olub. Midiya əhalisi hind-avropa kökənlidir və müasir kürdlərin
əcdadlarıdır”,- “azadlıq.info” yazır.
Bu informasiya öz formasına görə ilk
olaraq Iranda fars şovinistlərinin Azərbaycan
türkləri haqda dediyi fikirlərə bənzəyir. Hətta
eynisidi. Sadəcə, Iranda bizim haqqımızda
danışarkən milli kimliyimizə kürd sözü qoşulmur. Qalanları isə eynidi. Fars şovinizmi
Güney Azərbaycan türklərini fars hesab eləyir,
sadəcə, deyirlər ki, böyük türk axınları zamanı
onlar türkləşiblər. Hətta farslar onlara geri
dönüş qapısının açıq olduğunu belə deyirlər nə qədər gec deyil, dönün,- deyirlər. Lakin
mən bir Avropa saytının durduğu yerdə
birdən-birə farsa-kürdə qahmar çıxmasını o
qədər ağlabatan saymıram.
Nə olur-olsun, fəhmlə də olsa, hiss
eləyirəm ki, sayta yerləşdirilən bu “tarixi” bilgi
məhz Azərbaycandan ötürülüb. Hətta
mümkündü ki, yaxın günlərdə sayta rəsmi
təkzib göndərilsin. Məlumat götürülsün və
daha gerçəkçi bir informasiya ilə əvəz edilsin.
Lakin artıq olan-olub. Nəzərdə tutulan
məqsədə çatılıb. Gələcək üçün nəzərdə tutulan etnik problemlərin əsası qoyulub.
Türkiyəni illərdir girinc eləyən kürd sorunu
Azərbaycan üçün də işlək vəziyyətə gətirilir bu
informasiya ilə.
Zənnimcə, göndərilən təkzibdən sonra
sayt səs-küy salmayacaq, “bizə xəbəri özünüz
göndərmisiniz” deməyəcək. Heç şübhəm
yoxdu ki, Azərbaycan neftindən qazanılan
paralarla sayt yerində farağat oturacaq, hətta
yanlışlığa görə üzr də istəyəcək. Bu neft
başımıza hələ çox bəlalar gətirəcək. Necə
deyərlər, qızınmadıq istisinə, kor olduq
tüstüsünə...

Türkìyədə “MÌT zəlzələsì”
dlərì bìr müddət əvvəl ìnternetə
sızdırılıb. O vaxtda qədər dövlətìn
PKK ìlə danışıqlar apardığı barədə
xəbərlər yayılsa da, hökumət rəsmìlərì bunu ìnkar edìrdì. Səs qeydlərìnìn ìnternetə sızdırılmasından
sonra baş nazìr Ərdoğan bìldìrmìşdì
kì, danışıqlar hökumət adından yox,
dövlət adından aparılıb.
Abdulla Gül: “Türkìyə
üçün həqìqətən də talesìz
və üzücü olaydır”
MÌT yetkìlìlərì ətrafında yaranan
qalmaqalla bağlı Türkìyənìn rəsmì
daìrələrìndən, eləcə də müxalìfət
lìderlərìndən də reaksìyalar gəlìb.
Prezìdent Gül məsələnìn Türkìyənìn
gələcəyìnì, mìllì təhlükəsìzlìyìnì
yaxından maraqlandırdığını bìldìrìb:

gìrəcək”.
“Fìdanın ìfadəyə çağırılması ağıla
və hüquqa uyğun deyìl”
Hakìm
Ədalət
və
Ìnkìşaf
Partìyasının baqan müavìnì Ömər
Çelìk ìsə məsələnìn bu nöqtəyə
gəlməsìnìn koordìnasìya əksìklìyìndən yarandığını bìldìrìb: “Fìdanın
ìfadəyə çağırılması ağıla və hüquqa
uyğun deyìl. Bu teorrora qarşı
mübarìzəyə
də
mənfì
təsìr
göstərəcək bìr durumdur”.
Ìqtìdar mənsublarından fərqlì
olaraq müxalìfətìn baş verənlərə
reaksìyası sərt olub. CHP başqanı
Kamal
Kılıcdaroğlu
məsələyə
münasìbət bìldìrərkən baş nazìr bìr
toplantı keçìrsìn, açıqlama versìn
tələbì ìlə çıxış edìb: “Bìr gün MÌT rəhbərì sorğu-suala çağırılır, o bìrì
gün Türkìyə Sìlahlı Qüvvələrìnìn
gənəlkurmay başqanı həbsə
atılır. Ìnsanlar hər səhər
qəzetlərìn manşetlərìndə baxanda ürkürlər. Bìz necə ölkədə
yaşayırıq? Türkìyə belə ìdarəetməyə layìq deyìl”.
“Terrorçularla bazarlıq edənlərdən mütləq hesab soracağıq”
MHP başqanı Dövlət Baxçalı
ìsə Hakan Fìdanın ìfadədən
yayınmasının
anlaşılmaz
olduğunu bìldìrìb. Baxçalı deyìr
kì, ìfadənìn verìlməməsì üçün
hüquqì bəhanə axtarmaq yanlışdır: “MÌT yetkìlìlərìnìn bölücü
örgütlə əlaqələrì barədə ìddìalar
var. Onların Ìfadədən yayınmaları şübhələrì bìr az da dərìnləşdìrìr. Bìz KCK soruşdurması
çərçìvəsìndə baş verənlərì mìllətìmìz
adına
yaxından
ìzləyəcəyìk.
Bölücülüyə şəraìt yaradan, terrorçularla bazarlıq edən sìyasì kadrlardan
da mütləq hesab soracağıq. Türk
mìllətìnìn müqəddəratına əl uzadılmasının
məsulìyyətì
Türkìyə
hökumətìnìn üzərìnə düşür”.
Dünən
Türkìyə
hökumətì
məsələyə fərqlì şəkìldə müdaxìlə
edìb. AKP-dən olan mìllət vəkìllərì
dövlət ìstìhbarat xìdmətlərì və “Mìllì
Ìstìhbaharat Təşkìlatı” qanuna bìr
maddəlìk dəyìşìklìk təklìfìnì parlamentə təqdìm edìblər. Həmìn
dəyìşìklìyə əsasən MÌT görəvlìlərì və
baş nazìr tərəfìndən özəl tapşırıq
alan şəxslər haqqında soruşdurma
başlatmazdan əvvəl baş nazìrdən
ìcazə alınmalıdır.
Bu arada dünya mətbuatı da
Türkìyə MÌT-ìnìn adı ətrafında baş
verənlərə genìş yer ayırıb. Məsələn,
Ìngìltərənìn nüfuzlu nəşrlərìndən olan
“Fìnancìal Tìmes” “Türk casuslarının
şefì PKK ìlə əlaqələrlə bağlı ìfadəyə
çağırıldı” başlıqlı məqaləsìndə yazır
kì, Hakan Fìdanın ìfadə vermək üçün
çağırılması görülməmìş bìr addımdır.
Çünkì Fìdan baş nazìr Ərdoğanın
yaxın adamıdır və PKK ìlə bağlı
bütün görüşlərì baş nazìrìn tam
dəstəyì ìlə həyata keçìrìb.
www.azadliq.info
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“Qurumlar
qanunlara
verìlən
vəzìfələrìnì yerìnə yetìrmək baxımından günahlandırılanda çox dìqqətlì
olmaq lazımdır. Bu mövzu və bütün
bunların yaşanması Türkìyə üçün
həqìqətən də talehsìzlìkdìr və
üzücüdür. Ümìd edìrəm kì, hər kəs
öz soyuqqanlığını qoruyar və hər
şeyə aydınlıq gələr”.
Baş nazìrìn müavìnì Bekìr
Bozdağ Hakan Fìdanın faəlìyyətìnìn
cìnayət yox, vəzìfə borcu kìmì dəyərləndìrìlìb: “Ortada bìr cìnayət yox,
vəzìfə var. Terrorla mübarìzə aparanlara ən böyük dəstəyì MÌT verìr. MÌTìn elə əsas vəzìfəsì terror təşkìlatlarının ìçìnə sızmaq, onlardan
məlumat almaq, terror planlarını
öyrənmək, pul, sìlah, terrorçu transferlərìnì yaxından ìzləməkdìr. Bìr
hüquqşünas olaraq bu soruşdurmanın hüquqì məntìqìnì görə
bìlmìrəm”.
Müdafìə nazìrì Ìsmət Yılmaz
bìldìrìb kì, Türkìyə hüquq dövlətìdìr
və hüquq dövlətìndə hər kəs, eləcə
də MÌT qanun qarşısında bərabərdìr:
“MÌT ìncələmədən keçəcək. Bunda
nə problem var? Bìr narahatlıq
varmı? Toplumda MÌT rəhbərìnìn öz
vəzìfəsìnì ìcra etdìyì ìlə bağlı bìr
ìnanc
var.
Gözləyək,
görək.
Düşünürəm kì, hər şey yoluna
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Әvvәli ötәn sayımızda
Şübhәsiz ki, ermәnilәr tәbii sәrhәd
hesab etdiklәri bu dağ zolağının da qeydinә qalmışdılar vә belә hesab edirdilәr ki,
iki sәbәbә görә hәmin dağ zolağı Dağlıq
Qarabağa birlәşdirilmәlidir: birincisi, guya
bu zona faktiki olaraq ermәni әhalisinin
istifadәsindәdir; ikincisi, dağlıq zolaqda
istifadәyә yararlı torpaqlar az olduğundan
bu alçaq dağ zolağı bu vә ya digәr
dәrәcәdә dağlıq hissәdә yaşayan әhalini
çörәklә tәmin edә bilәn yeganә torpaq
fondudur.
Mәhz
bu
mülahizәlәrә
görә
Ermәnistan hökumәtinin hazırladığı
arayışda deyilirdi ki, Dağlıq Qarabağ
Talış, Marağalı, Kasapet, Kabarek,
Boyәhmәdli,
Xanabad,
Gülablı,
Yengikәnd, Kaqardin vә Qacar kәnd
cәmiyyәtlәrini
әhatә
etmәklә
Ermәnistanın hüdudlarına daxil olmalıdır.
Sәnәddә etiraf edilirdi ki, bu halda
Boyәhmәdli, Gülablı, Qacar kimi bir sıra
müsәlman
cәmiyyәtlәri
Dağlıq
Qarabağda qalır. Onlar bunu guya düzәn
Qarabağda ermәni әhalisinә mәxsusi bir
sıra әrazilәrin müsәlmanlarda qalması ilә
izah edirdilәr.
Sәnәdin әn maraqlı hissәsi onun
beşinci bәndi idi. Bu bәnddә göstәrilirdi: ”Dağlıq Qarabağın Ermәnistan
Respublikasına keçmәsi ilә birlikdә
Qarabağla Zәngәzur arasında ensiz dağ
zolağını tәşkil edәn Kürdüstan deyilәn
әrazi dә Ermәnistana keçmәlidir. Lakin bu
rayonun özünәmәxsus vәziyyәti vә
oranın әhalisi arasında millәtçilik meyllәrinin mövcud olması bu mәsәlәdә bәzi
çәtinliklәr doğura bilәr. Bu çәtinliklәri
aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı müddәaları rәhbәr tutmaq zәruridir: rayon
Şuşa-Gorus yolundan yuxarıda yerlәşir
vә cәmisi 27 min әhalisi olan altı kәnd
cәmiyyәtindәn ibarәtdir. Bu rayonda
Ermәnistan Respublikasının idarәçiliyi vә
ya әlacsız qaldıqda Azәrbaycanın protektoratlığı altında xüsusi kanton yaradıla
bilәr.
Kürdüstan tәrәfindәn Şuşa şәhәri daxil
olmaqla Malıbәylı cәmiyyәtinin ona birlәşdirilmәsi tәlәbi mümkündür. Aşağıdakı
sәbәblәrә görә bu qәbul edilә bilmәz: 1.
Bu kәnd cәmiyyәtlәrindәn yalnız Malıbәyli
kәndi oturaq hәyat tәrzi keçirir vә faktiki

1921-ci ilin may ayında Ermәnistan
hökumәti heç bir hüquqi anlayışlara
söykәnmәdәn birtәrәfli qaydada Dağlıq
Qarabağın Ermәnistana birlәşdirilmәsinә
qәrar verdi. Bu qәrarın tәzahürü kimi
Ermәnistan K(b)P MK-nın plenumu 1921ci ilin may ayının 23-dә Hakop İoanisyanı
Ermәnistan SSR-in Dağlıq Qarabağda
müvәkkili tәyin etdi.
Plenumun qәrarında göstәrilirdi:
“Hakop İoanisyan Ermәnistan SSR-in
Dağlıq Qarabağda müvәkkili tәyin edilsin
vә yoldaş Bekzadyandan tәlimat almaq
üçün o, teleqraf vasitәsi ilә Bakıdan Tiflisә
çağrılsın”.
May ayının 23-dә keçirilәn plenumda
Aleksandropol (Gümrü) qәzasının İnqilab
Komitәsi ilә bağlı mәsәlә müzakirә
edilәrkәn D.Ter-Simonyan Dәrәlәyәz
qәzasına komissar tәyin edildi. İclasda
Zәngәzur komissiyasının bәyanatı
haqqında Pirumovun mәruzәsi dinlәnildikdәn sonra belә bir qәrar qәbul edil-

Bürosunun 5 fevral 1922-ci il tarixli
iclasının qәrarında göstәrilirdi ki, “Yoldaş
Karakozov Qarabağda işlәmәk üçün
göndәrilsin. İş haqqında direktivi yoldaş
Karakozov AK(b)P MK-dan alsın”. Lakin
әn maraqlısı bu qәrarın ikinci hissәsi idi.
Orada göstәrilirdi ki, “Yoldaş Karakozov
Azәrbaycan
İnqilab
Komitәsinin,
Ermәnistan İnqilab Komitәsinin vә
AK(b)P MK nümayәndәsi kimi Qarabağa
göndәrilir”. Demәli, AK(b)P MK öz qәrarı
ilә Armenak Karakozovu hәm dә
Ermәnistan
İnqilab
Komitәsinin
nümayәndәsi kimi Qarabağa göndәrirdi.
***
Qafqaz Bürosunun 3 iyun 1921-ci il
tarixli plenumunun iclasının protokolundan aydın olur ki, Nәriman Nәrimanov
plenumun işindә iştirak edib. İclasda
Nәrimanovun Azәrbaycan partiya tәşkilatındakı әleyhdarlarından olan Sәrkisә
(tәcili olaraq işdәn azad edilmәsi),
Cәbiyev,
Axundov,
Ağamirov,
Şatunovskaya vә Lordkipanidzeyә (Bakı
komitәsinә ziyan vermәdәn yerlәrinin
dәyişdirilmәsinin Azәrbaycan MK-ya tәklif
edilmәsi) qarşı qәrar qәbul edilib. Ola
bilsin ki, Nәrimanov 3 iyun iclasında tәk
qalacağını nәzәrә alıb Qafqaz Bürosunun
qәrarına münasibәt bildirmәyib vә
mübarizәni az sonra respublika orqanları
vasitәsi ilә davam etdirmәyә üstünlük
verib.
Digәr tәrәfdәn, Qafqaz Bürosunun
“Zәngәzur mәsәlәsi” haqqında gizli
qәrarının Yuri Fiqatnerin (Qafqaz
Bürosunun katibi) imzası vә Qafqaz
Bürosunun möhürü ilә tәsdiqlәnmiş
nüsxәsi büronun bütün üzvlәrilә yanaşı
Bakıya, Nәrimanova da göndәrilib.
Göründüyü kimi, Azәrbaycan tәrәfinin
dәrhal qeyd edilәn qәrara vә xüsusilә dә
onun tәrkibinә qeyri-qanuni şәkildә salınmış Qarabağla bağlı maddәyә etiraz
etmәmәsi
az
sonra
ermәnilәrin
Qarabağa
iddialarının
güclәnmәsi
istiqamәtindәki bir sıra әmәli addımlarına
rәvac verib.
Bir sıra azәrbaycanlı müәlliflәr RK(b)P
MK Qafqaz Bürosunun 3 iyun 1921-ci il
tarixli axşam iclasının 6 saylı protokolundan vә hәmin protokola әlavә edilmiş
“tamamilә mәxfi” şifrli sәnәdlә tanış
olmadıqlarından sәhv olaraq belә hesab
edirlәr ki, Qafqaz Bürosunun hәmin
iclasında Dağlıq Qarabağla bağlı qәrar
Azәrbaycanın iştirakı olmadan qәbul
edilib. Halbuki Azәrbaycan Xalq
Komissarları Sovetinin sәdri Nәriman
Nәrimanov vә Azәrbaycan K(b)P MK-nın
katibi Qriqori Kaminski bilavasitә hәmin
iclasda iştirak ediblәr, Azәrbaycan rәhbәrliyi isә hәmin gün, demәk olar, tam heyәtdә Tiflisdә olub.
Bundan әlavә, Qafqaz Bürosu plenumunun 4 iyun tarixli iclasının protokollarından aydın olur ki, Azәrbaycan rәhbәrliyindәn hәmin vaxt Azәrbaycan
Mәrkәzi İcraiyyә Komitәsinin sәdri
Muxtar Hacıyev, Azәrbaycan K(b)P MKnın katiblәri Qriqori Kaminski vә Ruhulla
Axundov, Bakı komitәsinin katibi Sәrkis
(Danilyan) dә eyni zamanda Tiflisdә
olublar vә iyun ayının 4-dә plenumun
işindә iştirak ediblәr. Çünki iyun ayının 34-dә keçirilәn Qafqaz Bürosu plenumunun gündәliyindә Azәrbaycanla bağlı
çoxlu mәsәlә var idi.
Ardı var

e.
c

“Media forum” saytı tarixçi
alim Cəmil Həsənlinin
“Azərbaycanın sovetləşməsi və Qarabağın qara
günləri (1920-1923)”
araşdırmasını oxuculara
təqdim edir.

di ki, RK(b)P Qafqaz Bürosunun qarşıdakı plenumunda Dağlıq Qarabağ
haqqında mәsәlә aydınlaşana qәdәr
Azәrbaycana nota göndәrilmәsindәn
imtina edilsin.
Göründüyü kimi, Ermәnistan artıq
may ayından başlayaraq Dağlıq
Qarabağın ilhaq edilmәsi istiqamәtindә
әmәli addımlara keçmişdi. Digәr tәrәfdәn,
ermәnilәr RK(b)P MK-nın Qafqaz
Bürosunun iyun ayının әvvәllәrindә keçirilәcәk plenumunda Dağlıq Qarabağ
mәsәlәsinin müzakirә edilәcәyindәn
mәlumatlı idilәr. Ona görә dә hüquqi
baxımdan bu qanunsuz addımın gerçәklәşdirilmә yollarını axtarır vә indi Qafqaz
Bürosunun qәrarı ilә ona qanuni don
geyindirmәk vә Azәrbaycanın müqavimәtini qırmaq istәyirdilәr. Qafqaz Bürosunun
3 iyun (1921-ci il) plenumunun qәrarı ilә
Dağlıq
Qarabağı
mәnimsәmәk
istiqamәtindә
Ermәnistana
verdiyi
“tövsiyә” dә mәhz bu zәrurәtdәn irәli gәlirdi.
***
1921-ci ilin mayında Azәrbaycan rәhbәrliyi dә Qarabağla bağlı tәşkilati baxımdan bir sıra qabaqlayıcı addımlar atmışdı.
1920-ci ilin mayından 1921-ci ilin yanvarına qәdәr Qarabağ vә Zәngәzur
fövqәladә komissarlığında rәhbәr vәzifә
tutan Armenak Karakozov Ermәnistan
Tәsәrrüfat Şurasındakı tәxminәn bir illik
fәaliyyәtindәn
sonra
yenidәn
Azәrbaycana qayıtmışdı. 1921-ci ilin may

te
w

Cəmil HƏSƏNLİ
Tarix elmləri doktoru, professor

olaraq indi o da mövcud deyil, sovet
hakimiyyәti qurulduqdan sonra kәndin
әhalisi arana enib. Qalan kәndlәr köçәri
hәyat tәrzi keçirirdi vә son illәrdә özlәrinin
düzәnlikdәki torpaqlarında qәti olaraq
mәskunlaşıblar; 2. Bu kәnd cәmiyyәti
(Malıbәyli - C.H.) paz kimi Vәrәndi
Xaçından ayırır vә belә vәziyyәtdә Şuşa
qәzasının bu iki sahәsindәn bir inzibati
vahid yaratmaq mümkün deyil; 3. Bu
mülahizәlәri biz eyni ilә Şuşikәnd
cәmiyyәtinin torpaqları vә Qaybalıkәnd
ermәni kәndi ilә tamamilә әhatә olunmuş
Şuşa şәhәrinә dә aid edә bilәrik. Şuşa
şәhәri özü tarixi rayon olaraq Şuşikәnd
cәmiyyәtinin bir hissәsidir; 4.Kürdüstan
da eyni ilә Xankәndindәn keçәn yol
vasitәsi ilә aranla birlәşir”.
Sәnәdin yekun hissәdәn ibarәt olan
altıncı maddәsindә Ermәnistan hökumәtinin niyyәti daha açıq şәkildә ifadә
olunurdu.
Orada
yazılırdı
ki,
“Kürdüstandan cәnuba Hәkәri çayı
boyunca böyük hissәsi ermәni әhalisindәn ibarәt olan Qaladәrәsi vә Cәmilli
kәnd cәmiyyәtlәri yerlәşir. Bu hәmin
zolaqdır ki, oradan şose yolu keçir vә bir
inzibati vahid, habelә bir idarәçilik yaratmaq üçün Dağlıq Qarabağ yalnız bu yol
vasitәsilә Zәngәzurla birlәşә bilәr. Bu
bağlantı olmadan Dağlıq Qarabağın
Ermәnistan
Respublikasına
birlәşdirilmәsinin heç bir mәnası yoxdur”.
***
Mәhz bu mülahizәlәrin tәsiri altında

ayının 3-dә o, Azәrbaycan İnqilab
Komitәsinin dekreti ilә Qarabağ vә
Zәngәzura fövqәladә komissar tәyin
edilmişdi. Görünür, bu müddәtdә
Ermәnistan Dağlıq Qarabağı özünün
“ayrılmaz hissәsi” elan etdiyindәn,
Nәriman Nәrimanovun tәbirincә desәk,
Azәrbaycan İnqilab Komitәsi “bir ayağı
Ermәnistanda, bir ayağı Azәrbaycanda
olan” ermәnilәrdәn biri kimi Karakozovu
birinci şәxs qismindә “fövqәladә vә qeyrimәhdud hüquqlarla” Qarabağa göndәrmәkdәn ehtiyatlandı. Ona görә dә may
ayının 15-dә Azәrbaycan İnqilab
Komitәsi yeni dekretlә A.Karakozova
may ayının 3-dә verilmiş mandatı lәğv
etdi vә o, Qarabağ dairәsi üzrә fövqәladә
komissarın müavini tәyin edildi.
Lakin Sergey Kirov Azәrbaycan partiya tәşkilatına rәhbәrlik etmәyә başlayandan sonra Karakozovun mәsul şәxs kimi
Qarabağa göndәrilmәsinә nail olmuşdu.
AK(b)P MK-nın Siyasi vә Tәşkilat
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Möhtac olmamışam qohuma, yada,
Belә davranmışam fani dünyada.
Allahım ömrümü vermәsin bada,
Zәhmәtim yaşadıb illәrdәn bәri.

“General” poemamı tәhlil edәndә,
Mәn elә bildimki doğru deyirsәn.
Mәnә sataşırsan ay cocux bәndә,
Vicdanını azca yana әyirsәn.
Atan yerindәyәm, söz deyәn zaman,
Ağsaqqallıq hörmәtini unutma.
Nalayıq söz deyib olma utanan,
Özünü hamıdan ağıllı tutma.
Fenomen demişdin ilk mәqalәndә,
İndisә “Nobelә” tәqdim edirsәn.
İnternetә verdin, abır yox sәndә,
Bu nanәcib yolla hara gedirsәn?
Tәrgit o adәti, mәn böyük Qaya,
Yel kimi әssәndә, gücün çatammaz.
Körpә gözlәrinlә bax bu dünyaya,
Cavan olduğunçün düşün sәn bir az.

ŞAİRİN
İlk sevgisi qismәt olmur şairin,
Bütün şairlәrin budur taleyi.
Bu fikir dәrindir, dәrindәn dәrin,
Çox olsa da hamısından biliyi.
Qismәt olmayanda ilk sevgilisi,
Daim ürәyindә qalır bәd hissi.
Şair qәbul etmәz hәr bir naqisi,
O, sevir daxili hәr gözәlliyi.
Bәzәn bәd tale qismәtdi ona,
Talesizlik onu çatdırır sona.
Әbәdi gileyli o yana-yana,
Sevir özünәmәxsus o özәlliyi.
Belә yaranıbdır, әzәldәn belә,
Qәmlәr şair üçün ağır bir şәlә.
Әgәr bu dünyaya yenidәn gәlә,
Yenә qәbul etmәz olan hәr çiyi.

Kişisәnsә tәnqit eylә harını,
Onda bilәcәm kişisәn-kişi.
Xalq malını yeyәn yekәqarını,
Tәrgit әdalәtsiz olan vәrdişi.
Nәriman Әyyubam, yaxşıca tanı,
Daim söylәmişәm mәn hәqiqәti.
İndi mәnim kimi yazanlar hanı?
Hörmәtsizlik mәndә olmayıb qәti.
14.01.2012

ÇİNARӘM, AY ÇİNARӘM
Sәn elimin göyçәyi,
Qızılgülün lәçәyi.
Tez açılan çiçәyi,
Çinarәm, ay Çinarәm.

UTANMIRAM

Dağların lalasısan,
Sәn ceyran balasısan.
Qәlbimdә qalasısan,
Çinarәm, ay Çinarәm.

.n
e

Naz etmә gözәl qız, naz etmә mәnә,
Nә qәdәr naz etsәn qıdıxlanmıram.
Artıq qocalmağım yaraşmır sәnә,
O keçmiş lәzzәti artıq anmıram.

Arzumdu xoşbәxt yaşa,
Ömrün şәn keçsin başa.
Gül üzün bir tamaşa,
Çinarәm, ay Çinarәm.

İllәr gәlib keçib, vaxt ötüb yaman,
Başımın üstündә hәrlәnir duman.
Gümrahlaşmağıma qalmayıb güman,
Gәnclikdәki kimi özümü sanmıram.

w

Qocalığım hiss edilir gündәlik,
Az qalıbdır әlimә alam çәlik.
Bir yüngül iş görsәm oluram lәlik,
Gedәn gәncliyimә heç dә yanmıram.

w

O qәdәr dә pis keçmәyib gәncliyim,
Nә dә ki olmayıb heç vaxt bicliyim.
Bişmişәm dәmir tәk, qalmayıb çiyim,
Nә gәlib başıma onu danmıram.

w

Bircә taleyimdәn gileyliyәm mәn,
Qoymadı vaxtında çap olum nәdәn?
Vaxtında çap olub deyә bәrk gedәn,
Heç dә bәrk gedәndәn әskik qanmıram.
Fәrmansız olsam da Xalqın şairi,
Bәzi fәrmanlıdan mәnәm çox iri.
Nәriman Әyyubam, illәrdәn bәri,
Hәqiqәti yazıram, utanmıram.
11.06.2010.

YAŞAMIŞAM
Tәr töküb yaşayıb yaratmışam mәn,
Havayı keçmәmiş ömrün günlәri.
İstәmәmişәm ki, heç vaxt, heç nәdәn,
Alnımdan axmasın xәcalәt tәri.
Belә yaşamışam ömrüm uzunu,
Әritmişәm daim qәlbin buzunu.
Uşaqlıqda otarmışam quzunu,
O da olub uşaqlığın hünәri.

XWEZİL, DİNÊ AŞÎTÎ BE
Xwezil dinê aşîtî be, top, tifinga derneyên deng,
Hilşên sûrê tew sînora, erş û kursî qet nebin ceng.
Teyarê xof bihelînin, keştî atom mekin behra,
Xasbaxçê ter, dibistana çêkin dewsa bombêd jehra.
Leşkerê şêr bê çek bikin, wekî şênbin deşt û zozan,
Bila îdî gund û bajar nebin xeza, nebin wêran.
Bên sivrekê Ereb, Yûnan, Îspan, Frank, Pak û Hindî,
Kurdistana min aza be, lêxe hîmnê xweyî cindî.
Dest bidine hev Macar, Polan, Rûmin, Bolgar, Tirk û Hebeş.
Qawa miskîn hasil bike, boy dostêd xwe tim zengê reş.
Gelêd Kûbê deştê şekir bêcer bikin bê xof, bê tirs,
Vyêtnam şên be, bibe sayî asîmanê Çîn û Ûris.
Bibin pismam Fars û Alman, Cihûd, Korya, Fîn, İngilîs,
Edilayê, him dostayê bînin ziman hemû meclîs.
Qazax, Qirqiz, Tacîk, Turkmen, Azer, File nolî berê,
Pişt bidine hev, tev kar bikin, kîn û qudret nav van derê.
Gurc, Ûkraîn, Ûzbêk, Êston, Moldavanê pir emek hez,
Lîtov, Latiş, Tatar, Başkurd bibin dostê hev bê qerez.
Felestînî xudan ax be, Efqan mal da rihet rûnê,
Xwînxarê har jehr û mewtê bernedine nava hewê.
Gelê kole aza bibin, tu car nebin qetlêd giran,
Her milletek welatê xwe, bibe xwayî, bibe xwedan.
Afrîqa şîn, Amerka şên, bibin dostê heve hurmet,
Tew mezhebê, dinê heyî, hevra bikin qedir, qîmet.
Celladê har zelûl bibin, pêş heqîyê bidin cawê,
Her çar qolba xwîn merêje, sivik bibe barê dinê.
Hemû millet bibin bira, mêvan werên welatê min,
Pêş şehîdêm temenne bin, pîroz bikin azaya min.

te
w

Nәriman Әyyub, sәnin dә ilk sevgilin,
Qismәtin olmadı, gödәldi dilin.
Sevgisiz dolandı nә qәdәr ilin,
Sevmәdin ürәkdәn başqa heç nәyi.
15.06.2010.

Barîyê
Bala

Ay ömrümün incisi,
Gözәlin birincisi.
Sәsin bülbülün sәsi,
Çinarәm, ay Çinarәm.
01.01.2011.

ALLAHIM

İkicә әsrdә yaşatdın mәni,
Sәndәn razı qaldım, razı Allahım.
Nә unutdun mәni, nә atdın mәni,
Qәbul etdim sәndәn azı, Allahım.
Toxtaxlığı verdin, bәyәndim azı,
Olmadım heç zaman sәndәn narazı.
Heyif, çala bilmәdim telli sazı,
Kaş çala bileydim sazı, Allahım.
Çәtinlik olsa da yaşatdın mәni,
Hәrdәn incitsәn dә şirin bәdәni.
Yenә unutmadım daima sәni,
Qәbul etdim sәndәn nazı, Allahım.
Sәn qismәt eylәdin, mәn yazdım yazı,
Şeirlәrdәn hәm çoxunu, hәm azı.
Gözәllәrdәn qәbul eylәdim nazı,
Qismәt etdin, yazdım yazı, Allahım.
Şeirlәr yazıram gündәlik yenә,
Sәni sәslәyirәm mәn dönә-dönә.
Nәrimanam, hәlәlik ömür ver mәnә,
Görüm olan yaramazı, Allahım.
05.05.2011.

Rabin, rabin, gelê Azer, Kurdên kebîr,
Bibin kulmek lezgî, taliş, tatên tivdîr!
Rabin, bila peyhatî me nelomînin,
Çawa tirsek, me cêr mekin, neniqlînin!
Welat dêye, qam-qinyаte, him jî hêlîn,
Nav-namûse, gerek bigrî destda qewîn.
Kesê bê ax şîv-şekire boy wî mirin,
Welat diçe, gelî bira, îdî rabin!
Îro roja xîretêye, xwe medin paş,
Azer, Kurda kişandine tevayî êş.
Hildin heyfa şêr-şembaza, pêşda herin,
Namûs diçe, gelî bira, îdî rabin!

om

ZALIM OLMA
Zamin zalım olma, sev hәqiqәti,
Elә bilirdimki düz danışırsan.
İki üzlüyü sevmirәm qәti,
Sәn fani dünyada yaman çaşırsan.

Rabin, rabin, zerpa lêxin, bikin gazî,
Welathezbin nolî Barzan, mîna Qazî!
Neyar delke, wan ji welêt bikin dere,
Dilê van da binikînin kêr-xençele!

Ez dixazim kûlîlkên ter dîsa bînkim,
Laçîna xwe têr hemêzkim, him jî maçkim.
Kanya Îsa bingeh daynim, lêxim hebin,
Hebûn diçe, gelî bira, îdî rabin!
Rabin, rabin, warê neyar bikin tar-mar,
Fitê medin îdî bijî gurê xedar.
Ala sê reng bilind bigrin pêşda herin,
Welat diçe, gelî bira, îdî rabin!

e.
c

Nәriman
Әyyub

Yaltaqlığım olmayıbdır heç zaman,
Belә doğulmuşam gözәl anadan.
Aldada bilmәyib mәni heç nadan,
Yaşadıbdır daim qeyrәt tәpәri.
Heç vaxt olmamışam gözükölgәli,
Çiynimdә olubdur Tanrımın әli.
Fani dünyamıza mәn ki gәlәli,
Nәriman Әyyub tәk işlәtdim sәri.
05.06.2010.
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DÎNÊ ÎSLAM

Bavpîrêd me bizan bûna wê me kor ke dînê Îslam,
Wê wede da şûr hildana, ne dikirin em musulman.
Qet nedibûn dîlê mêjê, mêl nedibûn pêş mizgevta,
Roja îro me ne dikir dew û doza war-rusqeta.
Ezim, ezim ne gotana, bimeşyana tevî zemîn,
Dinya fire teng nedibû, pêşya Kurda îro yeqîn.
Hesret û êş, jan û keser, me ra nedibûn barên giran,
Neyarê har destê zorê, mal-milkê me nedkir talan.
Nolî teva bijiyana emê hetev, tim bextewar,
Serê rîya, nava çîya, em nedibûn sêfîl, suxar.
Ked-heda me qet nedibû para hovya, gurê gewir,
Wê rûyê me bikenîya dinya, alem, him jî dewr.

DÎN Û WELAT BİRANE
Rîya xwedê rast-heqîye,
Mezhebê min şafiqîye.
Bê mezhebî dîna dere,
Berê-berda xwelî sere.
Dînê efzel – Îslame,
Pirtûka wî – Qurane.
Lel-cewahir wê daye,
Kilyameta Xwedaye.
Dîn û welat birane,
Bê welatî girane.
Bê welatî – bê ware,
Hejare, tengezare.
Welat ruhe, hêlîn, cane,
Ew ronaya herd çavane.
Ewa kesê bê welate,
Zulum ser wî tim du qate.
Welat mêje, him taete,
Dîn û îman, merîfete.
Kal û bava rast gotîye,
“Dinya ronik ew cinnete.”

WELAT DİÇE, GELÎ BİRA ÎDÎ RABİN!
Rewayî şerê Qerebaxa çîya dikim, kîjan ku 1988 salê
nava Azerî û Ermenîya da despê bûye.
Kanî Şûşe, Xankenda şên, mizgevtên rind,
Laçîna sar, kal Xocelî, hezara gund?
Tîrên neyar dil-hinavêm dihelînin,
Welat diçe, gelî bira, îdî rabin!
Ka Kelbecer, ormanêd rewş, avên şerbet,
Tirba Vagîf, Çidir dûzî, koşkêd rehet?
Ka Eskeran? Neyar îdî tew zevt kirin,
Welat diçe, gelî bira, îdî rabin!
Kanî Qemze – dotа Kurda, zilamên xurt,
Xosrovê şêr, Çîngîzê mêr, Sultanê Kurd,
Mêrxas Nebî, xatûn Hecer – esil da Kurd,
Welat diçe, gelî bira, îdî rabin!
Ka Axdaban, mala Şemşîr, Berşada gur,
Axdera têr, rind Xocevend, medenêd durr?
Kerkîcahan, Malibeylî kaf-kûn kirin,
Welat diçe, gelî bira, îdî rabin!

ÇAWA NEGERÎM
Pismamê qenc, dil kul meke,
Kedera wî weke dinya.
Hesreta min Kurdistane,
Dijmin kiriye çar kerîya.
Dotê cindî, bûkê nazik,
Bavê cahal, dayka rindik,
Xortê bi eşq, zarê sivik,
Qirbûn, qirbûn, jê man hindik.
Bajarê geş, kanê zengîn,
Gundê mezin, koşkêd rengîn,
Tew şewitîn, tew hedimîn,
Ça ne girîm, nekim axîn?..
Çemên zelal, him berên kûr,
Erş û kursî, ezmanê dûr.
Eger hildin gişk derdên min,
Wê belabin bi sero-bin.

ÇEMÊ FİRAT
Ka Fîzûlî, ka Cebraîl, gundê Zîlan?
Bûne rijî him Kûbadli, him Zengîlan.
Pêş neyara mêr natewin, mêr narevin,
Welat diçe, gelî bira, îdî rabin!

Tu min sih ke, bisekine, bilûvîne, meke xuşîn,
Rica dikim were tev min basûd bike hespê zemîn.
Çargav bajo dinya fire, deşt-zozana derê geştê,
Kurdistana mine rewşe, libasê nûh li wê xweş tê…

Xêle wexte Hekara gur xûn dikişe,
Bûkê xêlî xwe kirine xemla reşe.
Kur-keçên me miraz dil da hêsîr birin,
Welat diçe, gelî bira, îdî rabin!

Çemê Firat, bûka teze reş xemilî, gelo çima?
Bav şehîd ket, dayîk birin, lorik birçî hîvya kê ma?
Gund û bajar kirin wêran, ser zinara xwîna me ma,
Hemû Kurdan, Kurdistanê aza bike em bibine şa.

Cînarîya sal-zemana zû bîr kirin,
Nan-xoya me tev xaribû, pêpez kirin.
Sîlva, Sêro, Vazgên, Zorî şer rakirin,
Xîret diçe, gelî bira, îdî rabin!

Çemê Firat, qurne-qurne tev te kişyan hêsrên Kurdan,
Wate çîye dayîka min xilaz nabe kul û derdan?
Îdî bese, bikêlime, li alemê bike hewar,
Belkî îcar qencê dinê hemû Kurdan bikin sitar.
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Беляликля, Ы Шащ Исмайыл Сяфяви мцхтялиф феодаллыглары
ващид мяркязя табе етмякля, юлкяни сийаси ъящятъя бирляшдирмяк вя мяркязляшмиш дювлят йаратмаг цчцн
рцшейм гойду. Бу ися юз дюврц цчцн ирялийя доьру бир
аддым иди. Лакин онун юз юлкяси хариъиндя, о ъцмлядян
Ираг-Яряб, Ермянистан, Эцръцстан вя хцсусиля
Кцрдцстан яразисиндя узун заман давам едян мцщарибяляри вя бу юлкя халгларынын Гызылбашлар тяряфиндян
гарят едилмяси Ы Шащ Исмайыл дювлятинин ян мянфи ъящятини тяшкил едирди. Бу сийасят онун юлцмцндян сонра варисляри тяряфиндян дя давам етдирилди.
Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин кичик йашларындан ялдя етдийи
бир сыра бюйцк мцвяффягиййят онда ян гцввятли вя гейримящдуд бир империйа йаратмаг арзусу мейдана эятирди. Бу мягсядля дя о юзц цчцн йеэаня гцввя щесаб
етдийи шия мязщябиня даща чох архаланырды. Мящз буна
эюря дя о, щакимиййятинин илк чаьларында (1504-ъц ил) диня
«итаятсизлик» цстцндя Тябриз шящяриндя щядсиз дяряъядя
адам едам етдирмишди.
Ы Шащ Исмайыл Сяфявидя о гядяр гцрур вар иди ки, о,
200 мин няфярдян ибарят олан Османлы ордусу гаршысына
там щазырлыгсыз вя сайъа аз олан орду иля чыхды вя нятиъядя мяьлуб олду. Османлы ордусу Тябриз шящярини тярк
етдикдян сонра ися шащ Тябризя эяляряк, эуйа османлылара мцгавимят эюстярмядикляри цчцн ящалийя диван
тутду (113, 181).
Беляликля, Ы Шащ Исмайыл юз сийасятиндя Кцрдцстан
щаггында мцяййян сящвляря йол верди вя нятиъядя кцрд
тайфа башчылары османлыларла бирляшди вя Сяфявиляр ялейщиня олан тяблиьат эцълянди. Шащын кцрд тайфа башчылары
щаггындакы мянфи сийасяти онлары султан сарайына йахынлашдырмышды. Бунунла да Кцрдцстанда узун сцрян
мцщарибянин ясасы гойулду (76, 416).
Беляликля, щяр ики дювлят юз мянафеляри хатириня кцрд
тайфаларыны бир-бириня гаршы гойдулар. Бу сийасят Ы Шащ
Исмайылын вариси Ы Шащ Тящмасиб дюврцндя (1523-241576) даща кяскин сурятдя давам етди. Мящз буна
эюря дя онун щакимиййятинин илк вахтларында истяр юлкя
дахилиндя, истярся дя хариъдя Сяфявиляр ялейщиня бир сыра
цсйанлар баш верди. Щямин дюврдя Кялщур кцрд тайфасына башчылыг едян Ямир Зцлфцгар Луристан ятрафында йашайан кцрд дюйцшчцляринин кюмяйи иля Баьдад галасыны алды
вя мцстягил кцрд щюкцмяти тякшил етди (83, 10-12). Лакин
1529-ъу илдя Ы Шащ Тящмасиб тяряфиндян мяьлуб олду.
Мянбялярдяки мялумата эюря щямин илдя Тябризин
бяйлярбяйи Юлмя Тякялу 7 мин няфяр атлы гошунла Ы Шащ
Тящмасиб ялейщиня цсйан галдырараг, Тябриздя олан
шащ хязинясини яля кечиртди вя варлыларын ямлакыны мцсадиря етди. Лакин чох чякмядян шащ гошунлары тяряфиндян
мяьлуб олдуьу цчцн Ван яйалятиня гачды вя Султан
Газийя табе олдуьуну билдирди (83, 12 – 18; 76, 418). Бу
кими щадисяляр Османлы-Иран мцнасибятлярини даща да
эярэинляшдирирди, мящз еля буна эюря дя тякъя Ы Шащ
Тящмасибин щакимиййяти дюврцндя Османлы щюкумяти
дюрд дяфя Азярбайъан цзяриня щцъум етмишдир. Истяр
мцщарибя, истярся дя мцвяггяти фасиля дюврцндя кцрд,
ермяни вя эцръц халглары бу ики истилачы дювлятляр тяряфиндян гарят едилмиш вя щямин юлкяляр мцщарибя мейданы
олмушду.
1532-1534-ъц иллярдя Султан Сцлейман Газинин
Азярбайъан цзяриня биринъи вя икинъи щцъуму заманы
дцшмян гошунуну тягиб едян Гызылбашлар Кцрдцстана
дахил олдулар. Мянбялярдяки мялумата эюря щяр ики орду
арасында вурушма Яръиш вилайятиндя башланды. Щясян
Румлу гейд едир ки: «Бу вурушмада Сянан паша
юлдцрцлдц, Яръиш галасы Гызылбашлар тяряфиндян алынды вя
Ящмяд Султан Суфи оьлуна тапшырылды» (59, 260; 47, 69).
Ы Шащ Тящмасиб 1533-ъц илдя беш мин дюрд йцз
няфярлик гошунла Кцрдцстана дахил олмасыны, Ядлъяваз
иля Яръиш ямирликлярини ишьал етмясини, юз ясяриндя гейд
етмишдир (83, 34-39). Щямин дюврдя Кцрдцстан вилайяти
бир-биринин ардынъа гарят едилди.
Бидлисинин йаздыьына эюря 1534-ъц илдя Ы Шащ

Тящмасибин эюстяриши иля Яхлат, Муш вя бир сыра диэяр
кцрд вилайятляри Бядир хан Устаълу тяряфиндян гарят едилмишдир (76, 442). Лакин шащ гошунлары кцрд халгынын шиддятли мцгавимятиня раст эялдиляр. Буна эюря дя юз вятянини мцдафия едян кцрд дюйцшчцляриня амансыз диван
тутулурду. Бидлиси эюстярир ки, Ы Шащ Тящмасиб 1534-ъц
илдя Яръиш галасыны ишьал едяркян она мцгавимят эюстярян Бяхти тайфасындан 60 няфяри йараланмыш вя ясир алынмышдыр. Шащ онларын дярилярини сойдурмуш вя язабла
юлдцрцлмялярини ямр етмишдир (76, 442).
Бцтцн бу язиййят вя ишкянъяляр кцрд халгынын варлыьыны сарсыда билмирди. «Шяряфнамя»дяки мялумата эюря Ы
Шащ Тящмасиб Бабан тайфасыны юзцня табе етмяк цчцн
цч дяфя о тайфайа гаршы мцщарибя етмиш, лакин щяр дяфя
мяьлуб олмушдур (76, 283). Щясян Румлу эюстярир ки, Ы
Шащ Тящмасиб 1539-ъу илдя Бящрам Мирзяни
Кцрдцстаны гарят етмяйя эюндярди. Кцрдцстан гарят
едилди вя Гызылбашлар бюйцк гянимятля Тябризя гайытды»
(59, 293). Щямин илдя Ы Шащ Тящмасиб Ядлъяваз, Яръиш,
Яхлат вилайятлярини гарят едиб Баркир галасыны цч ай мцщасирядя сахладыгдан сонра алды вя Диван ямир Мясум
бяй Сяфявийя тапшырды (76, 233-234).
Беляликля, ХВЫ яср бойу вя щятта ондан сонра да
Сяфявиляр дювлятинин кцрд халгыны таламаг вя Кцрдцстаны
бярбад щала салмаг щаггындакы сийасятлярини дюврцн
сарай тарихчиляри дя етираф едирляр. Щясян Румлу эюстярир
ки: «Ы Шащ Тящмасибин ямриня ясасян Гызылбаш ямирляри
щяр йердя «фитнякар» кцрдлярдян эюрдцкдя дярщал
юлдцрцб вар-йохларыны гарят етмялидирляр» (59, 360).
Шащын кцрд халгына гаршы бу мянфи мцнасибятинин бир
сябяби дя кцрдлярин сцнни олмасы иди. Чцнки о заман
щям Сяфяви шащлары вя щям дя Османлы султанлары бири
диэяриня гаршы апардыглары ишьалчылыг мцщарибясини
«ъищад» адландырырдылар. Буна эюря дя сцнни кцрдляри
юлдцрмяк вя онлары гарят етмяйи Гызылбашлар дини бир
ещкам кими баша дцшцрдцляр. Бундан ялавя, ялагядар
дювлятляр ейни сийасяти ермяни вя эцръц халгларына гаршы
да давам етдирирдиляр.
Тякъя ХВЫ ясрин 1540-1554-ъц илляриндя Ы Шащ
Тящмасиб Эцръцстан цзяриня дюрд дяфя щцъум етди.
Щясян Румлу гейд едир ки: «Щцъум заманы даьлара вя
килсяляря пянащ апаран эцръцлярин вар-йохлары ислам
гошуну тяряфиндян гарят едилди вя кафяр эцръцлярдян бир
нечя мин няфяри ъящяннямя эюндярилди» (59, 352).
Беляликля, кцрд, ермяни вя эцръц халгларына гаршы
башланан бу мцщарибяляр дини мотивлярля пярдялянмиш
олса да яслиндя ишьалчылыг мягсядиня хидмят едирди.
1548-ъи илдя Султан Сцлейман Гази Азярбайъан
цзяриня цчцнъц дяфя щцъум етдийи заман йеня дя
Кцрдцстан мцщарибя мейданы олду. Дийарбякир яйаляти
султан ордусунун, Ярзинъан вилайяти ися Гызылбашларын
мяркязиня чеврилди. Бу йерлярдя мяркязляшян мцдахилячи орду кцрд вилайятлярини бир-биринин ардынъа талайыб гарят
едирди. Мянбялярдяки мялумата эюря щямин басгын
заманы Исмайыл Мирзя вя эюйъя Султан Гаъарын башчылыг
етдийи Гызылбаш дястяляри Ярзрум вя Гарс районларында 7
мин няфярдян артыг адам юлдцрмцшдц. Щясян Румлу
эюстярир ки: «Щямин юлянлярдян 5 мин няфярдян чоху
Кцрдцстанын мцхтялиф вилайятляриндян зорла орду сыраларына ъялб едилмиш муздур вя сяняткарлардан ибарят иди. Бу
заман Яхлат вилайятини гарят етмяйя мямур олан
Шащгулу султан Яфшар 5 мин ат, 100 мин гойун вя 50
мин иняк гянимят эятирмишдир» (59, 331; 47, 73).
Ы Шащ Тящмасиб кцрд ямирликляринин Гызылбашлар тяряфиндян гарят едилмясини етираф едяряк йазыр: «Балыг
овуна эедяркян 20 няфяр пийадайа тясадцф етдик вя
онларын ким олдугларыны сорушдуг, гейд етдиляр ки, биз
Хнос ящалисийик, анъаг бизим ямирлик еля гарят едилибдир
ки, орада галсайдыг аълыгдан мящв олардыг. Одур ки,
Дийарбякиря эедирик. Шащ гейд едир ки, онларын щалына
аьладым вя бу ишлярин сябябкары олан Алкас Мирзяйя нифрят етдим» (83, 58).
Беляликля, кцрд халгынын ики бюйцк вя истилачы дювлятлярля гоншу олмасы тякъя онун щяйатынын вя мал-гарасынын
мящв едилмясийля гуртармырды, ейни заманда юлкяси дя
бярбад щала дцшцрдц. Щясян Румлу йазыр ки: «Ярзинъан
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ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ

вилайяти шащ ордусунун ат айаглары алтында мящв олду,
шящяр йандырылыб гарят едилди вя о вилайятин торпаьы фяна
кцляйиня верилди» (59, 334). Кцрдлярин кцтляви сурятдя
мящв едилмясини, онун вар-йохдан чыхмасыны вя юлкянин
бярбад вязиййятя дцшмясини дюврцн бязи мцяллифляри, шащ
вя султан ордуларынын гящряманлыг нцмуняляри кими
тясвир едирдиляр. Щясян Румлу 1548-ъи ил щадисяляриндян
бящс едяркян йазыр: «Шащ Яхлат, Эюзялдяря вя
Ядилъяваз вилайятляриня гошун эюндярди, юзц Муш цзяриня щцъум едиб, ораны еля мящв етди ки, евлярдян вя тахылдан беля из галмады» (59, 333). Щямин дюврдя Харпут
вилайяти дя гарят едилмишдир.
Беляликля, мяъбури олараг щяр ики дювлятин орду сыраларына ъялб едилян кцрдляр истилачы мцщарибялярин гурбаны вя
Кцрдцстан яразиси ися талан едилирди.
Чалдыран мцщарибясиндян сонра кцрд тайфа башчыларынын Османлы-Иран тясири алтына дцшмяси нятиъясиндя гардаш бир халг бир-бириня гаршы дцшмян гцввяйя чеврилди.
1551-ъи илдя Султан щюкумятинин тящрики иля Мащмуди тайфасы Хой мащалында йашайан Дцнбили кцрд тайфасына басгын едир вя тайфа башчысы Щаъы бяй Дцнбили юлдцрцлцр. Бу
басгына ъаваб олараг Ы Шащ Тящмасиб Мясум бяй
Сяфяви иля Шямсяддин хан Бидлисини Кцрдцстаны гарят
етмяйя эюндярир. Щясян Румлу йазыр: «Бу басгын
заманы Яръиш, Баркир, Муш, Яхлат вя Ядилъяваз вилайятляри талан едилмиш, 400 няфярдян артыг кцрд
юлдцрцлмцшдцр. О, сюзцня давам едяряк йазыр: «Тякъя
Яхлат вилайятиндян 30 мин гойун, 10 мин иняк вя ъамыш,
3 мин ат гянимят эятирилмишдир» (59, 358).
1552-ъи илдя Кцрдцстан яразисинин гарят едилмяси
йеня дя тякрар едилди. Щясян Румлунун йаздыьына эюря
щямин илдя Ы Шащ Тящмасиб Иран шащзадясини кцрд вилайятлярини талан етмяйя мямур етмишдир. Басгын нятиъясиндя бир чох кцрд юлдцрцлмцш, вар-йохлары гарят едилмишдир. Мцяллиф гейд едир ки: «Гызылбашлар чохлу гойун
сцрцсц, ат илхысы вя диэяр гянимятлярля эери гайытмышдыр»
(59, 372).
Гази Ящмяд Гязвинин дя щямин иллярин Кцрдцстан
щадисяляриндян бящс едяркян, Яхлат галасынын фятщ едилмясини вя Яръиш галасынын шащ гошунлары тяряфиндян
мцщасиряйя алынмасыны гейд етмишдир (100, 301). 1552ъи илдя Султан Сцлейман Гази Азярбайъан цзяриня
дюрдцнъц дяфя щцъума щазырлашырды. Ы Шащ Тящмасиб бу
хябяри алан кими мцщарибяни Кцрдцстан торпаьында
апармаг мягсядиля 1553-ъц илдя о яразийя щцъум етди.
Шащ Яхлат вилайятини юз ордусу цчцн мяркяз тяйин едяряк, бурадан диэяр кцрд вилайятляриня басгын тяшкил едирди. Щясян Румлунун йаздыьына истинадян шащын ямриня
эюря Ван, Бостан, Бидлис, Ядилъяваз, Яръиш вя Муш вилайятляри Гызылбашлар тяряфиндян гарят едилиб йандырылмышдыр
(59, 376; 47, 76).
Ardı var
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TÜRKİYƏDƏ MİSLİ GÖRÜNMƏMİŞ SİYASİ QALMAQAL
Prokuror MİT rəhbərlərinin həbsinə sanksiya verdi, ölkənin
kəşfiyyat qurumunun Öcalanla işbirliyi ortaya çıxdı
Ərdoğan Hakan Fidanı qorumaq üçün yollar axtarır, hər kəs çaş - baş qalıb

Türkiyədə İstanbul şəhər kəşfiyyat bölməsinin
rəhbəri Yurt Atayun və İstanbul şəhər terrorizmlə
mübarizə bölməsinin rəhbəri Sərdar Güldalı vəzifələrindən azad olunublar. Bu barədə Trend
çərşənbə günü Türkiyənin "Sabah" qəzetinə istinadən məlumat verir.
Atayun və Güldalı "Kürd Cəmiyyətləri Birliyi"
(KCB) təşkilatının terrorçu Kürd Fəhlə Partiyası
(PKK) ilə əlaqəsi ilə bağlı aparılan istintaq
çərçivəsində işlərindən azad olunublar. Məlumatı
TRT Haber telekanalı yayıb.
PKK-nın şəhər qanadı hesab edilən KCB-nin işi
bir neçə professor və fəalların həbs edilməsindən
sonra geniş müzakirə olunmağa başlanıb.
Şübhəli bilinənlərə qarşı terror təşkilatına mənsub olmaq, terror fəaliyyətinə dəstək vermək və
ölkənin bütövlüyünü məhv etməyə cəhd daxil
olmaqla, müxtəlif cinayətlərdə iştirak etməkdə ittiham irəli sürülüb.

prokuroru vəzifədən azad edə
bilər. Lakin belə görünür ki,
hökumət ittihamın MİT-PKK anlaşması ilə bağlı olduğunu nəzərə
alaraq qalmaqalı daha da dərinləşdirməmək üçün prokuroru
dərhal cəzalandırmır. Prokuror
Sarıkaya isə Hakan Fidan və digərlərinin istintaqa gəlməməsi ilə bağlı
dünən yeni sanksiya imzalayıb. Bu
sanksiyaya əsasən MİT direktorunu dindirmək üçün Ankara
Cümhuriyyət Prokurorluğuna təlimat göndərilir. Bu təlimata əsasən
H.Fidan Ankara prokurorluğunda
ifadə verməlidir. MİT-in keçmiş
direktoru Əmrə Taner və digər iki
təşkilat
təmsilçisinin
isə
barələrində prokurorun təqdimatı
əsasında məhkəmə tərəfindən
həbs qərarı çıxarılıb.
Həmin

danışıqlar ötən il mayın 12-13-də
aparılmışdı və onunla bağlı səs
yazısının bir hissəsi internetə
ötürülmüşdü. O vaxta qədər
hökumətlə
PKK
arasında
danışıqların getdiyi barədə xəbərlər təkzib edilsə də, səs yazısının
yayılmasından sonra baş nazir
Ərdoğan belə təmasların olduğunu
təsdiqlədi. Ancaq dedi ki, təmaslar
dövlət tərəfindən qurulub.
Xəbərlərə görə, Osloda əldə
edilmiş anlaşmaya əsasən PKK terror hücumlarını dayandırmalı,
bunun əvəzində hökumət kürd
məsələsinin həlli üçün addımlar
atmalı, bəzi PKK-çıları sərbəst
buraxmalı, hərbi və siyasi əməliyyatları dayandırmalı, KCK əməliyyatlarında tutulanları buraxmalı idi.
Prokurorların bu dəlillər əsasında
gəldiyi qənaətə görə, MİT rəhbərliyi PKK-nın və onun siyasi
qolu olan KCK-nın idarə
edilməsində vasitəçi rolu
oynayıb. Əvvəlcədən silahlı
fəaliyyət göstərməsi nəzərdə
tutulan KCK-nın təşkilatlanması MİT-in nəzarəti altında
həyata keçirilib. MİT öz
funksiyalarından
kənara
çıxaraq dövlətin konstitusional quruluşuna və bütövlüyünə
qarşı anlaşma əldə edib.
Terror təşkilatının silahlı
əməliyyatlarına göz yumulub.
Öcalanla PKK-nın rəhbərliyi
arasında
məktublaşmaya
imkan yaradılıb. MİT PKK qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklər
çərçivəsində silahlı qüvvələrin terrorçulara qarşı əməliyyatlarını
əngəlləmək üçün fəaliyyət göstərib,
PKK-ya
məlumatlar
sızdırıb.
Türkiyə müxalifəti, xüsusən MHP
Ərdoğan hökumətini PKK il anlaşma əldə etməkdə çoxdan təqsirləndirirdi. Müxalifət bildirirdi ki, AKP
seçkilər ərəfəsində PKK ilə anlaşma əldə edərək terror təşkilatı
qarşısında öhdəliklər götürüb.
Ədliyyə sistemi AKP-nin tam
nəzarəti
altında
olduğundan
prokurorun Ərdoğana sadiq MİT
direktorunu ifadəyə çağırması hər
kəsi çaş-baş salıb. Bəziləri istisna
etmir ki, burada Gül-Ərdoğan gizli
qarşıdurmasının rolu ola bilər.
musavat.com
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Türkiyədə
Milli
İstihbarat
Təşkilatının indiki və keçmiş direktorlarının istintaqa çağırılması ilə
bağlı yaranan misli görünməmiş
siyasi qalmaqal dərinləşir. MİT
direktoru Hakan Fidan, bu təşkilatın keçmiş direktoru Əmrə Taner,
onun müavini Afet Güneş və daha
iki yüksək rütbəli MİT təmsilçisi
PKK-nın şəhərlərdə fəaliyyət
göstərmək üçün qurulmuş siyasi
qolu KCK-ya qarşı aparılan istintaq
çərçivəsində İstanbul prokurorluğunun xüsusi səlahiyyətli dövlət
ittihamçısı tərəfindən şübhəli şəxs
qismində
ifadə
verməyə
çağırılıblar.
Prokuror Sədrəddin Sarıkaya
bu əmri hətta İstanbul cümhuriyyət
prokuroru, “Ergenekon” işinin istintaqına rəhbərlik edən Turan
Çolakkadını məlumatlandırmadan imzalayıb. Onun
əmrinə əsasən MİT direktoru və bu qurumun digər
adı
keçən
mənsubları
fevralın 9-da İstanbula
gedib ifadə verməliydi.
Əvvəlcə Hakan Fidan və
digərlərinin ifadəyə çağırılması xəbərini hökumət rəsmiləri
təkzib
etməyə
çalışıblar, daha sonra xəbər
təsdiqlənib. Gözlənilirdi ki,
Hakan Fidan və digərləri
İstanbula gedib prokuror
Sarıkayaya ifadə verəcəklər. Lakin günün sonunda
Hakan Fidanın istintaqa ifadə verməyəcəyi açıqlanıb. MİT-dən
bildirilib ki, prokurorun onu
dindirmək səlahiyyəti yoxdur və
əvvəlcə baş nazirdən icazə alınmalıdır. Daha sonra H.Fidan
Çankaya iqamətgahına gedərək
prezident Abdulla Güllə görüşüb.
Mətbuata məlum olub ki, baş
nazir Ərdoğan ona yaxın şəxs olan
Hakan Fidanın KCK istintaqı
çərçivəsində ifadəyə çağırılmasından qəzəblənib. O, ədliyyə nazirinə
xüsusi səlahiyyətli dövlət ittihamçılarının səlahiyyətlərində MİT
rəhbərlərini istintaqa cəlb etməyi
qeyri-mümkün edən düzəlişlər
etməyi tapşırıb. Ehtimal edilirdi ki,
ədliyyə naziri Sadullah Ergin
Ərdoğanla görüşdən sonra MİT
rəhbərlərini istintaqa çağıran
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İstanbul şəhər kəşfiyyat və terrorizmlə
mübarizə bölmələrinin rəhbərləri
vəzifələrindən azad olunublar

13-19 fevral, Şûbat
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1915-ci ildə əslində nə baş verib?
"Rusiya və Ermənistandakı arxiv sənədləri “erməni
soyqırımı” iddialarının yalan olduğunu göstərir"
Qondarma “erməni
soyqırımı”nın 100-cü
ildönümünə hazırlıq
görən erməni lobbisinə qarşı rus və erməni
arxiv
sənədlərini
araşdıran
Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin
(TBMM) deputatı, professor Seyit Sertçelik
jurnalistlərə bildirib ki,
səkkiz il müddətində apardığı araşdırmalar “erməni
soyqırımı” iddialarının yalan olduğunu göstərir.
S. Sertçelik deyib ki, Osmanlı ordusuna qarşı
300 minə yaxın erməni müxtəlif quldur dəstələrinin
tərkibində
döyüşüb,
1914-1918-ci
illərdə
ermənilərin tələfatı, iddia edildiyi kimi 1,5 milyon
deyil, 150 min nəfər olub. Erməni yazıçısı Arşak
Çobanyana aid olan arxiv sənədində də deyilir ki,
“Türkiyədə ermənilərin yox edildiyi doğru deyil.
Erməni soyqırımı yalan layihədir”.
TBMM-in dörd deputatdan ibarət komissiyasında rus və erməni arxivlərindəki sənədlərin araşdırılması davam edir. Bu araşdırmalar göstərir ki,
ermənilər ilk dəfə Anadolu torpaqlarında 1828-ci
ildə qan töküblər. İran ərazisində bir xristian dövləti
qurmaq planları boşa çıxdıqdan sonra, onlar
Osmanlı coğrafiyasında torpaq qoparmaq
fəaliyyətlərinə başlayıblar. Belə ki, 1828-1829-cu
illərdə Osmanlı-rus müharibəsində rusların tərəfinə
keçib, qonşuları olan minlərlə türkü qətlə yetiriblər.
Bundan sonra Şərqi Anadoluda yaşayan
ermənilərə etibar edilməyib, onların 90 mini, şəhid
olmuş türklərin qohumlarının intiqamından
qorxaraq İrəvan bölgəsinə köçüb. 1877-1878-ci
illərdə Osmanlı-rus müharibəsindən sonra imzalanmış Berlin müqaviləsinə Anadoluda yaşayan
ermənilərin kürd və çərkəzlərdən qorunmasına dair
maddə əlavə edilməsi ilə erməni məsələsi beynəlxalq problemə çevrilib. Bu dəstəkdən güc alan
ermənilər isə 1890-cı ildən sonra Anadolunun bir
çox şəhərlərində üsyan qaldırıb, bu üsyanların
davam etdiyi doqquz rayonda ölülərinin sayını
şişirdərək 10 min rəqəmini 100 min kimi yazıblar.
Bunu o zamanın rus sənədləri də təsdiq edir. I
Dünya müharibəsini fürsət bilən ermənilər, 10 min
nəfərlik beş silahlı dəstə yaradıblar. Rus ordusunun
tərkibində isə 150-300 min erməni vuruşub. Bu quldur dəstələri dinc insanlara hücum edib, türk
yaşayış məntəqələrində qətliam törədiblər.
Osmanlı dövləti 1915-ci ildə qarşılıqlı tələfatların
qarşısını almaq üçün 500 min ermənini cənub bölgələrinə göndərib, rus arxiv sənədlərinə görə isə,
360 min erməni Rusiyaya qaçıb. Bəzi dairələrin indi
irəli sürdüyü 1,5 milyon rəqəmi, əslində 150 mindir.
Yəni, 1914-1918-ci illərdə Osmanlı dövləti
ərazisində türklərə qarşı vuruşan 150 min erməni
ölüb.
TBMM sədrinin müavini Məhmət Sağlamın
başçılıq etdiyi komissiya rus və erməni arxivləri
üzrə fəaliyyətini davam etdirir və ilk nəticələr bu ilin
mart ayında nəşr olunacaq kitabda yer alacaq.
ANSPRESS.COM
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qərara görə, Əmrə Taner, Afet
Günəş və digər iki MİT-çi görüldükləri yerdə dərhal həbs edilməlidir.
Bəs prokuror MİT rəhbərlərini nədə
şübhəli bilir? Mətbuata məlum olub
ki, söhbət PKK rəhbərləri ilə gizli
danışıqlar və bu danışıqlar
nəticəsində əldə edilmiş anlaşmalardan gedir. MİT rəhbərliyini
istintaqa cəlb etmək üçün dəlillər
ötən ay Diyarbəkirdə kürd partiyası
BDP-nin yerli təşkilatının binasında
KCK istintaqı çərçivəsində aparılan
axtarış nəticəsində tapılıb. Bu
axtarış zamanı 12 səs yazısı və
Abdulla
Öcalanın
İmralıdan
göndərdiyi 19 məktub əldə edilib.
Səs yazıları MİT rəhbərləri ilə PKKnın yüksək rütbəli təmsilçiləri ilə
Norveçin paytaxtı Osloda aparılmış
gizli danışıqları əhatə edir. Bu

Kürd sarıcası
Status. Zaqafqaziya subendemikidir.
Yayıldığı yer. Naxçıvan MR dağları, dən.səv.1500 – 1800 m yüksəklikdə.
Yaşadığı yer. Friqanoid bitkilərlə örtülmüş quru yamaclar.
Sayı. Azsaylı, məhdud sahəli növdür.
Ekologiyası. Mayın ikinci yarısından iyulun əvvəlinə qədər uçuşur, səhər çağı və
axşama yaxın isə çiçəkli gəvən və çaşır bitkisi üzərində qidalanırlar. Dişilər otlar
üzərinə qonur və nadir hallarda kiçik məsafəyə uçurlar. Tırtıllar iyulda və avqustun
əvvəlində tikanlı xaşanın (Onodrychis cornuta Dsv.) yarpaqları ilə qidalanır, gizli həyat
tərzi keçirir. Puplar xaşanın gövdələri üzərində qışlayır, ildə bir nəsil verir. Qida rəqibi alaca kəpənəyin tırtılları
(Zygaena carniolica Sc.) hesab edilir ki, onlar da həmçinin tikanlı xaşa üzərində kütləvi surətdə inkişaf edirlər.
Təbii düşməni və xəstəlikləri məlum deyildir. Sayının dəyişilmə səbəbləri. Meşə olmayan yerlərdə xaşa bitkisinin yanacaq materialı kimi istifadə edilməsi.
Zəruri qorunma tədbirləri. Kəpənəklərin tutulmasının, tikanlı xaşanın yanacaq materialı kimi istifadə
edilməsinin qadağan edilməsi.
Məlumat mənbələri. Azərbaycan SSR-in Qırmızı kitabı, 1989.
azerbaijan.tourism.az
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Beynəlxalq Böhran Qrupundan
şok hesabat Beynəlxalq Böhran
Qrupunun "İraq və kürdlər" adlı
hesabatında İraqın şimalındakı
regional
yönətimin
ABŞ-ın
dəstəyindən məhrum olacağı
təqdirdə Türkiyəyə üz tutacağı
bildirilir. Hesabatda İraqın şimalındakı bölgə idarəçiliyinin rəhbəri
Məsud Bərzaninin təmsilçisi Fuad
Hüseynin açıqlamasından da
iqtibas gətirilir: "Əgər iraqlı şiələr
İranı, sünnilər isə ərəb dünyasını
seçərsə, o zaman kürdlər də
Türkiyəyə ilə ittifaqa girmək
məcburiyyətində
qalacaq.

bəsləmir. Adı çəkilməyən Türkiyə
rəsmilərindən biri bildirir ki, İraqda
yaşayan kürdlərlə gələcəkdə yalnız iqtisadi birliyin baş tutması
mümkündür: "Lakin bu, rəsmi
deyil, nəzəri bir birlik ola bilər. Biz
İraqın ərazi bütövlüyünün qorunmasının tərəfdarıyıq. İraq bölgədəki etnik və dini qaydaların
barometri kimidir. Bununla yanaşı
iqtisadi
əlaqələrin
genişləndirilməsi
mümkündür.
Rəsmi Bağdadla anlaşaraq kürd
bölgəsilə sərhədimizi şəffaf hala
gətirib burada azad iqtisadi zona
yarada
bilərik".
Məsud

tərəfdən isə Bəsrə şəhərində baş
konsulluq açmaqla Tehranın İraqın
cənubuna olan təsirinə sərhəd
qoymağı hədəfləyir. Hesabatda
Genel Enerji və PetOil kimi
Türkiyə şirkətlərinin Ankaradan
adlıqları yaşıl işıqla İraqın şimalında fəaliyyət göstərdikləri və bu
addımların gələcəyə hesablandığı
qeyd olunur. Beynəlxalq Böhran
Qrupu hesab edir ki, İraqın
şimalındakı
regional
kürd
idarəçiliyi
Avropa
Birliyinin
Rusiyadan asılılığını azaltmaq
üçün Türkiyə üzərindən "Nabucco"
təbii qaz layihəsinə qoşularsa, o

İraq kürd idarəçiliyi
Türkiyəyə birləşmək istəyir

ABŞ qoşunlarının çəkiləcəyi
nəticəsində
İraqın
tamamilə
çökəcəyini bildirir: "Kürdlər yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu kimi öz
təhlükəsizliklərini təmin etmək
üçün
Türkiyəyə
sığınmaq
məcburiyyətində
qalacaqlar.
Türkiyə isə öz növbəsində
Kərkükdəki nəhəng enerji ehtiyatları da daxil olmaqla İraqın
şimalındakı neft və təbii qaza
nəzarət etmək imkanı qazanacaq
və dolayı yollarla Kərkükə sahib
olacaqlar. Beynəlxalq Böhran
Qrupunun qənaətinə görə, bölgədəki prosesləri diqqətlə izləyən
Ankara isə İraqın şimalındakı türk
investorlarının
yatırımlarını
dəstəkləyərək, bölgədəki neft və
təbii qazın ixracı qapı olmaq
niyyəti güdür. İranın İraq üzərində
üstünlük qazanmasını istəməyən
Ankara bir tərəfdən bu riski azaltmaq üçün rəsmi Bağdadla
əlaqələrini genişləndirir, digər
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Türk hərbçilər və kürd yaraqlıları
arasında toqquşmada beş nəfər həlak olub
İraqla sərhəd yaxınlığında
türkiyəli hərbçilər və qiyamçı
kürdlər arasında toqquşmalar
nəticəsində ən azı bir türk hərbçisi
və dörd Kürd Fəhlə Partiyası
(KFP) yaraqlısı həlak olub.
Gün.Az İnterfaks-a istinadən
xəbər verir ki, bu barədə
Türkiyənin
təhlükəsizlik
qüvvələrindən xəbər veriblər.
Hərbçilərin sözlərinə görə, KFP
yaraqlıları Türkiyənin cənub-

İran televiziyası Bəşər Əsədin
məxfi devrilmə planını açıqladı
PKK-nın Suriya qanadı Əsədin müdafiəsinə qalxıb

Suriyada nümayişçilərə qarşı bitmək bilməyən
qətliam Qərbi əlavə tədbirlər görməyə vadar edib.
"Reuters" xəbər verir ki, Avropa Birliyi (AB) Bəşər
Əsəd rejiminə qarşı növbəti sanksiyaların tətbiqi
haqda qərar qəbul edib. Bu qərarların fevralın 27-də
keçiriləcək toplantıda razılaşdırılması planlaşdırılır.
Yeni sanksiyalar Suriya Mərkəzi Bankının
Avropadakı aktivlərinin dondurulmasını, bu qurumla
istənilən razılaşmanın qadağan olunmasını nəzərdə
tutur.
Avropanın aparıcı dövlətləri Suriyadakı səfirlərinin geri çağırılmasına da başlayıb. ABŞ və
Böyük Britaniyanın ardından Fransa və İtaliya da
Dəməşqdəki səfirlərini "məsləhətləşmələrin aparılması üçün" geri çağırıb.
İranın dövlət kanalı olan "Press TV" isə etibarlı
mənbələrə istinadən Bəşər Əsədi devirmə planının
detallarını açıqlayıb. Məlumatda bildirilir ki, ABŞ və
Qərb dövlətləri tərəfindən hazırlanan plana görə,
Türkiyə bir müddət sonra Suriya ərazisinə girərək
suriyalı müxalifləri silahlandıracaq. Bu plana görə,
İsrail də Suriya silahlı qüvvələrinin önəmli hissələrini vuracaq.
"Press TV"nin xəbərinə görə, plan çərçivəsində
əvvəlcə çeşidli ölkələrin Suriyadakı səfirlikləri müxalifətin hücumuna məruz qalacaq və bu yolla Əsəd
rejimi dünya ictimaiyyətinin gözündə daha da
gözdən salınacaq.
Adıçəkilən telekanalın iddiasına görə, Vaşinqton
daha sonra vəhhabi döyüşçülərlə Liviyadan gələrək
Fəth ül İslam milislərini silahlandıracaq, Suriya
sərhədindəki kəndlərin ələ keçirilməsinə yardımçı
olacaq.
Bu arada Suriyanın əsasən kürdlərin çoxluq
təşkil etdiyi bölgələrində Əsəd əleyhinə keçirilən
aksiyalara PKK tərəfdarlarının müdaxilə etməsi
barədə xəbərlər yayılıb. Kürd internet saytlarında
Suriyada kürdlərin çoxluq təşkil etdiyi şəhər və rayonlarda əllərində dəyənəklər olan və PKK lideri
Abdulla Öcalanın lehinə şüarlar səsləndirən üzü
maskalı PKK-nın Suriya qanadı olan Demokratik
Birlik Partiyasının (PJD) tərəfdarlarının görüntüləri
yer alıb. Bundan başqa, PKK tərəfdarlarının silahlanaraq kürdlərin Əsəd əleyhinə aksiyalara qatılmaması üçün yolları bağladığı və hətta onları təhdid
etdiyi xəbər verilir.
O da xəbər verilir ki, fevralın 2-də Homs
şəhərində 1982-ci ildə o vaxtkı prezident Hafiz Əsəd
tərəfindən törədilən və 20 mindən çox insanın
oldürüldüyü qətliamların ildönümündə əsasən
kürdləri çoxluq təşkil etdiyi Əsəd əleyhinə aksiya
PKK-nın Suriya qanadı olan Demokratik Birlik
Partiyasının üzvləri tərəfindən dağıdılıb. Bununla
bağlı xəbər verən Avestakürd internet saytı bildirir
ki, həmin vaxt Əsəd əleydarları əllərində PKK lideri
Abdullah Öcalanın şəkilləri olan PKK-nın Suriya
qanadının rəhbəri Salih Müslimin yaratdığı
Demokratik Birlik Partiyasının yüzlərlə maskalı
tərəfdarının hücumuna məruz qalıb. Hücum
nəticəsində, 3-ü ağır olmaqla, 50-dən çox adamın
yaralandığı xəbər verilir. Ölkənin digər bölgələrində
də PKK tərəfdarlarının Əsəd əleyhdarlarına hücum
etməsi barədə xəbərlər yayılıb.
Xəbər xidməti
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zaman rəsmi Bağdadla münasibətdə mövqelərini daha da
gücləndirə bilər. Qeyd edək ki,
Birləşmiş Ştatlar tərəfindən
maliyyələşdirilən
və
Vaşinqtonun siyasətini təşviq
edən hesabatlar hazırlayan
Beynəlxalq Böhran Qrupunun
ABŞ qoşunlarının İraqdan
çıxarıldığı
bir
zamanda
regional kürd idarəçiliyi rəsmilərinin dilindən sensasiya
xarakterli açıqlamaları alması
təsadüfə bənzəmir. Türkiyə
yetkililəri haqlı olaraq İraqın
şimalındakı kürd idarəçiliyinin
"rəsmi birgəlik" ideyasını rədd
edirlər. Əvvəla İraqın şimalındakı kürd idarəçiliyinin rəsmiləri ABŞ qoşunlarının ölkənin
tamamilə tərk edəcəkləri təqdirdə
müdafiəsiz qalacaqlarını, separatçı
hərəkətlərinə və işğalı dəstəklədiklərinə görə cəzalandırılacaqlarını
başa düşürlər. Digər tərəfdən,
Türkiyəyə
"rəsmi
birləşmək"
ideyasının bu ölkədə separatizm
meyllərini artırmaqdan qaynaqlandığı şübhə doğurmur. Artıq
Demokratik Toplum Partiyasının
timsalında Türkiyə siyasətinə qatılmağı bacaran terrorçu-separatçı
qrupların təcrübəsi də göz
önündədir. Ola bilsin ki, bu ideya
PKK terror qrupunu, DTP-ni, İraqın
şimalındakı kürd yönətimini idarə
edən eyni mərkəzdən alınmış təlimat əsasında ortaya çıxıb. Məqsəd
isə, "Mosul vilayəti" adı altında
Türkiyəyə birləşməklə ölkənin konstitusion quruluşunun dəyişməsinə,
federallaşmasına və nəhayət
parçalanmasına nail olmaqdır.
Murad Yenigün, www.GunAz.Tv
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Bərazaninin rəsmi təmsilçisi Fuad
Hüseyn prezident Obamanın
açıqladığı təqvimə uyğun olaraq
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Türkiyənin də bu müstəvidə
kürdlərə ehtiyacı olacaq. Biz
Türkiyə
ilə
birlikdə
olmaq
məcburiyyətindəyik
və
Türkiyənin də İraqda bizdən
başqa dostu və müttəfiqi
yoxdur". Hesabatda Məsud
Bərzaninin Türkiyə prezidenti Abdulla Gül və baş
nazir
Rəcəb
Tayyib
Ərdoğanla
görüşmədiyi
qeyd olunsa da, İraqın
şimalındakı
regional
idarəçilik görəvlilərinin türk
rəsmilərilə dəfələrlə bir
araya gəldikləri vurğulanır:
"Baş verənlər Osmanlıdan
sonra Türkiyənin haqlı
olaraq iddia etdiyi Mosul
vilayəti fikrini yenidən canlandırır.
Lakin çaşqınlıq yaradan bu istəyin
Türkiyənin
milliyyətçi
çevrələrindən
deyil,
kürdlər
tərəfindən irəli sürülməsidir".
Hesabatda Türkiyə və İraqın
şimalındakı yerli idarəçilik rəsmilərinin Beynəlxalq Böhran
Qrupuna verdiyi açıqlamalardan
da nümunələr gətirilir. İraqın
şimalındakı kürd idarəçiliyinin adı
açıqlanmayan rəsmilərindən biri
bildirir ki, müstəqil olmaq onların
haqqıdır: "Ancaq bu baş verməzsə
Türkiyə ilə olmağı daha üstün tuturam. Çünki İraq demokratik deyil.
Mənim qənaətimə görə yeganə
çıxış yolu bölgənin "Mosul vilayəti"
adı altında Türkiyəyə, Türkiyənin
də öz daxilindəki kürdlərin problemlərinin həlli məqsədilə Avropa
Birliyinə qatılmasıdır". Hesabatda
qeyd olunur ki, rəsmi Ankara
kürdlərin "rəsmi birlik" təklifinə bir
o qədər də müsbət münasibət

13-19 fevral, Şûbat

om

9

şərqində yerləşən Hakkariyə
əyalətinin müxtəlif yerlərində
türkiyəli əsgərlərə bir sıra hücumlar ediblər. Toqquşmalar hələ də
davam edir.
Qeyd edək ki, Türkiyə rəhbərliyi KFP-nin başçılıq etdiyi kürd
separatçı hərəkatı ilə 1980-ci
illərdən mübarizə aparır. Uzun
müddətdir ki, davam edən qarşıdurmada 40 minədək insan həlak
olub.
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Lê carekdîliolêxovegerryan
Çinkubizorîl'ser hatbîdanan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Desthelatek b'dest wê nebit birryar
Nîvmilletazad nîvjîne rizgar
Olûeşîrîbobineserbar
B' wulatparêzyêgel nekithişyar
Şev bo şevlawazpaşeroj mirar
Biyeawaza devûbilwîlê

Rêgirin j' bo wanbo pêk şadbînê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Hêzêt duhî nav împiratorî
Li dagîrkerad'kin diktatorî
Dagîrker li axay dikit zordarî
Axa jîdiktatorêhejarî
Hejar l' jinka xo d'kit stemkarî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Duhîdemêda tûşî xemêbim

13-19 fevral, Şûbat
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Dîtnêt te d' dwîrin ji korêt jiçava
Mîr yêkoreye j' mejîûhinava
Vîna wevekuşthêştaya sava
Mîr li dîrokêl'navreşedava
Ta cîhan heye hwîn bwîk û zava
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Dîroka mîraho hatye xwandin
Huner û torenaêt hebandin
J'bilî yê biwanabênevehandin

Əvvəli ötən sayımızda

Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
J'bo milletekê hêş negehiştî

Wulatparêzî me j'dest dayej'mêj
Dilû mejyê mepirrtirsûqirêj
Jieşîretiyaaxayêxwînmêj
J' gotara rêberêrihdîndirêj
Palpiştin jî bo dujminêxwînrêj
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Naznav eşîrî û pêve nivştî
B'destêt diktatoriyêbiriştî
J'wulatparêzyê hizirlêriştî
Diktatoryê d'vêt j' dadiyê miştî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Rizgaryêpêtvîroşinbîrî ye
Roşinbîrnîne b'tinê xandî ye
Ji eşîretyê rizgarnebiye
Ji oldariyê mejî hişk biye
J'bonaazadyê ne yêj' hejî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
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Li musilmanyetyêtête xandinê
Yê l'servan sêya bête kuştinê
L'rêzaşehîda têtwergirtinê
Ax ûmalûkeramet birinê
Ereb çend hatîn bo vanabitinê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Dever bê pêjanerêbo çî ye
Kurd pêtvî b'desthatina tuxwîbiye
Şerrê me li ser mêwa rezî ye
Ger te viya b'zanîevêhekî ye
Welamher lidefdujminê wî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Pêtvîye yê d'bit palê rizgaryê
Xo rizga r kirbitji texayetyê
Jioldariya bibertengiyê
Wek mivredekêjengverutiyê
Neşêt jiçequwê bitjengatiyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
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L' serdemê Hemkê yê dil pirr birîn
Çi nebit Kurda pênc mîrgeh hebîn
Evro jî Kurd yêtparçeparçe bîn
B'dest ErzeromûLozanêtdêrîn
B' olûeşîryê pitir dabirrîn
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
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Enfal l'ser Kurdapêrşimşîrû tîr
Duhî firoke û kîmya û tank b'zincîr
Evropêkolegenî bibîtbîr
Da em bob'bîn xulam û êxsîr
Her dagîrkera ji medaxekakwîr
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
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Mîr çendê baş bit pirr xudan şiyan
Serkeftî nabit l'dorabinnezan
Evçendebiyedîrokjibowan
Sê cwîn li mîradibinexudan
Devhulîûholûyênizimgiyan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
D' dîrokakurdînyê da diyare
Not j'sedê j'axa dest d'gel neyare
Wulatparêzî b'wan ne çikare
Eşîretî yebowan qeware
Kerametl'def wanherdemî pare
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Bawerîb'rezamendyê d'bîtviyan
Dê misogerbît bo her û herman
Îspanî heft sed sal man Busirman

Zorkarbedestêtevî wulatî
Nexasmexudanrencûxebatî
Bî hevbazirgan digel yê nwî hatî
Yêdîroksîxurj'blî xelatî
L' ber çavêtxelkî wek wî lê hatî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
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Mîr d'nav Kurda da bilindtirîn nav
Kesê j'xo meztirnadanitberçav
Vêt hemî xelkekbo b'ketinsilav
Belêpabodagîrkerahergav
J' polîsêtwanra xod'kitepêlav
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Dal'hatinate ezçaverêbim
B'dilxoşiyateda xemêtêbim
Ger l'demête jîwekîhîngêbim
Vêca pa nuza dê l' hwîvya kê bim
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Eve rewiştênegehiştî ye
Perwerdê destê diktatorî ye
Pirraniya wî berjewendçî ye
Ya ji wî ve eve pirr zîrekî ye
Eger weneketjixişîmî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Ol pişkek baş û sê pişk pirr ziyan
Yê başûxirabya nekitrewan
Têt hijmartin direwînûnezan
Na êt niyasîn bibit dîrokvan
L' mêjûwê şwîna wî d'bit zibildan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Diwazdeçerxe piştîHemkê ye
Serdem qunaxacîhangêryê ye
Mafêmirovîû dîmokratyê ye
Pîvanher b'elbaeşîretyê ye
Bersivavînêbifîşekê ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Evro jîbêjîçîrokekvînê
Wek dastanaFerhadû Şirînê
Xelkême heye bo b'kit girînê
Kiç û kurrêt wan b'kin rondkêt xwînê

Da xelkek nezan pê bêt xapandin
Şev û rojêt wan pê bênborandin
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
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Hemik û Sînem

Lizalgehekê girtin jinûmêr
Zelam zwî berda xo ji jinê kir têr
Zelamî bo rijêmê d'kir du'a û xêr
Jina wî gotêbo tehêlam l' wêr
Wî got zîrekim tu yagêjûhêr
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
J' layê keltorîberev paşveman
Yê vêk êxistîn çend peyv bê raman
B' sanahî navê wîd'bithelbestvan
Bi zarvekerê bê hêzûşiyan
D'bêjnê hunermendê bihagiran
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Ji bermayêkeltorêxwînrêja
Her ji reftara destê xwînmêja
J' rêberên ola wan gotarbêja
B'xandnê diktoral'rêzagêja
Rizgar nebîne j' gîrh ûqirêja
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Zanabojinêho vedigêrit
J'bilîjiyêxo çi naveşêrit
Qeçaxjî d'bêjitbovê diwêrit
Her tiştêmêr bipwîte lê b'nêrit
Hîngê jin dê b'hewya xo hijmêrit
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Li vî wulatêd'bêjnêKurdistan
Gelekkaresatlêhatinrwîdan
Lê cihê daxek mezin û giran
Ne hunermendûne nivêsevan
Wek pêtvî nadin ber guh û çavan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Dengbêj, hozanvan ûawazdaner
Mindît guleka dil tijî keser
Yanavê Sînemateketyeser
D'gel dengê stiraneka vînperwer
Wek rondka jê d'barînnazikeper
Biyeawaza devûbilwîlê

Evro jîgelek Hemikme hene
Sînemêt dilkul d'pirr ûmişene
Ol û eşîrîberçavkêtmene
Desthelatdarî yabirryarjene
Lê pa b'cih înan herya rebene
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Mîr duhî û evrod'gelêkhevkarî
L' Amêdyê û Akirê l'te kir zordarî
Te girovekirtuevîndarî
Gorra te geş ûkoçka mîr tarî
D'guldana dîrokê dadiyarî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Biye cangoryêrêkaviyanê
Te xo bê pişk kirj' xoşyajiyanê
Lê dest neberda te j' Sînemxanê
Lewal'dîrokêtul'nav guldanê
Mîr û yêt wek wîl'navzibildanê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Cemşîdê pêşdad kurdek pirr zane
Diyar kir erd l'dor rojêb'dewrane
Her salekbidiwazde mehane
Her mehçar heftî û bi sîh rojane
Nevrozsersal ûcejnaKurdane
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Tad' leşêtedahebitevînî
Tu pîratiyêçi car nabînî
Ya pêtviye berdewam bixwînî
J' hernivêsînê mifayd'helînî
Dê zwî serkeftinê b'destve înî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
L' NevrozêZuhakbiyegorbegor
B' diwazde rojaj'navçûn patexor
Xwînmêjû xwînrêj mirin b' serê şor
L' agrê Nevrozê Kurd kom bîn li dor
L' sêzdê boderê bîçarşemba sor
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Mirovayetîj' êk jêderîye
Tevcokêtwê êk serekanîye
Cudahya d' nav da l'dwîv berhemî ye
Yanb' rwîdanekagunehkarî ye
Yanb' dahênanek baş û hejî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Ardı var
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İraq doğurdan da
parçalanma ərəfəsindədirmi?
olması fikrini dünyada tirajlayırlar. Amma iddia edilən
məsələlərə bir qədər nəzər salaq. İraqın parçalanması yönündə üç qütbün mübarizəsini əsas gətirirlər.
Bunlardan biri kürdlər, ikincisi sünnilər və digərləri isə
şiələrdir. Burada diqqət olunası məsələ ondan ibarətdir ki, kürdlük etnik mənsubiyyəti, sünni və şiəlik isə
dini dünya görüşündən doğan mənsubiyyəti göstərir.
Bu da açıq-aydındır ki, kürdlər arasında həm sünni,
həm də şiə olanlar var. Və ya əksinə sünni və şiələrin
arasında kürd etnik qrupuna mənsub insanlar var. O
zaman sual ortaya çıxır ki, bəs milli mənsubiyyəti
kürd, dini mənsubiyyəti isə adını çəkdiyim iki müxtəlif
dini dünya görüşünə uyğun olan insanlar bu bölünmədə hansı yerdə dayanacaqlar?! Çünki parçalanma
tərəfi kimi bir qütbdə etnik mənsubiyyət göstərildiyi
halda, digər tərəfdə dini mənsubiyyətlər önə sürülür.
İraqda da hər iki qütbə aid insanlar az deyil. Görünən
budur ki, İraqda baş verən proseslər xaricdə hazırlanmış ssenari əsasında aparılır, ssenarinin tərkib
hissəsi kimi də tirajlanır. Eyni zamanda bunu da anlamaq çətin deyil ki, İraqı mövcud həddə gətirənlər də
elə indiki ssenarini gerçəkləşdirirlər. Onun üçün də
İraqda problemlərin olduğunu inkar etməməklə
yanaşı, parçalanma həddinin olmasını da söyləmək
şübhəlidir.
Fikri yayındırma
Dünya ictimai fikrinin azdırılması yönündə atılan
digər addım isə İraqda Türkiyə və İran mənafelərinin
toqquşması məsələsidir. Bütün İraqda baş verən
qarşıdurmaların günahkarı kimi bu iki dövlətin maraq
toqquşlamarı göstərilir və ictimai rəyə sırınır.
Həmçinin İraqda vəziyyəti bərbad və xarabalığa
çevirənlərin adları isə heç nə etməmiş kimi qeyd
edilmir, yada düşmür və ya yada salınmaq istənmir.
Halbuki bir neçə gün öncə Türkiyə və İran XİN rəhbərləri İraqda vəziyyətin sabitləşməsi üçün müzakirələr aparır və birgə addım atmaq haqda düşünürlər. Əgər maraq toqquşması varsa, o zaman niyə
birgə addım atmaq qərarı verilsin?!
Əgər regionun əsas gücləri olan Türkiyə və İran
bir araya gələrsə, İraqdakı problem həllini tapa bilər
və eyni zamanda burada parçalanma yaratmaq
niyyətləri olanların da niyyəti puça çıxar.
Süleyman Cəfərzadə, /Deyerler.Org/

Türkiyə polisi kəşfiyyatçıları
separatçılarla əlaqədə ittiham edir
Türkiyədə kəşfiyyatın – Milli İstihbarat Təşkilatının
(MİT) fəaliyyəti ilə bağlı qalmaqal yaşanır. Gün.Az
RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, İstanbul
Təhlükəsizlik İdarəsi kəşfiyyatı kürd separatçıları ilə
əlaqədə və qadağan olunmuş Kürd Fəhlə Partiyası
(KFP) ilə mübarizədə səhlənkarlıq göstərməkdə ittiham edir.
Xüsusi xidmət orqanları arasında münasibətlərdə
gərginlik MİT-in hazırkı rəhbəri Hakan Fidan, onun
sələfi Əmrə Taner, həmçinin kəşfiyyat xidməti rəhbərinin keçmiş müavini Afət Günəşin İstanbul
prokurorluğuna dindirilməyə çağırılmasından sonra
öz zirvəsinə çatıb, yerli KİV xəbər verir.
Türk xüsusi xidmət orqanını nümayəndələri cümə
axşamı müstəntiqlərin suallarını cavablandırmalı
idilər. Bəzi elektron KİV və qəzetlər dindirilmənin
ümumiyyətlə baş tutmayacağı barədə yazır. Belə ki,
MİT haqqında hazırkı qanunvericiliyə görə, təşkilatın
rəhbərliyinə qarşı təhqiqatın və digər istintaq
hərəkətlərinin aparılmasına bu təşkilatın bilavasitə
tabe olduğu baş nazir icazə verə bilər.
Qızışmaqda olan qalmaqala İstanbulun xüsusi
işlər prokurorluğunun “Kürdüstan İcması İttifaqının”
(Kİİ) – separatçı KFP-nin “şəhər qanadı” hesab olunan təşkilatın fəaliyyəti haqqında təhqiqatları səbəb
olub.
“Milliyət” qəzetinin istinad etdiyi iş materiallarına
əsasən, kəşfiyyat xidmətinin nümayəndələri guya
KPF rəhbərləri ilə məxfi danışıqlarda bir sıra vədlər
verərək, ölkə rəhbərliyini bu barədə məlumatlandırmayıb, o cümlədən İstanbulda hazırlanan zorakılıq
aktları barədə məlumata malik olsalar da, buna
maneçilik törətməyib və yerli təhlükəsizlik idarəsinə
müvafiq məlumat təqdim etməyiblər.
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nəticələnib. Buna misal kimi Livanı göstərmək olar.
Bunun üçün region ölkələrinin aktivliyi və ölkə daxilində konsensusun yaradılması əlbəttə ki, şərtdir.
Məhz Livan bu iki amilin sayəsində bütöv qala bildi və
ölkədə vətəndaş qırğınına son qoyuldu.
Yanlış təbliğat
Bu gün İraqda problem var və bunu heç kim inkar
edə
bilməz.
Amma
burada
parçalanma
texnologiyasını hazırlayanlar dünya ictimaiyyətini
yanlış yola yönəltmək istəyirlər. Və İraqda
müharibədən sonra süni olaraq yaradılan qütblərin
qarşıdurmasını ölkənin parçalanmasına gətirib
çıxaracağını və artıq bunun geriyədönməz bir proses
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Deyerler.Org: Ötən ilin sonlarında ABŞ 9 illik işğaldan sonra öz ordusunu İraqdan çəkməsini rəsmən
elan etdi. Amma uzun müddət ölkəni işğalda saxlayan
ABŞ burada heç bir sabitlik yarada bilmədi. Əksinə
ölkə daha pis vəziyyətə düşdü və İraqı sadə ifadə
etsək, ancaq yenidən qurmaq lazımdır. Lakin ona da
imkan versələr. Aydın məsələdir ki, tam gücsüz bir
vəziyyətdədir. Doqquz illik bir müddətdə də ölkəyə
xaricdən axışan viruslar da öz bəhrəsini verməkdədir.
Belə ki, artıq hər gün ölkədə terakt baş verməsi bütün
qulaqlara sadə gəlir. İndi isə bütün dünya ictimaiyyətinin düşüncələrini İraqın parçalanması fikirləri ilə
doldurmaq istəyirlər. Və ötən il bunun Sudanda şahidi olduq. Amma yaxın tarixdə də dövlətlərin parçalanması üçün atılan addımlar bəziləri də uğursuzluqla
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Türkiyədə hamı terrorçu çıxır

w

w

w

İstanbul şəhər prokurorluğu
Türkiyənin
Milli
Kəşfiyyat
Təşkilatının (MİT) keçmiş rəhbəri
Emre Taner, onun keçmiş müavini
Afət Günəş və MİT-in adları
açıqlanmayan 2 əməkdaşının həbsinə sanksiya verib İstanbul
Təhlükəsizlik İdarəsi onları kürd
separatçıları ilə əlbir olmaqda və
qadağan olunmuş Kürd Fəhlə
Partiyası (PKK) ilə mübarizədə
səhlənkarlıq
etməkdə
günahlandırır(
TRT
Haber).
İstanbul Prokurorluğunun xüsusi
səlahiyyətli prokuroru Sədrəddin
Sarıkaya 2 gün əvvəl bu şəxsləri,
eləcə də MİT-in indiki rəhbəri
Hakan Fidanı ifadə verməyə
çağırıb. Lakin bu şəxslərin heç biri
ifadə verməyə getməyib. H.
Fidanın ifadə verməsi üçün
qanuna əsasən baş nazirin icazəsi
lazımdır. Baş nazir bu icazəni verməyib. Sabiq MİT əməkdaşları
üçünsə belə bir icazə tələb olunmur. Buna baxmayaraq, İstanbul
prokurorluğu H. Fidanın da
ifadəsinin alınması üçün Ankara
Prokurorluğuna xüsusi məktub

yazıb. (MİT aparatının binası paytaxt Ankarada olduğu üçün).
Məhkəmə tərəfindən qəbul olunan sanksiya əsasında Ə. Taner,
A. Günəş və digər 2 nəfər polis
tərəfindən saxlanılaraq ifadə verməküçün İstanbul Prokurorluğuna
aparılacaq. Bu şəxslər prokurorluğun PKK terror təşkilatının şəhərlərdəki strukturu olan KCK (Koma
Civaken Kürdistan - Kürdüstan
Xalqlar Konfederasiyası) ilə bağlı
apardığı istintaq çərçivəsində ifadə
verməyə çağırılıb. Belə ki, istintaqın gedişində MİT-in KCK ilə gizli
əlaqələri üzə çıxıb. MİT rəhbərliyinin PKK ilə gizli danışıqlar
apardığı, hətta protokol imzaladığı,

KCK içindəki MİT agentlərinin
müxtəlif
terror
aksiyalarına
qarışdıqları
məlum
olub.
Prokurorluq bu məqamlarla bağlı
MİT-in indiki və keçmiş rəhbərliyini
sorğu-sual etmək istəyir Taner
2010-cu ilədək Türkiyə kəşfiyyatına rəhbərlik edib. PKK-nın şəhər
qanadı hesab edilən Kürd
Cəmiyyətləri İttifaqının (KCİ)
məsələsi bir neçə professor və
fəalın saxlanmasından sonra geniş
müzakirə olunmağa başlayıb. Şübhəlilərə terror təşkilatına mənsub
olmaq da daxil olmaqla, terror
fəaliyyətinə yardım göstərilməsi və
ölkənin bütövlüyünün pozulması
cəhdləri kimi müxtəlif cinayətlərdə
əli olmaq ittihamı irəli sürülüb.
Türkiyə
təhlükəsizlik
qüvvələrinin
ölkənin
Adana
şəhərində
keçirdiyi
xüsusi
əməliyyat zamanı 35 nəfər
saxlanılıb. Saxlanılanlar bir sıra
terror aktlarında iştirakda və Kürd
Fəhlə Partiyasının (PKK) terrorçularına dəstək verməkdə şübhəli
bilinirlər.
SABUTAY, paritet.az

Türkiyə kəşfiyyatının sabiq
rəhbərləri həbs ediləcək
İstanbul
şəhər
prokurorluğu Türkiyənin
Milli
Kəşfiyyat
Təşkilatının
(MKT)
keçmiş rəhbəri Emre
Taner və onun keçmiş
müavini Afət Günəşin
həbs olunması barədə qərar verib. İstanbul
Təhlükəsizlik İdarəsi onları kürd separatçıları ilə əlbir
olmaqda və qadağan olunmuş Kürd Fəhlə Partiyası
(PKK) ilə mübarizədə səhlənkarlıq etməkdə
günahlandırır. Bu barədə cümə günü Türkiyənin TRT
Haber telekanalı xəbər verir.
Taner 2010-cu ilədək Türkiyə kəşfiyyatına rəhbərlik edib. PKK-nın şəhər qanadı hesab edilən Kürd
Cəmiyyətləri İttifaqının (KCİ) məsələsi bir neçə professor və fəalın saxlanmasından sonra geniş müzakirə olunmağa başlayıb.
Şübhəlilərə terror təşkilatına mənsub olmaq da
daxil olmaqla, terror fəaliyyətinə yardım göstərilməsi
və ölkənin bütövlüyünün pozulması cəhdləri kimi
müxtəlif cinayətlərdə əli olmaq ittihamı irəli sürülüb.
ANN.Az

Türkiyədə terrorizmdə şübhəli
bilinən 35 nəfər saxlanılıb
Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin ölkənin Adana
şəhərində keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı 35 nəfər
saxlanılıb. Bu barədə cümə günü Trend "TRT Haber"
telekanalına istinadən məlumat verir. Saxlanılanlar
bir sıra terror aktlarında iştirakda və Kürd Fəhlə
Partiyasının (PKK) terrorçularına dəstək verməkdə
şübhəli bilinirlər. PKK silahlıları sistemli şəkildə həm
dinc əhaliyə, həm də ölkənin təhlükəsizlik
qüvvələrinə qarşı terror aktları təşkil edir. 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.
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Avestakurd
–
Parlementerê bajarê
Mêrdînê Ahmet Turk
der barê mijara MIT'ê
de da diyar kirin ku, ev
peyameke ku bila tu
kes karne neke ku pirsgirêka Kurdî bi riya...
diyalogê
were
çareser kirin. Ahmet
Turk tevlî berama Basin Kûlûbû bû û bersiva pirsan
da. Turk da diyar kirin ku, negengaze li Tirkiyê
demokrasî xur bibe bê ku pirsgirêka Kurdî bêçareser
kirin. Turk der barê hevdîtinên MIT û PKK'ê de a li
Oslo got ku, Tirkiyê qolincên guhartinê dijî. Lê aliyek
li Tirkiyê heye ku vê nikare daqurtîne. Turk bal kişand
ser mijara MIT'ê ku serdozger der barê 4 kesan de
biryara girtinê daye û got "Ev peyameke ku tu kes bi
rêka diyalogê nede ser rêya çareserkirina pirsgirêka
Kurdî. Mentiqek heye berdewamiya pevçûnê
dixwaze. Ez peyama vê operasyonê wisa dixwînim.
Çima ev hevdîtin hemû derdikevin holê? Biryara ku
hêzên berdewamiya pevçûnê dixwazin dayî ye. Li
hemberî wan e ên ku bawer dikin wê pirsgirêk bi rêka
hevdîtinan çareser bibe." Ahmet Turk bal kişand ser
Serokomar û Serokwezîr jî û wiha berdewam kir "Bi
temamî em dernayênxin ka sedema vê pevçûnê çi
ye. Lê ji aliyekî ve Serokomar û Serokwezîr jî berendame…Dê ne tenê MIT bedelê vê yekê bidin. Yê
destûra hevdîtinê dayî Serokwezîr e. Ev xebat nayê
kirin bê agahdariya saziyên dewletê, Hikûmetê. Bê
guman ez ne li dijî vê me. Xwezî hevdîtin rastir kiribane. Di vir de hesabek heye. Hêzek heye dixwaze
dewletê kontrol bike. Divê mirov wisa binêre." Her
wiha Ahmet Turk da diyar kirin ku, dema çareserkirina pirsa Kurdî gihişte qonaxekê, hin ketin dewrê.
Turk got ku, ew bawer dike ku dîtina MIT'ê ew e ku
ev kar bi pevçûnan naçe serî.

Di çarçoveya avakirina navendên xwendinê
weaîrê perwerdê sê dibistanên hevçerx vekirin

Bi merema xûrtkirina peywendî ya
digel herêma kurdistanê iro birêz
Dîvîd Lîvîngiston cêgirê balyozê
Ustiralya li Iraqê serdana fermaangeha peywendî yên kir û ji alî yê Felah
Mistefa berpirê peywendî yên hat
pêşwazî kirin.
Di hevdîtinekê de ku Karwan
Cemal cêgirê berpirsê peywendî yên
derve û Girîk Îgnz sekretêrê balyozxaneya Ustiralya amadebun, şanda
Ustiralî şabuna xwe dîyar kir bi bi vê
serdanê û pêşketinên li herêma kurdistanê di tev waran de ragihand.
Felah Mistefa berpirsê peywendî yên
derve base nerîna hikumeta herêma
kurdistaanê sebaret peywendî yên
derve digel welatên cîhanê kir , herweha ronî xiste ser serbora sîyasî li
herêmê
û
gavên
wê
beref
demokrasîbunê û sepandina binemayên mafê Mirova. Mistefa amaje bi
rewşa sîyasî li Iraqê û dawî buyerên

deverê û peywendî yên navbera
Hewlêr û Bexdayê da û vekirina
nuneratî ya Ustiralya li herêma kurdistanê jî û beşdarîkirin di pirosêsa
avedankirinê de bi karekî giring da
zanîn. Ji lîyê xweve Cêgirê balyozê
Ustiralya rola serokatîya sîyasî ya

herêmê kurdistaanê di Iraqê û gavên
hikumeta herêmê di ware avakirina
hevbendî yên dostatî digel welatên
cîhanê bilind nirxand.
Herweha
got:welatê wî dixaze peywendî yên
xwe digel herêma kurdistanê xûrtir
bike jiboy alîkarîyên hevbeş.

Swêd Konsulusxaneya Xwe Li Hewlêrê Vedike

Serokê Parlementoya
Kurdistanê
Dr.
Kemal
Kerkûkî pêşwaziya Cîgira
balyozê Swêdê yê li
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Sefîn Dizeyî wezîrê perwerdê û bi amdebuna
Newzad Hadî parêzgerê Hewlêrê û hejmarek ji rêveber û berpirsên din , avahyên sê dibistanên nu di nêv
taxên Hewlêrê vekirin. Di rêûresmên vekirinê de, Ala
kurdistanê hat bilind kirin û di piştre wezîrê perwerdê
dibistaneke 18 rêzî bi nave amadeya Newjîn ya
Kiçan, bi bihayê -1- Milyar û 547 Milyon Dînara hatîye
avakirin,di piştre dibistana amdeya Zozik ya Kûra bi
behayê -1- Milyar û 544 Milyon Dînanr û dibistana
Sêber ya destpêk bi behayê -1- Milyar û 500 Milyon
dînanra vekirin. Digel bi dawîbuna van dibistana
taradekî berçav arîşa nebuna avahîyên dibistanê wê
li Hewlêrê çareser bike .

Berpirsê peywendî yên derve digel
cêgirê balyozê Ustiralya li Iraqê civî ya

om

Turk: Hinek hene naxwazin pirsgirêk
bi riya diyalogê çareser bibe
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Bexdayê Xatû Louis Caly kir.
Di
hevdîtineke
de
Serokê
Parlementoya
Kurdistanê behsa hevkarî û

piştgîriyên
welatên
Skendînavî kir ku, di rojên
dijwar de pêşkêşî Gelê Kurd
kirine.
Nav hatî di berdewamiya axaftinên xwe de
hêvî xwest ku, peyvendiyên
heyî yên di navbera
Kurdistanê
û
welatên
Skendînaviyayê de hîn
bihêztir bibin û bigehêjin
asta pêwîst.
Di berdewamiya vê
hevdîtina han de Cîgira
balyozê Swêdê yê li
Bexdayê jî diyar kir ku,
welatê vê dixwaze bi

mebesta bihêztir kirina
peyvendiyên xwe yên bi
Kurdistanê
re
asta
Nuneratiya
xwe
li
Kurdistanê bilindtir bike
lewre hewl dide daku,
Konsulusxaneya xwe li
Hewlêrê vebike.
Li hember de jî Serokê
Parlementoya Kurdistanê
kêfxweşiya xwe li hember
vê biryara Hikûmeta Swêdê
diyar kir û amade bûna
Hikûmet û Parlementoya
Kurdistanê jî ji bo pêşkêş
kirina her cure hevkariyek
diyar kir.

‘Divê Tirkiye rêzê li mafê Kurdan bigre’

w

‘Siyaseta çewisandina Kurdan a ji aliyê Tirkiyê ve
Humus: 2 leşkerên Kurd bi awayekî berfireh û sîstematîk berdewam dike’
Stockhol (Rûdaw) înternetê li ser zêdejiyana xwe ji dest dan
– Hêjmarek kesayetî tirrî 25 bloggeran

w

w

Du leşkerên Kurd
yên ji bajarê Kobanê
di nava artêşa Sûriyê
de
hatin
kuştin,
gumana herî zêde jî
ew e ku ew bi
guleyên artêşê bi
xwe hatibin kuştin. Du leşkerên Kurd yên ji bajarê
Kobanê di nava artêşa Sûriyê de hatin kuştin,
gumana herî zêde jî ew e ku ew bi guleyên artêşê
bi xwe hatibin kuştin. Roja 9.2.2012an, termên
herdu leşkerên kurd Xalit `Ebdo Bêskî û Xebat
Filemez Şahîn ku li bajarê Humusa Sûriyê hatibûn
kuştin, bi beşdarbûna bi hezaran ji xelkê herêma
Kobanî û xwepêşdaneke bi alayên Kurdî hatibûn
pêşwazkirin, ew li nava bajêr spartin axê. Li ser
awayê kuştina wan herdu leşkeran, hêzên rêjîma
Sûriyê ji xwediyên herdu leşkeran re gotibûn ku ew
bi guleyên çeteyên çekdar û nenas hatine kuştin. Li
aliyekî din jî, jêderekê taybet ji ajansan re ragihandiye ku: “Guman heye ku wan leşkeran fermanên berdana guleyan li dijî xwepêşaderên sivîl
nepejirandibin, ji ber wê jî ew bi destê hêzên rêjîmê
hatibin kuştin. Ji ber gumana mezin ya gel ku deselatê bi xwe ew kuştine, Kobanî bi xwepêşdaneke
mezin û sloganên şermezarkirinê li dijî rêjîma
Be`isê termên wan herdu ciwanan pêşwazî kirin û
ew bi alayên Kurdistanê xemilandin.

û xebatkarên çapemeniyê yên Swêdê
pêngavekê
li
dijî
Tirkiyê didin dest pê
kirin û daxwaz dikin
ku pêwîste Tirkiye
rêzê li mafê gelê
Kurd bigre. Zêdetirî
20 kesayetî û rojnamevanên Swêdî li
dijî Tirkiyê dest bi
pêngavekê kirin û ji
bo Tirkiye rêzê li
mafê kurdan bigre.
Kesên ku dest bi vê
pêngavê kirine, ji
Kurd û Swêdiyan
pêktên. Dixwazin bi
rêya malperên xwe
yên şexsî tawanbariyên
dewleta
Tirkiyê yên li dijî gelê
Kurd belav bikin û
behsa wan tawan
bikin. Kesên ku ew
daxuyanî li ser tora

belavkirine û dibêjin:
“Gotineke
Kemal
Ataturk heye û dibêje, ji bo kontrolkirina
gelekê rêya herî baş
ew e ku tû wisan bikî
ew gel dîroka xwe ji
bîr bike. Di wê daxuyaniya hevpar a bi
zimanê Swêdî hatî
belavkirin de wiha tê
gotin:
“Siyaseta
çewisandina Kurdan
a ji aliyê Tirkiyê ve ku
ji salên 1930’ê dest
pê kiriye, bi awayekî
berfireh û sîstematîk
berdewam dike. Em li
bîra
xwendevanan
tênin ku bi taybet jî
behsa
sirgunkirina
zêdetirî nîv milyon
Kurdî ya ji aliyê
artêşa Tirkiyê ya di
salên 1980’an de tê
kirin. Herwiha komku-

jiya Dêrsimê (193738) ku jenosîdekî
eşkere bû û li dijî
gelê Kurd hat encamdayîn. Di vê demê de
jî bi awayekî cûda
berdewam dike.” Di
wê daxuyaniyê de
daxwaz ji dewleta
Swêd
û
Yekîtiya
Ewrûpa tê kirin ku
zextê li Tirkiyê bike;
“Ji bo rêzê li mafê
gelê Kurd bigre û
rojek berî rojekê girtiyên siyasî berdin. Ji
ber ev yek li dijî

bingehên
mafê
mirove ku di standartiya
Neteweyên
Yekbûyî de behsa vê
yekê hatiye kirin. Bi
taybet jî girtina zarok
û îşkencekirin, sûcekî
li dijî mirovahiyê ye.”
Ev grûb di dawiya
daxuyaniya xwe de
daxwaz dikin ku piştgiriya wan bê kirin û
ragihandin hê zêdetir
behsa
tawanên
dewleta Tirkiyê bike û
bêdengiya
xwe
bişkênin.
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istin û xurtkirina wan
pêwendiyan hate kirin ku bi
awayekî li berjewendiya her
du aliyê dost da bê û li vî warî
de Balyozê Koriya Başûr
peyama dostayetiya gelê
welatê xwe bi Serok Barzanî
gihand û spasî cenabê wî kir
ku herdem li pêşxistina
pêwendiyan de alîkar buye.
Serok Barzanî hewlên

TSK: Du hedefên PKK’ê hatine bombebarankirin

w

Mûeyed Teyîb: Ti projeyekî din cihê rêkeftinameya Hewlêr nagre
Bexda (Rûdaw) - Endamê Parlamentoya Iraqê Mueyed
Teyîb diyar kir ku sedema nakokiya navbera aliyên siyasî yên
Iraqê pêkneanîna rêkeftinameya Hewlêrê ye û hilweşandina
wê dê krîza siyasî mezintir bike. Endamê Fraksyona
Hevpeymaniya Kurdistanê yê Parlamentoya Iraqê Mueyed
Teyîb ji Rûdawê re got: "Fraksiyona me piştgiriya rêkeftina
Hewlerê dike. Ger tiştên din jî hebin, mirov dikare li rêkeftinê
zêde bike. Lê ti projeyeke dîtir cihê vê peymanê nagre."
Mueyed Teyîb herwiha got, ti xalekê di rêkeftinameya
Hewlêrê de nîne ku derbarê rewşa aloziya Iraqê nebe û sedema nakokiyên niha jî bicihnekirina peymana Hewlêrê ye.
Koalîsyona Dewleta Yasa ya Nûrî Malîkî, dixwaze rêkeftina
Hewlêrê bê hilweşandin. Lê fraksiyonên din ên Parlamentoya
Iraqê jî piştgiriya pêkanîna vê dikin. Parlamenterê kurd
Mueyed Teyîb destnîşan kir ku hilweşandina peymana
Hewlerê xizmet ji pêvajoya siyasî ya Iraqê re nake û wiha got:
"Bi hilweşandina rêkeftinameyê krîza siyasî ya Iraqê dê zêdetir bibe û Kongreya Neteweyî dê negihîje armancên xwe. Tenê
Dewleta Yasa daxwaza hilweşandina vê dike. El Iraqiye û
aliyên ku di nava Hevpeyana Niştîmanî de ne dixwazin ev
rêkeftiname bê bicihanîn.”

Demîrtaş: Li avahiya me ti belgeyên
hevdîtina MÎT û PKK’ê nehatine girtin

‘Nameya ji bo Qendîlê hatiye nivîsandin,
di avahiya BDP’a Amedê de çi dike?’

.n
e

Parastinê
yên
Medyayê
li
dijî
Geliyê Reş, Gundê
Bermîzê û herêma
Kanîreş ên bi ser
Xakurkê ve ne ji aliyê
artêşa dagirker a tirk
ve bi balefirên şer
êrîşeke hewayî hate
lidarxistin. Herwiha
11’ê
Sibatê
di
navbera saet 15.00-17.00’an
de li Herêmên Parastinê yên
Medyayê li dijî Geliyê Feqîra,
Girê Şehîd Mazlûm, Quntarê
Girê Angola û derdora gundê
Bêtkarê yên bi ser Zapê ne ji
aliyê artêşa dagirker a tirk ve bi
helîkopterên kobrayan hate
bombekirin.”
HPG di dawiya daxuyaniya
xwe de wiha dibêje: “11’ê
Sibatê ji saet 19.00’an û vir ve
bê
navber
li
Herêmên
Parastinê yên Medyayê li dijî
gundê Sernê, Ditaza, Nêrweh,
Zêvê, Sarkê û Bîmê, girên
Şikefta Brîndara, Angola,
Ferhat û Marya ku bi ser herê-

w

w

Sedemê krîza İraqê
pêkneanîna peymana Hewlêrê ye

te
w

Li dijî Zap û Xakurkê êrişa hewayî
Hewlêr (Rûdaw) – Navenda
Çapemenî û Ragihandina
Hêzên Parastina Gel (HPG)
ragihand ku li dijî herêma Zap û
Xakurkê êrişa hewayî çêbûye.
Hêzên Esmanî yên Tirkiyê
(TSK) jî bi daxuyaniyekê diyar
kir ku herêm bi dijwarî ji aliyê
balafirên wan ve hatine bombebaran kirin.
Navenda
ÇapemenîRagihandin a HPG’ê di daxuyaniyek ku kopiyeke wê ji
Rûdawê re jî hatiye şandin de
wiha dibêje: “11’ê Sibatê di
navbera saet 19.00-23.00’an
de li Herêmên Parastinê yên
Medyayê li dijî gundê Sernê,
Ditaza, Nêrweh, Zêvê, Sarkê û
Bîmê, girên Şikefta Brîndara,
Angola, Ferhat û Marya ku bi
ser herêma Zapê ve ne ji aliyê
artêşa dagirker a tirk ve bi balefirên şer êrîşeke hewayî hate
lidarxistin.”
Di berdewama daxuyaniya
HPG’ê de wiha tê gotin: “Di
11’ê Sibatê de di navbera saet
21.30- 22.30’an de li Herêmên
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Duh sêşem 07/02/2012
birêz Mesûd Barzanî Serokê
Herêma
Kurdistanê
li
Selahedîn pêşwaziya birêz
Sûk Bûm Park Balyozê
Koriya Başûr li Iraqê kir ji bo
dawî hatina karê xwe serdan
kiribû. Li hevdîtinê de, behsa
pêwendiyên di navbera
Herêma Kurdistan û Koriya
Başûr û mekanîzmên pêşx-

Balyoz yê bi navê bi hêzkirina
pêwendiyan de bilind nirxand
û hêviya serkeftinê ji bo wî
xwest û her wiha ji bo
dostayetî û alîkariyên li gelê
Kurdistanê spasiya gelê
Koriya Başûr kir û ragihand
ku hemû çîn û tuwêjên gelê
me bi çavekî rêz ve temaşa
gelê Koriya Başûr dikin.
Li mijareke dinê vê hevdîtinê de tîşk xistin li ser pêşketinên dawî ya pêvajoya
siyasiya Iraqê û li vî warî de jî
Balyozê Koriya Başûr destpêşxeriya Serok Barzanî
bilind nirxand ku Hikûmeta
niha ya Iraqê pêkhatiye û ragihand ku ji bo rizgarkirina
Iraqê ji wê tengasiya niha
çavê hemû aliyê siyasiyan li
Serok Barzanî ye û dûpat jî
kir ku bi hîkmet û ezmûna
Serok Barzanî karîn pêgehekî karîger ji bo Herêma
Kurdistanê li Iraqa federal da
dirust bikin.
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Serokê Herêma Kurdistanê pêşwaziya
Balyozê Koriya Başûr li Iraqê kir

ma Zapê ve ne ji aliyê artêşa
dagirker ve bi hewan, obus û
tankan hate bombekirin.”
Hêzên Esmanî yên Tirkiyê
(TSK) jî di daxuyaniyeke nivîskî
ya li ser malpera fermî ya
Serfermandariya Artêşa Tirkiyê
de got: “Li herêma Zap û
Xakurkê du hedefên girêdayî
PKK’ê ji aliyê balafirên wan ve
hatine bombebarankirin.”
Di
daxuyaniya
Serfermandariyê de wiha tê
gotin: “Li bakûrê İraqê du hedefên PKK’ê piştî hatin keşifkirin,
ji aliyê balafirên TSK’ê ve şeva
11’ê sibatê herêma Zap û
Xakurk bi awayekî bi bandor
hatine bombebarankirin.”

Şanda Herêma Kurdistanê serdana BDP'ê kir

Şirnex: Şanda ku ji Herêma Kurdistana Federal bi
armanca beşdarbûna mewlûda roja çilî ya qurbanên
komkujiya Roboskê bibin derbasî bakurê Kurdistanê bûbû,
li navçeya Silopî ya Şirnexe ji hêla rayedarên BDPê ve
hatin pêşwazîkirin. Şanda Herêma Kurdistanê ku beşdarî
mewlûda roja çilî ya qurbanên komkujiya Qilebanê bûbû
çûn serdana rêxistina navçeya Silopî ya Partiya Aştî û
Demokrasî (BDP). Şanda ku ji Şaredariya Helebçeyê
Kwêstan Aqrewan, Serokê Sendîkaya Şehîdên Helebçe Loqman Ebdulqadir û endamên meclisa
şarevaniyê pêkdihat ji hêla Serokê BDPê yê navçeya Silopî, endamên meclisê û endamên partiyê ve hat pêşwazikirin. Di serdanê de, serokê BDPa Silopî Muttalip Sakman got, mexdûrên
Helebçeya ku bi bombeyên kîmyayî yên Sedam hatine qetilkirin îro hatine serdana xizmên
komkujiya Roboskê û beşdarî mewlûda roja çilî bûne. Sakman got, hê jî kujerên komkujiya
Roboskê tên veşartin û destnîşan kir ku, dewlet dixwaze bi tezmînatê komkujî veşêre. Piştî
hevdîtinê, BDPiyan heta deriyê sînorê Xabûrê hevaltiya şanda Herêma Kurdistanê kirin.

Colemêrg: Hevserokê
Giştî yê BDP'ê Selahattin
Demîrtaş diyar kir ku ti
belgeyeke
hevdîtinên
MÎT û PKKê di avahiyên
partiya wan de nehatine
girtin û dibe polîsan bi
destê xwe belge xistibin
avahiyê
û
xwest
Rêveberiya
Polîsên
Amedê eşkere bike ku
belge li ku dîtine.
Hevserokê Giştî yê
Partiya Aştî û Demokrasî (BDP) Selahattin Demîrtaş û parlementerê BDP’ê yê Colemêrgê Adil Kurtk, di li Colemêrgê bi
rojnamevanan re hatin ba hev. Şaredarê Colemêrgê Fadil
Bedirhanoglu û Serokê BDP’a Colemêrgê M. Sadik Yildirim jii
amade bûn. Demîrtaş, di civînê de diyar kir ku ti belgeyeke
hevdîtina MÎT û PKK'ê di avahiya wan a li Amedê de nehatiye
dîtin û wiha got: "Dibe ku polîsan bi destê xwe belge xistibin
avahiyê û serî li rêbazek wisa dane. Bi saetan li belgeyan
geriyan, lê wê demê tiştek negotin û tu belge jî derneket.
Nameya ku ji bo Qendîlê hatiye nivîsandin, di avahiya BDP’a
Amedê de çi dike?"
'Dozger ji bo belgeyê pêşkêş bike lîstikeke wisa amade kir'
Demîrtaş, destnîşan kir ku operasyona li dijî MÎT'ê hê berê
hatiye bo van belgeyan têxin dosyeya dozgerê bi lîstîkê wek
belge di avahiyên me de hatine girtin nîşan dan. Di girtekan de
jî îmzeya tu rayedaran tune. Em bang li Midûriyeta Polîsan
dikin û dixwazin vê belgeyê eşkere bike. Ev nakokiyên di nava
hikûmeta AKP'ê bixwe ne û krîza desthilatî ye. Niha jî dixwazin
hevditinên Oslo û Îmraliye wekî hincetan bikar bînin. Ev tiştekî
pir qirêj e."
Demîrtaş got, divê dozger pirsên 'Çima çareser nekirin?
Çima paşguh kirin? bikin û wiha axivî: "Divê AKP, eşkere bike
ka çima ji diyalog û muzakereyan encam negirtiye? Hevdîtin ne
şaş û sûc e. Hikûmeta AKP'ê ji destpêkê de rêbaza diyalog û
muzakereyan ji bo perçekrin û îmhaye bikar tîne. Lê bi ser
neket."
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Курды СНГ:проблемы
и пути их решения

w

w

w

Неоспоримым историческим фактом является то, что курды, будучи
одним из самых древних народов
Закавказья (они появились в этом
регионе, по крайней мере, на тысячу
лет раньше, чем азербайджанцы
(тюрки) и армяне, которые сегодня
имеют свои государства на этой территории), лишились этой своей привилегии. А право курдов иметь свою
административную автономию в
Закавказье несправедливо отнято
советскими руководителями в 1929
году.
Курдский фактор в Закавказье
Ассимиляция,
неорганизованность, раздробленность и тому
подобные факторы, препятствующие
развитию этнических групп, ещё не
означают, что эти меньшинства не
имеют права на самоопределение в
пределах земель, на которых они
живут с древнейших времен. В то же
самое время, игнорирование со стороны доминирующих народностей
этнических обществ, которые в разные периоды истории проявили пассивность и не смогли создать своё
государство, не приносит спокойствия региону и не способствует
демократическим преобразованиям.
Курдистанский
фактор
в
Закавказье – историческая реальность. На этой территории после распада
курдского
государства
Шеддадидов (X-XII вв.) курды находись под господством Монгольской,
Персидской и Царской империй.
Завоеватели в различные периоды
истории
называли
территорию
Кавказского Курдистана по-разному.
Однако известно, что, по крайней
мере, после второй половины XIX
века район, в котором компактно проживали курды в Закавказье, назывался «Курдистан». И по этой причине в начале XX века, после проведенного страной Советов территориального разделения в регионе, одной
части Закавказского Курдистана был
присвоен официальный статус под
называнием «Курдистанский уезд»
(1923-1929 гг.).
Курдистанский уезд был подтверждением исторической действительности
В период образования Советского
Союза
и
нового
разделения
Закавказья Курдистанский уезд, созданный в 1923 году и известный под
названием «Красный Курдистан»,
был официально подтвержден исторической действительностью. Это
пробудило надежду на то, что курды
смогут продолжать свое существование в Закавказье, причём на своей
исторической территории.
(продолжение следует)
Азизе Зийо Бадирхан
Кандидат экономических наук,
профессор, kurdistan.ru
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жизни. Нам думается, что более верный подход в процессе создания
Курдистана со стороны курдов СНГ
должен строиться иначе: каждый
курд должен думать о том, каким
образом он может внести свою лепту,
как он может помочь своим сородичам-курдистанцам, которые ведут
борьбу за выживание и осуществление многовековой мечты на исторической родине. Самое большое
содействие в этом направлении – это
любыми возможными способами
поддерживать борьбу, которая ведется в Курдистане, и решать свои жизненно важные проблемы на местах,
не ожидая поддержки извне.
Краткий взгляд на историю курдов
Закавказья. Советской курдологией
не был детально изучен вопрос о
том, что курды в Закавказье являются местной общиной. Это было обнародовано в последние годы благодаря исследованиям курдских ученых
(Шамил Аскеров, Лятиф Мамед
Буруки, Гажар Аскеров, Вакил
Муставаев, Азизе Зийо Бадырхан,
Дмитрий Пирбари и др.). История же
курдов на Южном Кавказе насчитывает более 3000 лет.
Во втором тысячелетии до н.э.
кутийцы (курти, ути), считающиеся
предками курдов, жили на территории нынешней Азербайджанской
республики, между реками Кура и
Аракс. В государстве Кавказской
Албании (IV-VII вв.) курды имели
определенное политическое влияние, а в VI веке создали Курдское
Христианское
Государство
Михранидов (590-705). В VII веке
курды Баласиджана, жившие на юге
реки Куры, чтобы сохранить свою
независимость, вели отважную борьбу против арабских завоевателей. В
IХ веке Дейсем Ибрагим ел Курди из
династии Дейсемидов создал курдское государство с центром в г.
Барда.
Курдское
государство
Шеддадидов (951-1164) с центром в
Гяндже имело политическое, военное и культурное влияние на территории всего Южного Кавказа.
В последующие столетия в АлбанХачинском княжестве в Закавказье
(XIII в.) курды обладали определенной военно-политической силой.
Даже в XVI-XIX веках, когда значительная часть Закавказья находилась во власти Персидской империи,
на этих территориях они сумели
сохранить свою мощь на определенном уровне. Начиная с XVI века, в
период активного переселения курдов в этот регион, они приобрели
еще большую силу и влияние.
Продолжающиеся русско-иранская и
русско-турецкая войны - с начала и
почти до конца XIX в. - явились причиной того, что многочисленные
курдские общины переселились и
обосновались в Закавказье.
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Проблема сохранения и развития
курдского языка и культуры среди
миллионов курдов, разбросанных по
всей территории бывшего Советского
Союза, была всегда актуальной и
жизненно важной. Решение этого
вопроса посредством проведения
редких, одноразовых культурных
мероприятий в ныне независимых
республиках не дает результатов.
Это очевидно из последнего 20-летнего опыта. Например, курдская
ассимиляция, начавшаяся в период
существования Советского Союза,
после распада страны еще более
усилилась. Даже в Республике
Казахстан, где к национальным меньшинствам, в том числе и к курдам,
относятся толерантно, курды подверглись 20-процентной ассимиляции.
Ассимиляция в Закавказских республиках и в России достигла такого
уровня, что курдскому обществу
угрожает полное исчезновение. В
республиках СНГ политическая пассивность курдов, возникшая из психологии «быть вечными гостями»,
достигла своего пика. Желание лишь
бы да как-нибудь встать на ноги в
связи с экономическими трудностями
изменяет менталитет, влечет за
собой социальную деформацию, а
вместе с ней – потерю культурного
самосознании и отдаление от национальных корней.
Данный вопрос был достаточно
широко проанализирован в книгах
Г.Ш Аскерова «Курдская диаспора в
странах СНГ» (Бишкек, 2007 г.) и В.
Мустафаева «История Кавказского
Курдистана» (Бишкек, 2011 г.), А.З.
Бадирхана «Красный Курдистан»
(Бишкек, 2007 г.)где сделаны общие
анализы.
Проблемы курдов, должны быть,
по возможности, разрешены в республиках, где они проживают, а также
в ракурсе СНГ. Психология «ожидания»
в
создании
Большого
Курдистана, когда курды СНГ как
народ находятся на грани вымирания, и надежда на какое-то чудо
были бы непростительно пассивным
подходом к данной проблеме.
Несомненно то, что обрести свободу
и национальное государство на исто-

рико-географической
территории
является величайшим желанием и
чаянием всей курдской нации, в том
числе и курдов СНГ. Таким образом,
создание курдского государства и
есть самый оптимальный подход к
решению проблем курдов в общемировом масштабе. Однако проблема
курдов в СНГ не терпит отлагательств. Ассимиляция курдов как
общества изо дня в день ввиду их
физической раздробленности, тенденция к отрыву от национальных
корней, как и многие другие проблемы, ежедневно отрицательным образом сказываются на нашем народе,
проживающем в государствах СНГ. К
этому следует добавить, что существующее мнение о том, что при создании Курдистана вся курдская диаспора возжелает вернуться на вновь
приобретенную Родину, не соответствует действительности.
Курды, проживающие в разных
странах, где они являются соотечественниками наряду с другими
народностями, должны самым примерным образом неукоснительно
выполнять все законы данной страны, нести ответственность за их
исполнение, особенно исходящих из
гражданства. И нет никакого сомнения в том, что курды обладают такими знаниями и понятиями. Проблема
заключается в другом: при выполнении своего гражданского долга они
затрудняются проявить национальную стойкость и волю. Наблюдаемая
отдаленность от национальной самобытности в каждой семье, где вечно
свежа тоска по родине, явно обнаруживает парадокс ситуации, в которую
курды попали. Человек, который к
каждому трагическому событию
Курдистана относится с болью и волнением, не беспокоится о том, что
его ребенок не умеет говорить на
родном языке, не настаивает, не проявляет инициативы и поддержки,
чтобы дети учились читать и писать
на курдском языке. Такая психология
и является ярким практическим примером глубокого и трагического
парадокса курдского народа в СНГ.
В то же время большинство курдов, наблюдая и зная растворение
курдского общества среди народов в
странах СНГ, не проявляет стремления к предотвращению подобных
нежелательных явлений.
По нашему убеждению, курды
СНГ должны избавиться от психологии подхода к решению вопроса, распространившейся после создания
Федерального курдского правительства в Южном (иракском) Курдистане
и заключающейся в том, что скоро
Курдистан встанет на ноги и будет
глубоко интересоваться нашими проблемами, выступит за нас, и мы
поедем на свою историческую родину проводить там остаток своей
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Президентом
всесоюзной
ассоциации курдов СССР
"Якбун". Мне посчастливилось
вместе работать с этим неутомимым человеком по защите
прав и образования курдского
народа. В своей жизни я редко
встречал таких людей, стойких
и до конца преданных делу
народа,
как
Мамед
Сулейманович
Бабаев.
М.С.Бабаев родился в простой
семье в октябре 1920 года в
селе
Давалу
(Арарат),
Вединского (Арарат) района

(Туймебаева) Илиского района, Алматинской области. В
1941 году семейство Бабаевых
переезжает в Армению, где
Мамеда Сулеймановича приглашают
на
учёбу
в
Тбилисскую разведшколу при
Закавказском военном округе.
В то время шла активная подготовка к созданию курдской
Махабадской Республики на
территории
Иранского
Курдистана, этому содействовала разведка бывшего СССР.
Как свидетельствует история,

Вечер памяти Мамеда
Сулеймановича Бабаева
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незаурядные
способности,
неукротимую тягу к знаниям и
после окончания семилетки
поступил
в
Ереванский
Закавказский курдский педагогический техникум. В 1937-ом
году жителей 12 курдских сёл,
находившихся в Шарурском
районе, по приказу Сталина
выселили и в товарных вагонах депортировали в суровые
казахстанские степи, где пришлось начинать жизнь с нуля.
Десятилетку
Мамед
Сулейманович закончил уже в
Казахстане, в районном центре Баканас, а с 1938 по 1941
год преподавал в школе
посёлка
Винсовхоз

Президент Барзани принял
итальянскую делегацию
Президент Курдистана Масуд Барзани в
понедельник принял Серджио Де Григолио,
главу Комитета по иностранным делам итальянского Сената, и сопровождающую его делегацию.
На встрече были обсуждены связи между
Курдистанским регионом и итальянскими
институтами и действия, которые эти институты планируют произвести в регионе, чтобы
поддержать Региональное правительство
Курдистана.
Также были обсуждены проблемы иракского политического кризиса и ситуация на
Ближнем Востоке.
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созданная
в
иранском
Курдистане в 1946 году
Махабадская республика просуществовала недолго.
Бабаев – был один из свидетелей тех трагических собы-
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Армении. В 1928 году умер его
отец. В селе Голован Мамед
Сулейманович
окончил
начальную школу, а в селе
Шавлики – семилетку. Еще в
школьные годы он проявил
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В
южной
столице
Казахстана в г. Алматы состоялся вечер памяти известного
курдского общественного деятеля, борца за права курдов,
лидера
и
учредителя
Всесоюзной Ассоциации курдов "Якбун" Бабаева Мамеда
Сулеймановича.
Вечер открыл вступительным
словом
Президент
Ассоциации "Барбанг" курдов
РК К.И.Мирзоев. Он рассказал
о жизни и деятельности
Мамеда
Сулеймановича,
отметил его роль в общественной-политической жизни курдов бывшего Союза.
На вечере также выступили
его соратники, друзья и родственники и единомышленники. В частности академик НАН
РК, выдающийся ученый с
мировым
именем,
Н.К.
Надиров, заслуженный учитель республики Н.А. Чатуев,
профессор А.З.Алиев, известный предприниматель, заслуженный строитель республики,
один из организаторов этого
мероприятия,
племянник
М.С.Бабаева,
Ш.А.
Мустафаев,
председатель
комитета курдских женщин
Ассоциации
"Барбанг"
Х.А.Надирова, поэт Барие
Бала, предприниматель М.М.
Сулейманов, поэт, редактора
газета
"Жийана
курд"
Г.Хаджисулейман,
сестра
М.Бабаева Каусара Сыло,
курдский ақсақал Темуре Асад
и д.р. В1990 г. соплеменники
избрали М.С. Бабаева первым
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тий и вероломства бывшего
советского руководства в
политике по отношению к
иранским курдам.
В 1965 г. он защищает диссертацию и получает учёную
степень кандидата экономических наук.
М.С. Бабаев 29 декабря
2011 г. на 92-ом году, после
продолжительной
болезни
ушел из жизни в г. Баку. Имя и
деятельность
Мамеда
Сулеймановича
Бабаева
навсегда останутся в историю
курдского народа.
Зорге Чатуев,
член правление Ассоциации
"Барбанг" курдов РК

Курды выступят на национальной конференции
с требованием выполнения 140 статьи
Член парламента Ирака от Альянса Курдистна Шван Мохаммед Таха
завил агентству "Асват аль-Ирак, что его блок намерен представить
иракской общенациональной конференции документ, содержащий требование выполнения 140 статьи конституции и принятия закона о нефти
и газе.
По его словам, "у Альянса Курдистана есть много важных вопросов,
которые он хочет представить".

Все партии Ирака согласились принять
участие в национальной конференции

Все
политические
партии Ирака выразили
готовность принять участие в общенациональной конференции, созываемой
президентом
Джалалом
Талабани,
заявил агентству АК-Ньюс курдский вице-спикер иракского парламента Ареф Тайфур. По
его словам, присутствие всех партий на встрече положительно скажется на ее результатах,
"но не ясно, сможет ли конференция завершить нынешний кризис." Оргкомитет конференции должен встретиться в воскресенье,
чтобы назначить ее дату.
Со своей стороны курдский депутат иракского парламента Шван Мохаммед Таха
заявил агентству "Асват аль-Ирак", что курды
представят на конференции свою платформу,
которая будет содержать требования выполнения статьи 140 конституции и принятия
закона о нефти и газе.

Ассирийцы готовы войти в
правительство Курдистана
Руководство
Объединения ассирийских (халдейских,
сирийских)
политических партий и организаций
"Кунаша" заявило о
готовности выдвинуть кандидатов на министерские посты в
новом правительстве Курдистанского региона.
При этом руководство "Кунаша" подчеркнуло,
что выдвинутые им министры должны будут
играть действенную и эффективную роль в
будущем правительстве.
Об это заявил в интервью иракскому агентству "Сумария Ньюз" официальный спикер
объединения "Кунаша" Зия Путрус. Он отметил, что данное решение было принято руководством "Кунаша" после встречи в понедельник, 6 февраля, с главным кандидатом в
премьер-министры иракского Курдистана
Нечирваном Барзани. Объединение "Кунаша"
было основано конце 2010 года после теракта,
совершенного 31 октября того же года в багдадской церкви Девы Марии Госпожи
Спасения (Сейидат ан-Наджат, Март Марьям
Марта д-Шузава), унесшего десятки жизней
иракских христиан.
kurdistan.ru
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Во вторник, президент Курдистанского
региона Масуд Барзани принял посла Южной
Кореи в Багдаде Сук Бум Парка по случаю
окончания его миссии в Ираке, а также посла
Греции в Багдаде г-на Маркиноса Карфотса.
Сук Бум Парк в ходе беседы высоко оценил роль президента Барзани в развитии курдистанско-корейских связей. Со своей сторо-

ны президент Барзани отметил усилия посла
в продвижении двусторонних отношений и
пожелал ему полного успеха в его новой миссии.
В ходе встречи с г-м Карфотсом, последний подчеркнул стремление своей страны
усилить отношения с Курдистанским регионом
и расширить горизонты двустороннего сотрудничества во всех областях.
Президент Барзэни со своей стороны, указал на исторические отношения между
Грецией и курдами.
Он выразил готовность Курдистана обеспечить все виды поддержки и помощи для
успешной работы греческого посла и греческих компаний, которые захотят участвовать в
процессе реконструкции в Курдистанском
регионе.
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Они
указывают,
что
Зараколу подвергся преследованиям со стороны государства из-за своих усилий в
этом направлении. "Если
Турция однажды создаст
комиссию по праву и согласию, то Зараколу должен
стать главой этой комиссии",
заявили депутаты.
Рагип Зараколу был арестован 1 ноября 2011 в контексте операции против
Союза
Сообществ
Курдистана (KCK), организации, основанной Абдуллой
Оджаланом, заключенным в
тюрьму лидером РПК.

w

Шведские парламентарии
отметили несколько премий,
данных издателю, писателю
и правозащитнику Зараколу
за его усилия по защите свободы слова и печати в
Турции.
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Вышел в эфир новый
курдcкий спутниковый канал

Как сообщает связанное с
РПК агентство "Фират", 6
декабря начал вещание
новый курдский спутниковый

телеканал Stêrk TV.
"В поисках правды - таков
девиз телеканала. Согласно
его заявлению, канал намерен отражать "различия,
цвета и культурное богатство
Курдистана, а также последние события в Турции и
мире". Он обещает новости,
интервью , и аналитические
передачи на политические
темы. Канал будет вещать на
диалектах курманджи и сора-
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В субботу, президент Ирака Джалал Талабани провел
встречи с бывшим премьер-министром Ибрагимом альДжаафари, а также с делегацией блока "Иракия" во главе с
Айядом аль-Самараи, с которыми обсудил пути выходя из
политического кризиса.
На встрече с Джаафари, Талабани подчеркнул единство
взглядов собеседников на пути выхода из кризиса.
На встрече с лидерами "Иракии", президент Талабани
отметил как положительный шаг прекращение блоком бойкота парламента.
Со своей стороны делегаты "Иракии" подчеркнули, что
диалог и обсуждения – лучший способ закончить кризис в
стране, высоко поставив роль Талабани в решении проблем
и наведении мостов между иракскими политическими партиями.

Курды Сирии выступают за федерацию
Более 10 курдских партий, представляющих сирийскую
оппозицию, во время встречи в северной столице Ирака
городе Эрбиль 28 и 29 января призвали к созданию в Сирии
Курдского федеративного государства, сообщает информационное агентство Hürriyet Daily News. Согласно сообщению,
все участники собрания подписали документ, согласно которому Курдское федеральное правительство должно быть
основано на территории Сирии. На встрече член курдской
оппозиции в Сирии Кендал Африни выразил уверенность в
том, что сирийские курды должны принимать участие в
Сирийской революции не как сирийцы, а как курды.

ни, а также на турецком
языке.
Nilsat
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САКИТ ЧЫРАГLI

УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ТАХИР СУЛЕЙМАН

Талабани пытается разрешить
политический кризис
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Рагип Зараколу выдвинут на
Нобелевскую премию мира
Рагип Зараколу, активный
борец за права человека и
издатель, который был арестован в Турции 1 ноября
2011 года и теперь заключен
в тюрьму, был выдвинут на
Нобелевскую премию мира.
Члены шведского парламента от Левой партии Амина
Какабаве,
Йенс
Хольм,
Айсберг Бенгт, Сив Хольма,
Марианн Берг и представители партии "Зеленых" Ян
Линдхольм и Вальтер Мутт
обратились к Комитету по
нобелевским премиям в Осло
с просьбой номинировать
Зараколу.
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Масуд Барзани принял послов
Южной Кореи и Греции

Ìöÿë ë è ô ë ÿð è í ì þâãåéè ð åäàêñèéàí ûí ì
þâãåéè è ë ÿ öñòöñòÿ äöø ì ÿéÿ áèë ÿð .

Navnîsan: Bak` 40 soqaq
S.M]hmandarov xan[ 25 mal-17
Адрес: Баку 40, улица С.
Мехмандарова дом 25 кв-17
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Гязет “Дипломат” гязетинин билэисайар
мяркязиндя йыьылыб сящифяляниб вя “Футбол+
Сервисс” мятбяясиндя чап олунмушдур.
e-mail: diplomat_gazeti@box.az
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