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Багдад приветствует назначение
Нечирвана Барзани премьером
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Ñÿù. 3

Türk iş adamlarından Ermənistana “həyat qapısı” DÖYÜNƏN ÜRƏYİMİZ

Ñÿù. 11
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İlham Әliyev Fransanın nәqliyyat nazirini vә Fransa Prezidentinin
diplomatiya mәsәlәlәri üzrә müşavirini qәbul etmişdir

Ñÿù. 16
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Женщины на войне: 1 день
из жизни курдских боевиков

Göyçədə bir kənd vardı
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Ñÿù. 12

Ñÿù. 15
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Ñÿù. 16

“Kürdüstan yeni Глава МИД находится
diplomatiya yolunda” в республике Корея

Ñÿù. 16

Ñÿù. 4

‘Kurd referanduma Вчера было задержано
Курдский язык “Türkiyə nəhəng
около 450 человек
Sûriyê boykot dikin’
стандартизируют həbsxanaya çevrilib”
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İlham Əliyev “Şahdağ” Qış-Yay Turizm
Kompleksinin tikintisinin birinci mərhələsi
üzrə tamamlama işləri ilə tanış olmuşdur
restoran, SPA mərkəzi, üzgüçülük
hovuzu, uşaq bağçası, xizək
kirayəsi məntəqəsi, xizək məktəbi,
yeraltı
dayanacaq
xidmət
göstərəcək və digər xidmətlər təklif olunacaqdır. “Resort” otelinin
yaxınlığında daha iki yüksək
səviyyəli
otel
fəaliyyət
göstərəcəkdir. Həmin otellərdən
birinin artıq bünövrəsi qoyulmuş,
digərinin isə hazırlıq işləri aparılır.
Yaxınlıqda ən müasir standartlara
cavab verən ticarət mərkəzi də
fəaliyyət göstərəcəkdir. Ərazidə
bir kiçik otelin inşası da tamamlanmaq üzrədir. Burada turistlər üçün
26
otaq,
sağlamlıq
klubu,
restoran, bar, kafe və digər
əyləncə mərkəzləri nəzərdə tutulur. Həmin otelin yaxınlığında
elektrik
stansiyası
tikilir.
Qonşuluqdakı digər infrastruktur
obyekti isə yay mövsümündə Şahdağ qış-yay turizm kompleksindəki
bütün obyektlərin sərin hava ilə
təmin
olunmasını
mərkəzləşdirilmiş
qaydada
həyata
keçirəcəkdir.
Diqqətə çatdırıldı ki, Şahdağ
qış-yay turizm Kompleksi dünya
turizm sənayesində xüsusi layihələrdən biri olacaqdır.
Layihənin növbəti mərhələləri
çərçivəsində yeni kanat yolları
salınacaq, qolf meydançası, müxtəlif klublar, kiçik mehmanxanalar,
pansionat,
Şahdağ
Gənclər
Mərkəzi, 900 nömrəlik “Relax”
mehmanxana
şəbəkəsi,
200
nəfərlik diskoteka binası inşa olunacaq, at ferması fəaliyyət
göstərəcəkdir.
Qeyd olundu ki, kompleksin birinci mərhələsi üzrə tikinti işləri
dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir.
Tikintiyə nəzarəti Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin tabeliyində
olan Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin
müdiriyyəti
həyata
keçirir. Kompleksin inşasının
növbəti mərhələlərində özəl sektorun da yaxından iştirakı nəzərdə
tutulmuşdur.
Komplekslə yaxından tanış
olan Prezident İlham Əliyevə və
xanımı
Mehriban
Əliyevaya
əyləncə mərkəzlərinin yerləşəcəyi
məhəllə barədə ətraflı məlumat
verildi. Dövlət başçısı növbəti
mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlərlə
bağlı
tapşırıq
və
tövsiyələrini verdi.
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işləri görülür. Bu baza kompleksə
2-3 günlük istirahətə gələn turistlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Baza biri yeraltı olmaqla, üç
mərtəbədən ibarətdir. Burada
xizək avadanlığı kirayəsi bölməsi
də vardır.
Dövlət
başçısına
xizək
bölməsində istifadə olunacaq və
turistlərin ixtiyarına veriləcək xizək
avadanlığı barədə məlumat verildi. Bazada Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq,
uşaqların dağ-xizək idmanı ilə
məşğul olmaları və əylənmələri
üçün
də
hərtərəfli
şərait
yaradılmışdır.
Azərbaycan
Prezidentinə
məlumat verildi ki, turistlərin xizək
enişinə çatdırılması üçün kanat
yolları inşa olunur. 2, 4, 8 və 9
nömrəli liftlərin quraşdırılması
başa çatdırılmış, 3 nömrəli liftdə
sınaq işi aparılır, 7 nömrəli liftin
inşası
isə
yekunlaşdırılmaq
üzrədir. Kompleksdə turistlərin
xizəklə sürüşməsi və qış istirahətini sığortalamaq məqsədi ilə süni
qaryağdırma sistemi yaradılır.
Bunun üçün bütün enişlərdə qar
generatorları
quraşdırılmışdır.
Bazada Almaniya istehsalı olan
avadanlıqdan
qarın
bərkidilməsində və xizək trassının
lazımi səviyyəyə gətirilməsində
istifadə olunacaqdır. Burada birinci mərhələ çərçivəsində 9 kanat
yolu fəaliyyət göstərəcəkdir.
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Diqqətə çatdırıldı ki, lift bazasındakı oteldə 40 otaq, restoran,
bar, kafe, bilyard otağı, dükanlar,
konfrans salonu, tibb məntəqəsi,
əməkdaşlar üçün otaqlar, on lift,
avtomobil dayanacağı və digər
obyektlər vardır.
Prezident İlham Əliyev və
xanımı Mehriban Əliyeva nümunə
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da iştirak etmişdir. Bu möhtəşəm
obyektin inşasını daim diqqət
mərkəzində saxlayan dövlətimizin
başçısı ötən ilin sonunda tikintinin
gedişi ilə tanış olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev kompleksin lift bazasında həyata keçirilən işlərlə maraqlandı. Bildirildi ki,
artıq lift bazasında tamamlama
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Prezident İlham Əliyev və
xanımı Mehriban Əliyeva Şahdağ
qış-yay turizm kompleksinin tikintisinin birinci mərhələsi üzrə
tamamlama
işləri
ilə
tanış
olmuşlar.
Mədəniyyət və turizm naziri
Əbülfəs Qarayev kompleksin tikintisinin gedişi ilə bağlı dövlətimizin
başçısına ətraflı məlumat verdi.
Bildirildi ki, Şahdağ qış-yay turizm
kompleksi dünyadakı bu tipli komplekslərdən nadirliyi və universallığı ilə fərqlənəcəkdir. Kompleksin
tikintisinə hazırlıq işlərinə 2006-cı
ildən başlanılmışdır. Həmin il
keçirilən
tenderdə
dünyanın
aparıcı şirkətləri qalib gəlmişdir.
2009-cu
ilin
sentyabrında
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə
bu kompleksin təməli qoyulmuşdur.
Diqqətə çatdırıldı ki, Şahdağ
qış-yay turizm kompleksi Qusar
rayonunun mərkəzindən 32 kilometr məsafədə Şahdağ Milli
Parkının
ərazisində
yerləşir.
Dövlətimizin başçısının tapşırığına uyğun olaraq, Şahdağ qış-yay
turizm kompleksinə çəkilən avtomobil yolu genişləndirilir, körpülər
salınır, torpaq sürüşmələrinin
qarşısının alınması üçün mühafizə
tədbirləri həyata keçirilir və digər
müvafiq işlər görülür. Tikintinin
aparıldığı ərazi ekoloji təmizliyi,
flora və faunasının zənginliyi ilə
seçilir. Bu turizm obyekti dəniz
səviyyəsindən 1300-2300 metr
yüksəklikdədir.
Turizm
kompleksinin əsas hissəsi isə dəniz
səviyyəsindən 1440-1640 metr
yüksəklikdəki yaylaqda yerləşir.
Kompleksin 2058 hektar ərazisi
vardır. Azərbaycanda və ümumiyyətlə dünyada ən mükəmməl
layihələrdən biri olan Şahdağ qışyay turizm kompleksi oxşar istirahət mərkəzlərindən bənzərsizliyi
ilə fərqlənəcək və il boyu fəaliyyət
göstərəcəkdir. Bu layihənin reallaşdırılması respublikamızda dağxizək idmanı və digər qış idman
növlərinin inkişafı üçün hərtərəfli
imkanlar açacaqdır. Turistlər yay
mövsümündə də burada mənalı
istirahət edə biləcəklər.
Qeyd olundu ki, Şahdağ qışyay turizm kompleksi Azərbaycan
tarixində ilk dağ-xizək kurortudur.
Kompleksin inşası bir neçə
mərhələdə aparılacaqdır. 2011-ci
ilin fevralında Prezident İlham
Əliyev kompleksin 2 nömrəli kanat
yolunun və xizək enişinin açılışın-

üçün yaradılan otel otaqlarında
şəraitlə tanış oldular.
Daha sonra yüksəklikdən kompleksin ərazisini seyr edən dövlətimizin başçısına məlumat verildi
ki, birinci mərhələ çərçivəsində
qaz generator stansiyasının tikintisi, bütün zəruri daxili kommunikasiyalar və xarici infrastruktur
üzrə də xeyli iş görülmüşdür.
Kompleksə Qusar rayonundan
35,7 kilometr uzunluğunda orta
təzyiqli qaz kəməri çəkilmişdir. 35
kilometrlik kanalizasiya sistemi də
istifadəyə hazırdır. 29 kilometr
uzunluğunda fiber lifli rabitə xəttinin çəkilişi tamamlanmaq üzrədir.
32,6 kilometrlik 110 kilovoltluq
elektrik xəttinin inşası davam edir.
İçməli su kəmərinin və təmizləyici
qurğuların inşası da başa çatdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyevə və
xanımı Mehriban Əliyevaya kompleksdə növbəti mərhələdə həyata
keçiriləcək infrastruktur işləri
barədə ətraflı məlumat verildi.
Bildirildi ki, dövlətimizin başçısının
tapşırıqlarına əsasən Şahdağ qışyay
turizm
kompleksinin
ərazisində
otellər
şəbəkəsi
yaradılır. Artıq “Resort” otelində
tamamlama
işləri
görülür.
Yeddimərtəbəli oteldə turistlərə
prezident nömrəsi, VİP-suit otaq,
hər biri ikinəfərlik 170 nömrə,
müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi
üçün üç konfrans salonu, altı
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Türk iş adamlarından Ermənistana “həyat qapısı”
Rəsmi Ankara bu qapını niyə qapatmaq istəmir?
Cümşüd Nuriyev: “Müxtəlif bəyanatlarla məsuliyyətdən qaçmaq Türkiyə dövlətinə başucalığı gətirmir”
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İstanbulda,
bəzilərinin
Ankarada
və
kürdlərin çoxluq
təşkil
etdiyi
Diyarbakırda həbs
edildikləri deyilir.
Həbs edilənlər
arasında
şəhər
merlərinin, jurnalistlərin,
insan
haqları fəallarının
da olduğu bildirilir.

Türkiyə mətbuatının yazdığına görə,
ölkənin baş naziri Ərdoğan MİT məsələsinə görə məhkəməyə çağırılaraq, ifadə
verəcək.
Parisdə “Kürd məsələsinə” dair konfrans keçiriləcək.
“Nobel” mükafatının laureatı Nelson
Mandela: Mənim uşaqlarım Müstəqil
Kürdüstanın yaranmasının şahidi olacaqlar.
Hər gün KCK məsələsinə görə
Türkiyədə onlarla insan həbs olunur.
Keçən həftə ərzində isə 100-dən artıq
adam həbsə atılmışdır.
Kərkük şəhərinin sakinləri Vanda
əziyyət çəkən soydaşlarına təkrarən
yardım göndəriblər.
Suriya Kürdlərinin lideri İbrahim Biro:
Kürdlərin iştirakı olmadan Suriyada sabitlik bərqərar olmaz!
Türkiyədə milliyətcə kürd olan tanınmış yazıçı və rejissor Mızqin Mücid
Arslan həbs edilmişdir. Xanım Arslan “terror
təşkilatını
təbliğ
etməkdə”
günahlandırılır.
Türkiyə mətbuatı: MİT kürdlərə (PKKya) işləyirdi. MİT Aponun təlimatlarını
Partiya mənsublarına ötürürdü.
Kürdüstan muxtariyyatının hökuməti
ölkədə idmanın inkişafı və idman mərkəzlərinin tikilişi üçün büdcədən 17 milyon
dollar ayırıb.
Cənubi
Kürdüstanda
fəaliyyət
göstərən müxalifət partiyaları,
Baş
Nazirin seçkisini boykot ediblər. Onların
sözlərinə görə, bu addım ona görə atılıb
ki, hökümət müxalifətin səsini eşitsin.
Fevralın 26-da Suriyada Konstitusiya
referendumu keçiriləcək.Ölkədə islahatların aparılması planlaşdırılır.
Fevralın 15-də Abdulla Öcalanın həbsinin 13-cü il dönümündə milyonlarla
insan etiraz aksiyaları keçirib. Türkiyədə
yaşayan kürdlər etiraz olaraq bütün
ticarət obyektlərini bağlayıblar, Rusiyada
aclıq aksiyaları keçirilib, Avropada
Türkiyə səfirlikləri və qəzet nümayəndəliklərinə hücumlar həyata keçirilmişdir.
Süleymaniyyə şəhərində Kürdüstan
Yurdsevərlər Birliyi (KYB) və Kürdüstan
Demokrat Partiyası (KDP) mərkəzi
komitəsinin üzvlərinin görüşü keçirilmişdir. Görüşdə Kürdüstanın gələcək
inkişafı üçün hansı addımların atılacağı
haqqında müzakirələr olunmuşdur.
KYB partiyasının üzvü Kosrat Rəsul
Kürdüstan muxtariyyatının vitse-prezidenti təyin olunub.
Kürdüstanın
prezidenti
Məsud
Barzani Böyük Britaniya nümayəndə
heyyətini qəbul etmişdir.
Türkiyənin daxili işlər naziri Bəşir
Atalay: Vanda çadırdan düzəldilmiş 290
ev qalıb.
Kürdüstan Parlamentində keçirilən
seçkilərdə Neçirvan Barzani Baş Nazir
postuna layiq görülmüşdür. O, 111 səsdən 71-ni qazanmışdı.
İraq vitse-prezidenti: İstədiyim vaxt
İraqı tərk edə bilərəm. Lakin hələlik
Kürdüstanda qalmaq daha məqbuldur.
Qeyd edək ki, Tarik Əl-Haşimini terrorçuluqda ittiham edirlər.
Əhməd Türk və Səlahəddin Dəmirtaş
Kürdüstanın paytaxtı Həvler şəhərinə
səfər etmişlər.
Kərkük şəhərində Kürdüstan hökumətinin dəstəyi ilə beynəlxalq ticarət sərgisi
keçiriləcəkdir.
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Türkiyə boyu reydlər həyata keçirilib
Türkiyədən alınan məlumatda
polisin
ölkənin
cənub-şərqində
fəaliyyətlərinə qadağa qoyulan kürd
üsyançıları ilə əlaqəsi olduğunda şübhəli bilinən birlik liderləri və fəalların
axtarışı məqsədi ilə xüsusi reydlər
həyata keçirdiyi bildirilir.
Anadolu xəbər agentliyinin yayımladığı məlumatda deyilir ki, ölkənin
azı 20 şəhərində, eyni zamanda
aparılan reydlər zamanı 100 nəfərdən
çox insan nəzarət altına alınıb.
Həbs ediıənlərdən azı 10 nəfərin

Sətri Xəbərlər

om

əngəlləyəcək ucuz məhsulların ölkə
ərazisinə gətirilməsinin qarşısının alınmasında istifadə edilir. Yəni gətirilən
mallara yüksək rüsum qoyulur. Belə
rüsum həmin firmanın məhsullarının
satışını çətinləşdirərək bu firmaları
müflisləşdirir. Türkiyə bu addımdan da
istifadə etməyib”.
Politoloq Türkiyənin xarici işlər
naziri Əhməd Davudoğlunun da
ünvanına sərt ittihamlar səsləndirib:
“Ya Davudoğlu bir diplomat ustalığı ilə
bu məsələdən qaçır, ya da onun
beynəlxalq iqtisadi hüquqdan xəbəri
yoxdur. Ola bilməz ki, həmin ölkənin
ərazisində fəaliyyət göstərən firmalarla
bağlı Türkiyə dövləti məsuliyyət daşımasın. Onlar Türkiyə vətəndaşlarıdır.
Türkiyə daxilində isə məhz Türkiyə
qanunları
fəaliyyət
göstərir.
Ermənistan ərazisində bağlanmış
müqavilənin o zaman hüquqi gücü olacaq ki, Türkiyə tərəfi onu tanısın.
Müxtəlif bəyanatlarla məsuliyyətdən
qaçmaq, Türkiyə dövlətinə ən azı
başucalığı gətirmir. Şübhəsiz ki, bu
məsələdə ayrı-ayrı adamların marağı
var. Lakin Türkiyə iqtisadi sanksiyalarla bunun qarşısını ala bilər”.
Politoloq son illər Ermənistanla
Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsinin
az qala fantastik səviyyədə artdığına
diqqət çəkdi: “Son illər Ermənistanın
xarici ticarət dövriyyəsində Türkiyənin
çəkisi getdikcə artır. Bu çox təhlükəli
bir prosesdir. Hər gün orta hesabla 810 yük maşını Gürcüstan vasitəsilə
Ermənistana daxil olur. Ermənistanın
tanınmış iqtisadçılarından biri olan
Adons bildirir ki, son iki ildə Türkiyənin
Ermənistan daxili bazarındakı payı 1520% artıb. Əvvəl bu göstərici 2-3%
miqdarında idi. Əgər iki il ərzində bu
faiz 10 dəfə artıbsa, o zaman növbəti
iki il ərzində bu rəqəm daha da artacaq. Türkiyə Ermənistanın daxili
bazarını nəzarətə götürmək adı ilə
hərəkət etsə də, əslində bu ölkədəki
bir qrup adam bununla Ermənistanın
güclənməsinə nail olur. Bu adamlar
erməni əsilli türk iş adamlarından
ibarətdir. Hesab edirəm ki, Türkiyə
dövləti baş verənlərlə bağlı təcili ölçü
götürməlidir. Çünki sonra gec olacaq”.
Seymur Əliyev, hurriyyet.net
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Xəbər verildiyi kimi, noyabrın 22də İrəvanda Türkiyə-Ermənistan
Biznesinin
İnkişafı
Şurası
və
Ermənistan
Sənayeçilər
və
Sahibkarlar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə biznes forum keçirilib.
Forumda Ermənistan və Türkiyə
sahibkarları arasında gələcək əməkdaşlığın istiqamətlərini müəyyənləşdirən memorandum imzalanıb.
Azərbaycanın
iqtisadi-siyasi
maraqları ilə daban-dabana zidd olan
və Türkiyənin ölkəmiz qarşısında
götürdüyü mənəvi öhdəliyin tələblərini
pozan bu olay rəsmi Ankaranı hərəkətə
gətirib. Baş verən hadisə ilə əlaqədar
açıqlama verən Türkiyənin Xarici İşlər
Nazirliyinin mətbuat xidməti bu hadisənin Türkiyə dövləti ilə hər hansı bir
şəkildə bağlantısı olmadığını bildirib:
“Xaricdən maliyyələşən layihələrin
həyata keçirilmə cəhdlərinin Türkiyə
dövlətinə heç bir aidiyyəti ola bilməz.
Bizim qəti mövqeyimizi bundan ibarətdir ki, qonşu ölkədə hər hansı layihə
çərçivəsində iş görməyə çalışanlar, ilk
növbədə, Azərbaycanı nəzərə almalı,
münasibətlərimizin zədələnməməsi
barədə düşünməlidirlər. Türkiyə dövlətinin bütün məsələlərdə torpaqları işğal
altında olan Azərbaycanın haqlı
mübarizəsini dəstəklədiyi və bu
mövqeyindən geri addım atmayacağı
hamıya məlumdur”.
Rəsmi Ankaranın baş verənlərlə
bağlı belə bir mövqe ortaya qoyması
nə qədər mütərəqqi olsa da, Türkiyə
Xarici İşlər Nazirliyinin problemin
həllindən diplomatik şəkildə yayınması
həqiqəti Azərbaycanın siyasi-iqtisadi
fakir adamlarının etirazına səbəb olub.
Məlum bəyanatı Türkiyənin dövlət
olaraq məsuliyyəti öz üzərindən
atması kimi qiymətləndirənpolitoloq
Cümşüd Nuriyev də açıqlamadakı

fikirlərin məntiqə zidd
olduğunu
bildirdi:
“Türkiyənin bu məsələdə
öz yaxasını kənara çəkməsi
doğru
deyil.
Beynəlxalq
iqtisadi
hüquqa görə, bir ölkənin
qeydiyyatından keçən və
orada fəaliyyət göstərən
istənilən firma həmin
hökumətin qanunlarına
tabedir. Bu mənada Türkiyədəki bütün
hüquqi şəxslər bu ölkənin qanunlarına
tabedirlər. Əgər bu ölkə hər hansı bir
dövlətə qarşı iqtisadi sanksiya tətbiq
edirsə, həmin ölkənin firmaları da bu
iqtisadi sanksiyanın tələblərinə uyğun
şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Türkiyə
xarici işlər naziri bundan imtina etsə
də, iş imtina etməklə bitmir. Əgər hansısa firma Türkiyənin qanunlarını
pozursa, o zaman Türkiyə bu
şirkətlərin xarici ölkə və firmalarla
bağladığı müqaviləni leqalizisiya
etməməlidir. Bu müqavilələrin o
zaman hüquqi qüvvəsi olur ki, bunlar
hansısa üçüncü dövlət tərəfindən
leqallaşdırılsın. Çünki Ermənistan və
Türkiyə arasında diplomatik münasibət olmadığı üçün bu, üçüncü bir
dövlətin vasitəçiliyi ilə leqallaşdırılmalıdır. Bunun üçün isə Türkiyə və
Ermənistan dövlətlərinin razılığı
olmalıdır. Əgər Türkiyə buna öz
razılığını bildirməsə, həmin müqavilələrin hüquqi önəmi olmayacaq. Odur
ki, Türkiyə tərəfi bu məsələni gündəmə
gətirməli, həmin müqavilələrin əsassız
olduğunu ortaya qoymalıdır”.
Politoloqun sözlərinə görə, əslində
Türkiyə dövlətinin imzalanmış müqavilələri adi kağız parçasına çevirməsi
üçün yetərincə üsul və vasitə mövcuddur: “Türkiyədə xarici ticarət dövriyyəsi
və ixrac haqqında qanunlar var. Bu
qanunlara görə Türkiyə ərazisində
istehsal olunan məhsulların başqa bir
ölkənin ərazisində satılmasına və ya
barəsində sanksiya verilən ölkədə
istensal edilən məhsulların Türkiyə
ərazisinə gətirilməsinə dövlət çox
asanlıqla qadağa qoya bilər. Antidempinq rüsumu deyilən bir rüsum
var. Bu rüsum ölkənin daxili bazarında
gərginlik yaradacaq, milli istehsalı
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“AKP Amerikanın
yetişdirdiyi bir təşkilatdır”

ordudur ki, onunla Suriyaya hədə-qorxu
gəlir, PKK-nı şantaj edirsən. İndi nüvəsi
dağıdılmış bir ordu ilə nə edəsən?
Keçmiş baş qərargah rəisləri, ordu
komandanları istefa verib. Ola bilsin ki,
yaxın günlərdə orduda yeni istefalar
gündəmə gəlsin. Türkiyənin müxtəlif
kamplara bölünməsi və bu düşərgələr
arasında ziddiyyətlərin yaradılması
Ərdoğan və AKP-nin yaratdığı ideoloji
bazanın nəticəsində həyata keçirilir”.
Politoloqun bildirdiyinə görə, AKPnin ordu üzərindəki həbslərinə heç nə
ilə bəraət qazandırmaq olmaz və
Azərbaycanın bu hadisələrdən öz üzüntüsünü ifadə etməsi tamamilə təbiidir:
“Mən türk xalqı və dövlətini özümüzə
qardaş xalq və dövlət hesab edirəm.
Orada baş verən prosesləri ürək ağrısı
ilə izləyirəm. Məcburam ki, hakimiyyətdə olan AKP partiyasının yeritdiyi

“Türkiyə nəhəng həbsxanaya çevrilib”
Qabil Hüseynli: “Türkiyədə Atatürkçü dünyəvi sistemin demontajı prosesi gedir”

damğası ilə həbs edilməsi absurddur”.
Ekspertin fikrincə, proseslərin hazırkı
məcrada inkişafı Türkiyənin demokratik
dəyərlərdən geri çəkilməsi kimi
qiymətləndirilməlidir: “Türkiyədə avtoritarizm meydan sulayır. Ərdoğan ordu sisteminin polislə əvəz edilməsi ilə məşğuldur. Təsəvvür edin ki, bu gün polis ağır
silahlar, hətta artilleriya ilə silahlandırılır.
Polisə çox böyük səlahiyyətlər verilib. Bu
səlahiyyətlərə polisin hərbçiləri həbs
etmək yetkisi də daxildir”.
“Ərdoğanın nüfuzu
yox dərəcəsindədir”
Politoloqun sözlərinə görə, bütün
güc orqanları üzərində nəzarəti ələ alan
Ərdoğan, son müqavimət ocağı sayılan
ordunu da özünə tabe etdirməklə tam
olaraq söz sahibi olmağa çalışır:
“Hüquq-mühafizə
orqanları
–
məhkəmə, prokurorluq, pois və s. sis-

w
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temlərin hamısı AKP və Ərdoğanın
nəzarəti altına keçib. Müstəqilliyini
qoruyan yeganə qurum ordu idi ki, o da
hazırda
ciddi
zərbə
altındadır.
Jandarma komandanını gətirib baş
qərargah rəisi qoydular ki, bu insanı
Türkiyə ordusuna rəhbərlik etmək
qüdrətinə malik bir şəxs kimi qavramaq
o qədər də asan deyil”.
Ekspert Ərdoğanın gəlcəyə yönəlik
arzu və istəklərinə də aydınlıq gətirdi.
Baş nazirin özünü prezident kimi görmək arzusunda olduğunu bildirən
ekspert, Ərdoğanın xalq içərisindəki
nüfuzunun sürətlə aşağı düşməsinə də
diqqət çəkdi: “Ərdoğan prezident olmaq
istəyir. O, ölkədəki bütün strukturların
səlahiyyətini öz əlində cəmləşdirməyə
çalışır. Bu isə avtoritarizmə aparan bir
yoldur. Artıq Türkiyədə avtoritarizm,
AKP və Ərdoğanın avtoritarizmi for-
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Atatürkçü dövləti yarımdini dövlətə
çevirmək, onu əyni cübbəli, üzü saqqallı insanlar yığınına çevirməkdən ibarətdir. O, buna qismən nail olub. Ərəb
dünyasında “türk modeli” kimi ağızdolusu təriflənən Türkiyənin hazırkı
hakimiyyət və idarəetmə sistemi artıq
“türk modeli” deyil. Bu modelin adı
“AKP modeli”dir. AKP Atatürkün inqilablar və müharibələr yolu ilə yaratdığı
çağdaş bir modeli yarımdini modellə
əvəzləməyə çalışır. Şəxsən mənə görə,
keçmiş genelkurmay başkanının,
vətəninə və millətinə illər uzunu vicdanla xidmət edən bi insanın terrorçu
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Türkiyədə tanınmış ordu generalı,
Türkiyə
Cümhuriyyətinin
26-cı
genelkurmay başkanı İlkər Başbuğun
həbsi yalnız qardaş ölkədə deyil, bütün
dünyada ciddi rezonansa səbəb olub.
İ.Başbuğun həbsinə etiraz əlaməti
olaraq Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində
küçələrə
çıxan
insanlar,
rəsmi
Ankaradan həbsdə olan generalın
azadlığa buraxılmasını, orduya olan
təzyiq və basqıların aradan qaldırılmasını tələb edib. Qeyd edək ki, son
dövrlər Şimali İraqda həyata keçirdiyi
uğurlu hərbi əməliyyatlarla yadda qalan
İ.Başbuğ bu il yanvarın 5-də dindirilmək
üçün gətirildiyi məhkəmədə həbs
edilərək
birbaşa
həbsxanaya
göndərilib. Sabiq ordu rəhbəri dövlət
çevrilişi həyata keçirmək cəhdində və
hakim AKP-ni gözdən salan fəaliyyət
aparmaqda günahlandırılır.
İ.Başbuğun həbsi Türkiyənin daxili
ictimaiyyəti ilə yanaşı qonşu ölkənin
qlobal miqyaslı müttəfiqləri təırəfindən
də narahatlıqla qarşılanıb. Amerika
Dövlət
Departamentinin
sözçüsü
Viktoriya Nuland Türkiyə hakimiyyətinə
İ.Başbuğla bağlı araşdırma və təhqiqat
prosesini şəffaf şəkildə həyata keçirməyi tövsiyyə etdiklərini bildirib.
Türkiyə ordusuna yönəlik basqıların
artması Azərbaycan ictimai-siyasi
sferasında da açıq narahatlıq və
narazılıqla qarşılanıb. Məsələyə münasibət bildirən politoloqların demək olar
ki, hamısı baş verən hadisələri hakim
AKP-nin Türkiyə ordusunun nüfuzuna
zərbə
endirmək,
onu
siyasi
hakimiyyətin sıradan alətlərindən birinə
çevirmək cəhdi kimi şərh edib.
Politoloq Qabil Hüseynli də,
Türkiyədə yaşanan olayları AKP-ordu
qarşıdurması kimi dəyərləndirir.
“Türkiyədə avtoritarizm
meydan sulayır”
İ.Başbuğun həbsi ilə bağlı olayların
əsla qəbuledilən olmadığını vurğulayan
politoloq “Hürriyyət”ə açıqlamasında
baş verənləri Atatürkçü Türkiyənin
təməl prinsiplərinə vurulan zərbə kimi
dəyərləndirib. Ekspertin bildirdiyinə
görə, İ.Başbuğ kimi türk xalqı və dövləti
qarşısında böyük xidmətləri olan bir
insanın terrorçu damğası ilə həbsi
cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil:
“Mən baş verənləri son dərəcə mənfi
qiymətləndirirəm. Son hadisələr bir
daha göstərdi ki, türk ordusunun
nüfuzuna zərbə vurmaq və onu
cəmiyyətin
gözündən
salmaq
məqsədilə AKP-nin apardığı pozucu
fəaliyyət davam edir. Bu gün Türkiyədə
Atatürkçü dünyavi sistemin demontajı
prosesi gedir. Ərdoğanın məqsədi

20-26 fevral, Şûbat

e.
c

¹ 06 (154)

malaşır.
Ərdoğanın
şəxsiyyətinə
pərəstiş elementlərinin formalaşdırılması prosesi davam edir. Bu isə o
deməkdir ki, Türkiyədə demokratiyaya
zidd proseslər gedir və bu proseslər
Türkiyəyə yaxşı heç nə vəd etmir.
Türkiyə bu gün bütün qonşuları ilə
münasibətləri korlayıb. Avropa Birliyinə
gedən yolu demək olar ki, qapayıb.
Əhali arasında da Ərdoğanın nüfuzu
aşağıdır. Ola bilsin ki, Ərdoğanın
saqqallı və cübbəli insanlar arasında
reytinqi olsun. Ancaq məsələ budur ki,
onun Türkiyəni yaradan və onu bu hala
gətirən, yəni Türkiyəni Türkiyə edən
insanlar
arasında
nüfuzu
yox
dərəcəsindədir”.
“Ərdoğan ordunun
nüvəsini dağıdıb”
Türkiyədə 174 nəfər general və
admiral həbs edildiyini bildirən
Q.Hüseynli, bunun türk ordusu və
Türkiyə dövlətinin mənafeyi baxımından acınacaqlı bir rəqəm olduğunu
vurğuladı. Ekspertin fikrincə, aparılan
həbslər türk ordusunun nüvəsini
dağıdıb ki, bu da onu yetərincə zəif
salıb: “Bir sözlə, Türkiyədə baş verən
həbslər hiddət doğuran hadisələrdir.
Ölkə az qala nəhəng bir həbsxanaya
çevrilib. Türkiyədə bu vaxta qədər 174
nəfər general və admiral həbs edilib.
Bu, türk ordusunun əsaslarını tamamilə
darmadağın etmək deməkdir. Bu, o
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“Ərdoğanın məqsədi
Atatürkçü dövləti
yarımdini dövlətə və
əyni cübbəli, üzü
saqqallı insanlar
yığınına çevirməkdən
ibarətdir”

siyasəti tənqid edəm”.
“Amerikanın reaksiyası gecikdi”
Politoloq Amerikanın İ.Başbuğun
həbsi ilə bağlı ifadə etdiyi narahatlığa
da münasibət bildirdi. Əslində Birləşmiş
Ştatların təhlükəli tendensiyanı ilk
gündən hiss etdiyini vurğulayan ekspert
rəsmi Vaşinqtonun hazırkı mövqeyinin
gecikmiş reaksiyadan başqa bir şey
olmadığını vurğuladı: “Amerika bu prosesləri çoxdan görüb. AKP Amerikanın
yetişdirdiyi bir təşkilatdır. Ordu
Atatürkçü düşüncə tərzinin, dindən və
irticadan uzaq olan dünyəvi bir sistemin
müdafiəçisidir. Ona görə də Amerika bu
gün türk ordusu və onun rəhbərlərini
müdafiə etməyə hesablanmış sözlər
söyləməyə məcburdur. Amma sirr deyil
ki, Amerikanın bu reaksiyası gecikmiş
reaksiyadır və odur ki, proseslərə ciddi
təsir göstərməyəcək”.
Seymur Əliyev, hürriyyət.net
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T ü r k i y ə a v i a s i y a s ı k ü r d İRANDA KÜRD ÜSYANI
yaraqlılarının İraq ərazisindəki İranın Xuzistan vilayətində iğtişaşlar baş verib, 3 nəfər ölüb, 49 nəfər həbs olunub
İranınXuzistanvilayətində lə bağlı təbliğat aparması
düşərgələrinə zərbə endirib iğtişaşlarbaş verib. APA-nın səbəb olub. Belə ki, onlar

Türkiyə Hərbi Hava
Qüvvələrinin (HHQ)
təyyarələri bazar günü
Kürd
Fəhlə
Partiyasının
(KFP)
yaraqlılarının İraqın
Şimalında
yerləşən
düşərgələrinə zərbələr
endirib.
Gün.Az
İnterfaks-a istinadən
xəbər verir ki, bu
barədə türk ordusunun nümayəndəsi məlumat verib.
“Təyyarələrimiz missiyalarını uğurla başa çatdırıb və geriyə,
bazaya qayıdıblar” – deyə, o bildirib. Hərbçi qeyd edib ki, zərbələr yaraqlıların “mağara və sığınacaqlarına” endirilib.

İRANA-ya istinadən məlumatına görə, nəticədə 3 nəfər
öldürülüb, 49 nəfər həbs edilib.
Həbs olunanlar arasında İran
İslam
İnqilabı
Keşikçilər
Korpusunun (“Sepah”) bir
keçmiş zabiti də var. Ölənlərin
hər
üçünün
zindandakı
işgəncələr nəticəsində həlak
olduğu bildirilir. Hadisədən
sonra Xuzistan vilayətinin bir
sıra şəhərlərində komendant
saatı elan edilib. Qeyd edək ki,
iğtişaşlara bir qrup gəncin bu
ilin martında keçiriləcək parlament seçkilərini boykot etmək-

əhalini parlament seçkilərini
boykot etməyə çağırıb. Bu
cəhd polislə xalq arasında
toqquşmaya səbəb olub.
Toqquşmalar Xuzistanın Şuş
şəhərindən başlayıb. Bir qrup
gənc seçkiləri boykot etməklə
bağlı şəhərin divarlarına elanlar yapışdırıb. Polis bu
məsələni bəhanə edərək milli
fəalların evlərinə hücum edib
və onlardan bir neçəsini
saxlayıb. Şəhər əhalisi bu
hadisələrə etiraz edərək polislə
toqquşub.
Daha
sonra
iğtişaşlar Həmidiyyə şəhərinə

keçib və polis bu şəhərdə də
bəzi milli fəalları həbs edib.
Həmidiyyə şəhərinin bir sıra
məktəblərinin direktorları da
həbs edilənlər arasındadır.
Artıq məsələ ilə bağlı bir sıra
beynəlxalq təşkilatlar bəyanat
veriblər.
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Xoúalû mösibÿti.
Xoúalû dÿrdi.
Xoúalû faúiÿsi...
llÿr ke÷dikúÿ zaman-zaman bizi ýþynÿdÿúÿk bu faúiÿ
xalqûìûçûí yaddaøûndan ùe÷ zaman silinmÿyÿúÿk.
Baølarû kÿsilmiø kþrpÿlÿrin fÿryadû, bu xalq yaøadûqúa ùe÷ áèð
âàõò yaddan ÷ûxmayaúaq. ßksinÿ Azÿrbayúan xalqûna daùa
dþzömlö olmaüa, tarixinè unutmamaüa, ermÿni vÿùøiliklÿrinÿ,
ermÿni øovinizminÿ qarøû daùa mÿtin möbarizÿ aparmaüa
sÿbÿb olaúaqdûr.

w
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dan ÷ûxmûødû. Ùe÷ kÿs ìöùàñèðÿäÿ
îëàí Xoúalûnû, îëàúàã ôaúiÿëÿði baøa
döømÿk,
Xoúalûlarûn
dÿrdinÿ
øÿrik ÷ûxmaq, baø verÿ bilÿúÿk
tÿùlökÿlÿrin qarøûsûnû almaq istÿmirdi.
1991-úi ilin oktyabrûndan blokadada
olan Xoúalûnûn quru ÿlaqÿsinin bÿrpasûna ÷alûømaq ÿvÿzinÿ, Bakûda oturub ùakimiyyÿt davasû ilÿ mÿøüul
idilÿr. Xoúalûya verilÿn elektrik enerjisinin 1992-úi il yanvarûn 2-dÿn
kÿsildiyini, yanvarûn 28-dÿ isÿ
sonunúu vertalyotun ora ýetdiyini bilsÿlÿr dÿ, ùe÷ bir tÿdbir ýþrölmÿmiødi.

“Krua
Eveneman” jurnalû (Paris)
25 yanvar 1992-úi il-Ermÿnilÿr
Xoúalûya ùöúum etmiølÿr.
Bötön dönya eybÿúÿr ùala salûnmûø
meyidlÿrin
øaùidi
îëäó.
Azÿrbayúanlûlar minlÿrlÿ þlÿnlÿr
barÿdÿ mÿlumat verirlÿr.
“Sandi Tayms” qÿzeti (London).
1 mart 1992-úi il-Ermÿni ÿskÿrlÿri
minlÿrlÿ ailÿni mÿùv etmiølÿr.
“Faynenøl Tayms” qÿzeti
(London)
9 mart 1992-úi il-Ermÿnilÿr
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“Tayms” qÿzeti (London)
4 mart 1992-úi il-÷oxlarû eybÿúÿr
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ibarÿt olmuødur.
Fevralûn ikinúi yarûsûndan baølayaraq øÿùÿr aramsûz olaraq ermÿni
silaùlû dÿstÿlÿri tÿrÿfindÿn, toplardan
iri ÷aplû pulemyotlardan, minaatanlaräàí, avtomatlardan atÿøÿ tutulmaüa
baølamûødû.
Bÿs éàøàíìûø áó ôàúèÿëÿðèí
ýönaùkarlarû kimlÿr idi? ßslindÿ
ýönaùkarlarû
kÿnarda
axtarmaq
mÿnasûzdûr. ßsl ýönaùkar ermÿnilÿr
deyil, o dþvrki sÿlaùiyyÿtli dþvlÿt
nömayÿndÿlÿri idi. Vaxtûnda tÿdbir ýþrölsÿ idi. Nÿ õîúàëû ôàúèÿñè éàøàíàðäû íÿ
dÿ diýÿr rayonlar iøüal olunardû. Ùÿtta
o dþvrki ùakimiyyÿt bu faúiÿni xalqdan ýizlÿtmÿkdÿn belÿ ÷ÿkinmÿìèødilÿr.
Nÿ yaxøû ki, Úinýiz Mustafayev,
onun kimi qeyrÿtli oüullar var èdû. Þz
ùÿyatlarûnû tÿùlökÿyÿ ataraq bu dÿùøÿtli
faúiÿni, ermÿnilÿrin ÿli ilÿ 366-úû
motoatûúû polk tÿrÿfindÿn tþrÿdilÿn bu
vÿùøiliklÿri bötön dönyaya ÷atdûran bu
øÿxslÿrÿ allaù rÿùmÿt etsin, qÿbèrlÿri
nurla dolsun ki, bu qanlû
tarixi
ermÿni vÿùøiliklÿrini
olduüu kimi bötön
b
ÿ
ø
ÿ
r
þvladlarûna ÷atdûrmûølar.
O dþvrkö ùadisÿlÿri þz ýþzlÿri ilÿ
ýþrÿn xariúi jurnalistlÿr,
belÿ
bir
faúiÿnin
tarixdÿ
olmadûüûnû bildirÿðÿê
áåëÿ éàçûðäûëàð:

Aüdama tÿrÿf ýedÿn äèíú ÿùàëèíè ýöllÿlÿmiølÿr. Azÿrbayúanlûlar 200
nÿfÿrÿ qÿdÿr úÿsÿd saymûølar.
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Xoúalû faúiÿñi íÿ Ùÿëÿïúÿäèð, nÿ
Xatûndûr, nÿ Sonqimidir. Xoúalû
faúiÿsi XX ÿsrdÿ tþrÿdilmiø ÿn dÿùøÿtli faúiÿäir. Õîúàëû faúiÿsi daùa aüûr,
daùa dþzölmÿz îëìóøäóð.
26 fevral 1992-úi il tarixè
yaøadûqúa bu àüðû ùe÷ zaman bu
xalqûn yaddaøûndan silinmÿyÿúÿk. Bu
qanlû faúiÿ nÿtiúÿsindÿ 623 nÿfÿr
ùÿlak olìóø, 8 ailÿ tamamilÿ yer
özöndÿn silinìèø, 25 uøaq ùÿr iki
valideyinini itirìèø, 230 uøaq èñÿ
valideyinlÿrindÿn birini itirìèødið.
487 nÿfÿr yaralanmûødûr. Onlardan
76 nÿfÿrè uøaqûð. 1275 nÿfÿr ÿsir
ýþtörölmöø, 250 nÿfÿr èñÿ itkin
döømöødör. 01.04.1992-úi il tarixinÿ
olan mÿlumata ýþrÿ Xoúalûya 5 milyarä manat
mÿblÿüindÿ ziyan
dÿymiødir.
Bÿs kimdir ýönàùkar? ßslindÿ
Xoúalû faúiÿsi bir ne÷ÿ ay ÿvvÿldÿn î
dþvrkö sÿriøtÿsiz ùakimiyyÿt strukturlarûnûn èøáèëìÿçëèéè óúáàòûíäàí áàøëàìûøäû. ×öíêè áàøëàðû kreslo, pul, vardþvlÿt yûümaüa qarûømûø, Xoúalû yad-

Øÿùÿrdÿ qalanlar
ÿsasÿn
qoúalar,
uøaqlar, qûz-ýÿlinlÿr, yerli þzönö
mödafiÿ dÿstÿlÿri,
Milli Ordunun áèð ãèñèì dþyöø÷ölÿrindÿn
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ùala salûnmûødûr, kþrpÿ qûzûn anúaq
baøû qalmûødûr.

“Èzvestiya” (Moskva)
4 mart 1992-úi il-Videokamera
qulaqlarû kÿsilmiø uøaqlarû ýþstÿrir. Bir
qadûnûn sifÿtinin yarûsû kÿsilmiødir. Kiøilÿrin
skalplarû-baø dÿrisi soyulmuødur,
ermÿnilÿr vaxt itirmÿmÿk ö÷ön barmaqdan özöyö barmaqla, qulaqdan
sûrüanû qulaqla birlikdÿ kÿsmiølÿr.
Bötön bunlar Xoúalû faúiÿsinin
neúÿ dÿ aüûr bir faúiÿ olmasûndan,
xalqûmûzûn baøûna ýÿtirilÿn mösibÿtlÿrdÿn, ermÿni qÿddarlûüûndan,
ermÿni vÿùøiliklÿrindÿn xÿbÿr verir.
Xoúalû bizim qan yaddaøûmûzdûr.
Xoúalû bizim saüalmaz yaramûz,
uøaqlarûmûzûn ýþz yaølarû, qadûnlarûmûzûn,
ana vÿ baúûlarûmûzûn aù-nalÿsi, fÿryadûdûr...
Xoúalû bizim qanla yuyula bilÿúÿk bir
lÿkÿmizdir!
Xoúalû faúiÿsi elÿ bir aüûr yökdör
ki, tarix yaøadûqúa bu yökön aüûrlûüûnû
ùiss edÿúÿyik.
Xoúalû faúiÿsi tariximizin qanlû
sÿùifÿsidir. Bunu ùe÷ vaxt unutmaq
olmaz.
Ey ulu tanrû, Açÿrbayúan xalqûna
Xoúalû kimi faúiÿ bir daùa qismÿt
etmÿ, ulu tanrû ùe÷ bir xalqûn taleyinÿ
belÿ bir qanlû sÿùifÿni yazmasûn.
Baølarû kÿsilmiø, ýþzlÿri ÷ûxarûlmûø,
namusuna tÿúavöz edilmiø qadûnlarûn
ýþz yaølarû, aù nalÿsi bizi ùÿr an
dþyöøÿ sÿslÿyir.
Ñÿùèôÿíè ùàçûðëàäû: Ùàìëåò ÑßÐÄÀÐ

Éèðìè àëòû ôåâðàë, äÿùøÿòëè î ýöí,
Ñîéãûðûìû îëäó Õîúàëûìûçäà.
Î ýöí öðÿêëÿðäÿ ãàëäû áèð äöéöí,
Ãûðûëäû îüëàíëàð, ìÿùô îëäó ãûç äà.
“Ö÷ éöç àëòìûø àëòû” âÿùøè î àëàé,
Ñÿïäè Õîúàëûéà ìÿðìèëÿðèíè.
Ìèõàèë Ãàðáà÷îâ, òàéãóëàüà òàé,
Ðàèñà êûñãûðäû íàäàí ÿðèíè.
Äöíéà òàðèõèíäÿ áåëÿ ñîéãûðûì,
Îëìàìûø ùå÷ çàìàí áó âÿùøèëèêäÿ.
À÷ûëäû íå÷ÿ ìèí ñèíÿäÿ øûðûì,
Âÿùøèëèê åäèëäè úöò, èêèëèêäÿ.
Êþìÿê åéëÿìÿñÿ ñàðûãóëàãëàð,
Åðìÿíè êèì èäè ñîéãûðûì åäÿ?
Áèçèì íþêÿðèìèç, òÿíáÿë óëàãëàð,
Ýöúö ÷àòà áèëìÿç ùå÷ âàõò, ùå÷ âÿäÿ.
Ùàéûôû àëìàñàã, ðóùëàð èíúèéÿð,
Ýÿëÿí íÿñèëëÿð äÿ ãûíàéàð áèçè.
Ãÿùðÿìàí èýèäëÿð, äåéèë àüúèéÿð,
Ýþñòÿðÿð “éàí” ëàðà êèìëèéèìèçè.
Êèìëÿð åéëÿäèëÿð, éàõøû áèëèíèð,
Èíäè êþêëÿíìÿëè ãåéðÿòëÿðèìèç.
Ýåúèêäèêúÿ éàääàøëàðäàí ñèëèíèð,
Áèðëÿøèá, áèð éóìðóã îëìàëûéûã áèç.
Éóìðóüóìóç Êîðîüëóíóí éóìðóüó,
Áàáÿê ãûëûíúûíû ýþòöðìÿëèéèê!
Áàø Êîìàíäàí áóéóðìàëû áóéðóüó,
Äûüàíû Êåòèäÿí þòöðìÿëèéèê!
Àëàã Õàíêÿíäèíè, Ïÿíàùàáàäû,
Ñîíðàäàí Øóøàéà äþíÿí øÿùÿðè.
Ãîâàã åðìÿíèíè, éàøàéàí éàäû,
Ìèíÿê Ãûðàò êèìè îëàí êÿùÿðè.
Ýöíàùñûç Õîúàëû àùû, íàëÿñè,
Ýÿðÿê êè, ãàëìàñûí éåðèí öçöíäÿ.
Éàéûëñûí äöíéàéà õàëãûìûí ñÿñè,
Ìÿùâ åäÿê äöøìÿíè Úûäûð äöçöíäÿ
Áèç àëìàñàã Ãàðàáàüû, èíúèéÿð,
Íÿáèíèí, Ùÿúÿðèí ãÿùðÿìàí ðóùó.
Úèùàä åëàí åäèá, áèðëÿøñÿê ÿýÿð,
Ãûðûëàð åðìÿíè, ñåâèíÿð àùó.
Íå÷ÿ ìèí ýöíàùñûç øÿùèäëÿðèìèí,
Ãèñàñûíû ìöòëÿã àëìàëûéûã áèç.
Àðòñûí öðÿêëÿðäÿ ýöíäÿ íèôðÿò, êèí,
Òåçëèêëÿ ãÿëÿáÿ ÷àëìàëûéûã áèç.
22.02.2007
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D Î P L O M A T

Xoşavi Babakr,
“Hәvler Post”, “kurdistan.ru”

Müasir zamanda biz kürd diplomatiyasının parlaq
uğurlarının dövrünü yaşayırıq. Yaxın keçmişdә isә
kürd xalqına qarşı siyasәt yalnız gizli siyasi tәxribatlarlardan ibarәt olmuşdur, kürd xalqının siyasәtinә
ciddi yanaşmamışdılar. Heç bir dövlәt kürdlәrlә açıq
danışıqlara getmirdi. Onlara heç bir siyasi tәminat
vermirdilәr vә asanlıqla, heç bir izahatı olmadan
әldә olunmuş müqavilәlәri pozurdular. İndi isә
dünyanın aparıcı dövlәtlәri, o cümlәdәn Türkiyә,
ABŞ, Avropa dövlәtlәri bütün sahәlәrdә kürd
hakimiyyәti ilә danışıqlar aparırlar. Kürdüstan muxtariyyatının vә onun liderlәrinin dünyada özlәrinә

“mәrkәzi hökümәt vә regionların hüquqi vәziyyәtlәri”
olan yerlәrini yalnız adi kağız parçası hesab edirlәr.
Tәәccüblüdür ki, biz bu mәsәlәlәrdә neft vә digәr
gәlir bәndlәri haqqında müzakirә vә mübahisә
etmәdik vә bu mәsәlәlәr parlamentin müzakirәsinә
çıxarılmadı. Neft vә digәr gәlir mәnbәәlәri sözsüz ki
böyük gәlir gәtirir vә bu mәsәlәlәrdә diplomatik
nümayәndәliklәr elә dә vacib görünmür. Lakin bu
ilkin tәsuratdır. Diplomatik xidmәt heç dә ordudan
geri qalmır. Xüsusәn dә sülh zamanı diplomatiya
dövlәt maraqlarını ordudan daha yaxşı müdafiә edir.
Xarici ölkәlәrdә Xarici İşlәr nazirliklәrindә qeydiyyatdan keçmiş, diplomatik pasporta
malik, diplomatik heyәtә daxil olanlar bizim faktiki olduğumuz şәxsi
adamlardan qat-qat fәrqlәnir. Bәli,
biz olduğumuz ölkәlәrdә formalhüquqi nöqteyi nәzәrdәn şәxsi
adamlarıq.
Oxucu
özü
dә
Kürdüstanın dünyada maraqlarını
qorumaq üçün bu işlәrdә hansı statusa malik olmağımızı qiymәtlәndirir.
Diplomatik statusa malik olmadan
isә göndәrilәn ölkәdәd kürdüstan
nümayәndәsi sadәcә heç bir
hüquqa malik deyil vә öz hökumәti

20-26 fevral, Şûbat

son qoymaq lazımdır. Bizim XİN-dә mütlәq öz analitik xidmәti olmalıdır. Xüsusәndә diplomatik işlәrdә
iqtisadiyyatı bilәn savadlı kadrlara yer vermәk
lazımdır. Müasir siyasәtin әsası mәhs öz xalqının
iqtisadi
maraqlarının
tәmin
edilmәsidir.
İqtisadiyyata, energetikaya vә nәqliyyata aid olan
mütәxәsislәr kürd xalqı üçün daha vacibdir. Bu
sahәlәr xalqımızın hәyatında vә durumunda
әvәzedilmәz rol oynayır.
Diplomatların әsas sahәlәrindәn biri dә mәdәnimaarif işlәrin aparılmasıdır. Fransanın vә bәzi digәr
dövlәtlәrin
diplomatiyasının
әsas
mәqsәdi
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tәrәfindәn göndәrilәn yox, yerli dövlәt onu nә cür
tanımasıdır.
Bu arada biz diplomatik işinin hәrtәrәfli standartlarına
tezliklә
yaxınlaşmalıyıq.
Nümayәndәliklәrimizin işlәrini sәfirlik strukturalarına
uyğunlaşdırmalıyıq. Mәsәlәn, öz attaşemiz vә müxtәlif istiqamәtlәr üzrә katiblәr olmalıdır.
Unutmaq lazım deyil ki, әksәr ölkәlәrdә büdcәnin
әsas xәrclәrindәn biri dә xaricdә olan diplomatik

w

w
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mәxsus nüfuzları var. Bu görkәmli siyasәtçilәrdәn
biri dә Neçirvan Barzanidir. Neçirvan Barzani
apardığı siyasәtә görә Vaşinqton vә Ceferson universitetlәrinin fәxri doktoru adına layiq görülmüşdür.
Öz növbәsindә, bu şәraitdә kürd diplomatiyasının
qarşısında duran mәsәlәlәr dә dәyişir. Әgәr әvvәl bu
mәsәlәlәr yalnız üsyan hәrәkatına kömәkdәn ibarәt
idisә, artıq müasir zamanda kürd xalqı geniş dövlәt
mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün fәaliyyәt göstәrirlәr.
Sonuncu mәsәlәlәrin çözmü üçün dünya görüş,
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“Kürdüstan yeni diplomatiya yolunda”

bacarıq vә tәşkilatçılıq vacibdir. Tәәssüf ki, biz hәlә
bu münasibәtlәrdә tam uğur qazanmamışıq vә problemlәri çözmәk üçün işlәrimizi daha da
genişlәndirmәliyik.
Birinci mәsәlә, bizim nümayәndәliklәrimizin
rәsmi statusundan asılıdır. Konstitusiya (İraq konst.
– A.S.) bizә imkan verir ki, istәdiyimiz yerdә öz diplomatik nümayәndәliklәrimizi açaq, lakin hökumәt faktiki olaraq bu mәsәlәlәrdә hüquqlarımızı tәsdiqlәmәdi. Hökumәtin nәzәri nöqtәsi ondan ibarәtdir ki,
bizim xaricdә olan nümayәndәliyimiz yalnız hansısa
siyasi partiyanın nümayәndәliyidir. Әlbәttә, bizә
mәlumdur ki, Bağdadda bәzi güclәr konstitusiyanın

sahәdir. Diplomatlar cәmiyyәtin ziyalılarıdılar vә
xüsusi tәhsil mәrkәzlәrindә tәhsil alırlar. Kürdüstan
üçün dünya sәviyyәli diplomatlar yetişdirmәk üçün
belә bir xüsusi diplomatik mәktәbin yaradılması
labüddür.
Diplomatiyanın analitik mәlumatlarla tәmin
edilmәsi dә vacib mәsәlәlәrdәn birirdir. Bütün
ölkәlәrdә XİN üçün mәslәhәtçi analitik mәlumat
verәn institutlar mövcuddur. Deyirlәr ki,
Kürdüstanda belә bir şey var, lakin praktiki olaraq
bunlar nәzәrә çarpmır. Mühakimә etmәyәcәyәm ki,
kim bu mәsәlәlәrdә günahkardır – onların özlәri,
onlara yaxşı diqqәt yetirmәyәn şәxslәr, yoxsa
maliyyәnin az olması. Lakin bu fakt mәnfidir vә buna

mәdәniyyәtlәrini aktiv tәbliğ etmәkdir. Bu çalışmalarda kürdlәrә xüsusi diqqәt ayrılmalıdır: müxtәlif festival, simpozium, gecәlәr vә s. olunmalıdır. Bu işlәr
Kürdüstanın vә kürdlәrin reklamı olacaq, imicinә
müsbәt tәsir göstәrәcәk. Düzdür, bu mәsәlәlәrdә
böyük maliyyә lazım olacaq. Lakin bunları hәyata
keçirmәk üçün Әrbilә ondan daha maraqlı olan yerli
kürd diasporaları kömәk edә bilәcәk. Burada isә kürd
diasporaları ilә aparılan siyasәti qeyd etmәk lazımdır.
Kürd diasporası nәhәngdir, onun potensialı çox
böyükdür. Kürdüstan diasporaların gücündәn yararlansa, әn azından öz qüvvәsini ikiqat, hәtta
deyәrdim ki, onqat artıra bilәr. Tәssüf ki, bu sahәdә
dә az iş görülür. Bu istiqamәtdә bizә nümunә olacaq
– yahudilәr, ermәnilәr, nәhayәt PKK var.
Әgәr biz PKK-ın tәtbiq etdiyi üsulları, idealogiyasını fikirlәşmәsәk, yalnız onun tәşkilatçılıq formalarını müzakirә etsәk, qәbul etmәliyik ki, onlarda
bu işlәr çox uğurlu alınıb. Bizim fikrimizcә, indiki
zamanda Kürdüstan Muxtariyyatı regional yox,
ümumkürd, ümumxalq sәviyyәsinә çatmalıdır.
Diplomatik xidmәtdәn yararlanaraq, kürd diasporaları arasında geniş tәbliğat vә tәşkilatçılıq işlәri
aparmaq lazımdır.
Bu mәsәlәlәrin davamı olaraq Әrbildә bütün kürd
tәşkilatlarının yığıncağını tәşkil etmәk olar. Bu
qurumlar isә öz növbәsindә Ümumdünya Kürd
Federasiyasını yaratmaqla öz qüvvәlәrini birlәşdirәcәklәr. Ümumdünya Yahudi Konqresi bunun
timsalı ola bilәr. Belә bir tәşkilat Kürdüstanla yanaşı
ikinci “torpaqsız” kürd dövlәti ola bilәr. Bir-birini
tamamlayan bu iki dövlәt kürd xalqının maraqlarını
daha da geniş әks etdirәrdi.
Biz öz fәaliyyәtimizә üsyan hәrәkatının qeyrirәsmi nümayәndәlәri kimi başlamışıq. Sonra isә heç
kimin tanımadığı, hansı statusa malik olduğu bilinmәyәn qurumu tәmsil edirdik. Bu kürd diplomatiyasının qәhrәmancasına yaranışının vaxtları idi.
Artıq biz köhnә stereotiplәrdәn imtina edәrәk, yeni,
müasir, güclü dövlәt diplomatik xidmәtini yaratmalıyıq. Әgәr biz bunları etmәsәk, bizim әvәzimizә
heç kәs etmәyәcәk. Çünki, heç bir dövlәt onun
әrazisindә olan güclü kürd nümayәndәliyindә
maraqlı deyil. Әksinә, çoxları istәyirlәr ki, kürd
nümayәndәliklәri zәif vә qeyri işgüzar olsun.
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(Тяръцмяси: Кцрд эюрмцшдцм оьру, анъаг Сян биздяки оьруйа бах, О, кцрдц дя оьурлады).
Истяр Османлы, истярся дя Сяфявиляр дювлятинин кцрд
халгына мцнасибяти еля бир габа шякил алмышды ки, Султан
щюкумяти Османлы-Иран сярщядлярини горумаьа мямур
етдийи тайфа башчысына Шащ лягяби, Сяфяви шащлары ися ейни
вязифяни иъра едян кцрд тайфа башчысына Султан лягяби вермякля, бир-бирини лаьа гойурдулар. Онларын фикриня эюря
эуйа кцрд ня шащ вя ня дя султан ола билмязмиш. Щалбуки
тарих юзц кцрд халгынын сыраларындан чыхан бюйцк сималарын шащидидир. Нящайят, Иран вя Османлы дювлятляринин кцрд
халгына мцнасибятляри ейни тярздя щяйата кечирилди.
Щямин сийасят сонралар да давам едирди. ЫЫ Шащ
Исмайыл (1576-1578) вя Шащ Султан Мящяммяд (15781587) заманында Гызылбаш сяркярдяляри арасынлакы зиддиййят шиддятлянди вя юлкянин хырда феодаллыглара парчаланмасы тящлцкяси артды. Бу вязиййятдян кцрд тайфа башчылары да истифадя етди. Онлардан бязиляри мцстягиллик
уьрунда мцбаризя едир, бязиляри дя Османлы щюкумятиня
табе олурдулар.
Бидлиси йазыр: «Шащ Султан Мящяммяд заманында
Сяфявилярин щакимиййяти зяифляди, 1583-ъц илдя Кцрдцстан,
Луристан вя Ярдялан яйалятляринин башга ямирляри кими,
Мокри тайфасынын башчысы Ямиря бяй дя ЫЫЫ Султан Мурада
табе олду» (76, 291). Бу заман Азярбйаъанын бир сыра
районлары Османлы ордусу тяряфиндян ишьал едилмишдир.
Дюврцн тарихчиляриндян Искяндяр Мцнишинин фикриня
эюря, ЫЫЫ Султан Мурад Азярбайъан цзяриня кцрд тайфа
башчыларынын тящрики иля щцъум етмишдир. Мцяллиф йазыр:
«Бязи фитнякар кцрдляр, о ъцмлядян Гази Гран, Шащгулу
Булбулан вя башгалары торпаг сащибляриня хас олан бир
адятля заман вя мякан шяраитиндян истифадя едирдиляр»
(47, 231). Лакин бизим фикримизя эюря ЫЫЫ Сцлтан Мурадын
Азярбйаъан цзяриня щцъуму да яввялки мцщарибяляр
кими щяр ики дювлят арасындакы рягабятин нятиъяси олараг
баш вермишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин мцщарибядя кцрдлярин там яксяриййяти османлылар тяряфиндя
Сяфявиляр ялейщиня мцщарибя едирдиляр. Буна эюря дя
1585-ъи илдя Тябризин Сяидабад гясябясиндя вя Ширван
мащалынын
Чылдыр
вурушмасында
чохлу
кцрд
юлдцрцлмцшдцр.
Ы Шащ Аббас Сяфявинин (1587-1628) щакимиййяти
заманы кцрдляр щаггында яввялки сийасят башга бир тярздя давам едирди. О, бир тяряфдян 15 мин кцрд аилясини
Хорасан сярщядляриня кючцртмякля юз яразисини юзбяклярин басгынларындан горуду, диэяр тяряфдян ися кцрд тайфа
башчылары иля гощумлуг33 ялагяси йарадараг Османлы
тяъавцзц гаршысында онлары мцдафия едирди. Чцнки кцрд
тайфаларынын «ядалятли» шащ вя йахуд султан ахтардыгларыны,
щям Сяфяви шащлары вя щям дя Османлы султанлары йахшы
баша дцшцрдцляр. Буна эюря дя онлар бязи щалларда кцрд
тайфа башчыларыны юз тяряфляриня ъялб етмякля, кцрдляр цзяриндяки тязйиглярини даща да артырырдылар.
Беляликля, ики гоншу дювлятин тязйигиня мяруз галан
кцрд халгы ХВЫ яср бойу давам едян Османлы-Иран
мцщарибяляриндян щядсиз зяряр чякмиш вя чохлу итки вермишдир. Щямин мцщарибяляр Азярбайъан халгы цчцн дя
фялакятли олмушдур. Азярбйаъанын бир сыра вилайятляри
Османлы басгынларына мяруз галдыьы цчцн бярбад щала
дцшмцшдцр. Бидлиси эюстярир ки: «Шащ Султан Мящяммяд
заманында Дцнбили ямири Султан Яли тайфайа башчылыг едирди, лакин мцщарибяляр нятиъясиндя хараба галан бу йерлярдян (Хой мащалындан – Ш.М.) щеч бир верэи топламаг
мцмкцн олмурду. Нахчыван мащалындакы Ялкяс дяряси
вя Шярур районларынын эялириндян Султан Ялийя йардым еди-

лирди» (76, 315).
Османлыларын Азярбайъан цзяриня басгыны заманы
щядсиз ъинайятляр тюрядилмишдир. Беля ки, ЫЫЫ Султан Мурад
заманында 15 мин няфяр Тябриз ящалиси бир эцндя мящв
едилмишди (78, 276). Щямин ишьал дюврцндя Азярбайъанын
бир сыра шящяр вя кяндляри османлылар тяряфиндян идаря олунурду. Онлар бу вилайятлярдян аьыр верэиляр тяляб едирдиляр.
Бидлиси гейд едир ки: «Мараьа кяндляринин османлылар тяряфиндян гарят едилмяси вя ящалинин башга йеря кючмяси
нятиъясиндя щяр ил 15 халвар гызыл явязиня бир халвар гызыл
топланырды» (76, 294).
Беляликля, узун заман давам едян Османлы-Иран
мцщарибяляри кцрд халгы кими, Азярбайъан халгынын да игтисади инкишафыны позур вя мадди щяйат шяраитини аьырлашдырды. Шцбщясиз ки, щямин дюврдя кцрдлярин щяйаты даща
дюзцлмяз олмушдур.
Бцтцн бу гейд етдийимиз тарихи вя сийаси щадисялярля
йанашы Сяфявиляря табе олан кцрдлярин вязиййяти османлы
табелийиндяки кцрдляря нисбятян демяк олар ки, о гядяр
дя аьыр дейилди. Бунун сябяби Сяфяви шащларынын кцрд
ямирляри иля гощумлуг ялагяси йаратмалары иди. Мясялян,
Щцснкиф ямири Мялик Хялилин гадыны Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин
баъысы, Ы Шащ Тящмасибин бир гадыны кцрд ямирзадяляриндян, Ы Шащ Аббас Сяфявинин баъысы ися Зяррин Кцлащ
Ярдялан щюкмдары Хан Ящмядин гадыны иди (114, 100101). Бу ялагя кцрд халгы иля Азярбайъан халгы арасындакы достлуг вя ямякдашлыг ишиня аз-чох мцсбят тясир едирди.
Мянбялярдяки мялумата эюря Сяфяви шащлары бязи щалларда кцрд ямирляриня Азярбайъан яразисиндян ямирлик
айырыб верир вя онлардан Иранын яйалят вя вилайятлярини идаря
етмяк цчцн щюкмдарлар тяйин едирдиляр (76, 440-450).
Шцбщясиз ки, беля бир вязиййяти османлы табелийиндя олан
кцрд ямирляри щаггында ня эюрмяк вя ня дя сюйлямяк
олар.
ОСМАНЛЫ ДЮВЛЯТИНИН КЦРД
ХАЛГЫНА МЦНАСИБЯТИ
ХВЫ ясрин яввялляриндя Кичик Асийада там щюкмдарлыг
едян Османлы сцлалясинин сяккизинъи нцмайяндяси ЫЫ
Султан Байязид юз сяляфляринин бюйцк империйа йаратмаг
щаггындакы сийасятини давам етдирирди. Султан щюкумятинин башчылыг етдийи щакимиййятин игтисади ясасыны феодал
истисмарына мяруз галан отураг кяндлиляр вя шящяр зящмяткешляри тяшкил едирди. Онун иътимаи ясасыны ися щямин
истисмара архаланан бюйцк торпаг сащибляри: щярбчи-феодал яйанлары, рущанилярин йухары тябягяси вя задяэанлар
тяшкил едирдиляр. Османлы дювлятинин щярби истинад нюгтясини кючяри щяйат сцрян зящмяткешлярдян башга, щярби хидмятя зорла ъялб едилян тцрк вятяндашлары, ясарят алтына
алынмыш вилайятлярин ящалиси тяшкил едирди.
Султан юлкяни идаря етмякдя гейри-мящдуд щцгуга
малик иди. О, яйалят вя вилайятляри идаря етмяк цчцн ири торпаг сащибляриндян ибарят щакимляр тяйин едир вя онлара
пашалыг лягяби верирди. Султан сарайында баш назирлик
(вязир язямлик) ян бюйцк вязифя сайылырды. Беляликля, султан
щюкумятинин апардыьы бцтцн мцщарибялярдя онун назирляри вя пашалары да иштирак едирдиляр.
Гейри-мящдуд щакимиййят щцгугуна малик олан тцрк
султанлары чох гяддар вя амансыз сийасят апарараг истядийи вахт щятта баш назири дя гылынъдан кечирирдиляр (73,
572; 128, 57). Мянбялярдяки мялумата эюря щакимиййят
хатириня он доггуз гардашыны бир эцндя боьдуран
Османлы султанлары олмушдур (78, 301; 53, 551).
Беляликля, ХВЫ ясрин яввялляриндя щяр ъящятдян зяиф
олан Кцрдцстанын гоншулуьунда гцввятли Сяфяви дювлятиндян башга, Шимал-Гярб щиссясиндя гцдрятли монархийа гурулушлу Османлы щюкумяти дя мювъуд иди. Бюйцк
империйа йаратмаг ниййятиндя олан Османлы султанларынын
нязяр-диггятини Кцрдцстан чох ъялб едирди. Чцнки
Кцрдцстан султан щюкумятинин истилаларында иштирак едян
задяэанлары торпагла тямин етмякдян башга, Сяфяви
дювлятиня гаршы мадди вя мяняви имканлара да малик иди.
Яввялдя гейд етдийимиз кими, Кцрдцстанда олан бу
имканлар онун гоншусу Сяфяви дювлятинин да нязярини
ъялб едирди. Бундан башга онлар Ермянистан вя
Эцръцстаны да ишьал етмяк ниййятиндя идиляр. Османлы
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Яввяли ютян сайымызда
Мараглы бурасыдыр ки, дюврцн бир сыра сарай тарихчиляринин ясярляриндя щяр ики гоншу дювлятин ъинайятляриня,
гарят вя басгынларына мяруз галан кцрдляр йолкясян,
гарятчи вя оьру кими гейд едилир (113, 430). Шямс Тябризи
ися беля йазыр:
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ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ

щюкумяти ися щятта Азярбайъана да эюз тикмишди. Чцнки
ХВЫ ясрдя Кцрдцстанын гойуну, йуну вя башга мящсуллары кими, Азярбайъанын ипяйи вя Шярг вя Гярб базарларыны зянэинляшдирян хаммаллардан бири иди. Ейни заманда
Османлы щюкумяти Шярг иля Гярб арасындакы тиъарят вя
щярби йолларын аьалыьыны юз ялиня алмаг истяйирди.
Беляликля дя, ики бюйцк дювлят арасындакы бу вя йа
диэяр рягабят ХВЫ ясрин яввялляриндян етибарян
Кцрдцстаны тящлцкяли бир вязиййятя салды. ЫЫ Султан
Байязид Кцрдцстан мясялясиндя яввялъя щийляэяр вя
йумшаг сийасят апарды. О, Ы Шащ Исмайыл кими кцрд халгына гаршы силащ ишлятмяк сийасятиндян ваз кечди. Сцнни
мязщябиндян олан кцрд тайфа башчыларыны юз тяряфиня ъялб
етмяк цчцн юзцнц ислам аляминин йеэаня вариси вя
сцнни мязщябинин мцдафиячиси кими эюстярди.
Султан щюкумяти Кцрдцстаны ишьал етмяк щаггында
ясил мягсядини дини шцарларла пярдяляйяряк, Сяфявилярдян
наразы олан кцрд тайфа башчыларындан истифадя етмяк гярарына эялди «Мцншаат сялатин» ясяриндя 1503-ъц илдя
Султан Байязидин Ъямяшэязяк ямири Щаъы Рцстям бяйя
эюндярдийи мяктуб, бу фикри бир даща тясдиг едир.
Мяктубда дейилир: «…Щаъы бяй! Салам! Саламдан сонра
падшащ тяряфиндян эюндярилян бу намяни мцталия едиб
билиниз ки, гызылбашлар узун мцддят Байандур дювлятинин
башчылары иля дцшмянчилийя башлайыб бизим йцксяк мягамымыза тяяррцз едирляр.
Бунунла ялагядар, о нащийяйя йахын олан сизин вилайятя Ялагран Кийван вя Ъавусу эюндярдик, бцтцн щягигятляр Сизя мялумдур, бу мяктуб иля сизи даща артыг
хябярдар едирям ки, о тяряфин щадисяляриндян ня билсяниз
онлара мялумат верин вя билин ки, Сизин бу ямялиниз шащаня мярщямятя сябяб олаъагдыр» (98, 353).
Щаъы Рцстям бяй султанын бу тяляби иля разылашмайыб
1509-ъу илдя юз ямирлийини Ы Шащ Исмайыл Сяфявийя тяслим
етди. ЫЫ Султан Байязид кцрд тайфа башчыларыны Сяфяви дювляти ялейщиня тящрик етмяк цчцн Мювлана Идрис Бидлисини
ялверишли васитя щесаб етди. Бу мягсядля Мювлана Идрис
султан сарайына дявят едилиб эуйа дювлятин тарихини (123;
53) йазмаг цчцн «Вяг’еневис» (щадися йазан) тяйин
олду. Яслиндя ися о, Кцрдцстана эюндярилди вя Османлы
щюкумятинин мянафейи цчцн ъидди ишя башлады.
Беляликля, Кцрдцстан бир-бириня якс сийасят апаран ики
дювлят башчысынын дини тяблиьат мяркязи вя сойуг мцщарибя мейданы олду. Бу заман ЫЫ Султан Байязид юлдц.
Онун кичик оьлу Ы Султан Сялим юз ордусунун кюмяйи иля
бюйцк гардашларыны юлдцрцб щакимиййятя кечди (128, 57)
(1512-1520). О, щакимиййятинин илк эцнляриндя сарайда
чох рящмсизликля юз хейриня дяйишиклик апардыьына эюря
Йавуз лягяби алды (128, 57).
Ardı var
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doğma
kәndә
qayıdır.Bunlar
Abdulla Haminin, Hәsәn Sәfәrin,
Lәtif Mәmmәdin,Telli Mәmmәdin,
Rza Davudun, İbrahim Sәfәrin,
Xudeda
Mәhәrrәmin,
Pirverdi
Mәhәrrәmin, Qasım Mәhәrrәmin,
Bәkir Cәvonun, Qasım Nadirin vә
Bәkir Nadirin ailәlәri idi.
Kәnddәki
evlәr,
dәyirman,
qәbiristanlıq dağıdılmışdı.Әhalini
içmәli su ilә tәmin edәn bulaq olan
çuxur iri daşlarla,torpaqla doldurulmuşdu.Dağılmış kәnd bu ailәlәrin
әli ilә yenidәn bәrpa olunur, bütün
ağrı-acılara baxmayaraq hәyat öz
axarına düşür. Ancaq bulağı bәrpa
etmәk
mümkün
olmadığından

e.
c

mәğlubiyyәtә uğrayan daşnak
ordusu Göyçә gölü hövzәsinin
Kәvәr, Qaranlıq vә Gözәldәrә bölgәlәrinin dinc azәrbaycanlı vә kürd
sakinlәrini doğma yerlәrdәn qovub
çıxarır, әlә keçәnlәri qılıncdan
keçirirlәr. Heç bir günahı olmayan
minlәrlә qoca, qadın vә uşaq
öldürülür. Daşnaklar әlә keçәn
uşaqların bir qismini Eçmiәdzinә
aparıb
xaç
suyuna
salırlar...Göyçәnin bu bölgәsinin
doğma sakinlәri elә o vaxtdan yurdlarından perik düşürlәr.
Göyçәnin
Basarkeçәr
bölgәsindә dә ermәnilәr azәrbaycanlılara vә kürdlәrә qarşı daha
dözülmәz fitnә-fәsadlar törәtmәyә
başlayırlar. Belә ki, silahlı dәstәlәr
düzәldir, yollarda pusqu qurur,
kәndlәrә basqınlar edirlәr. Bütün
bunlara daşnak Selkov başçılıq
edir. Selkovun başçılığı ilә talanlar,
qırğınlar son hәddә çatır. Daşnaklar
topları Seyiddağ yaylağındakı
Qırmızıdağ
yüksәkliyinә qoyub
bütün kәndlәri atәşә tuturlar.
Aralarında Qaraimanlı Mәşәdi İsa,
Şişqayalı Tanrıverdi, Daşkәndli
Mәşәdi Qasım,
Hacı Rәhim,
Qoşabulaqlı Söyün vә digәrlәrinin
dә olduğu azәrbaycanlı vә kürd

w

w

w

ağsaqqallar Zodlu Sәmәnd ağanın
evinә toplaşır, çıxış yolu axtarırlar.
Ermәnilәrә sülh tәklif olunur, lakin
ermәnilәr buna mәhәl qoymurlar.
Belә olduqda
tәdbir görülür,
qaniçәn cәllad Selkov öldürülür.
Lakin kömәksizlik Göyçәlilәri daşnak ordusu qarşısında çıxılmaz
vәziyyәtdә qoyur. Silah-sursat
olmadığından itki çox olur. Hücuma
ilk mәruz qalan kәndlәrdәn biri dә
Kefli kәndi olur. Kürdlәr kәndi tәrk
etmәyә mәcbur olurlar. Daşnaklar
Kefli kürdlәrindәn dә müxtәlif yerlәrdә әlә keçәn çoxlu adam öldürürlәr. Şәrif Nәbi oğlu vә onun oğlu Әli,
Sımo Davud Gözәldәrә yaylağında,
Әli Xalidin 14 nәfәr ailә üzvü vә

20-26 fevral, Şûbat

Göyçədə bir
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Slavik ӘHMӘDOV, 1993
XX әsrin әvvәllәrindә dünyanın
muxtәlif olkәlәrindәn qaxtakan
(muhacir) ermәnilәrin axınınadәk
olan dövürdә qәrbi Azәrbaycanın
Göyçә gölü әtrafında 50- dәk azәrbaycanlı, bir neçә ermәni kәndi
vә
10- dan çox
kürd
kәndi
vardı.Kürd
kәndlәrindәn
bәzilәrinin adları belә idi: Mәlikli,
Alçalı, Ördәkli, Adıyaman, Gunde
Gole,Gözәldәrә,
Horguli,
Cәmbәrәk.. Bu kәndlәrdәn ikisi
Göysu vә Kefli ( bәzәn Kır da
deyirdilәr kürdcә
daşlı,qayalı
yamac demәkdir )
Göyçә
mahalının
Basarkeçәr (indi
Vardenis ) bölgәsindә yerlәşirdi.
Әvvәlcәdәn deyәk ki, bütün bu
kürd kәndlәrinin әhalisinin taleyi
faciәli olmuşdur.
Bu yazıda yalnız Kefli kәndi vә
kürd sakinlәrinin acı, keşmәkeşli
taleyindәn söhbәt açılır.
Kefli
kәndi
Basarkeçәrin
cәnubşәrqindә, Basarkeçәrdәn Daşkәnd
kәndinә gedәn 7 kmlik yolun sağ
tәrәfindә, daşlı-qayalı Qırma vә
Seyiddağ
dağlarının әtәyindәki
düzәnlikdә,
Basarkeçәrlә
Daşkәndin arasında yerlәşirdi.
Kәndin qәrbi dağlıq olduğundan
heyvandarlıq vә maldarlıq üçün
әlverişli idi. Kәndin şәrq tәrәfi
düzәnlik idi.Yuxarıda haqqında
danışılan yol vә kiçik çay buradan
keçirdi.Yolun sol tәrәfi әkin sahәlәri
idi. Düzәnliyin yuxarısında kiçik
dәrә vardı. Bu dәrәyә “Kürdlәr
dәrәsi” (Nәwala kurda) deyilirdi.
Dәrәnin sağında çox da hündür
olmayan bir tәpә vardı.Tәpәnin
başı qәbiristanlıq idi. Aşağıda isә
çayın üstündә su dәyirmanı vardı.
Kәndin yuxarısında, dağlıq tәrәfdә
çökәkdә bir bulaq vardı. Bulağın
axarı yox idi. Su çıxdığı yerdә qayalıqda batırdı. Bütün kәnd içmәli
suyu buradan götürürdü.
Kefli
kәndi tәxminәn XİX әsrin ortalarından sonra, rus-türk müharibәlәri
dövründә bina olunmuşdu. Burada
yaz, yay aylarında Әyricә (Ağrıca)
vә Ağmağan yaylaqlarında yaylayan
bıruki (pirki )
kürdlәr
mәskunlaşmışdı. Kәnddә 70-dәn
çox ev vardı. Evlәr qara bazalt
daşdan tikilmişdi. Kәnddә tәxminәn
300-350 sakini var idi.Әhali әsasәn
heyvandarlıq, maldarlıq vә әkinçiliklә mәşğul olurdu. Kәnddә varlı,
nüfuzlu adamlar olsa da, ağa, bәy
yox idi. Kәnd әhalisinin yaxınlıqdakı
Daşkәnd vә Qoşabulaq kәndlәrindә
yaşayan azәrbaycanlılarla sәmimi

dostluq vә qonşuluq münasibәtlәri
vardı. Basarkeçәr ermәnilәri ilә dә
münasibәtlәr pis deyildi.Tәkcә
dağın o üzündәki Qırxbulaq (sonralar Akunq ) kәndinin ermәnilәri
tez-tez Keflinin geniş otlaq vә yaylaq sahәlәrini otarır, zәbt edir,
haqsız münaqişә törәdir, sakit durmurdular.
Kәnd
camaatı
ermәnilәrin
bu
haqsızlıqları
qarşısında müqavimәt göstәrir, geri
çәkilmirdilәr. Ara-sıra gәrginlәşәn,
toqquşma hәddinә çatan bu
münaqişә uzun illәr davam etdi...
-Birinci Dünya müharibәsi
illәrindә vәziyyәt get-gedә pislәşir.Gәrginlik 1918-ci ildә son
hәddә çatır.Başqa cәbhәlәrdә
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qohumu Ağrıca (Әyricә ) yaylağında öldürülürlәr. Sәfәr Hami, Oze
Hacı, Әme Bıro Gәdәbәydә
Başkәnd ermәnilәri
tәrәfindәn
qәtlә yetirilir.Gәncәdә bazarda
qoyun satarkәn Hәsәn Xәmo, Sımo
Hәsәn vә Әhmәd Mıho Novruz
ermәnilәr tәrәfindәn öldürülür,
qoyunları talan kimi aparılır. Davud
Xәmo, Sımo Xәmo vә Teymur
Sevo (Sәfәr ) Cәmbәrәkdә başları
kәsilәrәk qәtlә yetirilirlәr...(Bu, Kefli
kürdlәrindәn öldürülәnlәrin yalnız
bir
qisminin
dәqiqlәşdirilmiş
siyahısıdır.)
1918-ci ildә bütün Göyçә
camaatı kimi Kefli kürdlәri dә
doğma
yurdlarını
tәrk
edirlәr.Onların bir qismi
Göysu
kürdlәri ilә birlikdә Türkiyәyә
gedirlәr. Kürdlәrin bir hissәsi isә bir
vaxtlar yenidәn doğma yurda qayıtmaq ümidi ilә Azәrbaycana gәlirlәr.Onların
bir
hissәsi
Gәdәbәydә,bir hissәsi Şәmkirin
Zәyәm qәsәbәsindә,bir hissәsi isә
Yevlaxda sığınacaq tapır,min bir
mәhrumiyyәtlәrә düçar olurlar.
Dörd il sәrgәrdan didәrgin hәyatı
keçirdikdәn sonra, nәhayәt, 1922ci ildә Göyçәlilәrә doğma yurda
qayıtmaq nәsib olur. Ancaq hamı
qayıtmır. Kefli kәndinin kürdlәrinin

içmәli su problemi yaranır...
Bolşeviklәrlә dil tapıb hökumәt
idarәlәrinә soxulmuş daşnaklar
yenә dinc durmur, minbir fitnәfәsad törәtmәyә çalışırlar.Onlar
Daşkәnd
azәrbaycanlıları
ilә
kürdlәr ararsına nifaq salmağa
çalışırlar. Lakin dini, imanı, inamı
bir bu iki qonşu kәndin arasına
nifaq sala bilmirlәr.Әsl mәqsәd isә
tamam başqa idi. Basarkeçәrә vә
Qırxbulağa yaxınlıq, geniş torpaq
sahәlәri, zәhmәtkeş kürdlәrin firavan hәyatı daşnaklara rahatliq vermir. Әmәllәrinin baş tutmayacağını
görәn daşnaklar başqa bir hiylәyә
әl
atırlar.
Onlar
Qırxbulaq
ermәnilәrini mәişәt zәminindә
kürdlәrә qarşı әdavәtә tәhrik
edirlәr. Qırxbulaq ermәnilәri әvvәllәr olduğu kimi, ancaq bu dәfә daha
hәyasızcasına gah otlaqları otarır,
gah yaylaqları zәbt edir, mal-qara
oğurlayır, gah da ayrılıqda davadalaş salır, silahla hәdәlәyirlәr.
Amma nә Kefli әvvәlki Kefli idi, nә
dә Keflidәki kişilәr.Hiylәlәri baş
tutur. Növbәti münaqişәdәn sonra
kәnddәn üç
nәfәr ağsaqqalı,
Hәsәn Sәfәri, Lәtif Mәmmәdi vә
Rza Davudu hәbs edib Kәvәr hәbsxanasına salır, gizlincә öldürmәyi
qәrara alırlar. Bununla kürdlәri
qorxudub
kәnddәn
çıxarmaq
istәyirlәr.
Basarkeçәr
ermәnilәrindәn
kürdlәrin mәrdliyini, hünәr vә
qeyrәtini qiymәtlәndirәn, humanistliyi, nüfuz vә hörmәtinә görә bölgәdә sayılan Melikyan Qriş haqsızlığa dözmәyib Kәvәr milis rәisi
Andoyan
Mukel
vә
müavini
Nazaretyan
Seponun
yanına
gedir,onlardan bu biabırçılığa son
qoymağı,kürdlәri azad etmәyi tәlәb
edir. Ancaq daşnaklar onun da
qılığına girir, şәrt qoyurlar ki, әgәr
Kefli camaatı Göyçәnin istәdiklәri
başqa bir yerinә köçmәyә razı
olsalar, hәbs etdiklәrini azad edәrlәr.Ayrı çarә görmәyәn Hәsәn
Sәfәr, Lәtif Mәmmәd
vә Rza
Davud başqa yerә köçmәk tәlәbi ilә
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razılaşırlar... Kefli
camaatının
narahat
günlәri
yenidәn
başlayır.Kәndin
ağsaqqalları
sәrasәr üç ay bütün Göyçәni
gәzir,yeni yurd yeri axtarır, lakin
heç yerdә duruş gәtirmәyib, kәndә
qayıdırlar. Axı, doğma yurdu, minbir
әziyyәtlә tikdiklәri ev-eşiyi, doğmaların qәbirlәrini qoyub hara
gedәydilәr? Şikayәtlәrә isә mәhәl
qoyan yox idi. Deyildiyi kimi yaxınlıqdakı Qoşabulaq kәndinin әhalisi
ilә Kefli camaatı arasında çox
mehriban,
sәmimi dostluq vә
qonşuluq әlaqәlәri vardı.Üstәlik
kәnd Kefliyә yaxın idi, üç km ola,
olmayaydı. Qoşabulağa köçüb
oradan ev-eşiklәrinә, qәbiristan-

1932-ci ildә tez-tәlәsik rayonun
inzibati-әrazi bölgüsünә baxılır.
Otlaqlar vә yaylaqlar Qırxbulaq kәndinin, boş qalmış Kefli kәndi, әkin
sahәlәri ilә birlikdә, Basarkeçәr kәndinin әrazisi sayılır vә kolxoz tәşkil
olunur.Kürdlәrin öz doğma yerlәrinә
gedib- gәlmәk, yaylağa çıxmaq, әkin
sahәlәrindәn istifadә etmәk arzuları
boşa çıxır. Yenә şikayәt etsәlәr dә
bir nәticә hasil olmur...
Kürdlәr
Qoşabulaqda azәrbaycanlılarla birlikdә kolxoz quruculiğunun eybәcәrliklәrini,1937-ci
ilin
repressiyalarını,1941-45-ci
illәrin
müharibә dәhşәtlәrini, 1944-cü
ilin,1948-1953-cü illәrin sürgün
faciәlәrini,1960-1980-ci
illәrdә

evlәrin
xarabalıqları
yox
edilir.Traktorçular
qәbiristanlığı
dağıtmaqdan imtina edirlәr.1988-ci
ildә Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin
alovlanmağa başladığı günlәrdә
ermәnilәr әkin-sәpin üçün yararsız
olan, qәbiristanlıq olan kiçik tәpәyә
yenidәn meliorasiya adı ilә traktorlar
gәtirdilәr. Bu, әxlaqa, etikaya sığan
iş deyildi. Kәndin keçmiş sakini ,
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ermәnilәrin millәtçilik paranoyasını
yaşayırlar...1980-ci ildә Zaqafqaziya
Hәrbi
Dairәsi
Topoqrafiya
idarәsindәn rayon rәhbәrliyinә Kefli
kәndi ilә bağlı sorğu gәlir. Rayonun
ermәni rәhbәrliyi belә bir kәndin
olmadığı
barәdә
cavab
göndәrir.Bundan narahat olub elә
hәmin il kәnddә meliorasiya işlәrinә
başlanır, etirazlara baxmayaraq

“YENİ MÜSAVAT”IN TӘHDİD OLUNMASI ARAŞDIRILIB
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Baş Mütәşәkkil Cinayәtkarlıqla Mübarizә İdarәsinin rәisi
tәhqiqatın nәticәsi ilә bağlı redaksiyaya mәktub göndәrib

w

w
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“Yeni Müsavat” qәzetinin
әmәkdaşlarının namәlum
şәxs tәrәfindәn ölümlә tәhdid olunması ilә bağlı
hüquq-mühafizә orqanlarına
edilәn müraciәtә cavab verilib. Daxili İşlәr Nazirliyi
(DİN)
Baş
Mütәşәkkil
Cinayәtkarlıqla Mübarizә
İdarәsinin rәisi Mirqafar
Seyidov dünәn R.Arifoğluna
mәktub ünvanlayıb.
M.Seyidovun imzası ilә
redaksiyaya daxil olan mәktubda bunlar yazılıb: “Siz
Azәrbaycan Respublikası
DİN-in rәhbәrliyinә ünvanladığınız müraciәtinizә Baş
Mütәşәkkil Cinayәtkarlıqla
Mübarizә
İdarәsindә
Müraciәtdә
baxılmışdır.
göstәrilәn
xüsusatlar
müvafiq
qaydada
araşdırılmış vә redaksiyaya
daxil olmuş zәnglәrlә bağlı
qәzetinizin әmәkdaşlarının
real hәdәlәnmәsi öz tәsdiqi-

ni tapmamışdır.
Eyni
zamanda
bildiririk ki, bu
istiqamәtdә
müvafiq tәdbirlәr
hәyata keçirmәklә “Yeni Müsavat”
qәzetinin redaksiyasının vә әmәkdaşlarının
tәhlükәsizliyinin
tәmin
edilmәsi ilә bağlı әrazi polis
orqanına müvafiq tapşırıq
verilmişdir”.
Qeyd edәk ki, ötәn il
oktyabrın
25-dә
“Yeni
Müsavat” qәzetinin redaksiyasına tәhqir vә tәhdid
dolu zәnglәr edilib. Özünü
gah “Әrdoğan”, gah da “kürd
oğlu” kimi tәqdim edәn
namәlum şәxs qәzetdә dәrc
olunan “Әlә keçәn terrorçu
PKK-nın
rәzil
hәyatını
açıqladı” başlıqlı yazının
müәllifi Nәsiminin vә “Yeni
Müsavat”ın baş redaktoru
Rauf Arifoğlunun ünvanına
tәhqiramiz ifadәlәr işlәdәrәk
onları ölümlә hәdәlәmişdi.
Arayış üçün bildirәk ki,
yuxarıda başlığı göstәrilәn
yazı әslindә Türkiyәdә çıxan
“Milliyet” qәzetinin materialıdır
vә
Anadolu

ağsaqqal Әhmәd Lәtif oğlu hadisә
yerinә getdi vә ermәni vandallara
bunun insanlığa sığmayan bir
hәrәkәt olduğunu bildirdi.Traktorlar
qәbiristanlıqda olsa da, bir müddәt
onların sәsi gәlmәdi. Noyabr ayında
traktorların sәsi yenidәn eşidilmәyә
başladı.
Qaçaqaç
düşәndә
ermәnilәr artıq qәbiristanlığı dağıtmışdılar. Onlar belәcә bir kәndi yox
etdilәr. Kefli kәndinin keçmiş sakini
olan kürdlәrdәn hәyatda qalanlar
Türkiyә,
Azәrbaycan,
Rusiya,
Qazaxıstan, Özbәkistan, Qırğızıstan
kimi
ölkәlәrә sәpәlәndilәr. Bir
kәndlә birlikdә oradakı xalq,onun
dili, adәt-әnәnәsi, hәyat tәrzi dә
mәhv oldu.

e.
c

kənd vardı
lıqlarına sahib ola bilәrdilәr.Vaxt
gәlәr,öz doğma kәndlәrinә dә qayıda bilәrdilәr. Çox götür-qoydan
sonra bu ümidlә Qoşabulağa
köçmәyi qәrara alırlar. Rәis vә
müavini dә razılaşır.Arabalar gәtirilir, köçlәr yüklәnir...1931-ci ildә
kürdlәr Qoşabulağa köçürülür.
Onların bir hissәsi sonralar
Qayabaşı kәndinә köçür.

20-26 fevral, Şûbat
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türkcәsindәn Azәrbaycan
şivәsinә
uyğunlaşdırılıb.
Bundan başqa, әlә keçәn
terrorçunun PKK barәdә
söylәdiklәri
Türkiyәdә
fәaliyyәt göstәrәn bütün
elektron vә çap media quruluşlarında yer alıb.
Hәmin zәnglәrdәn sonra
“Yeni Müsavat”ın rәhbәrliyi
hüquq-mühafizә orqanlarına
müraciәt edәrәk qәzeti
psixoloji terrora mәruz
qoyan şәxsin tezliklә tapılıb
cәzalandırılmasını
xahiş
etmişdi. M.Seyidovun imzası
ilә
redaksiyaya
göndәrilmiş mәktubda qeyd
olunanlara
münasibәt
bildirәn “Yeni Müsavat”ın
hüquqşünası Vaqif Hüseyn
bildirdi ki, araşdırmanın
onlar bu cavabdan vә
nәticәdәn razı qalmayıblar.
Üstәlik, sözügedәn araşdırmanın hansı metod vә
üsullarla aparılması da
redaksiyaya bәlli deyil. O,
qeyd
etdi
ki,
“Yeni
Müsavat”a qarşı bu cür tәhdidlәr davam etsә, yenә dә
hüquq-mühafizә orqanlarına
müraciәt edilәcәk.
биа.аз

Türk-kürd klipi internetdә rekord qırır

Türk-Kürd qardaşlıq klipi internetdә izlәnmә rekordu qırır
“Mәrkәz”in Türkiyә mәtbuatına istinadәn verdiyi
mәlumata görә, sözlәri Şivan Perverә, bәstәsi Sezen
Aksuya mәxsus olan vә Hakan Vreskalanın Stokholm
küçәlәrindә yarı türkcә, yarı da kürdcә oxuduğu “Yaşasın
xalqların eşqi” mahnısı internetdә izlәnmә rekordu qırır.

130 adam PKK-ya kömәk edib
Bazar ertәsi
Türkiyәnin tәhlükәsizlik
qüvvәlәrinin
PKK ilә mübarizә ilә bağlı
h ә y a t a
k e ç i r d i y i
n ö v b ә t i
әmәliyyat
zamanı ölkәnin
müxtәlif şәhәrlәrindә bir sıra hücumlarda әli olmaqda vә
PKK-ya kömәk etmәkdә şübhәli bilinәn 130-a yaxın şәxs
saxlanılıb. bu barәdә "TRT Haber" telekanalı mәlumat
verib.
Bundan әvvәl İstanbulda 10 vә Qaziantep şәhәrindә
10 nәfәrin saxlandığı barәdә mәlumat verilmişdi.
PKK silahlıları sistemli şәkildә hәm dinc әhaliyә, hәm
dә ölkәnin tәhlükәsizlik qüvvәlәrinә qarşı hücumlar tәşkil
edir.
Türkiyә ilә PKK arasında münaqişә 25 ildәn artıqdır
davam edir. Bu münaqişә 40 mindәn artıq insanın hәyatına son qoyub. PKK BMT, elәcә dә Ankaranın tamhüquqlu
üzv kimi daxil olmağa çalışdığı Aİ tәrәfindәn PKK tәşkilatı
kimi tanınıb.
Bundan әvvәl PKK yaraqlıları Türkiyә hakimiyyәtini
çoxillik kürd probleminin hәlli ilә bağlı konkret addımlar
atılmayacağı tәqdirdә silahlı qarşıdurmaların artacağı ilә
hәdәlәyib.
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J' layêswîratîûgermûsarbînê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Yêt bê efrandin û behredar
Xudan gotinêt bê wicûkiryar
B' hunerî û toreynebine hişyar
Razî binheçya lêbiketzordar
Namînin mirovd'binegiyandar
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Mîryadiktator tepeserkere

Heyif bîrûbawerhobênfirotin
Gund her bi destêgundîbêtsotin
Pez jibodagîrkera bêtdotin
Rez ûdar berrwî bêneverotin
Helbest û stiran b' dujmin bên gotin
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Zehmet û dem d'vêt b'kirnaavedan
B' sanahî û b'lezejînkirinewêran
Evrazîpişkakesêtqehreman
Nişîvîbokulafêt bêşiyan
B'saxîd'mirîne mîrêt bê wijdan

20-26 fevral, Şûbat
Peşêmanî lê şermizarî ye
Qurbanînexşê li serberî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Selma viyaCizîryê gula Îrem
Lasuy viya XezaL yapirr kul û xem
NalîHebîba wir bo bî merem
Şahînî derdêdilêwî Mêrem
Tu jî qurbanê yad'gotî Sînem
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Dildînemuwahemî leşî ye
Vîndarîdînemuwadilî ye
Eve gotina bîrmendekî ye
Pîratî ji bêevîndarî ye
Yêbêvîndarîpîr û mirî ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Evgotinêt mingunehbarkirin
J' neçarî berev çiyabar kirin
Çinku dît yê b' wan awazad'xurrin
Yêt hejar pêbêne hişyarkirin
Textêzordaryê pê bêtj' navbirin
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mirovhelwîste ne zêrû zîve
Kesekîb'çava bilind nepîve
Çinkuhindekkurt yê birexwîve
L' erdî ya ji te ve ewir bi esmanîve
Di firokêdaewirbi erdîve
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

.n
e

Dîrokê şerm û tirstêdanîne
L' dabêşêtjînê herdemjenîne
Reş û spiyatî jêk d' vavêrtîne
Zordar b'serşorî d'hilawîstîne
Vîndarêt dirust l'serê kumtîne
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Hemik ûSînemşalwîlûmêlaq
Her l'wê roja boêkdîbîn meraq
Neşiyanjêk biken çi dîwar û taq
L' jin ûmêra d'bin berdan û fîraq
Lêbo vîndara qet nînetelaq
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Yêd' navzibildanê daQubad beg
Mîrekzordar ûnezanû debeng
Çû nav guldanê Hemkê b'navûdeng
Egîdêvînêsûyarê pir çeleng
Ya l'ber singê wîSînema qeşeng
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Paşve mane û dumahyênemane
Eve maka tev derdûbelane
Nezanbin karbidestêt rojane
Nezaninjî kuned' zanane
Ya d'zanin jî j'bo berwîka wane
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

w

Çekçekîledostê tarriyatyê ye
Herdemevîndarê şevreşê ye
Xwarina wî j' leşêbelatînkê ye
Belatînkeveguneha wê ye
Çinku derwêşaronahiyê ye
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

w

J' layê olîveyab'tirscehneme
Boeşîretyê şerm yaherdeme
Du çekinmirovyêb' kulûxeme
Rêberêt herdukaherêk mereme
Reş dirwîşmê wan tirse yan şerme
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

w

Bidirustahî ewe mîrdarî
Hilgirt barê xemêthejarî
Xelk pê razî bitdwîrî zordarî
B'taybetî texa pale û cotyarî
Dê parastî bitdesthelatdarî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Her kesê encamdetefrandinê
Tête dar û ber barankirinê
Peyva wî xelkîd'detêşandinê
L' mejyê berteng dikit givaştinê
Dê b' dîn û kafirdinhijmartinê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

D' başqenerondikêtpêkenînê
D'gelyêt dwîratîû cudayîûvînê
D'gel yêt hejaryêûxemûnalînê
D'gel yêt tîmsahyê û yêt kerb û kînê

Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Evînîderdê serhemîderda
Tuxîb bezênaesmanû erda
Hewa viya Ademî biheşt ji dest da
EdwardîValîsşahatî lider da
Sen'anî Sertemgirtûolberda
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Yê rojekê jî bodujminî cehş
Jiserferazyêbê pişkûbêbeş
Ger xudan dîrokekpaqijûgeş
Digel serokcaşî bibîtehevbeş
D' zibildanê da wekwî d'bit rwîreş
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Azadîl'kumtîlievraziyê
B'gehiştnêpêtvîbiqurbanyê
B' saxî ûmirinêb'serbilindiyê
Belê pa berwîk ya l' nizmahiyê
Yê viyarazîyeb'serşoriyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Digelmîrûmara wek êke jiyan
Herdem amade tu bêy pêvedan
Ev renge mirov d'gel mîra b' peyman
Yê rewişt nizmûbikitmedhêtwan
B'her tiştî razîûyêholûnezan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Sînem bo Hemkê hêvên hozane
Herdem selîqe ûawaz pîvane
Baştirîn peyv û bendestirane
Gulekatijî hezû viyane
Dilê Hemikîbowêdermane
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

e.
c

Destpêk li hejmarên bihurî

Kesê hunermend yan nivêsere
L' berpisyarya wî herdem ya fere
D'gel zordaryêbiketinşere
Çekê l'nav destîtoreû hunere
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Hemyan êk Xudê û gelek pêxember
HinartyêtXudêb' ola d'gelêkşer
Olekûayînzayêt terawber
Ayînzayekû peristgeh d' veder
Mirov ma çewa j' navêk b'biteder
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

te
w

Qadir Qaçax

om

Hemik û Sînem

L'dwîvoldariyapeyamaesman
EgerXudayîhebaye viyan
Evroda yabêdabêşbit cîhan
Êk oldarî ûl'rêza êkjiyan
Reng jêk ne cuda û nêr û mê yeksan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Zebûr û Tewrat, IncîLû Qur'an
D'bêjin Xudayê pirrî dilovan
Hene hemî jêhatin û şiyan
Ma boçî mirov tev wesa nedan
Êk texe û saxlem zana û ciwan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Tiştêqedexepirrmereqdare
Rêgirtinawê zora dijware
Metirsiya wê herdem yahare
Çara wênab'tetirsyanûpare
B' yasay rêdan û têr bîn d'bit çare
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
J' layekê heyifûpirraxûkovan
Ji layekdî xinêkêt hêma viyan
Yêt wek Hesemî û şengeLe'ilîxan
Hemk ûSînema gulvîna ciwan
Belkî b'jîn j' ber wan Qeçax û Beyan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Eşîretî ûoldarî durêkin
Kotekîûfêlherdûcêmikin
Dîwanxane û peristgeh berpêkin
Tifûmaçkirin l'dumahyê êkin
Serekanyeke avawan jêkin
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Eve nimûneû serpêhatî ye
Ger te dît vîn li serêkumtî ye
Tirsiyan û şermhîngê mirî ye

Dujminherl'demêşîrû metala
Pêkol kiriye ji tev rexûala
Kurd b'mînin ji kerr ûkore ûlala
Bêjeû binvîse ax û nalnala
Bila guhdar bêt l'paş sê sed sala
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
D'bêjinKurda qetnebiye şaristan
Sehkin muzexanêt talankeran
L' Bexda û Dîmeşq û Enqere û Tehran
L' Parîs û Lenden l' Musko û Waşintan
Hîngê dê zaninçîyeKurdistan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Dagîrkeraol b'xokiremetal
Dal'netewawannevemrît şemal
Kurd xudanmelaûqeşeûqewal
Olkirearmanc neteweşekal
Lewa Kurd her man dardest û gopal
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Wulatêmineb'navêKurdistan
B' jîngehê zengîn me'iden bê pawan
J' dardestyaKurda mayebê kiyan
Herwekkiçekaşirîn û ciwan
Cihêtemayayêt xudan şiyan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Şevekê Hemik te hebîjivan
D'gelSînema xoştivî û ciwan
Spêdê diyar bî l'we herduwa nîşan
Liser dêmêwêtomarbî viyan
Liser dêmê te hat kolangiyan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
L'ser demê Mîdya Kurd bûn berahî
Jiwêrê hêrvetir berev dumahî
Xo d'kin piledu zorbisanahî
D'got Kerîmxanê zendtupêşahî
Wîd'gotbêjinemincêgirêşahî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Dûmahî heye
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DÖYÜNƏN ÜRƏYİMİZ
(Əziz və sevimli Əmirxan müəllimin 70 illik yubileyinə ithaf edirəm)
müəllim sultansınız...
Bəzən qorxub zəhmindən,
itirmişik özümüzü.
Titrəmişik,
əsə-əsə,
həyəcandan,
deməmişik dərsimizi.
Nadinc olub,
qəlbinizə toxunmuşuq,
bilməmişik səhvimizi.
Böyüdükcə,
baş vurmuşuq,
dünyanıza,
Anlamışıq hökmünüzü.
Anlamışıq səhvimizi,
eyləmişik kəşfimizi.
Uşaqlığın,
şıltaqlığı,
çılğınlığı,
yorub sizi.
Təbəssümlə gülmüsünüz.
Zərif, körpə telimizi,
həm silləyə,
həm sığala,
bölmüsünüz.
Gecə, gündüz çalışardıq,
bəzən qorxub alışardıq,
göynəyərdik bir üç üçün.
Sizdən qiymət,
almaq üçün.
Aldığımız,
əyricə üç,
Neçə-neçə, özgə beşə,
tay olardı.
Lovğalanıb, dik gəzərdik,
uşaqların arasında.
Özümüzü sanardıq biz,
əlaçılar sırasında.
Üç almışıq,
bu gün sizdən.
Beş almışıq ömrümüzdən.
Sevinmisiz körpə kimi,
aldığımız beşimizə.
Neçə-neçə,

duyğu qonub,
sevgi qonub döşünüzə.
Dalıb, dərin xəyallara.
Qaşlarınız çatılanda,
qayğımızı çəkmisiniz.
Səhvimizi heca-heca.
ilmə-ilmə
düzəldərək,
beynimizə, qəlbimizə,
əkmisiniz.
Yamanca darıxmışıq,
yığışıb oturaydıq,
yenə də,
dərsinizdə.
O nidanı,
vurğunu,
duyaydıq səsinizdə.
Çözələnib xəyallar,
o çağlara gedəydi.
Nə olardı, Allahım,
möcüzə baş verəydi.
Şax duraydıq qarşında,
dərsi danışmaq üçün.
Oxuyaydıq, yazaydıq,
yenə,
yarışmaq üçün.
Vuraydıq qoltuğumuza,
qələm, dəftər, kitabı.
Yarıb çovğunu, qarı,
gələydik gecə sizə.
Yenə də öyrədəydin,
o dərsi təkrar bizə.
Tarix sizi bəxş elədi,
əsrimizin 20-sinə.
Tanrı özü dayaq durdu,
haqq işinə, haqq səsinə.
Yaratdı ki, zaman sizi,
sevindirə bəxtimizi.
Qızıl hərflərlə yazdın,
min doqquz yüz yetmiş beşi,
əsrimizə.
Örnək oldun, ata oldun,
böyümüzə,
körpəmizə, hər birimizə.

75-di dühanızın ilk nübarı,
qaranquşu.
Saxlamağı bacarmırdıq,
sən öyrətdin,
saxlamağı,
əlimizdə karandaşı.
Sən öyrətdin,
əziz müəllim,
sən öyrətdin,
insanlığa sevgimizi!
Sən öyrətdin ayırmağa,
beşimizi-ikimizi.
Sən öyrətdin bu dünyada,
düzgün bilək,
yerimizi,
yükümüzü, çəkimizi.
Bir möhtəşəm qala qurdun,
hörgüsü biz,
zərrəsi biz.
Sahilsiz bir ümmansan ki,
damlası biz,
qətrəsi biz.
Sən parlayan bir günəşsən,
ayəsi nur,
ziyası nur,
qayəsi nur.
Sən cəzb edən bir məkansan,
dövrəsi nur,
sahəsi nur...
Saçlarının bəyaz rəngi,
Saflığının,
paklığının ,
məcmuəsi.
Ucalığın,
qocalığın, təntənəsi,
Əbədiyyat nəğmə səsi.
Ey qəlbimin xridarı,
Söz gövhəri, vəfadarı.
El obamın, sultanı, xanı,
şöhrət, şanı.
Qoy ömrün açsın çiçək,
Biz də baxıb, sevinək.
Bu ad günün, mübarək!
70 yaşın, mübarək!
70 yaşın, mübarək!
Vidadi Qurbanov
20.04.2006

om

Tutub əlimizdən,
körpə çağında,
Nur çilədin,
yolumuza.
Neçə-neçə ziyalını,
alimi siz,
ərəni siz.
Bəxş etdiniz,
obamıza, elimizə.
Parçalayıb cahilliyi,
rəzaləti, cəhaləti.
Sən öyrətdin məhəbbəti,
mətanəti, sədaqəti.
Bir dühasan,
qəlbimizdə,
izin var.
Bir dünyasan.
Dünyamıza,
nur çiləyən sözün var.
Bir ürəksən,
sinəmizdə,
hər vaxt, hər an
döyünür.
Elim, obam,
qüdrətinlə,
şöhrətinlə öyünür.
Adınızın qarşısında,
baş əyirik,
diz çökürük.
Yumruq kimi birləşirik.
Adı sizə zaman verdi,
Yaman verdi!
Sən sözünün əmirisən,
sən sözününxanı oldun.
Xırdaladım mən bu adı;əmir oldu,
xan qaldı.
Birləşəndə daha böyük,
Dahi Əmirxan alındı.
Adınızın qarşısında,
mat qalmışam,
lal olmuşam.
Onu sizə zaman verib,
yaman verib.
Hardan bilib,
əmirsiniz,
Hardan bilib,
xansınız.
Müəllimlər içində,

20-26 fevral, Şûbat

e.
c

¹ 06 (154)

te
w

11

.n
e

AZƏRBAYCANDA KÜRD “PROBLEMİ”

w

w

w

Mən uşaqlıqdan Kürd deyilən
camaatın içərisində böyümüşəm.
Özüm də tarixçiyəm. Həmişə kürd
xalqında sədaqət, etibar, mərdlik,
qeyrət görmüşəm. Kürd xalqı
Azərbaycanın ən qədim etnoslarından biridir. Sonralarda Azərbaycana
az miqdarda Kürd gəlmişdir. Bəli kürd
xalqı çoxdan Azərbaycan ərazisində
yaşadıqlarına
görə
qaynayıb
qarışaraq doğmalaşıblar.
Kürd xalqı Azərbaycanada əsrlər
boyu qeyrət, quvvət timsalı olan dağ
cüssəli bir etnos kimi tanınmışlar.
Heç təsadüfi deyildir ki, başımızın
üstünü
qara
təhlükə
alanda
ümumvətən mənafei yolunda mən,
kürd gəncləri ilə digər gənclər arasında heç bir fərq görməmişəm.
Qondarma “Dağlıq Qarabağ” problemi ortaya atıldıqda kürdlər doğma
Azərbaycana bağlı olduqlarını pak
əməlləri ilə sübuta yetirdilər. Onlar
erməni
qəsbkarlarının
fitnəkar
təbliğatlarına
aldanmadılar.
Düşmənin yalançı vədlərini nifrətlə
qarşıladılar. Bir nəfərdə olsun kürd
dönük
çıxmadı.
Qaynayıb
qarışdıqları Azərbaycan xalqına
sadiq olduqlarını bir daha numaiş
etdirdilər. Həqiqət belə olduğu halda
bəzi qəzetlərdə “Kürd” problemindən
söhbət açılmasını mən düşmənçilikdən başqa bir şey hesab etmirəm.

Azərbaycan Elimlər Aketdemiyasının
tarix inistutunda, mənim rəhbərlik
etdiyim şöbədə “kürdlərin” etnoqrafyasına dair tədqiqat işləri aparılır.
Əlbətdə bu gərəkli və vacibdir.
Qardaşlaşdığımız
və
doğmalaşdığımız kürdlərin tarixini,
ədəbiyyatını, folklorunu, mədəniyyətini öyrənmək lazımdı. Uzun dövr
ərzində kürdlərin Azərbaycanın
içərisində yaşaması hər iki xalqın bir
çox adətlərini, mərasimlərini, bir
sözlə etnoqrafyasını biri-birinə sıx
yaxınlaşdırmış və eyniləşdirmişdir.
Məlum olduğu kimi dünyada on
milyonlarla kürd yaşayır. Biz çalışmalıyıq
ki,
dünya
kürdlərini
Azərbaycana rəğbətini gündən-günə
artıraq. Biri-birimizin tarixini ədəbiyyatını öyrənək. Bu nöqteyi-nəzərdən

Respubilikada
yaradılan
Kürd
Mədəniyyət Mərkəzinin
fəaliyyətini də artırmaq
lazımdır. Bəziləri qəzet
səhifələrində hec bir
sənədə,
subta
əsaslanmayıb
məsələn, Hacı Samlı,
Gəlovçu, Təhməzlı və
başqa
tayfaların
mənşəinin
kürd
olmadığını idda edirlər.
Bu belə deyil.Çoxlu
elmi mənbələr sübut edir ki, həmin
tayfaların kökü kürd olub. Lakin
Azərbaycanda çoxdan yaşadıqlarına
görə tədricən qanunauyğun olaraq
dillərini unudub Azərbaycanlılara
qaynayıb qarışıblar. Yaxşı olar ki,
qəzetlər həqiqəti bilmədən yanlış
yazılar çap etməsinlər. Çün ki həmin
mənbələr düşmənlərin də əlində var
və bəhanə axarırlar ki, bizim əlehimizə təbilğat aparsınlar. Biz isə
bunu düşməndən məkirli düşmənin
dilinə söz atırıq. Belə məsələlərdə
ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Tarixin səhifələrini vərəqlədikdə
bəzi xırda hadisələri nəzərə almasaq
yəqin edərik ki, Azərbaycanlılarla
Kürdlər böyük Kürd şairi Həjarın
dediyi kimi düşmənə qarşı bir qılıncın
iki aüzı, eyni bir dağın o üz, bu üzü

olublar. Biz bu hikmətli sözlərin həyatda qoruyucusu olmalıyıq. Xalqlar
arasına nifaq salmaq istəyənlərlə
barışmamalıyıq. Mərhum, görkəmli
tənqidçi alim Qulu Xəlilli çox doğru
olaraq yazmışdı ki, Kürdlərlə tarix
boyu “Çörəyimiz bir, suyumuz bir”
olmuşdur. Alimin bu kəlamının da
keşiyində durmalıyıq.
Kürdlərə qara yaxmağa cəhd
edənlər bir daha təkrar edirəm,
Azərbaycanda “Kürd problemi” yaratmaq üçün ortaya nifaq toxumu səpmək istəyənlər yanılırlar. Kürdlərin
qeyrətinə və mərdliyinə ürəkdən
inandığıma görə tam əminəm ki, hec
bir nifaq toxumu onların bostanına
düşə bilməz. Kürdlər hec vaxt qaynayıb qarışdıqları Azərbaycandan
özünü kənarda hesab etməz.
Azərbaycanda Qondarma “Kürd
problemi” yaradılmasına onların
özləri imkan verməz. Buna görə də,
ətlə dırnaq arasına girmək istəyən
“Hüriyyət” qəzetinin müxbiri Ənvər
Börüsoy və tutuquşu kimi Börüsoyun
yazısını oğurlayaraq öz adlarına
verən “Gündəm xəbər”, “Dia.az” və
başqa qəzetlərinin müxbirləri kimi
araqarışdıran
mağara tikanları
mütləq kənarda qalıb çürüyəcəkdir.
RƏŞİD GÖYÜŞOV,
TARİX ELİMLƏRİ DOKTORU,
PROFESSOR
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Barzanî: Çend xwefiroş dixwazin dîroka Kurdan têk bidin
Hewlêr (Rûdaw) – Serokê Herêma
Kurdistanê ragihand ku pêwîste Kurd
ji bo bi destxistina mafê xwe dest bi
guftûgoyan bikin.
Îro Serokê Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî di 66. salvegera
damezirandina Komara Kurdistanê
Kurdistanê de di gotara xwe ya
pêşkêşkirî de behsa dîrok û giringiya
Komara Kurdistanê kir û got: “Niha
dema bi destxistina mafê Kurdane û
divê biryar li ser mafê Kurdan bê
dayîn.” Barzanî di berdewama axaftinê de got: “Hemû rastî derdixin holê
ku pêwîste pirsa Kurd bi aştiyane bê
çareserkirin. Ger em dest bi aştiyê
bikin, ev serwerekî mezin e. Divê em
ber bi rêyên diyalogê ve biçin û bêhna
me ligel welatên cîran dirêj be.”
Serokê Herêma Kurdistanê di
gotara xwe de bal kişand ser wê yekê
ku cîhan di nava guhertinan de ye,
guhertinên lez çêdibin û divê Kurd xwe
ji bo van guhertinan amade bikin.

w

w

w

Herwiha Barzanî bal kişand ser wê
yekê ku her parçeyekî Kurdistanê taybetmendiyên xwe heye û mafê me yê
çarenivîsê heye.
Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd

Barzanî wiha dawî li axaftinên xwe anî
û got: “Niha li holê hewldanekî din
heye û çend xwefiroş dixwazin dîroka
Kurdan têk bidin. Em dizanin ew kes
kîne û çi dikin.”

Sibe parlamenterên BDP û Eniyê dest bi grevê dikin

.n
e

Serokê Sûriyê Beşar
Esed roja 26ê vê mehê
destnîşan kir wek dema
dengdana li ser projeya
destûra nû li Sûriyê.
Wezîrê derve yê Rûsyayê
Serge Lavrov pêşwazî li
vê pêngava Esed kir, lê
Civata Niştimanî ya Sûriyê ew wek hewldanekê bo
veşartina tawanên ku rêjîma Esed li dijî mirovatiyê
dike, dît. Endamê Polîtboruya Partiya Demokrata
Kurd li Sûriyê ji Rûdawê re got: “Bi ti awayî ew destûr
ne di berjewendiya gelê Kurd de ye û wê Kurd baykot
bikin.” Ajansa fermî ya hikûmeta Sûriyê SANA ragihand: “Serok Esed biryarek derxist û tê de roja
yekşemê 26ê vê mehê diyar kir wek dema çêkirina
referendumê li ser projeya destûra nû li Sûriyê.” Esed
roja yekşema borî ji aliyê komîteya amadekirina projeya destûrê kopiyek ji projeyê wergirtibû, bi mebesta
xwendina projeyê û veguhastina wê bo Meclîsa Gel,
berî ku referendum li ser bê kirin. Serokê Sûriyê
Beşar Esed li pêşiya endamên komîteyê got: “Dema
ku destûra nû bê çespandin, êdî Sûriyê gava herî
girîng diavêje, yanî danîna bingeha yasayî û destûrî
ya welêt, bi mebesta guhastina Sûriyê bo qonaxeke
nû bi hevkariya tevahiya pêkhateyên gelê Sûriyeyê.”
Naveroka benda 8 ji destûra kevin hat rakirin, ku
digot: “Partiya Bees a erebî sosyalîst, partiya serkirde
ye di dewlet û civakê de.” Di dewsa wê de jî ev made
hatiye pêşniyarkirin: “Rêjîma siyasî ya dewletê li ser
bingeha pirbûna siyasî ava dibe, û bikaranîna desthilatê bi awayekî demokratîk tê kirin bi riya dengdanê.
Partiyên siyasî yên moletkirî û kombûnên hilbijartî
beşdariyê di jiyana siyasî ya niştimanî de dikin.”
Projeya destûra nû diyar dike ku divê serokê dewletê
“rasterast ji aliyê gel bê hilbijartin” bo dema 7 salan
ku tenê carekê dikare bê dirêjkirin. Derbarê ola
dewletê jî de, destûra nû dibêje ku Îslam ola serokê
komarê ye. Herwiha destûra nû temenê berbijêrên
serokatiyê kir 40 sal, piştî ku di sala 2000an de piştî
mirina bavê Beşar, Hafiz Esed; bûbû kêmî 40 salan
da ku Beşar Esed ku wê demê 34 salî bû, bikare bibe
serok. Wezîrê derve yê Rûsyayê Serge Lavrov ragihand: “Ev raman`destûra nû` cihê pêşwazîlêkirinê ye
û em hêvî dikin ev destûr bê çespandin. Bi baweriya
me destûreke nû ku sînorekî ji serdestiya partiyeke
siyasî ya tenê li Sûriyê `Bees` datîne, bêguman
gaveke ber bi pêş.” Lê Amerîka ev pêşniyara Esed
red kir û got ku êdî dem pir dereng bûye û got ku:
“Projeya destûra nû ya ku Esed bo referandumê di
26ê vê mehê de pêşkêş kiriye cihê pêkenînê ye.”
Endamê Civata Niştimanî ya Sûriyê Enes Ebde ji
BBC re ragihand: “Em daxwaz dikin gel vê referandumê boykot bike, li gor ezmûna me bi vê rêjîmê re,
rêjîm qet sozên xwe bicih nake. Rêjîma Esed ne di
warê siyasî û ne jî di yê edebî de nikare destûreke
rastî pêşkêşî gelê Sûriyê bike.” Ebde bi tundî ev
destûr û referendum red kir û wiha axaftina xwe
qedand: “Pirsgirêka serekî ne destûr e, lê serdestiya
tevahî ya artêş û hêzên ewlekariyê ye li ser dewletê.
Heya ev rêjîm li ser desthilatê be, guherîn tenê wê
çend peyvên kelevajî û sozên vala be.”
Kurd baykot dikin
Endamê Polîtboruya Partiya Demokrata Kurd li
Sûriyê û nûnerê wê yê li Herêma Kurdistanê
Mehmûd Ebusabir Mihemed ji Rûdawê re diyar kir ku
destûra ku biryare 26’ê mehê bikeve referandûmê;
“Bi ti awayî ne di berjewendiya gelê Kurd de ye.
Dûbare Baasî bi awayê berê rewatiyê bidin deshilatdariya xwe.”
Mehmûd Mihemed di berdewama axaftinên xwe
de got: “Di destûra nû de bal nehatiye kişandina ser
mafê gelê Kurd û kêmîneyên din ên wekî Xiristiyan,
Ermen û Çerkezên li Sûriyê.” Ebusabirî bilêv kir ku
ger Baasî rast dibêjin, pêwîste reformekî pir alî li
hemû aliyên Sûriyê bikin û pêwîste bi awayekî tifaqî
komîteyek pispor ji nûnerên hemû aliyan (deshilat,
opozisyon û kêmîneyan) ji bo dariştina destûra nû ya
welat pêkbînin û wê demê destûr bikeve
referandûmê. Mehmûd Mihemed bal kişand ser wê
yekê ku dixwazin dewletek destûrî, demokrasî, pir alî,
sêkuler û nenavendî bê damezirandin. Derbarê helwesta Kurdan a di wê referandûmê de jî got: “Aliyên
siyasî yên Kurd, Civata Nîştîmanî ya Kurd û Gelê
Kurd li Sûriyê beşdarî wê referandûmê nabin. Bi ti
awayî jî nabe cade dibin topbaran, kuştin û ji navbirinê de be û referendum jî bê encamdayîn.”
Hewlêr (Rûdaw)

Dema bi destxistina mafê Kurdane
û divê biryar li ser bê dayîn

om

'Kurd referanduma
Sûriyê boykot dikin'
Referendum li ser destûra nû li
Sûriyê di 26ê mehê de tê kirin
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Enqere: Piştî parlementerên
BDP'ê yên Şirnexê Selma Irmak û
Faysal Sariyildiz dest bi greva
birçîbûnê ya bêdem kirin, parlamenterên BDP'ê û Eniya Ked û
Demokrasiyê jî dê 2 rojan dest bi
grevê bikin. Parlamenter dê ji bo pirsgirêk bi rêya muzakere û diyalogê
çareser bikin, sibê dest bi çalakiyê
bikin. Parlamenter dê berdilkên li ser
"Çareserî di diyalogê de ye" û "Çareserî di muzakereyê de ye" hatiye
nivîsandin li xwe bikin.
Parlamenterên BDP'ê yên Şirnexê
Selma Irmak û Faysal Sariyildiz
çalakiya greva birçûbûna bêdem û

bêdorvegre ya bi armanca tecrîda li
ser Rêberê PKK'ê Abdullah Ocalan tê
meşandin, operasyonên siyasî, leşkerî û komkujiyên li ser gelê kurd
berdewam dikin şermezar bikin, dane
destpêkirin. Parlamenterên BDP û
Eniya Ked, Demokrasî û Azadiyê jî bi
armanca piştgiriyê bidin Irmak û
Sariyildiz, dê li navenda giştî ya BDP'ê
2 rojan têkevin greva birçûbûnê.
'Ne şer û tecrîd, muzakere û azadî"
Parlamenterên BDP'ê û Eniya
Ked, Demokrasî û Azadiyê dê 20 û
21’ê mehê li salona civînê ya
Navenda Giştî ya BDP'ê dest bi greva
birçûbûnê bikin. Dê li salona çalakiyê

pankarta "Ne Şer muzakere, ne
tecrîd, azadî" bê daliqandin. Dîsa parlamenterên BDP'ê û Eniyê dê
berdilkên li ser "Çareserî di diyalogê
de ye" û "Çareserî di muzakereyê de
ye" hatiye nivîsandin li xwe bikin.
Parlamenter dê ji destpêka çalakiyê
heta dawîyê li Navenda Giştî ya
BDP'ê bin. Hevserokê Giştî yê BDP'ê
Selahattin Demîrtaş, Hevserokên
KCD'ê Ahmet Turk û Aysel Tugluk,
Parlamentera Amedê Leyla Zana,
Nazmî Gur û Sirri Sakik ku li Hewlerê
ne, dê li gorî bernameya wan a
Hewlerê tevlîbûna wan a çalakiyê
berdewam bike.
Parlamenteren BDP'ê piştî di 14'ê
Nîsana 2009'an de li dijî BDP û
saziyên sivîl ên civakî li ser navê
"KCK'ê" operasyon pêk hatibûn, bi
boykote helwesta xwe nîşan dabûn.
Disa li meclîsê rojekê bi çalakiya
rûniştinê bertekên xwe anîbûn ziman.
Parlamenterên DTP'ê di 3'ê
Gulana 2009'an de ji bo operasyonên
li ser siyasetmedarên kurd şermezar
bikin, li Parka Koşuyolu ya Amedê
çalakiya rûniştinê pêk anîbûn.
Ji bo komkujiya Roboskiyê
çalakiya rûniştinê pêk anîn
Parlamenterên BDP'ê piştî li
Roboskiyê komkujî pêk hat û 34
welatiyên sivîl ji aliyê balafirên şer ên
tirk ve hatin qetilkirin, li meclîsê rojekê
çalakî pêk anîbûn.

Hikûmeta Îraqê bi kêyfxweşî pêşwaziya
Nêçîrvan Barzanî kir bo Serokwezîriyê
Avestakurd – Hikûmeta Îraqê bi keyfxweşî pêşwaziya biryara
Parlementoya Herêma Kurdistanê kir ku dengê xwe da Nêçîrvan
Barzanî bo Serokwezîriya Hikûmeta Herêma
Kurdistanê. Piştî Parlementoya Herêma Kurdistanê di civîneke
awarte de dengê xwe da Cîgirê Serokê PDK'ê Nêçîrvan Barzanî
bo wergirtina Serokwezîrtiyê, Hikûmeta Îraqê jî der barê vê mijarê
de daxuyaniyek da. Li gor Aknewsê, Şêwirmendê Serokwezîrê
Îraqê Mireyem Reyîs got "Hikûmeta Îraqê bi silavdarî pêşwaziya
dengdana parlementoya Kurdî dike ku Nêçîrvan Barzanî erkdar
kir bo dema 2 sala bibe Serokwezîrê Herêmê." Reyîs her wiha got
"Barzanî xwedî şiyan e ku pirsgirêkan çareser bike û astengiyên
di navbera Bexda û Hewlêr de bi rêka diyalog û têgihiştinê rake."
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Azərbaycanın sovetləşməsi
və Qarabağın qara günləri
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Әvvәli ötәn sayımızda
Qeyd edilәn rәhbәr işçilәrin Tiflisdә
olmasına baxmayaraq Nәrimanov vә
Kaminski istisna olmaqla digәrlәri plenumun iyun ayının 3-dә keçirilәn axşam
iclasında iştirak etmәmişdilәr. Halbuki
iclasın birinci mәsәlәsi AK(b)P MK-nın
fövqәladә qurultayının keçirmәsi ilә bağlı
“Azәrbaycan mәsәlәsi” idi. Mәsәlәn,
Azәrbaycan MİK-nin sәdri Muxtar Hacıyev
iyunun 3-dә keçirilәn sәhәr iclasında
bәyanatla çıxış edib ona xüsusi vaqon verilmәmәsindәn narazılığını bildirmişdi. Yaxud
plenumun iyunun 4-dә keçirilәn iclasında
Ruhulla Axundov vә Sәrkis AK(b)P MK-nın
fövqәladә qurultayının çağırılması ilә bağlı
geniş mәruzә ilә çıxış etmişdilәr.
Nәrimanov vә Kaminski istisna olmaqla
bu rәhbәr işçilәr Qafqaz Bürosu plenumunun iyun ayının 3-dә keçirilәn axşam iclasında bilavasitә iştirak etmәsәlәr dә, hәmin
iclasda “Zәngәzur mәsәlәsi”nin içәrisindә
Dağlıq Qarabağ haqqında qәbul edilmiş
qәrardan onların mәlumatlı olmadıqlarını
söylәmәk çәtindir.
Bu mәsәlә ilә bağlı bir amilә dә diqqәt
yetirmәk lazımdır. Ermәnistanda vә
Gürcüstanda sovet hakimiyyәtinin qәlәbәsini sәbirsizliklә gözlәyәn Azәrbaycan rәhbәrliyi,
xüsusilә
hәlә
Azәrbaycanın
sovetlәşmәsi әrәfәsindә Moskvadakı
danışıqlarında
sovet
qoşunlarının
“Ermәnistana hücumu haqqında” tәminat
almış Nәrimanov qonşu respublikalarda
sosialist ideyasının oturuşması naminә
böyük güzәştlәrә hazır idi. Azәrbaycan
sovetlәrinin 1921-ci ilin may ayında keçirilәn
I qurultayında o demişdi: “Ermәni fәhlәsi vә
yoxsul kәndlisi hiss etmәlidir ki, bolşeviklәrin
vaxtında yaxşı yaşayırlar, nәinki daşnakların. Mәn sizә, yoldaşlar, bunu bәyan
edirәm vә deyirәm ki, bütün bunlar bizim
boynumuza düşür. Kiçik Azәrbaycan hәm
Ermәnistan, hәm dә Gürcüstan haqqında
düşünmәlidir, imkan daxilindә bu iki respublikada hәyatı tәmin etmәlidir”.
Qafqaz Bürosu plenumunun 1921-ci ilin
iyun ayının әvvәllәrindә keçirilәn iclaslarının
daha müәmmalı bir mәqamı var. İyun ayının
3-dә keçirilәn sәhәr iclasında plenum 12-ci
mәsәlә kimi Ermәnistan İnqilab Komitәsinin
tәrkibini tәsdiq etdi. Qabaqcadan hazırlanıb
iclasın tәsdiqinә verilәn bu tәrkibdә xarici
işlәr komissarı Askanaz Mravyan İnqilab
Komitәsinin üzvü olmalı idi. Lakin Mravyan
xarici işlәr komissarı kimi saxlanılsa da,

bağlı Tiflisә yollanacaq nümayәndәliyә xarici işlәr naziri Mirzә Davud Hüseynovu vә
Azәrbaycan MİK sәdrinin müavini Sәmәd
ağa Ağamalıoğlunu daxil etdi. Lakin az
sonra bu mәsәlәnin әhәmiyyәtini nәzәrә
alaraq nümayәndә heyәtinin tәrkibi
genişlәndirildi. 1921-ci ilin iyun ayının 13-dә
XKS Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin
genişlәndirilmiş tәrkibini tәsdiq etdi. Xarici
işlәr komissarı M.D.Hüseynov, Azәrbaycan
MİK-nin sәdri M.Hacıyev, onun müavini
S.Ağamalıoğlu vә doktor Vәkilovdan ibarәt
nümayәndә heyәtinә vәkalәt verildi ki,
Azәrbaycanın SSR-in Sovet Ermәnistanı vә
Sovet Gürcüstanı ilә sәrhәdlәrinin müәyyәn
edilmәsi istiqamәtindә iyun ayının 15-dә
Tiflisdә işә başlayacaq konfransda
Azәrbaycanı tәmsil etsinlәr.
Azәrbaycan
XKS-nin
iclasında
nümayәndә heyәtinә tәlimat verildi ki,
respublikanın sәrhәdlәrinin qorunub saxlanması istiqamәtindә aktiv fәaliyyәt göstәrsinlәr. İyunun 14-dә N.Nәrimanovun

iclasında “Azәrbaycanla Ermәnistan arasında sәrhәdlәr haqqında” mәsәlә müzakirә
edilәn zaman büro Dağlıq Qarabağın
Azәrbaycana şәksiz iqtisadi meylini nәzәrә
alaraq Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinin
Bekzadyan
tәrәfindәn
qoyuluşunu
qәbuledilmәz saydı. Sәnәddә göstәrilirdi ki,
ermәni vә türk әhalisi yaşayan yerlәrin
müvafiq qaydada Ermәnistana vә
Azәrbaycana ayrılması tәklifi iqtisadi baxımdan sәrfәli deyil vә bu sәbәbdәn dә qәbul
edilә bilmәz. Azәrbaycan tәrәfi mәsәlәnin
yeganә hәllini, Nәrimanovun bәyanatında
deyildiyi kimi, yerlәrdә ermәni vә müsәlman
әhalisinin geniş sovet quruculuğuna cәlb
edilmәsindә görürdü. İclasda qәrara alındı
ki, bu mәsәlәnin sonrakı gedişi vә müzakirәsi Tiflisdәn mәlumat alınana qәdәr açıq
saxlanılsın.
Eyni zamanda, N.Nәrimanova tapşırıldı
ki, Siyasi vә Tәşkilat Bürosunun bu rәyi
Tiflisә çatdırılsın. Hәlә iclas davam edә-edә
Ә.H.Şirvani N.Nәrimanovun tapşırığı ilә
qәrarın mәtnini birbaşa xәtlә Tiflisә M.D.Hüseynova çatdırdı: “Nәrimanov
yoldaş sizә bildirmәyi xahiş etdi ki, mәsәlә
yalnız bu şәkildә hәll olunmalıdır, әks
tәqdirdә Xalq Komissarları Soveti
mәsuliyyәti öz üzәrindәn götürür. Әgәr
Sovet Ermәnistanı bu aktla Ermәnistanın
bitәrәf kütlәlәrinin vә daşnakların mәlum
әhval-ruhiyyәsini nümayiş etdirmәyi arzulayırsa, onda unutmaq lazım deyil ki, hәmin
şәraiti, daşnaklar kimi antisovet qrupları biz
dә Azәrbaycanda bәrpa edә bilәrik”.
Bu zaman telefona yaxınlaşan Nәriman
Nәrimanov yuxarıda qәbul olunmuş qәrarla
bağlı M.D.Hüseynova bildirdi: “Deyin ki, bu,
Siyasi Büronun vә Tәşkilat Bürosunun
rәyidir. Әgәr onlar mәnim bәyanatıma istinad edirlәrsә, orada hәrfәn belә deyilib ki,
Dağlıq Qarabağa öz müqәddәratını sәrbәst
tәyin etmәk hüququ verilir”.
M.D.Hüseynov Tiflisdә cәrәyan edәn
proseslәrin tәfsilatı barәdә Nәrimanova
Bakıya gәlәndәn sonra mәlumat verәcәyini
bildirdi, lakin әlavә etdi ki, “Bizim qәrar, şübhәsiz ki, çox soyuq qarşılanacaq”. M.D
Hüseynov bir gün әvvәl Orconikidze ilә olan
söhbәtini dә Nәrimanova çatdırdı: ”Dünәn
Serqo yoldaşla söhbәt etmişәm, o birbaşa
dedi ki, Qarabağ mәsәlәsi bütün sovet
respublikalarının şәrәf işidir vә onu elә hәll
etmәliyik ki, bu, axırıncı dәfә olsun, yәni
dünәn mәn sizә dediyim şәkildә hәll edilmәlidir”.
Bundan sonra Nәrimanov mәlumat
verdi ki, “Yoldaş Mravyanı Qarabağdan geri
çağırmaq barәdә surәti Serqo, Myasnikov
vә Qarayevә olmaqla sizin adınıza teleqrama göndәrilib”.
Hәr ehtimala qarşı Hüseynov vurğuladı
ki, çox ağır vәziyyәt yaranıb vә bundan çıxış
yolu aramaq lazımdır: “Mәn belә hesab
edirәm ki, mәsәlәni köklü şәkildә müzakirә
etmәk lazımdır. Ona görә ki, bir tәrәfdәn
Ermәnistan XKS bizim xәbәrimiz olmadan
bәyanat verir vә öz fövqәladә komissarını
Qarabağa göndәrir. Hәrçәnd ermәni
yoldaşlar iddia edirlәr ki, bütün bunlar bizim
razılığımız ilә edilir vә biz bunlardan xәbәrdarıq. Digәr tәrәfdәn isә biz onlara teleqram
göndәrәrәk, demәk olar ki, onların qәrarını
lәğv edirik. Mәn bilmirәm necә olacaq.
Fikirlәşirәm ki, bu vә ya digәr dәrәcәdә
mәsәlәni bir daha vә bir daha müzakirә
etmәk lazım gәlәcәk, mәn digәr çıxış yolu
bilmirәm. Әlbәttә, mәn indi gedib yoldaş
Serqo ilә mәslәhәtlәşәcәyәm vә yola
düşmәk әrәfәsindә bir daha Sizә mәlumat
verәcәyәm”.
Ardı var
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“Media forum” saytı tarixçi
alim Cəmil Həsənlinin
“Azərbaycanın sovetləşməsi və Qarabağın qara
günləri (1920-1923)”
araşdırmasını oxuculara
təqdim edir.

M.D.Hüseynova göndәrdiyi telefonoqramda deyilirdi: “XKS-nin qәrarı ilә sizә tәklif
olunur ki, iyunun 15-dә sәrhәd mәsәlәlәrinә
baxılacaq komissiyanın iclasında iştirak
etmәk üçün elә bu gün Tiflisә yola
düşәsiniz. M.Hacıyev, S.Ağamalıoğlu vә
doktor Vәkilov sizinlә birlikdә gedәcәklәr”.
***
Azәrbaycan Xalq Komissarları Sovetinin
iyun ayının 26-da keçirilәn iclasında
Ә.Qarayevin Dağlıq Qarabağa vә Naxçıvan
diyarına sәfәri haqqında mәruzәsi müzakirә
edildi. Müzakirә әsasında qәbul olunmuş
qәrarda Ermәnistanın Dağlıq Qarabağa
yönәlmiş iddialarını özündә әks etdirәn
materialları öyrәnmәk vә bu barәdә
Azәrbaycan XKS üçün geniş mәruzә hazırlamaq mәqsәdәuyğun sayıldı. Bunun üçün
iclasda üç nәfәrdәn (Şahtaxtinski, Vәzirov
vә Әliyev) ibarәt bir komissiya yaradılması
zәruri hesab edildi.
Eyni zamanda qәrara alındı ki,
Orconikidze,
Ermәnistan
İnqilab
Komitәsinin sәdri Myasnikov, Azәrbaycanın
hәrbi dәniz komissarı Qarayev vә Sovet
Ermәnistanının Qarabağa müvәkkil tәyin
etdiyi Mravyana teleqram göndәrilmәklә
Azәrbaycan XKS tәrәfindәn bu mәsәlә
әtraflı şәkildә araşdırılana qәdәr Ermәnistan
hökumәtinin Mravyana verilmiş vәkalәti lәğv
edilsin. Bu qәrara uyğun olaraq iyunun 27dә Nәrimanov Orconikidze vә Myasnikova
teleqram göndәrib bildirdi ki, Dağlıq
Qarabağ mәsәlәsinin yalnız Ermәnistan
İnqilab Komitәsindә müzakirә edildiyini,
Ermәnistan XKS-dә buna hәlә baxıl-
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Cəmil HƏSƏNLİ
Tarix elmləri doktoru, professor

Ermәnistan K(b)P MK-nın qәrarı ilә plenumda İnqilab Komitәsinә üzv tәsdiq edilmәdi.
Bu addımın elә hәmin gün keçirilәn ikinci
iclasda Qarabağ haqqında qәbul edilmiş
qәrarla bilavasitә әlaqәsi var idi. Çünki
Qafqaz Bürosunun iyun ayının 3-dә
Qarabağla bağlı qәbul etdiyi qәrardan az
sonra, iyun ayının 19-da Ermәnistan İnqilab
Komitәsi Askanaz Mravyanı Dağlıq
Qarabağa müvәkkil tәyin edәcәkdi.
***
1921-ci ilin may-iyun aylarında RK(b)P
MK-nın Qafqaz Bürosunun Dağlıq
Qarabağı Ermәnistana vermәk cәhdlәri ilә
bağlı belә tәlәsik vә hüquqi baxımdan
qanunsuz qәrarları nәdәn doğurdu? Bu, ilk
növbәdә Zaqafqaziya respublikalarının
sәrhәd mәsәlәlәrini tәnzimlәmәli olan, hәr
üç respublikanın nümayәndәlәrindәn ibarәt
komissiyanın iyun ayının 15-dә Tiflisdә
toplanacağı ilә bağlı idi. RK(b)P MK Qafqaz
Bürosunun hәlә 1921-ci ilin may ayının 2-dә
keçirilәn plenumunda Zaqafqaziya respublikalarının daxili sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün Sergey Kirov başda olmaqla
üç respublikanın nümayәndәlәrindәn ibarәt
komissiya yaradılmışdı. Ona görә dә
Qafqaz Bürosu 3 iyun qәrarı ilә, Ermәnistan
hökumәti isә 12 iyun dekreti ilә Dağlıq
Qarabağı Ermәnistanın tәrkibinә daxil
etmәklә sәrhәd mәsәlәlәrinin müzakirә
әrәfәsindә
edilәcәyi
Tiflis
görüşü
Azәrbaycanı fakt qarşısında qoymaq
istәyirdilәr.
Azәrbaycan XKS 1921-ci ilin 23 may
tarixli iclasda sәrhәd mәsәlәlәrinin hәlli ilә

madığını nәzәrә alaraq Azәrbaycan XKS
yekdilliklә Mravyan yoldaşın Ermәnistanın
Dağlıq Qarabağda fövqәladә müvәkkili kimi
peyda olmasını misli görünmәmiş siyasi vә
taktiki sәhv hesab edir, onun dәrhal geri
çağırılmasını xahiş edir.
Ә.Qarayevin Azәrbaycan XKS-nin iyunun 26-da keçirilәn iclasındakı mәruzәsindә
Dağlıq Qarabağla bağlı nә deyilmişdisә
S.Kirov Azәrbaycan KP MK birinci katibi
seçilәndәn 4 gün sonra XKS-ә yazılan mәktubda bu mәruzәnin mәtni tәlәb edildi vә
bildirilirdi ki, mәruzә iyulun 29-u gündüz saat
3:00-dәn gec olmayaraq MK-ya göndәrilsin.
Lakin XKS-nin işlәr idarәsinin müdiri Ә.Şirvani MK-ya cavab yazdı ki, iyun ayının 26-da
XKS-nin iclasında Ә.Qarayevin mәruzәsi
şifahi şәkildә söylәnilib vә mәruzәnin stenoqramı yazılmadığından mәtni bәrpa etmәk
mümkün deyil.
***
AK(b)P MK Siyasi vә Tәşkilat
Bürosunun iyun ayının 27-dә keçirilәn

1:4-=.QXD 1/1/2004 6:09 AM Page 14

14

D Î P L O M A T

¹ 06 (154)

20-26 fevral, Şûbat

Курды СНГ:проблемы
и пути их решения
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демократической борьбе курдов в
Курдистане и в мире в целом.
6.Равнодушное и дискриминационное отношение государств к проблемам
своих граждан-курдов (отношения курдов с государствами по местожительству).
Курды СНГ не имеют конкретной
цели
Бесцельность является источником
некоторых основных проблем курдов
СНГ. Наш народ нуждается в поиске и
нахождении путей выхода из нелегкого
положения и нового определения своей
цели.
Выше мы коротко остановились на
некоторых вопросах. Однако хочется
отметить, что в дано статье нашей главной целью является не только анализ
произошедшего и его оценка. Мы чувствуем необходимость, исходя из них,
найти пути решения наших проблем,
создать и укрепить перспективу, чтобы
помочь выбраться из этой сложной
ситуации.
Нехватка мощного рычага и сообразующиеся с этой проблемой перспективы, отсутствие единства в действиях,
невнимательный подход к сути проблемы и соглашательские тенденции примирения с судьбой, которая нам навязана другими, – все это вызывает беспокойство.
По нашему убеждению, в первую
очередь должны быть определены
главные цели, исходящие из общих
политико-культурных
потребностей
курдского общества, проживающего в
странах СНГ. Основными из них
являются: получение образования на
родном языке и подготовка национальных кадров, предотвращение ассимиляции и национального растворения
среди других народов, активное участие в общественной жизни государств,
с которыми курды связаны гражданскими узами, и.т.д.
Мы верим: для того чтобы реализовать эти потребности, необходимо создать координационную организацию,
ведущую политическую и юридическую
деятельность с перспективой защиты
прав курдов, проживающих в странах
СНГ. Самой главной программной
целью этой организации должен быть
возврат отобранных в течение последних 80 лет политических и человеческих
прав курдского населения бывшего
СССР.
Для этого наш народ всегда имел
научный потенциал, патриотические
чувства и человеческие ресурсы.
Просто необходимо бороться против
состояния непричастности и безразличия, поселившегося в наших душах и
мозгах, а также против равнодушия к
своим же судьбам.
Как во всех сферах жизни, так и в
политике, положительные и отрицательные обстоятельства существуют во
взаимосвязи. Периоды, считавшиеся
«благоприятными», нередко дают отрицательные результаты с точки зрения
общества и личностей. Или, наоборот,
при «неблагоприятных» обстоятельствах добились замечательных успехов. Во всех этих случаях определяющую роль играет человеческий фактор.
Азизе Зийо Бадирхан
Кандидат экономических наук, профессор
Азизе Зийо Бадирхан
Кандидат экономических наук,
профессор, kurdistan-post.eu
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но важные вопросы. Они затрудняются
выполнять программные цели и свои
миссии. Попытка объяснить это обстоятельство недостаточным старанием
или недостатком тех личностей, которые ведут активную деятельность в
этих организациях, было бы поверхностным и субъективным. Проблемы
курдов СНГ – гораздо сложнее, а возможности местных общественно-культурных организаций ограничены.
Сущность и причины возникновения
этих проблем в большей степени
являются политическими, нежели культурными.
Курды, где бы ни жили на земном
шаре, со стороны мирового сообщества
воспринимаются как одна нация, как
единое целое. И к ним относятся, исходя из этого понятия. Такое отношение
еще раз напоминает курдам СНГ, что
они являются частью древнего и угнетенного народа и несут за это огромную
ответственность. В самом деле, принадлежность к какому то обществу
должна не столько вызывать чувство
гордости, сколько развивать чувство
ответственности. Такой подход особенно необходим курдам, одному из самых
угнетенных народов мира. Понятие
«гордиться национальной принадлежностью» часто исходит из примитивного
подхода к вопросу: ведь это возможность легким способом доказать свою
любовь и привязанность к своему этническому обществу и в то же время избежать национальной ответственности,
удовлетворяясь лишь чувством.
Курды имеют большой недостаток в
вопросе сохранения и защиты своей
национальной принадлежности, данной
им естественным образом от рождения,
и исходящей из этого ответственности.
Это наблюдается в реальной жизни, и
об этом много написано. Понятие
«ответственность», упоминаемое нами,
требует двух основных действий: первое – личным поведением проявлять
уважение к обществу, членом которого
являешься; второе – лично самому вносить вклад в общее дело своего народа.
И надо иметь в виду, что реалии таковы:
дорога к «общей цели» курдской нации
естественным образом должна перейти
из экономической, социальной и культурной деятельности к политической,
т.к. основная проблема сосредоточена в
политике.
Общекурдская проблема является
политической проблемой, имеющей
культурные, социальные, экономические и другие аспекты жизни.
Главные проблемы курдов СНГ
Необходимо четко и правильно
определить основные проблемы курдов
СНГ.
Перечислить основные проблемы
курдов, проживающих на постсоветском
пространстве, в порядке их значимости
и по степени создавшейся опасности
для нашего общества можно в следующей очередности:
1. Ассимиляция.
2. Отчуждение от национальных
ценностей, отдаление от традиций и
национальных особенностей.
3.Политическое и территориальное
разделение, а также сложности, к которым они привели.
4. Недостаточной уровень образования, или вопрос подготовки национальных кадров.
5. Визуальный подход к национально-
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Начало в прошлом номере
16 июля 1923 года Центральным
Комитетом
Азербайджанской
Коммунистической Партии большевиков было принято постановление об
образовании Курдистанского уезда на
территории, где курды проживали компактно и составляли 72, 2% от всего
населения (37 182 чел), Причем в
Кельбаджарском районе курды составляли 99,5% от общего населения, а в
Лачинском районе – 99, 2%) .
Из протокола заседания президиума
ЦК АКП (б)
16 июля 1923 г.
Слушали:
12. Доклад комиссии по карабахскому вопросу (т. Буниатзаде).
Постановили:
а) Свободные земли, оставшиеся от
разоренных русских сел Скобелевского
общества, включить в пределы территории Автономного Карабаха.
б) Гор. Шушу включить в состав
Автономной
Области
Нагорного
Карабаха.
в) Из низменной части Карабаха
образовать 2 уезда.
г) Из территории, занимаемой курдами, образовать «Курдистанский уезд».
(…)
Секретарь ЦК АКП С. Киров.
Вызывает сожаление, что внешняя
политика Советского Союза, особенно
непоследовательность, проявившаяся
в построении отношений с Турцией,
реформированной молодыми кемалистами, отказ Азербайджана и Армении
воспринимать Курдистанский фактор и
пассивность, проявляемая курдами к
своей собственной судьбе, явились в
результате причиной ликвидации
Курдистана в 1929 году, после 7 лет его
существования.
Основная причина ликвидации
Красного Курдистана – непоследовательность во внутренней и внешней
политике Советского Союза
Вслед
за
упразднением
Курдистанского уезда 25 мая 1930 года
был образован Курдистанский округ, но
и эта национальная территориальная
единица долго не просуществовала, 23
июля 1930 года она прекратила свое
существование. Но еще несколько лет
курдские дети обучались на родном
языке,
одна
страница
газеты
«Советский Курдистан», издававшаяся
в Лачине – столице Курдистана, печаталась на курдском языке, продолжалось
обучение на курдском факультете в
Шушинском педагогическом техникуме.
После 30-х годов и эта деятельность
была приостановлена.

С какой целью был образован
Курдистанский уезд, и зачем он через 7
лет был ликвидирован? Эта тема была
широко затронута в некоторых книгах и
статьях .
Ссылка была одной из частей плана
по уничтожению курдов как общества
Ссылка курдов Южного Кавказа в
Среднюю Азию и Казахстан в 1937-1944
годах стала одной из частей антикурдской политики, начавшейся в 1929 году
с ликвидации Красного Курдистана.
«Очищение» Южного Кавказа от курдов
отвечало требованиям турецкой стороны, укрепило союзнические отношения
и способствовало политике приобретения новой рабочей силы на землях
Средней Азии, население которой было
немногочисленно.
Такая политика выселения, исходившая из политических интересов региональных сил, привела к трагическим
последствиям в судьбе курдов, проживающих в настоящее время в странах
СНГ. Курдам была внушена психология
общественного страха, что негативно
отразилось на их будущем, была заложена основа отрыва от этническонациональных корней, которая охватила всё курдское общество, породив личные и семейные трагедии, болезни,
смерть, пытки, мучения и.т.д. И общая
трагедия целого народа была упущена
из виду политического руководства.
После 30-х годов руководство республик Закавказья, заметившее, что
Москва полностью упустила курдов из
виду, воспользовалось этим удобным
случаем и стало проводить политику
препятствования культурно-социальному развитию курдского народа. Они старались проводить политику в соответствии с местной конъюнктурой и равновесием республик, характером «курдской проблемы» в собственной стране,
а также своими региональными интересами.
Курды СНГ являются заложниками
судьбы
Среди курдского общества СНГ день
за днем углубляется процесс утраты
национальной
самобытности.
Особенно эта тенденция усилилась
после распада СССР. Об опасности
полного исчезновения напоминает,
например, завершение ассимиляции
курдов
в
Азербайджане
и
Туркменистане, отдаленность от национальной самобытности и идентичности.
Ассимиляция в других республиках
достигает опасного уровня, ведь сейчас
для многих курдов не имеет никакого
значения национальная принадлежность, их не тревожит потеря своего
национального облика. Скудные возможности самовыражения этнокультурной ценности перед доминантой
титульной нации и глобальной культуры
в мире показывает уровень самоисчезновения. С другой стороны, возможность культурного и духовного объединения с историко-географическим
Курдистаном и его влияние в повседневной жизни могли бы сыграть ощутимую роль в сохранении национального понятия. Однако курды испытывают
субъективные чувства - почти платонические - к своей родине, как к прародительнице, к ее боли, радости. Больше
ничего.
Местные общественно-культурные
курдские организации в странах СНГ не
в состоянии выполнять высокие национальные задачи и решать свои жизнен-
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Женщины на войне сегодня
не редкость для цивилизованного мира. На протяжении 30
лет длится турецко-курдский
конфликт, который то затухает,
то вспыхивает с новой силой.
Турецкое
правительство
борется с сепаратизмом и терроризмом, а Курдская рабочая
партия за создание автономии
За несколько десятилетий
войны прошли серьезные
перемены. Едва ли не самая
существенная из них - участие
в конфликте курдских женщин.

Молодые курды заняли
офис Евросоюза в Берлине
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ной базе курдских партизанок
в Ираке и создал интереснейший проект «Амазонки КРП»,
который мы представляем
вашему вниманию.
В одном из горных районов
иракского Курдистана женщины из рабочей партии обустроили
тыловые
базы.
Зародившись в турецкой
Курдистане, движение набрало невиданную популярность
среди курдов Ирака, Ирана,
Сирии. Женщины на войне это явление сегодня становится международным.
Молодые курдянки отправ-
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го и многомиллионного народа, который разделен между
Ираком, Ираном, Сирией и
Турцией)
судьбу
женщин
решают мужчины. Но для женщин на войне, которые ведут
партизанскую деятельность,
эти права перестают работать:
под пулями все равны.
Для женщин гордость то,
что благодаря их военным
заслугам, к ним меняется
отношение и в мирной жизни.
Кстати, некоторые отцы впервые за всю историю разрешили дочерям.
Женщины гордятся тем, что

Велики Али TJO попрощается
со своим народом
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ляются на базу ,как на работу.
Все они пройдут полугодичную
подготовку с нагрузкой такой
же, как у мужчин. В интимные
отношения с противоположным полом курдянкам категорически запрещено вступать.
Как уже отмечалось выше,
вступившие в партию женщины имеют те же права, что и
мужчины, поэтому им наравне
с сильным полом приходится
переносить все тягости военной службы и придерживаться
жесткой армейской дисциплины.
После окончания курса
некоторые из выпускниц вернутся домой в запас, другие
же вступят в повстанческие
ряды и будут вести подрывную
деятельность, принимать участие в боях.
Во второй половине дня
курсантки получают образование: их учат идеологическим
основам, философии и даже
литературе.
Счастливый редкий момент.
После окончания занятий курсантки лакомятся плодами
фруктового дерева.
Близится вечер, на смену
занятиям приходит «культурная программа».
Позже вечером партизанки
благодаря электрогенератору
имеют возможность посмотреть свежие новостные выпуски, узнать о ситуации на фронте.
Источник, timeszp.com
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благодаря их военным заслугам отношение к слабому полу
меняется и в тылу. А некоторые отцы впервые стали
давать дочерям выбор - либо
замуж, либо в партизанский
отряд.
Фотограф Колин Делфосс
побывал осенью 2011 на воен-

В столице
Ге р м а н и и
Б е рл и н е
группа молодых людей в
связи с годовщиной задержания лидера Курдской рабочей партии (КРП) Абдуллы
Оджалана ворвалась в офис Евросоюза и
заняла его. Как передает агентство Firat, около
20 курдов заняли офис Евросоюза в Берлине
в знак протеста против задержания Оджалана
13 лет назад - 15 февраля 1999 г. Молодые
люди развернули плакаты с изображением
лидера КРП и требовали его освобождения.
Напомним, что Абдулла Оджалан отбывает
пожизненное заключение на острове Имрали
в Турции.
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Женщины на войне: 1 день
из жизни курдских боевиков
Всего на стороне рабочей партии Курдистана воюет порядка
10 тыс. партизан, несколько
тысяч из них - женщины.
Параллельно с войной за
общее дело они добиваются
равных прав. Все дело в том,
что в культуре курдов (древне-

20-26 fevral, Şûbat

Вчера было задержано около 450 человек
Вчера на 13-ой годовщины захвата и передачи
турецким властям курдского лидера Абдуллы Оджалана,
во многих городах Северного Курдистан и Турции прошли массовые акции с требованием освободить курдского лидера. Сообщается также, что за день были задержаны около 450 человек .
В этот день в результате международного заговора
был схвачен и передан турецким властям курдский
национальный лидер Абдулла Оджалан. Среди курдов
установился новый обычай – каждое 15 февраля соблюдать пост в дань уважения и почитания Абдуллы
Оджалана. Курды этот день называют чёрным.

Afrin
–
Западины
Курдистан Социальные
и политические круги в
городе Afrin
и
общего
западного
Курдистана (Сирия ) сообщает о том, что в
четверге вечером в девять тридцать умер
известный курдский артист и поэт Али TJO,
настоящее имя его Мохаммеда Али в возрасте 82 лет. Али TJO известны во всем западном
Курдистане по своей искусстве, своего голоса а также значения своей стихотворении..
Али TJO Али родился в 1930 году в поселке
Хасан Derli принадлежащий города Afrin.
Велики Али TJO несколько раз встречался с
лидером
курдского народа Абдуллы
Оджалана , и написал много песен, в котором
осудил международный заговор против
Оджалана, который привело к его похищению
в Кении в 1999 году.

Ахмед Тюрк и Слахаддин
Демирташ прибыли в Эрбиль
Сопредседатели
партии мира и
демократии (BDPПМД ) , Салахаддин Демирташ , и
конгресса демократического
общества (ДТК -DTK)
Ахмед Тюрк , по приглашению Президента Р.
Курдистана Масуда Барзани прибыли в город
Эрбиль в столицу Р. Курдистана .
В
состав
делегации
входят
cсопредседатели партии мира и демократии
(BDP-ПМД ) , Салахаддин Демирташ , конгресса демократического общества (ДТК DTK) Ахмед Тюрк
и Айсель Туглук,
Независимый депутат парламента Турции
Лейла Зана, и депутаты от ПМД Назми Гур и
Сирри Сaкык
Комитет примет участие в конференции
,которая продет с 19-20 февраля Эрбиле в
честь исполнения 66 лети Мехабадской республики .
ПСКмедиа
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Президент Курдистана Масуд Барзани в
четверг провел встречу с представителями
британско-шотландской делегации. В ходе
встречи члены делегации выразили удовольствие от посещения Региона Курдистан и вос-

хитились темпами его развития. Члены
делегации подчеркнули, что все достижения, увиденные ими во время поездки и
реальная ситуация экономического подъема курдского региона будет подробно
изложена в докладах парламентам
Великобритании и Шотландии. Президент
Барзани, в свою очередь, поблагодарил
гостей за визит и теплые отзывы. В ходе
встречи Президент затронул тему геноцида курдского народа во время правления
баасистского режима. Он рассказал членам делегации об известной операции
"Анфаль", химической
бомбардировке
Халабджи и массовых убийствах курдов,
выразив обеспокоенность появившимися
попытками интернационализации преступлений, совершенных против курдского народа.
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Президент Курдистана принял
британско-шотландскую делегацию

Иракское правительство приветствует назначение парламентом Курдистана Нечирвана Барзани на пост премьерминистра Курдистана.
Советник премьер-министра Ирака Мариам аль-Райис
заявила агентству АК-Ньюс, что Барзани способен решить
проблемы и препятствия между Багдадом и Эрбилем через
диалог и взаимопонимание.
Нечирван Барзани был назначен премьер-министром
Курдистана в четверг большинством голосов парламента, в
отсутствие представителей оппозиционных блоков ("Горран",
"Исламский союз Курдистана" и "Исламская группа
Курдистана").
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Курдский язык стандартизируют

Багдад приветствует назначение
Нечирвана Барзани премьером

го языка среди 16 миллионов
людей, говорящих на нем.
Использование курдского
языка и его стандартизация
приобрели большее значение
в последние годы в курдской
идентичности и самоопределении. Доктор Ферхади написал несколько книг и статей о
курдской истории и лингвистике. В настоящее время
Департамент стран Ближнего
Востока и исламских исследований Университета НьюЙорка приступил к работе над
проектом по стандартизации
курдского языка. В работе
принимают участие курдские
ученые.
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планирует выступить с лекцией на эту тему в субботу в
рамках текущего цикла лекций об истории, политике,
культуре и обществе.
По сравнению с такими
языками, как арабский, персидский и турецкий, курдский
язык использовался очень
мало по политическим и
религиозным причинам, и до
недавнего
времени
не
изучался
глубоко.
Разделение курдского народа
и угнетение в таких странах,
как Турция, которая ограничила использование курдского,
привело к отсутствию уникальных стандартов курдско-

Ученые-лингвисты обсудят работу по стандартизации курдского языка в
Генеральном
консульстве
США в Эрбиле.
Доктор Ахмед Ферхади

Курдский марш достиг Страсбурга
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Киркук послал второй
караван с помощью ванцам
Провинция Киркук послала второй караван с помощью для жертв землетрясения в Ване. Губернатор
Киркука
Наджимаддин
Карим сказал в заявлении в
понедельник, что конвой -
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Сибирские
морозы
не
остановили
сотни курдов,
прошедших
маршем за свободу для своего
лидера
А б д у л л ы
Оджалана и признание национальных прав курдов.
Марш стартовал Женеве 31 января и достиг
Страсбурга в четверг, преодолев 420 км.
Участники
марша
остановились
перед
Европейским парламентом для пресс-конференции.
В работе конференции приняли участие депутаты
левой группы Юрген Клуте, Мари Кристин Вергиат,
заместитель председателя BDP Эмине Айна и президент Ассоциации КОН Исмет Кемь.

Ò åë : +994 50 352-33-18

В
рамках
визита в Республику Южная
Корея , министр
иностранных
дел
Хошияр
Зибари и сопровождающая его
делегация
,
сегодня встретились с Президентом Республики Корея Ли Мён Баком в президентском
дворце. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние
отношения между двумя странами и президент выразил
готовность своей страны сотрудничать с Ираком во всех
областях. Со своей стороны, глава МИД Ирака Зибари передал приветствия президента Джалала Талабани и премьерминистра Нури аль-Малики к корейскому президенту ,сделав обзор последних событий в Ираке и в регионе, и высоко оценив роль Кореи его вклад в строительство нового
Ирака, через свое участие в международной коалиции и
реконструкции в Ираке, и призвал корейские компании принять участие далее в строительстве Ирака.
В заседании приняли участие посол Ирака в Южной
Корее и ряд других чиновников.
Kurdistan.ru

Õö ñ ó ñ è ì öõáè ð lяr:

www. Diplomata-kurdi.com

ÐÀÌÈÇ Æß ÁÐÀÉÛËÎÂ,

Öíâàí: Áàêû ø ÿùÿð è , 40
Kö÷ ÿ Ñ .Ìåùì àí äàð î â åâ 25, ì ÿí çè ë -17

САКИТ ЧЫРАГLI

УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ТАХИР СУЛЕЙМАН

Глава МИД находится в республике Корея
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