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Wilayetên Yekgirtiyê Emerîka ve hate pêşwazî  kirin

İlham Əliyevin Çexiya Respublikasına
d ö v l ə t  s ə f ə r i  b a ş a  ça t m ı ş d ı r

1:4-=.QXD  08.04.2012  18:40  Page 1

www.ne
tew

e.c
om



9 - 15 Aprel, Nîsan D Î P L O M A T¹ 13 (161)2

Çexiya Prezidenti Vatslav Klaus və
xanımı Livia Klausovanın adından
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
və xanımı Mehriban Əliyevanın
şərəfinə dövlət naharı verilmişdir.

Prezident İlham Əliyevi və xanımı
Mehriban Əliyevanı bir daha salam-
layan Çexiya Prezidenti bir il əvvəl
Bakıya səfəri zamanı başlanan dialoqu
davam etdirmək, beynəlxalq münasi-
bətlərin aktual məsələləri, iki ölkə
arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın imkan
və perspektivləri barədə müzakirələr
aparmaq baxımından Azərbaycan
dövlətinin başçısının Praqaya səfərinin
əhəmiyyətindən danışdı.

Çexiya dövlətinin başçısı Vatslav
KLAUS dedi:

- Hörmətli, cənab Prezident!
Bilirəm ki, Praqaya dövlət başçısı

qismində ilk dəfə səfər etmisiniz. Mən
ölkəmizin Avropa İttifaqında sədrliyi
çərçivəsində təşkil edilmiş “Şərq tərəf-
daşlığı” Sammiti zamanı Sizinlə
görüşümü xatırlayıram. İnanıram ki,
Sizin bugünkü səfəriniz əminliklə inkişaf
edən Çexiya-Azərbaycan münasi-
bətlərinə yeni mühüm təkan verəcəkdir.

Bizim münasibətlərin dərin əsasları
vardır. İqtisadi əməkdaşlığımız artıq
kommunizm dövründə başlamış,
Çexiya sənayesinin məhsulları
Azərbaycan bazarında və Sizin sənaye
sahəsində yaxşı tanınır. Buna baxma-
yaraq, birbaşa münasibətlərimizin
inkişaf etdirilməsi yalnız son 20 ildə -
Sizin ölkəniz müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra mümkün olmuşdur.

Çox təqdirəlayiqdir ki, qarşılıqlı
münasibətlərimizin intensivliyi bütün
səviyyələrdə artmaqdadır. Buna həm
də Praqada və Bakıda nümayəndəlik-
lərimizin açılması, səfirlərin yaxşı işi və
iki paytaxt arasında birbaşa hava
əlaqəsinin təşkili yardımçı olmuşdur.
Bundan əlavə, yüksək səviyyəli
qarşılıqlı səfərlərin sayının artmasını və
güclənən işgüzar əlaqələri də qeyd
etməyə dəyər. Bunların zirvəsi, sözsüz,
prezidentlərin dövlət səfərləridir ki,
buna misal kimi mənim Bakıya ötənilki
səfərimi və Sizin bu gün burada
olmağınızı göstərmək olar.

Keçən ilin mayında biz Sizin gözəl
ölkənizin sürətli və dinamik inkişafının
şahidi olmaq imkanı əldə etdik. Sizin
hazırladığınız və artıq həyata
keçirdiyiniz möhtəşəm layihələrlə tanış
ola bildik. Çexiya şirkətləri Sizin iqti-
sadiyyatın inkişafında iştirak etməyə
böyük maraq göstərirlər. Artıq sənaye,
infrastrukturun yaradılması, texnologiya
və avadanlığın, həmçinin istehlak mal-
larının təchizatı sahələrində uğurlu
əməkdaşlıq nümunələri vardır ki, onlara
əsaslanaraq ortaya yeni imkanlar
çıxara bilərik. Burada qeyd etmək
istərdim ki, Azərbaycan Çexiyanın
təsərrüfatının ən mühüm
tədarükçülərindən birinə və strateji
tərəfdaşına çevrilmişdir.

Hörmətli cənab Prezident!
Arzu edirik ki, çox mürəkkəb siyasi

regionda yerləşən ölkəniz sabitlik və
sülh şəraitində inkişaf etsin. Arzu edirik
ki, artıq uzun müddət ölkənizdə
vəziyyəti çətinləşdirən münaqişənin
sülh yolu ilə həllinə nail olunsun. Çexiya
Respublikası bu məqsədlərə yönəlmiş
bütün beynəlxalq tədbir və təşəbbüsləri
daim dəstəkləmiş və gələcəkdə də
dəstəkləməyə davam edəcəkdir.

Çexiya Prezidenti Azərbaycan
dövlətinin başçısının Praqaya dövlət
səfərinin iki ölkə arasında qarşılıqlı
münasibətlərə əhəmiyyətli təkan
verəcəyinə və Azərbaycan nümayəndə
heyətinin Çexiyadan xoş təəssüratlarla
ayrılacağına inamını bildirdi.

Prezident Vatslav Klausun çıxışın-
dan sonra Azərbaycan Respublikasının
dövlət himni səsləndi.

* * *
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham

ƏLİYEV çıxış etdi.
Dövlət başçısı zəngin tarixi və

mədəniyyəti ilə seçilən dost Çexiyaya
səfərindən məmnun qaldığını bildirdi.
Azərbaycan Prezidenti qeyd etdi ki,
ölkələrimiz arasındakı əlaqələr yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.

Prezident İlham Əliyev Çexiya
dövlətinin başçısının ötən ilin mayında
Azərbaycana səfəri zamanı aparılan
danışıqların münasibətlərin yeni
müstəvidə genişlənməsinə verdiyi töh-

fədən danışaraq dedi:
- Son illər birgə səylərimizlə

əlaqələrimiz daha da intensivləşmişdir.
Ötən il Hökumətlərarası Komissiya
yaradılmış və ilk iclasını keçirmişdir.
Ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi
2010-cu illə müqayisədə 2011-ci ildə bir
neçə dəfə artmışdır.

Azərbaycanda həyata keçirilən
mühüm layihələrdə Çexiya banklarının
iştirakı, həmçinin Çexiya
Respublikasının enerji təminatında
Azərbaycanın oynadığı rol iqtisadi
əlaqələrin səviyyəsinin göstəricisidir.
Energetika, ticarət, sənaye, nəqliyyat,
informasiya texnologiyaları, kənd təsər-
rüfatı, turizm və digər sahələrdə
qarşılıqlı surətdə faydalı əmək-
daşlığımızın yaxşı perspektivləri vardır.
Əminəm ki, mənim səfərim, əldə olunan
razılaşmalar və bu gün mədəniyyət, tur-
izm sahələrində imzalanan sənədlər də
əlaqələrimizin inkişafına yeni təkan
verəcəkdir.

Gələn il biz diplomatik münasi-
bətlərimizin qurulmasının 20 illiyini
qeyd edəcəyik. Ümidvaram ki, biz bu
əlamətdar tarixə Azərbaycan və Çexiya
arasında əməkdaşlıqda müxtəlif
sahələrdə əldə olunmuş yeni
nailiyyətlərlə daxil olacağıq.

Ölkələrimiz BMT, ATƏT, Avropa
Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edir.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi
çoxtərəfli əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar
açır. Bu mötəbər təşkilatın ali orqanında
ilk dəfə təmsil olunan ölkəmizin səyləri
beynəlxalq hüququn norma və prinsi-
plərinə əməl edilməsinə, dünyada sülh
və ədalətin bərqərar olmasına kömək
edəcəkdir.

Azərbaycanın xarici siyasətində
Avropa İttifaqı və Avratlantik strukturlar-
la münasibətlər önəmli yer tutur.
Əfqanıstanda əsgərlərimiz sabitliyin

keşiyində çiyin-çiyinə dayanıblar.
Fürsətdən istifadə edərək Çexiya

Respublikasına Azərbaycanın Avropa
İttifaqı və NATO ilə əlaqələrinin inkişafı-
na verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Artıq regionun əsas iqtisadi
mərkəzinə çevrilmiş Azərbaycan,
həmçinin enerji sahəsində etibarlı tərəf-
daşdır və Avropanın enerji təhlükəsi-
zliyinin təmin olunması üçün töhfəsini
bundan sonra da verməyə hazırdır.
2011-ci ilin yanvar ayında Avropa
Komissiyası ilə Azərbaycan arasında
“Cənub qaz dəhlizi” haqqında Birgə
Bəyannamənin imzalanması bunun
bariz nümunəsidir. Biz enerji
resurslarımızın bütün istiqamətlərdə
dünya bazarlarına çıxarılmasında
maraqlıyıq və müxtəlif layihələr
üzərində işləyirik.

Azərbaycan regionda sülhün,
sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar
olmasının və qorunmasının tərəfdarıdır.
Ancaq bildiyiniz kimi, tarixi torpağımız
olan Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı
digər yeddi rayon 20 ildən artıqdır ki,
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş-
dur. Bu ərazilərdə Ermənistanın həyata
keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti
nəticəsində 1 milyondan artıq azərbay-
canlı qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşmüşdür. Münaqişə ilə
bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4
qətnaməsi, ATƏT, Avropa Şurası,
Avropa Parlamenti, NATO və digər
beynəlxalq təşkilatların qərar və qət-
namələri vardır.

Bizim qəti mövqeyimiz bundan
ibarətdir ki, münaqişə yalnız beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunmalıdır.

Azərbaycan dövlətinin başçısı səfər
zamanı göstərilən qonaqpərvərliyə
görə minnətdarlığını bildirdi və çex
xalqına firavanlıq arzuladı.

Prezident İlham Əliyevin çıxışından
sonra Çexiyanın dövlət himni səsləndi.

İlham Əliyevin şərəfinə
dövlət naharı verilmişdir

İlham Əliyev Praqanın Vitkov 
Milli Memorialını ziyarət etmişdir

Prezident İlham Əliyev Çexiya Respublikasına dövlət səfəri çərçivəsində
Praqanın Vitkov Milli Memorialını ziyarət etmişdir.

Praqanın qədim hissəsində yerləşən Vitkov Milli Memorialı 1929-1938-ci
illərdə inşa olunmuşdur. Şəhərin ən hündür nöqtəsi olan bu təpədə 1420-ci ildə
ağır döyüşdə qalib gələn sərkərdə Yan Jijkanın abidəsi qoyulmuşdur.

Azərbaycanın və Çexiyanın dövlət himnləri səsləndi.
Prezident İlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu.
Sonra Azərbaycan dövlətinin başçısı Vitkov Milli Memorialı Muzeyinin xatirə

kitabını imzaladı.
Muzeylə tanışlıq zamanı Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, bu

memorial Çexiyanın qəhrəmanlıq tarixini əks etdirir. Ölkə tarixinin ən şanlı hadis-
ələri bu memorialda əks olunmuşdur. Çex xalqının azadlıq mübarizəsi bu
muzeyin ekspozisiyasının əsas hissəsini təşkil edir. Burada azadlıq hərəkatının
önündə gedən çex ziyalılarının xatirəsi dərin ehtiramla yad olunur, onların həyat
və fəaliyyəti haqqında buraya gələnlərə ətraflı məlumat verilir.

Ekspozisiyaya, həmçinin müxtəlif sənədlər, tarixi anları əks etdirən qiymətli
fotolar və digər zəngin eksponatlar daxildir. İldə on minlərlə turist bu muzeyə gəlir
və çex xalqının milli mübarizə tarixi haqqında ətraflı məlumat əldə edir.
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Konfransda Suriya Milli
Şura (SMŞ) bütün suriyalıların
"qanuni nümayəndəsi" kim
qəbul edilib, "Sanksiyalarla İş
Qrupu" yaradılıb. Suriya iqti-
darı ilə verdiyi təəhhüdləri
dərhal icra etməsi, BMT və
Ərəb Liqası xüsusi
nümayəndəsi Kofu Annana da
müddət cədvəli işləməsi kimi
çağırışlar edilib. (Zaman)  

80-dən artıq ölkə və bir çox
beynəlxalq təşkilatın iştirak
etdiyi bildirilən konfransda
"Suriya Xalqının Dostları"

Qrupu bir ildir davam edən
hadisələrin dayandırılması
üçün dünən İstanbulda
görüşüb. Qrup xalqın qanuni
müdafiə haqqını dəstəklədiyini
açıqlayıb. Konfrans əsnasında
BMT və Ərəb Liqası Suriya

Xüsusi Nümayəndəsi Kofi
Annanın Əsəd iqtidarına
təqdim etdiyi planın həyata
keçirilməsi üçün möhlət verilib-
verilməməsi mövzusunda
mübahisələr yaşanıb. Qrup
möhləti özü təyin etmək yerinə
bunu Annanın öhdəsinə
qoyaraq, gələcək addımları
ehtiva edən bir zaman təqvi-
minin yaradılmasını istəyib.

Xatırladaq ki, konfrans
öncəsi bu qrupa daxil olan
Suriyanın 12 kürd təşkilatı kon-
fransı boykot edib. 

Şimali İraq Kürd
Muxtariyyəti tərəfindən baş
nazir təyin edilən Neçirvan
Bərzaninin bu gün yeni nazir-
lərin siyahısını parlamentə
təqdim edəcəyi gözlənilir.
Lent.az-ın “haberturk.com”
saytına istinadən verdiyi

məlumata görə, İraq
prezidenti Cəlal
Tələbaninin lideri olduğu
İraq Kürdüstan
Yurdsevərlər Birliyi və
Şimali İraq Kürd
Muxtariyyətinin rəhbəri
Məsud Bərzaninin rəh-
bərlik etdiyi İraq
Kürdüstan Demokrat
Partiyası arasında
razılaşdırılmış formada
idarə edilən Muxtariyyətin
yeni nazirləri arasında bir
sürpriz şəxs də var. 

Söhbət PKK sıralarında
olmuş, terror təşkilatı tərəfind-
ən xəyanətdə günah -
landırılaraq haqqında edam
hökmü çıxarılmış, qaçaraq
Məsud Bərzaninin lideri olduğu
təşkilata sığınmış və sonradan
“general” kimi xüsusi peşmərgə

qüvvələrinin rəhbərliyində
olmuş Əziz Veysidən gedir. O,
daxili işlər naziri olacaq. Əslən
Dohukdan olan Veysinin adı
Türkiyə xüsusi təyinatlılarının
keçirdiyi əməliyyat zamanı yax-
alanaraq Türkiyəyə gətirilən
PKK üzvü Şemdin Sakıkın
ifadələrində də yer alıb. Veysi
həm də Məsud Bərzaninin
uzaq qohumudur və 1992-ci
ildə PKK terrorçuları və İraq
Kürdüstan Demokrat
Partiyasının silahlıları arasında
baş verən döyüş zamanı
yaralanıb.  Qeyd edək ki,
Şimali İraq Kürd Muxtariyyəti
ABŞ-dakı təmsilçisi olan Cəlal
Tələbaninin oğlu Kubat
Tələbaninin də yeni hökumət-
də nazir statusunda Neçirvan
Bərzaninin sözçüsü olacağı da
üzə çıxıb.

İranda səfərdə olan
Türkiyə baş naziri Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın İran prezi-
denti Mahmud Əhmədinejadla
görüşü başa çatıb.

Publika.Az-ın Türkiyə
mətbuatına istinadən verdiyi
məlumata görə, Tehranın
Saadabad sarayında keçir-
ilən görüşün əsas müzakirəsi
mövzusu Suriya və nüvə
enerjisi olub. Görüş zamanı
baş nazir Ərdoğan Suriyada
baş verənlərlə bağlı
Türkiyənin mövqeyini
Əhmədinejada çatdırıb.
Suriyadan sonra ən önəmli
məsələlərdən olan İranın
nüvə enerjisi proqramı iki
ölkə rəhbəri tərəfindən
müzakirə olunub. Seuldakı
Nüvə Enerjisi Zirvəsindən
sonra Əhmədinejadla
görüşən Türkiyə baş naziri
zirvə görüşündə verilən
qərarları onunla müzakirə
edib.

Bundan başqa, iki ölkə
rəhbəri terrorla mübariza
məsələləri və regional
məsələlərlə bağlı müza-
kirələr aparıb.

Görüşdən əvvəl Ərdoğan
jurnalistlərə verdiyi açıqla-
mada 5+1 adlandırılan, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzvləri ABŞ, İngiltərə,
Fransa, Rusiya və Çinlə
bərabər Almaniyanın da

təmsil olunduğu qrupla İran
arasında görüşlərin
İstanbulda keçirilməsi
məsələsi ilə bağlı belə deyib:
"Hələ bitən bir şey yoxdur.
İranla Suriya məsələsində
fərqli yanaşmalar olduğu
aydındır. Yaxınlaşma əldə
olunmasına gəldikdə, hələlik
bu görüşləri keçirmədən
dəqiq bir şey söyləmək
mümkün deyil".

S ə t r i  x ə b ə r l ə r
Kürdüstan muxtariyyatının prezidenti cənab Məsud

Barzani ABŞ-a səfər edərək prezident Obama və bir sıra
dövlət rəsmiləri ilə görüşlər keçirmişdir.

İraq Federativ respublikası və Küveyt arasında birgə
Avia-şirkət yaradılacaq. Qeyd edək ki, İraq və Küveyt
arasında münasibətlər 20 ilə yaxındır ki, dondurulmuşdur.
Buna səbəb isə faşist Səddam Hüseynin 1991-ci ildə
Küveyti işğal etməsidir.

Məsud Barzani: Biz Suriya müxalifətinin silahlanması-
na qarşıyıq.

İsveç Parlamentinin üzvləri Türkiyəyə səfər edəcəklər.
Onlar ölkədəki hüquq pozuntılarını araşdıracaqlar.

Türkiyə baş naziri Ərdoğan və XİN rəhbəri Davutoğlu
Neçirvan Barzaniyə zəng edərək, onun yenidən baş nazir
seçilməsi münasibəti ilə təbrik etmişlər.

Suriya müxalifəti: Biz Suriya kürdlərinin tələblərindən
ehtiyyat edirik. Bu gün onlar muxtariyyat elan ediblər,
sabah isə müstəqilliklərini elan edəcəklər və Suriya
parçalanacaq.

Kürdüstan muxtariyyatının yeni hökuməti parlamentdə
təsdiqlənib.

Türkiyənin baş naziri Ərdoğan cənab Neçirvan
Barzanini ölkəsinə səfər etməyə dəvət edib.

Kərkükdən Türkiyəyə gedən neft borusu partladılıb.
Kürdüstan İşçi Partiyası (PKK) bu partlayışı öz üzərinə
götürüb.

ABŞ-ın digər böyük neft şirkəti “Hess” Kürdüstan mux-
tariyyatı ilə müqavilə bağlayıb.

Son 20 ildə Kürdüstanda 8 min insan minaya düşərək
öz həyatını itirmişdir.

Bağdad şəhərində Ərəb ölkələrinin sammiti keçir-
ilmişdir. Sammitdə Kofi Annanın Suriyaya dair planı
bəyənilmişdir və Suriyaya tövsiyyə edilmişdir.

Rəssam Ömran Şeyxmusun çəkdiyi şəkillər
Kazağıstanda sərgidə nümayiş olunub. Sərgidə
Kazağısatan kürdlərinin rəhbəri K.Mirzoyev, Orta Asiya
kürdlərinin ağsaqqalı Nadir Nadirov, müğənni Şıvan
Pərvər və d. ziyalılar iştirak etmişlər.

Stambulda “Suriyanın dostları” adlı konfrnas keçir-
ilmişdir.

Ötən həftə Türkiyənin böyük şəhərlərində 4 partlayış
baş vermişdir. Ölən olmamışdır.

Aprelin 4-də bütün dünya kürd xalqının ümumilli lideri
Abdulla Öcalanın ad gününü qeyd etmişlər.

Qatar hökuməti ölkədən qaçaq düşmüş Tarik Əl-
Haşimini İraqa təhvil verməyəcək.

BMT-nin İraqdaki xüsusi elçisi Kürdüstanda səfərdədir.
Fransada keçirilən araşdırmalar onu göstərdi ki,

ölkədə keçirilən prezident seçkilərində kürdlər Sərkozzi-
yə yox, Sosial partiyanın nümayəndəsinə səs verəcəklər.

Məşhur kürd rejissoru Yılmaz Güneyin 75 illik yubileyi
Kürdüstanda və bir sıra Avropa dövlətlərində qeyd olun-
du və müxtəlif tədbirlər keçirildi.

Qırğızıstanın Bişkek şəhərində Kamiz Şəddadinin
hazırladığı Kürdcə-Rusca danışıq kitabçası çap
olunub.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

" S u r i y a n ı n  D o s t l a r ı "   
konfransında bəzi çağırışlar edilib
İstanbulda təşkil edilən "Suruya Xalqının Dostları" Qrupunun ikinci konfransı bəyanat yayıb

İraq Kürdüstanının yeni
hökuməti təsdiq olundu

K ü r d ü s t a n  m u x t a r i y y ə t i  
Türkiyəyə kömək etməyə hazırdır

Kürd muxtariyyəti kürd probleminin uğurla nizamlanması
üçün Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. “CNN Turk”
telekanalına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Şimali İraqın
kürd administrasiyasının rəhbəri Məsud Bərzanı bildirib.

“Kürd muxtariyyəti kürd probleminin həlli üçün Türkiyə və
Kürd Fəhlə Partiyası (PKK) arasında vasitəçi olmağa hazırdır”, –
Bərzani deyib. O həmçinin qeyd edib ki, kürd administrasiyası
Türkiyə ərazisində terror aktlarının baş verməməsi üçün PKK ilə
məsləhətləşməyə hazırdır.

Ərdoğan-Əhmədinejad görüşü
Ərdoğan: "Dəqiq bir şey söyləmək mümkün deyil"
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Qismət yazır... 
Dünyanın qəribə vaxtları olub, sən

demə. Dünyaya adam gəlirmiş,
amma heç kim onun doğum gününü
yadda saxlamırmış. İnsan yadında
saxlamadığı şeyi unuda bilərmi?!

O, 1931-ci ildə Ərzincanda doğu-
lan 185 oğlan uşağından biri idi.
Doğum günü yoxdur. O illərin
Ərzincanında hamı bir nəfər kimi yox-
sulluğa abunədir. Statistikaya görə
həmin illərdə Türkiyənin ən çox
siqaret və içki istifadəçisi oralarda
olub.

Evin böyük uşağıdı. Anasının adı
Gülbəyaz. Dörd yaşını belə xatırlayır:

“Dörd yaşındaydım. Bir yaşındakı
qardaşım Kamal ölmüşdü. Atam qol-
larının üstündəki bir yastıqda onun
ölüsünü aparırdı. Sonra çoxlu adam.
Ağır-ağır hərəkət edən adamlar. Qış.”

4 yaşındakı bu sarsıntını çıxsaq, 6
yaşına qədər anası, atası, xalası,
əmiləriylə birgə böyük bir ailədə nor-
mal bir uşaqlıq keçirib. Evin böyük
uşağı olduğu üçün hamı onu əzizləy-
ib, ərköyünlüyünə hamı dözüb.
Evlərində törəyə görə kişilərə ayrı,
qadınlara ayrı süfrə açılırmış. Onun
yeri əmisi Memonun yanıdır. Ailənin
soyadını davam etdirəcək ilk oğlan
uşağı olduğu üçün hamı onu əzizləyir.
Bacılarının, hətta bütün əmi
uşaqlarının adını o qoyub. 

Zəif, çəlimsiz bir uşaqdı.
Ürəkkeçməsi olurmuş, anası bir
dəqiqə də gözündən iraq qoymur
onu. Gülbəyaz ona yeməyi güclə
yedirir. İnadçıdı, südünü bir şərtlə
içməyə razı olur: anası “Əsli və
Kərəm” dastanını danışmalıdır...

* * *
1934-cü ildə 25-ci il kürd üsyanı ilə

bağlı bir qanun qəbul edilir və 500
min adamın əlindən torpaqları alı-
naraq, Orta və Qərbi Anadoluya
sürgün edilir. Onların da ailəsi bu 500
minin içindədir. Bacısı deyir ki, bu,
bizə aid olmamalıydı. Bir gün vali
əmimi çağırdı. Əmim dəliqanlı adam
idi, adına “Dəmir yumruq Memo”
deyirdilər. Vali o gün ona nə deyibsə,
əmim onu yumruqlayıb. Nə oldusa,
ondan sonra oldu, axşam qərar gəldi:
üç gün ərzində buranı tərk edin!

Qatara miniblər. Yanlarında iki jan-
darma. Hara aparıldıqları bəlli deyil.
Hamının canında ölüm qorxusu.
Böyüklər uşaqları yuxuya verib,
pıçıltıyla danışırlar. O, özünü yuxulu-
luğa vurub, amma atası ilə əmisinin
söhbətini eşidir. Atası deyir: “ Yox,
əşşi, öldürsələr, çoxdan
öldürərdilər...” 

* * *
Sürgünün altıncı ayında, hamilə

anası uşağını düşürdür və qanax-
madan 23 yaşında dünyadan köçür.
Onun 7 yaşı var, gözündən yaş çıx-
maz. Anasından bir dənə də foto qal-
mayıb. Yaddaşındakı görüntünü isə
xalası ilə səhv salır.

“Annen miydi ? Kesik saçı və açıs
ensesi miydi teyzenin ? “ 

Sonralar sevdiyi hər qadında
anasını axtardı. Sevdiyi hər qadın bir
az anası oldu. 

“Annem çok küçükken öldü,
Beni öp sonra doğur beni.” 

* * *
Bir gün məktəbdə dostlarından

biriylə dalaşır, küsüşürlər. Araya kim
girirsə, barışmır küsdüyü sinif
yoldaşıyla. Sinif səs-küyün içində itib-
batıb. Birdən müəllimin səsini eşidir:
“Kürd damarı tutub “.

Olan olur. Üstünə elə bil dağlar
çökür. Başını aşağı əyir. Deməli hamı
bilirmiş...

Müəllim könlünü alır , amma
başqa bir gün bir oğlan onun arxasın-
ca “kürd” deyə qışqıranda dözə
bilmir. Çantasını yerə vızıldadıb evə
qaçır, otağına qapanır, səhərəcən
ağlayır. Məktəbə getməmək qərarına
gəlir.“Sonra danışaram”.

Qoluna girdim, oturduq, qarsonu
çağırdım. “Bizə bir rakı, bəyaz pendir,
pomidor”.

Masaya dirsəkləndi. Sehrbazların
saqqalına oxşayan, arada mavi rəngə
boyatdırdığı saqqalını kəsmişdi,
bığlarını da tamam təraş eləmişdi.

“Bığların işini bitirmisən”.
“Həyəcanlandım, əllərim titrədi,

kəsdim”.
“Yanağında da dərin bir cızıq var”.
“Rakı dedin?”.
“Dedim, gəlir indi. Yeməyə nə

istəyirsən?”
“Özün üçün de, mən istəmirəm.”
“Bir yerdə yesək deyərəm”.
Xətrimə dəyməmək üçün “Yaxşı,

amma bir şərtlə sən yedizdirəcəksən”
– dedi.

“Məmnuniyyətlə” – dedi. Keçən
həftə də mən yedirtmişdim.

Stəkanına yarıya qədər rakı
süzdüm, yarıda su tökdüm. 

İkinci qurtumda əllərinin əsməsi
azaldı. Gözəl üzündəki qara-sarı
rənglər yerinə qayıtdı.

Onun davranışlarını incələyən
dostumuz Halil İbrahim Bahar “Sənin
vəziyyətin heç yaxşı deyil məncə” –
dedi.

“Stres yüksəkliyi
var məndə, təzyiq
yüksəkliyi kimi”
–dedi Cemo.

“Üç aydır
arıqlayırsan dayan-
madan”.

“Sən də qəribə
adamsan, doktor.
Həm arıqla
deyirsən, həm də
tənqid edirsən” –
bunu mən dedim.

“Bu başqa arıqla-
maqdı, yaxşı deyil”
–dedi Halil.

“Mən arıqla-
mağımdan narazı
deyiləm”.

“Heç yemək
yemirsən axı”.

“Ürəyim istəmir”.
“Səni yeməyə qoymayan alka-

qoldu”.
“Mən alkaqolik deyiləm.”
“Mən elə demədim, amma az qalıb

sərhəddindəsən”.
“Nə istəyirsən yeməyə? Yumurta-

pomidor, ət qızartması, yumurtalı
kartof?”

“ Yumurtalı kartofu bəyənirəm,
amma yumurta pomidor yaxşıdı indi”.

Gələndən bəri ilk dəfə gülümsədi.
“Muzo kimə oxşayır ?” – dedi.
“Özünə” – dedim.
“Sən qarışma, həkim desin.Con

Ueynə oxşamır? ”
“Son vestern Muzo Buyrukçu”.
“Son prins ola bilər, amma son

çoban ola bilməz” – dedim. 
“Amma oxşayırsan” – dedi və

məni hirsləndirdiyi üçün sevindi. “Bu
üzə, bu buruna, bu ağıza, bu
baxışlara baxın”.

“Rəsmən Alban sifəti var məndə” –
dedim. “Mən səni hamının sevdiyi bir-
inə oxşadacam.”

“Kimə?”
“Çarlz Boyerə”
“Onun qədər yaraşıqlıyam ?”
“Ondan yaraşıqlısan. Sən də

bəzən gözlərini onun kimi qısıb baxır-
san.”

“Təşəkkür edirəm” –dedi, rakıdan
bir qurtum içdi, amma pendirə əl vur-
madı, kəsdim, bir parça boşqabına
qoydum. “Ye görək, dolama bizi,
yaxşı ?”

“Yaxşı” –dedi və pendirdən yedi.
Telefona çağırdılar, Halil mənə

dedi ki, bunun qaraciyəri tükənmək
üzrədir, Edip kimi, Mətin kimi, Turqut
kimi...

Qayıtdı. Halil əllərini dostyana
onun çiyninə qoyub dilləndi :

“Məni yanlış anlama, səni tənqid
etmək üçün demirəm, amma içkini
atmalısan!”.

“Mənim içkiylə problemim yoxdu
axı...”

“Sənin bu əsməyin, sarsıntın
içkinin qaraciyərə yüklənməyindən
yaranan sarsıntıdır. Xəstəxanada
yatsan, düzələr...”

“Xəstə deyiləm mən”
“Yadında, bir ara 5-6 ay içki

içmədin, ancaq mineral su içdin,
ayran içdin. Dəmir kimi olmuşdun”.

“Onda zəhərlənmişdim.”
“Özün bilərsən, amma həkim kimi

deyirəm, mütləq qaraciyər testi elət-
dirməlisən”.

“Soyutma, yeməyini, ye”-dedim.
Çörəyi batırıb bir tikə yedi və

“Ləzzətlidir” – dedi. 
Önər Ciravoğlu: “Sizi bir az solğun

gördüm” –dedi. 
“Halsızam. On gündür düz-əməlli

yemək yemirəm. Səhv idi, indi başa
düşürəm.”

“Niyə yemədiniz?” – dedi Önər
bəy, “Yemək unudularmı heç ?”

“Başım işə qarışıb, yadımdan
çıxıb”.

“Rakı yadından çıxmır amma...” –
dedim.

“O unutdurmadı özünü...”
“Dərdin nədir?” – soruşdum

yavaşca.
“Sıxılıram, çox sıxılıram, depres-

siyadayam.”
“Sən məndən nəsə gizlədirsən.” –

dedim.
“Qolunu uzat, nəbzini yoxlayım” –

bunu Halil dedi.
Qolunu uzatdı, doktor nəbzini

yoxladı, “Taxikardiyan var” –dedi. 
“Keçər, bir az da içim, keçər”.
“Xəyal- filan görünür gözünə ?”
“Arada olur”.
“Qulaqların necə, uğuldayır heç ?”
“Uğuldayır”.
“Sən alkaqol krizi keçirdirsən,

mütləq xəstəxanaya getməlisən! “
“Bir- iki gündür pisəm, Cağloğlu

yoxuşunu güclə çıxıram”.
“Onda həkimin dediyini eləmək

lazımdı, xəstəxanaya getməliyik.”
“Yaşayacağım qədər yaşadım,

ölmək istəyirəm.”
“Ölümdən danışmaq qadağandır!

– dedim.
“Ölüm var amma” –dedi.
Sonra həkim getdi. Bir az söh-

bətləşdik. “Özünü qoru, nolar qoru! “
–dedim, boynuna sarıldım.

“Səni yalnız qoymaram, biz qar-
daşıq, tale yoldaşıyıq. Türk ədəbiyy-
atında ilk dəfə bir naziri intihar
etməyə səsləyən insanlarıq.“ – dedi.
Gözləri dolmuşdu.

“Ölmə!” –dedim.
“Ölməyəcəm. 64 yaşına qədər

yaşayacam” – dedi. 
“64 çatanda on il də uzadarıq”
“Uzadarıq” – dedi və bu dəfə də o,

məni qucaqlayıb yanaqlarımdan
öpdü.

ardı var

Cemal Süreyya: sürgün,
oğul zorbalığı və serroz
Cemal Süreyya haqqında 
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İraq bölünə bilər. Bu
barədə anspress.com saytı
Rusiyanın “İzvestiya”
qəzetinə istinadən dərc olu-
nan məqalədə qeyd olunur.
Məqalədə deyilir ki, İraq
müxalifətinin liderlərindən
olan Müqtəda əs-Sədr yeni
seçkilər keçirilməsi ilə bağlı
çağırış edib. Eyni zamanda
bugünlərdə “əl-İraqiyyə”
bloku ölkənin
nümayəndələr şurasının
(parlamentin) iclaslarını
boykot etmək niyyətini
bəyan edib və Nazirlər
Kabinetinə daxil olan par-
tiyadaşlarını da bu addımı
atmağa çağırıb.

Qəzet yazır ki, ABŞ “əl-İraqiyyə”
blokunun lideri Əyad Əllavinin
gələcəkdə bütün ölkəni olmasa da,
heç olmazsa, ona neft hasil edən
cənub rayonlarını nəzarətdə saxla-
mağı bacaran yeni Səddam Hüseyn
kimi ümid bəsləyir. Məqalədə qeyd
olunur ki, ehtimala əsasən Nuri əl-
Malikinin hökuməti artıq amerikalıları
qane etmir və onun yıxılması qərara
alınıb. Bu baxımdan, Müqtəd əs-
Sədr tərəfindən öz hüquqşünasları
tərəfindən irəli sürülmüş vaxtından
əvvəl parlament seçkiləri tələbi ABŞ-
ın əməlli-başlı işinə yarayıb.
“İzvestiya”nın yazdığına görə, plan
baş tutsa, İraqın cənubunda Bəsrə
paytaxt olmaqla müstəqil Ərəb Şiəis-
tanı yaradıla bilər. Belə bir layihənin
Səddam devrildikdən və ölkə işğal
edildikdən dərhal sonra hazırlandığı
iddia olunur. 

İraqın bölünəcəyi ilə bağlı iddialar
yeni deyil. Daha əvvəl Şimali
İraqdakı kürd bölgəsinin müstəqil
dövlət elan olunacağı ilə bağlı iddi-
alar ortaya çıxıb. Ancaq bu plan hələ
də reallaşmır. Baxmayaraq ki, Şimali
İraq faktiki olaraq Bağdada tabe
deyil, demək olar ki, müstəqil dövlət
kimi fəaliyyət göstərir. Hətta bugün-
lərdə Ərbildəki kürd liderlər neft
qiymətlərinin ödənilməsi ilə bağlı

öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini (!?)
əsas göstərərək Bağdada neft nəqli-
ni dayandırmışdılar. 

Ancaq bütün bunlara baxma-
yaraq, bu günə qədər həm İraq dax-
ilindəki güc mərkəzləri - şiə mərcalar,
sünni aşirətlər - həm də həmçinin
region dövlətləri, o cümlədən ABŞ
İraqın sərhəd bütövlüyünün pozul-
masına qarşı olduqlarını göstəriblər. 

Yaxın Şərq üzrə mütəxəssis,
BDU-nun dosenti Aida Bağırova
Amerikanın İraqın sərhəd bütün-
lüyünün pozulmasına razı olduğunu
inandırıcı saymır. “İzvestiya”nın
məqaləsinin Rusiya siyasi
dairələrinin İraq planları ilə bağlı ola
biləcəyini deyən ekspertin fikrincə,
hazırda bölgədəki durum İraqın
parçalanması kimi ciddi bir hadisəyə
hazır deyil. Bir müddət əvvəl bu tip
mülahizələrin olduğunu xatırladan
A.Bağırova İraq daxilində siyasi
sabitliyin bərqərar olmadığını,
hakimiyyət bölgüsü prosesinin
davam etdiyini deyir: “İraqda prob-
lemlər sonadək çözülməyib. Ən
əsası da odur ki, hakimiyyət bölgüsü
tərəflərin hamısını qane etmir.
İraqdakı qüvvələrin hər birinin arxas-
ında xarici dövlətlər var”.

Bəsrədə muxtariyyətin yaranması
ilə bağlı iddiaların İraqın işğalının ilk

illərinə təsadüf etdiyini
qeyd edən ekspert hələ
o zaman bu planın
reallaşmadığını xatır-
ladır: “İraqda daxili
vəziyyətin həddən artıq
gərgin olduğu 2005-
2007-ci ilərdə Bəsrə
məsələsi gündəmə
gəlib. O zaman şimal-
da kürd muxtariyyəti və
hətta kürdlərə müstəqil-
lik məsələsi gündəmə
gələndə İraq Yüksək
İslami Şurası belə bir
iddia ortaya atdı ki,
əgər Kürdistan mux-
tariyyəti olacaqsa, biz
də Bəsrə ətrafında

muxtariyyət yaradacağıq. Ancaq
bilindiyi kimi, həmin vaxt Amerika
özü də ən yaxın müttəfiqi olan
kürdlərə müstəqillik vermədi.
Bununla da o zaman bu məsələ arxa
plana keçdi”.

Bəs birdən-birə yenidən “Bəsrə
dövləti” ideyasının ortaya çıxmasının
səbəbi nə ola bilər? A.Bağırovaya
görə, İran ətrafında gərginlik artdıq-
ca, həmçinin Suriyada rejim dəyişik-
liyi ehtimalları gücləndikcə, bölgə
oyunçuları fəallaşır. Ekspertə görə,
bu sırada Yaxın Şərqdə dünya ilə
zidd siyasi xətt nümayiş etdirən
Rusiyanın “izləri” daha qabarıq
görünür: “İndi Amerika ordusu
İraqdan çıxıb. Baxmayaraq ki,
Amerika ilə İraq arasında müttəfiqlik
sazişi var, amma İraqda Amerikanın
nüfuzu aşağıdır. Müxtəlif dünya
dövlətləri, o cümlədən Rusiya böl-
gədə fəallaşmağa çalışır. Çünki
bildiyimiz kimi, Səddamdan sonra
Rusiya İraqdan tamamilə çıxıb. İndi
bu planın gündəmə gətirilməsi İraqın
bölünməsi ilə bağlı maraqlı
qüvvələrin olduğunun göstəricisidir.
Amerika hökuməti yaxşı bilir ki, İraq
parçalanması və cənubda İrana
yaxın bir şiə dövlətinin yaranması
onun maraqlarına cavab vermir”.

KƏNAN, musavat.com

"İranın nüvə proqramını Türkiyə ilə
bölüşməyə hazır olduğunu bildirməsi
sadəcə diqqəti yayındırmaq məqsədi
daşıyır".

Bu sözləri Publika.Az-a açıqla-
masında "Atlas" Strateji Araşdırmalar
Mərkəzinin rəhbəri, siyasi şərhçi Elxan
Şahinoğlu bildirib. İran prezidentinin
birinci müavini Məhəmməd Rza
Rahimi İranın böyük sərmayə yatırdığı
nüvə proqramını Türkiyə ilə bölüşməyə
hazır olduğunu bildirib.

Bu məsələyə münasibət bildirən
Elxan Şahioğlu qeyd edib ki,

Türkiyənin bu təklifi qəbul edəcəyinə,
İranla nüvə proqramını bölüşəcəyinə
inanmır:

"İran artıq dalana dirənib və rəsmi
Tehran anlayır ki, ona qarşı təzyiqləri
Türkiyənin vasitəçiliyi ilə səngitməyə
çalışır. Aprel ayında İstanbulda İranın
nüvə çalışmaları ilə bağlı beynəlxalq
konfrans olacaq. Bu konfransa qədər
gərginlikdən çıxmaq və vaxt udmaq
lazımdır. İran ona görə bu təkliflə çıxış
edir ki, onun nüvə silahı hazırlamasına
cəmi bir neçə ayı qalıb və bu obyek-
tlərin bağlanılmamasını istəyir. Hər şey

İran hökumətinin iradəsindən asılıdır.
Əgər İran dünya birliyinə sübut edə
bilsə ki, bu proqram dinc məqsədlidir,
əlbəttə ki, gərginlik qısa müddətdə
aradan qalxacaq. Lakin İranın bu istəyi
hiss olunmur. Nüvə çalışmaları davam
etdikcə də, vəziyyət gərginləşir".

"Türkiyə bu proqrama qoşulsa,
beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə
necə baxacaq" sualına Elxan Şahi-
noğlu belə cavab verib:

"İranda müharibə olsa, bu
Türkiyənin də maraqlarına toxuna
bilər. Çünki İran və Türkiyə arasında

enerji əməkdaşlığı var. Həmçinin
Türkiyənin enerji çatışmazlıqları onu
gələcəkdə nüvə enerjisi barədə düşün-
məyə vadar edə bilər. Lakin hazırda
Türkiyənin bu proseslərdə vasitəçi-
likdən kənara çıxmaq fikrində olduğu
hiss edilmir".

Rüfət Əhmədzadə, Publika.Az 

DÜNYA XƏRİTƏSİNDƏ YENİ DÖVLƏTLƏR-
KÜRDÜSTAN VƏ ƏRƏB ŞİƏ CUMHURİYYƏTİ

Aida Bağırova: “İraqın cənubunda, İrana yaxın yerdə şiə
dövlətinin yaranması ABŞ-ın mənafeyinə uyğun gəlmir”

Bəşər Əsəd PKK-ya qucaq açır
Kürd siyasətçi 2 min PKK-çını
Suriyaya yerləşdiyini bildirib

Suriyalı kürd siyasətçisi Salah Bədrəddin 2 min
PKK-çının Suriyanın Afrin şəhərindəki Kurmen dağların-
da yerləşdirildiyini söyləyib.

Simsar.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi
məlumata görə, PKK-nın prezident Bəşər Əsədin
çağırışı ilə bu ölkəyə gəldiyini vurğulayan Bədrəddin,
Suriya kürdlərini silahlandırıldığını söyləyib. Bədrəddin
sözlərini belə əsaslandırıb ki, PKK-çılar müxalifətçilərlə
düşməndirlər, ona görə də, Əsədin təklifini qəbul edi-
blər. “Avestakurd” saytına açıqlama verən kürd
siyasətçisi bildirib ki, artıq bəzi kürdlər Suriya kəşfiyy-
atında da təşkilatlanıblar.

32 ildir Suriyada siyasətlə məşğul olan Bədrəddin
Suriyada yaşayan kürdlərin 90 faizinin Əsəd rejiminə
nifrət etdiklərini, buna baxmayaraq, Bəşər Əsədin müx-
alifətə qarşı vuruşmaq üçün 2 min PKK-çının ölkəyə
dəvət etdiyini söyləyib.

Bəşər Əsəd rejiminin 1999-cu ilə qədər PKK ilə ciddi
əməkdaşlıq etdiyini deyən siyasətçi, Türkiyə və dünya
ictimaiyyətinin təzyiqlərindən sonra bu əməkdaşlığın
gizli şəkildə aparıldığını deyib.

Avropa Birliyinin sanksiyasına
məruz qalmış İranın bəzi dövlət
rəsmilərinin adları açıqlanıb

Martın 23-də Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində
keçirilmiş Avropa Birliyi (AB) xarici işlər nazirlərinin
toplantısında İranın 18 fiziki və hüquqi şəxsinə qarşı
yeni sanksiya tətbiq edilib. APA-nın məlumatına görə,
onların arasında İranın informasiya texnologiyaları və
kommunikasiya naziri Rza Tağıpur, İRİB dövlət telera-
diosunun rəhbəri İzzətulla Zərqami və İranın Ali
Məhkəməsinin sədri, ayətullah Sadiq Amoli Laricaninin
də adı var. 

Qeyd edək ki, AB-nin son qərarı ilə sanksiyaya
məruz qalmış İranın fiziki və hüquqi şəxslərinin sayı 79
nəfərə çatıb. Sanksiyaya görə, insan hüquqlarını
kobud şəkildə pozmaqda günahlandırılan həmin şəxs-
lərin AB ölkələrinə girişi qadağan edilib, eləcə də
onların Avropadakı bank hesabları dondurulub. 

Bundan əlavə, İrana telefon zənglərinə qulaq
asmaq, internet-trafikə nəzarətə imkan verən qurğu-
ların və proqramların satışı da qadağan edilib. Eyni
zamanda bu il yanvarın 23-də əldə olunmuş razılaş-
maya əsasən, İrandan neft və neft məhsullarının alın-
masının məhdudlaşdırılması, İran Mərkəzi Bankının
aktivlərinin dondurulması da tədbirlər paketində əksini
tapıb.  Onu da əlavə edək ki, AB-yə üzv ölkələr bu il
iyulun 1-nə qədər İrandan neft almağı tam dayandır-
malıdır. 

Türkiyə Yunanıstana nota verdi
Yunan mediasında Türkiyənin bu ölkəyə nota verdiyi

barədə xəbərlər yayılıb. Rəsmi notada əsgərdən təmi-
zlənilmiş statusa malik Samotraki adasında hərbi təlim-
lər keçirməməsi tələb olunur. Xəbərlərdə Türkiyənin
rəsmi qurumları tərəfindən Yunanıstana ünvanlanan
notada rəsmi Afinanın 1914-cü müqaviləsi və 1923-cü
ildə imzalanmış Lozanna sazişinə görə Şərqi Egey
adalarının silahsızlandırılmasıyla əlaqədar öhdəlikləri
pozduğu vurğulanır. Afinada nəşr olunan “Ethnos”
qəzeti Yunanıstan rəsmi dairələrinin başqa bir nota ilə
Türkiyənin bu ittihamlarını rədd etdiyi yazılıb.

Türkiyə İranın nüvə proqramına şərik olacaqmı?
Məhəmməd Rza Rahiminin təklifi siyasi gündəmi dəyişib
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Î DÎ  BESE 

Ewrên tarî , ne hurmijin, ne gurujin, î dî  bese,

Gul-sosina ne rencî nin, ne zêrî nin, î dî  bese,

Tavî , teyrok, mekin girmî n, nekin ringî n, derbazbin zû,

Kurdistane birî ndare, ne êşî nin, î dî  bese.

Bayê şamê, hêdî -hêdî , neke gazî , hewar, dengî ,

Dotê Kurdan unda kirine bi hezaran xortêd bengî ,

Dicle, Firat, bikewgirin, bilûvî nin hezar rengî ,

Kurdistane şî nê da ye, pejmûr nekin, î dî  bese.

Berfa sipî , zef nebare, neke tofan, pir hewirze,

Kurdên mine bê sitarin dî sa neyne xemên teze,

Bombên jehrê, hî vî  dikim, nav Helebcê peya nebin,

Kurdistana min cinnete, ne şewtî nin, î dî  bese.

Tanqê giran, teyarê xof, nekin gurî n, him teqe-req,

Bahar hatiye, gul vebûne, hûn nerêjin xwî na neheq,

Gur Seddamê î car hişk be, wê eyan be, kî ye neheq,

Kurdistana min egî te, feqî r nekin, î dî  bese.

HESRETKÊŞE TE ME, WELAT

Dinalim, dizêrim, bê te, welat,

Bê piştim, bê çarim, dû rim, welat.

Sêfî lim, sêwî me, bê par, bê war,

Dêyî , ez ewledê te me, welat.

Xî ret, şeref, zarê minî , welat,

Sî  û  sitar, edla minî , welat.

Wek te bilind tu erş tune,

Gulî , ez gulvanê te me, welat.

Hêlî na germ, qubla minî , welat,

Şeref, xemil, rewşa minî , welat, 

Zemzemî , teverikî , boy tew Kurda,

Timê hesretkêşê te me, welat.

Rewî me, digerim, nawî nim te,

Direvim, dibezim, naghî jim te,

Xalî  nabin çavêm av û  hêsra,

Dî lim, dilêşim, tengezarê te.

Xwezil min bask weda esmanê te,

Aza bimeşyama ser axa te.

Xwî nxwar hemêza te zû  derketa,

Ewil pî rozkira min cejna te.

RİCA DİKİM  

Tijî  dibî , vala dibî , tim bê qirar,

Geh dikenî , geh digrî y, tu bê î tbar.

Xezna kû rî , pêş te çine behr-okêan,

Hemêza te tew cinnete, em lê mêvan.

Gelek kesa xwastin ji te bistî nin bac,

Feqet, ew man him bê sitar, him bê î lac.

Lawê te me, ne agirim, ne jî  tofan,

Ne pirî skim, ne şipû kim, ne jî  baran.

Xuluqandim, ne da min ra rusqet, ziman,

Navêm bû  Kurd, him bû m sêfî l, him bû m

dêran.

Reca dikim, î car were tu min rehmê,

Destû r bide, ez jî  derêm keder, zulmê.

Belkî  şa bin, piçû k, mezin, qelbên wêran,

Neyar korbin, aza bibe tew Kurdistan.

XWEZİL ROKÊ BİANİYANA
MİNRA MİZGÎN  

Xwezil rokê bianiyana min ra mizgî n,

Bigotana: - Aza bû ye Kurdistana teye rengî n.

Dê û  dota êxistine cilê şî nê,

Melle nadin î dî  terqî n û  yasî nê.

Neyarê hur teyax nekir, revî  paşda,

Zindanê sar, qersên tarî  neman wir da.

Ax seqirî , çû  hejarî , belengazî ,

Esman vebû , xemilî ne bestê tezî .

Direqisin pî rê sed sal, keçên heznî ,

Dengê Şivî n hingavtî ye çî ya-banî .

Sêfî l-sexî r kom-kom diçin dibistana,

Kurd jî  bû ye xweyê dî rok û  dî wana.

Kalê xî ret, xortê cindî , bavê lawhez,

Gund-bajara tew çêdikin bi xar û  bez.

Destê cotkar dî sa çû ye ser maça cot,

Xwî n vereşî ya kesê welat boy zik firot.

Min bikira eyda mezin bi dilê şa,

Mêvanê min bihatana hemû  qulba.

Evdê xêrxaz bicivyana holika min, 

Binbar, pî roz, bikirana eyd roja min.

A hê minê bizanbû ya ez merî me,

Ezî  bi reh, ezî  bi war ne mirî me.

Kesê bê ax dara pû çe nagre bin erd,

Emrê şirî n boy wî  dibe keser û  derd.

BBarî yê 
BBala

ЭЮЗЦМДЯН, КЮНЛЦМДЯН
ГАРАБАЬ КЕЧИР

Ай аман, эюзцмдян, кюнлцмдян йеня
Гарабаь, Гарабаь, Гарабаь кечир!
Зийарят, Ишыглы, Гырхгыз, Мыхтюкян,
Эюзял Эялингайа, Дялидаь кечир.

Ащымыз эюйляря аловдан диряк,
Йерин мящшяриня нейлясин фяляк.
Щясрят чыраьыдыр щяр гачгын цряк, 
Щяр кечян саатда йцз чыраг кечир.

Щякяри гязябля ъошуб-чаьлайыр,
Кимсясиз чешмяляр  ъамаг баьлайыр.
Дурна гатары да ел сораглайыр,
Гямли бир авазла ахараг кечир.

Хяйал неъя дюнсцн ютян чаьлара,
Ал ганлар тюкцлцр аь булаглара.
Гаргарын фярйады дцшцр даьлара,
Эюр дашдан, гайадан ня сайаг кечир.

Еля бил кор олуб бцтцн йер цзц,
Удур эюзэюряси эеъя эцндцзц.
Вагифин щарайы чаьырыр бизи,
Дцшмян эцллясиндян ютцб саь кечир.

Кимляр айаглады намусу, ары,
Дустагдыр Короьлу, Няби дийары.
Закир щарайлайыр мярд оьуллары,
Мейдана чийниндя йар-йараг кечир.

Он ил табламышыг бющтана, шяря,
Ня хейри, хынзыра сюз де мин кяря.

Гоъа Кцрдоьлу да габаг сянэяря,
Ялиндя йенилмяз бир байраг кечир.

Ай аман, эюзцмдян, кюнлцмдян йеня,
Гарабаь, Гарабаь, Гарабаь кечир.

ИСТИГЛАЛЫМЫЗ

Баш гойуб, ъан гыймышыг, гейрятдир истиглалымыз,
Ганымызда кцкрямиш гцдрятдир истиглалымыз.

Щцрриййятсиз миллятин тарихя дцшмяз суряти,
Шюлявяр Од йурдуна шющрятдир истиглалымыз.

Вериб юз варымызы, биз пай умурдуг юзэядян,
Инди юз йурдумуза сярвятдир истиглалымыз.

Мцштяряк байраг иля алданмышыг гяфлятдя биз,
Яршя галхыр байраьы дювлятдир истиглалымыз.

Фяхридир щяр йыьнаьын юндяримиз дцнйа бойу,
Щагсевяр дцнйа иля цлфятдир истиглалымыз.

Щям ъяфасын чякмишик, щям дя шяфасын эюрмцшцк,
Мин шцкр, рущумуза шяфгятдир истиглалымыз.

Щцрриййят гядри билян мярданялик гурбаныдыр,
Накяся, нахяляфя нифрятдир истиглалымыз.

Сцлщяэялмяз дцшмяни дизчюкдцрянляр няслийик,
Гантюкян гансызлара дящшятдир истиглалымыз.

Та язял эцндян бу торпаг сыьнаг олмуш елляря,
Щяр диля, щяр миллятя щюрмятдир истиглалымыз.

Ян лязиз немят будур, гардаш азадлыг немяти,
Билмямишдик ня сайаг немятдир истиглалымыз.

Сусмасын Кцрдоьлу бир дям, кцсмясин ондан гялям,
Шериня, илщамына зийнятдир истиглалымыз.

9.11.2002

YAŞADAQ BİZ
BU MİLLƏTİN QÜDRƏTİN

Zəmanənin üzü dönsün, əyilsin,
Yatanlarım yuxulardan ayılsın.
Kürd qeyrəti hər tərəfə yayılsın,
Xatırlayaq babaların qeyrətin,
Yaşadaq biz bu millətin qüdrətin.
Çıxarıbdı çox gədələr yadından,
Utanc duyur babasının adından.
Fərqi yoxdu saçı kısik kadından,
Geyinibdi dar şalvarı əyninə,
Yeridibdi axmaqlığı beyninə.
Çoxalıbdı özgə adla yaşıyan,
Gədəliyi şərəf kimi daşıyan.
Vicdanını, qeyrətini boşuyan,
Qürurlanır bu adından, sanından,
Qeyrət axmır damardakı qanından.
Yıxılıblar kişiliyin atından,
Dırnaq qopub, ayrılıbdı ətindən.
Xəbəri yox keçmişindən, zatından,
Əcdad bilir çaqalları, tülkünü,
Unudubdu öz əslini, kökünü.
Küskün, sözü deməlisən qanana,
Vicdanının keşiyində durana.
Haram olsun öz əslini danana,
Çox çətindi beqeyrətdən danışmaq,
Mümkün deyil şərəfsizlə barışmaq.

A DÜNYA

Vicdan “valyuta”ya satıldı getdi,
Abır yoxa çıxdı, atıldı getdi,
Arlı da, arsıza qatıldı getdi,
Sən tərsə dolandın, dolan, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.
Namərd şeş-beş atır, zərin oynadır,
Arvad çəpik çalır, ərin oynadır,
Dizin çırmalayır, belin oynadır,
Kül olub göylərə, ələn a dünya,

Səni tarimar ol, talan , a dünya.
Analar körpəsin çölə atdılar,
Qardaşlar bacısın pula satdılar,
Halal dünyamıza haram qatdılar,
Dərdimə, sərimə bələn, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.
Oğul var, atanın qanını içir,
Anasın öldürür, üstündən keçir,
Allaha əyilmir, şeytana qaçır,
Şeytanın qanına göllən, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.
Tanrım görmürsənmi dəhşət zülümü?
Qudurğan, qan içən saymır ölümü.
Bəd işlər var, Vallah bükür belimi,
Allahdan qorxmursan?-dillən, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.
Pisliyi özünə peşə seçirlər,
“Sexlər”yaradırlar,”torba”tikillər,
Məzluma, yazığa “libas” biçillər,
Məzlumun oduna, qalan, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dühya.
Ay insan, bu yolla cənnətin olmaz,
Allah dərgahıda qismətin olmaz,
Sən ölüb getsən də, rəhmətin oimaz,
Sən ölən deyilsən, ölən, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.
Küskünü “Aqil” yox fərsiz sayıllar,
Şər-böhtan deyirlər, haqqı danıllar,
Düzü düz demillər, yalan yayıllar,
Əzəldən yalansan, yalan, a dünya,
Səni tarimar ol, talan, a dünya.

YANAR GÜLÜM

O gözlərin, alovundan
Daşda dözməz, yanar gülüm.
Bircə anlıq belə baxsan,
Qan bədəndə donar gülüm.
Salma məni dildən-dilə,
Baxma belə, dönüm külə.
Sən səmaya baxsan elə,
Günəş göydə sönər gülüm.
Göylər titrər baxışından,
Dərya daşar yağışından,
Şimşək çaxar çaxışından,
Bulud yerə yenər gülüm.
Nolar, belə baxma birdə,
Qoyma məni, qoyma sirdə.
Belə sınmaq olmaz Kürdə,
Millət məni qınar gülüm.
Baxışından Küskün ölsə,
Haq dünyaya dərdlə dönsə.
Bunu Uca Tanrı bilsə,
Səni cəllad sanar gülüm.

AĞLAYIR

Yuxuda çıxmışdım ulu dağlara,
Gördüm dağlar mәnә baxıb ağlayır.
Sarıyerdә olan o yaylaqlara,
Qәlbimi odlara yaxıb ağlayır.

Qәmgin görünürdü Dәlidağımız,
Qoçdaşın yanında o yaylağımız.
Sәrin axan o Ceyran bulağımız,
Gözünә eynәyi taxıb ağlayır.

Yerindә dayanıb İsa bulağı,
Yaman boşalıbdır hәm solu-sağı.
Qalmayıb dağlarda moruğun ağı,
Qırxqız dağı şimşәk çaxıb ağlayır.

Aydın Baba ilә gәzdiyim yerlәr,
Oraya getmәyә qalmayıb hünәr.
Çәkilib ortaya tikanlı çәpәr,
Sәkli bulaq qәmgin axıb ağlayır.

Üzeyirә baxır şair Natәvan,
Vaqif tamam susub, o dili rәvan.
Baxdı hәsrәt ilә Milli Nәriman,
O Cıdır düzünә çıxıb ağlayır.

OLMUR
Gecәlәr xәyalım uçur dağlara,
Dağları yadıma salmasam, olmur.
Yanan ürәyimi bükür ağlara,
Könlümün simini çalmasam, olmur.

Xәyalım dolanır Qırxqız dağını,
Xәlfәlidә olan şәkli bulağını.
Dәrir dağlardakı Morux ağını,
Keçmiş xәyallara dalmasam, olmur.

Yuxuda gәzirәm Qoçdaş dağında,
Yuyunuram o Güyran bulağında.
Hәrdәn dә o Laçın oylaqlarında,
O gözәl yerlәrdә qalmasam, olmur.

Yuxudan oyatmaq istәmir ürәk,
Xәyallara dalmaq, de, kimә gәrәk.
Qarabağı almasam haramdı çörәk,
Mütlәq o yerlәri almasam, olmur.

Cavan çağlarımda gәzdiyim yerlәr,
Gәzdikcә dağlarda görürdüm nәlәr.
Dәlidağ, Keytidә ceyranlar mәlәr,
Nәrimanam, zәfәrlәr çalmasam, olmur.

24.07.2010.
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Яввяли ютян сайларымызда
Бу фактлардан айдын олур ки, Мялик Шямсяддинин дюврц

Бидлис ямирлийи цчцн ян йцксяк дювр олмушдур. Буна эюря
дя онун юлцм щадисяси истяр мянбялярдя вя истярся дя тяд-
гигат ясярляриндя тарихчилярин диггят мяркязиндя дурмуш-
дур.

Ф.Метсопски онун юлдцрцлмясини эениш изащатла гейд
едяряк йазыр: «Гара Йусифин оьлу Искяндяр 1425-ъи илдя
Бакешя (Бидлися–М.Ш.) вя Яхлата эяляряк Яхлат галасыны юз
йезняси Ямир Шямсяддиндян тяляб етди. Бу тяляб рядд
олдуьу цчцн Искяндяр онун юлдцрцлмясини ямр етди» (41,
27).

«Шяряфнамя» дя Ямир Шямсяддинин юлцмц беля тясвир
олунур. «Ямир Шямсяддинин арвады тцркмян гызы олдуьу
цчцн ат минмяйи вя човган ойнатмаьы чох севирди. Ямир
бу ишин кцрдляр арасында ейиб олдуьуну дяфялярля она тюв-
сиййя етмиш, лакин гадыны буна ящямиййят вермямяшдир
Одур ки, гязяблянмиш ямир вуруб гадынынын бир дишини сындыр-
мышды. Гадын сынмыш дишини гардышы Искяндяря эюндярмиш вя
дяли  Искяндяр эялиб Ямир Шямсяддини юлдцрмцшдцр» (76,
380).

Мцяллиф бу щадисяни бир рявайят кими гейд едяряк эюстя-
рир ки, Ямир Кябирин (Ямир Шямсяддинин) юлцмцня ясас
сябяб онун Шащрух сарайына йахынлашмасы олмушдур (76,
381; 24, 149).

Дюврцнцн иътимаи зиддиййятлярини нязяря алдыгда мцялли-
фин сон фикри иля разылашмаг олар, чцнки юз ямирлийинин тящ-
лцкясизлийини горумаг мягсядиля Гарагойунлу щюкумяти иля
иттифаг баьлайан Ямир Шямсяддин, о щюкумятин
(Гарагойунлу щюкумятинин) зяифлядийи бир заманда, ону
башга бир гцввятли щюкумятя табе олмадан юз мцстягиллийи-
ни горуйуб сахлайа билмязди. Беляликля, Ямир Шямсяддинин
Шащрух сарайына йахынлашмасы дюврцн характер вя тялябиня
тамамиля уйьун иди. Лакин онун Гарагойунлу сцлалясиня
дцшмян олан Шащруха йахынлашмасы Искяндяри гязяблян-
дирди вя нятиъя етибариля Ямир Шямсяддинин юлцмцня сябяб
олду.

Бидлис ямирлийинин истяр Щаъы Шяряф вя истярся дя онун
хяляфи Ямир Шямсяддин дюврцнц тядгиг едян бязи тядги-
гатчылар щадисяляри мянбяляр ясасында дейил, ону тящриф
олунмуш формада изащ едирляр:

«Шяряфнамя» дя дейилир ки: «Ямир Теймурун Бидлис
Ямири Щаъы Шяряфя вердийи фярман 1533-ъц илядяк галмышды.
Лакин баш верян щяръ-мярълик нятиъясиндя Шяряф хан
юлдцрцлдц вя оьлу Ямир Шямсяддин хан43 Иран юлкясиня
эетди. Бу заман башга шащларын фярманлары иля бирликдя,
Теймурлянэин вердийи фярман да итмишдир (76, 373).

Алман тядгигатчысы Фриъ «Шяряфнамя» йя истинад ется
дя щадисяни дцзэцн тядгиг етмядян беля йазыр: «Щаъы
Шяряфин юлцмцндян сонра оьлу Ямир Шямсяддин Бидлис
ямири олду» (97, 336). «Шяряфнамя» дя онун Ирана эетмя-
си йазылырса да, гайытмасы щаггында бир гейд йохдур (97,
336).

Фриъ щятта щадисялярин тарихиня дя дцзэцн фикир вермя-
мишдир. О, ХВ ясрин яввялляриндяки Бидлис ямири Щаъы Шяряф
иля оьлу Ямир Шямсяддини ХВЫ ясрин орталарындакы Бидлис
ямири Шяряф хан вя онун оьлу Шямсяддин ханла гарышдыр-
мышдыр. Эюрцнцр ки, Фриъин бу сящви адларын охшарлыьындан
иряли эялмишдир. Чцнки Кцрдлярдя вя хцсусиля щаггында бящс
етдийимиз Рузякиляр сцлалясиндя нявяни бабасынын ады иля
адландырмаг яняняви бир шякил алмышды. Фриъ бу мясяляйя
диггят етмядийи цчцн «Шяряфнамя» дяки мялумата шцбщя-
ли йанашмышдыр.

Биз щямин щадисянин изащыны Мящяммяд Ямин Зякинин
«Тарих ял-Кцрд вя Кцрдцстан» адлы ясяриндя дя Фриъин яся-
риндя олдуьу кими мцшащидя едирик. Бунун да сябяби
мялумдур. Мящяммяд Ямин Зяки юз тядгигат ишиндя Кцрд
тарихинин йеэаня мянбяйи олан «Шяряфнамя» дян дейил,
Фриъин «Шяряфнамя» нин изащаты тярзиндя йаздыьы «Кцрдляр»
адлы ясяриндян ясасян чох истифадя етмишдир. Беляликля, биз
дя ялдя олан мянбяйя истинад едяряк, щяр ики мцяллифин
йухарыда изащ етдийимиз нюгтейи-нязярлярини тамамиля рядд
едирик.

Бидлис ямирлийинин тарихи иля ялагядар олараг дцзэцн тяд-
гиг едилмяйян щадисялярдян бири дя Теймурлянэин
юлцмцндцн сонра (1405) Гарагойунлу Гара Йусифин Бидлис
ямирлийиня эялмяси вя юз гызыны ямир Шямсяддиня яря вер-
мясиндян ибарятдир. Бу щагда «Ислам енсиклопедийасы»
нда «Кцрдляр» адлы мягалянин мцяллифи В.Ф.Минорски йазыр:

«Гара Йусиф Кцрдцстана эялди, Ямир Шямсяддин гызыны

она вермякля, юз щакимиййятини мющкямляндирди» (132,
1206).

Ряшид Йасями дя юз ясяриндя (69, 202-203) щямин фикри
тякрар едир. Чцнки Йасями ясярини йазаркян
В.Ф.Минорскинин щямин мягалясиня чох истинад етмишдир.

Мящяммяд Ямин Зяки дя ясяринин (117, 174) биринъи
ъилдиндя щямин щадисяни йухарыда адларыны чякдийимиз тядги-
гатчылар кими эюстярмишдир. Лакин о, «Тарих ял-Кцрд вя
Кцрдцстан» адлы ясяринин икинъи ъилди кими гейд етдийи
«Тарихяддцвял вя имарят ял-Кцрдиййя фиял-ящдял-ислами» адлы
ясярини йазаркян яввялки сящвини тякрар етмямиш вя мян-
бяляр ясасында дцзэцн вермишдир.

Биз щямин щадисядян бящс едяркян гейд етдик ки, Ф.
Метсопски, Хондямир вя Бидлисинин (41, 27; 64, 568; 76,
376) ясярляри эюстярилдийи кими, Ямир Шямсяддин дейил, Гара
Йусиф Гарагойунлу юз гызыны она яря веряряк, ондан йар-
дым алмышдыр. Беляликля, мянбяляря истинадян демяк олар ки,
В.Ф.Минорски, Р.Йасями вя Ямин Зякинин ясярляриндя
щямин щадися тящриф олунмуш тярздя изащ едилмишдир.

Ямир Шямсяддин юлдцкдян сонра оьлу Ямир Шяряф
щюкмдар олур (1425-1428). Лакин о, ляйагятсиз вя баъарыг-
сыз бир шяхс иди. «Шяряфнамя» дя гейд едилдийи кими, о,
эеъяляр щамам туланбарында, эцндцзляр ися дямир гяфяс-
дя отуруб дейярмиш ки, еркяк кяклийин йери бурадыр (76, 381).
Бидлиси йазыр: «О, юмрцнц щечя чыхартмыш вя тарихдя гейд
едиляси бир иш эюрмямишдир (76, 381).

Ямир Шяряф юлдцйц заман оьлу Шямсяддин щяля ушаг
иди. Бидлиси гейд едир ки, «Ямирлийи онун (Шямсяддинин) анасы
Шащым хатун идаря едирди» (76, 382).

Фриъ Шащым хатуну, Шащ хатун кими гейд едир (97, 337).
Мящяммяд Ямин Зяки ися дцзэцн олмайараг, ону
Шямсяддинин гадыны Шащ хатун дейя эюстярмишдир (117,
238).

Щяр ики мцяллиф «Шяряфнамя»йя истинад етдиклярини эюстя-
рирляр. Щалбуки «Шяряфнамя»нин истяр Петербург вя истярся
дя Гащиря няшрляриндя Шямсяддинин анасы Шащым хатун
йазмышдыр (76, 382).

Буна эюря дя биз щям Фриъин, щям дя Мящяммяд
Ямин Зякинин гадынын ады вя Шямсяддинин арвады олмасы
щаггындакы фикирлярини ясасян дцзэцн щесаб етмирик. 

Нящайят, Шащым хатун Бидлис ямирлийини йахшы идаря едя
билмядийиндян Рузяки тайфасы ондан наразы галды.
Беляляикля дя 1430-ъу илдя щямин ямирлик Рузяки задяэан-
лары арасында бюлцндц. Яхлат нащиййясини Мир Мящяммяд
аьа Нясиряддин, Мум нащиййясини ися Ябдцррящман аьа
Квалиси яля кечиртдиляр. 1432-ъи илдя Шащым хатун  юлдц. Бидлис
вилайятиндя бир заман щяръ-мярълик давам етди. Лакин Ямир
Шямсяддин йаша долду вя ямирлик вязифясини юз ихтийарына
эютцрдц (1432-1436). О, аз вахт ярзиндя бир чох мцвяффя-
гиййятляр газанды. «Шяряфнамя» дяки мялумата эюря Ямир
Шямсяддин бир сыра мцвяффягиййятляр газандыьы цчцн «сар-
сылмаз Ямир Шямсяддин» ляqяби алмышды (76, 386-387). О,
Бидлисдя бир нечя иътимаи  мцяссисяляр тикдирмишдир.

Ямир Шямсяддиндян сонра Бидлис щюкмдары оьлу Ямир
Ибращим (1436-1438) олмушдур. Онун дюврц щям аз олмуш,
щям дя сакитликля кечмишдир. Ямир Ибращим юлдцкдян сонра
оьлу Щаъы Мящяммяд ону явяз етмишдир (1438-1462). Ямир
Щаъы Мящяммяд аьыллы вя сийасятчи бир щюкмдар олмушдур.
О, юз ямирлийини идаря етмяк ишиндя щятта гоншу дювлятлярин
щюрмят вя нцфузундан да истифадя едирди. Ямир Щаъы
Мящяммяд Бидлисдяки бир чох иътимаи биналарын банисидир.

Ямир Щаъы Мящяммяд юлцмцндан сонра оьлу
Ибращимин Бидлис щюкмдары олмасыны вясиййят етмишди. Ямир
Ибращимин ямирлик дюврц (1462-1471) сакит кечмямишди,
1453-ъц илдя Дийарбякир вя Ермянистанда щюкмдарлыг едян
Щясян бяй Байяндури (Узун Щясян) 1468-ъи илдя
Гарагойунлулары мяьлуб едяряк бир сыра Кцрд ямирликлярини
дя юз итаяти алтына алды. Узун Щясян хцсусиля Гарагойунлу
Гара Йусиф иля гощумлуг вя достлуг иттифагы йарадан Бидлис
ямирлийиня гаршы дцшмян мцнасибят бясляди.

Ябубякр Тещрани йазыр ки, 1468-1469-ъу иллярдя
Кцрдцстанын бир чох шящяр вя галалары Узун Щясян тяряфин-
дян алынды. 5 мин атлы Бидлис вилайятини мцщасиря етмяйя эюн-
дярилди (44, 543). Бидлиси эюстярир ки, Узун Щясян Бидлис гала-
сыны ишьал етмяк цчцн Бижяноьлу Сцлейман бяйи мямур
тяйин етди. О, галаны цч ил мцщасирядя сахлады (76, 388; 103,
414). Мцщасиря узун заман давам етдийи цчцн гала
мцдафиячиляринин вязиййяти чятинляшмиш вя мцхтялиф хястялик-
ляр нятиъясиндя чохлу адам мящв олмушдур.
«Шяряфнамя»дя дейилдийиня эюря гала мцдафиячиляриндян

йалныз 7 няфяри Ямир Ибращим иля бирликдя дири галмышдыр (76,
389; 103, 414).

Мянбялярдяки мялуматдан эюрцнцр ки, Аьгойунлу
ордусу Бидлис вурушмасында шиддятли мцгавимятя раст
эялмишдир. Ябубякир Тещрани йазыр: « 1471-ъи илдя
Сащибгран (Узун Щясян)… Сцлейман бяй Пурнак
(Бижаноьлу) вя Байандур бяйин башчылыьы иля Бидлис цзяриня
йенидян ики мин няфярлик гошун эюндярди (44, 559). Бидлисдя
йашайан мцхтялиф кцрд тайфаларынын Аьгойунлулара гаршы
инадлы вурушмаларыны Сцлейман бяйин мяддащы шаир
Мащмудоьлу нязмя чякяряк йазыр:

«Шаща! Ол Бидлисин Кцрдц мцти олмаз Сцлеймана;
Язялдян галма адятдир, чалышырлар оъаг45 цстя» (76,

389).
Узун сцрян мцщарибя Бидлис ямирлийини щяр ъящятдян

зяиф салды вя буна эюря дя Ямир Ибращим сцлщ тяклиф етди.
Бидлиси гейд едир ки, сцлщ тяклифиня разылыг яламяти олараг
Щясян бяй юз цзцйцнц эюндярди (76, 389). Лакин
Ябубякир Тещрани йазыр ки, Бидлисин бюйцк ямирляри мцщаси-
ряйя алындыглары заман Бидлис Ямири Ибращим бяй юз анасы иля
мцавинини хащиш етмяк цчцн Узун Щясянин йанына эюн-
дярди, Сащибгран ону яфв етди вя ордуну эери чякяряк
Мушу мцщасиряйя алды (44, 54).

Бизя эюря, щяр ики мцяллиф Бидлис вурушмасы щаггындакы
мялуматы дцзэцн гейд етмишляр. Лакин бурада олан бу аз
фярг ясасян «Шяряфнамя» мцяллифинин милли тяяссцбкарлыьын-
дан иряли эялмишдир.

Нящайят, щяр ики тяряф сцлщя разылыг верди вя Ямир
Ибращим Тябриздя Узун Щясянин йанына эетди.
«Шяряфнамя» дяки мялумата эюря Ямир Ибращим иля бирлик-
дя Рузяки тайфасынын адлы-санлы шяхсляриндян 12 няфяри дя
Азярбайъана эялмишди (76, 390). 

Узун Щясян Ямир Ибращими Гум нащийясиня эюндяря-
ряк, защирян она мцнасиб бир вязифя вермишди. Лакин яслин-
дя ямир эиров сахланылмышды, чцнки Бидлис галасы алындыгдан
сонра да Бидлис ямирлийиндя Аьгойунлулара гаршы Кцрдлярин
мцбаризяси давам едирди. Щятта Бидлис Кцрдляриндян бир
дястяси Муш ямири Щясяняли бяйя кюмяк етмяк мягсядиля
Муш нащийясиня доьру щярякят етмишдиляр. Ябубякр
Тещрани йазыр ки: «Бу хябяри ешидян Сащибгран Софи Хялил
Бекташини эюндяряряк онларын щамысыны ясир алдырды… вя
эюзлярини чыхартдырды» (44, 463).

Беляликля, 1471-ъи илдян 1498-ъи илядяк Бидлис вилайяти
Аьгойунлу щюкумятинин ихтийарында галды. Щямин дюврдя
Рузяки тайфасы Аьгойунлу щюкмранлыьына гаршы дяфялярля
цсйан галдырдыса да, лакин сонда мяьлуб олду (76, 390).

1477-ъи илдя Узун Щясян юлдц. Бунунла ялагядар
Аьгойунлу щюкумяти зяифлямяйя башлады. Бу вязиййятдян
истифадя едян Бидлис Кцрдляри Аьгойунлулара табе олмаг
истямядиляр. Бидлиси йазыр ки, Щясян бяйин оьлу Йагуб бяй
Гум шящяриндя Ямир Ибращими едам етдирди (76, 390).
Йагуб бяй беля щесаб едирди ки, Ямир Ибращими едам етдир-
мякля Бидлис Кцрдлярини сусдура биляъякдир. Лакин беля
олмады вя мцбаризя даща да шиддятлянди.

(Арды эялян сайымызда)

ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ
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Çà ìàí êå÷ äèêúÿ, Óëó Þí -
äÿð, Áþéöê Ùåé äÿð ßëèé åâ
ñèé à ñÿ òè íèí äÿ ðèí ëèé è íè äà ùà
àé äûí ýþð ìÿê îëóð. Äöíéà -
íûí áèð ñû ðà þë êÿ ëÿ ðèí äÿ,
åëÿúÿ äÿ ãàð äàø Òöðêèé ÿ íèí
èí äè êè èú òè ìàè-ñèé à ñè äó ðó -
ìó íà áàõ äûã äà, Àçÿð áàéú -
àí äà êû èú òè ìàè-ñèé à ñè âÿ -
çèéé ÿò ùÿ ñÿä àïà ðûú û äûð. Ìÿ -
íÿ åëÿ ýÿ ëèð êè, Òöðêèéÿ ðÿù -
áÿð ëèéè ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí òè -
ìèç Èë ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà -
ðû íûí ñèé à ñÿ òè íè Òöðêèé ÿéÿ
òÿä áèã åò ñÿ ëÿð, ÷îõ ýó ìàí
êè, 12 ñà àò ÷ÿê ìÿç èë ëÿð äÿí
áÿ ðè àïà ðû ëàí ãàð øû äóð ìà ëà -
ðà ñîí âå ðè ëÿ áè ëÿð. 
Áèð èí ñàí êè ìè äöí éà äà,

åëÿúÿ äÿ Òöðêèé ÿ äÿ ãàð äàø õàë -
ã ëà ðûí òà ëå éöêëö ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè,
ùà ìû êè ìè ìÿ íè äÿ íà ðà ùàò åò -
ìÿéÿ áèë ìÿç.  Ùÿð áèð êöðä èí -
ñà íû êè ìè êöðäëÿð éà øàé àí áþ ëý -
ÿ ëÿð äÿ áàø âå ðÿí ïðî ñåñ ëÿð ìÿ -
íèì äÿ äèã ãÿ òèì äÿ äèð. Ùÿð áèð
êöðä, òöðê èí ñà íû íûí ñå âèíúè äÿ,
êÿ äÿ ðè äÿ ìÿ íèì äèð. Òÿ ñÿââöð
åäèí, Àçÿð áàéú àí äà ìèë ëè àçàä -
ëûã ùÿ ðÿ êà òû áàø ãàë äû ðàí äà áóð -
äà éà øàé àí õàë ã ëà ðûí ÷ÿê äèéè
ÿçàá ëàð õàë ãûí àçàä ëûã èñ òÿé è íè
ñþíäöðÿ áèë ìÿ äè. Áàõ ìàé à ðàã
êè, áó ìöñè áÿò ëÿð îíà êÿ íàð äàí
ýÿ òè ðèë ìèø äè. Þí úÿ ìèë ëè çÿ ìèí -
äÿ èõ òè øà ø ëàð òþ ðÿ äèë äè. Õà ðèúè
ãöââÿ ëÿ ðèí ÿëè èëÿ Àçÿð áàéú àí
óçóí âÿ ñî íó ùÿ ëÿ äÿ
ýþðöíìÿé ÿí Ãà ðà áàü ìöùà ðè -
áÿ ñè íÿ ñþâã åäèë äè. Åò íèê àç ëûã -
ëàð èëÿ Àçÿð áàéú àí òöðêö àðà ñûí -
äà äöøìÿí ÷è ëèê òî õóì ëà ðû ñÿï -
ìÿéÿ ÷à ëûø äû ëàð âÿ ìÿã ñÿä ëÿ ðè -
íÿ ãè ñ ìÿí äÿ îë ñà, ÷àò äû ëàð. Íÿ -
òèúÿ îëà ðàã, Ãÿð áè Àçÿð áàéú àí -
äàí 300 ìèí  äÿí àð òûã ñîé äà øû -
ìûç äîü ìà éóðä-éó âà ëà ðûí äàí
ãà÷ ãûí ñà ëûí äû. Ùà çûð äà, Ãà ðà -
áàü âÿ äè ý ÿð 8 ðàé î íó ìóç Åð -
ìÿ íè ñ òà íûí èøü à ëû àë òûí äà äûð.

Òÿ ñÿââöð åäèí, ÿý ÿð Óëó
Þí äÿð, Ùåé äÿð ßëèé åâ hàêè -
ìèéé ÿ òÿ âàõ  òûí äà ýÿë ìÿ ñÿé äè,
àòÿø  êÿñ ìöãà âè ëÿ ñè áàü ëàí ìà -
ñàé û äû, åð ìÿ íè ëÿð Àçÿð  áàéú àí
òîð ïàã ëà ðû íà îëàí òÿú àâöçöíö
áèð àç äà ýå íè ø ëÿí äè ðÿ ðÿê, þç ëÿ -
ðè íèí äå äèéè êè ìè, Ýÿí  ñÿ áà ñàð
äà äà õèë îë ìàã ëà, Êöðÿ ãÿ äÿð
èøü àë åäÿ áè ëÿð äè. Áèð àí ëûüà òÿ -
ñÿââöð åäèí, Ýÿíú ÿ áà ñà ðûí
êþ÷êöíëÿ ðè, åð ìÿ íèéÿ ýè ðîâ
äöøÿí ëÿ ðè, Ýöðúöñòà íà, Ðó ñèé -
àéà ãà ÷àí ëà ðû, ìà ëû-ìöëêö áèð
àíûí è÷èí äÿ ÿëèí äÿí ÷û õà ðàã ýè -
ðîâ, ãà÷ ãûí-êþ÷êöí ùà ëû íà
äöøÿí õàë ãûí äó ðó ìó íåúÿ îëà
áè ëÿð äû? Îí ñóç äà ïðî áëåì ëÿð
è÷èí äÿ éà øàé àí Áîð ÷à ëû ìà ùà -
ëûí äà êû ñîé äà ø ëà ðû ìû çûí äó ðó -
ìó íó, Òöðêèé ÿ íèí Àçÿð áàéú àí -
ëà âÿ òöðê äöíéà ñû èëÿ ÿëà ãÿ ñè -
íèí íÿ òèú ÿ ñè íè áèð àí ëûã
äöøöíìÿê êè ôàé ÿò äèð.

Åð ìÿ íè ëÿ ðèí ÿëè íÿ äöøÿú ÿê
Ìè íý ÿ ÷å âèð ñó àí áà ðû íûí  ñóéó
áó ðà õûë ñàé äû, áèð àí áà øû ìû çà
ýÿ ëÿú ÿê ôàú è ÿ ëÿ ðèí áþéöêëöéöíö
äöøöíìÿê ëà çûì äûð. Êöð ÷àéû
ùþâ çÿ ñèí äÿ îëàí øÿ ùÿð, ðàé îí
âÿ êÿíä ëÿ ðè ìè çèí ÿùà ëè ñè íèí äó -
ðó ìó íó ýþç þíö íÿ ýÿ òèð ìÿê êè -
ôàé ÿò äèð.

Ýÿíú ÿ áà ñà ðûí èøý à ëû, Àâ ðî ïà
ãà ïû ëà ðû íûí, Àâ ðî ïà áà çà ðû íûí
öçöìöçÿ áàü ëàí ìà ñû äå ìÿê
îëàð äû. Áèç ìÿú áó ðè éå íÿ äÿ êå -
÷ ìèø "àü à ìûç" îëàí ðóñ ÷è íîâ -
íèê ëÿ ðè íèí áîé óí äó ðóüó àð òû íà
éàë âà ðà ðàã, õà ùèø åäÿ ðÿê êå ÷ -
ìÿ ëè èäèê.

Ùÿ ëÿ ìÿí
ß ë è  ê ð à ì
Ùöììÿ òî âóí
"Òà ëûø-Ìóü -
àí" Ðå ñ ïóá ëè -
ê à  ñ û í  ä à í ,
îíóí ýÿ ëÿ -
ñÿê äÿ Èðàí
Èñ ëàì Ðå ñ -
ïóá ë è êà ñû íà
áèð ëÿø ìÿ ñèí -
äÿí, Ñö ðÿò
Ùöñåé íî âóí
" õ à í  ë û ü  û í  -
äàí", øè ìàë -
äàí ðóñ ëà ðûí
ë ÿ  ç ý  è  ë ÿ  ð è í
"Ñàá âàë" òÿø -
êè ëà òû íûí ÿëè
èëÿ Ñèé ÿ çÿ íÿ
ãÿ äÿð ÿðà çè
èä äè à ñûí äàí,
Á à  ë à  ê ÿ í ,
Ãàõ, Ãÿ áÿ ëÿ
êè ìè ñòðà òå æè
á þ  ë ý  ÿ  ë ÿ  ð ÿ
ýþç òè êÿí ëÿð -
äÿí äà íûø ìû -
ðàì.

Ä ö í é à
äþâ ëÿò ëÿ ðè íèí
ð ÿ ù  á ÿ ð  ë ÿ  ð è
ùó ìà íè ñò ëèéè, óçà ãý þ ðÿí ëèéè, ÿôâ
åò ìÿéè, áàü û ø ëà ìàüû Àçÿð áàéú -
à íûí úà âàí ïðå çè äåí òè  Èë ùàì
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðûí äàí þé ðÿí ìÿ -
ëè äèð ëÿð. Èë ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû
íå ÷ÿ-íå ÷ÿ þìöð ëöê ùÿá ñÿ ìÿù -
êóì îëóí  ìóø èí ñàí ëà ðû ÿôâ åò äè,
öìèä ñèç àè ëÿ ëÿ ðè ñå âèí äèð äè âÿ
Àçÿð áàéú àí äà êû ìöíà ãè øÿ îú -
àã ëà ðû íû óçà ãý þ ðÿí ñèé à ñÿ òè èëÿ
àðà äàí ýþòöðäö. Èë ùàì ßëèé åâ
úÿ íàá ëà ðû íûí ùó ìà íèñò ñèé à ñÿ òè
Òöðêèéÿ, Èðàí, Ñó ðèéà êèì þë êÿ -
ëÿ ðèí äþâ ëÿò ðÿù áÿð ëÿ ðè íÿ þð íÿê
îë ìà ëû äûð. 
"Áà êû-Òè áè ëè ñè-Úåé ùàí" ÿñ ðèí
äöíéÿ âè ñöëù ìö ãà  âè ëÿ ñè 
Áè çè áöòöí áó áÿ ëà ëàð äàí Ùåé -
äÿð ßëèé å âèí óçà ã ýþ ðÿí ñèé à ñÿ -
òè ãóð òàð äû.  Îíóí óçà ãý þ ðÿí
ñèé à ñÿ òè, hÿé à òà êå ÷èð äèéè äöí -
éÿ âè ëàéèhÿëÿð, áþéöê äþâ ëÿò ëÿð,
áåé íÿë õàëã áèð  ëèê ëÿð, òÿø êè ëàò ëàð
òÿ ðÿ ôèí äÿí äÿ ñ òÿê ëÿí äè, þë  êÿ  äÿ
ñèé à ñè ñà áèò ëèê éà ðàí äû âÿ äþâ ëÿ -
òè ìèç ãó ðóú ó ëóã éî ëó íà ãÿ äÿì

ãîé äó. Ñîí èë ëÿð ÿùà ëè íèí þë êÿ -
ìè çèí ðè ôà ùû éàõ  øè ëàø äû, éöçëÿð ëÿ
ïàð ê ëàð ñà ëèí äû, éîë ëàð àáàä ëàø äû -
ðûë äû, ÿô ñà íÿ âè êþðïöëÿð òè êèë äè,
éå íè êÿíä ëÿð, ãÿ ñÿ áÿ ëÿð èí øà
åäèë äè. 

Ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç, Èë -
ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íûí îïå ðà -
òèâ òÿø êè ëàò ÷û ëûüû ñàé ÿ ñèí äÿ "Áà -
êû-Òè áè ëè ñè-Úåé ùàí" íåôò êÿ ìÿ -
ðè, Áà êû-ßð çó ðóì ãàç êÿ ìÿ ðè
âàõ òûí äà ñÿ ìÿ ðÿ ëè ÷ÿ êèë ìÿ ñè
ñàé ÿ ñèí äÿ, éöçëÿð ëÿ þë êÿ ëÿ ðè
Àçÿð áàéú à íà áàü ëà äû.  Áó èí êè -
øà ôà ýþ ðÿ, èí äè äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè
èñ òÿ ñÿ ëÿð äÿ, èñ òÿ ìÿ ñÿ ëÿð äÿ áè -

çè äÿ ñ òÿê ëÿ ìÿê äÿ äèð ëÿð. 
Äöíéà ýþð-ýþòöð äöí éà ñû äûð.

Òöðêèé ÿ íèí ðÿù áÿð ëÿ ðè, ýå íå ðàë -
ëà ðû Óëó Þí äÿð, Ùåé äÿð ßëèé åâ
ìÿê òÿ áè íèí äà âàì ÷û ñû, ùþð ìÿò ëè
Ïðå çè äåí òè ìèç Èë ùàì ßëèé åâ ñèé -
à ñÿ òèí äÿí äÿðñ àë ìà ëû äûð ëàð, Èë -
ùàì ßëèé åâ ïðàê  òè êà ñû íû
Òöðêèéÿ ðÿù áÿð ëÿ ðè äÿ ùÿé à òà
êå ÷èð ìÿ ëè äèð ëÿð êè, Òöðêèé ÿ íè
áó ÷û õûë ìàç äó ðóì äàí õè ëàñ åò -
ñèí ëÿð.

Òà ðèõ äÿ åëÿ áèð èõ òè ëàô, åëÿ
áèð ìöùà ðè áÿ éîõ äóð êè, ñî íó
äà íû øûã ëàð âÿ ñöëù éî ëó èëÿ ãóð -
òàð ìà ñûí. Áó àä äûì êöðäëÿ ðèí
éà øà äûüû áþ ëý ÿ ëÿ ðÿ äÿ äÿ àòûë ìà -
ëû äûð. Òöðêèé ÿ äÿ  ñÿ ôÿð äÿ îëàð
êÿí áèð äà ùà ÿìèí îë äóì êè, áó
þë êÿ äÿ éà øàé àí òöðê âÿ êöðä
õàë ã ëà ðû òà ðè õÿí áÿ ðà áÿð éà øàé -
ûá ëàð, ãûç âå ðèá, ãûç àëûá ëàð, ãàé -
íàé ûá ãà ðû øûá ëàð. Ôè ê ðèìúÿ, áó -
ýöíêö òöðê-êöðä ãàð øû äóð ìà ñû
äöíéà ñè ëàh èõ ðàú àò ÷û ëà ðû íûí
hàçûð ëà äûüû ïëàí ÿñà ñûí äà áàø

âå ðèð. Îðà äà éà øàé àí êöðä õàë ãû
èñ ðàð ëà áÿé àí åäèð ëÿð êè, ÿý ÿð
Òöðêèé ÿ äÿ Êöðä Èø ÷è Ïàð òèé à ñû
èëÿ hþêó ìÿò ãöââÿ ëÿ ðè àðà ñûí äà
ñöëh áàü ëà íàð ñà, äþâ ëÿò Àá äóë ëà
Þú à ëà íû âÿ äàü ëà ðà ÷ÿ êè ëÿí
ÏÊÊ-÷û ëà ðû ÿôâ åäÿð ñÿ, ïðî -
áëåì ÷þçöëÿð. Áå ëÿ îë äóã äà, áó
èêè ãàð äàø õàë ãû öç-öçÿ ãîé àí
áþéöê äþâ ëÿò ëÿ ðèí ïëàí ëà ðû àëò-
öñò îëàð. Èí äèè Òöðêèé ÿ äÿ  hàêè -
ìèéé ÿ òèí "êöðä à÷û ëû ìû" äåé è ëÿí
áèð ïðî ãðà ìûí äàí äà íû øû ëûð. Áó
ìÿ ñÿ ëÿ Òöðêèéÿ ùþ êó ìÿ òè âÿ
èú òè ìà èéé ÿ òè íèí ïðè îðè òå òè íÿ ÷å â -
ðè ëèá.  Ìöøà ùè äÿ ëÿ ðèì äÿí áå ëÿ

ãÿ íà ÿ òÿ ýÿë äèì êè,
ùà êè ìèéé ÿò áó ìÿ -
ñÿ ëÿ íèí ìöñáÿò
ùÿë ëèí äÿ ìà ðàã ëû -
äûð. Ëà êèí ìèë ëè
ãöââÿ ëÿð, ìöõà ëè -
ôÿò âÿ ñÿ ëèá ÷è ëÿ ðÿ
õèä ìÿò åäÿí"ßð -
ãÿ íÿ êîí"-÷ó ëà ð
ùà êè ìèéé ÿ òèí àòàú -
àüû  ùó ìà íèñò àä -
äûì äàí, àïàð  äûüû
áà ðûø ñèé à ñÿò äÿí
ÿí  ä è  ø ÿ  ë ÿ  í è ð  ë ÿ ð .
ßí äè øÿ ëÿ íèð ëÿð îíà
ýþ ðÿ êè, áó èêè ãàð -
äàø õàë ãûí ÃÀ ÍÛ
áà ùà ñû íà ÿë äÿ åò -
äèê ëÿ ðè ãà çàíú ÿë -
äÿí ÷ûõ ìà ñûí. ßý -
ÿð ãàð øû äóð ìà áè -
òÿð ñÿ ýå íå ðàë ëàð êè -
ìèí ëÿ ñà âà øàú àã -
ëàð?  Ìèëé àðä ëàð ëà
ùÿð áè ñóð ñà òûí ïó -
ëó íó íåúÿ ìÿ íèì -
ñÿé ÿú ÿê ëÿð? 

Îí ëà ðû áó ìÿ -
ñÿ ëÿ äöøöíäöðöð,
îíà ýþ ðÿ äÿ ÿë ëÿ -
ðèí äÿí ýÿë äèêúÿ
"êöðä à÷û ëû ìû" ìÿ -
ñÿ ëÿ ñè íÿ ÿíý ÿë òþ -

ðÿò ìÿéÿ ÷à ëû øûð ëàð.
Êöðä õàë ãû èñÿ Àá äóë ëà

Ýöëöí, Òÿéé óá ßð äîü à íûí
"êöðä à÷û ëû ìû"  ìÿ ñÿ ëÿ ñè íèí
ñþç äÿí ÿìÿ ëÿ êå ÷ÿú ÿéè ýöíö
ñÿáð ñèç ëèê ëÿ ýþç ëÿé èð. 

Ôè êè ðèìúÿ,  äöíéà íûí äèã ãÿ -
òè íè ÷ÿ êÿí áå ëÿ áèð ùÿñ ñàñ áþ ëý -
ÿ äÿ hþêó ìÿò ãöââÿ ëÿ ðè èëÿ
ÏÊÊ-÷û ëàð àðà ñûí äà ñè ëàhëû ãàð øû -
äóð ìà íûí áàø âåð ìÿ ñè èí äè êè
ùàë äà ìÿí òè ãÿ ñûü àí äåé èë.
Äöøöíöðÿì êè, òÿú è ëè îëà ðàã áó
ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð ìà ñà àð õà ñûí äà äà íû -
øûã ëàð éî ëó èëÿ þç hÿë ëè íè òàï ìà -
ëû äûð. Þú à ëàí äà ñè ëàù äà ø ëà ðû äà
Òöðêèéÿ âÿ òÿí äà øû äûð, îíó ìÿùô
åò ìÿéÿ ÷à ëû øàí, ñà âà øàí òöðê
îð äó ñó  äà.

Ìÿ íÿ åëÿ ýÿ ëèð êè, ñÿ ëèá ÷è ëÿð
éå íè “Ñÿ ëèá Éöðöøö”-íö áà ø ëà -
ìû ø ëàð, ëà êèí Èñ ëàì Äöíéà ñû íûí
áóí äàí õÿ áÿ ðè éîõ äóð. Áÿë êÿ
äÿ õÿ áÿð ëÿ ðè âàð, íÿ äÿí ñÿ ñó -
ñóð ëàð. Ýþ ðÿ ñÿí, íÿ âàõ òà êè ìè
ìöñÿë ìàí äþâ ëÿò ëÿ ðè ìöíà ãè øÿ

îú àüû îëàú àã? Íÿ âàõ òà ãÿ äÿð
ãàð äàø ãàð äà øûí ãà íû íû àõû äà ðàã
ñÿ ëèá ÷è ëÿ ðÿ áåø-ö÷ ãó ðóø ïó ëà
ýþ ðÿ õèä ìÿò åäÿú ÿê? Íèéÿ ãàð -
äà øûí äå ìî êðà òèê ùàã ãû íû ãàð -
äàø äàí ñÿ ëèá ÷è ëÿð òÿ ëÿá åò ìÿ ëè -
äèð? Íèéÿ, íÿ ö÷öí?...

Íÿ äÿí ñÿ ëèá ÷è ëÿ ðÿ íöâÿ ñè ëà -
ùû ùà çûð ëà ìàã îëàð, Èñ ëàì äþâ -
ëÿò ëÿ ðè íÿ, Èñ ëàì äöíéà ñû íà îë -
ìàç, íÿ äÿí? Íÿ äÿí ñÿ ëèá ÷è ëÿð
áöòöí ìèë ëÿò ëÿ ðèí, õàë ã ëà ðûí äå -
ìî êðà òèê ùàã ãëà ðû íû âåð ñèí âÿ
òà íû ñûí, àì ìà Óúà Òà í ðû íûí ýþ -
çÿë âÿ ìöãÿä äÿñ ãà íóí ëàð áÿõø
åò äèéè Ìöãÿä äÿñ Ãó ðà íè-Êÿ ðè -
ìÿ  èòà ÿò åäÿí, Èñ ëàì äè íè íè ãÿ -
áóë åò ìèø  äþâ ëÿò ðÿù áÿð ëÿ ðè þç
äèí äà ø ëà ðû íà îë ìà çûí çöëìöíö
åò ñèí? 

Íÿ äÿí äöíéà äà éàë íûç Èñ ëàì
äþâ ëÿò ëÿ ðèí äÿ  ìöùà ðè áÿ, òåð ðîð,
ãû ðü ûí, þëöì îë ìà ëû äûð? Íÿ äÿí?

Ýþ ðÿ ñÿí ÀÁØ, Èíý èë òÿ ðÿ âÿ
áàø ãà ñè î íèñò äþâ ëÿò ëÿð Èðàã äà,
ßô ãà íû ñ òàí äà, Ïà êû ñ òàí äà íÿ
èòè ðèá ëÿð âÿ íÿ àõ òà ðûð ëàð? Èðà íûí,
Òöðêèé ÿ íèí, Ñó ðèé à íûí âÿ áàø ãà
ìöñÿë ìàí þë êÿ ëÿ ðèí èøè íÿ íèéÿ
ìöäà õè ëÿ åäèð ëÿð?

Íèéÿ Àâ ðî ïà Ïàð ëà ìåí òè,
Àâ ðî ïà Áèð ëèéè, Àâ ðî ïà îð äó ñó
îë ñóí, ëà êèí ñÿ ëèá ÷è ëÿ ðÿ ãàð øû áèð
Èñ ëàì Áèð ëèéè, ãó ðó ìó, îð äó ñó
îë ìà ñûí?

Ýþ ðÿ ñÿí, òà ðèõ ãÿ ù ðÿ ìàí
Êöðä õàë ãû íûí îü ëó, ìöñÿë ìàí
äöíéà ñû íû õà÷ éöðöøöíäÿí õè ëàñ
åäÿí Ñÿ ëà ùÿä äèí ßéé ó áè êè ìè
áèð ãÿ ù ðÿ ìàí éå òè ðÿú ÿê ìè, Èñ -
ëàì Äöíéà ñû íû áèð ëÿø äè ðèá àðà -
ãà ðûø äû ðàí ñÿ ëèá ÷è ëÿ ðÿ ãàð øû áè -
ðýÿ ìöáà ðè çÿ àïàð ñûí, íþâ áÿ òè
Õà÷ Éöðöøöíö ãàð øû ñû íû àë ñûí?

Íÿ äÿí Áîñ íèéà, Ñëà âà êèéà,
Ùåð ñî ãà âè íà, Õàð âà òèéà ìÿ ñÿ -
ëÿ ëÿ ðè áèð àé ÿð çèí äÿ þç ìöñáÿò
ùÿë ëè íè òàï ñûí, ëà êèí ßô ãà íû ñ òàí,
Ïà êè ñ òàí, Èðàã, Èðàí, Ñó ðèéà,
Àçÿð áàéú àí, Òöðêèéÿ, ×å ÷å íè ñ -
òàí, Ôÿ ëÿ ñ òèí êè ìè ìöñÿë ìàí þë -
êÿ ëÿ ðèí äÿ ôà ñè ëÿ ñèç ãàð äàø ãà íû
ìöõòÿ ëèô òåð ðîð öñóë ëà ðû èëÿ
òþêöëñöí?  Íÿ äÿí? Äå ìÿê îëàð
êè, ãàð äàø Òöðêèéÿ Ðå ñ ïóá ëè êà -
ñûí äà, Úóì ùóð ðèéé ÿ òèí éà ðàí -
äûüû ýöíöíäÿí áó ýö íÿ ãÿ äÿð
âÿ òÿí äàø ìöùà ðè áÿ ñè ýå äèð, ýö -
íàù ñûç èí ñàí ëà ðûí ãàí ëà ðû
òþêöëöð. Òþêöëÿí ãàð äàø ãà íû íûí
ãàð øû ñû íû àë ìàüà ÷à ëû øàí ëà ðû èñÿ
ñÿ ëèá ÷è ëÿ ðÿ õèä ìÿò åäÿí ãöââÿ -
ëÿð çà ìà íûí äà àðà äàí
ýþòöðöáëÿð. 1980-úè èë äÿ ÿð ãÿ -
íÿ êîí ÷ó-ñÿ ëèá ÷è ëÿ ðèí åò äèê ëÿ ðè
ùÿð áè ÷å â ðè ëèø çà ìà íû Òöðêèéÿ
õàë ãû íûí áà øû íà ýÿ òè ðè ëÿí ëÿ ðèí
àú û ñû ùÿ ëÿ áèò ìÿé èá.Òóð ãóò Þçàë
äà Òöðêèé ÿ íè ñÿ ëèá ÷è-õèä ìÿò ÷è -
ëÿ ðèí äÿí õè ëàñ åò ìÿê èñ òÿ äè, äå -
ìî êðà òèê áèð àä äûì àò ìàüà ÷à -
ëûø äû, ëà êèí î äà ñÿ ëèá ÷è ëÿ ðÿ õèä -
ìÿò åäÿí ëÿ ðèí ãóð áàí ëà ðûí äàí
áè ðè íÿ ÷å â ðèë äè.
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Ùàë-ùà çûð äà, Òöðêèé ÿ íèí èí -
äè êè ðÿù áÿð ëèéè   âÿ ÄTÏ-å,
ãàð äàø ãû ðü û íû íà ñîí ãîé ìàã
ö÷öí äå ìî êðà òèê áèð àä äûì
àòà ðàã “êöðä à÷û ëû ìû” ïðî ñå ñè -
íÿ áà ø ëà ìûø äû. Ëà êèí ÷îõ ÷ÿê -
ìÿ äè,  ñÿ ëèá ÷è ëÿ ðÿ õèä ìÿò åäÿí
ÿð ãÿ íÿ êîí ÷ó ëà ðûí ïëàí âÿ ïðî -
ãðà ìû íà ÿñà ñÿí, àð òûã ÄÒÏ-å
áàü ëàí äû âÿ íÿ òèú ÿ äÿ áè ëÿ ðÿê -
äÿí áîðú ëàð è÷èí äÿ èíèë äÿé ÿí
Òöðêèé ÿ íè èô ëèú âÿ çèéé ÿ òè íÿ ñàë -
äû ëàð.    Äå ìÿ ëè ñÿ ëèá ÷è ëÿð
Òéðêèé ÿ íè õà î ñà ñö ðöê ëÿ ìÿê -
äÿ äèð ëÿð.

Áó õà î ñóí ãàð øû ñû íû àë ìàã
ö÷öí, Òöðêèéÿ ðÿù áÿð ëèéè þíÿì -
ëè àä äûì ëàð àò ìà ëû äûð âÿ Óëó
Þí äÿð, Áþéöê Ùåé äÿð ßëèé åâ
ñèé à ñÿ òèí äÿí áÿ ù ðÿ ëÿí ìÿ ëè äèð.

Ìÿ íÿ åëÿ ýÿ ëèð êè, Èëê þíúÿ
Òöðêèéÿ ùÿð áè êîí ñòè òó ñèé à ñû íû
äÿé è øÿ ðÿê, ñè âèëë êîí ñòè òó ñèéà èëÿ
ÿâÿç åäèë ìÿ ëè, þë êÿ íèí Àëè Áàø
Êî ìàí äàí ëûüû þë êÿ ïðå çè äåí òè íÿ
ùÿ âà ëÿ åäèë ìÿ ëè,  áó þë êÿ äÿ éà -
øàé àí áöòöí õàë ã ëà ðûí äå ìî êðà -
òèê ùàã ëà ðû òà íûí ìà ëû, Òöðêèé ÿ -
äÿ êè êöðä òîï ëó ìó íóí èñ òÿé è íÿ
óéü óí îëà ðàã ÏÊÊ ðÿù áÿ ðè
àçàä ëûüà áó ðà õûë ìà ëû, äàü äà êû
ÏÊÊ ýå ðèë ëà ëà ðû íà öìóì ÿôâ
ôÿð ìà íû ÷û õà ðûë ìà ëû, 4500 êöðä
êÿí äè íèí ÿùà ëè ñè íè äîü ìà êÿíä -
ëÿ ðè íÿ ãàé ûò ìà ñû íà øÿ ðà èò éà ðà -
äûë ìà ëû äûð. Áå ëÿ îëàð ñà, Òöðêèé -
ÿ íèí èã òè ñà äèéé à òû ãû ñà ìöääÿò -
äÿ ñöðÿò ëÿ  èí êè øàô åäÿð âÿ õà -
ðèúè áîðú ëàð äàí àçàä îëà áè ëÿð. 

Òöðêèé ÿ äÿ îíèë ëÿð äÿí áÿ ðè
äà âàì åäÿí òöðê - êöðä ãàð øû -
äóð ìà ñû íûí hÿë ëè íÿ ùàé ÿò, èí äè êè
ÀÊÏ hàêè ìèéé ÿ òè íèí ÿñàñ hÿäÿ -
ôè íÿ ÷å â ðè ëèá. Ùà çûð äà áó ìÿã -
ñÿä ëÿ ïðî ãðàì äà èø ëÿí ìÿê äÿ -
äèð.

Ýþ ðÿ ñÿí áó èë ëÿð ÿð çèí äÿ
ìèí ëÿð ëÿ ýö íàù ñûç òöðê âÿ êóðä
èí ñà íû íûí ãà íû íà áà èñ îë ìóø
ìöíà ãè øÿ íèí öðÿê ëÿð äÿ éà ðàò -
äûüû íè ôðÿò âÿ ãè ñà ñ ÷û ëûã hèñ ëÿ ðè -
íè  êè ìèí àé àü û íà éàç ìàã ëà -
çûì äûð? Ìÿí éó õà ðû äà Àçÿð -
áàéú à íû áî øó íà ìöãàé è ñÿ åò ìÿ -
äèì. 

Ðÿ ñ ìè Àí êà ðà, Ùåé äÿð
ßëèé åâ ñèé à ñÿ òèí äÿí, îíóí 90-úû
èë ëÿ ðèí ÿâ âÿë ëÿ ðèí äÿ þë êÿ ìèç äÿ
éà øà íàí ìèë ëè-åò íèê ïðî áëåì ëÿ ðè
íåúÿ ìöäðöêúÿ ñè íÿ éî ëó íà ãîé -
ìà ñûí äàí þð íÿê  ýþòöðìÿ ëè äèð.
Ùåé äÿð ßëèé åâ 20% òîð ïàãëàðû -
ìû çû èøü àë åäÿí åð ìÿ íè ëÿð ëÿ
àòÿø êÿñ ìöãà âè ëÿ ñè áàü ëàé à ðàã,
Àçÿð áàéú à íû éó õà ðû äà ñà äà ëà -
äûü û ìûç êðè òèê âÿ çèéé ÿò äÿí
áþéöê óñ òà ëûã ëà ÷û õà ðà áèë äè. Ëà -
êèí Òöðêèéÿ ýå íå ðàë ëà ðû ÏÊÊ-
íûí àòÿø êÿñ ÷àü û ðû øû íà òàí ê ëà,
òîï ëà, òÿéé à ðÿ ëÿð ëÿ úà âàá âå ðèð.
Àðà äà ñà äÿ êöðä âÿ òöðê îü óë ëà -
ðû þëäöðöëöð. Äå ìÿ ëè áó ýå íå ðàë -
ëà ðà ìó ùà ðè áÿ íèí óçàí ìà ñû ñÿð -
ôÿ ëè äèð, ÷öíêè ñè ëàù òàú èð ëÿ ðè èëÿ
ÿë áèð äèð ëÿð.

Íåúÿ êè áè çèì áèð ñû ðà "êî -
ìàí äèð" ëÿð, Ãà ðà áàü ñà âà øû çà -

ìà íû ìåéä ëÿ ðèí àëû íûá ñà òûë ìà -
ñû íû, ÿðà çè ëÿ ðèí äÿé èø äè ðèë ìÿ ñè íè
ãà çàíú ìÿí áÿéè åò ìèø äè ëÿð. 

Òöðê ýå íå ðàë ëà ðû 80 èë êöðä
õàë ãû íûí âàð ëûü û íû äàí äû âÿ îí -
ëà ðû "äàü òöðêëÿ ðè" êè ìè àñè ìè -
ëèé à ñèéà åò ìÿéÿ ÷à ëûø äû ëàð. Ëà -
êèí ÏÊÊ íûí àïàð äûüû ñè ëàù ëû
ìöáà ðè çÿ ýå íå ðàë ëà ðà Òöðêèé ÿ äÿ
35 ìèëé îí êöðä õàë ãû îë äóü ó íó
åòè ðàô åò äèð äè âÿ áó õàë ãûí ìÿ -
äÿ íè ùàã ãëà ðû íûí âå ðèë ìÿ ñè íè òÿ -
ëÿá åò äè. Áó ìÿ ñÿ ëÿ èí äè
Òöðêèéÿ èú òè ìà èéé ÿ òè íèí äèã ãÿò
ìÿð êÿ çèí äÿ äèð.

Áó ýö íÿ äÿê Òöðêèé ÿ äÿ
4500 êöðä êÿí äè äàü û äû ëûá.
ßý ÿð áó íó îí ìèí ëèê ÏÊÊ
äþ éöø ÷öëÿ ðè åäèá ñÿ, îí äà
äöíéà íûí ÿí ìöà ñèð ñè ëàhëû
ãöââÿ ëÿ ðèí äÿí ñàé û ëàí Òöð -
êèéÿ îð äó ñó hà ðà áà õûð äû?

Éîõ, ÿý ÿð áó íó ÏÊÊ èëÿ
ìöáà ðè çÿ äÿ îð äó íóí þçö
åäèá ñÿ, áó -
íà íÿ àä
â å ð  ì ÿ ê
îëàð?!

Éà ë  í û ç
äþâ ëÿò òåð -
ðî ðó!

Áó ýöí
Èðàã Ôå äå -
ðà òèâ Ðå ñ -
ïóá ëè êà äûð.
Ïðå çè äåí òè
äÿ êöðääöð
âÿ áóð äà
ãÿ ðè áÿ ùå÷
íÿ éîõ äóð.
Êöðäöñòàí
äå  ìî ê ð à  -
ò èêú ÿ ñè íÿ,
îð äà éà øàé -
àí áöòöí
õ à ë  ã  ë à  ð û í
ùàã ãëà ðû íûí òà íûí ìà ñû èëÿ Éà õûí
Øÿðã äÿ ùþð ìÿò ãà çà íûá âÿ áó
äå ìî êðà òèé àéà ýþ ðÿ áþéöê èí êè -
øàô ÿë äÿ åäèá. Áó äå ìî êðà òèéà
ãàð äàø Òöðêèé ÿ äÿ âÿ Èðàí äà äà
ùÿé à òà êå ÷è ðèë ìÿ ëè äèð

Àð òûã áó ýöí, òöðê-êöðä àíà -
ëà ðû òå ëå âè çèé à ëàð äà, èú òè ìàè-ñèé -
à ñè éûü ûíú àã ëàð äà ÿë-ÿëÿ âå ðÿ -
ðÿê, áó ìÿ íà ñûç ìöùà ðè áÿ íèí
äàé àí ìà ñû íû èñ òÿé èð ëÿð. 

Àð çó åäè ðÿì, ãàð äàø Òöðêèé -
ÿ äÿ êè ïðî áëåì ëÿð äÿ òåç ëèê ëÿ þç
ùÿë ëè íè òàï ñûí, òöðê âÿ êöðä àíà -
ëà ðû íûí ýþç éà ø ëà ðû íà ñîí âå ðèë -
ñèí, ùÿð èêè òÿ ðÿ ôèí øÿ ùèä ìàü àð -
ëà ðû òîé ìàü àð ëà ðû èëÿ ÿâÿç îëóí -
ñóí âÿ ÿùà ëè ñöëù øÿ ðà è òèí äÿ
ÿìèí-àìàí ãàð äàøú à ñû íà áè ðýÿ
éà øà ñûí ëàð. Íÿ çÿ ðÿ àëûí êè, äàü -
û äû ëàí 4500 êöðä êÿí äè íèí
ÿhàëè ñè áþéöê øÿhÿð ëÿ ðÿ àõû øûá,
ýþ áÿ ëÿê êè ìè øÿ ùÿð ÿò ðà ôûí äà
ýåú ÿ ãîí äó ëàð òè êè ëèð, ãåé äèé àò
îë ìà äûüû ö÷öí óøàã ëàð ìÿê òÿ ëÿ -
ðÿ ýþ òö ðöëìöðëÿð, èø ñèç ýÿíú ëÿ ðÿ
èñÿ áèð ùàé ëà çûì äûð . Äå ìÿ ëè,
4500 êÿí äèí ÿðà çè ñèí äÿ íÿ
ÿêèí-áè ÷èí áåú ÿ ðè ëèð, íÿ äÿ ìàë -
äàð ëûã èí êè øàô åäèð. Éÿ íè þë êÿ íèí
èã òè ñà äèé à òû íà äÿé ÿí çèé à íûí

þë÷öñö ýþç þíöíäÿ äèð. Ùÿ ëÿ
ìÿí èøè-ýöúö îëàí èí ñàí ëà ðûí èø -
ñèç ãàë ìà ñû íû, óøàã ëà ðûí òÿù ñèë -
äÿí àé ðûë ìà ñû íû âÿ íÿ èëÿ ìÿ øü -
óë îëà áè ëÿ ñÿê ëÿ ðè íè äå ìè ðÿì.
Îíà ýþ ðÿ äÿ èëê þíúÿ ãî ðóé óú -
ó ëóã ñè ñ òå ìè îð òà äàí ãàëõ ìà ëû,
hÿìèí êÿíä ëÿð òÿú è ëè äþâ ëÿò òÿ -
ðÿ ôèí äÿí áÿð ïà îëóí ìà ëû âÿ
ÿùà ëè þç êÿíä ëÿ ðè íÿ, åâ ëÿ ðè íÿ
ãàé ûò ìà ëû äûð. Áó, èú òè ìàè-ñèé à ñè
âÿ çèéé ÿ òèí íîð ìàë ëàø ìà ñû ö÷öí
âàú èá äèð âÿ áó ìÿ ñÿ ëÿ òÿú è ëè
ùÿé à òà êå ÷û è ðèë ìÿ ëè äèð.

Àë ëàh-Òÿ à ëà Òöðêèé ÿéÿ åëÿ
çÿ íý èí òÿ áè ÿò áÿõø åäèá êè, áó
âà ðè äàä äöíéà íûí hå÷ áèð þë êÿ -
ñèí äÿ éîõ äóð. Áó ñÿð âÿò ëÿð äÿí
áè ðýÿ éà ðàð ëà íûá äþâ ëÿ òè èí êè øàô
åò äèð ìÿê ëà çûì äûð.

Ñèð äåé èë êè Àâ ðî ïà èã òè ñà -
äèéé à òû Òöðêèéÿ âÿ äè ý ÿð øÿðã
þë êÿ ëÿ ðè íèí òÿ áèè õàì ìàë åhòèé -
à òû âÿ èø ÷è ãöââÿ ñè håñà áû íà

ìþhêÿì ëÿ íèá. Îí ëà ðûí éàë íûç
òåõ íî ëî ý èé à ñû èí êè øàô åäèá.
Òöðêèé ÿ äÿ äÿ ñà áèò ëèê éà ðàí ñà,
ãÿðá òåõ íî ëî ý èé à ñû Òöðêèé ÿéÿ
ýÿ òè ðè ëÿð ñÿ, èíà íû ðàì êè, þë êÿ èã -
òè ñà äèéé à òû ðÿhìÿò ëèê Òóð ãóò
Þçà ëûí hàêè ìèéé ÿ òè äþâðöíäÿ êè
èí êè øà ôûí äàí äà ñöðÿò ëè èí êè øàô
åäÿð.

Òà ðèõ ÷è ëÿ ðèí ãÿ íà ÿ òè íÿ ýþ ðÿ,
áó ìöíà ãè øÿ íè âàõ òû èëÿ Îñ ìàí -
ëû èì ïå ðèé à ñû íû äàü û äàí èí ùè ñàð -
÷û äþâ ëÿò ëÿð éà ðà äûá. ×öíêè, î
äþâð äÿ Îñ ìàí ëû ÿðà çè ñèí äÿ
ìöñòÿ ãèë âÿ ãåé ðè-ìöñòÿ ãèë
Êöðäöñòàí äþâ ëÿò ëÿ ðè îëóá âÿ
êöïä õàë ãû èëÿ òöðê õàë ãû àðà ñûí -
äà ùå÷ áèð ïðî áëåì îë ìàé ûá.
Îñ ìàí ëû èì ïå ðèé à ñû ñöãó òà óü -
ðàé àí äàí ñî íðà, Òöðêèé ÿ íèí ïàð -
÷à ëà íàú àü û íû ýþ ðÿí Àòàòöðê
Êöðäöñòà íà, Àíà äî ëó íóí êöðä
àü ñàã ãàë ëà ðû íà ìöðàú è ÿò åäèá,
îí ëàð äàí êþ ìÿê èñ òÿé èá. ßâÿ -
çèí äÿ èñÿ îí ëà ðà âÿä âå ðèð êè,
ýÿ ëÿú ÿê äÿ Òöðêèéÿ òöðêëÿð ëÿ
êöðäëÿ ðèí ôå äå ðà òèâ äþâ ëÿ òè îëàú -
àã. Áó àí ëàø ìà "Ñåâð" ìöãà âè -
ëÿ ñèí äÿ äÿ þç ÿê ñè íè òàï ñà äà,
"Ëî çàí " àí ëàø ìà ñûí äà êöðä ìÿ -
ñÿ ëÿ ñè ãó ëàã àð äû íà âó ðó ëóá. Èñ -

ìÿò Èíþíö hàêè ìèéé ÿ òè
äþâðöíäÿ áóí ëàð óíó äó ëóá. Èí -
äèé ÿ äÿê Òöðêèé ÿ äÿ  êöðä õàë ãû -
íûí 80-äÿí àð òûã ñè ëàhëû öñéàí ëà -
ðû îëóá. Äåé è ëÿ íÿ ýþ ðÿ, ÏÊÊ
áó ìÿ ñÿ ëÿ íèí ÿâ âÿë ñè âèë éîë ëà
hÿë ëè íÿ ÷à ëû øûá. Àì ìà íÿ òèúÿ
âåð ìÿé ÿí äÿ, Þú à ëàí 1984-85-
úè èë ëÿð äÿ ñè ëàhëû ìöáà ðè çÿ éî ëó -
íó ñå ÷èá. Àòàòöðêöí êöðä õàë ãû -
íà âåð äèéè âÿ äèí éå ðè íÿ éå òè ðèë -
ìÿ ñè íè òÿ ëÿá åäèá. Êöðäëÿ ðèí òÿ -
ëÿ áèí äÿ Òöðêèéÿ äþâ ëÿ òè íèí
èêèéÿ áþëöíìÿ ñè ìÿ ñÿ ëÿ ñè ãîé -
óë ìàé ûá. Ëà êèí èí äè ìÿ ñÿ ëÿ
óçà íàð ñà, áó çà ìàí ìà ðàã ëû
ãöââÿ ëÿð éÿ ãèí Òöðêèé ÿ íè èêè
éå ðÿ äåé èë, áèð íå ÷ÿ èå ðÿ áþ ëÿ
áè ëÿð ëÿð. Éå íÿ äåé è ðÿì, õàë ãûí
éå ý à íÿ èñ òÿéè âàhèä Òöðêèéÿ
áàé ðàüû àë òûí äà ôå äå ðà òèâ äþâ ëÿ -
òèí éà ðà äûë ìà ñû äûð. Ùàë-ùà çûð äà
ÄÒÏ ïàð òèéà ðÿù áÿð ëÿ ðè áàø äà
Åù ìÿä Òöðê îë ìàã ëà, áöòöí

ñèé à ñè òÿø êè -
ëàò ëàð äå ìÿê
îëàð êè, ùÿð
ýöí ùþ êó -
ìÿ òÿ áà ðûø
ÿë ëÿ ðè íè óçà -
äûð ëàð. Àìà
ý å  í å  ð à ë  ë à ð
áà ðûø ÿë ëÿ ðè -
íèí ñà ùèá ëÿ -
ðè íè ùÿá ñõà -
íà ëà ðà äîë -
ä ó ð  ì à ã  ë à
ùÿ äÿ ëÿé èð âÿ
òöðê âÿ êöðä
õ à ë  ã  ë à  ð û  í û
ãàð øû-ãàð øûéà
ã î é  ì à ã  ë à
ìÿ øü óë äóð.
Áå ëÿ ýå äÿð -
ñÿ ìèë ëÿò âÿ -
ê è ë  ë ÿ  ð è  í è í
ùÿá ñè íÿ áà ø -

ëà íà áè ëÿð âÿ áó íóí ñî íó ôÿ ëà -
êÿò ëÿ íÿ òèú ÿ ëÿ íÿ áè ëÿð.

Ôè êèð âå ðèí, ÏÊÊ-íûí éà ðà -
äûú û ñû Àá äóë ëà Þú à ëàí äûð ñà, äàü -
äà êû ýå ðèë ëà ëàð îíà èòà ÿò åäèð ñÿ,
áó ìÿ ñÿ ëÿ äÿ áàø ãà ëà ðû éàë íûç
âà ñè òÿ ÷è îëà áè ëÿð âÿ ÄÒÏ áó
ìèñé à íû ùÿé à òà êå ÷èð ìÿê èñ òÿé -
èð. 

Àðàø äûð ìà ëà ðà ýþ ðÿ, Òóð ãóò
Þçàë äþâðöíäÿ Úÿ ëàë Òÿ ëÿ áà íè,
ßhìÿä Òöðê âÿ áàø ãà ëà ðû
ðÿháÿð ëèê ëÿ ýþðöø êå ÷è ðÿ ðÿê,
Òöðêèé ÿ äÿ ôå äå ðà òèâ äþâ ëÿ òèí
éà ðà äûë ìà ñû ìÿ ñÿ ëÿ ñè íè ìöçà êè -
ðÿ åäèá ëÿð.

Ëà êèí "ßðý ÿ íÿ êîí"-òåð ðîð ÷ó
ýå íå ðàë ëàð áó íà èì êàí âåð ìÿé -
èá âÿ 17- ìèí ãåé ðè ìÿú ùóë úè -
íàé ÿò òþ ðÿ äè ëèá, ùàí ñû êè, îí ëà ðûí
ñöìöêëÿ ðè  èí äèè Áî òàø ãóé ó ëà -
ðûí äàí ÷û õûð. Ùÿ ìèí ýå íå ðàë ëà ðûí
áÿ çè ëÿ ðè èí äè êè "ßðý ÿ íÿ êîí"÷ó
òåð ðîð òÿø êè ëà òû íûí öçâëÿ ðè êè ìè
ìöhàêè ìÿéÿ ÷ÿ êè ëèð ëÿð. 

Äåé è ëÿ íÿ ýþ ðÿ, Òóð ãóò Þçàë
þëöìöíäÿí bir ýöí ÿâ âÿë þë êÿ -
íèí ôå äå ðà òèâ ðå ñ ïóá ëè êà îë äóü ó -
íó åëàí åò ìÿê èñ òÿé èá. Àì ìà
ìöÿì ìà ëû þëöìö ÷îõ ëà ðû íû øîê

åò ìèø, ùÿ ëÿ äÿ îíóí þëöìö õàë -
ãû äöøöíäöðöð. Ñî íóú çÿhÿð ëÿí -
äèéè ñþé ëÿí äè... 

Ñî íðà äàí ÀÁØ òÿ ðÿ ôèí äÿí
hàêè ìèéé ÿ òÿ ýÿ ëÿí Òàí ñó ×èë ëÿð
âÿ äè ý ÿð ëÿ ðè äÿ áó ìÿ ñÿ ëÿ íè
þðò-áà ñ äûð åò ìÿéÿ ÷à ëûø äû ëûð.
Àì ìà áó ýöíêö ÀÊÏ hàêè -
ìèéé ÿ òè íèí ðÿháÿð ëÿ ðè îëàí Àá -
äóë ëà Ýöë âÿ Òÿé èá ßð äîü àí
êå ÷ ìèø ñèé à ñÿ òèí hå÷ äÿ äþâ ëÿ -
òèí õåé ðè íÿ èø ëÿ ìÿ äèé è íè ýþðöá,
ìÿ ëóì "êöðä à÷û ëû ìû" ïðî ãðà -
ìû íû èðÿ ëè ñöðöáëÿð. 

Ìÿí ÿìè íÿì êè, êöðäëÿ ðèí
ìèë ëè-ìÿ äÿ íè hàã ëà ðû òà íûí ñà,
ãàð øû äóð ìàéà ñîí ãîé ó ëàú àã.
Ëà êèí íÿ äÿí ñÿ, Òöðêèéÿ
hþêó ìÿ òè áó hàã ëà ðû òà íû ìàã -
äàí ÷ÿ êè íèð. Àçÿð áàéú àí äà äà
àç ñàé ëû õàë ã ëàð âàð. Òà ëû øûí
äà, ëÿ çý è íèí äÿ, êöðäöí äÿ,
àâà ðûí äà þç äè ëèí äÿ ðà äèî ñó,
ãÿ çå òè âÿ ñà è ðè âàð. Áóð äà
hàí ñû ñà ïðî áëåì éà ðà íûá ìû? 

Ìÿ íÿ åëÿ ýÿ ëèð êè, Òöðêèéÿ
ðÿù áÿð ëÿ ðè òÿú è ëè ãÿ ðàð âåð ìÿ ëè,
áó ìÿ ñÿ ëÿ íèí ùÿë ëè íè òåç ëÿø äèð -
ìÿ ëè äèð. ßý ÿð Òöðêèéÿ hþêó ìÿ -
òè äÿ ÿâ âÿë äÿí Èëhàì ßëèé åâ
úÿ íàá ëà ðû íûí àç ñàé ëû õàë ã ëà ðà
ýþ ñ òÿð äèéè ãàéü û íû êöðä õàë ãû íà
hèññ åò äèð ñÿé äè, èí äè êè âÿ çèéé ÿò
éà ðàí ìàç äû âÿ áó ïðî áëåì ÷îõ -
äàí þç ùÿë ëè íè òà ïàð äû. Éåð ëè
òîï ëó ìóí äå äèé è íÿ ýþ ðÿ, ÏÊÊ
òÿê òÿ ðÿ ô ëè àòÿø êÿñ åëàí åäèá,
Èðàã ÿðà çè ñèí äÿ êè äàü ëà ðà ÷ÿ êèë -
ëèá. Ëà êèí ýå íå ðàë ëàð áó àòÿø êÿ -
ñè ïî çà ðàã òàí ê ëà, òÿéé à ðÿ èëÿ,
âåð òà ëèé îò ëà îí ëà ðûí öñòöíÿ ýå äèð
âÿ íÿ òèú ÿ äÿ ùÿð èêè òÿ ðÿô äÿí þë -
êÿ íèí úà âàí îü ëàí âÿ ãûç ëà ðû
ùÿ ëàê îëóð.

Þë êÿ äÿ êè ÿí èðè hÿð áè òÿ -
ìàéöëëö çà âîä ëà ðûí ÿê ñÿ ðèéé ÿ òè
îí ëà ðà ìÿõ ñó äóð. Éÿ íè òÿ ãàö -
äÿ ÷û õàí äàí ñî íðà ýå äèá îòó ðóð -
ëàð îð äà âÿ äå ìÿ ëè, çà âî äóí
ðåí òà áåë ëè èø ëÿ ìÿ ñè, èñ òåhñàë åò -
äèéè ñóð ñà òûí ýÿ ëèð ýÿ òèð ìÿ ñè
ö÷öí áó êè ìè ìöíà ãè øÿ íèí
óçàí ìà ñû îí ëàð ö÷öí ÿùÿ ìèéé -
ÿò ëè âÿ âàú èá äèð. Ùå÷ êèì þç
"øàù ëûã" òàõ òûí äàí õî ø ëóã ëà
ÿë ÷ÿê ìÿç! Ùÿð çà ìàí òàõ òû íûí
ÿìèí ëèé è íè ãî ðó ìà ëû äûð.    Éó -
õà ðû äà äà  äà ãåéä åò äèì êè,
Àìå ðè êà, Èíý èë òÿ ðÿ âÿ äè ý ÿð
äþâ ëÿò ëÿð ñè ëàhû Òöðêèé ÿéÿ äÿ
âå ðèð, ÏÊÊ-éà äà. ßý ÿð áó ãàð -
äàø ãû ðü ûí ëà ðû îë ìà ñà, èí ùè ñàð ÷û
äþâ ëÿò ëÿð êþù íÿë ìèø ñè ëàù ñóð ñà -
òû êè ìÿ ñà òûá ìàë ëà ðû íû "äè ðèëò -
ìÿ ëè äèð ëÿð" êè, éå íè ëÿ ðè íè èñ òåù -
ñàë åò ñèí ëÿð. ßë áÿò òÿ, ýå íå ðàë ëà -
ðà, ÷öíêè áó ñè ëàù ëà ðûí ïóë ëà ðû
ñà äÿ õàë ãûí "úè áèí äÿí" ÷û õûð ëà -
êèí ãà çà íàí ýå íå ðàë ëàð îëóð. Ñè -
ëàù áà çà ðû íû èäà ðÿ åäÿí ëÿð, íåúÿ
êè, Åð ìÿ íè ñ òà íû  ñè ëàhëàí äû ðûð ëàð,
åé íè ñóð ñà òû Àçÿð áàéú à íà äà ñà -
òûð ëàð. Îí ëà ðû hÿìèí ñè ëàhëà ãû ðû -
ëàí èí ñàí ëà ðûí òà ëåéè éîõ, ãà çà -
íàú àã ëà ðû ïóë ëàð ìà ðàã ëàí äû ðûð.

Òàùèð ÑÖËÅÉÌÀÍ
“Äèïëîìàò” ãÿçåòèíèí 

áàø ðåäàêòîðó
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Bu il ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi mart
hadisələrinin 94 ili tamam olur. 1918-ci il 30 mart -3 aprel
tarixlərində Bakı şəhərində, eləcə də Bakı
quberniyasının müxtəlif bölgələrində, habelə Şamaxı,
Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan,
Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Bakı
Soveti və daşnak erməni silahlı dəstələri azərbaycan-
lılara qarşı kütləvi qırğınlar törədib. Həmin günlərdə
təkcə Bakıda 12 mindən çox azərbaycanlı milli mən-
subiyyətinə görə qətlə yetirilib. Bir həftəyədək davam
edən qətliamlarda 50 min azərbaycanlı erməni terroru-
nun qurbanı olub.

Mart qırğını zamanı Bakı şəhərinin yalnız bir yerində
qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış 57 azər-
baycanlı qadının meyiti tapılıb. Gənc qadınların diri-diri
divara mıxlanması, ermənilərin hücumundan sığınmağa
çalışan 2 min nəfərin yerləşdiyi şəhər xəstəxanasının
yandırıldığı da bu dəhşətli faktlar sırasındadır.

1918-ci ilin mart-aprel aylarında Şamaxıda 8 minə
qədər dinc sakin qətlə yetirilib. Şamaxı Cümə məscidi
də daxil olmaqla, əksər mədəniyyət abidələri yandırılmış
və uçurulmuşdu. Cavanşir qəzasının 28 kəndi, Cəbrayıl
qəzasının 17 kəndi tamamilə yandırılmış, əhalisi məhv
edilmişdi. 1918-ci il aprelin 29-da Gümrü yaxınlığında
əsasən, qadınlardan, uşaqlardan və yaşlılardan ibarət 3
min nəfərlik azərbaycanlı köçü pusquya salınaraq son
nəfərinədək məhv edilib. Erməni silahlı dəstələri
Naxçıvan qəzasının bir neçə kəndini yandırmış,
Zəngəzur qəzasında 115 azərbaycanlı kəndi məhv

edilmiş, 3257 kişi, 2276 qadın və 2196 uşaq öldürülüb.
Bütövlükdə bu qəza üzrə 10068 azərbaycanlı qətlə yetir-
ilib və ya şikəst edilib, 50 min azərbaycanlı qaçqın
düşüb. Təkcə mart ayında Şamaxının 58 kəndi Bakı
Sovetinə bağlı erməni ordusu tərəfindən dağıdılıb.
Təxminən 8 minə yaxın insan öldürülüb ki, bunun da
1653 nəfəri qadın, 965-i isə uşaq olub. 1918-ci ildə 15
min əhalisi olan Şamaxının əhalisi 1921-ci ildə təxminən
1700 nəfərə enmişdi. Quba qəzasına göndərilən daş-
nak dəstələrinin komandiri Hamazaspın başçılıq etdiyi
daşnaklar 122 kəndi yandırıb, yerli sakinləri isə min bir
əzabla qətlə yetiriblər. Azərbaycan prezidentinin 26
mart, 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə 31 mart azərbay-
canlıların soyqırımı günü elan olunub.

Qeyd edək ki, bu il fevralın 26-da Xocalı soyqırımının
20 illiyi münasibətilə keçirilən izdihamlı mitinqlərin 31
mart soyqırım günü münasibətilə keçirilməsini təklif
edənlər də var. Bu arqumenti ortaya atanlar təkliflərini
31 mart soyqırımının əhatə dairəsinin daha geniş
olması ilə əsaslandırılar.

Milli Məclisin (MM) deputatı Fəzail Ağamalı bildirdi ki,
həm 31 mart, həm də Xocalı soyqırımı bir-birindən ayrıl-
mamalıdır: “Heydər Əliyevin sərəncamı ilə soyqırım
Azərbaycanda hüquqi qiymətini tapdı. Xocalı faciəsinin
dünya çapında tanınmasına 31 mart soyqırımını da
əlavə etməliyik. Hələlik, Xocalı faciəsi ayrıca təqdim
olunur. 31 mart soyqırımı tarixə çevrilmiş bir hadisədir.
Əlimizdə olan tarixi faktlardan istifadə etməliyik. Bu
soyqırımın bir elementi kimi Quba məzarlığını da
dünyaya geniş şəkildə təqdim etməliyik. Təəssüf ki,
onun restavrasiyası başa çatmayıb. Məzarlığın muzeyə
çevrilməsi gecikir. Aidiyyəti qurumlar bunu
sürətləndirməlidirlər”.

F.Ağamalı qeyd etdi ki, ermənilər qondarma
“soyqırım” təbliğatına SSRİ-nin tərkibində olanda
başlayıblar: “ O zaman soyqırım abidəsi tikildi.
Ermənistanda bu məsələni tək dövlət öz inhisarına

almayıb. Onlar buna həm də millət olaraq nail olublar.
Dünyaya səpələnmiş soydaşlarımız bu işi hər zaman
diqqətdə saxlamalıdır. Ermənistanın faşist dövlət,
ermənilərin isə faşist millət olduğunu önə çəkməliyik.
Leyla Əliyevanın ”Xocalıya ədalət" kampaniyası konkret
nəticələrini verib. Ən ciddi faktlardan biri Britaniya, Litva
və Finlandiya rejissorlarının çəkildiyi “Sonu görünməyən
dəhliz” filminin təqdimatı oldu. Xocalı soyqırımı bu filmdə
yüksək səviyyədə lentə alınıb".

Araşdırmaçı jurnalist Nəsiman Yaqublu qeyd etdi ki,
31 mart soyqırımı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törətdiyi ən böyük qırğındı: “Həmin hadisələr zamanı
Bakıda 12 min, bəzi mənbələrdə isə 14 min insanın
qətlə yetirildiyi bildirilir. Mart soyqırımı tək Bakı ilə məh-
dudlaşmadı. Quba, Şamaxı və digər bölgələrdə də
qətliamlar davam etdirildi. 1918-20-ci illərdə bu hadisəni
qiyməti verildi. Xasməmmədovun başçılığı ilə ayrıca
fövqəladə komissiyası yaradıldı. Kifayət qədər faktlar,
şahid ifadələri toplandı. 1920-ci ildə Azərbaycan işğal
edildikdən sonra istintaq işini yekunlaşdırmaq mümkün
olmadı. Sovet hökuməti dövründə bu hadisələr yenə də
unuduldu. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra,
Xocalı hadisəsi kimi bu soyqırımına da hüquqi qiymət
verilmədi”. 

N.Yaqublunun fikrincə, Azərbaycan tarixində baş
verən faciəvi tarixləri ümumiləşdirib, bir soyqırım tarixi
elan etmək lazımdır: “Hər iki gündən bir soyqırım
deməyə dünya ictimaiyyəti də yaxşı baxmır. Xocalı kam-
paniyası bu il çox güclü oldu. Mart soyqırımına 10 gün
qalır. Amma biz dünya ictimaiyyətinə heç nə çatdıra
bilmirik. Böyük bir soyqırım muzeyi yaratmaq lazımdır.
Ermənilər Amerikada böyük bir binanı alıb soyqırım
muzeyi hazırlayırlar. Qondarma ”soyqırım"ın 100 illiyi
münasibətilə 2015-ci ildə böyük bir muzey açacaqlar.
Biz nəinki xarici ölkədə, heç Bakıda bir soyqırım muzeyi
yarada bilməmişik".

Leyla İLQAR

Gün.Az-ın İstanbuldan siyasi anal-
itik Ekrem Güzeldere ilə
müsahibəsi:
- Kürd məsələsinin Türkiyənin milli

təhlükəsizliyi üçün riskə çevirən başlı-
ca amilləri hansılardır?

- Kürd məsələsi Türkiyə üçün ən
önəmli daxili siyasi məsələsidir. Bu
yeganə məsələdir ki, burada zorakılıq,
hücum və hərbi əməliyyatlar tətbiq
olunur. Lakin ümumilikdə milli təhlükəsiz-
lik risk altında deyil.

Türkiyə 2004-cü ildən PKK-ya qarşı
silahlı mübarizəyə başlayandan bəri ölkə
iqtisadiyyatını illik 5 faizdən çox artırdı.
Nəticədə o, regionun mühüm
oyunçusuna çevrildi və 1950-ci illərdən
bəri ən stabil hökumətə çevrildi. Burada
söhbət milli təhlükəsizlikdən yox,
Türkiyənin dövləti məhdud
demokratiyadan plüralist dövlətə çevrilə
bilib-bilməyəcəyindən gedir.

- PKK hücumlarının inten-
sivləşməsini necə izah etmək olar?

- 2011-ci ilin iyun seçkilərindən sonra
zorakılıq həm PKK, həm də Silahlı
Qüvvələr tərəfindən əhəmiyyətli
dərəcədə artdı. Ötən il seçkilərdən öncə,
xüsusi xidmət orqanları ilə yüksək
dərəcəli PKK komandirləri arasında Oslo
prosesi adlanan danışıqlar gedən zaman
vəziyyətin belə olacağı gözlənilmirdi.

Lakin seçkilərdən sonra bu danışıqlar
dayandı və heç bir siyasi təşəbbüs irəli
sürülmədi. Hücumlar və hərbi əməliyyat-

lar qış vaxtı belə səngimirdi. Halbuki,
soyuq və qeyri-münasib hava şəraitində
əməliyyatlar adətən azalırdı.

Artan zorakılığın həmçinin beynəlxalq
səbəbləri də var. Suriyada çaxnaşmanın
hökm sürdüyü bir vəziyyətdə PKK
görünür Suriya və İrandan yenə də daha
çox dəstək alır, lakin bunun nə dərəcədə
olduğu hələ ki fərziyyədir.

- Kürd məsələsini həll etmək üçün
nə etmək lazımdır?

- Etnik və dini qrupların tələblərini
demokratik yolla yerinə yetirmək üsulları
uzun müddətdir ki, bəllidir. Ən vacib
addımlar siyasi sistemin desentraliza-
siyası və yerli idarələrin gücləndirilmə-
sidir. Bu idarələr öz bələdiyyələri üzrə
hansı dilin rəsmi dil olmasına qərar ver-
mək səlahiyyətinə malik olmalıdır.

Bura həmçinin bağçadan tutmuş uni-
versitetə kimi verilən təhsilin hansı dildə
olması ilə bağlı qərar da aiddir. Bunu
mümkün etmək üçün Konstitusiyada yer
alan, təhsil sistemi və bələdiyyələrdə türk
dilindən savayı digər dilin tətbiqinin
qadağan edən maddələrdə dəyişiklik
edilməlidir. Buna görə də rəhbər Ədalət
və İnkişaf Partiyası (AKP) ilə müxalifət
partiyaları arasında, kürd məsələsinə
gəldikdə isə, xüsusilə Barış və
Demokratiya Partiyası (BDP) ilə dialoq
aparmaq vacibdir. Son üç il ərzində
bunun əksi baş verdi. 2009-cu ilin aprel
ayından bəri PKK-nın baş təşkilatı
Kürdistan Topluluqlar Birliyinin üzvləri və

ehtimal olunan rəğbətçilərinə qarşı həbs
dalğası başladı. Bu kütləvi həbs zamanı,
1500-dən artıq insan həbs edildi və
7000-dən çoxu nəzarət altına alındı. Bu
cür kütləvi həbslər 2004-cü ildə Cinayət
Məcəlləsində edilən dəyişikliklər və
2006-cı ildə qəbul edilmiş Antiterror
qanunu sayəsində mümkündür.

Hər iki qanun terrorizmin tərifini
genişləndirdi və qeydi-qanuni təşkilatları
“təbliğ” edənləri və onların məqsədlərinə
uyğun hərəkət edənləri cəzalandırmağı
təyin etdi.

Bu qanunlar PKK üzvləri ilə ünsiyyət-
də olan və nümayişlərə qatılan mülki
şəxsləri həbs etməyə imkan verir.
Səmərəli və etibarlı dialoq aparmaq üçün
bu qanunlar dəyişilməli, həbs olunanların
əksəriyyəti azadlığa buraxılmalı və bu
həbslər dayandırılmalıdır. Bunu köklü
dəyişikliklərə yol vermədən və nəzəri
baxımdan sürətlə etmək olar.

Lakin Ədalət və İnkişaf Partiyası cari
dəyişiklikləri 2004 və 2006-cı illərdə etdiyi
üçün qeyd etdiyim mümkün dəyişikliklər
onların öz səhvlərini düzəltməsi kimi
görünə bilər və bu da öz növbəsində
məsələni daha da mürəkkəbləşdirə bilər.
Buna baxmayaraq, bu cür addımlar
atmadan dialoq qurmaq çox çətindir.

İkinci addım isə Türkiyədə, Şimali
İraqda və Avropada olan PKK üzvləri ilə
bağlı məsələnin həlli tapılmalıdır. Yəni
təşkilatın cinayətkar fəaliyyətində bilava-
sitə iştirakı olmayanlar əfv edilməsi və
onların cəmiyyətə inteqrasiyası təmin

edilməlidir.
Məsələnin orta dərəcəli həlli kimi,

təşkilatın yüksək səviyyəli üzvlərinin
yenidən inteqrasiya edilməsi və PKK lid-
eri Abdulla Öcalanın həbs vəziyyəti
yaxşılaşdırılmalıdır. Əks təqdirdə, əgər
heç bir şey təklif olunmursa, nə üçün PKK
əməkdaşlığa razı olsun?

- Kürd məsələsi ilə bağlı
Azərbaycan Türkiyəyə necə bir
köməklik göstərə bilər?

- İlk növbədə bu daxili məsələdir və
əsas oyunçular Türkiyənin tərəfdə
olmalıdır. Türkiyənin daxilində dəyişiklik
olmadan xaricdən gələn dəstək çox məh-
duddur. Cari vəziyyətdə önəmli oyunçu-
lardan biri İraqın Kürdistan Regional
Hökumətidir, çünki o Türkiyənin həm iqti-
sadi tərəfdaşıdır, həm də Türkiyə kürdləri
arasında çoxlu təsir vasitələrinə malikdir.

Onları işə cəlb etmək PKK ilə dialoqa
töhfə verə və onu sürətləndirə bilər. ABŞ
və Avropa İttifaqı kimi regional və
beynəlxalq oyunçular Türkiyədəki siyasi
vəziyyətlə yenidən maraqlanmalı və
demokratizasiya prosesinə dəstək ver-
məlidirlər.

Bu işə həmçinin Barış və
Demokratiya Partiyası cəlb oluna bilər və
bununla göstərmək olar ki, onlar kürd
hərəkatının beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış demokratik nümayəndələridir. Lakin
bir şeyə əmin olmaq lazımdır ki,
demokratik prosesdə heç bir halda
zorakılığa yol verilməməlidir. Bu həmin
partiyanın kürdlərin və türklərin gözündə
güclənməsinə və PKK-dan yaxa qurtar-
masına kömək edə bilər.

F.H., Gün.Az

31 MART QIRĞININDAN 94 İL ÖTÜR
Tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri ermənilərin xalqımıza qarşı 
törətdiyi soyqırımların bir tarixdə birləşdirilib qeyd olunmasını təklif edir

“PKK görünür yenə də Suriya və İrandan
daha çox dəstək almağa başlayıb”
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Serokê Herêma Kurdistanê li gel
Serok û  Endamên Encû mena
Jûra Bazirganiya Emerîkî  civiya

Roja î nê li Washington birêz Mesû d Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê li gel Serok û
Endamên Encû mena Jû ra Bazirganiya
Emerî kî  civiya. 

Di civî nê de Serok Barzanî  rewşa siyasî  û
aborî  û  bazirganiya Herêma Kurdistanê û  pêva-
joya geşbû na aboriya herêmê ji bo amadevanan
ronahî kir û  piştgirî kirina kompanya û
navendên bazirganî  û  aboriyên Emerî kî  nî şan
da ku sermayeyên wan ji bo kar û  projeyên
hemû  aliyan li Herêma Kurdistanê da bi cî h
bikin. 

Serok û  Endamên Jû ra Bazirganiya
Emerî kî  jî  bi girî ngiyê ve li Herêma Kurdistan
û  rewşa aramiya wê nirxandin û  wekî
Herêmekî  geşbû na aboriya li navçeyê da wesif
kirin û  amadehiya xwe û  kompanyayên
Emerî kiyan jî  ji bo vegerxistina sermayeyên
xwe û  bi cî h kirina projeyên bazirganî  û
aboriyên li Herêmê da nî şan da. 

Paşê li guftû goyeke vekirî  de çendî n
mijarên dinê sebaret bi yasa û  rênimayiyên
aborî  û  bazirganiya li Herêma Kurdistanê û  der-
fetên wê yên karkirinê ronahî  kirin. 

Jû ra baziganiya Emerî kî  navendekî  mez-
inê bazirganî  û  aboriya Emerî kaye û  nû ner-
ayetiya hezaran kompanya û  karsazên mezinê
Emerî kî  dike ku li ser asta navdewletî  da
hatine nasî n. 

Erdogan û  Davutoglu avakirina
hikû meta Kurdistanê pî roz kirin

Serokwezî rê Tirkiyê û  wezî rê derve yê wî
welatî  avakirina hikû meta Kurdistanê li
Nêçî rvan Barzanî  pî roz kirin. Î ro roja î nê,
Receb Teyib Erdogan û  Ahmet Davutoglu bi riya
telefonê bi Nêçî rvan Barzanî  re ketin pêwendiyê
û  damezirandina hikû meta Kurdistanê pî roz
kirin û  jêre serkeftin xwestin. Di vê hevdî tina
telefonî  de serokwezî rê Tirkiyê bi fermî
Nêçî rvan Barzanî  dawetî  Tirkiyê kir.

Avestakurd

Li Diyarbekirê operasyon
û  li Zapê bombebaran!

spor, astsû bayî  û  berendamê qeymeqam ku
ji aliyên HPG'ê ve hatibû n revandin, artêşa Tirk li
bejahiya  Diyarbekirê operasyon da dest pê kirin.
Her weha  balefirên şer yên artêşa Tirk ji
demjmêrên sibehê ve herêma Zapê bombebaran
dikin. Li gor çavkaniyên deverê artêşa Tirk di
bombebaranê de bombeyên mî sket yên di
navnetewî  de qedexe jî  bikar anî ne. 

Avestakurd

Li çiyayên bakurê Kurdistanê 
operasyonên artêşa Tirk berfireh dibin

Li demeke ku rojeva Bakurê Kurdistanê û
Tirkiyê bi gotû bêjên muzakareyê û  muxatab germ
dibe, artêşa Tirkiyê bi piştgiriya balefirên şer  dest
bi operasyonên berfireh kir û  her ku diçe li gelek
çiyayên Bakurê Kurdistanê operasyon berfireh
dibin. Artêşa Tirk ji duhî  were li Çewlik. Mû şê û
Diyarbekirê operasyon dane dest pê kirin. Di van
operasyonan de hijmareke mezin leşker,
yekî niyeên taybet, tirimbêlên leşkerî  û  balefirên
şer cih digirin. Li gor çavkaniyên deverê dengê
çek, top û  bombeyan ji van deveran bilind dibin. 

Avestakurd

Li Peymangeha Washington ya
Siyaseta Rojhilata Nêzî k, birêz
Mesû d Barzanî  Serokê Herêma
Kurdistanê gotarekî  pêşkêş kir û
têda tî şk xiste li ser rewşa niha ya
Iraq û  Herêma Kurdistan û
navçeyê. Piştî  pêşkêş kirina gotara
xwe, Serok Barzanî  bersî va hej-
marek pirsiyarên amadevanan ya
sebaret bi rewşa niha ya Iraq û
Herêma Kurdistan û  navçeyê û
armanca serdana xwe ya
Emerî kayê da. 

Li bersî va pirsiyarekî
Peymangeha Washington ya
Siyaseta Rojhilata Nêzî k, sebaret
bi helwesta Emerî ka beramber bi
Iraq û  Herêma Kurdistanê, Serok
Barzanî  ragihand ku Serokê
Emerî ka û  Cî girê wî  tekez li ser
wê yekê kirin ku ew pabendin bi
Iraqekî  demokratî  federalî  û  fireh
alî . Her wiha pabendin bi Herêma
Kurdistan û  xelkê Kurdistanê. Her
wiha Serok Barzanî  got: Em tu
demek li pey tolhildanê neketî n,
em dixwazin rû peleke nû  li gel
hemû  aliyan vekî n û  herdem me
hewl ji bo aramiya asayî şê daye.
Her ji bo wê yekê gelek ji welatên
biyanî  bi berdewamî  hewla wê
yekê didin ku pêwendiyên bazir-
ganî  û  veberhênanê li Herêma
Kurdistanê de encam bidin. 

Di derbarê pêşketinên Herêma
Kurdistanê jî  Serok Barzanî  tî şk
xiste li ser wê yekê ku Herêma
Kurdistanê bi berdewamî  berev
pêşveçû nê de ye û  mî nak jî  ji bo
vê rastiyê eweye ku li van deh salên
derbasbû yî  de heta niha asta
nexwendewarî  bi rêjeya sedî  pen-
cih û  şeş guheriye sedî  şanzdeh. 

Sebaret bi rewşa asayî şa Iraqê
jî  Serokê Herêma Kurdistanê ragi-
hand ku ji yek milyon zêdetir çekdar
heye, lê belê kiryarên terorî stiyan
her berdewamiya xwe heye û  li
rû yê siyasî  ve jî  niha Iraq li nav
qeyranekî  mezin daye. Serok
Barzanî  tekez li wê yekê jî  kir ku ev
Iraq bi xwî na xelkê Iraqê bi berhem
hatiye, heta dawiyê jî  bergiriyê lê
dikî n. 

Li bersî va pirsiyarekî  din da di
derbarê destû ra Iraq, Serok
Barzanî  got: Destû ra Iraqê
destû rekî  başe, lê belê rêjeya
pabendbû na bi wê destû rê gelek
lawaze û  li heman demî  de jî  me
hemû yan dengê xwe ji bo wê
destû rê daye û  min daxwaz ji aliyê
siyasiyan kiriye bi pêkve rû nin û  rê
li dû barebû na dî ktatoriyetê li vî
welatî  da bigrin û  peymana
Hewlêrê cî h bi cî h bikin. Her wiha
cext jî  kir eger hemû  aliyek riza-
mendî  li ser vê pêvajoyê nebû , wê
demê neçarî n eger çareseriya
kêşeyan neyê kirin, her yek ji me
vegerî n ser raya mî lletê xwe. 

Li bersî va pirsiyarekî  Serokê
Peymangeha Washington ya
Rojhilata Nêzî k, Serok Barzanî
got: Iraq bi xwe divê çareseriya
kêşeyên xwe bike, neku hêvî  bibe
destekî  derekî  û  serdana min a ji
bo vir, tu hêviyeke ji wan armancan
li pişt xwe tû ne, ku mebest jê
hêvî birin bê ji bo welatek bi
mebesta çareserkirina kêşeyan. 

Li bersî veke din de Serok
Barzanî  got: Eve şeş sale soz
nayên bi cî h kirin û  em jî  ji vê
pêvajoyê bêzar bû ne, ji ber ku her
sozên bê kirdar didin, mî nak jî  ji bo

vê rastiyê, xerc nekirina pereyê
kompanyayên biyaniyane û  yasaya
newft gaz, her ji bo wê yekê şandi-
na neft li Herêma Kurdistanê ya ji
bo derveyê welat hatiye ragirtin. 

Di derbarê qeyrana Sû riye jî  bi
taybetî  pirsa Kurd li wî  welatî  da,
Serok Barzanî  tekez li wê yekê kir
ku bi hemû  awayekî  piştevaniyê li
Kurdên Sû riye dikî n, lê belê ewe jî
eve nagihî nê ku li ruyê serbazî  ve
yan pêdana çek em hevkariya wan
bikî n, belku hewl ji bo ewe didî n bi
awayeke dî blomatkariyane û
aştiyane ji aliyê tu kesek ve mafên
Kurdên rojava neyên binpêkirin. 

Sebaret bi maddeya 140 a
destû rê Iraqê, Serok Barzanî
rû nî kir ku bi cî hkirina wê maddeyê
çareseriyeke temame ji bo vê
kêşeyê. Lê belê eve çend saleke
Hikû meta Iraqê bi berdewamî  bi
cî hkirinê radikin û  em gelek ji dil ve
dibêjî n navçeyên veqetandî  neku
navçeyên kêşe li ser, ji ber ku
guman têda tû ne ku ew navçe
Kurdistanî ne û  roja çareserkirina
wan jî  her dihêt. 

Sebaret bi kêşeya di navbera
Turkiye û  Partiya Karkerên
Kurdistanê jî  Serok Barzanî  ragi-
hand, ku em herdem hewl didî n
kêşeyên di navbera wan bi
awayeke aştiyane bê çareser kirin
neku bi şer, her demek jî  ku me
zanî  nêzî kî  şer dibin, em nabî n
aliyek ji wê, belku tenê ji bo çare-
seriya aştiyane hewl didî n. 

Sebaret bi pirsiyarek di derbarê
dest girtina komek desthilatek ji
Iraqê bi destê take kesek ve,
Serokê Herêmê ragihand: Em tu
demek ne li gel ewe ne ku gelek
post û  desthilat li destê take kesek
da bê komkirin wekî  wê yekê ku li
Iraqê da ji aliyê hinek ji berpirsan ve
dihête kirin. 

Di derbarê programa atomiya
Î ran û  bandora sizadana wê ya ji
aliyê Neteweyên Yekgirtî  ve li ser
Herêma Kurdistanê ve, Serok
Barzanî  ragihand ku me pê xweşe
pêwendiya me li gel Î ranê xweş bê,
lê belê ewe jî  eve nagihî ne ku li
hemû  xalan da em rêkbikevî n, ji
ber ku xalên me yên cû da jî  li gel
wî  welatî  da hene, lê belê li heman
demî  de jî  xalên hevbeşên me jî
hene, lê belê em herdem pabendî n
bi biryarên Encû mena Asayî şa
Navdewletî . 

krg.org

Serok Barzanî  li Peymangeha Washington ya
Siyaseta Rojhilata Nêzî k gotarekî  pêşkêş kir

Demirtaş: 98 sal jî  derbas be Roboskî  ji bîr nabe
Hevserokê Partiya Aşitî  û  Demoqrasiyê (BDP) Selahattî n Demirtaş di kom-

civî na partiyê a meclî sê de axifî  û  mijarên rojevê nirxandin. 
Demirtaş komkujiya Roboskiyê ku bû yer 98 roj berê qewimî , wiha got: “Ne

98 roj, 98 sal jî  derbas be em komkujiya Roboskiyê jibî r nakin. Heta î ro ne
î fadeya kesekî  standine ne jî  kesek girtine lê gundiyên ku muqawemetî
qeymeqam kirin tavilê hatin girtin. Meheke ku agahiyan ji serfermandariyê
dixwazin, navbera meclî s û  wan 50 metro ye, qomisyon ku nikare tiştekî  bike
bila î stifa bike.”

Demirtaş di berdewamiya axaftina xwe de li ser mijara muzakerekirinê jî  sek-
inî  :“ Em amadene ji bo hevdî tinan. Ger hû n dixwazin vê pirsgirêkê bi aştiyane
û  muzakera çareser bikin, keremkin werin deriyê me ji we re vekiriye. Tenê bila
her tişt eşkere, ber çavên gel bên kirin ka kî  çi dixwaze û  plan û  projeyê kê
hene.” Demirtaş di mijara girtî gehan de jî  :”Dema himumeta AKP bû  desthilat-

dar 59 hezar girtî  hebû n, niha hejmar 130 hezar e. Girtî  li ser hev radizên. 1.500 kes yên di greva birçî bû nê de ne, zêde-
tir 40 parêzer ku jê 35 parêzerê Ocalan in, hatine girtin, ji holê hî n dozname jî  tine.” 

AVESTAKURD
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Demjimêr du yê piştî
nî vroya î ro 04.04.2012
Çarşem bi dema
Washingtonê li Koşka
Spî , birêz Mesû d
Barzanî  Serokê Herêma
Kurdistanê ji aliyê birêz
Barack Obama Serokê
Wî layetên Yekgirtiyê
Emerî ka ve bi germî  hate
pêşwazî  kirin.

Li hevdî tina di navbera
her du aliyan de rewşa
Iraq û  navçeyê û
pêwendiyên di navbera
Herêma Kurdistan û
Emerî ka hate guftû -
gokirin.

Birêz Barack Obama
Serokê Wî layetên
Yekgirtiyê Emerî ka
pabendbû na xwe û
welatê xwe ji bo pişt-
gî rî kirina li doza gelê
Kurd ragihand û  tekez li
ser wê yekê jî  kir ew pişt-
gî rî  berdewam dibin bo
ku Iraqekî  nû  li ser binge-
ha demokrasî  û
hevbendiya rasteqî ne û
pabendbû na bi destû r
dabimezrê. 

Dû bare pabendbû na
Emerî ka jî  bi wan soz û
peyamana rageyand ku
berê li navbera Emerî ka û
Herêma Kurdistanê de
hebû ye û  tî şk xiste li ser
dî roka qurbanî dana gelê
Kurd ku ji bo bi destanî na
mafê rewayên xwe xebat
kiriye.

Her wiha ragihand her
li sala 1991 ve projeyên
hevbeş li navbera
Emerî ka û  Herêma

Kurdistanê de heye û  her
du alî  jî  yek armanca xwe
heye û  hebû ye ew jî
damezrandina Iraqekî  nû
ya li ser bingeha
demokrasî  û  federalî  û
berfirehî  û  hevbendiya
rasteqî ne li desthilat da û
pabendbû na bi destû re.

Mebesta Barack
Obama ewe bû  ji nêzî k
ve dî tin û  nêrî nên Serok
Barzanî  ya di derbarê
rewşa siyasiya niha ya
Iraqê bizanê û  wan dî tin
û  nêrî nan jî  bi girî ng
zanî  û  rola Serok

Barzanî  jî  li serxistina
pêvajoya siyasî  li Iraq û
rêxistina Iraqa nû  bi
girî ng wesif kir û  dest-

pêşxeriya Serok Barzanî
jî  bilind nirxand ku
Hikû meta niha ya Iraqê
pêkhatiye û  daxwaz ji
Serok Barzanî  kir ku ji bo
rizgarkirina Iraqê ji wê
qeyrana siyasiya ku niha
heye li ser rola xwe ya
girî ng de berdewam bibe
û  bi pêwî st jî  zanî  ku
pêwendiyên di navbera
Emerî ka û  Herêma
Kurdistanê li astekî  bilind
de berdewam bibin. 

Li beşekî  dinê civî nê
de tî şk xistin li ser rewşa
navçeyê û  rû dawên

Sû riye û  her du alî  tekez
li ser wê yekê kirin ku
pêwî ste gel bi azadî
desthilata xwe hilbijêrin.

Li dawiyê de Serok
Barzanî  ji bo wê
pêşwaziya ku li cenabê wî
û  gelê Kurd hatiye kirin
spasî  Serokê Emerî ka kir
û  ragihand Herêma
Kurdistanê her li destpêkê
ve beşek bû ye ji çare-
seriyê û  herdem hewl
daye Iraqê berev welatekî
demokrasî  û  firehî  û
pabendbû na bi destû rê
ve bibe.  Tekez jî  kir ku
pêwî ste kêşeyên di
navbera Herêm û  Bexda li
ser bingeha destû rê bêne
çareser kirin.

Serokê Herêma Kurdistanê 
ji a l i y ê  W e z î r a  D e r v e y a  
Emerîka ve hate pêşwazî  kirin

Berî  nî vroya î ro di dema Washingtonê
birêz Mesû d Barzanî  Serokê Herêma
Kurdistanê li avahiya Wezareta Derveyê
Emerî ka ji aliyê Hillary Clinton Wezî ra
Derveya Emerî ka ve hate pêşwazî  kirin.

Li hevdî tinê de ku hejmarek yarî deder û
şêwirmendên Wezareta Derveya wî  welatî
amade bû n, çendî n mijarên pêwendî dar bi
rewşa niha ya Iraq û  navçeyê hate nirxandin.

Sebaret Herêma Kurdistanê jî  pêvajoya
giştiya Herêmê û  pêwendiyên di navbera
Emerî ka û  Herêma Kurdistanê û  çawayiya
berev pêşbirina zêdetirê wan pêwendiyan li
hemû  rû yek ve hate guftû gokirin. 

Serokê Herêma Kurdistanê ji
aliyê Cî girê Serokê Emerî ka
ve hate pêşwazî  k ir in

Î ro 04.04.2012 Çarşem birêz Mesû d
Barzanî  Serokê Herêma Kurdistanê li Koşka
Spî  ya Washingtonê ji aliyê birêz Joe Biden
Cî girê Serokê Wî layetên Yekgirtiyê Emerî ka
ve bi germî  hate pêşwazî  kirin.

Li hevdî tinê de ji bilî  bi xêrhatina Serok
Barzanî  ya Washingtonê behsa pêvajoya
siyasiya Iraq û  Herêma Kurdistan û  qeyranên
navçeyê û  çawayiya çareserkirina kêşeyên
Iraqê û  pêşxistina asta pêwendiyên di navbera
Herêma Kurdistan û  Emerî kayê kirin.

Her wiha heman roj li Koşka Spî  firavî neke
rêzgirtinê li ser xatirê Serok Barzanî  hate
amade kirin.

krp.org

Ji ber ku î nternet vedikir bavê
wî  ew bi darê ve zincî r kir

Li welatê
K a m b o ç i y a y ê
bavekî  kurê xwe bi
dara ceylanê ve
zincî r kir. Gelo kur
çi tawan kiribû  heta
bavê wî  ew bi darê
ve zincî r kir? Li gor
daxuyaniya polî sên
vî  welatî , kur diçû

î nternet vedikir û  li ser î nternetê bi pêlî stikan
dilî st, lewma bavê wî  ew zincî r kiriye. Paşê
polî s li bavê reviyayî  digerin.       Avestakurd

Serokê Herêma Kurd is tanê j i  a l i yê Serokê 
Wilayetên Yekgirtiyê Emerî ka ve hate pêşwazî  kirin

Serokê Herêma Kurdistanê
Mesû d Barzanî  di serdana xwe ya li
Washingtonê ku bi awayekî  fermî  ji
aliyê Emerî ka ve hatibê vexwendin,
Bexda hişiyar kir. 

Serokê Herêma Kurdistanê
Mesû d Barzanî  li Enstutuiya
Washingtonê axivitinek pêşkêş kir.
Yek ji mijarên girî ng yê axivitina
Serokê Herêmê têkiliyên di navbera
Bexda û  Hewlêrê de bû n. Serokê
Herêmê di vê der barê de Bexda hişi-
yar kir û  got "Ev 6 sale em li bendê
ne ku soza xwe bî nin cih, lê her

carekê dibêjin; hilbijartin heye, ev
heye hincetan nî şan didin û  soza
xwe pêk naynin." Her li ser vê mijarê
Serokê Herêmê weha berdewam kir
"Em êdî  li benda wan namî nin, em
westiyan, bê zar bû n. Pêwî ste ew
gotin êdî  vegerin pêk anî nê. Emê
ligel komên din yên siyasî  bicivin û
hewl bidin pirsgirêkê çareser bikin.
Ger nebû  wê demê em neçarin berê
xwe bidin gel û  hemû  rastiyan ji gel
re bibêjin. Mafê me ye em berê xwe
bidin gel. Lê, belê ev hilbijarteka
dawiye."                     Avestakurd

PYD: Em li Rojavayê Kurdistanê pêngav 
bi pêngav nêzî  armanca xwe dibin

Serokê PYD'ê Muslum Salih ragihand ku ew li
Rojavayê Kurdistanê pêngav bi pêngav nêzî  armanca xwe
dibin  û  armanca wan ew e avakirina "Xweseriyek
Demokratî k e." Salih li bajarê Gavle ya Swêdê tevlî
'Konferansa Meclî sa Gel ya Demokratî k ya Gavleborg"
bû  û  di civî nê de axivitinek kir. Li gor nû çeya ANF'ê, Salih
di axivitina xwe de got "Asta ku em niha gehiştinê di bin
pêşengitya PYD'ê de Gelê Kurd saziyên xwe avakirine û
gav bi gav ber bi armancên xwe ve diçin." Salih her weha
got ku 'li dijî  partiya wan kampanyekî  reşkirinê hatiye
dest pê kirin' û  got jî  'em li dijî  emperyalî st û  muxalefe-
ta Netewî  ya Sû riyê ne ku di bin çavdêriya Tirkiyê de ne.
Bi taybet em li dijî  rejî ma Esed in.' 

Avestakurd

"Kurdistan bi hevpeymanên ligel Exxon
Mobil  î mzekir î n ve girêdayî  ye"

Herêma Kurdistanê ragihand ku
ew bi hevpeymanên ligel şî rketa
Exxon Mobil hatî n î mzekirin ve
girêdayî  ne.  Li gor daxuyaniya
Ofî sa Serokatiya Rêveberiya
Herêma Kurdistanê, ew bi
girêbestên ligel şî rketa Exxon

Mobil hatî n î mzekirin ve girêdayî  ne. Her weha hate
gotin ku, Serokê Herêma Kurdistanê Mesû t Barzanî  di
dema serdana xwe ya Emerî ka de ligel Serokê Lijneya
Rêveberiya Exxon Mobil Rex Tillerson re civiyaye û  da
diyarkirin ku Herêma Kurdistanê bi girêbestan ve girê-
dayî  ye û  Rex Tillerson jî  da diyarkirin ku ew jî  ji bo kar
û  xebatê amadene.                                 Avestakurd

Barzanî  Bexda hişiyar kir: Emê berê xwe bidin gelê xwe
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Amara'ya giden BDP
Eşbaşkanı Demirtaş, Öcalan
özgürleşmeden Kürt halkının
özgürleşmeyeceğini söyledi.
Demirtaş, "Artık fikirleri gibi
kendisi de halkın içinde
olmalıdır" dedi.

AKP Hükümeti'nin 12 Eylül
rejimini aratmayacak uygula-
malarıyla halkın Amara'ya gidişi
engellenirken, BDP'li vekiller
Öcalan'ın köyüne giderek
doğum gününü halk nezdinde
kutladı. 

12 Eylül askeri darbesiyle
yüzleştiğini iddia eden AKP,
Ankara'da darbecilerin yargıla-
maya başladığı gün Öcalan'ın
doğum günü kutlamalarını
engellemek için adeta sıkıyöne-
tim ilan etti, 12 Eylül rejimini
aratmayacak uygulamalara
imza attı. İçişleri Bakanlığı'nın
yasak kararına rağmen, Kürt
Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın
63. doğum günü nedeniyle
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri

D e r n e k l e r i
F e d e r a s y o n u
( T U H A D - F E D )
tarafından bu yıl
"Tecrit değil özgürlük,
savaş değil müza-
kere" şiarıyla gerçek-
leştirilmek istenen
Amara Yürüyüşü'nü
engellemek için tüm
bölge valilikleri ve
emniyet seferber
oldu. Önceki gün
Amed, Batman, Şır-
nak, Van, Muş,
Mardin, Adana ve çok
sayıda kentten tüm
engelleme ve

baskılara rağmen Urfa'ya ulaş-
mayı başaran Kürdistanlıların
Amara'ya gidişine izin verilme-
di. 

63 doğum günü kutlandı
Amara'ya gidemeyen

Kürdistanlılar bulundukları
illerde Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan'ın 63. doğum
gününü kutladı. Yürüyüşün
yasaklanmasına da protesto
eden Kürtler, "Öcalan'a özgür-
lük" istedi. 

Barış Anneleri birçok ilde
Öcalan'ın doğum gününü pasta
keserek kutladı. Amed'de Barış
Anneleri İnisiyatifi üyesi anneler
"Rojbû na te pî roz be ey Serokê
min. Sala 63 pî roz be" yazılı
pastayı kesti. Amara
Yürüyüşü'nün yasaklanmasına
tepki gösteren Barış Annesi
Hava Kıran, "Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan olmadan Kürt
sorununda çözüm olmaz" dedi. 

Batman'da Barış Anneleri
derneğinde yapılan kutlamada,

"Öcalan'a özgürlük" pankartı
açıldı. Kadınlar kutlamaya,
ulusal kıyafetleriyle katıldı. 

Şırnak'ta doğum gününü
kutlamak için toplanan yüzlerce
kişiye polis hiç bir uyarı yap-
madan gaz bombaları ile
saldırdı, çatışma çıktı.
Olaylarda sırasında ismi öğre-
nilemeyen yaşlı bir kişi gaz
bombasından fenalaşarak has-
taneye kaldırıldı. 

Şırnak'ın Beytüşşebap
İlçesi'nde ise kadınlar BDP
binasında pasta kesti. Kadınlar
adına Sevgi Abi, "Kürt Halk
Önderi'nin tecrit altında tutul-
masını, Amara Yürüyüşü'nün
engellenmesini kınıyoruz" dedi.
Cizre'de ise sarı, yeşil, kırmızı
renklerin hakim olduğu pasta
"Biji Serok Apo" sloganlarıyla
kesildi. 

Dicle Üniversitesi öğrenci-
leri okul kampüsünde yürüyüş
yaptı. 2009 yılında Amara'da
yaşamını yitiren Mahsun
Karaoğlan'ın fotoğrafının da
taşındığı yürüyüşte Öcalan'a
özgürlük istendi. 

Amed'in Lice İlçesi'nde de
Kali Mahallesi'nde Öcalan'ın
doğum gününü kutlayan
yüzlerce kişi önceki akşam ateş
yakıp, havai fişek gösterisi
yaptı, davul-zurna eşliğinde
halaylar çekti. 

Öcalan'ın doğum gününün
gece kitlesel gösterilerle kut-
landığı Cizre, Suruç ve Derik'te
esnaf ise dün kepenk kapatarak
Amara Yürüyüşü'nün engellen-
mesini protesto etti. Manisa ve
Van'da da önceki gece havai
fişekli kutlamalar yapıldı.

Türk ordusu askeri
operasyonlarına devam
ederken, Şemdinli'de
yaşanan çatışmada en az 1
asker öldü, 1 asker yara-
landı.

Hakkari'nin Şemdinli
İlçesi kırsal alanında
operasyona çıkan askerler
ile HPG'liler arasında dün
çatışma çıktı. Türk kay-
naklarına göre; Derecik
Beldesi Yeşilova Köyü kır-
salında yaşanan çatışmada
1 üsteğmen öldü, 1 asker
de yaralandı. Hakkari
Valiliği de yaptığı açıklama-

da çatışmadaki bilgileri
doğruladı. Yerel kaynaklar
ise, çatışmada daha fazla
yaralı askerin bulunduğunu
belirtti. Bölgeye yoğun
askeri sevkiyat yapıldı. 

Amed'in Lice İlçesi'ne
bağlı Xiraban (Şenlik),
Akçapınar (Spenî ), Bine
Zuğur köyleri kırsalına sivil
ve zırhlı araçlarla çok sayı-
da asker sevk edildi. Apê
Musa alanı olarak bilinen
alanlarda özel askeri birlik-
lerin yerleştirildiği bildirildi.
Öte yandan Amed'in Hani
İlçesi'ne bağlı Kaledibi

(Seyar) Köyü kırsalına da
askerlerin sevk edildiği
öğrenildi. 

TSK'nin Dersim'in Dinar
Deresi ile Çiçekli Köyü kır-
salında başlattığı operasy-
on dün de devam etti.
Dersim'in Sırcê (Cılga)
Köyü Ox (Esenyurt)
Mezrası'nda oturan köy
muhtarı Hıdır Bakır ve
Burhan Ötekıvılcım isimli
yurttaşlar önceki gün
gözaltına alındı. 

HPG Basın ve İrt ibat
Merkezi (BİM) ise Türk
ordusunun geri l la dene-
timindeki Zap bölgesine
yönelik topçu saldırı ların
devam et t iğ in i  b i ld i rd i .
Zap'a yönelik 2 Nisan'da
başlayan saldı r ının 3
Nisan'da da devam ettiği
kaydedi ldi .  Önceki gün
ayrıca Xakurkê'ye bağlı
Benavoke Köyü ve
çevresine de havan ve
obüs saldı r ıs ı  düzen-
lendiği belirt i ldi.

HAKKARİ

‘Özgürlüğe adadık’
Strasbourg’da biraraya gelen binlerce Kürdistanlı, tecrit ve açlık

grevi eylemlerine karşı sessizliğini koruyan AK’yi protesto etti. 36
gündür açlık grevini sürdüren eylemciler, “Biz tüm varlığımızı
Kürtlerin özgürlüğüne ve Başkan Apo’ya adadık“ dedi. 

G e r i l l a  S a s o n  s o n  
yolculuğuna uğurlandı

Cudi Dağı'nda çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG gerillası
Musa Ayçiçek (Sason Siirt) yüzlerce kişi tarafından sloganlarla
toprağa verildi.  Şırnak'ın Cudi Dağı'nda 21-24 Mart günlerinde çıkan
çatışmada yaşamını yitiren HPG'lilerden Musa Ayçiçek'in cenazesi
ailesi tarafından Malatya Adli Tıp Kurumu'nda alındıktan sonra
toprağa verilmek üzere Siirt'e getirildi. Alçiçek'in cenazesi, Siirt'te
Üçyol'da aralarında BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, BDP İl
Eş başkanları, il, ilçe ve belde örgütü yöneticileri, Siirt Belediye
Başkanı Selim Sadak, Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz,
Barış Anneleri, MEYA-DER, İHD, TUHADDER üyeleri, MKM çalışan-
ları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile yüzlerce kişi tarafından
karşılandı. Onlarca araçtan oluşan konvoy ile Ayçiçek'in cenazesi
Pervari'nin Belenoluk (Heşata Berê Spi) Köyü'ne doğru yola çıkarıldı.
Cenaze konvoyunun geçtiği köylerde, yurttaşlar yollara çıkarak,
"Şehit namî rî n", "Biji Serok Apo", "Ey şehid xwî na te li erdê
namî ne" sloganları atarak, zafer işaretleri ve zılgıtlarla cenazeyi
yolcu etti.  Cenaze Belenoluk (Heşâta Berê Spi) girişinde yüzlerce
kişi tarafından karşılandı. Burada ambulanstan indirilen cenaze
omuzlarda yaklaşık iki kilometre taşınarak, köyün camisine getirildi.
Burada dini vecibeleri yerine getirilen cenaze, defnedilmek üzere köy
mezarlığına omuzlarda götürüldü. Ayçiçek dualarla toprağa verildi.
Bir dakikalık saygı duruşunun ardında BDP Siirt İl Eş Başkanı
Seraceddin Kayran kısa bir konuşma yaptı. Kayran, Musa Ayçiçek'in
bu mücadelede son yaşamını yitiren kişi olmadığını belirterek,
Ayçiçek'in, Qadi Muhammet, Mir Bedirxan, Şeyit Rıza ve PKK Lideri
Abdullah Öcalan'ın özgürlük askeri olduğunu söyledi. 

Kürt kimliği 13 eyalet
parlamentosunda

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) öncülüğünde
başlatılan Kürt kimliği kampanyasında üçüncü aşamaya geçildi. Kürt
kimliğinin tanınması talebinin Federal parlamentoda Eylül ayında
tartışılması beklenirken, 13 eyalet parlamentosu daha konuyu gün-
demine aldı.  Almanya’da “Kürt Kimliği Tanınsın” kampanyasını
yürüten kurumlar Düsseldorf’da gerçekleştirdikleri bir toplantı ile
kampanyanın üçüncü şamasına start verdi. 

Toplantıda, kampanyanın 3. aşamasına dair yapılacaklar
konusunda bir dizi kararlar alındı. 2011 yılında başlatılan kampa-
nyanın birinci ve ikinci aşamalarını değerlendiren kampanya
yürütücülerinden YEK-KOM, Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu
(AGİF), Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF),
Türkiye/Almanya İnsan Hakları Derneği'nin (TÜDAY) ve Kürdistan
Öğrenciler Birliği (YXK), bu aşamaları kimi eksiklikleri olsa da
başarıyla tamamladıklarını belirttiler. yeniozgurpolitika.org

Öcalan halkın içinde olmalı

Şemdinli'de çatışma
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Bakı, 7 aprel (AzərTAc). Aprelin 7-də Beynəlxalq
Mətbuat Mərkəzində “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı
İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Kəlbəcər rayonunun
Ağdaban kəndində erməni quldur dəstələri tərəfindən
törədilmiş faciənin 20-ci ildönümünə həsr olunmuş
tədbir keçirilmişdir. 

AzərTAc xəbər verir ki, tədbirdə Milli Məclisin dep-
utatları, ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri və
Ağdaban kəndinin sakinləri iştirak etmişlər. 

Əvvəlcə “Ağdaban faciəsi-sındırılmış sazın
fəryadı” filmi nьmayiє etdirilmiєdir. 

Tədbirdə Nəqliyyat Nazirliyi “Azəryolservis” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, Milli Məclisin deputatı
Cavid Qurbanov çıxış edərək ermənilərin tarix boyu
azərbaycanlılara və türklərə düşmən münasibət bəs-
lədiklərini bildirmişdir. Hər zaman ermənilərin milli-
mənəvi dəyərlərimizə sahib çıxmağa çalışdıqlarını
qeyd edən C. Qurbanov Kəlbəcərin işğalı zamanı

vəhşicəsinə törədilmiş cinayətlərdən, təcavüzün
mahiyyətindən, səbəblərindən, o dövrdəki siyasi
hadisələrdən və bunu dünya ictimaiyyətinə çatdır-
mağın vacibliyindən bəhs etmişdir. 

Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı ermənilərin
Kəlbəcərin Ağdaban kəndində törətdikləri soyqırımı
aktından söhbət açmışdır. Tədbirdə təqdim olunan
filmin hazırlanması prosesi haqqında məlumat verən
F.Ağamalı vurğulamışdır ki, bu ekran əsərinin başqa
dillərə tərcümə olunaraq beynəlxalq aləmə çatdırıl-
ması vacib məsələlərdəndir. 

Tədbirdə, həmçinin Milli Məclisin deputatları Jalə
Əliyeva, Aqil Abbas, Musa Qasımlı və Əlövsət
Baxışov çıxış edərək ermənilərin tarix boyu xalqımıza
qarşı apardıqları soyqırımı siyasətindən danışmış,
Ağdaban faciəsi qurbanlarına Allahdan rəhmət diləmiş
və bu məsələnin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının
əhəmiyyətini vurğulamışlar.

Курдская писательница  и поэ-
тесса Назанд Бегикхани недавно
была награждена французской
премией Симоне Ландри.

Бегикхани, которой исполни-
лось 48 лет, говорит: "Эта награда
очень важна, потому что в нашей
стране не ценят независимых и
успешных курдских женщин".

Это вторая европейская награ-
да Назанд Бегикхани. В 2000 году
она выиграла премию Эммы
Хамфрис за ее усилия в борьбе с
"убийствами чести".

"Я думаю, что получение
наград имеет символическое
значение. Это показывает оценку
работы и усилий получателя",
говорит она.

Назанд Бегикхани считает, что в
Курдистане работа независимых
активных женщин часто недооце-
нивается. "В нашей стране мы не
получаем того уважения и призна-
тельности, которых заслуживаем.
Есть несколько групп курдов, кото-
рые сражаются против нас, и нена-
видят нас, и пытаются приумень-
шить работу независимых и сво-
бодных курдских женщин, которые
зарекомендовали себя своими
произведениями".

Премия Симоне Ландри вруча-
ется лучшей поэтессе во Франции
в марте каждого года. К ней прила-
гается сертификат о признании
поэтических заслуг и деньги.

"Деньги не имеют значения для

меня," говорит Назанд
Бегикхани. "Честь и
оценка моей работы
являются большим капи-
талом".

У Бегикхани пять поэ-
тических сборников на
курдском языке и один
сборник на английском.
Она также является
редактором журнала
"Kurdish Lomond
Diplomatic", издаваемого
компанией "Рудав".
Труды Бегикхани также опублико-
ваны в научных журналах по ген-
дерным вопросам в Бристольском
университете в Великобритании.
Бегикхани получила награду за
четыре стихотворения, в том числе
"Образ моей мамы в табачном
листе" и "Мужчины моего племе-
ни".

Бегикхани говорит, что, когда
она получила премию Эммы
Хамфрис в 2000 году за свою
работу в области борьбы с убий-
ствами чести, несколько человек
сказали ей: "Вы мучите нас хуже,
чем Саддам Хусейн". 

"Мне дали награду в Европе, но
и среди курдов я была как Саддам
Хусейн, который совершил гено-
цид против них. Все потому, что я
говорила о проблеме убийств
чести и организовала международ-
ную кампанию против них, в то

время как в Курдистане это было
табу".

Бегикхани родилась и выросла
в городе Коя в Курдистане. Она
жила в Европе с 1987 года. В 1997
году она получила степень доктора
философии в Сорбонне. Она пра-
возащитник и работает с прави-
тельством Курдистана (KRG) для
исследования положения женщин
курдского региона.

Поэтесса говорит, что в
Курдистане все политизировано, в
том числе награды и церемонии.
"В такой стране, как Франция,
содержание вашей работы оцени-
вается нейтрально, в то время как
в Курдистане содержания вашей
работы ничего не стоит для чита-
телей и интеллигенции", говорит
она. "То, что они ценят больше
всего, это к какой группе или поли-
тической партии вы принадлежите,
и какое место вы занимаете там". 

Шведская делегация посетит Турцию
Делегация из Швеции посетит Турцию 12-16 апреля, что бы

встретиться с членами организации по правам человека, депу-
татами и руководителями Партии мира и демократии (BDP).  В
составе делегации ожидаются журналисты и депутаты, которые
планируют встретится с заключенными в тюрьму издателем и
защитником прав человека Тагипом Зараколу, профессором
Бусрой Эрсанли и репортером Зейнеп Курай.  Помимо этого
делегаты также планируют встретиться с недавно освобожден-
ными журналистами Ахметом Шиком и Недимом Шенером.
Шведская Левая партия и Партия зеленых проведут дискуссии в
шведском парламенте 3 мая, на которых будут рассматриваться

вопросы свободы слова и положение заключенных журналистов и интеллектуалов в Турции. В дискуссии
также примут участие президенты "Репортеров без границ", шведского союза писателей, Шведского ПЕН-
клуба, Шведского союза журналистов и представители Amnesty International.

Турция сажает
сепаратистов

Турецкая прокуратура запросила
более, чем 119 лет тюремного заключения
для для 193 ответчиков, которые якобы
выступают за сепаратизм от имени
Рабочей партии Курдистана, или РПК.

Государственные представители обви-
нения выступили позавчера против Союза
общин Курдистана, или КСК, в уголовном
суде Стамбула,  сообщает государствен-
ное агентство новостей "Anatolia".
Правительство заявляет, что КСК являет-
ся городским ответвлением РПК, которая
указана в качестве террористической
организации Турцией, США и
Европейским Союзом. 

Турция заявляет, что группа стремится
создать хаос с помощью террора и заста-
вить правительство провести переговоры
с КСК о создании автономного
Курдистана. Депутаты от про-курдской
Партии мира и демократии, или BDP,
обвинили премьер-министра Турции
Реджепа Тайипа Эрдогана в сдерживании
их усилий по обеспечению основных прав
курдов и завершения тридцатилетней
борьбы повстанцев РПК, унесшей более
40000 жизней.

Среди обвиняемых по делу КСК –
Бушра Эрсанли, член BDP и профессор
политологии Университета Мармара в
Стамбуле, и Рагип Зараколу, турецкий
издатель и журналист, который был регу-
лярным политзаключенным в Турции в
течение последних четырех десятилетий.

Прокуроры просят 38,5 лет заключения
для Эрсанли и 15 лет для Зараколу. В
общей сложности 189 обвиняемых могут
получить сроки от 7,5 лет до 111 лет и
один может быть осужден на 118,5 лет
лишения свободы. И.С. Курдистан.Ру

Ağdaban faciəsi qurbanlarının
xatirəsi ehtiramla yad edilmişdir

Курдская поэтесса получила
премию Симона Ландри
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Иран: Эрдоган утратил 
свои политические позиции

Премьер-министр Турции Реджеп
Тайип Эрдоган, в свете последних собы-
тий, утратил свои политические позиции,
заявил заместитель главы Комиссии по
национальной безопасности и внешней
политике Меджлиса Ирана Исмаил
Кесари. Как сообщает ИА Firat.news.cо
ссылкой на MehrNews, по его словам,
Турции «должно быть стыдно за то, что
она собрала всех врагов Сирии, назы-
вающих себя ее друзьями».

Кесари отметил, что Иран не та стра-
на, которая подчиняется Турции. «Если
он (Эрдоган) и остальное руководство
Турции не могут сами принимать реше-
ния и им кто-то должен их диктовать, то
политические деятели Ирана в состоя-
нии делать это самостоятельно. К сожа-
лению, турецкие политики превратились
в инструмент в руках западных держав»,
- отметил он.

Курдский фронт Сирии
Как легко было догадаться, конфликт

в Сирии порождает множество новых и
обостряет старые проблемы. К послед-
ним относится курдская. Проживающие
на севере Сирии курды составляют
почти 20% ее населения и до недавнего
времени активного участия в продол-
жающемся противостоянии по большей
части не принимали. Хотя некоторые
курдские организации поддерживают
Асада, другие, наоборот, его оппонентов.
Тем не менее, северные районы страны
можно считать пока оазисом спокойствия
по сравнению с другими.

В Дамаске прекрасно осознают,
какую силу представляют собой курды, и
поэтому прилагают все силы к тому,
чтобы не раздражать их. По крайней
мере, силы безопасности Асада факти-
чески предоставили курдские районы
самим себе. Они там не появляются и ни
во что не вмешиваются. Не потому, что
сирийский лидер такой добрый по отно-
шению к курдам, таковым он, как и его
отец Хафез Асад, никогда не был.
Просто открывать новый фронт на севе-
ре, когда такие проблемы на юге и в цент-
ре страны, ему просто не с руки. Поэтому
сирийских курдов власть в Дамаске вся-
чески задабривает и обещает золотые
горы, вплоть до автономии. Ряд курдских
политиков уже заговорил о провозглаше-
нии на территории Сирии "Западного
Курдистана" со столицей в городе
Африн. По мнению экспертов, чем бы ни
закончился сирийский кризис, курды в
любом случае укрепят свои позиции. С
ними сегодня заигрывают и Башар Асад,
и его враги. Лидеры оппозиционного
Сирийского национального совета также
пообещали в случае прихода к власти
предоставить курдским районам автоно-
мию - по примеру Ирака, где населенные
курдами северные территории фактиче-
ски существуют как суверенное госу-
дарство, там даже запрещено вывеши-
вать иракский флаг.

В условиях острого противостояния с
Турцией Башар Асад решил пойти с
курдской карты. В Турции, Иране, Ираке
и Сирии курды традиционно подвергают-
ся дискриминации. В результате упорной
борьбы, в том числе и войны США про-
тив Ирака Саддама Хусейна, им удалось
добиться формальной автономии, а де-
факто собственного государства, весьма
относительно связанного с официаль-
ным Багдадом. kurdistan.ru

29 марта в концертном зале филармонии города
Алматы прошел концерт прославленного курдского певца
Швана Парвара.

Концерту предшествовало открытие выставки работ
известного сирийского художника Омрана Шейхмуса. Его
работы представлены также на фотогалерее нашего
сайта.

На открытие выставки были приглашены почетные
гости в лице певца Швана Парвара, профессора и акаде-
мика президента Ассоциации курдов Казахстана
"Барбанг" Князя Мирзоева,  академика, заслуженного дея-

теля науки и техники Казахской ССР, лауреата
Государственной премии Казахской ССР Надира
Надирова, профессора Азизе Зийо Бадирхана (Алиева) и
других.

Омран Шейхмус - сирийский курд. Он учился в Москве,
в 1988 году он переехал в Казахстан и окончил нефтяной
факультет, сейчас живет и работает в Алматы.

Рисунок и живопись - это хобби Орана. Образы, кото-
рые он пытается передать в своих работах - это воспоми-
нания о детстве в сирийском городе Амуде.

На заседании фракции Партии
мира и демократии (ПМД) её сопред-
седатель Селахаттин Демирташ в
очередной раз призвал создать усло-
вия для переговоров по мирному
решению курдского вопроса.
«Прежде всего, правительство долж-
но объяснить, почему продолжав-
шиеся два с половиной года перего-
воры были прерваны. Мы готовы к
диалогу ради создания необходимых
для переговоров условий. Я предла-
гаю транслировать наше совещание
с правительством в прямом эфире

телевидения, чтобы вся Турция
знала, что происходит»,  – заявил
Демирташ. Он упомянул арестован-

ных адвокатов лидера курдов
Абдуллы Оджалана, которые «были
взяты в заложники» для предотвра-
щения переговоров на Имралы и в
Осло. Демирташ призвал правитель-
ство начать переговоры с освобожде-
ния адвокатов.

Кроме того, сопредседатель ПМД
заявил, что шествие в на родину
Оджалана в деревню Амара в честь
его дня рождения абсолютно закон-
но, и руководство партии примет уча-
стие в праздничных церемониях в
Амаре.

В Турции начался суд над бывшим
президентом страны Кенаном
Эвреном. Генерал пришел к власти в
результате военного переворота в
1980 году. Его обвиняют в массовом
применении пыток, казни сотен
людей и подавлении политических
свобод. Сам Эврен утверждает, что
путч спас Турцию от анархии. И пред-
отвратил коммунистическую и ислам-
скую революции одновременно.

Некогда всемогущий представи-
тель турецкой милитократии и экс-
президент 94-летний генерал в
отставке Кенан Эврен и 87-летний
генерал Тахсин Шахинкая не смогли
предстать перед судом по состоянию
здоровья. Зато перед зданием суда в
Анкаре собрались сотни демонстран-
тов: здесь и родственники жертв

переворота, и те, кто сам прошел
через тюрьмы и пытки.

"Они врывались в наши дома. Нас
забирали в тюрьму без всякой причи-
ны, нас пытали. Сегодня мы требуем,
чтобы нас признали истцами по делу.
Мы написали петицию, где требуем,
чтобы их судили", — говорит один из
демонстрантов Элмас Думан.

"Моего отца и мужа посадили в
тюрьму в сентябре 80-го. Их пытали.
Мы переживали эту трагедию вместе
с ними, и мы требуем, чтобы нас тоже
признали истцами и с нашим мнени-
ем считались", — говорит участница
акции Мерием Гюнеш.

Престарелые генералы обвиняют-
ся в заговоре с целью свержения
законного правительства Турции.
Обвинение, состоящее из 80 страниц,
гласит, что экс-президент должен
понести ответственность за пытки,
широко практиковавшиеся военными
после путча. Прокурор Кемаль Четин
обратился в 12-й окружной суд по
тяжким преступлениям с требовани-
ем приговорить обвиняемых к пожиз-
ненному заключению. Это стало воз-
можным после принятия на референ-
думе поправок в конституцию и сня-
тия иммунитета с военных, причаст-
ных к военным переворотам.

Ряд турецких изданий уже называ-

ет процесс, начавшийся в среду,
одним из поворотных моментов в
истории страны.

Напомним, Эврен был начальни-
ком Генштаба ВС Турции в 70-е годы
прошлого столетия. 12 сентября 1980
года возглавляемая им военная хунта
свергла правительство Сулеймана
Демиреля. Объявленная цель —
остановить столкновения между пра-
выми и левыми группировками и ска-
тывание страны к гражданской войне.
Кенан-паша стал председателем
Комитета национального единения. В
стране был распущен парламент,
объявлено военное положение,
запрещены все политические партии,
арестованы такие политические лиде-
ры как Сулейман Демирель, Бюлент
Эджевит, Алпарслан Туркеш. Всего в
тюрьме побывали, по официальным
данным, 650 тысяч человек, 230
тысяч предстали перед военным три-
буналом. Несколько сотен погибли в
заключении, прежде всего от пыток.
Казнены 49 человек — молодые акти-
висты с разными политическими
взглядами.

В 1982 году Кенан Эврен стал
седьмым президентом Турции. Сразу
после того, как была принята новая
конституция, закрепившая роль
армии в политике.

В ы с т а в к у  к а р т и н  О м р а н а
Шейхмуса открыл Шван Парвар

C. Демирташ: мы всегда готовы к диалогу

В Турции судят экс-президента
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Консульство США в
Эрбиле решило расширить
свои услуги после прошед-

ших в Белом Доме перегово-
ров между президентом
Курдистана Масудом Барзани

и президентом США Бараком
Обамой.  В ходе переговоров
обе стороны подчеркнули
необходимость длительных и
тесных отношений между
регионом и США в рамках
демократического, плюрали-
стического и федеративного
Ирака.  Лидеры также обсуди-
ли практические шаги в
направлении дальнейшего
укрепления отношений путем
поддержания встреч и обсуж-
дений.  Было решено, что
США будут расширять услуги,
предоставляемые их консуль-
ством в Эрбиле. Конкретные
новые задачи пока не объ-
явлены.

Американская нефтяная компании "Hess"
подписала контракт с Министерством природ-
ных ресурсов Курдистанского региона.

Этот нефтяной контракт позволяет "Hess"
искать нефть в окрестностях 27 сел трех рай-
онов Курдистана: Коя, Рания и Шаклава. 

Со своей стороны, "Hess" имеет субпод-
рядчиком китайскую компанию "JJFZ", которая
займется разведкой нефти с согласия прави-
тельства курдов.

"Если позволит погода, мы закончим
исследования в рамках контракта в течение
шести месяцев", говорит представитель
"JJFZ" шейх Дилавар Джалал. 

По словам местных чиновников, если
нефть будет найдена, будут выкопаны скважи-
ны и построены нефтеперерабатывающие
заводы.

Хусейн Ахмед, мэр Берваты (Рания),
сообщил "Рудав'', что компания построила
лагерь в районе Сиктан. "В нашем и приле-
гающих к нему районах определены несколь-
ко областей для разведки нефти". 

У самого Ахмеда двойственное отношение
к качеству нефти в области. 

"Не известно, есть здесь нефть или нет",
говорит он. "Даже если она будет найдена,
стоит ли бурить скважины? Будет ли местная
нефть хорошего качества?" 

Хотя, утверждает он, предварительные
исследования в области доказали наличие
нефти. 

Мэр говорит, что общался с представите-
лями нефтяной компании по поводу  предо-

ставления компенсаций фермерам, чьи земли
могут быть затронуты исследованиями. 

"Компания обещала нам, что компенсации
будут", сказал он.

Шейх Мухаммад Хаджи Брайим, начальник
районного селения Сиктан, говорит, что пока
компании компенсируют жителям этого рай-
она, люди не будут мешать их исследованиям. 

"До сих пор у людей в нашем районе нет
проблем с компанией", говорит он. "Компания
обещала компенсировать нам, если наши
земли, используемые в их проектах будут
затронуты".

Что касается компенсаций жителям, живу-
щим в области, представитель "JJFZ" шейх
Дилавар Джалал заявил: "Мы создали комис-
сию, которая будет заниматься компенсация-
ми фермерам, теряющим свой урожай в связи
с поиском нефти, но не будет никакой компен-
сации за земли, где в настоящее время ниче-
го не выращивается".

Джалал также опроверг утверждения, что
ряд деревень должны быть эвакуированы в
связи с разведкой нефти.

ÄÈÏËÎÌÀÒ
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Новый кабинет министров
КРГ приведен к присяге

Новый кабинет правительства Курдистана (КРГ) во
главе с Нечирваном Барзани был приведен к присяге
вчера. Барзани, бывший премьер-министр КРГ принял при-
сягу в качестве нового премьер-министра, сменив Бархама
аль-Салиха. 

Имад Ахмед, заместитель премьер-министра и еще 19
министров нового кабинета министров также приняли при-
сягу. Помимо уже опубликованного на нашем сайте списка
министров, также были назначены:  Президент Совета
министров - Нури Осман  Секретарь кабинета министров -
Мохаммад Карадаги 

Начальник отдела внешних связей - Фалах Мустафа
Бакир  Председатель Инвестиционного Совета - Хeриш
Мухарам  Новый кабинет был признан большинством
нынешних депутатов от двух основных партий: правящей
Демократической партии Курдистана (ДПК) и
Патриотического союза Курдистана (ПСК), в дополнение к
другим мелким партиям, которые выступили в союзе с
ними, чтобы сформировать новый кабинет министров. 

Оппозиционные силы, как и ожидалось, бойкотировали
парламент сессии.  Они считают голосование по новому
кабинету бесполезным, потому что перестановки в кабине-
те министров была частью политической сделки между
ДПК и ПСК, так что каждая может возглавить правитель-
ство в течение двух лет.

Э р д о г а н  п р и г л а с и л  
Нечирвана Барзани в Турцию

Как мы уже сообща-
ли, в пятницу Премьер-
министр Турции Реджеп
Тайип Эрдоган позво-
нил Нечирвану Барзани
с тем, чтобы поздравить
его с назначением на
пост Премьер-министра Курдистана. В ходе разговора
Премьер-министр Турции  официально пригласил Нечирвана
Барзани посетить Турцию. Поздравляя новоназначенного
премьера, Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Барзани успеш-
ной работы на новом посту и укрепления взаимовыгодных
отношений между Турцией и Регионом Курдистан.

Американское консульство
в Эрбиле расширяет услуги

"Hess" ищет нефть в Курдистане
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