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Avqustun 16-da Tofiq Bəhramov
adına Respublika Stadionu əsaslı
təmir və yenidənqurmadan sonra isti-
fadəyə verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasi-
mində iştirak etmişdir. 

Dövlətimizin başçısı rəmzi açılışı
bildirən lenti kəsdi. 

Gənclər və idman naziri Azad
Rəhimov Azərbaycan Prezidentinə
məlumat verdi ki, stadionun 85 min
700 kvadratmetr ərazisində əsaslı
təmir və yenidənqurma işləri həyata
keçirilmişdir. Yenidənqurma işləri sta-
dionun divarlarında da aparılmış,
zədələnmiş hissələr bərpa olunmuş-
dur. Mövcud 29 min 870 oturacağı
olan tribunanın bir hissəsi sökülmüş və
yerində yeni tribuna inşa edilmişdir.
Nəticədə oturacaqların sayı 31 min
200-ə çatdırılmışdır. Stadionun ön giriş
hissəsində bilet satışı binası inşa
edilmişdir. Burada eyni vaxtda 50
nəfərin keçə biləcəyi turniket keçid sis-
temi quraşdırılmışdır. Stadionun ön
fasadında uzunluğu 30 metr olan elek-
tron monitor quraşdırılmışdır. Giriş
hissədəki bağda da yenidənqurma
işləri aparılmışdır. 

Bildirildi ki, stadionun ot örtüklü fut-
bol meydançası FİFA standartlarına
tam uyğun şəkildə yenidən qurulmuş-
dur. Meydançanın ot örtüyünün alt
hissəsində torpaqbərkitmə işləri yerinə
yetirilmiş, drenaj və xüsusi isitmə sis-
temləri quraşdırılmışdır. 

Diqqətə çatdırıldı ki, meydançanın

ətrafındakı qaçış zolağı da yenidən
qurulmuş, xüsusi örtüklə üzlənmişdir.
Stadionun işıqlandırılması üçün köhnə
projektor dirəkləri sökülmüş, yeni
müasir işıqlandırma sistemi
quraşdırılmışdır.

Prezident İlham Əliyev yeni inşa
edilmiş tribunada görülən işlərlə tanış
oldu. Bildirildi ki, tribunanın alt
hissəsində dörd komandanın istifadəsi
üçün soyunub-geyinmə otaqları, kon-
frans zalı, məşqçilər, hakimlər üçün
otaqlar, həkim otağı, dopinq nəzarət
otağı və digər köməkçi otaqlar
yaradılmışdır. Üst hissəsində böyük
monitorun quraşdırıldığı tribunada
mətbuat nümayəndələri üçün lazımi
avadanlıqla təchiz edilmiş 500 nəfərlik
xüsusi oturacaqlar qurulmuşdur. Bura-
da quraşdırılmış işıqlandırma dirək-
lərinə təhlükəsizlik nəzarət kameraları
və səsgücləndirici dinamiklər bir-
ləşdirilmişdir. 

Qeyd edildi ki, stadionda tri-
bunaların üstünün bağlanması üçün
xüsusi fəza konstruksiyası
quraşdırılmış və 30 min kvadratmetr
ölçüdə yanğına və digər təsirlərə
davamlı xüsusi membran örtüklə tam
örtülmüşdür. Burada, həmçinin qon-
aqlara yüksək səviyyədə xidmət
göstərmək üçün 205 nəfərlik restoran
yaradılmışdır. Tribunada hər biri 10
nəfərlik 16 “baxış otağı” da inşa
edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev stadionda
görülmüş işlərdən razılığını bildirdi,
müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
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Hörmətli həmvətənlər!
Sizi mübarək Ramazan bayramı

münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər
birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi
yetirirəm. 

Azərbaycan həmişə islam dünyasının
tarixi-mədəni mərkəzlərindən biri olmuş,
xalqımız əsrlər boyu öz dininə və milli
mənəvi dəyərlərinə sadiqliyini qoruyub
saxlamışdır. Müstəqil respublikamızda
vətəndaşların vicdan və dini etiqad
azadlığı ölkə qanunvericiliyinə və
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
olaraq təmin edilmiş, dini ayin və
mərasimlərin sərbəst şəkildə icra
edilməsi, bayramların keçirilməsi üçün
münbit şərait yaradılmışdır. 

Ramazan bayramını bütün müsəlman
aləmi kimi bizim xalqımız da hər il böyük
məmnunluq hissi ilə qeyd edir. Müqəddəs
kitabımız Qurani-Kərimin nazil olduğu
Ramazan ayı insanlar arasında birlik və
bərabərliyin, xeyirxahlıq və şəfqətin, Uca
Yaradana və ilahi hikmətə bağlılığın tən-
tənəsini nümayiş etdirir. Bu ayda müsəl-

manlar Allah və din qarşısında vicdani
borclarını daha dolğun ödəmək fürsəti
əldə edir, mənəvi zənginliyin və əxlaqi
kamilliyin nəfs üzərində qələbə sevincini
yaşayırlar. Cəmiyyətdə vəhdət və human-
izm duyğularını, Allah və Vətən sevgisini
daha da gücləndirən Ramazan ayı artıq
başa çatmaqdadır. Orucluğun sınaqların-
dan alnıaçıq çıxan vətəndaşlarımız bu
günlərdə könül xoşluğu ilə bayram
sevincini bölüşürlər. Xalqımızın və dövlə-
timizin əmin-amanlığı və tərəqqisi üçün
diləklər edilir, şəhidlərimizin ölməz ruhuna
dualar oxunur. 

Əziz bacı və qardaşlarım!
Dua və diləklərinizin Tanrı dərgahında

qəbul olunması arzusu ilə bir daha sizə və
dünyanın müxtəlif guşələrində yaşayan
bütün soydaşlarımıza Ramazan təbrikləri-
mi çatdırır, ailələrinizə xoşbəxtlik,
süfrələrinizə xeyir-bərəkət arzulayıram. 

Allah orucunuzu qəbul etsin! 
İlham Əliyev Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 avqust 2012-ci il.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev avqustun 16-da İsrail
Dövlətinin ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Mixael Lavon-Lotemi
diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə
əlaqədar qəbul etmişdir.

Görüşdə Mixael Lavon-Lotemin Azər-
baycandakı diplomatik fəaliyyəti
dövründə ölkələrimiz arasında ikitərəfli
əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı

və bu əlaqələrin müxtəlif sahələri əhatə
etdiyi bildirildi. Əməkdaşlığımızın
səviyyəsinin məmnunluq doğurduğu
qeyd edildi və bu əməkdaşlığın bundan
sonra da möhkəmlənəcəyinə əminlik
ifadə olundu. 

Dövlətimizin başçısı Mixael Lavon-
Lotemə gələcək fəaliyyətində uğurlar
arzuladı.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev avqustun 17-də
Misir Ərəb Respublikasının ölkəmizdə-
ki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Saber
Mansuru diplomatik fəaliyyətinin başa
çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir.

Dövlətimizin başçısı səfir Saber
Mansurun Azərbaycandakı diplomatik
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi,
ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin
inkişafına verdiyi töhfəyə görə diploma-
ta təşəkkürünü bildirdi. Prezident İlham

Əliyev Saber Mansura gələcək
fəaliyyətində uğurlar arzuladı. 

Səfir Saber Mansur Azərbaycan-
dakı diplomatik fəaliyyətindən məmnun
qaldığını dedi. Diplomatik fəaliyyəti
dövründə ölkələrimiz arasında siyasi,
iqtisadi, ticarət, mədəni və digər
sahələrdə böyük uğurların əldə olun-
duğunu vurğulayan misirli səfir
əlaqələrimizin genişləndirilməsində
qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd etdi.

Prezident İlham Əliyev Misirin Azərbaycan-
dakı səfirini diplomatik fəaliyyətinin 

başa çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdi

Ramazan bayramı münasibətilə 
Azərbaycan xalqına təbrik

Tofiq Bəhramov adına 
Respublika Stadionu əsaslı 
təmir və yenidənqurmadan 
sonra istifadəyə verilmişdir

Prezident İlham Əliyev İsrailin Azərbaycandakı
səfirini diplomatik fəaliyyətinin başa 
çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir

www.ne
tew

e.c
om



20 - 26 Avqust, Tebax  sal  2012D Î P L O M A T¹ 31 (180)3

Tahir Süleyman: “ Bu gün kürdlərə
dövlət tərəfindən şərait yaradılmalıdır ki,
öz varlığını itirməsin. Biz əldə silah
döyüşəndə, indi o danışanlar bəlkə də
eyş-işrətdə olublar”

“Azərbaycanda azsaylı xalqların içində
ən çox türklüyə assimilyasiya olan
kürdlərdir”

“Səməd Vurğunun əsli-nəsli
Diyarbəkrdən gələn kürddür”

“Mənim üçün PKK Kürdüstan milli
azadlıq hərəkatıdır”

Azərbaycanda kürd dilində çap olunan
yeganə mətbu orqan “Diplomat” qəzetinin
kürd əsilli baş redaktoru Tahir Süleyman “Yeni
Müsavat”ın redaksiyasında olub. Tahir
Süleyman müxbirimizə ölkə gündəmini
qarışdıracaq açıqlamalar verib. Biz onun
dediklərini dərc etməklə, ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, ölkəmizdə
kürd xalqının adından danışanlar, onu təmsil
etdiyini düşünənlər hansı əqidəni, hansı
ideologiyanı daşıyırlar. Və onlar hansı
dərəcədə təhlükə təşkil edirlər? 

Beləliklə, Tahir Süleyman suallara cavab
verir: 

- Bir müddət əvvəl “Azərbaycan”
nəşriyyatının “Diplomat” qəzetini çap
etməkdən imtina elədiyini bildirmişdiniz.
Hazırda vəziyyət nə yerdədir, qəzet harada
çap edilir?

- “Diplomat” qəzeti 10 ildir çap edilir. Bu
müddətdə dəfələrlə “Azərbaycan”
nəşriyyatına dəfələrlə müraciət etmişəm ki,
bizə redaksiya üçün yer verilsin. Lakin
müsbət cavab verilməyib. Buna baxmayaraq,
arada bir müddət qəzeti həmin nəşriyyatda
çap etdirə bildik. Sonra hansısa qüvvələr
tərəfindən bizim qəzetin orada çapının qarşısı
alındı. Ona görə də uzun müddət müxtəlif
özəl mətbəələrdə qəzeti çap etdirdik. Lakin
bu ilin əvvəlində həmin gözə görünməz
qüvvələr özəl mətbəələrə də “Diplomat”ı çap
etmək qadağasını qoydular. Məcbur olub
qəzetin iki nömrəsini Tiflisdə çap etdirdim. Bu
vəziyyəti görən dostlardan biri özəl
mətbəəsində qəzetin çapına icazə verdi.
Qəzet həftədə bir dəfə həmin mətbəədə çap
olunur. 

- Bir müddət əvvəl belə söhbətlər
yayılmışdı ki, əslində həmin mətbəəni sizə
veriblər...

- Həmin mətbəənin bizim qəzetin üstündə
ünvanı var. Yəni gizli mətbəə deyil. Ədliyyə
Nazirliyində qeydiyyatdan keçməsi haqqında
sənədi var və tam qanuni fəaliyyət göstərir.
Biz həmin mətbəə ilə orada çap olunmaq
üçün müqavilə bağlamışıq.

- Bildirirsiniz ki, hansısa qüvvələr
“Azərbaycan” nəşriyyatında və özəl
mətbəələrdə qəzetinizin çapına imkan
vermədilər. Sizin qəzetin çapını kimlərsə
istəmirdilərsə, nədən indi çap olunduğunuz
mətbəəyə də eyni qadağanı qoymurlar? Belə
bir qadağa qoyulmayıbsa, deməli, ya sizin
daha güclü dəstəkçiniz var, ya da həmin
mətbəənin. Elə deyilmi?

- Mən 2 dəfə “Azərbaycan” nəşriyyatının
rəhbərliyinə müraciət elədim. Özü də Heydər
Əliyevin yubileyi ilə bağlı xüsusi buraxılış
hazırlamışdım. Aparıb dedim ki, xüsusi
buraxılışın “Azərbaycan” nəşriyyatında
çapına icazə verin. Bildirdilər ki, 1-2 saatdan
sonra sizə cavab veriləcək. Mənə xəbər
verdilər ki, mümkün deyil. Getdim Prezident
Administrasiyasına, rəsmi ərizəmi təqdim
elədim, bildirdim ki, bizim qəzetdə
Azərbaycan dövlətinin qanunlarına zidd olan
bir fakt varsa, məni məsuliyyətə cəlb edin və
ya qəzeti rəsmi şəkildə bağlayın. Qəzetin 50
nüsxəsini də Prezident Administrasiyasına
təqdim etdim ki, baxsınlar. Bizə heç bir cavab
verilmədi. Prezidentin saytına məktub
yazdım. Cavab ala bilmədim. 

- Qəzetinizin çap olunduğu mətbəə
kimindir?

- Balaca bir zirzəmidə yerləşir, sadə bir iş
adamınındır.

- Zaman-zaman müxtəlif qəzetlərdə
“Diplomat”da Türkiyənin maraqlarına zidd
materialların, beynəlxalq birliyin terrorçu
təşkilat kimi tanıdığı PKK-nı təbliğ etdiyi,
PKK-nın liderlərinin müsahibələrinin dərc
edildiyi əsas gətirilir. Ona görə də qəzetinizin
bağlanmasını tələb edənlər də olur...

- Əvvəllər də “Yeni Müsavat”ın
redaksiyasına gəldiyim zaman qəzetimizin
xeyli nömrəsini sizə təqdim etmişəm. Xahiş
eləmişəm ki, hamısını nəzərdən keçirin,
incələyin, o zaman görəcəksiniz ki, biz
Azərbaycanın maraqlarına zidd bir cümlə də
olsun yazırıqmı. Mənim amalım Azərbaycan
dövlətinin daha da güclənməsi,
Azərbaycanda yaşayan millətlərin dostluğuna
xidmət etməkdir. Eləcə də qardaş Türkiyədə
uzun illərdir davam edən savaşın dayanması
üçün öz düşüncələrimi yazmışam, yazıram.
Təəssüf ki, bizim bu sülhməramlı
fəaliyyətimizi Sabir Rüstəmxanlı, Aydın
Mirzəzadə kimi yoldaşlar başqa cür təqdim
edib gündəmə çıxarırlar. Bu da onların
mövqeyidir və onların mövqeyinə hörmətlə
yanaşıram. Nə deyiblərsə, cavablarını
vermişik. Mənim milliyyətim kürddür,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam
və bu ölkənin hər bir qarışı necə ki, burada
yaşayan azəri türklərinə, eləcə də mənə
əzizdir. Heç kim deyə bilməz ki, mən türk
olduğum üçün bu vətəni sən kürddən daha

çox sevirəm. Mən Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə könüllü iştirak
etmişəm. Bizi tənqid edənlərin çoxu isə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda bir
gün də olsun əldə silah döyüşməyib. Biz əldə
silah döyüşəndə indi o danışanlar bəlkə də
eyş-işrətdə olublar. Qarabağın işğalının
qarşısını almaq, ərazi bütövlüyümüz uğrunda
saysız-hesabsız kürd oğlanlar şəhid olublar.
Sabah müharibə başlayacağı halda biz yenə
də işğalçı ermənilərlə döyüşdə ön sıralarda
olacağıq. 

O ki qaldı PKK-nın dünyada terror təşkilatı
kimi adlandırılmasına, mən əvvəllər
demişəm, yenə bəyan edirəm ki, bütün dünya
üçün PKK terror təşkilatı olsa da, adlandırılsa
da mənim üçün PKK Kürdüstan milli azadlıq
hərəkatıdır. 

- PKK-nın son addımlarından biri
Türkiyədə millət vəkilini oğurlamaq oldu.
Buna münasibətiniz necədir?

- Belə çıxdı ki, həmin deputat PKK-çılar
tərəfindən aparıldı, 48 saatdan sonra
buraxıldı. Mənim düşüncəmə görə, bu hadisə
razılaşma yolu ilə olub. Deputatın özü ilə
əvvəldən razılaşma olub. Yəni bu bir
qurulmuş oyuna oxşayır. O deputat
açıqlamasında deyir ki, ona hörmətlə
yanaşıblar, sadəcə, xahişləri o olub ki, barış
yaradılmasına yardımçı olsun. Sizə elə gəlmir
ki, Türkiyədə uzun illərdir davam edən bu
problemin çözülməsi üçün hər iki tərəfdən
amillər aranır, 1980-ci illərdə tamam başqa
ab-hava idi. Turqut Özaldan, Tansu Çillərdən
sonra məsələlər gəlib çıxıb indiki dərəcəyə.

Bu gün danışıqlar masası arxasında əyləşib
məsələləri müzakirə etmə halları çoxalıb.
Yəni proses, məncə, bu istiqamətdə
dərinləşməyə doğru gedir. Sadəcə,
dünyadakı maraqlı qüvvələr, silah satan
dövlətlər Türkiyədə bu iki qardaş xalqın bir-
biri ilə savaşmasına çalışırlar. Avropada
Türkiyə kimi güclü müsəlman dövlətinin
olması dünyada bir sıra gücləri narahat edir.
Türkiyədə uzun illərdir məlum problemin həll
olunmamasının kökündə bu amil dayanır.
Kənar qüvvələr problemin qalmasında,
Türkiyənin zəif olmasında, türk xalqı ilə kürd
xalqının qarşıdurma vəziyyətində olmasında
maraqlıdırlar. Təəssüf ki, zaman-zaman
daxildə də həmin maraqlara xidmət edən
qüvvələr olub. Turqut Özalın dövrünə qədər
Türkiyədə yaşayan bütün millətlərin hamısı
türk kimi təqdim edilirdi. Amma Öcalan
hərəkatından sonra Türkiyədə birdən-birə 25-
30 milyonluq kürd xalqı meydana gəldi, öz
haqqını tələb elədi. Bu gün isə parlamentə,
bələdiyyələrə seçilirlər, kürd dilində mahnılar
oxunur, telekanallarda kürd dilində
danışmağa, mahnı oxumağa icazə verilir.
Yəni artıq müəyyən müsbət addımlar atılır.
Biz artıq görürük ki, məsələ həllinə yaxınlaşır.

- Siz Türkiyənin ərazisində başqa bir
dövlət qurulmasını istəyirsiniz? Hesab
edirsiniz ki, bu olacaq?

- Türkiyədə bir sıra partiyalar, deputatlar

parlament qarşısında məsələ qaldırıblar ki,
dünyada mövcud olan istənilən federativ
quruluşu istəyirlərsə, onu tətbiq etsinlər və
Türkiyə dövlətinin bayrağı altında kürdlərin
milli varlığı bu şəkildə tanınsın, federativ
quruluşda özünün idarəçiliyi olsun. Necə
İraqdakı, necə Böyük Britaniyadakı,
Almaniyadakı, Rusiyadakı kimi Türkiyədə də
federativ quruluş olsun. Bu, heç də Türkiyə
dövlətindən ayrılmaq deyil. Belə bir addımın
atılması Türkiyənin zərərinə olmaz. Əksinə,
illərdir davam edən münaqişəyə son qoyular,
Türkiyə dövləti inkişaf etmiş dövlətlərin ön
sırasına çıxar. Bu yaxınlarda Əhməd
Davudoğlunun İraq Kürdüstanına səfər
etməsi, orada keçirdiyi görüşlər ümidlər
yaradır. Artıq hər kəs anlamağa başlayır ki,
müharibə ilə problemi həll eləmək olmaz,
masa arxasında məsələləri həll eləmək
mümkündürsə, nədən qan axıdılmalıdır? Nə
vaxtadək silah satan dövlətlərin silahlarının
satılması üçün kürd və türk oğlanların qanı
axıdılacaq? Buna bir son verən tapılmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, buna son qoyulmasına
yaxınlaşır. Lakin məsələnin uzanmasına həm
türk, həm də kürdlər sırasında da marağı
olanlar var. Arada əziyyət çəkən isə
Türkiyənin sadə türk və kürd vətəndaşlarıdır. 

- Azərbaycanda kürdlərə dövlət səviyyə -
sin də münasibətdən razısınızmı?

- Azərbaycanda azəri türkləri ilə kürdlər o
dərəcədə qaynayıb-qarışıblar ki, bunları bir-
birindən ayırmaq mümkün deyil. Azərbay -
canda azsaylı xalqların içində ən çox türklüyə
assimilyasiya olan kürdlərdir. Bu gün kürdlərə

dövlət tərəfindən şərait yaradılmalıdır ki, öz
varlığını itirməsin. “Araz” radiosunda kürdlərə
həftədə 15 dəqiqə efir vaxtı verilir. “Kürd
Mədəniyyət Mərkəzi”nin sədri Kamil Həsənov
kürdcə danışa bilmir. 

Rəhmətlik Şamo Arif kürd dilində bilmirdi,
xalq şairi Səməd Vurğunun əsil-nəsli
Diyarbəkrdən gələn kürddür, ancaq bu gün
onlardan bir nəfər də kürd dilini bilmir. Bu,
millətin məhvi deyil, nədir? Assimilyasiyaya
uğrayıb sıradan çıxmaqda olan bir millətin
mədəniyyətini, dilini inkişaf etdirməyə geniş
şərait yaradılmalıdır ki, bu millət itib getməsin.
Olmaz ki, bizə İctimai Televizi yada və ya
başqa telekanallarda efir vaxtı ayrılsın? Biz
də kürd milləti adından dünya ictimaiyyətinə
çatdıraq ki, Ermənistan yüz minlərlə azəri
türkünü və kürdü zorla tarixi torpaqlarından
deportasiya edib və bu gün həmin torpaqlara,
həmçinin tarixi Azərbaycan əraziləri olan
Qarabağa Suriyadan erməniləri gətirib
yerləşdirirlər, biz buna qəti etiraz edirik. Bizə
efir ayrılsa, dünya kürdlərinə bu məsələlərlə
bağlı müraciət edərik, haray salarıq ki, dünya
kürdləri dədə-baba torpaqlarımızda erməni -
lərin yerləşdirilməsinə qarşı ayağa qalxsınlar.
Ermənilər azəri türkü ilə kürdlərə qarşı
həmişə düşmən olublar. Dünya kürdlərinə
ermənilərin əsl sifətini açıb göstərmək
zərurəti yaranıb.

- Siz necə  düşünürsünüz, Azərbaycanın
şəxsiyyət vəsiqələrində xalqların milli
mənsubiyyəti qeyd olunsa yaxşıdır, ya qeyd
olunmasa?

- Mənə elə gəlir ki, Allah-Təalanın
yaratdığı xalqların, millətlərin varlığını, dilini,
heç kimin haqqı yoxdur ki, bu və ya başqa
yolla məhv etsin.  Düşünürəm ki, hər bir
xalqın milli varlığı şəxsiyyət vəsiqələrində
qeyd olunmalıdır. Və hər bir xalqın milli
varlığını, mədəniyyətini inkişaf etdirilməsinə
şərait yaradılmalıdır. Belə ki, Azərbaycan
televiziyalarında milli mentaritetimizə uyğun
olmayan film və verilişlərin əvəzinə
xalqlarımızın mədəniyyətinin inkişafı üçün
vaxt ayrılsın. Biz bu kanal vasitəsilə dünyanın
64 milyonluq kürd xalqına Azərbaycanımızın
başına gələn faciələri çatdıraq.

- Azərbaycanda kürdlərin ictimai
təşkilatları varmı?

- Azərbaycanda Mədəniyyət Fondunun
nəzdində “Kürd Mədəniyyət Mərkəzi” adlı
təşkilat yaradılıb. Dövlət qeydiyyatından
keçmiş yeganə təşkilatdır. Həmin təşkilat da
liseyin iki dar otağına yerləşdirilib. Orada nə
mədəniyyəti təbliğ eləmək, nə də insan
toplamaq mümkündür. Bu vəziyyəti millətə
təhqirdən başqa heç nə hesab eləmirəm.
Həmin mərkəzin sədri Kamil Həsənovdur.
Camaat Kürd Mədəniyyət Mərkəzini “Kamil
Mənfəət Mərkəzi” adlan dırır. Kamil Həsənov
ora sədr gələnədək mərkəzin kürd və
Azərbaycan dilində qəzeti mütəmadi çıxırdı.
Ayda bir-iki dəfə konsertlər, konfranslar təşkil
edilirdi. Bu tədbirlər Azərbaycandakı millət -
lərin birliyini gücləndirmək işində ciddi
addımlar idi. Lakin son dövrlər fəaliyyət
yoxdur. Yalnız respublikamızda hazırda
“Diplomat” qəzeti fəaliyyət göstərir. 

Nixat Cəbrayılov adlı bir cavan oğlan isə
Azərbaycan Kürd Gənclər Təşkilatı adlı bir
qurumu bir müddət əvvəl yaradıb. Onu isə
qeydiyyata almırlar. An caq yaxın vaxtlarda
Azər bay can Kürdləri İctimai Birliyi adlı təşkilat
yaratmağı planlaşdırmışam. Təşkilata bir nəfər
Qu bad lı, bir nəfər Laçın, bir nəfər Kəlbəcər, bir
nəfər Naxçıvan, bir nəfər isə Qərbi Azər baycan
kürdünün təsisçi olması planı mızdadır. Ona
görə belə olacaq ki, kimsə deməsin ki, bu
təşkilat kiməsə xidmət edəcək. Azər bay can
dövlətinin qa nunları çərçivə sində fəaliy yət
göstə rə cə yik. Məqsə dimiz bu döv lətin başına
gə tirilən fəla kətləri, torpaq ları mızın ermənilər
tərə findən işğal edilməsi faktını dünyada
yaşayan kürdlərə çat dırmaq və Azər bay cana
dəstək qazan maq dır. Azərbaycanla Şimali
İraqın Kür düs tan bölgəsi arasında dostluq
əlaqəsi yarat maqdır. Ərbildə Azərbaycan
nüma yən də liyi, Azərbaycanda isə Kür düstan
nüma yən dəliyi açılmasına çalı şa cağıq.

Etibar SEYİDAĞA
musavat.com

Bu gün kürdlərə dövlət tərəfindən şərait
yaradılmalıdır ki, öz varlığını itirməsin
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Türkiyədə PKK silahlılarının
qaçırdığı CHP-nin Tuncelidən
olan millət vəkili Hüseyn Aygün
48 saat sonra azad edilib. PKK-
çılar onu oğurladıqları yerə 10
kilometr qalmış gətirərək sər-
bəst buraxıblar.

Terrorçularla birlikdə
keçirdiyi 48 saatı izah edən
Aygün "Dağda keçirdiyim vaxt
mənim üçün çətin deyildi.
Bilirsiniz, mən dözümlü
insanam" deyib. Millət vəkili
bildirib ki, PKK silahlıları ona
qarşı hörmətlə davranıblar.

“Təhlükəsizliyim üçün
bütün tədbirləri gör-
müşdülər. Qaçırıldıq-
dan sonra təxminən
6-7 saat yürüdük və
bir dərə boyuna
gəldik. Sərbəst
buraxıldığım ana
qədər dərə sahilində
gözlədik", - deyə
Aygün bildirib. Millət
vəkilinin sözlərinə
görə terrorçular ona
a p a r d ı q l a r ı n
mübarizənin mənasız olduğunu bildiklərini deyiblər.

Bununla belə, onlar Aygündən
CHP-dən çıxaraq müstəqil mil-
lət vəkili kimi fəaliyyət göstər-
məsini istəyiblər. 

O isə silah altında,
təzyiqlə belə bir qərar
v e r m ə y ə c ə y i n i
deyib.“Mənə yönəlik
bir təhdid yox idi. Yolu-
mu kəsən qrup məni
tanıyırdı. Mənə silah
işlətməyəcəklər ini
söylədilər. Müqa vimət
göstərə bilərdim. İnan-
mıram ki, silah
işlədərdilər. Ancaq
arxadan gələn avto-
mobillər çoxalınca
kimsənin can təhlükə-

sizliyini təhdid altına salmamaq

üçü könüllü getdim. 6-7 saat yol
getdik. Dost olduğum Dersim
dağlarında qaldıq. Ankaranın,
Dersim xalqının reaksiyalarının
sərbəst buraxılmamı
tezləşdirdiyini düşünü rəm.
Davamlı olaraq Bahoz Erdalla
müzakirə edirdilər. Bahoz
qaçırıldığım üçün qrupa acıq-
landı. Məni qaçıran 6-7 gənc idi.
“Ankaraya sülh və atəşkəs
mesajı vermək üçün hərəkəti
etdik” dedilər. Evə dönmək
istəyirlər. Kaş ki bu cəmiyyətdə
yer alardıla, universitet oxu-
yardılar. Sərbəst buraxarkən
mənimlə qucaqlaş dılar, “Bu qar-
daşlarını unutma, abi” dedilər.
Piyada gəldim, Dersim dağlarını
qarış-qarış tanıyıram". azadliq.az

PKK-nın qaçırdığı 
deputat azad olundu

Məşhur amerikalı blogger
ələ keçirdiyi məxfi sənədin
detallarını açıqlayıb

Amerikalı məşhur blogger
Riçard Silverşteyn İsrailin İrana
hücum planı olduğunu iddia
etdiyi bir sənədı yayım-
layıb. Silverşteyn İsrailin
İrana qarşı əməliyyatın
koordinasiyalı hücumla
başlayacağını və
Tehran rejimini
tamamilə iflic edəcək
kiber hücumla davam
etdiriləcəyini bildirib.
“Tikkun Olam” adlı blo-
qunda yazdıqlarıyla
keçmişdə də müza-
kirələrə yol açan Sil-
verşteyn əlindəki
sənədin İsrailin baş naziri
Binyamin Netanyahu ilə
müdafiə naziri Ehud Barakın
israilli nazirlərə qapalı toplan-

tılarının protokolları olduğunu
iddia edir. Bloggerin yazdığına
görə, İsrailin İrana hücuma
hazırlıq planı çərçivəsində
əvvəlcə bir neçə raket zər-
bəsinin endirilməsi, sonra hava

hücumları, geniş əhatəli kiber
hücum və hətta İran ordusunun
və kəşfiyyatının yüksək
səviyyəli səlahiyyətlilərinə qarşı

sui-qəsdlərin təşkili nəzərdə
tutulur. 

Xüsusilə virtual hücuma
diqqət çəkən Silverşteyn bildirib
ki, internet, telefon, radio və
televiziya əlaqələri, əlaqə peyk-
ləri, Hurrəmabad və İsfahan
kimi yer altı raket bazaları daxil
olmaqla əhəmiyyətli obyektlərə
gedən fiberoptik kabellər
sıradan çıxarılacaq. Sənədi

yüksək vəzifəli bir
ordu rəsmisindən
aldığını iddia edən
blogger yazıb ki,
mənbə Netanyahu və
Bara kın İrana hücum
məsələsində çox
ciddi olduğunu deyib.
Silverşteyn sənədi
ona sızdıran şəxsin
məqsədinin əməliyy-
atın qarşısını almaq
olduğunu yazıb. Blog-
gerin mənbəsi əlavə
edib ki, ordu və kəş-

fiyyat rəsmilərinin əksə riyyəti
İrana qarşı hərbi əməliyyatların
əleyhinədir. azadliq.az

Mit Romni qondarma
soyqırım iddialarının müəl-
liflərindən birini özünə vitse-
prezident seçdi

ABŞ-da bu ilin noyabrında
keçiriləcək prezident seçk-
ilərində Ağ evin indiki rəhbəri
Barak Obamaya qarşı yarışa-
caq Respublikaçıların namizədi
Mit Romninin vitse-prezi-
dentliyə Paul Rayanı seçməsini
erməni lobbisi məmnuniyyətlə
qarşılayıb. Nümayəndələr
Palatasının Büdcə Komitəsinin
rəhbəri olan Paul Rayan Kon-
qresdəki Erməni Dostluq
Qrupunun üzvüdür və

keçmişdə gündəmə gətirilən
erməni layihələrinin müəl-
liflərindən biridir. Paul Rayan
“erməni soyqırımı” iddialarını
tanıması üçün Obamaya mək-
tub yazıb. Romninin Rayanı
seçməsi erməni seçicilərə
yönəlik jest kimi qiymətləndirilir.
Ekspertlərin fikrincə, iqtisadi
islahatları önə çəkən Obamanı
məğlub etmək strategiyası tət-
biq edən Romni Rayanla eyni
düşünür. Romninin ermənilərə
jestinin türk və müsəlman seçi-
ciləri itirməsinə səbəb ola
biləcəyi də ehtimallar arasın-
dadır. azadliq.az

Pilotsuz təyyarə "Taliban"ın 50 üzvünü məhv edib
Öldürülən silahlılar arasında 13 nəfər səhra komandiri olub
ABŞ-a məxsus pilotsuz təyyarə Əfqanıstanın şərqində “Tal-

iban”ın mövqelərinə zərbə endirib. Nəticədə 50 nəfər talib
öldürülüb. ANS PRESS-in “Sinxua” agentliyinə istinadən verdiyi
məlumata görə, hadisə Pakistanla sərhəddə yerləşən Kunar
vilayətində baş verib. Əfqan polisinin nümayəndəsi Nəcibulla
Xanın bildirdiyinə görə, öldürülən silahlılar arasında 13 səhra
komandiri olub. Əfqanıstan ordusu və NATO qüvvələrinin
çoxsaylı əməliyyatlarına baxmayaraq, Kunar vilayətində
silahlıların fəallığı həmişə yüksək olur. anspress.com

Bəşər Əsəd Türkiyəni hədələdi
Bəşər Əsəd rəsmi Ankaraya Türkiyənin Suriya müxalifətinə

silah köməyini dayandırmayacağı təqdirdə PKK-ya Rusiya
istehsalı SA-8 zenit raketlərini verəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
Lent.az-ın “haber türk”-ə istinadən verdiyi məlumata görə, belə
bir məlumatla İsrailin “Debka” saytı çıxış edib. Saytın yazdığı
məlumatda qeyd olunur ki, Suriya lideri B. Əsəd Türkiyənin
suriyalı müxalifətçilərə FIM-92 Stinger zenit raketlərini verdiyini
iddia edərək, belə olan halda o da 2500 PKK yaraqlısını
silahlandıracağını bildirib. lent.az

A l m a n l a r  M ə h ə m m ə d  p e y ğ ə m b ə r i n  
karikaturalarını nümayişinə icazə verdilər

Ultrasağ «Almaniya uğrunda» hərəkatının nümayəndələri Berlində Məhəmməd peyğəmbərin
karikaturalarını nümayiş etdirə biləcəklər. Bununla bağlı Berlin və Brandenburq federal torpaqlarının
ali inzibati məhkəməsi qərar çıxarıb. Hakimlərin fikrincə, karikaturaların nümayişi dini hissləri təhqir
etmək sayıla bilməz.Sağ radikallar aksiyalarını Berlinin Noyköln və Veddinq rayonlarındakı məs-
cidlərin qarşısında həyata keçirmək fikrindədirlər. Onlar bunu müsəlman sələfilərin alman dilində
pulsuz Quran paylamasına qarşı etdiklərini iddia edirlər.May ayında Şimali Reyn – Vestfaliya tor-
pağında analoji aksiya müsəlmanlar və neofaşistlər arasında qarşıdurmaya səbəb olmuşdu. O
zaman 30-dək polis yaralanmış, 100-dək qarşıdurma iştirakçısı isə həbs olunmuşdu. lent.az

“Hizbullah” yenə
Israili vurmaqla hədə -
lədi. Iran prezidenti
Mahmud Əhmə -
dinejadın Israil əley-
hinə hədələ yi ci bəya -
natı ABŞ və BMT-nin
etirazına sə bəb olub.

ABŞ Milli Təhlükə-
sizlik Şurasının mət-
buat katibi Tomi Vitor
Əhmədinejadın Israil
əleyhinə çıxışını
“separatçı və düşməncə
hərəkət” kimi dəyərləndirib. O
bildirib ki, Vaşinqton Iranın yük-
sək səviyyəli rəsmisinin bu ad -
dımını kəskin şəkildə qınayır.
BMT baş katibi Pan Gi Mun da
Iranın ali dini lideri, ayətullah Əli
Xamneyi və prezident Mahmud
Əhmədinejadın Israilə qarşı
sərt tənqidi fikirlər səs-
ləndirmələrinə etiraz bəyanatı
yayıb. Sənəddə Iran rəs-
milərinin Israilə qarşı hədə dolu
bəyanatlarından narahatlıq

ifadə olunub. 
BMT baş katibi ali dini lideri

və prezidenti bu cür hədələrdən
çəkinməyə çağırıb. Tehran reji-
minin maliyyə və hərbi dəstək
verdiyi “Hizbullah” terror təşki-
latının lideri Şeyx Həsən Nəs-
rullah bildirib ki, Irana hücum
edəcəyi təqdirdə Israil raket
hücumuna məruz qalacaq: “Biz
işğal olunmuş Fələstin tor-
paqlarında milyonlarla fələstin-
linin həyatını əsl cəhənnəmə
çevirə bilərik”. azadliq.az

İsrailin İrana hücum 
planı mediaya sızdı

ABŞ və BMT Iranı sakitliyə çağırdı

Obamanın rəqibindən 
ermənilərə jest
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Sabunçu rayonunun yeni icra başçısı
gələn gündən Bakıxanov qəsəbəsində
abadlıq işləri aparmaq məqsədilə, əhalin-
in illərdən bəri özünə yaratdığı şəraiti,
qanuni obyektləri kütləvi şəkildə
sökdürür. Kimin səkidə tikilən obyektini
səkidən uzaqlaşdırır, kimin obyektinin
yerini başqa yerdən köçürür. Sakinlərin
narazılığına baxmayaraq, bəzi hallarda,
uyğunsuz olaraq  başıboş məmurların
göstərişilə 50 illik yaşıllıqlar mənasız şək-
ildə vəhşicəsinə kəsilir. Sonradan məlum
olur ki, bu 50 illik yaşıl ağaclar kəsilməyə
bilərdi. Qəsəbənin abadlaşdırılması
təqdirə layiqdir və lazımdır. Lakin
qəsəbədə elə həyətlər var ki, 33-ildir
baxımsızlıqdan xarabalığa bənzəyir. Belə
ki, C.Mehmandarov küçəsinin 23-24-25-
26-cı binaların həyəti yağış yağanda
gölməçədən keçmək olmur, isti günlərdə
isə toz-torpaqdan nəfəs almaq mümkün
deyil. Elə güman etməyin ki, indiyə qədər
heç kimə müraciət olunmayıb, xeyr,
müraciət olunmamış yer qalmayıb. Lakin
indiyə qədər heç bir dəyişiklik olmayıb.
Hələ mən sökülüb-tökülən eyvanlardan
danışmıram!

Bakıxanov qəsəbəsindəki 5-saylı

uşaq xəstəxanasının yolları da
keçilməzdir, belə ki, əvvəlki rəhbərliyin
acgözlüyü ucbatından xəstəxanaya
gedən yolda təcili yardım maşını ilə
başqa bir maşın yan-yana keçə bilməz.
Bu məsələyə bir çarə tapılmalıdır. 

Həmin xəstəxananın yaxınlığında bal-
aca bir park var, lakin bu park baxımsızlıq
ucbatından zibilxanaya çevrilib. Otura-
caqları sınıq, uşaqların yellənçəkləri
qiriq-salxaq gündədir. Sözün əsil
mənasında adamın ürəyə ağrayır.
Görəsən, bu parkın yanından ötən icra
nümayəndələri az da, olsa, utana bilirlər-
mi?! Maraqlı bir mənzərəyə rast gəldim,
“İdman liseyi”nin yaxınlığında hansısa
“bəy” düz yolun ortasında 4 mərtəbəli
qoşa villa tikir, 10-metr ondan irəli binanın
simmetriyasına uyğun olaraq obyekt
sökülür. Bu nə işdir baş açmaq olmur.
Mənə elə gəlir ki, qanun hamı üçün
qanun olmalıdır.

Cənab başçı, indi havalar sərindir,
gün sizi vurmaz, zəhmət çəkib əraziləri
gəzin, xalqla təmasda olun və xalqın fikir-
lərini öyrənin. Belə addım atsanız mənə
elə gəlir ki, xalqın da hörmətini qaza-
narsınız!

Bakıxanov qəsəbəsində abadlıq
işləri aparılır, amma..!
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ДОСТ ОЛМАЗ ЕРМЯНИДЯН
Язял башдан эцнащкар юзцмцзцк, гейри йох,
Дуймадыг ки, хаинин гылыьы вар, мещри йох.
Эюзцмцзцн йаьыны йедиртсяк дя, хейри йох,
Юз кюкцндян битяр от, йеня щямяндир, щямян,
Дост олмаз ермянидян!

Эизли гябир газырмыш бизя бу эор гоншумуз,
Инанмадыг фелиня гурдугъа тор гоншумуз.
Кясдийи дуз-чюряйя, оъаьа кор гоншумуз,
Якдийимиз шумлара сяпирмиш зящярли дян,
Дост олмаз ермянидян!

Гафасында мин илин хяйанят гурду вармыш,
Бир дамъы кцдурятин дянизъя арды вармыш,
Ичиндя илан кими гыврылан дярди вармыш,
Щайк имиш ифритянин ямъяйиндян сцд ямян,
Дост олмаз ермянидян!

Йурд-йува даьыданын йурду тар-мар эяряк,
Щаваланан башлара эениш дцнйа дар эяряк.

Гоншу гудуз оланда ортадан щасар эяряк,
Бабалар дедийини ня тез унутмушам мян:
Дост олмаз ермянидян!

Кюпякляр кюлэясиндя ширя дюняр тулалар,
Тякбятяк мейданында гуйруьуну булалар.
Гящмяр чыханы чохдур, оланлары малалар,
Нифаг тохумларыны щей ъцъяртди йенидян,
Дост олмаз ермянидян!

Ахчи-щарсун эятириб няслимизя ъаладыг,
Гызыл эцлц солдуруб, гаратикан суладыг.
Ахырда эцлляляндик, ганымызы йаладыг,
Бу сюз ата сюзцдцр бир аз дярин дцшцнсян:
Дост олмаз ермянидян!

Эирявя дцшян кими ядавяти кюрцкляр,
Йурдумузун дашына, торпаьына йерикляр.
Байгушдур, юз няслини гаранлыьа сцрцкляр,
Диз чюксцн гаршымызда эяряк бойнунда кяфян,
Дост олмаз ермянидян!

Йаманлыг тахта чыхыб, йахшысы да йамандыр,
Ганан да ганмазлашыб, башы-бейни думандыр.
Няби нясли, дцшмяня фцрсят вермя, амандыр,
Ясирэямя эцлляни, щцняриня мин ящсян,
Дост олмаз ермянидян!

Иблис цряйиндядир, мяляк дону эейся дя,
Милйон кяря анд ичиб, башына даш дюйся дя,
Юз кюкцня, затына тцпцрся дя, сюйся дя,
Даща бир дя инанма, улу халг, улу Вятян!
Бил ки, ган дцшмяниндир, бил ки, ъан дцшмяниндир,
Дост олмаз ермянидян!

10.04.92

BUDAQ QÜRURLANIR...

Budaq qürurlanır ucalığından,
Bәyәnmir gövdәsin, bәyәnmir kökün.
Qaldırıb başını göylәrә dikib,
Baxıb gövdәsinә görmәyir özün.

Sanki utanc duyur ucalan budaq,
Başı üzәrindә dayanan kökdәn.
Elә bil heç bunun gövdәsi yoxdu,

Yaranıb dünyaya gәlibdi heçdәn.

Fәxarәt hissiylә ucalır hәr gün,
Әyilib kölgәsin salmır altına.
Anlamır gövdәsin, eşitmir kökün,
Özünü bәnzәdir zәrә, altuna.

Yetişәn barından gövdәyә qıymır,
Çürümüş meyvәsin tökür dibinә.
Uçalıq hislәti kor edib onu,
Meyvәsin özgәlәr yığır cibinә.

Çiynini dayayan budaqlarına-
Bu qara gövdәyә yazığım gәlir.
Diz üstә dayanıb bititdiyindәn-
Sonradan İlahi, gör nәlәr görür.

Küsgün olub, bu dünyanı yaşayb,
Az yaşımla çox şeylәri görmüşәm.
Öz soyunu bәyәnmәyәn budağın,
Bәlkәmәn dә, meyvәsini dәrmişәm!

TARİYEL KÜSKÜN 
04.07.2012.

HHüseyn
KKürdoğlu

NEYARÊ HAR!
Bese, bese, îdî axam pêpez meke,
Gul-sosinêm meheçqîne, îsaf bike.
Koşk-bircêd min cî raneke, mehedmîne,
Çem û kanyêm bê xov meke, memiçqîne.
Ewa axa tew şerefa dayka mine,
Her yek gulek şehîdekî gelê mine.
Ew koşk û birc, kevn dîroka gelê minin,
Ew çem-kanî, herd bistanê dayka minin.
Ji dest-pîyêd serokêd min qeyda veke,
Kan û xezne milkê minin, talan meke.
Lawê Kurda tew mêrxas in, pê nikarî,
Tu xayînî, xapxapokî, bê îtbarî.
Namûs, xîret boy te tune, îdî here,
Tew axa min tiverike, lê megere.
Tu xwînrêjî, qetilkarê gelê minî,
Bê kok-eslî, deyndarê heqê minî.
Xewa giran îdî zû da ez rabûme,
Min heqê xwe naskirîye, serwext bûme.
Zef dijware, îdî tu min bixapînî,
Bikî kole, ber derê xwe bigerînî.
Îdî here, ez te vira qet nebînim,
Cara îcar ezê ruhê te bistînim.
Bê şerefo, ji ku hatî, hetanî ku,
Dinya zane, pêş dîrokê rûreşî tu.
Biteyîse, zû dûrkeve, here ji vira,
Pêşiya gotîye: “Gurê gerik, nabe bira”.

WELAT
Him dinalim, him dizêrim, dûrî, Welat,
Dil hejarim, tengezarim, nûrî, Welat,
Tirs û xofim, sirûk pême, tune bawer,
Jan giranim, tu melhema minî, Welat…

Xerîb warim, hêlîn sarim, Kurdim, Welat,
Hesretkêşim, te nabînim, derim, Welat,
Zelûl xemim, xalî nabin çav ji hêsra,
Stûna dilî, bext-mirazê minî, Welat…
Per û baskî, xemil-rewşî, timê, Welat,
Qudûm-qamî, şewq û şamî, min ra, Welat,
Bêy te îdî ez bedhalim, nema tawet,
Zîyaretî, tiverikî, boy min, Welat…

SEYDA CEGERXWÎN, 
Jİ XEW RABE

Rewayî azabûna Kurdistana Îraqêye federal
dikim.
Seydayê min, ji xew rabe, mizgîn heye,
Qurna bîstûyekê – qurna me Kurdaye.
Başûrê kal ro derketye, naçe ava,
Bûz helyaye, beşer ketiye dev û lêva.
Hîva hilî naxwaze ji cî bileqe,
Stêrkên şeveq eşqa bûne rêz-xeleqe.
Zindanên sar, hepsên tarî hedimîne,
Xasbaxçên ter, dibistana hîm danîne.
Qeyd û zincîr hûrxaş bûne, tev helyane,
Sêfîl-sêwî bûne xweyê mal-milkane.
Çem û kanî zelal bûne dixulxulin,
Dayîk-xûşka avîtine jan û kulin.
Gul-sosina xemil daye sînge çîya,
Qîrîn-qûjîn îdî nayê ji deşt-gelîya.
Mûsîqayê parek welat hingavtîye,
Xêr û xeznê ser axa me per vedaye.
Lawê Kurda komkar bûne bê şert, şirût,
Her çar para bikine yek, hildin hidûd.
Îdî şa be, dinya kevin merûm bûye,
Xwedê îcar bûye dostê me Kurdaye.
Xwînrêjêd me îdî zanin ku kîne em,
Lawê Qazî, lawê Berzan, kardûxin em.
Misto, Seddam, hêsrên şewat dibarînin,
Pêş cihanê rezîl bûne, cî nabînin.
Lawên Kurda avîtine xewa giran,
Xwînrêja ra îdî nadin firsed, eman.
Seyda, dinya pêpelîke, jor û jêre,
Bok-berana timê hîştye şuxlê xêre.
Seydayê min, bese razêy, ji xew rabe,
Cejna gelê xwe pîroz ke, tev me şa be.
Kal û bava berê-berda wa gotîye,
«Her şevekê, sibeke wê ronik heye».

BBarîyê 
BBala

KÖVRƏLDİM

Sən ey Qoz ağacı, Ərik ağacı,
Əncir ağacıyla olmusuz bacı.
Salam gətirmişəm Bakıdan sizə,
Qonşunuz Gilas da deyildi təzə.
Nə zaman əkmişəm çıxıb yadımdan,
İndi tək qalmısız, edirsiz aman. 
Yoxdur gündəlikdə suvaran sizi,
Böcəklər bürüyüb gövdələrinizi.
Fikirli dayanıb cüt Tut ağacı,
Heyva da gözəldi, Nar meyvə tacı.
Sizləri əkmişəm cavan yaşımda,
O vaxt qapqaraydı saçım başımda.
Gündüzlər gedərdim işə gündəlik,
Nə qədər işləsəm, olmurdum ləlik.
Burada var idi Qara Gavalı,
Yanında əkmişdim Sarı Albalı.
Onlardan qalmayıb bircə nişana,
Görünür, susuz qalıb gəliblər cana.
Bağışlayın məni, gələ bilmirəm,
Sizinlə dərdimi bölə bilmirəm.
Yaman dəyişibdir indiki zaman,
İşsiz yaşamağa qalmayıb güman.
Yoxdur kəndimizdə bircə iş yeri,
Şəhər işlərinə sahibdir Meri.
İndi əlac qalıb təkcə Allaha,
Güman da qalmayıb gələn sabaha.
Kəndimə gəlmişəm, qəlbim pərişan,
Gördüyüm işlərdən qalmayıb nişan.
Dəyişib bağçamız, solğun görünür,
Üzümün budağı yerlə sürünür.
Kövrəldim, yaşardı bu kövrək gözüm,
Belə vəziyyətə çətin ki dözüm.
Əllərimi açdım olan göylərə,
Buludlar ağlasa verər səmərə,
Bircə Allahıma ümidim qalıb,
Heyif, Nəriman Əyyub artıq qocalıb.

10.03.2011.
.

İNAMIM AZALIB
Əfruzun toyundakı duyğularım

İnamım azalıb qadir Allaha,
Pisə yaxşı, yaxşıya pislik edir.
Heç nəyə inamım qalmayıb daha,
Yaxşı adamlara pisliklər nədir?

Zavallı Zakir də bütün ömrünü,
Həsr etdi cüt bacı, dörd qardaşına,
Bütün həyatının çətin gününü,
Qıydıqca onlara, qıydı yaşına.

Niyə pislik etdi Allahım ona?
Qoymadı yaşasın istədiyi tək.

Baxıram üzünə mən yana-yana,
Yalvardım Allaha, pislikdən əl çək.

Əfruz bacım vaxtsız köçdü dünyadan,
Yeddi övlad qaldı yetim anadan.
Uşaq yetim qalır ancaq anadan,
Ata eşqə düşdü nə gizlət, nə dan.

O yığdı başına qardaş-bacını,
Tikdirdi onlara hərəyə bir ev.
O çəkdi hamıdan ağrı-acını,
Əsmərə söylədi-hamımızı sev.

İnsafən Əsmər də bir ana kimi,
Doğma həyatını həsr etdi təmiz.
Atası evləndi yeni bəy kimi,
Törəndi cüt övlad yenidən Əziz.

Əfruzun toyudur, Zakirdir qəmgin,
Ürəyindən keçir nələr, ay nələr.
Kömək eyləməyir nə Quran, nə din,
Xəyalımdan keçir qəmli kölgələr.

Sən saydığın say, fələk nə sayır,
Bilmirsən əbədi o həqiqəti,
Ev-eşiyi gözəl, bütün çöl-bayır,
Heç birində qüsur qoymayıb qəti.

Əsmər, söyləyirdin dördcə yüz nəfər
Gələcək, bəs hanı həmin insanlar,
Kənddən onca adam, ət kəsən Cəfər,
İnsan dəyişibdir, yox utananlar.

Düzmüsən süfrəyə neçə cür yemək,
Şərabların sayı onlardan betər.
«Təbiət» sarayı yaranır tək-tək,
Ay Əsmər, yeməklər hamıya yetər.

Kor olsun fələyin görən gözləri,
Zakiri bu günə saldı nə üçün?
Qeyrətli insanın getmir dizləri,
Baxdıqca dərd çəkir o için-için.

Qəhrəman qeyrəti olan bir insan,
Nələr yaratmadı, nələr etmədi.
Cəfakeş doğulmuş ilkin anadan,
Heyif, axıradək elə getmədi.

Neçə yaxınlara o çörək verdi,
Onlara çox qıydı öz zəhmətini,
Yaxınlar bilmədi O nələr gördü,
Gənclikdən götürdü olan çətini.

Bəzi yaxınlar da yaxşılıqları,
Unutdular tezcə, həmin cılızlar.
Həmin o nadanlar oldu cır arı,
Qeyrəti olmayan eyləmədi ar.

Bütün əzabları sən çəkdin, Zakir,
Budurmu sonuncu mükafatınız?
Gözəl bağçalar da sən əkdin, Zakir,
İki oğlun oldu, bircə gözəl qız.

Arazın, Mahirin, Əfruzun yanır,
Sənin bu əlacsız olan halına.
Nəriman Əyyub da baxıb odlanır,
Həvəsi yox, milyon çalğı çalına.

14.11.2010.

NNәriman
ӘӘyyub
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Avestakurd – Partiya Karkerên Kurdis-
tanê PKK'ê ji ber rojên cejna Remezanê
çalakiyên xwe yên leşkerî rawestand.

PKK'ê daxuyaniyek da raya giştî û di
daxuyaniyê de diyarkir ku ger 'ew neçar
nebin' dê rojên cejnê de şer nekin û ti
çalakiyan li dar nexin. Li gor daxuyaniya di
ANF'ê de hatî belavkirin, PKK'ê dibêje
"Gerîlayên azadiya Kurdistanê her tim
rêza rojên pîroz girtiye, ji ber wê jî di rojên
cejna pîroz ya Remezanê de jî, ger neçaar
nebin dê şer nekin."

Colemêrgiyan wezîrê 
hundir protesto kirin

AvestaKurd - Bi serdana Colemêrgê a
wezîrê hundir yê Tirkiyê Îdris Naim Şahin,
li bajêr gel kom bû û ew protesto kirin.
Polîsan ji bo ku çalakvana belav bike gule
berdane hewa û Şahîn li ber protestoyan
xwe spartiye kargehekê. 

Wezîrê hundir yê Tirkiyê Îdris Naim
Şahin, îro li Wanê bi rêya bejahiyê der-
basa Colemêrgê bû. Di bin ewlehiyeke
berfireh de çû Colemêrgê û piştî fitarê ji
otêlê derket û dakete kolana Cumhuriyetê
ku bazarê bigere. Ji aliyê tîmên taybet û
parêzvanên wî ve dihat parastin. Li ser
serdana Şahin, gelê Colemêrgê kom bûn
û demeke dirêj ew yûha kirin. Polîsan gule
berdane hewa ku gel belav bike lê gel
belav nebû. Polîsan bi bombeyên gazê û
ava bitezyîq midaxeleya çalakvana kir. 

Hemwelatiyên ku derketibûn danûs-
tandina cejna remezanê bikin, ji ber der-
ketina gengeşiyan, reviyane mala xwe.
Esnafan jî derabeyên kargehên xwe gir-
tine. Hat ragihandin ku, wezîr Şahin
mecbûr maye xwe spartiye kargehekê. Bi
dehan wesaîtên bizirx sewqa navenda
bajêr kirine. Gellek hemwelatî bi
bombeyên gazê ketine rewşeke xirab.
Dîsa polîsekî ku ji serê xwe derbeya kevir
xwariye birîndar bûye.

Avestakurd – Hat zanîn, Îstîxbarata
Îngîlîz alîkariya muxalifeta Sûriyê dike û
destxwe di nava hin çalakiyên li dijî rejîma
Esed pêk hatî de, heye. 

Rojnameya Sunday Times ya Îngîlîzî di
nûçenivîseke xwe de belavkir ku Îstîxbara-
ta Îngîlîz alîkariya muxalifeta Sûriyê dike.
Rojnameyê diyarkir ku Îstîxbarata Îngîlîz ji
bineciha xwe ya li Qibrisê piştgirî û alîkarî
dide Artêşa Azad ya Sûriyê û dibêje ku
gelek çalakiyên serkeftî yên li dijî rejîma
Sûriyê pêk hatî de destê Îstîxbarata Îngîlîz
tê de heye. Her weha rojname diyar dike
ku Îstîxbarata Îngîlîz agahî û pêzanînan
dide Artêşa Azad ya Sûriyê.

Li gora nûçeya KTV-ê , li
Selahedînê Serokê Kurdis-
tanê  Mesûd Barzanî

pêşwaziya heyeteke
Rayedarên Yekîtiya Nîşti-
maniya Kurdistanê kir.

Di hevdîtineke de heyeta
YNK li ser navê sekreterê
YNK yê giştî  Celal Talabanî
66mîn salvegera damezran-
dina partiya demokrata Kur-
distanê û herwiha roja jidayik
bûna Serok Barzanî pîroz kir
û hêviya pêşkeftin û geşe
kirineke baştir ji PDK û xeba-
ta vê ya dîrokî xwest û tekez
li ser hemahengî û hevkarî û
tebayiya heyî ya di navbera
aliyên siyasî yên Kurdistanê
de kir bi taybetî di warê
bihêztir kirina hevpeymaniya
steratejîk a di navbera PDK
û YNK de bi mebesta
parastina destkeftin heyî û

bihzêtir kirina navmala Kurd
û bi destxistina ev armancên
bilind yên ku, hîn jî nihatine
bidestxistin.

Di berdewamiya vê
hevdîtina han de Serok
Barzanî jî spasiya heyeta
yekîtiya nîştimaniya Kurdis-
tanê kir û tekez li ser vê yekê
kir ku, parastina hevpey-
maniya steratejîk ya di
navbera PDK û YNKê de di
pêşiya her tişteke din deye
jiber ku, tenê bi rêya bihêztir
kirina hevpeymaniya han û
bihêztir kirina navmala Kurd
û hemahengî û tebayiya
navbera aliyên siyasî yên
Kurdistanê de dikarin bi
teheda û metersiyan re
rûbirû bibin.

YNK serdana serok kir

Eşkere bû ku parla-
menterê CHP-ê Huseyîn
Aygun ji Serokê Giştî yê CHP-
ê Kemal Kiliçdaroglu re
gotiye; ‘Ez îstîfa bikim’, lê ev
pêşniyaza wî ji hêla Kiliç-
daroglu ve hatiye redkirin. 

NÛÇEYÊ PARVEKE:
MEZINAYIYA TÎPAN:           

Eşkere bû ku parla-
menterê CHP-ê Huseyîn
Aygun ji Serokê Giştî yê CHP-
ê Kemal Kiliçdaroglu re
gotiye; ‘Îstîfa bikim’, lê ev
pêşniyaza wî ji hêla Kiliç-
daroglu ve hatiye redkirin. 

Huseyîn Aygun piştî
revandin û serbestberdana ji
hêla PKK-ê ve, bi riya telefonê
çend caran bi Kiliçdaroglu re
axivî.

Aygun diyar kir ku
pêşniyaza wî ya îstîfayê ji
hêla Kiliçdaroglu ve nehatiye
pejirandin. Huseyin Aygun
daxuyanî da rojnameya
Cumhuriyetê û diyar kir ku Kil-

içdaroglu roja duyem tele-
fonek jê re vekiriye û jê hêvî
kiriye ku hay ji şêwaza axafti-

na xwe hebe. 
‘Heye ku dev ji parla-

menteriyê berdim û vegerim
parêzeriyê’

Aygun ji Kiliçdaroglu re
gotiye: “Heke ez we dixim
nava zoriyê, we kengê xwest
ez dikarim dev ji siyasetê
berdim. We kengê xwest ez

dikarim herim Dêrsimê û dest
bi parêzeriyê bikim. Huseyîn
Aygun diyar kir ku ev

pêşniyaza wî ji hêla Kemal
Kiliçdaroglu ve hatiye redkirin.

‘Li ser milên wan selika
hêkan tuneye’

Huseyîn Aygun diyar kir ku
li ser rewşa wî tu nerehetî di
nava partiyê de tuneye û wiha
got: “Li ser milên kesên ku
min rexnebaran dikin selika

hêkan tuneye. Li ser serên
wan helîkopter nafirin. Di
nava mayîn û guleyan de
siyasetê nakin. Gava ew ji
koşk û serayên xwe tweet-an
diavêjin, ez tevî pesta/zexta
PKK-ê li Dêrsimê gelê xwe û
partiya xwe temsîl dikim.”

‘Divê ev şer 30 salên din
nedome’

Aygun di daxuyaniya xwe
ya Cumhuriyetê de diyar dike
ku rewşeke ku ew ‘doza
lêborînê’ bike tuneye û wiha
berdewam dike: 

“Daxwaza min a tekane
aştî ye. Ez 14 salî bûm
kêşeya kurd hebû. Vê gavê

keça min 16 salî ye û ev kêşe
hê jî heye. Divê ev şer 30
salên din berdewam neke.
Dixwazim ku zarokên min di
nava aştiyê de jiyana xwe
bidomînin. Ji bo ku empatiyek
were kirin min ew gotin kirin.” 

NETKURD
Bêcirman Bêcirmanî

Aygun: Heke hûn bixwazin ez îstîfa bikim

Serokatiya civata wezîrên
hikûmeta Kurdistanê dax-
uyaniyekê li ser daxistina
nûneratiya hikûmeta herêma
Kurdistanê li Bexdayê ji aliyê
ofîsa serokwezîrê Êraqê ve
dide û ev li jêr teksta dax-
uyaniyê ye: 

Ofîsa serokwezîrê
Îraqê yekterefî û bêy
a g a d a r î k i r i n a
hikûmeta herêma
Kurdistanê bi nivîsa
jimare 1373 li roja
08.08.2012ê nûner-
atiya herêma Kurdis-
tanê a li Bexdayê bi
hêceta neqanûnbûna
wê daxist. 

Hikûmeta herêma Kurdis-
tanê nerazîbûna xwe li hem-
ber vê biryara ofîsa
serokwezîrê Îraqê diyar dike
û tekîdê dike ku, tevî vê pên-
gavê ti bingehek qanûnî jê re
nîne, dê tesîreke xerap jî li
ser têkeliyên navbera herê-
ma Kurdistanê û hikûmeta
Îraqa federal yên ku, li gor

destûrê hatîne rêkxistin,
bike. Jibilî vê jî, peywendiyên
her herêmeke di çarçoveya
dewleteke federal de, ji bo
hevahengî û meşandina
karûbarên navbera her du
aliyan de, pêwîstî bi

saziyeke qanûnî heye. 
Em vê rastiyê li bîra her

kesî tînin ku, zêdetir ji 6
salane nûneratiya herêma
Kurdistanê li Bexdayê heye
û bi nivîsa ofîsa birêz Nurî
Malikî serokwezîrê Îraqê a
jimare 1063 li roja
24.07.2006ê hatiye vekirin û
her bi wê fermana

serokwezîrê Îraqê dest bi
karûbarên xwe kiriye û heta
nuha gelek nivîs û biryarên
îdarî jî di navbera nûneratiya
herêma Kurdistanê a li Bex-
dayê û hikûmeta Îraqê de
hatîne hinartin. Ev hemû bel-

gene ku, hebûna
nûneratiya herêma
Kurdistanê li Bex-
dayê qanûnî ye. Bi
vî awayî ti hêcet ji bo
biryara daxistina
nûneratiya herêma
Kurdistanê ji aliyê
ofîsa serokwezîrê
Îraqê ve nîne. 

Tevî vê jî,
hikûmeta herêma

Kurdistanê radigihîne ku,
aramnc ji vekirina vê nûner-
atiyê li Bexdayê, ji bo
baştirkirina peywendî û
hevahengiya navbera herê-
ma Kurdistan û hikûmeta
federal bûye, bi tyabetî di
warê dadgehan, tendirustiyê,
perwerdeyê, xalên ser sîno-
ran, beşdariya nûneratiya

Kurdistanê di komîteyên
Bexdayê de û mitabiqkirina
siyaseta giştî digel Bexdayê
di çarçoveya destûrê de.
Jibilî vê jî, destûra Îraqê ku
bingeha rêxistina têkeliyên
navbera herêman û
hikûmeta federal de ye, ti
rêgiriyê ji vekirina nûner-
atiyên herêma Kurdisstanê li
Bexdayê nake. 

Destûra Îraqê di madeya
117ê de bi eşkereyî îtîrav bi
gişt sazî û desthilatên herê-
ma Kurdistanê kiriye û li gor
madeya 121 a destûra Îraqê,
rê ji herêman re dide ku nûn-
eratiyên xwe di nav sefaretên
Îraqê de li derve hebin. Mirov
ecêbmayî dimîne ku, rê bê
girtin li paytextê nûneratiya
herêma Kurdistanê hebe. Di
dawiyê de, hikûmeta herêma
Kurdistanê daxwazê ji ofîsa
serokwezîrê Îraqê dike vê
biryara xwe poşman bibe û ji
bona têkeliyên rast û dirust
ku xizmeta berjewendiya her
du aliyan bike, biryareke
dirust bide. 

Rojeva Kurd 
Serokatiya civata wezîran 

Hewlêr 
16.08.2012 

Malikî nûneratiya Kurdistanê 
li Bexdayê daxist

PKK ji ber cejnê
çalakiyên xwe
rawestand

Îstîxbarata Îngîlîz alîkariya 
muxalifeta Sûriyê dikewww.ne

tew
e.c
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HİCRİ 1323-cü (MİLADİ 1905-ci İL)
TARİXDƏ TİFLİSDƏ    BAŞ VERƏN

ƏHVALATLAR HAQQINDA
Oktyabr ayında Tiflis şəhərində

bayram münasibəti ilə camaat küçələrə
gəzintiyə çıxmışdı. Camaat kilsənin
yanına çatanda birdən evlərin
pəncərələrindən güllələr yağmağa
başladı. Neçə adam bunun nəticəsində
öldü və yaralandı.

Camaat erməni «Listok» qəzetx-
anasının yanına çatanda qəzetxananın
otağından camaatın içərisinə bir bomba
atdılar. Bundan başqa, gimnaziya
tərəfdən də bir bomba atıldı. Camaat
«Sobraniye» binasının yanından
keçəndə bir bomba da oradan atdılar.

Bu zaman üç rota rus qoşun dəstələri
gəldi və başladı camaatla atışmağa.
Bomba atılan evləri gülləbaran etdilər.
Nəticədə otuz beş nəfər həlak oldu, on
beş nəfər yaralandı.

Ə L A V Ə: Bu hadisələr cərəyan
edən vaxt Batum tərəfdə neçə körpü
partladıldı. Qoridə isə qoşunun toqquş-
ması oldu.

Uzerget uyezdində isə camaat rus

kazaklarının üstünə bombalar atdılar.
Nəticədə çoxlu kazaklar məhv oldu və
yaralandı.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz hadisədən
sonra Tiflis şəhərində yenidən dalbadal
baş vermiş atışmalar zamanı otuz dörd
nəfər həlak oldu, səksən bir nəfər yara-
landı.

TİFLİS ŞƏHƏRİNDƏ 
ERMƏNİ-MÜSƏLMAN DAVASI

Dekabr ayında erməni tayfası yenə
dinc dura bilməyib, hazırlıq gördükdən
sonra qəflətən müsəlmanların üstünə
hücum çəkdilər. Müsəlmanların bu
hücumdan xəbərləri olmadığından
ermənilərə layiqli cavab vermək üçün
yanlarında silah və sursat yox idi.
Əhvalatdan xəbərdar olan gürcülər
tüfəng və patronla müsəlmanlara kömək
etdilər. Müsəlmanlar tanınmış bir şəxsin
imarətinə girərək evi özləri üçün səngərə
çevirdilər və ermənilərlə atışmağa
başladılar. Müsəlmanlar iki gecə-
gündüz ermənilərlə atışdılar.

Tiflisdə baş verən bu əhvalatdan
ətraf müsəlman kəndlərinin camaatı
xəbərdar olan kimi min atlı cəm olub
müsəlmanların köməyinə gəldilər.
Namestnik kəndlərdən gələn köməkdən
xəbərdar olub əmr verdi ki, atla şəhərə
girmək qadağan olunsun. Odur ki,
müsəlmanlar şəhərin ətrafından atlarını
geri - kəndlərə qaytararaq özləri piyada
Tiflis şəhərinə daxil oldular. Onlar
salavat və nərə çəkərək ermənilərin
üzərinə hücuma başladılar. Bir gecə-
gündüz vuruşmadan sonra çoxlu erməni
qırıldı. Qalanları isə qaçıb aradan
çıxdılar.

1905-ci İLİN OKTYABR AYINDA 
BAKIDA BAŞ VERƏN ƏHVALAT
Padşahın şadlıq günündə rus və

müsəlman camaatı «ura» deyə-deyə
küçələri dolanır və türk dillərində şüarlar

oxuya-oxuya küçələri dolanırdılar. Rus-
lar öz qırmızı bayraqlarını qoyub imper-
atorun şəkli ilə öz milli bayraqlarını
götürüb dolanırdılar. Müsəlmanlar da
onlara qarışıq qubernatorla birlikdə
Böyük kilsəyə gəlib dualar oxudular.
Bundan sonra isə qubernator baş
keşişlə birlikdə «Qasım bəy» məscidinə
gəldilər. Orada da dualar oxudular. Bu
vaxt bərk yağış yağdığından camaat
dağıldı. Bir dəstə kilsənin qabağından
keçərkən gördülər ki, bir rus əlində qır-
mızı bayraq hündür bir yerə çıxaraq
hökumətə qarşı nitq söyləyir. Camaat
tökülüb onu tutdular və sonra döyüb
öldürdülər. Divan da buna mane olmadı.

Yenə də 20 oktyabrda dövlətin zid-
dinə gedən camaat cəm olub istədilər ki,
həbsxananı açaraq məhbusları azad
etsinlər. Rus qoşunu bunun qarşısını
aldı. Toqquşma nəticəsində camaatdan
on səkkiz nəfər yaralandı. Həmin gün
Bibi- Heybət yolunda qırmızı bayraq
qaldıranlarla milli bayraq daşıyanlar
arasında bərk vuruşma və atışma oldu.
Nəticədə bir adam öldü, iki nəfər isə
yaralandı. Həmin hadisə haqqında
erməni qəzetləri yazırdı ki, bu toqquş-
mada yüz nəfər erməni ölüb.

21 oktyabrda bir dəstə rus kazakları
öz əziz günləri münasibətilə əllərində
padşahın şəkli küçə ilə hərəkət edirdilər.
Ruslar Mirzəyans adlı varlı və mənsəb
sahibi erməninin evinin qabağından
keçəndə həmin evdən kazakların üstünə
güllə atdılar. Həmin saat kazaklar evi
mühasirəyə aldılar və hər tərəfdən neft
töküb odladılar. Ev yanıb külə döndü.
Kazaklar yanğın söndürən müvəkkilləri
də evi söndürməyə qoymadılar. Ev alışıb
yanarkən yel vurub qonşu erməni
evlərinə də od saldı. Bunun nəticəsində
də bütün evlər yandı.

Həmin əhvalatdan sonra rus kazak
dəstəsi ermənilərin dükanlarına hücum
çəkərək talan və tarac etdilər. Sonra isə
kazaklar erməni varlıları olan Lalayevin,
Kələntərovun dükanlarının əmlakını,
eləcə də Tağızadənin dükanlarını
icarəyə götürmüş ermənilərin mallarını
və əşyalarını talan etdilər. Bu toqquşma-
da ölənlərin və yaralananların sayı qırx
nəfərə çatmışdı. Onun da əksəriyyəti
erməni idi. Bu əhvalatdan sonra quber-
natorun əmri ilə rus kazakları erməni
küçələrindən köçürülərək müsəlman
məhəllələrində yerləşdirildi.

Oktyabrın 23-də ruslar qubernatorun
iqamətgahında məsləhət toplantısı
keçirirdilər. Bu toplantıda ermənilərdən
başqa, bütün millətlərin nümayəndələri
iştirak edirdilər. Toplantıya ermənilər
özləri gəlməmişdilər. Məsləhətdən sonra
kazaklar gəlib qubernatordan erməniləri
cəzalandırmağa icazə verməsini xahiş
etdilər. Qubernator onları sakitləşdirdi.
Bir az keçdikdən sonra yenə bir dəstə
kazak padşahın övrətinin şəklini millət
bayrağı ilə birlikdə əllərinə götürüb küçə-
bazarı gəzməyə çıxdılar. Onlar erməni
məhəlləsinə gəlib çatanda yenə onların
üstünə evlərin birindən güllə atdılar.
Güllə atılan ev erməni tərəfindən icarəyə

götürülmüş müsəlman evi idi. Dərhal
kazaklar həmin evi gülləbaran edərək
ermənilərin evlərini yandırmağa
başladılar. Bu hadisədə öldürülənlərin
və yananların sayı on altı nəfər olmuşdu.
Yaralananların miqdarı isə məlum deyil-
di. Yenə həmin günün gecəsi atışmalar

oldu. Bir erməni evi yandırıldı.
Oktyabr ayında baş vermiş toqquş-

malarda əlli yeddi nəfər adam
öldürülmüşdür ki, bunlardan əlli biri
erməni, biri rus, biri gürcü, biri yəhudi,
ikisi isə müsəlman idi. Yaralananların

sayı isə 59 nəfər idi. Onlardan 38 nəfəri
erməni, 14-ü rus, biri yəhudi, biri nemes,
4 nəfəri müsəlman və biri nə millət
olduğu məlum olmadı. Yandırılmış
evlərin miqdarı isə 28 ədəd idi. Onlardan
24-ü erməni, biri rus, biri isə müsəlman
evi idi. Bunlarla yanaşı, iki şəhər budkası
da yandırılmışdı. İğtişaşlar zamanı
dəyən zərərin miqdarı məlum
olmamışdır. Bu iğtişaşa və xəsarətə
erməni tayfası bais olmuşdur.

RAMAZAN AYINDA (15 noyabr) 
ŞUŞA ŞƏHƏRİNDƏ

BAŞ VERMİŞ ƏHVALAT
Məsumovlardan olan bir erməni

öldürülmüşdü. Ermənilər bu ölüm hadis-
əsinin izini qəsdən gətirib müsəlman

bazarına çıxardılar və onu müsəlmanlar
öldürdüyünü söylədilər. Odur ki, divan
əhli müsəlmanlar arasında axtarış
aparmağa başladı. Müsəlmanlar
bildirdilər ki, biz heç vaxt belə
namərdliyə yol vermərik. Bunu
ermənilərin özləri edib bizim üstümüzə
yıxırlar ki, müsəlmanları müqəssir etsin-
lər.

Xülasə, çox çəkişmələrdən sonra
ermənilərin sakitləşdirilməsindən ötrü
divan bir dəstə atlı kazak və bir dəstə
piyada götürüb qubernatorla birlikdə
müsəlman meydanına gəldilər. Quber-
nator bir kağız oxuyaraq bildirdi ki, sər-
darın hökmünə əsasən gərək ölən
erməninin meyidini verəsiniz. Əgər onun
meyidi verilməsə bu Şeytanbazar
adlanan dükanlardan gərək bir neçə yüz
manat pul toplayıb o ölən erməninin
külfətinə verəsiniz.

Bir-iki gündən sonra rus qoşunu yenə
gəlib o qərarla müsəlman bazarından
keçdi. Qubernator müsəlmanlarla
yumşaq rəftar edirdi, cənab qazi və
əyanlarla xoş davranırdı.

Ramazan ayının 18-ci günü quberna-
tor belə məsləhət gördü ki, müsəlman

əhli dükan-bazarı bağlayıb toy və musiqi
çala-çala padşahın fərmanı oxunacaq
böyük bir yerə gəlsinlər. Müsəlmanlar
cavab verdilər ki, bu günlər bizim əziz və
təziyə günlərimizdir. Odur ki, musiqi və
toy çalmaq olmaz. Özümüz isə toplaşıb
oraya gələ bilərik. Danışığa əsasən
müsəlmanlar dükan-bazarı bağlayıb
böyük bir izdihamla, şahın iki şəkli və on
bayraq əllərində bazardan keçərək
divanxananın qabağına gəldilər və
əyanlar da gəlib bağda qərar tutdular.
Qubernator böyük çinovniklərlə müsəl-
manların toplaşdığı yerə gəldilər. Kil-
sənin ətrafı kiçik olduğundan qubernator
alimlər və əyanlarla birlikdə su anbarının
üstünə gəldilər. Bura həm də hündür idi.
Camaat isə əllərində bayraqlar və
padşahın şəkilləri anbarın qabaq
tərəfinə yığışdılar. Hər tərəf camaatla
dolu idi. Camaatın gurultusundan qulaq
tutulurdu. Bir atlı kazak dəstəsi gəlib bir
tərəfdə səf çəkib durmuşdu. Bu qədər
camaatın içində vur-tut beş nəfər erməni
var idi. Onlardan biri qubernatorun
yanında, dörd nəfəri isə kilsənin
qabağında dayanmışdı. Onların birisinin
adı Amrimov Mikit idi. Mən onu yanıma
çağırıb dedim:

— Baron Mikit! Bu nə fitnə-fəsad,
xəsarət və mərdüməzarlıqdır ki, erməni
tayfası dünyaya salıb? Xalqın rahatlığını
kəsiblər. Onlar bu qədər tökülən nahaq
qanlara, yanan mülklərə və qarət edilən
mallara bais oldular.

Mikit cavab verdi ki, Allah-təala belə
işlərə bais olan kəslərə və cahil nadan-
lara qənim olsun. Biz özümüz də mat
qalmışıq, bilmirik nə çarə edək. Abrımız
töküldü, etibarımız kəsildi, mal və
mülkümüz isə yandırıldı və talan edildi.

Ardı var

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu
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Qeyrana di navbera
Serokatiya Hikumeta Kurdis-
tanê (SHK) û hikumeta
navendî a Iraqê de her diçe
kûr dibe. Biroya Serokatiya
Herêma Kurdistanê a ku di
sala 2006 an de hatibû
vekirin, bi talîmata Malîkî
hate girtin. 

Biroya ku li Bexdayê di
sala 2006 an de hatibû
vekirin a Serokatiya Herêma
Kurdistanê ku, di navbera
hikumeta navendî a Iraqê û
Serokatiya Herêma Kurdis-
tanê de wek peywira korrdî-
nasyonê bi cih dianî, bi talî-
mata serokwezîrê Iraqê Nurî
Malîkî hatiye girtin. 

Desteya Wezîran a
Serokatiya Herêma Kurdis-
tanê daxuyaniyeke nivîskî

belav kir û diyar kir ku, biro
girtin li dijî zagona Iraqê ye û
bila ev gava ku Hikumeta
Iraqê avêtiye, şûnda bigre. 

Di navbera Serokatiya
Herêma Kurdistanê û

Hikumeta Navendî a Iraqê de
nakokiyên peymanên neftê,
herêmên niqaşkirî, mijara
pêşmergeyan û çek standinê
dewam dike. Serokê Herê-
maKurdistanê Mesut Barzanî,

serokwezîrê Iraqê Nurî Malîkî
dîktator nîşan daye û ji bo ku
Malîkî ji desthilatdariyê were
dûrxistin di nav tevgerandeye.
Çimkî hikumeta Malîkî, bi çek
kirînê û gavên ku dave, Herê-
ma Kurdistanê tehdît dike û
nakokiya di navbera her du
aliyan de kûr dike. Cîgirê
Serokê ûtifaka Fraksiyona
Kurdistanê yê li Parlemena
Iraqê Muhsîn Seydun jî, diyar
kiriye ku, ev biryara hikumeta
Iraqê li dijî zagona bingehîn e
û ne niha, 6 sala berê, bi bir-
yara desteya wezîran a
hikumeta Iraqê ev biroya
hatiye vekirin. Ev biroya di
navbera Hikumeta Iraqê  û
Serokatiya Herêma Kurdis-
tanê de wezîva koordînasy-
oiyê dikir.

Di komkujiya Dêrsimê a di
sala 1938 an de, keçikên ku
malbatên wan hatibûn
tinekirin, şopa wan keçikana di
qeydên dibistanan de hate
dîtin. 

NÛÇEYÊ PARVEKE:
MEZINAYIYA TÎPAN:           

Di komkujiya Dêrsimê a di
sala 1938 an de, keçikên ku
malbatên wan hatibûn
tinekirin, şopa wan keçikana di
qeydên dibistanan de hate
dîtin.  Belgeyên ku agahiyên
malbatê cih digrin, ji bo kesên
ku keçên xwe digerin gellekî
girîng in. Komisyona Jêr a
Meclîsê a ku di bin Komisyona
Daxwaznameya Meclîsê ve

hatibû avakirin, gihaşte bel-
geyeke ku heta niha qet
nehatiye dîtin. 

Belge, di derbarê komku-
jiya Dêrsimê a 1938 an de ye.
Di nav arşîvên ku wezareta
perwerdehiya milî ji meclîsê re
şandiye de, qeydên Dibistana
Keçan a Herêma Bi Razan a
Elezîzê derketin. Di komkujiya

Dêrsimê de, keçên wenda yên
ku hemû malbatên wan ji aliyê
dewletê ve hatibûn tinekirin,
ew keçên li holê mane top
kirine û li dibistana Elezîzê
qeyda wan kirine. Di belgeyan
de navê bavê keçan, şûna
bûyîna wan û dîroka zayîna
keçan, bi sûretekî wan cih
digre. 

Aqubeta keçên Dêrsimî
yên ku bi navê "Keçên Wenda
yên Dêrsimê" tên zanîn, ji aliyê
gellek malbatan ve tên mer-
aqkirin. Gellek malbata, serî li
Serfermandariya Tirkiyê dabûn
ku belgeyên di destê wan de
yên di vê mijarê de bêne eşk-
erekirin. Li ser vê mijarê, heta
niha belgefîlm û xebatên cuda
hatine kirin. Di derbarê keçên
Dêrsimê yên wenda de,
rastiyeke wiha heye; Di
komkujiya Dêrsimê a 1937-38
an de, keçikên ku bê malbat
mabûn, pirraniyên wan ji aliyê
efseran ve ji xwe re wek
xizmetkar hatibûn girtin. Heta
niha ji wan keçikana ku, niha
salên wan ji ser 80 yî re ye,
çendek hatine dîtin û xwe
gihandine malbata xwe.

Desteya Bilind a Kurdî, di civîna xwe
a doh hat lidarxistin de, logoya xwe
hilbijart. Desteya Bilin a Kurdî, ji 10
endaman pêk tê. Li ser logoyê renkên
Kurdistanî, kesk û sor û zer cih digrin. 

Rêxistina Kurdistana Rojava a herî
bilind Desteya Bilind a Kurdî, doh li
bajarê Qamişlê civînek lidarxist û di vê
civînê de logoya xwe hilbijart. 

Logoya Desteya Bilin a Kurdî wiha
ye: Li kêleka rastê simbilê genim û li a
çepê jî pelkên wek dara zeytûnê cih
digre. Kesk bi xeleka sor hatiye dor-
pêçkirin û di nav kesk de jî roja zer
heye. Tê zanîn Desteya Bilind a Kurdî ji
10 endaman pêk tê. 5 endam ji PYDê
ne û 5 endam jî ji ENKSê ne. Desteya
Blind a Kurdî, li ser peymana Hewlêrê a
bi pêşengiya Serok Mesut Barzanî hati-
bû morkirin hatiye avakirin.  

Serokê Encûmena Niştimanî ya
Sûriyê (ENS) Ebdilbasit Seyda, rag-
ihand ku helwesta serokê Herêma
Kurdistanê Mesûd Barzanî û
Enqere ji şoreşa gelê Sûriyê erênî
ye, lê rexne li helwesta serokwezîrê
Iraqê Nûrî Malikî kir.

Di hevpeyvînekê de li gel kovara
(Sewt Akher) ku li Herêma Kurdis-
tanê tê weşandin, serokê ENSê
Ebdilbasit Seyda, ku kurd e, ragi-
hand: “Helwesta Herêma Kurdis-
tanê û ya hikû meta Iraqê ji şoreşa
Sûriyê cu da ye.
Derbarê Herêma
Kurdistanê, di
civînên me de li
gel berpirsên
herê mê, nemaze
li gel serokê
Herêma Kurdis-
tanê Mesûd
Barzanî, em hest
bi piştgirî û alî-
giriyekê dikin ji
aliyê wan ji bo
şoreşa gelê Sûriyê. Lê helwesta
hikûmeta Iraqê ne zelal û cuda ye.
Wezîrê derve piştgiriya me dike, lê
hinek daxuyaniyên serokwezîrê
Iraqê Nûrî Malikî me dilgiran dikin.”

Derbarê helwesta Tirkiyê jî ji

şoreşa gelê Sûriyê li dijî rêjîma
Beşar Esed, Seyda wiha axivî:
“Dora 800 km sînorê me li gel
Tirkiyê heye. Bêguman hinek
hesabên Tirkiyê yên taybet hene.
Tirkiyê dewleteke herêmî ya mezin
e û çavdêriya rewşa Sûriyê dike.
Heta niha me tenê alîkarî û piştgirî ji
Tirkiyê dîtine. Tirkiyê pişta gelê me
girt û penaberên me hewandin. Her-
wiha rê da dijberiya Sûriyê ku civîn
û konferansên xwe li Tirkiyê saz
bike.” Li ser helwesta Tirkiyê ji kur-

dên rojavayê
Kurdistanê jî,
Seyda got: “Me
ev babet
gotûbêj kiriye,
peymaneke me
ya niştimanî
heye derbarê
doza kurd li
Sûriyê. Di
p i r a n i y a
diyalogên xwe
de, em dibêjin

ku ev pirs pirseke navxwe ya Sûriyê
ye. Ti hêzeke kurdên Sûriyê
daxwaza cudabûnê nake. Em
gumanên Tirkiyê fêm dikin, lê pirsa
kurd pirseke navxweyî û taybet a
gelê Sûriyê ye.”

Bi minasebeta cejna remezana
pîroz, serokê Kurdistanê daxuyaniyek
belav kir û  bi germî cejna Remezanê li
xelkê Kurdistanê pîroz dike.

Ev li jêr teksta peyama serokatiya
hikûmeta Kurdistanê:

Bi navê xwedayê mezin û dilovan
Ji bo hatina cejna Remezana pîroz,

germtirîn pîrozbahiyê li hemû misil-
manên Iraq û cîhanê bi giştî û misil-
manên Kurdistan û hêz û aliyê siyasiyan
û malbatên serbilindên şehîdan bi tay-
betî dikim.

Ji xwedayê mezin hêvîdarim rojî û
ta'et û îbadeta meha Remezanê, meha
xêr û bereketê li hemû misilmanan wer-
girtibê û ev cejin bibê sedema xêr û
xweşî û pêkanîna hêvî û armancên
zêdetirê gelê me û Kurdistan jî bikevê
qonaxêkî dinê avadankirin û binyadnan
û pêşxistina giyanê birayetî û tebayî û
pêkve jiyan û pêkanîna mafê destûriyan
û derbasbûna ji hemû kêşe û gîr û girif-
tan û pejirandina Iraqekî Federal û
Demokrat.

Mesrûr barzanî endamê polîtbîroya
Partiya Demokrata Kurdistanê(PDK) û
şêwirmendê Konseya Ewlekariya
Neteweyî ya Kurdistanê li ser malpera
xwe a facebookê, bi minasebeta cejna
Remezanê peyameke pîrozbahiyê
pêşkeşî misilmanên Kurdistanê dike.
Şêwirmendê Konseya Ewlekariya
Neteweyî ya Kurdistanê di peyama xwe
de pîrozbahiyê li misilmanên Kurdistanê,
malbatên şehîdan û pêşmergeyê Kurdis-
tanê dike û dibêje:

- Bi minasebeta hatina cejna remezana
pîroz ji kûratiya dilê xwe ciwantirîn
pîrozbahiyên xwe pêşkeşî misilmanên
Kurdistanê, melbatên serbilindên şehîdan
û pêşmergeyê xweragir dikim. Mesrûr
Barzanî di mesaja xwe de daxwazê ji
Xwedayê mezin dike ku, rojî û taetê meha
remezanê ji hemû aliyan qebûl bike û
hevwelatî û mêvanên herêma Kurdistanê
cejna remezanê di bin sîbera aram û
emniyeta Kurdistanê de bi aramî derbas
bikin: - Ez hêvîdar im ku, ev cejne bibe
derfetek din bo bihêzkirina aşitî û dosîniyê
di navbera partî û aliyên siyasî û kesên
civaka Kurdistanê de daku, dest li nav
dest  ji dil û nîyeteka paqij bo zêdetir
xizmeta welatiyên xwe têbikuşîn

Rojeva Kurd 

Biroya SHKê a li Bexdayê hate girtin

Keçên wenda yên Dêrsimî hatin dîtin

Serok cejna remezanê li
gelê Kurdistanê pîroz dike

Peyama Mesrûr Barzanî
a cejna Remezanê

Barzanî piştgiriya
şoreşa gelê Sûriyê dike

DBKê logoya 
xwe hilbijart
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Ru nndi r? Ru .1lcô>kdir. 
lJ ro ·:rro':• 3-ıo ııt..:p •ı:nKıı . 

Wbnı i> iı 'l ll is glnve1. 

t_:~'j 
~ınışk 

F.v çi ye? F.v ın işke. 
IJıı oooifl llu siçnndır. 

I.Jı'o :nro? :tro \1 ı,ııuı •. 

Whcıl is it'? h is ı.ı muus~. 

A • • • • • • • • • • 
• • • • • • 

li 
dik 

• 
: Ev Çı)C'i llv cı'ik~. 
• 
: Bu nödir? Bu xoruzdur. 
: "'rn ~T()'/ ::)T() Oeı)'!l . 
: Whnt is ir? IL is a cock. 
• • • • • • • 
• 
• 
~us ın 

• F. • • 'P. . , • ,v çıye. .1• ı,'llsrl e. 
: ı hı n~dir'? ı \u üziikdür. • • l.lrn :no? :1-ro KOJII,IlO. 

: Whal is il'! ll is a ring. 

iso ı 

F.v çiyt!? F:v isocc. 
1 h.ı nadil'? Ku bi bardır. 

'ho om? 3n> ııcpcu. 

\VImt l:-; il? l l is a pcppcr . 

....:;~ .. .,l.l; 
_L""" ..... , 

·---··keşt'i 
Ev çiy-c'! Ev kcştiyc. 
Bu nadir'! Bu gamidir. 
'üu Hu'l ::ı·ı o ııupoxuıı. 
wııoı is it'! ıı ls n ship. 

• • ........................................ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jj 
:u 

• 
• • • • • 

~h 
Kk 

~ ~rek 
• • roj 
: !lv 1'tte'i J.!v blıe~. 

Ev çi ye'! Evjltjiye. E,., \iye'! Ev roje. 
Ru nadir? Bu ldrpidir. Ru n.1dil''? Ru gOnnşctir. : 
Y1 o ·~no'! ~9To C~JtK. Yl'u d·ıo·r ::>ro co.ut.ue. : 

\\fhat is it? lt is the 
Whnı is i ı'l 11 ls n hedgı•lıog. 

,;/J:ı~ı\ı\ 
•• "·•ili ~\\ 

rojn~me 
Ev (.i ye? Ev roj namcyc. 
Ru nndir? Ru qıı7.ctdir. 
th o ~no? 3-ro raıeTa. 
\Vhnt is it? 11 is a ne\vsp;ı
p.;r. 

~u u. 

• • • • • • • • • • 
l:.'v çiye'l ı::v ke\·jale. : 
l:hı ıtodlı•'! t:Stı XJ i\Oil!!di ı·. • 

• L(To :tro'! ':ho xpa6. • 

Hu nadir? H\1 miş;ıniır. 

'ho 31'<>'? 3-m uıımı. 

\Vh:.tl is it'! lt b a ~IW, 

k und 

Ev çôyc? Ev l'Uııdc. 

liu nr.ıdi ı"?Hu h:ıyquşrlur. 
1f•ro QT07 3-ro l'OI$1.1. 

Wbııt is it'! ll is u owl. 

tV\'lye'l Ev kOsiye. 
1111 ıı<>dir'!nu bngndır. 

lfTn :.1rn? 3·ı·o 4cı~ıııııc ıı. 

Whal b il'? 1l is a Lorloı;.;c:. 

kevçi 

Ev çiyc? Ev kevçiyc . 
Hu narli r? Hıı q:ış ıqd ıı·. 
Y r(o Jro'l :~o Mm~n . 
Wlıa1 b il'! lı js a 
:ipOOII. 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • 
• 

lev 

• Ev çiyc? Ev lcvc. 
: nu n.1cli r? nu dotiaqdır. 
: tJTo ;JTU'! 3 TO J)'UM. 

! Whnı i~ iL '! lt is a lip. 
• 

~~ . . '\ • : \, ... xezal 
• 

---ıımon 

Ev ı:iı•c'? Ev limcınc. 
ııu n<>dir'! llu l l ıııoııduı·. 
'-l ro -3ro·? :~ro mrr.rcıu. 
Wlnıl i• iı 'i IL h n 
lcmon. 

kOli . 
: llv 1iyc'l llvxczak F.v çiyc? Ev kulıyc. 
• • Bu nndit7 Bu CC)'faııı.lır. Bu nrıdir? Ru çoyiı1kodir. 
• • 410 ·no'! ~~ıo umci1paH. 1hu ~no'! ~3-ro L'apmıtra. 
• • Whnı il iı'l lı 11 n deer. WlıAL is il'/ lı ;, ıı ıtrn"hopcr. 

\Vhı,ıı i .. it'! lı il'> U ~.ray- : 
fish. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J.!v çiyc'l Ev mü.ıc. 
Bu ıu~dir'! Bu bamındır. 

"11\1 J·ro·t ::~ro 5nıınıı . 

m as i 

• • • • • • • • • • • • :-----• • • • 
nan 

: Ev çiye? Ev Uaik 

N 

.llv ı;fyc'! Ev ffiıısiyc. : Hu nndir1 Hu çt\ l'rıkcti ı·. 

Bu nadir'? Bu hahqdır. : 11TU :no'! .3 To xJ ıcG. 
ı.ı ı u ; ·ı o·r ::ho poıGıı . : Wlıaı h it'! lı is l•mıd. 

• 
\Vhat is ir? lt is a hanana. What ls ir? 11 i~ fish. • 

gameş 

Ev c;iyc'? Ev gamc~c. 

Bu mxliı .... > Bu camı~dır. 

4 ro 'HL'l '! ':ho ôyiiso.ı. 

Whnı ı, i ı ? l ı h n Lıııf. 

fal o. 

Ev ~iye'/ Ev m cyiDGnc. 
Bu nndir'~ Bu mcymundur. 
lf-ıo 3·ro-l ~:>ro oGe'lb}IHH. 

Whnı is it '~ 11 i~ n ı nrı ıı 

key. 

• • • • • 
• • • • • • 
• lıCırbiviıl • • • 
: 11v (,:Iye.·? Ev hCırbivinc.·. 

: Bu nadir'? Hu zarre bindi_r. 
: t (·rn \Yro'? 3ro .rıymı. 

: Whuı i" lt! ll hı u mt.ıqnl ı'ylnq
: gli1f. 

• 

Ev o;:i'ye'l ~ tre ne. 
Bu n;,Klir? Bu qat.<ın:.tn·. 
"'ro ;mı'/ "tro nnem. 
\Vlwl i~ it'.' lt is ;ı lnün . 

Ev 1'tie'/ 1!1• r~llge. 

Bu ntldir? Bu boyadir. 
ı.ı ·ro :l'IO'I :?ro ~pnc<a. 
\Vha.t i' it? h i:-: a 
coloıır . 

• • 
• • • • • • • • • • • -'*'ı 

~--J~t 
• • Ev ç1ye'l Ev Odeye 
: Uu Jl~di.r'? Uu oUıqdll'. 

! l.Jro .r.ı rcr? '?w ,w,marn. 
: Whal h~ it? lt is a room. 
• 
• • • • • • • • 
• • . 
• 
: !!v çiye'l J.!v sOle. 

so ı 

• a Bu n~dir'! Bu ııyaqqabıdır. 

: '-l 'ı·o aTo'? ~ro oCıyr. ı,. 
• Wh:ıt is it? lt i:-: a shoe. 
• • 

OtObGs 

Ev çiyc'l Ev OıObüs<· • 
Bu ımdir? Bu a\'tobusdur. 
4 '1'0 :) n)'! ':.) l'U 1Hfl'u6)·C. 

Wlım is it'' ll is n Lıus . 

Ev çtye'l Ev IOpe. 
Bu n.ndir?Bu topdur. 
ı.ı·ı o ı>w'l ::ı ı'O ıAA•ı . 
\VhaL is it? lt i:-o ~~ 

bool. 
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tt V t t A 

tUG8TLI 8LIFBA ·ALFABEYA BI FBRHENG 

perur 

Ev çiye? Ev peııtre. 

llu n;;o.!ir'l llu peııdirdir. 

\lr<> orn·~ :'l'rn ~ı.ıp. 

\Vhaı i' it? lı is a chcc.sc . 

Ev çiyc·! s:v vu,!i.!mı.:ku. 
Hu nodir',' tıu y~ır:ts~tdu·. 

t JtO "YY'O'! ',:ho .1CT)'lUUI ~Ll.Jllllı, 
\\'hat is it? lt is a bat. 

Ev çiye'? Ev).)1vuzı; . 
ııu nad iı' 1 Uu sowıud ıı·. 

\ fm :mı? ~ro J>)'K. 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 

\VhaL is il? lt is u oninn. ! 

Qq 

Ev ~iye'! Ev ~~ . 
Ku m,,dirJ Aıı <ıurb~ığiıdır. 
I.!TO 3TO? ~31'0 .1RI)'WKil. 

Whnı is lt 1 lt ls a fro~. 

• • 

~ ~eqes • • • 
• 

pilnfıs 

Ev çiyr·? Ev pcnusc. 
nu ıı m:lir'! Du 1.(.-thmulir. 

• • • • 
lfıu dhl? /) ı ı ) Kll r)UH,Illllll , : 

W'h:tt b; it? rı h n ıx~n(; ı l. • 
• • • 

l:.v çiyc'! Ev lllô:f.C$C.: . 
nu nt:~diı1 Bu •F*YVI(hr. 
1lrn ' j'n)" 'E)•ı'( l H( l:tWitl lhl , 

Wbat .is ir! 1( is a scissors. 

~ 

l:.v çiyc:·! Evqa~Q. 
Bu n..,.d ir'? Ru 41t:t(hr. 
TJ l'(l .61'1>? J r·u l')'t'h • 

Whnı is irt ı , ıs a go<.lSC. 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • 
• 

Ev çi'ye'! Ev po:::Qale. : 
Hu rıı.,difl Hu pcmugııldtr. • • ' fTn :mi? :;.ro mıcrı&C IIH . • 
Whmhil't lt is a : 

• 
• • • 

Ev çiyc'l e:vş~rc 
nu nl:'ldir? n u ~ ird ir. 
YTu '.J'm'? '7l nı .ıeH . 

Wlıu ı iıi ir1 ll i:-. :ı lion. 

Ev ~1yc? Ev ıtre . 
Uu nodirl l;)u oxdur. 
lJTo l)T(t'! 3ro cıv~.na. 

bv çiyr'l 
Ru nf!d ir? 
l.fto .nv'? 
Whaı i'J ir! 

k~WJ'~k. 

E ... · k~wı1şkc. 
nu cluv~unchr. 

3-ro :-.mHıııl. 

l l 11 ıı rııbbiı • 

rovi 
Ev s:iy~~ ·r Ev n.wiyt: . 

\VhaL is il'? ll is a arrow. 

Hu ntK.Iir? nu r.ii l kl'ıdllr. 
•ıro 3To'1 3-ro nm;a. 
What is it'! lt h a fox . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sev 

~V ÇiyC'! Ev SCVC, 
llu n\Jdiır,> Du almadtc. 
'-l ıo :ıru'! :1Ttt ~ıfiJı' '"-' ' · 
Whm is ir'! lt i'. n 
apple. 

Ev çiye? nv Seye . 
ııu nodlı"/ llıı ııdlı'. 
tiTo i/ro'! ·.no coG:ı.Ka. 

W hat i~ il'! h is a dog. 

s terk 

Ev çiyc'! !iv Sıerke. 
Ou IIT4dir'? llu ul ılu t.llur. 
•l ı< ı 41'1'1 /)ı ·u 'iıtl! ·c; ~ııt . 

'Vhat is il'! ll is a 
N tar. 

sev ik 

Ev çiye'! E.\' s~\'ikt"~ 
Oı t Utıı.l i ı? Ou kilı tl)fı,luı 
4nı YJI)'/ ~1\'1 tmpr·(oqlcın . 

Wiuıl i> il'/ li i> u 
pmmo. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ev \iyc7 Ev uliye. 
Bu ı\Jdir'! Bu litüdiir. 
lJm .:11\'J'! ':hl) ynor. 
Whaı i~ it? IL is u imn. 

E'i çlye? Fv g1ı.k. 
D\1 noı.l i r1 Uu gl'ı :llllr. 
\!tu n u? ) n.> Ul.ıt' ttıt, 
'A'Iıat is it'/ l l is a tıovcr. 

guh 

Evçiye'lı :v gı ıh ... 

llu tlii\iiı'! Ou <.(Ulfıqdır. 

4w :mı'! :lıu )'.\<1. 

\Vhnt i~ il? lı is ıı caı·. 

kUI'ı"'' 

Ev .yiye:/ IN :<u rll'lc· . 
Ru tn-M i ir~ Rıı qnnJdıır. 
t(fO 8TO'I ~ tıCpOKK. 

\\·1ıat is it? [t is a wom1. 

• • • • • • • • 

1 
Ş ş 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

şfır 

• • .t!v çlye·: Ev Şiirc. 
• • l:lu nodir'! ~u qılıncdır. 
: 4ro ;no'! 3ro t.ı('tı. 

F.v çiye? f.v )<!yı: . 

• • • • • • • • 
tir 

: F.v çiyc? Ev liriye. 
• r{u nl;ldir? nu üzi.imdi.ir. 

• 
! \VIuı l is il'! ll is u sword. 

Uu nodi ı•'? Bu daı-aqdu· . 
ıı u) :)ı't)'! 3ı'<J q>.aöeuıo.: .. 
Whııı i.; it? ll il\ il cuınh. 

: t ITO aı•o'? ·~'I'Q 8 111101l'(t.!J , 

\V hat is il'! lt is a • 
: gra~. • • • • • • • • • • • 

• • 
• .Cv ~'iye'! l:!v Şire. 
: Bu nOOir'! Uu ~üddiir. 
• 4 ro J IO'! '.')ro ) fOJJOKO. 
• 
• \Vhut is it? ll b a 
• • milJ.... 
• 

şfışe 

• • • • • • • • • • • • 
nu nfldir? fhı şiişH<Iir, ! 
' In) J'ru'? 3·m c>n:K : ıu. • 

• Wlıoı is lt'? li is o gloss~s. • 
• • • 

Ev ~:iye? 
llu nodırl 
\.ITO ~TO',' 

pirtük 
ovpirl ukı:. 

l:lu kitabdu·. 
::;!ro ı.aınrn. 

tfıti 

Ev ~·iye? a:v ıtııiye. 

Bu nOOif'! Hu tutuquşudur. 
4ro )tıYI :>nı nonyraiL 
\VIıa ı is it? l ı is a paıTol 

~imsah 
Ev ı.,iye·,• E-.: timsahe. 
J'\u Ht-'ı l fı1 0u liın.;:ıhılır. 
4T~.ı 'JlU? :}tu Kp<.U\(.\tUUI, 

\'ı/l~ıt. ls ir,• 11 is a ,m:ı.xlUc • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 
• 

A u o 
Ev çi ye? r.v hilfıre. 

brtısk 

Ev ç'iyc'/ Ev bnısl<e. 
Bu no;ıdir'! .Bu iJdınmdır . 
liTO l)'I'O'l :~T(' Mt\'IIIIUJ 

• • 
• • • • • • • • 
• 

Vv 
• • • 

çav keVok 

• • E\1 \iye'! ı::v \·aVe. 
! Rıı nnıi it'! Ru .gfı1r1U r. 
! ır ı< • :; ı ~~1 />'n> ımı •· 

Ev çlyc·? F" koVııke . 

Bu nodir'? Bu liit{)kdi ı· . 

lht.ı :mJ? :~m c.ıtıtpt:ll h. 
'ııVh ıu is it'/ ll is n pipc. Wh;ı ı is it? J ı is n l ightini~i. ! \Vhat is ı f'! lt is a eye. 

Bu ııodic'! Du ı:ı,öy>WÇıodi ı•. 

4•ı •u \l ı< ı '! ">ıu HU)•6to. 
\Vlnıl iı. i ı '? lı i:- ı.ı pi~ı::un . 

E.., çlyt~·t E" ç\ıkt. 
l:lu nrıdlr'l Hu qı.lŞduı·. 
4 ıo JrO'! :-nn ırrıırrtı 

What i), iı? lt is » spıı.JTUw, 

f,\• Çi}·<!? 1'' .. rlupişkc. 
Uu uuditf Uu vqıtıbtlir. 
'h o vro·: ':.lro ı<KupuMon 

Wh:ı.ı iı; il'! h h: a ı; kıırpıon. 

• • • • 
• • • • 
• • • • • • 

b iV ir 

: F.v çiye? l·:v .t# i n=-. 
! Du ı1odic'! Uu baltadu 
1 ' 1'1'0 ;,To'r :~r'"l 'I'UUf.'P· • • Whm is ir ! Jı is :ı :ıxe . 
• 

bor~~Vik 

Ev çiye'? 1\v herço Vik 
Bu nodirl l:hı eyuokdir. 
"' ı u '.YI'U? ::l·ı'{ı l)'ıh. ı.t 

Whnt i' ir? Ic is J htss. 
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28 курдских политических 
заключенных в Иране 
жд у т  смертной  ка зни

Не менее 28 курдских политических заключенных
в Иране были приговорены к смерти в курдских горо-
дах, сообщает агентство "AKnews" со ссылкой на
иранскую организацию по правам человека.

Международная организация за права человека в
Иране заявила, что заключенные, приговоренные к
смертной казни по политическим и связанным с без-
опасностью мотивам, находятся в тюрьмах Сенен-
деджа, Урмии, Семнана, Раджаии Шахр и Сагеза.

Семнадцать заключенных уже получили оконча-
тельный смертный приговор, в то время как 11 дру-
гих, которые также были приговорены к смертной
казни, ожидают апелляционного решения Верховно-
го суда. Правозащитные группы призвали суд Ислам-
ской республики "провести независимое расследова-
ние, а также обнародовать результаты своих иссле-
дований для общественности".

Группа отмечает, что они провели исследования,
которые показывают, что "во многих случаях процесс
суда проходил с нарушениями, а подозреваемые не
имели доступа к адвокатам."
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Бывший премьер-министр
Сирии Рияд Хиджаб, на прошлой
неделе вместе с семьей бежав-
ший в Иорданию и примкнувший
к сирийской оппозиции, заявил,
что правительство президента
Башара Асада контролирует не
более 30% территории страны,
сообщает во вторник агентство
Франс Пресс.

Шестого августа информа-
гентства сообщили, что глава
кабинета министров Сирии Рияд
Хиджаб был отстранен от зани-
маемой должности. Позднее
появились сообщения о том, что
экс-премьер вместе с членами
семьи бежал из страны, чтобы
присоединиться к силам оппози-
ции. В настоящее время Хиджаб
находится в Иордании. Вместе с
ним Сирию покинули еще
несколько чиновников и офице-
ров армии.

"Сирийский режим контроли-
рует не более 30% территории

Сирии. Режим ждет военный,
моральный и экономический кол-
лапс", - заявил Хиджаб в Аммане
на своей первой пресс-конфе-
ренции после отставки с поста

премьера.
Экс-премьер Сирии также

призвал других крупных полити-
ческих и военных деятелей этой
страны присоединиться к
повстанцам для скорейшего
свержения режима Асада.

Побег экс-премьера обратил
на себя особое внимание СМИ в

первую очередь из-за статуса
сбежавшего чиновника. Между
тем перебежчики "помельче"
регулярно дают оппозиции повод
заявлять о переходе на ее сторо-
ну все большего количества
некогда преданных президенту
Башару Асаду людей.

Конфликт в Сирии длится с
марта 2011 года, его жертвами
стали, по данным представите-
лей ООН, 17 тысяч человек.
Западные страны и ряд арабских
государств добиваются ухода
президента Башара Асада, пола-
гая, что это остановит насилие.
Россия и Китай, напротив, опа-
саются, что внешнее вмешатель-
ство в Сирии и потеря государст-
венности приведут к разраста-
нию конфликта. Власти Сирии, в
свою очередь, заявляют, что
сталкиваются с сопротивлением
хорошо вооруженных боевиков,
поддержка которым оказывается
извне. Курдистан.Ру

Заместитель премьер-мини-
стра Ирака Рож Нури Шавейс
утверждает, что Эрбильское
соглашения является лучшим
выбором для решения политиче-
ского кризиса в Ираке, потому
что страна нуждается в реаль-
ном совместном управлении. 

Шавейс подтвердил, что по
многим причинам политический
кризис стал личной проблемой в

отношениях между президентом
Курдистана Масудом Барзани и
премьер-министром Ирака Нури
аль-Малики, а, скорее всего,
речь идет о двух разных мне-
ниях. Иракцы уже договорились
о реализации федерализма и это
то, что упоминается в конститу-
ции Ирака, добавил депутат. 

Реализация Эрбильского
соглашения позволит решить

многие текущие вопросы, гово-
рит он. "Ирак нуждается в реаль-
ном общем правительстве и пра-
вительство Эрбиля может гаран-
тировать это".   Курдистан.Ру 

Российский боксер Михаил Алоян стал
бронзовым призером Олимпийских игр в
весовой категории до 52 килограммов. В
полуфинале он проиграл Тугцсогту Ниямбая-
ру (Монголия) - 11:15.

Российский спортсмен родился 23 августа
1988 года в поселке Бамбакашат (Армения). В
феврале 1997 года переехал вместе с роди-
телями и старшим братом из Армении в Ново-
кузнецк Кемеровской области. Чемпион мира-
2011, Европы-2010, бронзовый призер Чем-
пионата мира-2009, обладатель Кубка мира-
2008, передает ИТАР-ТАСС.

Занимается боксом с 1998 года. Кумиром
считает знаменитого американского боксера-
профессионала Роя Джонса. Выступает за
Всероссийское физкультурно-спортивное
общество "Динамо". Представляет Новоси-
бирск и Обнинск (Калужская область).

Учится в Московском институте права, Куз-
басской педагогической Академии. В числе
хобби - настольный теннис, футбол, баскет-
бол, книги, автомобили. Курдистан.Ру

Первый самолет авиакомпании
"Emirates" прибыл в Эрбиль 

Первый самолет авиакомпа-
нии "Emirates" из Дубаи прибы-
ли в Эрбиль в воскресенье
утром в 8:00 утра. 

Директор эрбильского аэро-
порта Талар Файяк сказал, что
"самолет вылетел из Дубая в
6:00 утра и прибыл в 8:00 утра в
Эрбильский международный аэропорт. Всего авиакомпа-
ния предлагает три рейса в неделю в столицу Курдиста-
на". Официально программа полетов стартует 17 сентяб-
ря, добавил он. Директор отметил, что аналогичные
рейсы начнутся так же в Басру и Багдад. Курдистан.Ру 

Ирак отказал в визе турецкому
националистическому лидеру

Иракское правительство отказалось дать визу
лидеру Партии националистического движения (ПНД)
Девлету Бахчели для визита в этнически смешанную
провинцию Киркук, сообщают турецкие СМИ. Турецкий
лидер намеревался получить визу непосредственно в
иракском министерством иностранных дел, так как он
пересечет границу в провинции Ниневия и его паспорт
не будет содержать никаких отметок о выезде из Кур-
дистана. Как сообщается, просьба Бахчели была
отклонена без указания причин. Ранее сообщалось,
что турецкое правительство направило письма  Регио-
нальному правительству Курдистана (РПК) и багдад-
скому правительству с просьбой обеспечить защиту
националистическому лидеру и сопровождающей его
делегации во время их визита в провинцию Киркук.

Бахчели ожидается в Киркуке во время Ид аль-
Фитр и молитвы Ид. Визит министра иностранных дел
Турции Ахмета Давутоглу в Киркук 2 августа вызвал
напряженность в отношениях между Багдадом и Анка-
рой. Курдистан.Ру

Лидер Курдской Демократической партии левых
Сирии сообщил, что после Рамадана состоится
встреча между Сирийским курдским Национальным
Советом и Сирийским Национальным Советом,
которые обсудят текущий политический кризис в
стране. Шелал Гадо сказал: "До сих пор дата нача-
ла заседания зафиксирована не была, но оно, без-
условно, начнется после Рамадана". "Мы обсудим
текущий политический кризис в Сирии, курдский
статус после падения режима Башара Асада и при-
знание сирийским Национальным советом прав кур-
дов как нации". Что касается гражданской войны в
стране, Гадо подчеркнул: "Гражданская война – это
красная линия, и мы никогда не позволим этому слу-
читься". Встреча, как ожидается, состоится в Эрби-
ле. Секретарь сирийской курдской национально-
демократической партии Тахир Сфук сказал, что
сирийский и курдский советы  вместе работают в
освобожденных городах, таких как Африн, Дерин,
Кобана и Амуда. Курдистан.Ру

Лидер PYD готов встретиться
для переговоров с Давутоглу

Салех Мухаммед Ислам, глава курдской
сирийской группы, связанной с Курдской рабочей
партией (РПК), курдского демократического союза
(PYD), который дислоцируется в северной Сирии,
заявил, что он всегда готов встретиться с мини-
стром иностранных дел Турции Турции Ахметом
Давутоглу. После того, как силы президента
Сирии Башар аль-Асада покинули северную
Сирию, курдские группы, в том числе PYD, уста-
новили контроль на севере Сирии, тем самым
создавая угрозу безопасности Турции, сообщает
турецкая газета "Zaman Today".

В своем интервью Ближневосточному Между-
народному исследовательскому центру, состо-
явшемуся в понедельник, Муслим послал положи-
тельное сообщение Турции, заявляя, что он готов
встретиться с Давутоглу. "Мы также всегда готовы
поговорить с министром иностранных дел Даву-
тоглу... потому что мы всегда за диалог", сказал
Муслим, подчеркивая важность диалога и встреч
между Турцией и PYD. Настоятельно призывая
турецкие власти избавиться от предрассудков в
отношении курдов, Муслим сказал: "Мы никогда
не выступали против турецкого народа". "Мы ожи-
дали, что Турция выслушает нас. Братство между
двумя общинами необходимо вывести на первый
план. Но, для этого необходимо сначала изменить
старое мышление." Заявив, что PYD является
ведущей силой среди сирийской курдской общи-
ны, Муслим сказал, что PYD не имеет естествен-
ной связи с РПК. Отвечая на вопрос о возможно-
сти нападения РПК на Турцию из районов, кото-
рые находятся под контролем PYD, Муслим отве-
тил: "Наша точка зрения по этому вопросу ясна. С
нашей стороны нет выстрелов. Как я могу выра-
зить это лучше? Я гарантирую, что ни один воору-
женный милиционер не выстрелит в сторону Тур-
ции".Муслима спросили сможет ли режим Асада
остаться у власти, на что тот ответил: "Режим
Асада действительно, вряд ли сможет выстоять
дольше, чем предполагается. Если он падает, вся
Сирия рухнет". Курдистан.Ру  

Экс-премьер Сирии: власти страны
контролируют не более 30% территории

Шавейс: Эрбильское соглашение является
лучшим выбором для решения кризиса

Сирийский и курдский
советы встретятся 
после праздника Ид 

Россиянин Миша Алоян - 
бронзовый призер Олимпиады
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66 лет назад, 16 августа 1946
года, в Багдаде состоялось
подпольное собрание активистов
ряда курдских групп, которое
вошло в историю как I съезд
Демократической партии
Курдистана.

Образованная таким образом
партия прошла долгую и славную
историю, прежде чем
превратиться в одну из двух
правящих партий Курдистанского
региона Ирака. Из 66 лет своего
существования, партия 45 лет (с
небольшими перерывами) дейс -
твовала в подполье и 30 лет вела
вооруженную борьбу. "Демок -
ратию Ираку, автономию
Курдистану!" - таков был лозунг,
провозглашенный ее Политбюро.
"Курдистан или смерть!" - гласил
другой лозунг, автором которого
был лично первый председатель
партии, легендарный Мустафа
Барзани. За это время партия
испытала все – победы и
поражения, взлеты и неудачи,
эйфорический подъем 60-х
годов, когда ДПК стала воистину
всенародной общекурдской
партией, и тяжелый кризис
второй половины 70-х,
наступивший после поражения
Сентябрьского восстания.

На протяжении уже 20 лет,
ДПК – правящая партия в

Региональном Курдистане,
партия, на счет которой по праву
записывают изумительный
подъем, переживаемый ныне
"Другим Ираком". Последний год
существования партии оказался
особенным в ее истории. Это
был год испытания, когда партия
должна была доказать, что она
умеет отвечать на вызовы

времени и требования масс, не
превращаясь в закрытую,
оторванную от жизни и лишенную
обратной связи структуру.
Прошедший в декабре XIII съезд
ДПК доказал готовность и
стремление партии к
обновлению, к которому повел
ДПК вновь избранный молодой,
энергичный лидер – заместитель
председателя партии Нечирван
Барзани. Волнения в

Сулеймании стали новым
испытанием для ДПК и
созданной в Курдистане
политической системы, но партия
и здесь с честью выдержала
экзамен, выдвинув и начав
осуществление программы
реформ, удовлетворяющую
справедливые требования
протестных масс, и в то же время
не позволив определенным
политическим группам захватить
власть в обход демократических
институтов. Вместе с тем, ДПК
ярко демонстрирует свою
готовность сотрудничать с
оппозицией в нормальных
демократических рамках, и не ее
вина, что протянутая рука пока
что остается без ответа.

Оставаясь наиболее
популярной и массовой партией
в Иракском Курдистане, ДПК все
более и более завоевывает
авторитет и признание за его
пределами, выходя на
общекурдский уровень и
становясь поистине общенаци -
ональ ной партией. Знамя курдс -
кой борьбы, знамя славной
Мехабадской республики,
которое некогда вручил
основателю партии Мустафе
Барзани Кази Мухаммед – в
надежных руках.

Курдистан.Ру

Для мусульман всего мира
сейчас особенное время –
священный месяц Рамадан (20
июля – 19 августа), во время
которого от восхода до захода
Солнца нельзя ничего употреб -
лять: ни еду, ни воду. В
Екатеринбурге, как и во многих
городах России, в дни поста
проходит благотворительный
проект "Шатер Рамадана –
2012": с 27 июля по 18 августа
на территории мечети "Рамазан"
проводится культурная програм -
ма, каждый день которой имеет
свою тематику.

Горный университет по
приглашению регионального
духов ного управления мусуль -
ман Свердловской области и
местной религиозной органи -
зации мусуль ман "Просве -
щение" 10 августа провел в
"Шатре Рамадана" ифтар -
благотворительный ужин с

интересной программой.
"Эта пятница была объяв лена

Днем Горного универ ситета, и это
не случайно – у нас есть
направление "Исламская
теология", вуз давно
сотрудничает с представител ями
исламской куль туры. Мы
пригласили наших  студентов,
абитуриентов, хотим познако -
миться с новыми людьми,
которым будет интересна наша
специал ь ность", - рассказал
Алексей Старос тин, замести тель
заведу ющего кафедрой теологии
УГГУ. – "Горный уни верситет –
территория дружбы разных
нацио наль ностей, раз ных рели -
гий, он открыт для всех и в этот
день демонс три рует свою откры -
тость на такой необычной
площадке".

На Дне Горного университета в
"Шатре Рамадана" перед
собравшимися мусульманами с

приветственным словом от имени
руководства УГГУ выступил
заместитель проректора по
научной работе, профессор,
доктор химических наук Рафаил
Апакашев. Собравшимся был
представлен фильм "УГГУ – это
правильный выбор!", после чего
директор Уральского центра
камня Фират Нурмухаметов
прочитал небольшую лекцию о
камнях и показал несколько
самых дорогих образцов из
Геологического музея.

"Камни не делятся на
мусульман, православных  и
католиков,  - отметил Фират Муха -
мет зуфарович. 

-  Но каждая нацио наль ность,
каждое вероис поведание к
какому-либо камню относится по-
своему".

Следующим взял слово
Алексей Старостин, он
продемонстрировал видеосю же -
ты об успехах прошед шего
учебного года, рассказал о
кафедре теологии  и профиле
подготовки "Исламс кая теоло гия".
Прошел год с открытия профиля
"Исламская теология"  в
Уральском государ ственном
горном универ ситете, студенты
первого курса профиля успешно
завершили обучение, кафедра
пополнила препода вательский
состав новыми специалистами.
Для того чтобы начать занятия в
новом учебном году по доброй
традиции в УГГУ приедут
преподаватели из Российс кого
исламского университета (г.
Казань). Курдистан.Ру

П р е м ь е р  Б а р з а н и  
п р о в е л  с о в е щ а н и е  с
губернаторами Курдистана 

Премьер-
м и н и с т р
Курдистана
Н е ч и р в а н
Б а р з а н и
в о з г л а в и л
з а с е д а н и е
к о м и т е т а
С о в е т а
м и н и с т р о в ,
проведенное
вместе с
г у б е р  н а  -
торами реги -
она и вице-

премьером Имадом Ахмедом. Целью встречи
было рассмотреть проблемы в регионе и обсудить
пути их решения. В ходе встречи участники
обсудили децентрализацию в Курдистане и
способы дать больше власти провинциям в
вопросах решения дел жителей, земляных споров,
коммунальных услуг, реализации генеральных
планов и партнерства между провинциями и
центром. 

Барзани решил проводить больше подобных
встреч в будущем. Комитет был создан недавно и
целью его деятельности является децентрализация
провин ций в регионе.      

Коалиция курдских
блоков (КВС)
объявила в
понедельник о при бы -
тии бывшего  прем ь -
ера Кур дис та на Бар -
ха ма Салиха в Багдад
для встре чи с
премьер-ми нистром
Нури аль-Малики, спике ром парламента Осамой
аль-Нуджаифи и политическими лиде рами,
отметив, что Салих заинтересован услы шать о
пакете реформ, подготовленном Наци ональным
альянсом. Член Коалиции Хасан Джихад сказал:
"Этот визит приведет к созданию лучшей
атмосферы для диалога, особенно после
возвращения президента Джалала Талабани из
Германии". 

Ирак закрывает 44 СМИ, 
включая "Голос Америки"

Иракские регулирующие органы объявили о
предстоящем прекращении работы в стране 44
средств массовой информации, в том числе -
"Голоса Америки". Комиссия по коммуникациям
и СМИ заявила, что эта мера направлена
против организаций, работающих без лицензии.

Представитель комиссии Ават Наджмаддин
сообщил Курдской службе "Голоса Америки",
что многие из подлежащих закрытию СМИ или
работают без соответствующего разрешения
или срок его действия истек. В списке комиссии
оказались как иракские СМИ, так и меж -
дународные вещатели, в том числе бри танская
ВВС и финансируемая США радиостанция
Radio Sawa. 

Пока власти не предприняли каких-либо
действий по выполнению предписания
комиссии, но некоторые организации из списка
ранее уже закрыли свои бюро в Ираке.
Багдадская право защитная организация
Journalistic Freedoms Observatory подвергла это
решение критике и призвала комиссию
отменить его, подчеркнув, что оно нарушает
право на свободу прессы, гарантированное
иракской конституцией. Курдистан.Ру

66 лет со дня основания ДПК

Горный в "Шатре дружбы"

Бархам Салих прибыл 
в  Б а г д а д  д л я  
встречи с Малики 
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Посол Китая в Ираке, г-н Ни Цзянь встретился с
премьер-министром Нечирваном Барзани 13 августа,
чтобы изучить пути укрепления связей с регионом
Курдистан, сообщает сайт правительства
Курдистана.

Посол Цзянь вручил верительные грамоты
президенту Ирака в прошлом году в ноябре, и это его
первый визит в Курдистан. В ходе встречи с премьер-
министром Барзани, он сказал, что его
правительство заинтересовано в расширении связей
с Курдистаном в области научных исследований,
культуры, бизнеса и торговли. Он сказал: "Уже есть
ряд китайских компаний, работающих в этом регионе,
и мы хотим привлечь другие китайские предприятия к
участию в процессе восстановления страны в
целом". Он вновь подтвердил приверженность его
правительства к расширению двусто ронних
отношений с Курдистаном и дальнейшему развитию
партнерских отношений с Ираком. Премьер-министр
призвал посла к изучению областей, представ -
ляющих взаимный интерес, включая
промышленность, сельское хозяйство и туризм, и
приветствовал его планы по открытию консульства в
Эрбиле, как "важный шаг к созданию политических
связей и содействия дальнейшему обмену
визитами". "Мы призываем Вас использовать
Курдистан в качестве шлюза к остальному иракскому
рынку и в качестве платформы для увеличения
бизнеса и торговли". Курдистан.Ру 

В день его рождения Молла Мустафа
Барзани со своей женой, покойной Хамаель
Хан, находился на территории Мехабадской
республики, главнокоман дую щим импровизи -
ро ванной армии которой он являлся. Там, на
территории независимого курдского государс -
тва, и родился будущий лидер Иракского
Курдистана. “Я был рожден в тени курдского
флага в Мехабаде и я готов служить и
умереть ради этого флага,” – скажет он
впоследствии.

Однако прошло совсем немного времени,
и Мехабадская республика пала, Мустафа
Барзани оказался в эмиграции в СССР, а его
жена с маленьким сыном возвратилась в
Ирак, где была сослана в южный районы
страны, а затем вернулась в дом своего отца
– вождя племени зибаров. В результате, до
12 лет Масуд Барзани воспитывался в семье
своего деда по материнской линии и лишь
мечтал об отце, которого он никогда не
видел, но который после событий 1943-1946
годов был известен в Курдистане и далеко за
его пределами как легендарный, почти
мифичес кий герой-повстанец.

В 1958 году монархия пала, и подросток
Масуд впервые увидел своего отца. С тех
пор, он не расставался с Мустафой Барзани
до самой смерти последнего. Вскоре после
начала Сентябрьского восстания, 16-летний
Масуд упросил отца принять его в пешмарга
– почти против воли Молы Мустафы, считав -
шего, что сын еще слишком молод для
полной трудов и опасностей партизанской
жизни. Походы и сражения первых лет
восстания сменились для него ответственной
партийной работой – он был назначен
директором партизанской радиостанции, а
затем получил задание организовать
повстанческую службу безопасности. С этим
заданием Масуд Барзани блестяще
справился, с помощью опытных специалис -
тов из одной ближневосточной страны
организовав чрезвы чай но эффективную
разведыва тельную службу "Парастин". Эта
разведка имела дело с достойным
противником – пресловутым саддамовским
"Мухабарратом"; и она сумела переиграть

его, в частности, предотвратив целый ряд
покушений на Мустафу Барзани.

В тяжелой ситуации, сложившейся после
поражения восстания в 1975 году, Масуд
оставался верной опорой своего отца. Он
сопровождал его в США, куда Мустафа
Барзани направился для лечения своей
смертельной болезни, и после кончины
Моллы Мустафы в 1979 году занял его
место в качестве лидера партии. 

Как рассказывают, в последние годы
Молла Мустафа опасался, что с его
смертью вспыхнет борьба за лидерство
между двумя сыновьями – Масудом и

Идрисом; однако благодаря
дипломатическому такту Масуда, конфликта
удалось избежать: братья попросту поделили
сферы деятельности, так что Масуд взял на
себя политическую, а Идрис – военную
области. При этом следует отметить, что
приход Масуда Барзани к власти в партии
вовсе не был автоматически обусловлен его
родством: на высшую власть в партии активно
претендовали старые, закаленные в борьбе
соратники Моллы Мустафы, и прежде всего
мученик Сами Абдул Рахман, возглавлявший
Временное руководство ДПК; и если партия,
на своем съезде, вручила власть Масуду
Барзани – это явилось, прежде всего,
свидетельством высокой оценки его личного
политического и лидерского потенциала.

“Это большая честь служить своему
народу и ДПК. Я надеюсь продолжать
политику и работу основателя ДПК Мустафы
Барзани для мира, свободы и демократии,” –
заявил Масуд Барзани при вступлении в
должность председателя партии. 

Бессменно оставаясь на этом посту, Масуд
Барзани не раз делом подтверждал свою
репутацию мудрого политика и опытного
дипломата, унаследовавшего в этом
отношении способности своего отца. Не
следует забывать, в частности, что именно
дипломатическим усилиям Масуда Барзани
обязано своим существованиям и нынешнее
иракское правительство. Избранный в 2005
году в парламенте первым президентом
Иракского Курдистана и переизбранный в
2010 году всенародным голосованием, Масуд
Барзани давно уже вышел за рамки иракско-
курдской политики, превратившись в
политическую фигуру общекурдского и
международного масштаба. И чем далее, тем
больше возрастает его авторитет на курдской
и международной арене.

Редакция газета “Дипломат” ис -
крен не поздравляет президента
Масуда Барзани с днем рождения
и же ла ет ему всего самого наилуч -
шего.

“Diplomat” qəzetinin idarə heyəti və Laçın
rayonunun Kamallı kəndinin sakinləri 

Səltənət Hilal qızı Orucovanın 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun
ailə sinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı
verir və Allahdan səbr diləyirlər. 

Allah rəhmət eləsin!

Ко дню рождения 
Масуда Барзани

Посол Китая раскрывает
планы по созданию
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