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Sentyabrın 15-də ölkəmizdə
yeni dərs ili başlamışdır. “Bilik
Günü”ndə orta və ali məktəblər
qapılarını şagirdlərin, tələbələrin
üzünə açmışdır. Bu il bir çox yeni
məktəblər və yenidən qurulmuş,
əsaslı təmir olunmuş təhsil
ocaqları istifadəyə verilmişdir.
Belə məktəblərdən biri də
Bakının Yasamal rayonunda
tamamilə yenidən qurulmuş
Mikayıl Müşfiq adına 18 nömrəli
məktəbdir.

“Bilik Günü” bu məktəbin
müəllim-şagird kollektivi üçün
ikiqat əlamətdar olmuşdur.

Prezident İlham Əliyev mək-
təbin açılışında iştirak etmişdir.

Məktəbin pedaqoji kollektivi,
şagirdlər və valideynlər dövlə-
timizin başçısını hərarətlə
qarşıladılar.

Yeni dərs ili münasibətilə
şagirdləri və müəllimləri təbrik
edən Prezident İlham ƏLİYEV
dedi:

-Sabahınız xeyir olsun. Mən
sizi ürəkdən salamlayıram, yeni
dərs ili münasibətilə təbrik
edirəm.

Yeni dərs ilində siz təmir
edilmiş məktəbdə oxuya-
caqsınız. Məktəbin böyük tarixi
vardır. Ancaq bildiyiniz kimi,
məktəbin vəziyyəti o qədər də
yaxşı deyildi, təmirə ehtiyac var
idi. Göstəriş verildi ki, təmir ən
yüksək səviyyədə aparılsın. Bu
məktəb artıq həm xarici
görünüşü, həm daxili dizayn
baxımından şəhərimizin ən
gözəl məktəblərindən biridir.
Bütün şərait yaradılıb, indi mən
gedib tanış olacağam. Məktəbdə
gedən təmir-tikinti işləri ilə bağlı
mənə mütəmadi qaydada
məlumat verilmişdir.

Mən çox şadam ki, Bakıda
yeni gözəl məktəb artıq
qapılarını şagirdlərin üzünə açır.
Burada həm oxumaq, həm də
işləmək üçün yaxşı şərait vardır,
valideynlər də razı olacaqlar. Bir
sözlə, biz çalışırıq ki, şəhərimizin
və ölkəmizin bütün məktəbləri bu
səviyyədə olsun. Son illərdə
buna nail ola bilmişik. Çünki
təkcə keçən il Bakı şəhərində
60-dan çox məktəb əsaslı təmir
edilmişdir. Bu il isə 81 məktəb
təmir edilir, yeni korpuslar, yeni
məktəblər tikilir və gələn ilin
sonuna qədər Bakı şəhərinin
məktəb problemləri yüz faiz həll
olunacaqdır. Gələn il 120 mək-
təbin əsaslı təmiri nəzərdə tutu-
lur. Beləliklə, Bakıda bir dənə də
olsun yararsız, təmirsiz, qəzalı
vəziyyətdə məktəb olmaya-
caqdır.

Bu, doğrudan da böyük
nailiyyətdir. Çünki Bakının mək-
təblərinin tam əksəriyyəti uzun
illər bundan əvvəl tikilmişdir və
təmirə ehtiyac var idi. Biz bütün
məktəbləri gözəl vəziyyətə
gətirib çıxarırıq.

Bununla bərabər, bütün

başqa bölgələrdə məktəb tikintisi
gedir. Son illər ərzində 2200-dən
çox məktəb binası tikilmiş və
təmir edilmişdir. Bu proses
davam edir və gələn ilin sonuna
qədər çalışacağıq ki, bütün böl-
gələrdə əksər məktəblər təmir
edilsin.

Beləliklə, biz məktəb infra-

strukturunun yenidən qurulması
proqramını uğurla başa çatdıra-
cağıq. Qaldı ki, məktəblərdə təh-
silin səviyyəsinin yüksək olması-
na, bu da müəllimlərdən asılıdır.
Uşaqlar da yaxşı oxumalıdır.
Müəllimlər də öz vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirməlidir ki,
Azərbaycan cəmiyyəti üçün
gözəl, yeni, peşəkar, bilikli kadr-
lar yetişsin. Uşaqlarımız bilikli,
savadlı olmalıdır. Çünki müasir
dünyada hər bir insanın və hər
bir ölkənin uğurunu şərtləndirən
biliyin səviyyəsidir. İndi biz XXI
əsrdə yaşayırıq. XXI əsr yüksək
texnologiyalar əsridir. Bu əsrdə
hansı ölkə biliyə, savada,
yeniliyə daha meyillidirsə, o ölkə
öz maraqlarını təmin edəcəkdir.
Çünki müasir texnologiyalar elə
inkişaf edibdir ki, bəlkə də on il,

iyirmi il bundan əvvəl bunu
təsəvvür etmək mümkün deyildi.

Biz də inkişaf yolunu
seçmişik. Biz bütün sahələrdə
inkişafdayıq, o cümlədən
texnologiyalar sahəsində də
inkişafda olmalıyıq. Cəmiyyətin
gücünü müəyyən edən insan-

lardır. Əlbəttə, hər bir ölkənin öz
təbii resursları, öz coğrafi üstün-
lükləri vardır. Ancaq nəticə
etibarilə hər şey insanlardan
asılıdır. Sənin neftin də, qazın da
çox ola bilər, əgər peşəkar insan-
ların, kadrların yoxdursa bunun
heç bir əhəmiyyəti olmayacaqdır.
Ona görə, müasir dünyada həm

özünə yer tapmaq, həm ölkəyə
fayda gətirmək üçün mütləq
uşaqlar yaxşı oxumalıdır. Bu
sözləri uşaqlar yəqin ki, tez-tez
eşidirlər. Bu da təbiidir.

Amma doğrudan da bu
sözlərin çox böyük mənası
vardır. Yaxşı oxumaq o deməkdir
ki, siz həyatda istədiyinizə nail
ola bilərsiniz. İndi Azərbaycanda
vəziyyət elədir ki, hər bir insanın
uğuru onun əlindədir. Azərbay-
canda azadlıq, sərbəstlik var,
bazar iqtisadiyyatı prinsipləri
hökm sürür və hər bir insanın
taleyi onun öz əlindədir. Ona
görə, yaxşı bilik almaq ilk
növbədə sizin üçün lazımdır,
eyni zamanda, xalq üçün, dövlət
üçün lazımdır. Azərbaycan gən-
cləri gələcəkdə ölkəmizi idarə
edəcəklər. Gələcəkdə ölkəmizin

inkişafı sizdən asılı olacaqdır.
Ona görə ilk növbədə bilik,
bununla bərabər, Vətənə olan
bağlılıq, Vətən sevgisi mütləq
yüksək səviyyədə olmalıdır.
Ümid edirəm ki, bizim bütün
məktəblərdə vətənpərvərlik
mövzusu daim gündəlikdədir.

Vətənə bağlılıq, sevgi, peşəkar-
lıq və yüksək biliyə malik olmaq -
bunlar ölkəmizi qabağa apara-
caqdır.

Biz isə çalışacağıq ki, gən-
clərimiz üçün daha da gözəl
şərait yaradaq, gəncləri qabağa
çəkək. Gənclər cəmiyyətimizin
fəal üzvləridir. Gənclər

sərhədlərimizi qoruyur, gənclər
idman arenalarında qələbələrim-
izi müəyyən edir və gənclər
bizim gələcəyimizdir. Belə gözəl

məktəbdə ancaq və ancaq yaxşı
oxumaq lazımdır. Müəllimlər
üçün də burada yaxşı şərait
yaradılıb. Müəllimlər o insan-
lardır ki, cəmiyyətimiz üçün gənc
kadrları yetişdirirlər. Müəllimlərin
cəmiyyətimiz üçün çox böyük
məsuliyyəti, çox böyük faydası
vardır. Müəllim peşəsi çox şərəfli
peşədir. 

Hər bir uşağa ilk növbədə
məktəbdə qayğı göstərən, onu
düz yola istiqamətləndirən müəl-
limdir. Müəllim valideynlə eyni
məsuliyyət daşıyır. Bu fürsətdən
istifadə edərək yeni dərs ili
münasibətilə bütün müəllimləri
buradan salamlayıram, onlara
yeni uğurlar, cansağlığı arzu-
layıram.

Sizi bir daha ürəkdən təbrik
edirəm, sizə xoşbəxtlik arzu-
layıram.

X X X
Məktəbin direktoru Vaqif

HÜSEYNLİ bu təhsil ocağının
binasının tamamilə yenidən
qurulmasına görə dövlətimizin
başçısına minnətdarlığını
bildirərək dedi:

-Cənab Prezident, icazə
verin, mən kollektivimiz adından
- Mikayıl Müşfiq adına 18 nömrəli
məktəbin şagird və müəllim-
lərinin adından Sizə “Xoş
gəlmisiniz!” deyim.

Sizin Sərəncamınızla mək-
təbimiz yenidən qurulub. Bizim
əsas binamızda altıncı mərtəbə,
üzbəüzdə çox möhtəşəm, çox
gözəl idman zalı tikilib. Mək-
təbimizin maddi-texniki bazası
möhkəmlənib, siniflərin sayı
artıb, müasir texnologiya ilə
təchiz olunmuş yeni kabinet və
laboratoriyalar yaradılıb. Ən
əsası odur ki, bizim uzun illər
gözlədiyimiz akt zalımız vardır.
Bizim yeni yeməkxanamız
vardır. Bizim böyük oxu zalı olan
kitabxanamız vardır. Bütün bun-
lara görə biz Sizə çox minnət-
darıq. 

Cənab Prezident, biz Sizin
təhsilə olan qayğınızı həmişə
hiss edirik. Siz çıxışınızda
regionlarda, Bakıda tikilən yeni
məktəblərin sayını qeyd etdiniz.
Bu, Sizin titanik zəhmətinizin
bəhrəsidir.

Biz Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım
Əliyevaya da təşəkkürümüzü
bildiririk. Biz Sizə bir daha
təşəkkür edirik.

Mən bir məqamı qeyd etmək
istəyirəm. 1997-ci il sentyabrın 1-
i bizim məktəbimizin tarixində
çox əlamətdar bir gündür. Ulu
öndərimiz Heydər Əliyev həmin
gün bizim məktəbimizə gəlmişdi.
Ulu öndər çox geniş çıxış etdi və

atributlarla əlaqədar bizim
respublika müəllimlərinin hamısı-
na böyük tövsiyələr verdi. Biz
ötən illər ərzində ulu öndərimizin
tövsiyələrini nəzərə almışdıq.
Sizin bugünkü tövsiyələrinizi də
nəzərə alacağıq. Biz çalışacağıq
ki, etimadınızı işimizlə doğrul-
daq. Cənab Prezident, kollek-
tivimiz işgüzar, istedadlı kollek-
tivdir. Mən onu demək istəyirəm
ki, məktəbimizin texniki təchizatı
çox yüksək səviyyədədir. İndi
məktəbimizdə 110 kompyuter, 8
noutbuk, 15 “ağıllı lövhə”, 15
kompyuter lövhəsi vardır. Biz
tədris prosesində bu texniki
vasitələrdən geniş istifadə
edəcəyik. Biz Sizə çox minnət-
darıq. Biz Sizin xarici və daxili
siyasətinizi ürəkdən bəyənirik.

Biz Sizə bir daha minnətdar-
lığımızı bildiririk. Biz Sizinləyik.
Sağ olun!

president.az

İ lham Əliyev “Bil ik Günü”ndə Bakının 
Yasamal rayonunda yenidənqurmadan sonra
18 nömrəli məktəbin açılışında iştirak etmişdir
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(Əvvəli ötən sayımızda)
Başlanğıcda Tanrı Azda

(Yəzda) öz atəşindən Mələk
Tovuzu yaratdı, ona kainatı və
insanı yaratmaq vəzifəsini
tapşırdı. Bu işdə Tovuza
köməkçi olmaq üçün daha altı
mələk ayrıldı. Mələk Tovuz
Azdanın verdiyi əmri yerinə
yetirərək  Azdadan götürdüyü
toz ilə Kişi və Qadını (Adəm və
Həvvanı), sonra kainatı yarat-
dı. Əlavə olaraq özü üçün dörd
cin də hazırladı. O, yaratdığı
bu iki insanı təqdim etmək
üçün Tanrı Azdanın yanına
getdi. Azda Mələk Tovuza
"Bundan sonra bu iki insana
tabe olacaqsan" dedi. Mələk
Tovuz: "Bu iki insanı yaradan,
yoxdan var edən mənəm, nə
üçün onlara tabe olum, mən
yalnız məni yaradan sənə
tabe olan, sənə ibadət
edənəm" deyə özünün yarat-
dığına tabe olmaqdan imtina
etdi. İlk iki insandan cəmi 80
uşaq dünyaya gəldi. Daha
sonra, bu ilk iki insan, analşıl-
mazlığa düşərək səhvə yol
verdi və  imtahandan keçmək
məcburiyyətində qaldı: hər
ikisi  bir qaba ruhlarını,
düşüncələrini doldurub ağzını
bağladılar. 40 gün sonra
kişinin  küpündən Şahid min
Car adında gözəl bir gənc,
qadınınkından isə sürünənlər,
əqrəblər, ilanlar çıxdı. Adəm
Şahid min Carı o qədər sevdi
ki, digər 80 uşaqları ilə  çox az
maraqlandı.  Bu da qadın və
80 uşağın arasında qısqanclıq
və nifrətə səbəb oldu. Bu
səəbəbdən onlar Şahid min
Carı  öldürmək qərarına
gəldilər. Qadın bir parol təyin
etdi və sui-qəsdin ediləcəyini
bu parolla çatdıracağını bildir-
di.  Bundan duyuq düşən
Mələk Tovuz yaratdığı dörd
cinə əmr verdi və cinlər gecə
ikən  80 uşağın ağızlarına
üflədilər. Oyandıqdan sonra
səksəni də fərqli dil danış-
mağa başladı. Bu səbəblə
analarının söylədiyi parolu
anlaya və Şahid min Cara
qarşı sui-qəsdi reallaşdıra
bilmədilər. Daha sonra Şahid
min Cara dişi bir mələk
göndərildi və bu izdivacdan
yezidilərin babaları dünyaya
gəldi. Yezidilərin rəvayətlərinə
görə digər 80 uşaqdan
dünyaya gələnlər isə  başqa
(yezid olmayan) insanları mey-
dana gətirdilər.

Yezidlərə görə insanın
yaşayışına və inanışına
əsaslanmaqla cənnətin də,
cəhənnəmin də bu dünyada

olduğuna inanırlar. Amma
məhz insanın inanışına və
yaşayışına görə dünya cən-
nətə də cəhənnəmə də çevrilə
bilər. Mələk Tovuzdan
mərhəmət də bu dünya üçün
gərəklidir. Allaha ibadətə,
ondan qorxmağa, çəkinməyə
heç bir ehtiyac yoxdur. O,
həmişə mərhəmətlidir və
insanlara yaxşılıq, yaxud pislik
etmək qüdrətində deyil.
Yezidlər özlərini "Adiy Xalqı"

adlandırırlar. Ərəb əlifbası ilə,
kürdcə yazılmış iki cildlik
"Müqəddəs kitab"ları  var.
Yezid olaraq hamının icra
etməli olduğu aşağıdakı bu
prinsip və etiqadlara əməl
olunması məcburidir.

* Dünya sonsuzdur,
dünyanı yaradan Tanrı onu
heç vaxt qiyamətə aparmaz;

* İnsanlar təbiətin qorun-
masını və təbiətə qayğını
mənimsəməlidirlər;

* Gündə üç dəfə günəşə,
xüsusən gün çıxarkən ibadət
edilməlidir;

* Çərşənbə günü ibadət
günü olaraq qəbul edilir, çünki
bu gündə Mələk Tovuz yaradıl -
mış dır. Bu gün həm də ilk insa -
nın yaradıldığı gün dür;

* Sonradan Yezdi olmağa
icazə verilmir;

* Şeytanın adını tələffüz
etmək haramdır;

* Şeytanın adını xatırladan
Kitan, Şar, Şat, Məlun, Nal və
Lusifer kəlmələrini tələffüz
etmək haramdır.

Yezidilərə görə tanrının
çox adları var ki,  onların ən
gözəli və ən çox istifadə
ediləni "Xuda"dır.Yezidilərin
yerinə yetirmələri əsas olan
dini öhdəlikləri  namaz , oruc,
zəkat və həccdir.  Namazı
onlar səhər və axsam qılırlar.
Namazdan əvvəl əllər və üz
yuyulur. Səhər namazı üçün
günəşin sarılığı diqqətə
çarpdıqda ona qarşı  üç dəfə
əyilərək dua oxunur. Axşam

namazında da yenə çöldə
günəşə qarşı dayanaraq dua
oxuyurlar. Yezidilər ibadətlərini
kimsənin görməsini istəmirlər.
öz dinlərini təbliğ etməyə və
yaymağa da çalışmırlar. Bir
yezidi ibadət edərkən başqa
dindən olan birisi onu görsə,
dua etməz, yalnız günəş işığı-
na baxıb əlini ağızına
apararaq öpər. Namaz
(İbadət) kütləvi halda ildə bir
dəfə Laleşdə Şeyx Adiyin tür-

bəsinə edilən həcc zamanı
reallaşdırılır.

Yezidilər iki cür oruc
tuturlar:  ümumi və xüsusi.

Ümumi Oruc sentyabr
ayının 3-ü ilə 5-inci günləri
arasında tutulur. Bu oruca
"yezit" orucu da deyilir. Ayrıca
Xıdır İlyas üçün üç gün oruc
tutmaq da yezidi ənənələ rin -
dəndir.  Onların inancına görə

Allah (Yazda,..Azda) üç gün
oruc tutulmasını əmr etmişdir.
Orucun üç gün tutulması otuz
gün tutulması deməkdir. Səhər
günəşin çıxması ilə başlayan
və axsam gün batdıqdan
sonra sona çatan orucda
y e m ə k - i ç m ə k
qadağandır.Yezidilikdə xüsusi
oruc yalnız dindarlara xas olan
orucdur. Bu, dekabr, iyul
aylarında və 15-20 sentyabr
tarixləri arasında Şeyx Adiyin
türbəsinə edilən ziyarətdə 40

gün olmaqla cəmi 80 gün tutu-
lur.

Yezidilər iftar süfrəsində
şərab içirlər.

Yezidilərdə zəkat müridlərin
gəlirinin 10% -ni şeyxlərə, 5%
ibadətgaha və 2.5% -ni kasıba
verməkdən ibarətdir.

Hər Yezidinin bir axirət qar-
daşı və bir axirət bacısının
olması məcburudur. Axirət qar-
daş və bacılarının hər dəfə əli
öpülür və onlara ölüm halında

belə kömək etməyə bor-
cludirlar.

Yezidilərdə şahidlik, tan-
rının sonsuz qüdrət sahibi,
Şeyx Adiy min Musafirin tan-
rının mələyi və Yezidilərin
mürşidi, Sultan Yezidin tan-
rının mələyi, yerin nuru və
insanlığın sevinci, Mələk
Tovuzun da Tanrının mələyi
və elçisi olduğuna inanmaq-
dan götürülmüşdür. Bunu
axsam yatarkən, səhər
qalxarkən də təkrarlayarlar.
Bütün dualar Günəş doğar -
kən və batarkən ona doğru
yönələrək oxunur. Bu dua -

ların səbəbi Yezidilər tərəfind-
ən Tanrının (Mələk Tavus), "Ay
və qaranlığın", "Günəş və
işığın" rəmzi olaraq qəbul
edilir. Dörd cür yezid duası
mövcuddur: 1.Səhər duası; 2.
Evgər duası (səhərlər oxunur);
3. Günəş duası; 4. Axsam
duası. Bu dualar Mələk Tovuza
ünvanlansa da  yeddi mələyə
xitab edilir .Yezidlərin həcc

ziyarəti müsəlmanlardan
kəskin fərq lənir. Onların həcci
15-20 sentyabr tarixləri arasın-
da, Iraqda, Şeyx Adiyin
məbədinə edilən ziyarətdən
ibarətdir. İslamda həccin 18
vacib əməli varsa da, yezidi-
likdə həm məkan, həm də
ayinlər çox fərqlidir. Eyni ilə
müsəlmanlarda olduğu kimi
yezidilər üçün edilməsi vacib
olan dini və milli bir vəzifə həcc
ziyarətidir. Şeyx Adiyin nəşinin
qoyulduğu sandığı üç dəfə

təvaf edib, qaidəyə üz sürtən
hər yezid "hacı" olmuş sayılır.
Şeyx Adiyin Laleş Vadisindəki
dağın ətəyində olan bu
məbədinə Sırat Körpüsü dey-
ilən bir körpüdən keçərək
gedən yezidilər,  məbəddə
olan və “zəmzəm” adını
verdikləri su ilə uşaqlarını bap-
tiz edirlər. Bu həcc mərasimi;
çaylarda yuyunma, bayraq-
darın yuyunub baptiz edilməsi,
rahiblərin rəqsləri, müqəddəs
qəbul edilən məzarlara şam
yandırılması, qurban kəsilən
öküzün ətinin paylanması,
xüsusi  yeməklərin yeyilməsi
və sairlə qeyd olunur. Ayrıca
bir həcc isə  şəxs adları verilən
tut ağaclarını ziyarət
etməkdən ibarətdir.  Müqəd-
dəs vadinin heç bir yerində
ayaqqabıyla gəzilməz, qadınla
cinsi əlaqə yaradılmaz və içki
içilməz.

Hüseynqulu Məmmədlinin
araşdırmalarına görə
yezidilərin mənşəyi və tarixi ilə
əlaqədar konkret və dəqiq bir
məlumat və sənəd mövcud
deyil. Yezidilik inancının
yaradıcısı Şeyx Adiy özü
"Adavilər" təriqətinə mənsub
olmuşdur. İraqın Mosul vilayə-
tinin şimal-qərbində  Şeyx
Adiyə sitayişxanə və onun
yanında qazılmış dərin quyu
müqəddəs ziyarətgahları
hesab olunur. Hər bir yezid
üçün  həyatında ən azı bir dəfə
olmaqla bu ziyarətgaha və
müqəddəs quyunun (zəmzəm
quyusu) pərəstişinə gəlməsi
vacib hesab olunur.

Yezidilikdə bir maraqlı ayin
də xristianlıqdan gəlmə olan
baptizmdir. Yezidi uşaqları
doğulduqdan 40 gün sonra
bəzi yerlərdə doğumun ilk
həftəsində Pirlər tərəfindən
Şeyx Adiyin məbədindəki
zəmzəm suyuna üç dəfə salı-
naraq baptiz edilir. Laleşdən
kənarda yasayan yezidilər
üçün  buradan gətirilən bap-
tizm suyundan  istifadə olunur.

Yezidiliyə yəhudilikdən
gəlmə olan və müsəlmanların
da qəbul etdikləri sünnət ayini
çox mühüm hesab olunur.
Uşaq baptiz edildikdən bir
həftə sonra baptizmi edən
Şeyx və ya Pir tərəfindən sün-
nət edilir. Bu adətə, Şimali
Iraqda "karif" deyilməklə, yezi-
di uşağı qonşu və ya dost bir
müsəlmanın kirvəliyi ilə o sün-
nət  olunur. Kirvəliyin
yezidilərdə çox əhəmiyyətli
yeri var. Başqa dindən olan-
ların kirvə seçilməsi ilə o dinin
mənsublarıyla dostluq körpüsü
yaradılmalı, düşmən çi lik
edilməməli, heç vaxt ədavət
aparılmamalıdır. Yezidilikdə
ölüm və cənazə ilə bağlı
mərasimlərin də fərqli cəhətləri
mövcuddur.  Ölünün qiymətli
paltarlarını bir ağac parçasına
geydirib, bəzədikdən sonra
ətrafında fırlanırlar. 

(Ardı var)
olaylar.az

Tovuz quşunun bəzəkl i  
qanadlarında - ARAŞDIRMA
Yezidilik bəşəriyyətin din və mədəniyyət hadisəsi kimi
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“Nəzarət altında olan iqti-
sadiyyat, insan hüquqlarına
müdaxilə və Azərbaycanla
müharibə riski - bütün bunlar
hər il on minlərlə ermənini öz
ölkəsindən getməyə məcbur
edir. Ölkədə qalanlarda isə
ümidsizlik hökm sürür. Bütün
bunlara baxmayaraq, ölkədə
dəyişikliklərə müəyyən mənada
ümid verən vətəndaş hərəkat-
ları yaranır”. ANS PRESS-in
məlumatında Fransanın Slate.fr
nəşrində dərc olunan
“Ermənistan - gələcəyi olmayan
ölkə” yazısında belə deyilir. 

Müəllif Rusiyanın miqrasiya
xidmətinin qarşısındakı
növbədən də yazır. Onun
sözlərinə görə, hər gün onlarla
adam saatlarda Günəşin altın-
da gözləyir ki, Rusiyada
işləmək üçün viza almaqdan
ötrü növbə gözləyir. “Atmosfer
gərgindir və mühacirət
gözləyənlər suallarımıza cavab
verməkdən yayınırlar. 1991-ci
ildə Ermənistan müstəqilliyini
eln edəndən ölkəni milyondan
artıq adam tərk edib”.

50 yaşlı Sarkis (ad şərtidir)
fransız jurnalistlə söhbətə
razılıq verib. Amma bir şərtlə ki,
adı açıqlanmayacaq. “Mən
Ermənistandan kefimdən get-
mək istəmirəm. Burda vəziyyət
dəhşətlidir. Mən mətbəx quru-
ram və çox az pul qazanıram.
Rusiyada ailəmi dolandırmağa

yetəcək qədər pul qazana
bilərəm”, - Ermənistanı tərk
etmək istəyən vətəndaş
bildirib..  Ermənistanın
Miqrasiya Xidmətinin rəisi
Qagik Yeqanyanın sözlərinə
görə, 2010-cu ildə ölkəni 28 min
960 nəfər tərk edib. Əgər
nəzərə alsan ki, Ermənistanın
əhalisinin sayı rəsmən 3,1 mily-
on nəfər göstərilir, hər bir
emiqrant böyük itkidir. Fransız

nəşri iddia edir ki, Ermənistanda
rəsmi rəqəmlərdə əhalinin sayı
şişirdilmiş göstərilir. Əslində, bu
ölkənin əhalisinin sayı 3 milyon
nəfərdən azdır. 

Demoqraf və iqtisadçı
Ruben Yeqanyan isə BMT-nin
tapşırığı ilə demoqrafik proble-
mi araşdırmaqla məşğuldur.
Onun proqnozları isə çox
qaranlıq gələcəkdən xəbər

verir: “Nikbin proqnozlara görə,
50 ildən sonra ölkə əhalisinin
sayı 100 000-200 000 nəfər
azalacaq. Daha realist sse-
nariyə görə isə bu rəqəm 500
000-600 000 nəfər təşkil
edəcək. Bədbin proqnozlardan
isə danışmağa belə dəyməz”.

Fransa nəşri Ermənistan-
dakı iqtisadi, sosial və siyasi
ölgünlükdən də yazıb. 2008-
2010-cu illərdə bu ölkədə 270

min nəfər yoxsulluq həddində
olub. Bu, əhalinin 10 faizi
deməkdir.

Ermənistan hökumətinin
üzvlərindən biri etiraf edib ki,
işsizlik səviyyəsi 30 faizi ötüb.
Rəsmi rəqəmlərdə isə bu
göstərici cəmi 6 faiz kimi təqdim
olunur. Dünya Bankının pro-
qnozuna görə, 2012-ci ildə
Ermənistanda iqtisadi yüksəliş

7 faiz təşkil edəcək. Bu isə
müşahidəçilərdə heç bir ümid
yaratmır. 

Beynəlxalq münasibətlər
üzrə mütəxəssis Qaidz
Minasyanın sözlərinə görə, iqti-
sadi inkişaf əhalinin həyatına
təsir edə biləcək qələr yüksək
olmaycaq. Bunun üçün azı 10
faizlik artım qeydə alınmalıdır.
Məsələ burasındadır ki, iqti-
sadiyyat oliqarxların əlindədir,
ölkəni korrupsiya və qara bazar
idarə edir. Vergi ödəmələri
böyük deyil. Fransa nəşri yazır
ki, doğuradan da bir ovuc rus və
erməni iş adamı ölkə iqtisadiyy-
atını əlində cəmləşdirib. Yerli
istehsalçılar ittifaqının sədri
bildirib ki, son 10 il ərzində
oliqarxlar 200 milyon dolları
gizlədiblər. Bundan başqa,
siyasi və iqtisadi elitanın sıx
əlaqələri Ermənistanı Trans-
parency International korrup-
siya reytinqində 182 ölkə
arasında 129-cu yerə gətirib
çıxarıb. Slate.fr nəşrinin
yazdığına görə ölkədə repres-
siya hökm sürür. Hakimiyyətin
repressiyalarından xilas olmaq
üçün 2011-ci ildə 3600 erməni
Fransadan sığınacaq istəyib. 

Fransa nəşri Dağlıq
Qarabağ müharibəsindən də
yazıb: “Ermənistan Dağlıq
Qarabağın (erməni əhalinin
üstünlük təşkil etdiyi Azərbay-
can ərazisi) kimə məxsus

olması məsələsində
münaqişədədirlər. 1987-1994-
cü illərdə müharibədə azı 20
000 nəfər ölüb. İrəvan və Bakı
hələ də sülh müqaviləsi imzala-
mayıblar və bir-birilərini hər gün
atəşkəsi pozmaqda ittiham
edirlər. Sentyabrın əvvəllərində
Ermənistan prezidenti Serj
Sarkisyan müharibə elan
etməyə hazır olduqlarını bəyan
edib”.

“Əhalinin böyük hissəsi
doyunca yeyə bilər. Amma
onların ümidi yoxdurk i, uşaqları
valideynlərindən yaxşı yaşaya-
caqlar. Gələcəyə olan inam
güclü külək qarşısındakı ağac
kimi yerlə bir olur”, - demoqraf
və iqtisadçı Ruben Yeqanyan
deyir. Yerevan akvaparkında
işləyən 24 yaşlı Lilitin dedikləri
isə əhalidəki fatalizmin bariz
nümunəsidir: “Mən ölkəmə
nifrət edirəm. Bizim rəhbərlik
yalnız öz kisəsini doldurmağın
qayğısına qalır. Mən
uşaqlarımın burada böyüməsini
istəmirəm. Onların Ermənistan-
da gələcəyi yoxdur”.

Qadın Avropaya köçmək
arzusundadır. Lakin bunun
üçün viza ala bilmir. Ona görə
də ərinin ilin bir neçə ayını
işlədiyi Rusiyaya uz tutmalı ola-
caq. Ermənistanda doğum
səviyyəsinin enməsi də
gələcəyə inamsızlığın mənzərə-
sidir. Əgər SSRİ-nin süqutu
dövründə hər qadına 2,5 uşaq
düşürdüsə, indi bu rəqəm cəmi
1,7 təşkil edir. “Fəlakət ondadır
ki, bizim gənclər üç, hətta dörd
uşaq istəyir. Lakin iqtisadi
vəziyyət üzündən bir, ən yaxşı
halda iki uşaqla kifayətlənməli
olurlar”, - demoqraf Ruben
Yeqanyan deyir.

anspress.com

Son zamanlar erməni terror
təşkilatı ASALA Azərbaycan
diplomatlarını, xaricdə təhsil
alan azərbaycanlı tələbləri
hədələyir. Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin (MTN) ictimai
əlaqələr mərkəzinin rəhbəri Arif
Babayev bununla bağlı APA-nın
s o r ğ u s u n a
cavab verib.

- Erməni
terror təşkilat-
larının Azər-
b a y c a n ı n
diplomatlarını,
eləcə də xar-
icdə təhsil
alan Azərbay-
can vətən-
d a ş l a r ı n ı
h ə d ə f ə
alması, terror-
la təhdid
etməsi barədə məlumatlar nara-
hatlıq doğurur. Bununla əlaqə-
dar xüsusi xidmət orqanlarımız
tərəfindən hansı işlər aparılır? 

- Azərbaycanın milli
maraqlarına, mənafelərinə və
təhlükəsizliyinə mümkün təh-
didlərin qarşısının alınması
üçün bütün zəruri qabaqlayıcı,
adekvat tədbirlər həyata keçirilir.
Əməliyyat şəraitinə nəzarət

olunur.
- Sualımızı bir az da

konkretləşdirmək istərdik,
Ermənistanın terror hədələri ilə
əlaqədar konkret nə tədbirlər
görülür? 

- Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
ölkəmizə qarşı bütün mümkün

təhlükə və təhdidləri diqqətlə
izləyir, təhlil edir və lazımi pre-
ventiv fəaliyyət istiqamətləri
üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Bir
məqamı da xüsusi vurğulamaq
yerinə düşərdi. 

Sülhsevərliyi, tolerantlığı və
humanistliyi ilə bütün dünyada
tanınan Azərbaycan xalqı və
dövləti uzun müddət özü terror-
dan əziyyət çəkib və daim terro-

ra, onun bütün forma və təza-
hürlərinə qarşı qəti mübarizə
aparır. Ölkəmiz hazırda
beynəlxalq antiterror koal-
isiyasının da ən fəal
üzvlərindəndir. Terror niyyətinə
düşən, belə təhlükəli aksiyaları
və ya aktları planlaşdıranlara

xəbərdarlıq etmək
istərdik ki, hər hansı
d ü ş ü n ü l m ə m i ş ,
səhv addım, yaxud
buna cəhd onlar
üçün sonun baş -
lanğıcı olar. 

Bir hədd anlayışı
var. Kim bu həddi
aşarsa, gecikmədən
öz üzərində Azər-
baycan xalqının
böyük nifrətini və
qəzəbini hiss
edəcək.

Azərbaycanı terrorla hədə -
ləyənlər bu cür istəyi nəinki ağıl-
larından keçirməməli, hətta belə
həssas məqamda bundan
müəyyən məqsədlər güdə
biləcək üçüncü, yaxud dördüncü
tərəfin də məkrli niyyət və plan-
larının qarşısının alınmasında
özləri maksimum dərəcədə
maraqlı olmalıdırlar.

Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti (ARDNŞ)
Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin (FHN) istismara
qəbul aktını almış istənilən
hündürmərtəbəli binanı bir
həftə ərzində qazlaşdır-
mağa hazırdır. 

"APA"-nın məlumatına
görə, bu barədə ARDNŞ
prezidenti Rövnəq Abdul-
layev bildirib. O, yeni binalara
qaz verilməməsinin təhlükəsiz-
lik məsələləri ilə əlaqədar
olduğunu bildirib: "Bəziləri
soruşur ki, binalara işıq və su
verilibsə, qaz niyə verilmir?

Çünki işıq və su partlamır,
amma qaz partlaya bilər. Belə
hadisə olanda isə məsuliyyəti
ARDNŞ-ın üzərinə düşür. Ona
görə də nəzarətedici qurumun
bu binanı qəbul etməsi barədə
aktı olsa, biz qorxusuz həmin
binaya qaz verə bilərik".

Qeyd edək ki, prezident
İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Kor-
rupsiyaya qarşı mübarizəyə
dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı"nda Bakı Şəhər

İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə
Hallar Nazirliyi və Dövlət Neft
Şirkətinə bu məsələnin 2013-
2014-cü illər ərzində həll
edilməsi tapşırılıb.

R.Abdullayev bildirib ki, qaz
təminatının genişləndirilməsi ilə

bağlı dövlət başçısının ARDNŞ-
a da tapşırıqları var və şirkət
hündür binaların qazlaşdırıl-
masında maraqlıdır: lİmkan
varsa, niyə də qazlaşdır-
mayaq? ARDNŞ bizneslə
məşğuldur və nə qədər çox
abunəçiyə qaz verilsə, o qədər
də yığım artacaq. Amma qaz
təhlükəli məhsul olduğuna görə
dövlət sənədi olmadan onu
verə bilmərik». 

APA

MTN-dən ASALA-nın 
terror hədələrinə cavab

“GÖYDƏLƏN”lərə QAZ 
VERİLMƏSİNİN 
ŞƏRTİ AÇIQLANDI

Fransa nəşri: “Ermənistan -
gələcəyi olmayan ölkə”
24 yaşlı erməni: “Mən ölkəmə nifrət edirəm, 
uşaqlarımın burada böyüməsini istəmirəm”
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Äåéèðñÿí

Àé ãûç, ñÿíäÿ íÿ ìöääÿòäèð ýþçöì âàð,
Ñþéëÿìÿéÿ ñèíÿì äîëó ñþçöì âàð.
Öðÿéèìäÿ àëîâóì âàð, êþçöì âàð,
Àììà ñÿíñÿ ýþð áèð íÿëÿð äåéèðñÿí,
Íåúÿ äàíûì, õàòèðèìÿ äÿéèðñÿí.

Ñöáù ÷àüûäûð, ãàéûäûðñàí áóëàãäàí,
Éåðèøèíè òàíûìûøàì óçàãäàí,
Äàéàíìûøàì äàð úûüûðäà áàéàãäàí -
"Éîë âåð êå÷èì, àäàì ýÿëÿð", - äåéèðñÿí,
Íåúÿ äàíûì, õàòèðèìÿ äÿéèðñÿí.

Äàéàíìàéûá òåç þòöðñÿí éåë êèìè,
Ùèúðàí äÿðäè úîøà ýÿëèð ñåë êèìè.
Ñîðóøàíäà "ýþíäÿðèììè åë÷èìè?"
Ýöëöìñÿéèá "àíàì áèëÿð" äåéèðñÿí,
Àõû, ìÿíèì õàòèðèìÿ äÿéèðñÿí.

×ÿêÿð

Ýþçÿë,  ùöñíöíäÿêè î ýþçÿëëèéÿ
Áàõñà, ýöë-÷è÷ÿê äÿ õÿúÿàëÿò ÷ÿêÿð.
Áÿñ îíäà äå ýþðöì áó éàçûã úàíûì 
Ìÿí ñÿíÿ áàõàíäà íÿ ùàëÿò ÷ÿêÿð?

Ãàìÿòèí äàñòàíäûð äèëäÿ, àüûçäà,
Ýþðñÿ ñÿíè Øèðèí - î ïÿðè ãûç äà,
Ýþçÿëëÿð ùåñàáû îëàí êàüûçäà
Þç àäû öñòöíäÿí ãàðà õÿòò ÷ÿêÿð.

Ùÿñðÿòèí ÷îõóíó åéëÿäè õÿñòÿ,
Ùÿð ðÿññàìàì äåéÿí äöøñÿ äÿ ãÿñäÿ-
Ýþçÿë úàìàëûíû àü êàüûç öñòÿ 
Ðÿôàåëäÿ îëàí ìÿùàðÿò ÷ÿêÿð.

Àìàíäûð, Øàìèëè åéëÿìÿ ñàéèë,
Ýþçöí úàí àëìàüà ùàìûäàí ãàéèë.
Ìÿí äÿ úàí àëàíàì äåéÿí ÿçðàèë - 
Áèðúÿ áàõûøûíäàí õÿñàðÿò ÷ÿêÿð. 

Éàçûëìûø

Ýþçÿë, áàõûøûíäàí ðîìàí îõóäóì,
Äÿðäëÿðèìÿ îðäà ÷àðÿ éàçûëìûø.
Éàëâàðûá ýþçöíäÿí àìàí îõóäóì,
Ýþð ìÿíèì òàëåéèì ùàðà éàçûëìûø?

Ñÿí ýöëöìñÿ - àòûì ãÿìè, êÿäÿðè,
Ãàøû ÷àòñàí - äÿðäèí îëìàç ãÿäÿðè.
Ýþçëÿðèí - áÿõòèìèí þìöð äÿôòÿðè,
Îðà ùÿì àü, ùÿì äÿ ãàðà éàçûëìûø.

Ñÿíñÿí ìÿíèì àðçóì áó éåð öçöíäÿ,
Íàç åòìÿ, áèëèðñÿí áóíó þçöí äÿ.
Áèëìèðÿì íÿäÿíñÿ àëà ýþçöíäÿ
Øàìèëè ÷ÿêÿðÿì äàðà! - éàçûëìûø.

Ñÿí îëäóí

Ýåäÿí, àéàã ñàõëà, êþíëöìöí ãóøó
×îõ ýÿçèá äîëàíäû, ìÿêàí ñÿí îëäóí.
Åëÿ êè, èñòÿäèì ÷ûõàì éîõóøó,
Éîðóëàí âàõòûìäà òÿêàí ñÿí îëäóí.

Èëãàðûí éîëóíäà êåøèêäÿ äóðäóí,
Îíà ñÿìò ýÿëÿíèí ýþçöíäÿí âóðäóí.
Ãÿëáèìäÿ äàü êèìè áèð ãàëà ãóðäóí,
Àõûðäà ó÷óðóá ñþêÿí ñÿí îëäóí.

Éàòûðäûá, éóõóäàí âàõòñûç îéàòäûí,
Âåðäèéèí èëãàðû øþùðÿòÿ ñàòäûí.
Åøãèí øÿðáÿòèíè ìÿíÿ óçàòäûí,
ßëèìÿ ÷àòìàìûø òþêÿí ñÿí îëäóí.

Ýþçëÿðèí éàä êèìè öçöìÿ áàõäû,
Åëÿ áèë ãÿëáèìäÿí ãàðà ãàí àõäû.
Àòàìûí ñà÷ûíûí ãàïãàðà âàõòû,
Áàøûìäà àü òöêö ÿêÿí ñÿí îëäóí.

Øàìèëè òóëëàéûá éàõìûøäûí õûíà,
Ñÿíè äÿ àòäûëàð, þçöíö ãûíà.
Ãÿëáèíè ãÿðã åòäèí ãÿì äÿðéàñûíà,
Äÿðäèí áþéöéöíö ÷ÿêÿí ñÿí îëäóí.

Áèëäèð

Ãîé ñÿíÿ ïèð äåéèá éàïûøûì à äàü,
Î ýþçÿë, ÷åøìÿíäÿí è÷èáäè áèëäèð.
Ãîé öçöìö ñöðòöì öçöíÿ éîëàã,
Î ýþçÿë áó éåðäÿí êå÷èáäè áèëäèð.

Ñÿíäÿ ãàëàí ÿòðè îëóá ùÿéàíûì,
Îíäàí ìÿñò îëìóøàì, ÷ÿòèí îéàíûì.
Ãîé öñòöíäÿ áîéíó áóðóã äàéàíûì,
Éàð áóðäà áîéíóíó áöêöáäö áèëäèð.

Ùÿñðÿòèíè íåúÿ äþçöá ÷ÿêèì ìÿí,
Áåëÿ äÿðäÿ ñàíìà îëëàì ùÿêèì ìÿí.
Ãîé öñòöíäÿ ãóøà äþíöá ñÿêèì ìÿí,
Éàð äà êÿêëèê êèìè ñÿêèáäè áèëäèð.

Áèð ýöëöíö ãîéñàì ýþçöìöí öñòÿ,
Øàìèëÿì, ñàüàëûá îëìàðàì õÿñòÿ.
Ãîé ìÿí îíó ñå÷èì, úàíûìû èñòÿ,
Éàð äà ñîíàëàéûá ñå÷èáäè áèëäèð.

Ñàüàëëàì

Áèð úàíàíäàí þòðö úàíûì úàí âåðèð,
ßùâàëûìû õÿáÿð àëñà , ñàüàëëàì.
Éà éóõóäà ýþðñÿì î äÿðìàí âåðèð,
Éà äà ìÿíè éàäà ñàëñà, ñàüàëëàì.

Òàëåéèí óëäóçó íóðóíó ñà÷ñà,
Ãÿëáèíè ýèçëèúÿ ÿêñèìñÿ à÷ñà,
Îíà îüðóí áàõûá äîäàüû ãà÷ñà,
Øèðèí õÿéàëëàðà äàëñà, ñàüàëëàì.

Éîëóì äöøñÿ áèð âàõò ýÿçäèéè áàüà,
Ìèí ñÿúäÿ ãûëàðàì ùÿìèí òîðïàüà.
ßëèì äÿéñÿ, ÿëè äÿéÿí éàðïàüà,
Ìÿíÿ áó áÿõò íÿñèá îëñà, ñàüàëëàì.

Ùàíû ìÿíèì êèìè ãÿëáè éàðàëû,
Úÿñÿäèì ãàëûáäû úàíäàí àðàëû.
Éþíö áÿðè áàõûá î äàü ìàðàëû,
Óçàãäàí ãåéäèìÿ ãàëñà, ñàüàëëàì.

Áèð îò áèòÿðäèìè îëìàñàéäû ñó?
Éàðñûç áàð âåðÿðìè ãÿëáèí àðçóñó?
Øàìèëèí þëìÿéÿ ÷îõäó ãîðõóñó,
Áàøûì öñòÿ êèðïèê ÷àëñà, ñàüàëëàì. 

Åòèáàðñûç

Ñèòÿìèíäÿí "à" éàçûëäû
Ñèíÿìäÿêè "éàð" éàíûíà.
Ñÿíè ýþðäöì äèëèìäÿí "ñûç"
Äöøäö "åòèáàð" éàíûíà.

"Éöç"  þíöíäÿí "áèð" ñèëèíäè - 
Ñåâèíúèí ñàéû áèëèíäè.
Ýþçëÿðèìäÿ, àé ãûç, èíäè
"Òÿð" ýÿëèáäèð "òÿð" éàíûíà...

Ñÿí äîëàíûá ýÿçäèí éàíäàí,
Øàìèë îëäó ñèíÿñè ãàí,
Áöëáöë ó÷óá ýöëöñòàíäàí
"Üà" ãîíóáäóð "ãàð" éàíûíà...

Éåðèíÿ

Ãûç, ãÿëáèíè íåéëÿìèñÿí,
Ãîéìóñàí áèð äàø éåðèíÿ?
ßéðè ãûëíú áàüëàìûñàí,
Ñþéëÿ, íèéÿ ãàø éåðèíÿ?

Çöëìÿò åòìÿ àë ñÿùÿðè,
Ñà÷ íóðóíó, ýþçÿë ïÿðè.

Ìÿíÿ àúû, òöíä çÿùÿðè
Ýÿë éåäèðòìÿ àø éåðèíÿ.

Ãîé ãûíûíà êèðïèê îõó, 
Ñÿí Øàìèëèí âàðû - éîõó.
Öðÿéèíè à÷ûá îõó,
Ãàí àõûòìà éàø éåðèíÿ.

Ýöë èíúÿ

Òÿáèáèì îë, éåòèø ãÿëáèí äàäûíà,
Íèéÿ ìÿíè äþíäÿðèðñÿí ýöëöíúÿ.
Àúû ñþçöí ëÿççÿòè íÿ, äàäû íÿ?
Àüëà áàðû, ÿùâàëûìà ýöëöíúÿ.

Èíàí, ùå÷ íÿ éàçûëìàéûá àëûíà,
Áÿõò áàçàðäà ñàòûëàðìû, àëûíà?
Ôÿðã ãîéìàðàì àü ðÿíýèíÿ, àëûíà,
ßýÿð îëñà ÷è÷ÿê èíúÿ, ýöë èíúÿ.

Þìöð êå÷èá îëàðñàí áèð ãàðû, éàð,
Ýÿë ýöâÿíìÿ àý öçöíÿ, ãàðûéàð.
Õîø ñþçöíëÿ áóçó ÿðèò, ãàðû éàð,
Ýÿë Øàìèëëÿ äàíûø èíúÿ, ýöë öíúÿ.

Ìÿí íÿ÷èéÿì êè...

Íÿ äåñÿí áàø öñòÿ, äèëèíÿ ãóðáàí,
Èõòèéàð ñÿíèíäèð, ìÿí íÿ÷èéÿì êè.
Ñþéëÿäèí -éàéëàüà ýåäÿê,  - à úåéðàí,
Î äàüëàð ñÿíèíäèð, ìÿí íÿ÷èéÿì êè.

Åøãèí îäó êèìè êþç îëà áèëìÿç,
Ýþçëÿðèíÿ áÿíçÿð ýþç îëà áèëìÿç.
Úàíûì ëàçûìäûðñà ñþç îëà áèëìÿç,
Ýÿë àïàð, ñÿíèíäèð, ìÿí íÿ÷èéÿì êè.

Áèð ýþçöì ëàçûìñà - úöòöíö âåððÿì,
Ïàðàíû èñòÿñÿí - áöòöíö âåððÿì.
Åâèìèç ó÷ñà äà ñöòóíó âåððÿì,
Íÿéèì âàð ñÿíèíäèð -  ìÿí íÿ÷èéÿì êè.

Íÿ äåéèðÿì

Îëóá êå÷ÿíëÿðè ñîâóðóá éåëÿ,
Àòûðñàí ñÿí ìÿíè, àò, íÿ äåéèðÿì.
Îõ íÿ ëàçûì áèðúÿ êÿëìÿ "éîõ" èëÿ
Ãàòûðñàí òîðïàüà, ãàò, íÿ äåèéðÿì.

Èëãàðûí ñûíàíûá áîðàíäà, ÷ÿíäÿ,
Èíàíìûðàì ñÿíè ñàëàëàð áÿíäÿ.
Ãàðà áóëóä îëóá ìÿíè ýþðÿíäÿ
×àòûðñàí ãàøûíû, ÷àò, íÿ äåéèðÿì.

Äèëÿäèì áÿõòèìèç ýöë êèìè à÷ñûí,
Åøãèìèç  êþíöëÿ íóðóíó ñà÷ñûí. 
Ãÿì áèçè ýþðÿíäÿ áàø àëûá ãà÷ñûí,
Ùþêì åò òàëåéèìÿ éàò, íÿ äåéèðÿì.

Àìàíäûð, èíàíìà ùÿð éåòÿí ñþçÿ,
Ýÿë îòóðàã, ýèëåé åéëÿ öç-öçÿ.
Èõòèéàð ñÿíäÿäèð, äÿéÿð-äÿéìÿçÿ
Ñàòûðñàí Øàìèëè, ñàò, íÿ äåéèðÿì.

Êèìè

Ãÿëáèìèí åøã ùþðýöñöíäÿ,
Áÿõòèì äåéèá ùþðÿì êèìè.
Öðÿéèìèí ýöçýöñöíäÿ
ßêñ åéëÿéÿ, ýþðÿì êèìè.

Ñÿíÿ äåäèì:  - Éàð, ãàí îëäó,
Òóôàí ãîïäó, áîðàí îëäó.
Êþíöë åâèì éàðüàí îëäó,
Äàü äèëëÿíäè: - Äÿðÿì êèìè?

Äÿëèäàüûí ýöë ôÿñëèñÿí,
Ýþçÿëëèéèí éöç ìèñëèñÿí.
Âàëëàù éÿãèí ñÿí ßñëèñÿí,
Ìÿí éàíûðàì Êÿðÿì êèìè. 

Áèðè íÿ?

Ö÷ ýþçÿëè áèð ÷ÿìÿíäÿ ýþðìöøÿì,
Áèðè ýöëäö, áèðè ÷è÷ÿê, áèðè íÿ?
Áèðèñèíÿ ö÷ ùÿäèééÿ âåðìèøÿì,
Áèðè úàíäû, áèðè öðÿê, áèðè íÿ?

Áèð òàëàäà ùÿì òèêàí, ùÿì ëàëà âàð,
Êèìäèð äåéÿí ñþêöëìÿìèø ãàëà âàð?
Éåð öçöíäÿ ö÷ äàüûäàí áÿëà âàð,
Áèðè ñåëäè, áèðè êöëÿê, áèðè íÿ?

Äîñò çÿùðèíè øÿðáÿò êèìè è÷ìèøÿì,
Ìÿí Øàìèëÿì, ÷îøãóí ñåëëÿð êå÷ìèøÿì.
Áó äöíéàäà ìÿí ö÷ àðõà ñå÷ìèøÿì,
Áèðè åëäè, áèðè ÷þðÿê, áèðè íÿ?

Äþíäÿðÿð

Èýèäè ñþç, êàáàáû êþç

Éàíäûðûá êöëÿ äþíäÿðÿð.

Ñþç ãàíàíû áèðúÿ êÿëìÿ,
Íàçèëäèá ìèëÿ äþíäÿðÿð.

Îõ ñöçÿðìè éàé îëìàñà?
Äÿðéà îëìàç, ÷àé îëìàñà.
Éàð, éàðûíà òàé îëìàñà,
Ùÿð ýöíö èëÿ äþíäÿðÿð.

Ùèêìÿòäèðìè àðû øàíû?
Øàìèë, îíäà ùöíÿð ùàíû?
Èíñàí ÿëè áîç òèêàíû,
Èñòÿñÿ ýöëÿ äþíäÿðÿð.

Şamil dəlidağın söz incilərindən

Ìÿí îíäà øåðèìÿ øåð äåéÿðÿì,
Îõóúóì ÿòðèíè  ãîõëàéà áèëñÿ.
Ìÿí îíäà øåðèìÿ øåð äåéÿðÿì,
Äöøìÿíèí ýþçöíö îõëàéà áèëñÿ.

(Øàìèë Äÿëèäàü)

www.ne
tew

e.c
om



17 - 23 Sentyabr Îlon sal  2012D Î P L O M A T¹ 36 (184)6

ANA,  AY  ANA
Bugünkü tarixdə tutuldu gözün,
Bir daha baxmadın fani cahana.
Qurtardı ağzında sonuncu sözün,
Dəyişdin dünyanı ana, ay ana.

Yatdığın çarpayı indi boş qalıb,
Çarpayın sənsizdi, artıq qocalıb.
Baxdıqca qəlbimi xəyala salıb,
Sənsiz rast gəlmişəm çənə-dumana.

Evimdə səslənmir ana kəlməsi,
Gəlmir qulağıma ananın səsi.
Kəsilib üstümdən onun kölgəsi,
Baxıram həsrətlə mən yana-yana.

Yuxuda görürəm, tez oyanıram,
Baxıram yuxudur və odlanıram.
Əzəldən anamı Məkkəm sanıram,
Artıq gedə bilməyirəm Səlyana.

Çünki orda son nəfəsi kəsildi,
Kəsilən an Bəsti onu tez bildi.
Məğrur başı tez üstünə əyildi,
Onda qəlbi düşdü oda-tufana.

Getmir qulağımdan o söhbətlərin,
Məni düşündürür dərindən-dərin.
Gedər gəlməz oldu sənin səfərin,
Getməyin dərd oldu Milli Nərimana.

05.02.2011

DƏRD  DAŞIYAM
Mən dünyanın dərd daşıyam,
Qara daşım göyərəmməz.
İstəyirəm çox yaşıyam,
Kimsə etməz məni əvəz.

Göyərməyib qara daşı,
Musa Yaqub yaxşı deyib.

Görmüşəm mən hər savaşı,
Qəmlər məni xeyli əyib.

Vaxtsız itirdim atamı,
Fikir çəkdim için-için.
Dəyişdi ağzımın tamı,
Biçə bilmədim mən biçin.

Cavan ikən ata oldum,
Bildim nədir ata olmaq.
Dərdləri çəkdikcə soldum,
Çətin olur cavan qalmaq.

Bir də cavan qardaş dərdi,
Dərhal ağartdı başımı.
Gördükcə mərdi-namərdi,
Zəiflətdi yaddaşımı.

Yenə şükür Allahıma,
Hələlik yaşadır məni.
Arxayınam Pənahıma,
Eşitmirəm hər deyəni.

07.08.2011
DEYİLSƏN

Niyə soruşmursan, ay etibarsız?
Sən mənim yadımdan çıxan deyilsən.
Nə mən cavan oğlan, nə sən cavan qız,
Bilirəm heç kimə baxan deyilsən.

Əqifər babayam, sən isə nənə,
Sevmişəm, sevirəm, sevəcəm yenə.
Gözəllər göz edib baxdıqca mənə,
Onları başıma qaxan deyilsən.

Səndə ki sevirsən mən sevən kimi,
Sən idin qəlbimin daim hakimi.
Daimi baxmısan mənə səmimi,
Baxsan mənə eynək taxan deyilsən.

Gözəlliyin çıxa bilməz yadımdan,
İstifadə eyləmisən odumdan.
Xoşun olub daim mənim adımdan,
Heç kimin yanına axan deyilsən.

Gözəlim, unutma şair Nərimanı,
Sənə qarşı daim qaynayıb qanı.
Sən onu əbədi sevgilin tanı,
Onsuz da yandırıb, yaxan deyilsən.

02.08.2011

ВЯТЯНДАШ
Нечя мин илдирся халгымын йашы,
О гядяр заманын вятяндашыйам.
Эюй йайлаьым олду даьларын башы,
Ширванын, Муьанын вятяндашыйам.

Дяйя дя, мухру да, сарай да гурдум,
Азьын йаьыларын аьзындан вурдум.
Уъа даьларымла йанашы дурдум,
Йенилмяз мяканын вятяндашыйам.

Хан Аразын оьлу, шащ Кцрцн оьлу,
О Горгуд озаным, о гоч Короьлу.
Йерляря йарашыг, эюйляря баьлы,
Ня гядяр дастанын вятяндашыйам.

Савалан, Дялидаь, Ишыглы, Гырхгыз,
Чийниндян парлайыр эцняш, ай, улдуз.
Дянизим, чайым да йашамаз одсуз,
Мян Азяристанын вятяндашыйам.

Эяряк Низамийя дцнйа баш яйя,
Шер гцрурланды Фцзули дейя.
Бу йердя зякалар уъалды эюйя,
Мян елмин-црфанын вятяндашыйам.

Вятяндаш шющряти аьырдыр, аьыр,
Бу йола эцлля дя, мярми дя йаьыр.
Дцнйайа бир эцняш йурдумдан доьур,
Бцтцн бу дцнйанын вятяндашыйам.

Сяси щагг сясидир гоъаман тарын,
Каманым чаьлайыр щей нарын-нарын.

Ядалят сазыйла туфан гопарсын,
Бу сазын, каманын вятяндашыйам.

Бурда ачар эцлц мин бир диляйин,
Сиз дя Кцрдоьлудан шер диляйин.
Бу суйун, торпаьын, одун, кцляйин,
Бу эюй асиманын вятяндашыйам.

3.5.2000
ЙЕНИЛМЯЙЯН 

БИР БАЙРАЬА ДЮНДЦНЦЗ
Йатын бу даь синясиндя шящидляр,
Синямиздя чарпаз даьа дюндцнцз.
Гыш эеъяси зцлмят иля дюйцшдя
Эур мяшяля, шам-чыраьа дюндцнцз.

Ня эюрдцнцз мякрли йер цзцндя,
Кцл олдунуз аловунда, кюзцндя.
Аналарын, баъыларын эюзцндя
Ган гарышыг бир булаьа дюндцнцз.

Юлмяйяъяк йараланмыш бу мясляк,
Мязарыныз тяпя-тяпя ал чичяк.
Доьулдунуз бу торпаьын ешгитяк,
Шящид кими бу торпаьа дюндцнцз.

Заман дуйа, дцнйа бизи динляйя,
Цряйимиз нишан олду эцлляйя.
Бакымызда йени, цлви Кябяйя,
Гарабаьда уъа даьа дюндцнцз.

Ганымызда кцкряйяъяк одунуз,
Гызыл ганла гара лякя йудунуз.
Азадлыьа дастан олмуш адыныз,
Бу китабда мин вараьа дюндцнцз.

Зийарятя дальа-дальа сел эяляр,
Эцн олар ки, Тябриздян дя ел эяляр.
Йурдумуздан гачар гара кюлэяляр,
Од йурдунда эур оъаьа дюндцнцз.

Таныдарыг ганичянин щяддини,
Учурдарыг мянямлийин сяддини.
Гой халгымыз дцзялтсин юз гяддини,
Йенилмяйян бир байраьа дюндцнцз.

Бакы, 17.02.1990

HHüseyn
KKürdoğlu
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CELLAD CÎLLER
Dûr, dûr here, nezêrîne, em lal nabin,
Lawê Zal in, pêş te tu car em xar nabin.
Elba sebrê tijî bûye, meleqîne,
Rastî namre, dîrok dijî, ev yeqîne.
Ser vê axê şêr digerin, kaf-kûn meke,
Xwîna neheq ber dergê me vala meke.  
Em birane, cîkî jîne, nav qurna da,
Pêş neyara me şer kiriye, cîkî, hevra. 

Çerxa zemîn paşta mede, bisekine,
Dêlegûrî, namûs, şeref boy te tune.
Behr dikele, pêl rabûne, pêşîyê derê,
Ba nikare bileqîne ji cî zerê.
Xwezil kezav, sek bavê te nexuliqya,
Zikê dayka te wede zûtir biqelişya.

Te werkirye welatê me libasê sor,
Nav renga da pir bedewe tim rengê sor. 
Sor – azayî; sor – mêranî, serkevtîye,
Kurd aqile, Kurd mêrxase, ne kotîye.
Haveynê te zikirmewte, nişa zûlmê,
Îdî bese bixapînî tu vê dinê.

Ser lêvên te «demokrasî», tim «biratî»,
Kêr-kirinen te xeza, qetl, mixenetî.
Qurna bîsta xilaz dibe, me vegere,
Xaliq îcar em dîtine, me dûr here.
Îro deme, em natirsin, hatiye firset,
Heta kengê dilê me da wê bijî hesret.

KURDİM
Berê Zerdeşt, paşê bûme musulmane,
Ez bûm kole, min unda kir zar-zimane.
Dinya, alem, halêm zane, tişt nabêje,
Musulmanî nav êgir da min dipêje.

Musulmanî min alîya, bûme hîro,
Ezabê wê dikişînim, heta îro.

Ez kor kirim, avîtime qulça, dera,
Welatê min kirin çar par, hovî-hara.

Bê tifaqî kir nava me, li me şa bû,
Birakujî me ra anî, nav me cî bu.
Ez bûm Îslam, birêm Êzdî, rê me firq kir,
Pêş neyara tev şerkirin, ji me dûr kir.

Ser sicadê em bûne dîl, boy cinnetê,
Welatê me bû goristan, girî ketê.
Daka, xûşka reş girêdan, law zû mirin.
Bav-dê kuştin, hebûna me hemû birin.

Hecî hatin, ayet xandin, awaz-awaz,
Gel pêş wana timê mêl bû, kire pêşwaz.
Dînya Îslam, Mekk, Medîne wan pesinî,
Me veşartin qeyd-zincîrêd sar-hesinî.

Melle rabûn nolî kariyê pey baranê,
Şêxa gotin tiverikin em vê dunê.
Kêr-kirinê musulmanîyê boy me bûn ev,
Rojên şeveq, pêş me kirin wê tarî, şev.

YAŞADAQ BİZ
BU MİLLƏTİN QÜDRƏTİN

Zəmanənin üzü dönsün, əyilsin,
Yatanlarım yuxulardan ayılsın.
Kürd qeyrəti hər tərəfə yayılsın,
Xatırlayaq babaların qeyrətin,
Yaşadaq biz bu millətin qüdrətin.

Çıxarıbdı çox gədələr yadından,
Utanc duyur babasının adından.
Fərqi yoxdu saçı kısik kadından,
Geyinibdi dar şalvarı əyninə,
Yeridibdi axmaqlığı beyninə.

Çoxalıbdı özgə adla yaşıyan,
Gədəliyi şərəf kimi daşıyan.
Vicdanını, qeyrətini boşuyan,
Qürurlanır bu adından, sanından,
Qeyrət axmır damardakı qanından.

Yıxılıblar kişiliyin atından,
Dırnaq qopub, ayrılıbdı ətindən.
Xəbəri yox keçmişindən, zatından,
Əcdad bilir çaqalları, tülkünü,
Unudubdu öz əslini, kökünü.

Küskün, sözü deməlisən qanana,
Vicdanının keşiyində durana.
Haram olsun öz əslini danana,
Çox çətindi beqeyrətdən danışmaq,
Mümkün deyil şərəfsizlə barışmaq.

YALAN DÜNYASAN
Nadanı, namərdi göz üstə tutan,
Mərdi taptalayan, nadan dünyasan.
Yaxşını verirsən, namərd əlinə,
Yaxşını yamana satan dünyasan.
Yetim- yesirləri əzib, talayan,

Düz söz danışanı, oda qalayan.
Şeytan övladını öpüb, yalayan,
Dar gündə dadına çatan dünyasan.
Yaxşıya göz yumub, ağız büzəni,
Məzlumu, yazığı yıxıb, əzəni,
Şərəfin taptayıb, arsız gəzəni,
Qaldırıb baş üstə, tutan dünyasan.

Yaxşını, yamanı qanan insanın,
Düzlükdən, düzlərdə qalan insanın,
Həyatı məhv olmuş, talan insanın,
Dərdinlə qəlbində bitən dünyasan.
Qananı, qammaza möhtac edənsən,
Ananı, anmaza möhtac edənsən,
Yananı, yanmaza möhtac edənsən,

Yaxşını odlara atan dünyasan.
Küskün düz danışma, düzdə qalarsan,
Səni odlayarlar, odda yanarsan.
Elə sndırarlar, haqqı danarsan,
Düzü, düz bilməyən, yalan dünyasan.

BBaarrîîyyêê  BBaallaa
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Äàüëàðûí

Ìÿíèì ñÿúäÿýàùûì, ìÿíèì ïèðèìäè 
Ìöãÿääÿñäè ìÿíÿ äàøû äàüëàðûí.
Úàíûìäû-ýþçöìäö, íàçëû ïÿðèìäè,
Áóëóääàí íÿì ÷ÿêèð áàøû äàüëàðûí.

Ñàô  ùàâàñû,ñóéó äþíöá ëîüìàíà,
Úàí âåðÿí õÿñòÿíè ýÿòèðÿð úàíà.
Éàçû,éàéû,ïàéûç ôÿñëè áèð éàíà,
Öñòÿëèê ýþçÿëäè ãûøû äàüëàðûí.

Áàùàð ôÿñëè ìÿñêÿí îëóð åëàòà,
Ìÿíäÿí þòðö îáà àíà, åë àòà.
Áàõàíäà áÿíçÿéèð òîéà-áöñàòà,
Ýÿëèð åë-îáàäàí õîøó äàüëàðûí.

Éîëëàðû äîëàíûá ãàëõûð éàéëàüà,
Ìþúöçÿäè áàõñàí ùÿð áèð îéëàüà.
Ýöë-÷è÷ÿê õîøýÿëäèí äåéèð ãîíàüà,
Ãÿäðèíè íÿ áèëÿð íàøû äàüëàðûí?!..

Ñÿìàñûíäà ãàðòàë, ýöëöíäÿ áöëáöë,
Ìåøÿñèíäÿ ìåéâÿ, çÿìèäÿ ñöíáöë,
Èëàùè âåðìÿñèí ùå÷ âàõò òÿíÿççöë,
Äÿðääÿí ÷àòûëìàñûí ãàøû äàüëàðûí.

Éàéäà ãàðäàí áàøû ÷àëìà ÷àëûáäû,
Ñàíêè áèð ãîúàäû ôèêðÿ äàëûáäû.
Ðÿôàéûëàì, èëëÿð éîëà ñàëûáäû,
Áÿëëè äåéèë áèçÿ, éàøû äàüëàðûí.

Äåéèë

Ìèí òÿáèá òþêöëñÿ, ëîüìàí ýÿëñÿ äÿ,
ßãèäÿñè ÷öðöê ñàüàëàí äåéèë.
Ãóðóìóø ñÿùðàéà ñóéó òþêñÿí äÿ,
Äÿðéà îëà áèëìÿç ÷àüëàéàí äåéèë.

Ìèí íÿñèùÿò âåðñÿí çàòû ãûðûüà,
ßäÿáäÿí, ÿðêàíäàí ÷ûõàð ãûðàüà.
Éàðàíäàí ãàí ýÿëñÿ, ÿýÿð ñàðûüà,
Õÿáèø îíó ýþðñÿ, áàüëàéàí äåéèë.

Àãèë îëàí äàéàã äóðàð åëèíÿ,
Óéìàç áÿäçàòëàðûí ôèòíÿ-ôåëèíÿ.
Éóâàíû âåðñÿëÿð, øÿðèí ñåëèíÿ,
Ùàãäàí òèêèëèáñÿ, ëàõëàéàí äåéèë.

Ðÿôàéûëàì, íÿçÿð éåòèð ÿñëèíÿ,
Ñÿñ âåðÿíäÿ ñÿñ âåð ùàããûí ñÿñèíÿ.
Áÿäúèíñ þâëàä, òþùìÿò îëàð íÿñëèíÿ,
Àòà, áàáà éîëóí ñàõëàéàí äåéèë.

Áèð ýöí

Ñÿí ïèñëèéÿ éàõøûëûã åò ,
Ïèñ õÿéàëà äàëàð áèð ýöí.
Âÿôàñûçà âÿôàëû îë
Ãàíñà, àüëà äîëàð áèð ýöí.

Àüëû êÿìëÿð éàëàí äåéÿð,
Èðàäÿñèç þçöí þéÿð.
Åë ìàëûíû ùàðûí éåéÿð,
Áîüàçûíäà ãàëàð áèð ýöí.

Ùÿð éåòÿíëÿ äöøìÿ áÿùñÿ,
Íàäàí ñþçö éîçàð òÿðñÿ.
Êèì ñèððèíè éàäà âåðñÿ,
Þçöí îäà ñàëàð áèð ýöí.

Õåéèð ýÿëìÿç ãÿðÿç êèíëÿ,
Øèðèí äàíûø àúû äèëëÿ.
Àãèë ñþçöí äÿðèí äèíëÿ
Ñÿíÿ äàéàã îëàð áèð ýöí.

Ðÿôàéûëàì ýÿë ùÿð áèð àí,
Íÿ ãàçàíñàí ùàëàë ãàçàí.
Âÿôà óììà áó äöíéàäàí,
Âåðÿí úàíû àëàð áèð ýöí.

Áèëìèðÿì
Ìÿíè ñÿùðàëàðà ñàëûáäû äÿðäèí,
Ìÿúíóíàì ýåðèéÿ äþíÿ áèëìèðÿì.
Ýþçÿëèì, åøã îäóí ñÿí ìÿíÿ âåðäèí,
Êÿðÿìäÿí áåòÿðÿì, ñþíÿ áèëìèðÿì.

Úàìàëûí íóð âåðèð ýöíÿøÿ,àéà,
Éàëâàðûðàì ýÿëÿí èëëÿðÿ,àéà.
Ùÿñðÿòäÿí ýþç éàøûì äþíöáäö úàéà,
Àõûá ýåäèð ùàíñû éàíà áèëìèðÿì.

Õÿñòÿí Ðÿôàéûëàì äÿðìàíûì ñÿíñÿí,
Ôÿðéàäûì àù-íàëÿì,àìàíûì ñÿíñÿí.
Þëöá ãàëìàüûìà ýöìàíûì ñÿíñÿí,
Ñÿíñèç ëàë îëìóøàì, äèíÿ áèëìèðÿì.

Ðÿôàéûë Ìàéûë

ÞYRßTMß MßNÈ
ÞZÖNß!..

Sÿn, mÿni þzönÿ, þyrÿtmÿ belÿ,
Mÿndÿn uzaq olar, yuxularûm da.
Gecÿmlÿ göndözöm itib, qarûøar,
ßriyib gedÿrÿm baxûølarûnda.

Sÿn, mÿni þzönÿ, þyrÿtmÿ belÿ,
Adûnû qÿlbimÿ yazar örÿyim.
Elÿ bir tilsimÿ, oda salarsan,
Dþnÿr qiblÿsindÿn, azar örÿyim.

Sÿn, mÿni þzönÿ, þyrÿtmÿ belÿ,
Dþzmÿrÿm, hÿsrÿtin yaxar qÿlbimi.
Yaxarsan sinÿmÿ hicran atÿøin,
Þlÿrÿm, Mÿcnun tÿk, sÿn Leyli kimi.

Sÿn, mÿni þzönÿ,þyrÿtmÿ belÿ,
Bu sevginin kÿdÿri var, qÿmi var.
ßzabûn ÷ÿkÿrsÿn gönahlarûnûn,
Örÿyimin, sÿndÿn þzgÿ kimi var?

Þyrÿtmÿ þzönö, þyrÿtmÿ mÿnÿ,
Axtar þz eøqini, sÿadÿtini.
Qalarsan od ilÿ, su arasûnda,
Doürulda bilmÿrÿm mÿhÿbbÿtini.

ÈSTßRßM

Sÿnin÷ön, elÿcÿ darûxmûøam ki,                  
Zamanûn surÿtin ke÷mÿk istÿrÿm.
Þtöb saatlarû, saniyÿlÿri,
Øirin vösalûna, yetmÿk istÿrÿm.

Naüûla ÷evrilÿr mÿhÿbbÿtimiz,
Zaman da mat qalar, acizliyindÿn.
Yarûøa ÷ûxsalar ulduzlar, aylar,
Gönÿø, ÷aøûb dînar gþzÿlliyindÿn.

Ay da pÿrdÿ ÷ÿkÿr sÿni gþröncÿ,
Aülayar buludlar xÿcalÿtindÿn. 
Yer duya bilsÿydi,sÿni mÿn qÿdÿr,
Fûrlanûb ÷ûxardû þz mÿhvÿrindÿn.

Bircÿ gölöøönÿ, bircÿ sþzönÿ,
÷aylar mÿcràsûndan,qayûdûb dþnÿr.
Bir odlu baxûøûn þtöb ke÷ÿrsÿ,
Daülarûn vöqarû, qÿddi ÿyilÿr.

Sÿn mÿnim varlûgûm, sÿn mÿnim ruhum,
Yuxu deyilsÿn ki, unudam sÿni.
Hurisÿn, mÿlÿksÿn, gþydÿn enmisÿn,
U÷aram, gþylÿrÿ aparsan mÿni.

Âèäàäè Qurbanov

Áó éàðà

Óøàãëûüûí äàø èçè âàð äèçèìäÿ,
Êþç òóòìàéàí íÿ éàðàäû áó éàðà?!
Ãÿùÿð éàüûð, ãÿì úöúÿðèð èçèìäÿ, 
Êþç òóòìàéàí íÿ éàðàäû áó éàðà?!

Éàìàí ÿñäè úÿùÿííÿìèí êöëÿéè,
Ïàð÷àëàäû ùÿéàò äîëó öðÿéè.
Êöñýöí áàõûð ýÿíúëèéèìèí äèëÿéè,
Êþç òóòìàéàí íÿ éàðàäû áó éàðà?!

Úàí-ãÿôÿñäÿí àéðû äöøäöì ùÿð éàíà,
Òàíðû ãóëó íÿäÿí ãóëäó øåéòàíà?!
Þëêÿìèçäÿí ãàí ÷èëÿíäè äþâðàíà,
Êþç òóòìàéàí íÿ éàðàäû áó éàðà?!

Âàëèäÿ äÿ ãóðáàí îëñóí ãóðáàíà,
Ëà÷ûí àäëû éóðäó òàëàí, àé àíà.
Ýþç éàøûìûç áóõàðëàíûð öììàíà,
Êþç òóòìàéàí íÿ éàðàäû áó éàðà?!

Ýþç éàøûìäàí 
ñó è÷èá

Áîç ãàéàäà áîé àòûáäûð áèð ÷è÷ÿê,
Î ÷è÷ÿê äÿ ýþç éàøûìäà ñó è÷èá.
Þç òàúûíäà ñàðàëûáäûð àë ëÿ÷ÿê,
Î, ÷è÷ÿê äÿ ýþç éàøûìäàí ñó è÷èá,
Þçöíÿ äÿ ùèúðàíûìäàí äîí áè÷èá.

Òóìóðúóüó äàø áàüðûíû äÿëèáäè.
Áó ýöë ìÿíèì ýþðöøöìÿ ýÿëèáäè?
Êþêñö öñòÿ ãàðà õàëà ýÿëèáäè,
Î, ÷è÷ÿê äÿ ýþç éàøûìäàí ñó è÷èá,
Þçöíÿ äÿ ùèúðàíûìäàí äîí áè÷èá.

Òóìó äöøñÿ, òîðïàã îäñóç éàíàðäû,
Âàëèäÿ äÿ åë äÿðäèíè ãàíàðäû.
Ëà÷ûíëû ãûø ôÿñëè áàùàð ñàíàðäû,
Î, ÷è÷ÿê äÿ ýþç éàøûìäàí ñó è÷èá,
Þçöíÿ äÿ ùèúðàíûìäàí äîí áè÷èá.

Òÿñÿëëè âåðèð
Áàø-áàøà äàéàíàí, î, ìÿüðóð äàüëàð,
Áèðè-áèðèñèíÿ òÿñÿëëè âåðèð.
Êþêñöìäÿ ãöáàðëû, íèñýèëëè äàüëàð.
Áèðè-áèðèñèíÿ òÿñÿëëè âåðèð.

Ýöëÿéÿí öçöì éîõ, ýöëäöðÿí ñþçöì,
Õóäàéàì áó ùèúðÿ áÿñ íåúÿ äþçöì?
Êîð îëàð åë ö÷öí àüëàéàí ýþçöì,
Áèðè-áèðèñèíÿ òÿñÿëëè âåðèð.

Éàäëàð ìÿíçèëèíÿ îëìóøóã ãîíàã,
Âàëèäÿ çàìàíà äóñòàãäûð, äóñòàã.
Äèäÿðýèí ìÿçàðà, äèäÿðýèí äàéàã,
Áèðè-áèðèñèíÿ òÿñÿëëè âåðèð.

Valiäÿ 

Áó Äöíéà
Ñÿíäÿí õÿáÿð àëûì Èìðàí ÿôÿíäè,
Êàñûáëàðà íèéÿ äàðäû áó äöíéà?
Çèìèñòàíäàí ÷ûõñà áàùàð ôÿñëèíÿ,
Éàéûíäà äà áîðàí-ãàðäû áó äöíéà.

Áèðè ìèëéîí÷óäó, áèðè äèëÿí÷è,
Àüà âàðëû, êàñûá îíà ýþçÿò÷è.
Äîüðó äàíûøàí äà îëóá éàëàí÷û,
Êàñûáëàðà çÿùðèìàðäû áó äöíéà.

Éàëàí ñþçö þçö äåéèð äîüðóéà.
Êàñûá äèíñÿ îõøàäàðëàð îüðóéà.
Áåëÿ çÿìàíÿéÿ, áåëÿ ãóðüóéà,
ßçÿëèíäÿí ñÿáÿáêàðäû áó äöíéà.

Êàñûáëàðûí ýþçö òîõäó, ãàðíû àú,
Âàðëûëàðûí ãàðíû òîõäó, ýþçö àú.
Ùàã-ÿäàëÿò, äèâàí éîõñà îðäàí ãà÷,
Âàðëûëàðû ÷îõ éîðàíäû áó äöíéà.

Áèëÿñÿí êè, íåúÿ òàëàíûð þëêÿ,
Îí÷öí ùÿñðÿò ãàëäû òîðïàüà, ìöëêÿ.
Îéóíó îéíàéàí ôÿëÿêäè áÿëêÿ,
Êàñûáëàðû ÷îõ éîðàíäû áó äöíéà.

Éàõøû êè, ÿçðàéûë ðöøâÿòè áèëìÿç,
Êàñûá ýöíäÿ þëÿð, áèðè äÿ ãàëìàç.
Âàðëû ðöøâÿò âåðèá ùå÷ çàìàí þëìÿç,
Âàðëûëàðà éàç-áàùàðäû áó äöíéà.

Äÿðçè Êàìðàí, áèð äå, íÿäè ýöíàùûì?
Âÿòÿí ùÿñðÿòèéëÿ ÷ÿêèëèð àùûì.
ßùâàëûì ñîðóøìóð íÿ éàä, íÿ ãîùóì,
Åëÿ áèë êè, ëàëäû, êàðäû áó äöíéà.

Äÿðçè Êàìðàí
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Əvvəli ötən sayımızda

KAZAKLARLA ERMƏNİLƏRİN 
ƏLBİR OLMAĞI VƏ 

MÜSƏLMANLARA XƏYANƏTİ
Yollar bağlı olduğundan altmış ədəd

yüklü araba yığışıb Ağdamda qalmışdı. Bu
vəziyyətdən təngə gələn kirəkeşlər və əşya
sahibləri divana şikayət etdilər. Divan
məmurları həmin adamları Şuşaya qədər
müşayiət etmək və sağ-salamat oraya çat-
dırmaq üçün bir dəstə kazak ayırdılar.
Camaat pul toplayaraq iki yüz manat kaza-
kların böyüyünə verdilər ki, bunun yüzü
sənindir, yüzünü isə kazaklara payla ki, bu
arabaları əmin-amanlıqla şəhərə çatdırsın-
lar. Ağdamın pristavı da bu arabaların və
əşyaların sağ-salamat şəhərə çatdırıla-
cağına söz verdi. Xülasə, kazaklar qabaq-
da, 40-50 araba isə bir-birinin ardınca
düzülüb şəhərə yola düşdülər. Hər iki tərə-
fi hündür olan dərəyə bənzər bir yerə
çatarkən gördülər ki, hündür yerdə
ermənilər səngər qurub dayanıblar. Kazak-
ların böyüyü kazaklardan birini çağırıb ona
nəsə deyib ermənilərin yanına göndərdi.
Arabaçılar və əşya sahibləri şübhələnib,
hərə bir gümana düşdü. Bir azdan kazak
qayıtdı. Ermənilər isə hər tərəfdən qarışqa
kimi qaynaşmağa başladılar. Onlar göyə
və arabalara güllə ata-ata arabalara yaxın-
laşırdılar. Vəziyyəti belə görən Qala

əhlindən olan iki nəfər Məşədi Dadaş və
Ağa İsmayıl arabada olan tüfənglərini
çıxarıb arabadan düşdülər və bir daşın
dalına girərək ermənilərə atəş açmağa
başladılar. Bu atəşi görən ermənilər irəli
getməyə cürət etmədilər və geri çəkildilər.
Arada bir az fürsət yaranan kimi
arabaçıların bir parası geri, Ağdama tərəf
qaçdılar. Kazakların arasında olan
arabaçılar isə qaçmağa fürsət tapa
bilmədilər. Amma bir para müsəlmanlar
çeviklik edərək arabalara qoşulmuş atları
açıb onlara minib qaçdılar. İçi dolu on dörd
araba isə kazaklarla ermənilərin arasında
qaldı. Ermənilər tökülüb həmin arabalarda
olan şeyləri qarət etməyə başladılar. Onlar
arabalarda olan qəndi və başqa əşyaları
kazaklarla bölüşdürdülər.

Qaçan adamlar araba və əşyalarla
gəlib Ağdama çıxdılar. Müsəlmanlar
əhvalatdan xəbərdar olan kimi xalq dəstə-
dəstə yığışıb danışırdılar ki, oranın pristavı
bazara gəldi. Həmin saat ermənilər
tərəfindən yolda qarət edilmiş 14 arabanın
və əşyaların sahibi qalalı Məşədi Səlim adlı
birisi pristavın yaxasından tutub dedi ki,
qarət edilmiş 14 arabanın və əşyaların
qiyməti qırx min manat eləyir. Mənim
pullarımı verməlisən. Pristav gördü ki,
ölüm məqamıdır. Dedi məni öldürmə, bir
kağız verərəm ki, mən sizə 40 min manat
borcluyam. Cənab Cəfər bəy Vəzirzadə qol
kağızı almağa razı olmadı. Çünki sonra
divana deyər ki, məni öldürürdülər,
canımın qorxusundan verdim.

Pristav sözlə birtəhər onların əlindən
çıxa bildi. İki gündən sonra orada qalan
arabaları geri gətirdilər. O günün sabahısı
Xankəndinin yaxınlığında ermənilər
tökülüşüb qalalı Məşədi Bəşir adlı bir
oğlanın 200 qaramalını apardılar.

Həmin günlərdə Qaladan olan Cəmşid
adlı bir nəfər Xocalının ətrafında yol
kənarında bir dükan açmışdı. Bağlardan
satmaq üçün Qalaya gətirilən bəzi əşyaları
o, ucuz qiymətə alaraq burada açdığı
dükanda başqa yerlərdən gələn ermənilərə
satırdı. Cəmşid kişinin övrət-uşağı da özü

ilə birlikdə bu dükanda qalırdı. Müsəlman-
lar onu məzəmmət edərək nəsihət
verirdilər ki, sən müsəlmansan, tutduğun iş
şəriətdən uzaqdır, bu dava vaxtı gördüyün
işdən əl çək, əks halda peşman olarsan.
Cəmşid kişi heç kəsi eşitmədi və öz nəfs-
inə qarşı çıxa bilmədi. Çox keçmədi

ermənilər bir gün tökülüb Cəmşid kişini və
övrət-uşağını öldürdülər, gözəl bir qızını
əsir götürdülər, dükanında olan malları isə
qarət edərək dağıtdılar.

Ə L A V Ə: Yuxarıda göstərilən tarixdə
qalalı Məlik Paşayev bir neçə ermənilərlə
birlikdə altmış min manatlıq misi apararkən
müsəlmanlar tərəfindən tutulub Ağdama
aparılmışdır.

ƏHMƏD BƏYİN QIZI HƏMİDƏ 
XANIMIN ƏHVALATI

Bu günlərdə Cavanşir Əhməd bəyin
qızı Həmidə xanım bir dəstə atlılarla bir-
likdə böyük təmtəraqla Ağdama gəldi.
Ağdamın camaatı onu böyük hörmət və
ehtiramla qarşılayaraq bir gözəl mənzildə
yerləşdirdilər. Həmidə xanım cənab Cəfər
bəyə bildirdi ki, millət xüsusunda camaata
bir neçə söz demək istəyir.

Cəfər bəy xeyriyyə məclisinin üzvlərinə
buyurdu ki, bazar-dükanlarını bağlanıb
camaatın böyük meydana toplaşması
haqqında göstəriş versinlər. Camaat və
əyanlar yavaş-yavaş böyük meydana
toplaşdılar. Həmidə xanım Cəfər bəy ilə

birlikdə hündür bir eyvana qalxdılar.
Həmidə xanım üzünü Cəfər bəyə tutaraq
onun buraya nə məqsədlə gəldiyini camaa-
ta çatdırmasını xahiş edir.

Cəfər bəy uca səslə dedi ki, ey əyanlar
və müsəlmanlar! Həmidə xanım zəhmət
çəkib bu uzaq yolları gəlməkdə məqsədi
aşağıdakılardan ibarətdir: Həmidə xanım
buyurur ki, mən Qalada bizim qan qar-
daşlarımızın çox zəhmət və əziyyət çəkdik-
lərini eşitdim. Mənə məlum oldu ki,
kəndlərdə yaşayan ermənilər yolları
kəsərək camaatın Qalaya ərzaq və mal
gətirməsinə, eləcə də dəyirmana get-
mələrinə mane olurlar. Buna görə də mən
bütün sursatları ilə birlikdə iki yüz atlı topla-
yaraq onların köməyinə gəlmişəm. Mən bir
övrət olsam da, müsəlman qardaşlarımızın
belə əziyyət çəkməsi gecə-gündüz mənə
əziyyət verərək rahat buraxmırdı. Qar-
daşlarımız Şuşada belə əziyyətlərə məruz
qaldıqları halda biz burada rahat yeyib-içib,
yata bilmərik. Mənə yaraşmaz ki, siz olan
yerdə mən xalqımızın bu əziyyətdən qur-
tarılması üçün mübarizə aparam. Ona görə
cənablarınızdan xahiş edirəm ki, siz də
qüvvələr toplayıb mənim gətirdiyim atlılarla
birlikdə zir-zibili müsəlman qardaşlarımızın
yolundan təmizləyəsiniz ki, onlar rahat
yaşaya bilsinlər.

Meydana yığışan camaat yuxarıda dey-
ilən sözləri eşitcək Həmidə xanımı ürəkdən

alqışladılar. Hətta bəzi şəxslər bu sözlərin
təsirindən kövrələrək ağladı. Camaat
cavab verdi ki, biz yeddi yaşından yetmiş
yaşına kimi hamımız malımız və canımızla
bu yolda mübarizə aparmağa hazırıq. O
yolkəsənlər də öz layiqli cavablarını ala-
caqlar. Odur ki, siz narahatçılıq keçir-
mədən öz məqamınıza qayıdın, Allah-
təalanın köməyi ilə biz bu işlərin hamısına
əncam çəkərik.

Həmidə xanım xeyriyyə məclisinə iki
yüz manat nəqd pul və iki yüz pud un və
arpa bağışlayıb ehtiramla öz kəndinə təşrif
apardı. Allah ondan razı olsun.

CƏNAB NƏCƏFQULU AĞANIN 
DƏYİRMANINDA OLMUŞ ƏHVALAT
Qalada get-gedə bahalıq artdığına görə

Şuşa cavanları atlanaraq iki araba buğda
götürüb Cavanşir Nəcəfqulu ağanın dəyir-
manına gəldilər. İki araba buğda dəyirman-
da üyüdüldükdən sonra ermənilər dəyir-
mana hücum çəkərək zorla unu onlardan
alıb aparmaq istədilər. Dəyirmanda iki-üç
tüfəngli müsəlman var idi. Onlar divarın
dalından erməniləri gülləyə tutdular. Bir
qədər atışmadan sonra ermənilər heç nə
edə bilməyəcəklərinə əmin olub naümid
geri qayıtdılar.

Malıbəyli ilə Xankəndi arasında bir
erməni qadını ilə uşağın öldürülməsini
eşidən ermənilər ştaba üz qoydular. Ştabda
bir az rus qoşunu var idi. Eyni zamanda
ştabın yerləşdiyi ərazidə bir neçə müsəlman
və erməni ailələri yaşayırdı. Vəziyyətin
gərginliyini görən müsəlman ailələri tez öz
tüfənglərini götürüb müharibəyə hazır
vəziyyətdə dayandılar. Onların içərisində
çoxlu külfəti olan Məşədi Zeynal adlı bir
nəfər var idi. O, bir erməni ilə qonşuluqda
yaşayırdı. Ermənilər tökülüb buraya
gələrkən Məşədi Zeynalın erməni qonşusu
onun yanına gəlib deyir ki, ermənilər sizi qır-
mağa gəliblər. Buna görə gəl sən öz övrətin,
uşağınla bizim evə daşın, çünki mənim
evimdə sizə heç kəs toxunmağa cəsarət
etməz. Məşədi erməninin hiyləsinə inanıb
bütün külfəti və əşyaları ilə erməninin evinə
köçdü. Lakin Məşədinin uşaqları onların

erməninin evinə köçməyinə razı deyildilər.
Onlar köçdükdən sonra erməni Məşədiyə
dedi ki, tüfənglərinizi verin, gizlədim, sonra
yenə özünüzə qaytararam. Əks təqdirdə,
ermənilər gəlib sizin tüfənglərinizi görsələr,
məni də, sizi də öldürərlər. Məşədinin dörd
oğlu var idi. Onlar atalarına dedilər ki, bu
hiylədir, ermənin sözünə inanma.
Tüfənglərimizi versək bizi qıracaqlar.

Məşədi oğlanlarına acıqlanıb tüfənglərin
hamısını götürüb erməniyə verdi. Erməni
tüfəngləri apardıqdan sonra pusquda duran
erməniləri çağırdı. Onlar tökülüb əvvəlcə
Məşədinin evini yandırdılar, sonra isə onun
özünü, dörd oğlunu, ümumiyyətlə, südəmər
uşağına qədər bütün külfətini işgəncə ilə
öldürdülər. Ermənilər bu vəhşilikləri
törədərkən övrət-uşağın dəhşətli çığırtıları
bir-birinə qarışmışdı. Neçə nəfər cavan
övrət və gəlinlər var idi. Onlar çığırıb qaç-
maq istəyərkən tutub xəncərlə doğrayırdılar.
Xülasə, bu yırtıcı heyvanlara bənzəyən
ermənilər Məşədinin iyirmiyə qədər külfət
üzvlərini doğram-doğram etdilər.
Ey kaş müslimin hamısı baxəbər ola,
Bu zülmdən ki, ermənilər etdi intişar.
Ol tifli-bigünahları kinü zülm ilən
Etdilər parə cismlərin cümlə tarimar.
Qoyun-quzu kimi başını cümlə kəsdilər,
Pamal oldu xakda ol cismi-pürfikar.

Bir zərrə rəhm yoxdu nəsarada et yəqin.
Et bir nəzarə tifillərə eylə aşikar.

Bir toxum əkdilər ki, çıxar rəstaxizədək
Hər şaxü bərgi şüru şərrü nari-pürşərar.

Məşədi Zeynalın ailəsini zülm və
işgəncə ilə tamam öldürərək şəhid etdikdən
sonra onun mallarını talan etdilər. Bərk atış-
ma nəticəsində on bir nəfər erməni
öldürüldü.

Bundan əvvəl isə rus böyükləri
ermənilərin Məşədi Zeynalın ailəsinin başı-
na gətirdiyi faciəni eşidib o ərazidə yaşayan
müsəlman ailələrini qırğından xilas etmək
üçün onların övrət-uşaqlarını toplayıb
yaşadıqları kazarmaya apardılar. Bu zaman
ermənilər Sadıq adlı bir müsəlman kişisini
də öldürdülər. Ruslar o kişinin qatillərindən
iki nəfərini tutdular.

Bu qırğından sonra ermənilər qarət
etdikləri malları arabalarla öz evlərinə
göndərdilər. Özləri isə atlanıb Nəcəfqulu
ağanın dəyirmanına üz qoydular. Müsəl-
manlar ermənilərlə ştab ərazisində
vuruşarkən fürsət tapıb dəyirmanda olan
unun hamısını təcili arabalara doldurub
Malıbəyliyə aparmışdılar.

Axşamüstü ermənilər dəyirmana gəlib
gördülər ki, müsəlmanlar bütün unları və
sair şeyləri tamamən aparıblar. Ermənilər
dərhal dəyirmana və Nəcəfqulu ağanın
otaqlarına od vurub yandırdılar. Nəcəfqulu
ağanın imarətindən, dəyirmanından qalxan
tüstü və alov Qaladan görünürdü. Müsəl-
manlar bu yanğından çox təəssüfləndilər.
Çuxur məhəlləsinin cavanları toplaşaraq
qərara gəldilər ki, bu dəyirmanın əvəzini
ermənilərdən çıxmaq lazımdır.
Təcrübəlilərdən birisi dedi ki, burada, bizim
qənşərimizdə Şuşa çayında Xandəmirov
Mikitin tikdirdiyi bir maşın dəyirmanı (mex-
anikləşdirilmiş) var. Əgər Nəcəfqulu ağanın
dəyirmanının qiyməti 300 manat olardısa,
Mikitin dəyirmanının dəyəri 5000 manat
olar. Bir qoçaq igid lazımdır ki, oraya enib
həmin dəyirmanı yandırsın. Həmin saat bir
neçə gün bundan əvvəl ermənilərin ot tay-
alarına od vurub yandırmış Daşdəmir adlı
bir cavan oğlan irəliyə çıxaraq dedi ki,
Allahın köməyi ilə bu saat gedib sizin
istəyinizi yerinə yetirərəm.

Ardı var

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu
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Fransa'nın Strasbourg
kentindeki Avrupa Konseyi
önünde, Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan'ın özgür-
lüğü için devam eden süre-
siz nöbet eylemi 81.
gününe girdi. 

Nöbet eylemini,
Fransa'nın Britanya böl-
gesinde yaşayan Kürdis-
tanlılardan oluşan 12. grup
devraldı. 5 kişilik nöbet
ekibinde bu hafta kadınlar
çoğunlukta. Almanca,

İngilizce ve Fransızca
bildirilerin dağıtımını yapan
grup, özellikle Avrupa Kon-
seyi'ni ziyarete gelen turist
gruplarının ilgisini çekiyor. 

Öte yandan 6 Eylül'de
Avrupa'da başlatılan kam-
panya için imza toplayan
grup, nöbet eylemini
devraldığı gün Öcalan'a
Özgürlük Otobüs Seferi
aktivistleri tarafındanda
ziyaret edildi. Grup, ilk gün
yaklaşık bin adet bildiri
dağıttı ve yüzlerce insanla
birebir iletişim kurdu.

Britanya bölgesinden
katılım sağlayan eylemcil-
er adına açıklamada bulu-
nan Derviş Seven, Avru-

pa'da yaşayan Kürdistan-
lıları bu kampanyaya
katılım sağlamaya davet
etti. Seven "Önderliğimizi
özgürleştirmenin kararlığı
ile devam ediyoruz" dedi. 

Nöbet eylemcisi İnci
Aytaç ise yaptığı açıklama-
da Öcalan'ın özgürlüğü ve
barış için nöbet eyleminde
olduklarını belirterek, 13
yıldır süren tecridin son bir
yılı aşkın süredir ağır-
laştırılmasını kınayarak
Öcalan'ın sağlığından
haber alamadıklarını bu
durumun kaygı verici
olduğunu ifade etti. 

BARAN BOZKURT /
STRASBOURG

İslam dinine ve Hz.
Muhammed’e hakaret eden filme
tepkiler artarak devam ediyor.
Müslüman ülkelerde gösteriler
dördüncü gününe girerken,
birçok ülkede gösterilerde kan
döküldü.

Libya ve Mısır’da başlayan
gösteriler dün cuma namazından
sonra birçok ülkede devam etti.
Yüzbinlerce kişi cuma namazın-
dan sonra ABD elçiliklerin önüne
giderek hem filmi hem de Wash-
ington yönetimi protesto etti.
Afganistan, Lübnan, Pakistan,
Libya, Mısır, Yemen’de dün
yapılan gösterilerde, devlet güç-
leri ile eylemciler arasında şid-
detli çatışmalar yaşandı. Tekbir
eşliğinde yürüyüş yapan gösteri-
ciler, ABD ve İsrail bayraklarını
ateşe verdi.

ABD’nin müttefiklerinden olan
Yemen’de dün de gösteriler
sürdü. Devlet güçleri ABD elçil-
iğine giden bütün yolları kapa-

yarak, kontrol altına almaya
çalıştı. Göstericiler elçiliğe yakın
yerde toplandı. Polis, göstericileri
dağıtmak için havaya ateş açtı

ancak bu kez göstericiler dağıl-
madı. Göz yaşartıcı gaz da kul-
lanan polis ile göstericiler arasın-
da çıkan çatışmada en az 4 kişi
yaşamını yitirdi.

Mısır’da ise polis, ABD elçil-
iğine giden yolları barikatlarla
kapattı. Çarşamba gününden bu
yana ülkede göstericilerle polis

arasında çıkan çatışmalar dün de
devam etti. Sağlık Bakanlığı‘nın
açıklamasına göre gösterilerde
200’den fazla kişi de yaralandı. 

Diğer bir eylem ise Lübnan’ın

Sidon şehrinde düzenlendi.
Kadınların ve erkeklerin birlikte
katıldıkları eylemde film yapım-
cıların aleyhine sloganla atıldı.
ABD ve İsrail bayraklarının
yakıldığı gösteride polis ile gös-
tericiler arasında çatışma çıktı. 

Lübnan’ın Trablusşam kentin-
deki gösterilerde de bir KFC
lokantası ateşe verildi ve bir kişi
öldü. Sudan’ın başkenti Kartum’-
daki Alman ve İngiliz büyükelçilik-
lerine saldırı düzenledi. Alman
büyükelçiliğinde yangın çıkarıl -
dığı, Almanya bayrağının indirilip
yırtıldığı ve yerine bir İslam
bayrağı çekildiği duyruldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da
Hartum’daki büyükelçiliğin
önünde bir gösterinin sürmekte
olduğunu ve Sudan polisinin olay
yerinde bulunduğunu açıkladı.

Bangladeş’te, Hz. Muham -
med’e hakaret içeren filme tepki
göstermek için 10 bin kişi bir
araya geldi. Cuma namazından

sonra başkent Dakka’da, ABD ve
İsrail bayraklarını yaktı. Polis
göstericilerin elçiliğe yaklaşması-
na izin vermedi. 

Pakistan’ın Lahor kentinde
Cemaat-i Dava’nın organize ettiği
gösterilerde binlerce kişi hakaret
filmini protesto etti. Karaçi
kentinde ise Cemaat-i İslami
grubunun organizasyonunda
büyük bir eylem düzenlendi.

Gösteriler Afganistan’da da
vardı. Gösterilerin merkezi Celal-
abad kentiydi. Afganistan’ın
doğusundaki Nangarhar vilaye -
tinin merkezi Celalabad’da
düzen lenen protesto gösterisine
katılan binlerce kişi „ABD’ye
ölüm“ sloganları attı.

Irak, Filistin, Filipinler, Endo -
nezya, Katar ve Keşmir’de de
dün halk sokağa çıkarak gösteri
düzenledi. Bu arada ABD Dışiş-
leri Bakanı Hillary Clinton
yaşanan olaylar ile ilgili yaptığı
açıklamada videonun iğrenç bir
video olduğunu fakat ABD
hükümetinin bu konuda yapacak
bir şeyi olmadığını belirtti.

yeniozgurpolitika.org

Bedenlerini ölüme yatırdılar
Türkiye ve Kürdistan'daki PKK ve PAJK'lı tutsaklar

ise 12 Eylül'den itibaren süresiz-dönüşümsüz açlık
grevine başladı. 

Tutsakların açlık grevi 5. gününde. Talepleri ise,
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın "özgürlük, sağlık
ve güvenlik koşullarının bir an önce ve koşulsuz
biçimde sağlanması." Açlık grevine başlayan cezaev-
leri ise şunlar: "Diyarbakır D Tipi, Diyarbakır E Tipi,
Bolu F Tipi, Kandıra F 1 ve F 2 ile Siirt Cezaevi." 

Diyarbakır D Tipi Cezaevleri'ndeki tutsaklar dün
yaptıkları yazılı açıklamayla, 15 kişinin süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine destek için diğer tutsak-
ların haftalık aile görüşüne çıkmama kararı aldıklarını
duyurdu. 

Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde açlık grevine
katılan tutsaklar da gönderdikleri mektupla şu çağrıda
bulundu: "Kürt halkının özgürlük taleplerine,
işkenceyle, katliamla, siyasi ve askeri soykırımlarla
asimilasyonu derinleştirmek ve Sayın Abdullah
Öcalan üzerindeki tecridi ağırlaştırmakla cevap veren
AKP hükümeti artık sabrımızın son sınırına dayan-
mıştır. Hiçbir şekilde insanlık dışı uygulamalara karşı
teslim olmayacağız ve sessiz kalmayacağız. Tüm
halkımızı, dostlarımızı, ailelerimizi ve demokratik
kamuoyunu duyarlı olmaya ve bu insanlık direnişimizi
sahiplenmeye, desteklemeye ve seslerini sesimize
katmaya davet ediyoruz.”

İçeride dışarıda her yerde
Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği(TUAD)

üyeleri de dün Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi
önünde yaptıkları açıklamayla, cezaevlerindeki tut-
sakların taleplerini desteklediklerini mesajını verdi.
"Tecrit değil özgürlük, savaş değil müzakere"
pankartının açıldığı eylemde konuşan TUAD'lı Nuret-
tin Kılıç, 1 yılı aşkın süredir devam eden gayrı insani,
gayrı ahlaki ve gayrı hukuki tecride son verilmesini
istedi.

Nöbet eylemi 81'inci gününde

AKP, 30 Eylül’deki büyük kongre-
sine dünya liderlerini davet etti. 

ABD Başkanı Barack Obama,
Almanya Başbakanı Angela Merkel
ve Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande’ın yanı sıra AB lider-
leri ile Rusya Devlet Başkanı
Viladimir Putin ve Arap
Baharı’nın ardından iktidara
gelen yeni Ortadoğu liderleri ile
Çin Komünist Partisi'nin de
aralarında bulunduğu çok sayı-
da dünya liderine AKP'nin 30
Eylül'deki büyük kongresine
daveti gitti.

BARZANİ KATILACAĞINI
BİLDİRDİ

Kongreye davet edilen isim-
ler arasında Federal Kürdistan Lideri
Mesut Barzani de yer aldı. Barzani, bu
davet üzerine AKP’ye, kongreye
katılacağını bildirdi. Almanya eski
Başbakanı Gerhard Schröder’in de
kendisine yapılan daveti kabul etiği ve
kongreye katılacağı belirtildi.

OBAMA'YI NEZAKETEN
DAVET ETTİK

Bir AKP yöneticisi, Obama’ya

yapılan davete ilişkin, “Biliyoruz, ken-
disinin de bu yıl seçimi var, ama biz
nezaketen kendisine de davette
bulunuyoruz” dedi.

ÇKP DE DAVETLİ

AKPi, devlet ve hükümet başkan-
larının yanı sıra yabancı partilere de
kongre davetinde bulundu. Davet
edilen partiler arasında karşılıklı
ziyaretlerin gerçekleştirildiği Çin
Komünist Partisi (ÇKP) de yer aldı.
Konuk sınırlaması AKP yöneticileri,
kongreye yurtdışından 160’ın
üzerinde konuk beklendiğini
belirterek, “Bu yüksek katılım

nedeniyle gelen heyetlere sayı sınırla-
ması konulacak. Çok sayıda ülkeden
özellikle partilerden 160’ın üzerinde
heyet gelecek, biz her heyetin en fazla
iki kişi ile sınırlı olmasını istiyoruz,

bunu da davetimizde kendi-
lerine iletiyoruz. Geçmiş kon-
grelerimizde kalabalık
heyetler nedeniyle bazı sıkın-
tılar yaşanmıştı” dediler.

ABD GEZİSİNİ 
KISALTTI

Erdoğan, partisinin kon-
gresi nedeniyle ay sonundaki
ABD gezisini de kısalttı.
Erdoğan, kongre çalışmaları-
na daha fazla zaman ayıra-
bilmek için BM Zirvesi’ne katıl-

mak üzere 22 Eylül’deki bu gezisinden
27 Eylül yerine 25 Eylül’de dönecek.
2023 manifestosu Ana teması “2023
vizyonu” olarak belirlenen kongrede,
bu vizyona yönelik hedeflerin yer ala-
cağı bir “manifesto” da yayınlanacak.
Erdoğan’ın da konuşmasında 2023
vizyonuna ilişkin önemli mesajlar vere-
ceği belirtildi. (Hürriyet)

haberdiyarbakir.com

AKP kongresine Mesud Barzani de katılacak

Tepki artarak büyüyor
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Serokwezîrê Kurdistana
federal Nêçirvan Barzanî,
stêrka sînemayê û nûnerê
taybet a Neteweyên Yek-
bûyî Angelina Jolie qebûl kir
û bi hev re civîyan. Stêrka
sînemaya Holywoodê a bi
nav û deng û nûnerê taybet
a Neteweyên Yekbûyî
Angelina Jolie li Kurdistanê
ye. Jolie, ji aliyê

Serokwezîrê Kurdistana
Federal Nêçirvan Barzanî
ve hate qebûl kirin. Barzanî
û Jolie, di mijara penaberan
de civîn lidarxistin. Piştî ser-
dana Nêçirvan Barzanî
Jolie, wê biçe serdana pen-
aberên Kurd yên li kampa
Domîz. Herî dawî jî Angeli-
na Jolie wê biçe bajarê
Duhokê. 

Di van demên
dawîm de li Tirkiyê
Ataturk pir tê
nîqaşkirin û ew nîqaş
di rojeva Tirkiyê de jî
cihekî girîng wergir-
tine. Ew wesyeta
Ataturk  bû babetê
niqaşeke mezin û
piştre jî çû geha
dadgeha AİHMê ya li
Brukselê.

Wesyeta Ataturk ji
aliyê Meriç Tumluer ve

hatiye eşkerekirin û
gotiye: Wesyeta Ataturk di
kaseyeka Bankaya

Ziraetê de dihate
parastin. Serokê
Cuntaya Leşkerî
Kenan Evrenn û
Serokkomar Turgut
Ozal jî xwendine.

Lê belê herduyan
jî gotine ku civata
Tirkiyê ji bo vê
wesyeta Ataturk ne
amade ye ku ev niha
bête eşkerekirin. 

Baş e, gelo çi di
wesyeta Ataturk de heye?

Li gor gotina nivîskar û
lêkolîner Aytunç Altindalî,
Ataturk weha nivîsiye:
“Dixwazim xelîfetî di nava
hemû welatên bisilman de
wek saziyeke zindî
çêbibe. Eger hûn bix -
wazin, hûn dikarin
xelîfetiyê bi şûnde jî
bînin.”

Nivîskarî gotiye.
“Ataturk dema vê westeya
xwe nivîsiye û xistiye nêv
amanekê û muhr kiriye, li
serê jî weha nivîsiye: Ev
piştî  50 salî dê vebe.”

Heyeta Kurdistanê:
Pirsa kurd pirseke girin a
acendeya paşeroja
Suriyeyê ye

Di berdewamiya ser-
dana xwe ya bo
Amerîkayê de, şandeya
herêma Kurdistanê ku, ji
Fuad Hisn serokê dîwana
serokatiya herêma Kur-
distanê û Felah Mistefa
berprisê têkeliyên derve
yê hikûmeta Kurdistanê
pêk tê, li bajarê New
Yorkê digel mebûsê daîm
yê Îraqê li Neteweyên
Yekgirtî (NY), civata
peywendiyên derve û
Jeffry Feltman civiyan û
beşdarî di panela civata
têkeliyên derve de kir.

Di civîna digel
Hamid Beyatî mebûsê
daîm yê Îraqê li NY de,
rewşa siyasiya Îraqê û
ew xebatên tên kirin ji
bona derbasbûn Îraqê ji
wê kirîza têde ye, hatin
behis kirin.

Şandye herêma Kur-
distanê li civta têkeliyên
derve (CFR) ku, saziyeke
hizrî a tybete bi
karûbarên siyaseta derve
a Amerîkayê ve ye, digel
Rîçard Has serokê civata
peywendiyên derve
civiyan û di civînê de
kirîza siyasiya Îraqê û
rewşa Suryeyê û tesîra
wê li ser deverê hatin
behis kirin.

Heyeta herêma Kur-
distanê behsa kirîza
siyasiya Îraqê û ew
astengiyên gefan li ser
demokrasiyê, pêkve-
jiyanê û îstîqrarê li Îraqê
dikin berçav kirin û hel-
westa hikûmeta Kurdis-
tanê a li hember pirsên
hilawîstiyên navbera
Hewlêr û Bexdayê,
madeya 140ê û qanûna

neft û gaze diyar kir.
Heyeta Kurdistanê ji
berprisên amerîkî re tekîd
kir ku, ev pirs hemû bi
tenê li gor destûra Îraqê
dê bên çareser kirin.

Li dor rewşa Suriyeyê
jî, şandeya herêma Kur-
distanê got ku, herêma
Kurdistanê dixwaze gelê
surî ji wê aloziyê xilas

bibe û civaka navdewletî,
weke pabendûneke
siyasî û mirovî, çênabe li
hember wê karesatê
bêdeng bimîne.

Fuad Hisên û Felah
Mistefa bi amadebûna
Rexde Derxam beşdarî di
panela civata têkeliyên
derve ku, gelek kesatiyên
siyasî, lêkolînevan, pis-
por û şareza û mediyakar
tê de amade bûn kir.

Di vê panelê de,
şandeya Kurdistanê
behsa rewşa siyasiya
Îraqê û Kurdistanê, aramî
û îstîqrariya herêma Kur-
distanê, kirîza siyasiya
Îraqê, pirsên hilawîstiyên
navbera Hewlêr û Bex-
dayê ku, ev çend sale bê
çareserî mane kir û tekîd
li wê yekê kir ku ev pirs

hemû dikarin li gor destûr,
diyalog û rêkeftina
Hewlêrê bên çarserkirin.

Li dor kontiraktên
neftê yên ku herêma Kur-
distanê digel kompnaiyên
biyanî îmzakirine,
şandeya herêma Kurdis-
tanê careke din tekîd kir
ku hemû ew kontiraktên
di ware neftê de herêma

Kurdistanê digel şirket û
kompaniyên biyanî îamza
kirine li gor destûra Îraqa
federal hatine îamza kirin
û hatina kompaniyên
mezin yên cîhanî bo
herêma Kurdistanê ku di
ware neftê de investk-
eriyê bikin nîşana rastî û
dirustiya siyaseta herêma
Kurdistanê a di ware
neftê de ye “lê mixabin,
roj bi roj Bexda
astengiyên zêdetir bo
kompaniyên neftê dirust
sike.”

Li dor helwestê herê-
ma Kurdistanê li hemebr
Suriyeyê, şandeya herê-
ma Kurdistanê di panela
civata têkeliyên derve li
New Yorkê got ku, herê-
ma Kurdistanê li hember
şahîdkirin û koçbarbûna

hevwelatiyên surî dilgiran
e û got ku divê civaka
nevdewletî sînorekî bo
rewşa aloza surî dane.
Şandeya herêma Kurdis-
tanê behsa koçberên kur-
dên surî yên li herêma
Kurdistanê û pirsa kurd li
Suriyeyê kir û got: “Pirsa
kurd pirseke girin a
acendeya paşeroja
Suriyeyê ye, divê rola
kurdan di civata
netewiya surî de li ber
çavan bê girtin û welatê
Suriya ji hemû pêkhatên
surî re be.”

Her li New Yorkî,
şandeya herêma Kurdis-
tanê digel Jeffry Feltman
cîgirê sekreterê giştiyê
Neteweyên Yekgirtî bo
karûbarên siyasî û
serokê beşê siyasî li NY
civiya.

Di civînê de şandeya
Kurdistanê behsa rewşa
Îraqê, giringiya pabend-
bûn bi destûrê, rewşa
Kerkûkê û deverên
nakokbar û rola NY di
çareseriya kirîza siyasiya
Îraqê de kir. 

Şandeya herêma Kur-
distanê daxwaz ji NY kir
ku, weke saziyeke xwedî
tecrûbe bikare zêdetir
rola xwe di çareserkirin û
cîbicîkirina madeya 140ê
de li gor destûra Îraqê
bibîne.

Her du aliyan behsa
rewşa jiyana koçberên
surî yên li herêma Kurdis-
tanê kir û şandeya Kur-
distanê sipasiya UNHCR
kir ku, digel herêma Kur-
distanê alîkariya koçber-
an dike. rojevakurd.com

Serokwezîrê Kurdistanê 
pêşwaziya Angelina Jolie kir

Wesyeta Ataturk ket dadgehê

Divê rola kurdan di civata 
surî de li ber çavan bê

Serokê Kurdistanê çû Ewrupa
Li ser vexwendina fermî ya beşdariya çend kongre

û konferansan da, îro yekşem 16/09/2012 Serok
Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, Herêma Kurdis-
tanê bi cîh hişt û berev Ewrupa ve birêket.

Li ser vexwendina fermî ya beşdariya çend kongre
û konferansan da, îro yekşem 16/09/2012 Serok
Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, Herêma Kurdis-
tanê bi cîh hişt û berev Ewrupa ve birêket.

Li navçeya Çew-
likê li Kanîreşê (Kar-
liova) dema wesaîta
veguhastinê a
polîsan derbas dibe
mayîn tê teqandin.
Di encama teqînê
de 10 polîsan jiyana
xwe ji dest dane. 10 polîs jî birîndar bûne.

Li bajarê Çewlikê, li navçeya Kanîreşê (Karliova) li
dijî polîsan mayîna ku berê li ser rê hatiye bicihkirin,
dema wesaîta veguhestinê a polîsan derbas dibe,
mayîn diteqe. Li gorî agahiyên ewil, di encama teqîna
mayînê de 10 polîsa jiyana xwe ji dest daye. Di
heman teqînê de 10 polîs jî birîndar bûne. Polîsên
birîndar rakirine nexweşxana dewletê a Çewlikê û
xistine bin dermankirinê. 

Di derbarê vê bûyerê de  agahiyên vê zêdetir hîn
nehatine ragihandin. 

Peymana petrolê di navbera
H e w l ê r  û  B e x d a y ê  d e

Avestakurd – Hikûmeta Herêma Kurdistanê û
Hikûmeta Îraqê piştî danûstandinên dirêj û pirsa
petrolê ku ev demek bû nedihate çareserkirin,
lihevkirin û dê li hefteya bê her du alî peymana di
navbera xwe de mor bikin. Gelo di vê peymanê de çi
heye? Li gor peymana petrolê a di navbera Hewlêr û
Bexdayê de:

1. Dê Herêma Kurdistanê rojane 140 hezar bermîl
bi rêya Bexda bişîne û di nava 3'ê mehan de divê ev
hejmar bigihe 200 hezar bermîl.

2.Hikûmeta Îraqê jî dê di nava hefteyekê de
sulfeyeke bi qasî trilyonek dînarê Îraqî wek kirêya
kompaniyên petrolê bide Hikûmeta Herêma Kurdis-
tanê.

3. Divê li sala bê de Hikûmeta Herêma Kurdistanê
henadeya petrolê destnîşan bike ligel kirêya kom-
paniyên biyanî da ku bikeve nava budceya giştî ya
Îraqê de.

4. Divê para Herêma Kurdistanê 17 ji sedî ji
berhemên petrola li Îraqê tê belavkirin bê dayîn ligel
terxankirina 17 ji sedî sûtemeniyê bo wêstgehên
elektirîkê yên Herêma Kurdistanê.

5. Ne pêkanîna yek ji van bendan tê wateya bin-
pêkirina hemû bendên peymanê. Avestakurd

Li Çewlikê mayîn 
teqiya: 10 polîs mirin
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Duhî êvarê roja sêşemiyê
11.09.2012ê, bi amadebûna Nêçîrvan
Barzanî cîgirê serokê Partiya
Demokrata Kurdistanê (PDK) ku, di
heman demê de ew serokwezîrê Kur-
distanê ye, merasima pîrozkirina
66saliya damezrandina PDKê û 51
saliya şoreşa Îlonê bi beşdarîkirina
cemawerekî mezin hat pîroz kirin.

Di vê merasimê de ku, li stadyuma
bajarê Duhokê hat saz kirin, Nêçîrvan
Barzanî gotarek pêşkeşî cemawrê
şahiya pîrozkirina şoreşa Îlonê kir.

Ev li jêr teksta gotara Nêçîrvan
Barzanî:

Bi nave xwedayê mezin û dilovan
Hêjayan, cemawerê xweragirê

Duhoka xweştivî, amadebûyên birêz,
hûn hemû bi xêr bên serseran û serça-
van. Ez kêfxweş im ku, careke din
digel we yên birêz beşdariyê di bîranî-
na 66saliya damezrandina PDKê û
şoreşa Îlonê de dikim.

Em, bi vê minasebetê,
pîrozbahiyên xwe li hemû gelê Kurdis-
tanê dikin û rêz û hurmetê bi canê
paqijê hemû şehîdên Kurdistanê
dubare dikin û em, ji bo xebat, xizmet
û westiyana hemû miletê kurd yên ku,
em gihandîn îro, bejna xwe diçemîn in  

Her bi vê minasebetê em sere xwe
ji bo yekem şehîdê Îlonê dadinin ku,
şehîd Heme Telanî ye yê ku, bi yekem
şehîdê şoreşa Îlonê hatiye naskirin.

Bîranîna wan hemû qehremanan,
şoreşger û pêşmergeyan dikîn yên ku,
bi şev û rojan xebat kirî, westiyayîn û
şehîd bûyn ji bona ku, azadiya îro
heye bo miletê xwe bidest ve bînin.

Xuşk û birayên xweştivî
Di rojeke weke îro de, li sala

1961ê, piştî hikûmeta Ebdulkerîm
Qasim daxwazên gelê kurd
bicîneanîn, serok Barzanî û Partî
neçar bûn dest bidin çekê şerefê û
xebat û bergiriyê ji bona azadiya kurd
û Kurdistanê bikin. Ew roj rojeke dîrokî
ye, ne bi tenê çunkî serok Barzanî û
pêşmergeyên wî dest bi xebatê kir, lê
giringiya 11ê Îlonê vedigere bo hişi-
yarbûna miletê kurd, piştî
bêdengiyeke dirêj li hemû parçên Kur-
distanê.

Mezinahiya cenabê Barzanî û
pêşmergeyên wî ji vê hişiyarkirinê tê.
Hemû xelkê Kurdistanê, hemû kurd-
perwer, li banga şoreşê û azadiyê hişi-
yar bûn û berhemê wê hişiyariyê hêşta
li Kurdistanê berdewam e. Berhem û
encamê wê; azadiya Kurdistanê bû
ye, avadanî û pêşkeftina miletê me bû
ye.

Hêjayan
Şoreşa Îlonê şoreşa hemû xelkê

Kurdistanê bû. Şoreşa hemû welat-
perwerên Kurdistanê bû. Raste wê
şoreşê bi nave Partiya Demokrata
Kurdistanê dest pê kir, lê hemû xelkê
Kurdistanê, yê/a kadiro û ne kadiro,
yê/a pêşmerge û ne pêşmerge, yê/a
Partî û  ne Partî di şoreşê de  beşdar
bûn. Ev serhildana giştî serhildana
miletê kurd bû, serhildana miletê bin
dest bû û bo azadiyê û rizgarkirina
welatê xwe bû.

Di şoreşa Îlonê de yekemîn car

yekbûna netewiya kurd û hemû gelê
Kurdistanê bû rastiyek û xebata gelê
kurd, di şoreşa Kurdistanê de, ji
çarçoveyê eşîrtî, herêmî û parçe-
parçetiyê derket û ew bû şoreşeka
sertaserî Kurdistanê, her ji Zaxo ta
Xaneqînê. 

Barzaniyê memir ew şeref da ku,
hemû gelê kurd, ji bona xebat û riz-
gariya gelê me, di bin yek civat de
kom bike. Vê yekgirtinê, piştî hinge, li
şoreş û xebata gelê me li parçên din
yên Kurdistanê û partiyên din reng-
dayeve, ango Partî û Barzanî çirayê

yekgirtina kurd û Kurdistanê pêkir û
ew, meşxela şoreşekê bûn ku, hemû
miletê kurd bi yek deng digel wan beş-
darî di şoreşê de kir.  Bê şik, îro jî
miletê me rê nade  ku, tu carî ev ron-
ahiye jinav biçe û bi hêviya Xwedayê
mezin dê gêncên vî welatî  li ser xebat
û tekoşînê bo gihandina peyama Partî
û Barzanî berdewam bin, ew jî bicîanî-
na azadî û serferaziya zêdetir e ji bo
netewe û miletê me li her cîykê lê bin.

Sîfetkî din yê giring yê şoreşa Îlonê
ku, ew sîfet li tu şoreşên hevçerx nayê
dîtin, dijatiya terorê û şideta dijî xelkê
medenî bû. Şoreşa Îlonê ew şeref
hebû ku, di dîroka xwe ya 14 salî de
yek haletê terorê li dijî xelkê medenî
nehat encam dan. Delîveya wê yekê
nehat dan ku, ev serhildan û ev xeba-
ta miletê me a ji bo bidestveanîna
mefên xwe, bibe xebatek, bibe dijmi-
natiyek dijî birayên me yên ereb li
Îraqê, lê ev şer, şerê azadî û serfer-
aziya miletekî bû ku, li dijî diktatoriyê
bû û ji bona gihiştin bi mafên xwe yên
rewa di Îraqake yekgirtî de  bû.

Hîngê û îro jî, bi dîtina me, xebat ji
bo azadiya morivî ye, bo rizgarkirina
Kurdistanê ye, ne ji bo terorê, kuştin û
wêrankirinê ye, miletekî bin dest
daxwaza mafên xwe kirye û xebat ji bo
bidestveanîna wan mafan kiriye. Ev
rengê xebatê rêz û hurmeteke mezin
bo miletê kurd li nav hemû dinyayê
peyda kir û roj bo rojê dostên gelê me
zêdekirin.

Îro ciyê şanaziyê ye em bêjin; tu
wextekî xebata miletê me, ji bona
bidestxistina mafên xwe, dest bo şide-
tê û terorê nebirîye. Ciyê şanaziyê ye
bo Partî ku, wê serokatiya şoreşa
mezin kir bo parastina miletê me û
parastina biratî û dostîniya miletan li

Kurdistanê.  Di ser dema şoreşa Îlonî,
Kurdistan mal û  wargehek bû bo
hemû şoreşgerên kurd û ereb li vî
welatî. Şoreşa Îlonê, şoreşa xelkê
Kurdistan bû û dijî zordarî û sitema
desthilatdarên Bexdayê bû, ji ber vê
yekê şer ji warê leşkerî daneket nava
xelkê, ev yek jî di şoreşa Îlonê de ser-
feraziyek mezin bû.

Rêzdaran
Di bîranîneke wisa de, pêdviye em

li ser rewşa herêmê, Îraqê û Rojhilata
Navîn rawestin. Di demekê de ku,
şoreşên cemawerî û xebata medenî

tesîreke mezin li ser herêma Rojhilata
Navî dirust kiriye, lê gelê Kurdistanê bi
serhikdana sala 1991ê bû pêşeng bo
serhildana cemawerî li Rojhilata
Navîn. Li Kurdistanê, em ji her
demeke din pêtir pêdivî bi yekrêzê û
yekgirtina navmala Kurdistanê heye
da bikarîn digel pêşhatên nû teamilê
bikîn û bikarîn pêngavên baştir ber bi
paşerojeke geş bo miletê xwe pavêjîn.

Digel Îraqê, me hêvî heye ku,
destûr û danustandin digel  niyeteke
paqij hemû astengiyan ji hole rakin û
kultura gef û şer nemîne û zimanê
danustandinê di navbera xelkê Îraqê
de bibe kulture me hemûyan. Me bi
hev re gelek azar û nexweşî ji destê
diktatoriyê û şerî dîtine, hêvîdar în ku,
tenê diyalog bibe zimanê têgehiştinê li
vî welatî. Xelkê vî welatî hêjayî azadî,
aşitî û xizmetên zêdetir e.

Li astê Rojhilata Navîn  û cîhanê,
siyaseta me hertim digel tebayî, aşitî û
biratiyê bûye. Me hertim ji bo biratiyê
bizav kiriye û me destê hevalîniyê dirêj
kiriye bo wan miletên kurd digel dijîn.

Kurdistan û bizava rizgarîxwaza
Kurdistanê, hertim amla her hemûyan
bûye, xîvetek bûye cîyê hemûyan
dibin de hebûye, me li Kurdistanê, bi
taybetî di nav Partiya Demokrata Kur-
distanê de, hemû reng û netewe û
hizrên cuda hilgirtine û bi hev re ber bi
armancên hevpişk birine. 

Ji ber vê yekê hertim me şiyan
hebûye xwe digel serdemê biguncîn
in, û di xebata ji bona armancên
netewî yên miletê kurd serkêş û
pêşeng bin.

Em hêvêdar in niha jî Partiya
Demokrata Kurdistanê û hûn, peyama
we peyama yekrêziya miletê me be û
bi hev re karkirin be bo bidestxistina

wan mafên ku 66sale xebat bo tê kirin
û qurbanî jê re tên dan û xelk ji bo tê
şehîd kirin. Careke din vê bîranînê li
we pîroz dikim û hêvîdar im kadiroyên
Patiyê wezîfeya ser milên xwe bizan in
ku ew jî, pêdviye zêdetir di nav
cemawer de bin û xizmeta miletê kurd
bikin. Mezintrîn sermayeyê Partiyê
xebata wê ye, piştgiriya miletê kurd e
bo Partiyê, Partî di xebata xwe de di
sala 1975ê de rastî çikestineke  mazin
bû, ji encamê komployeke mezin
şoreşa kurdî şikest, ew tişta ku,
careke din Partî rakirî ser lingan, bi
tenê yek tişt bû, piştevaniya cemaw-
erê Partîyê  bû û bi piştevaniya
cemawerê kurd,  Partî karî  xwe li ser
piyan bigire.

Îro jî careke din pêdvîye kadiroyê
Partiyê di nav hikûmetê û hizbê de, li
her cîyê lê be, pêdviye xwe bi
xizmetkarê miletî bizane. Pêdviye
bizane ku, sermayeyê berdewambûna
Partiyê a van hemû salan piştevaniya
cemawerê wê bûye, û bi tenê Partî dê
bikare bi piştevaniya vî cemawerî
jiyana xwe ya siyasî li Kurdistanê
berdewam bike.

Di Kurdistanê de, îro, ji bo yekalîki-
rina her pirsgirêkekê li welatî, me
behsa sindoqên dengdanê kirye, me
behsa hindê kirye ku, pêdviye
arîşeyên hene bi rêya sindoqên deng-
danê bêne çareserkirin.

Serokê Partiyê hizra hilbijartinan di
sala 1992ê de pêşniyar kir ku, pêdviye
arîşeyên Kurdistanê bi hilbijartinan
bên yekalîkirin. Ev sîsteme sîstema
Kurdistanê ye, ew şeref Partî hebû ku,
ev hizir ji destpêkê ji aliyê serok
Barzanî ve hatiye pêşniyar kirin. 

Pêdviye Partî baş bizane ku, rêya
serkeftina wê û berdewambûna wê li
ser xebatê bi tenê piştevaniya cemaw-
erê Kurdistanê ye, xizmetkirine,
xizmetkirina miletê me ye, xizmetkiri-
na malbatên şehîdan e, tewaz’î û çûna
nav xelkî ye û ev yek jî dê Pertî ser-
bixe, ne tu tiştek din.

Delîveyên mezin li pêş me hene, li
pêş miletê kurd hene, yekrêziya xwe
biparêzin û xebata xwe berdewam
bikin, bê guman, em dê bigihin wan
armancên şehîdên me xebat jê re kirî
û pêşmergeyên me jê re xwe westandî
û xebat jê re kir û di wê re de şehîd
bûn, da vê roja geş bo me bi cî bînin.

Careke din bi vê helkeftinê, ez silav
û rêzên serokê Partiyê digihînim we,
bê guman, cenabê serokî gelek hez
dikir di vê şahiyê de beşdar be, lê ew
li Hewlêrê yan li cîyekî din dê beşdar
be, lewra silav û rêzên cenabê wî
qebûk bikin û ev yade li her kurdekî/ê
û kurdistaniyekî/ê pîroz be.

Ev şoreş,  destpêkirina wê Partî bû,
lê şoreşa hemû miletê Kurdistanê ye,
her kesek her hizbek, piştî hinge eger
ji Partî cuda bibe jî, îro ew roje ku, em
wan bi bîr bînin û rêzê li wê xebatê
bigirîn, li wan hemû kesan bigirîn yên
ku, ne Partî jî ku beşdarîkirine  di
şoreşa Îlonê da, ne pirobleme ku dît-
inên wan ji yên Partiyê  cuda bin, lê
wan wê rojê xizmet li bin alayê Partiyê
xizmet bo milatê Kurd kiriye. Piştî
hêngê jî xizmeta xwe di partiyeke din
a siyasî bi bîr û dîtinên din berdewam
kiriye, lê dîsa jî bo xizmeta miletê me
bûye, em wan hemûyan îro  bi bîr
tînin. Hêviya serkeftinê ji bo we
hemûyan dixwazim û hûn gelek bixêr
hatin serçavan.      rojevakurd.com

Tekesta axavtina Nêçîrvan
Barzanî li Duhokê
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Mesûd Barzanî
Serokê Kurdistanê
li Selahedîn
pêşwaziya William
Bernz Cîgirê
Wezîra Derveyê
Emerîka û şanda li
gel kir.

Li hevdîtinê de,
Serok Barzanî ji
bilî serxweşî kirina
li Hikûmeta Emerî-
ka ya bi sedema
terorkirina Baly-
ozê wan yê li
welatê Lîbya, her du
alî rêrewa pêvajoya
siyasiya li Iraqê û ew
tengasiyê siyasiyên
ku dûçarî bûye û her
wiha kêşeyên di
navbera Herêm û
Bexda guftûgo li ser
hate kirin û li vî warî

de Serok Barzanî dîtin
û nêrîna Herêmê ya di
derbarê tengasî û
çawayiya çareserkiri-
na kêşe û gîr û giriftên
di navbera Bexda û
Herêmê xisterû.

Cîgirê Wezîra Der-
veyê Emerîka ji bilî

hêvî xwestina çare-
serkirina kêşe û gîr û
giriftan li gor destûr û
peymanan, pabendiya
welatê xwe ya bi
hevkarî û karkirina li
gel Herêma Kurdis-
tanê dûpatkir û
pêzanîna welatê xwe

jî beramber hewlê
berdewamiyên Serok

Barzanî ya bi navê
çareserkirina kêşe
û gîr û giriftan û bi
xwe girtina beram-
ber bi tevgerên
hêza leşkerî li
navçeyên veqe-
tandî de ragihand.

N i r x a n d i n a
pêwendiyên di
navbera her du
aliyan û çawayiya
pêşxistina wan
pêwendiyan bi
awayekî ku li
b e r j e w e n d i y a

giştiya her du alî bê û
behskirina rewşa
navçeyê bi giştî û
rewşa Suriye bi tay-
betî mijareke dinê vê
hevdîtinê bû û li vî
warî de dîtin û nêrînên
her du aliya wekî yek
bûn.

Di sêyem roja ser-
dana xwe a bo
Amerîkayê de, şandeya
herêma Kurdistanê ku, ji
Fuad Hisên serokê
dîwana serokatiya herê-
ma Kurdistanê û Felah
Mistefa berprisê têke-
liyên derve yê hikûmeta
herêma Kurdistanê pêk
tê, digel hijmareke
berpris û senatorên
amerîkî civiyan. 

Şandeya Kurdistanê
di civîna xwe ya digel
Stîwart Buyîn ji tîma
avadankirina Îraqê de,
behsa piştgiriya
Amerîkayê bo avadanki-
rina herêma Kurdistanê û
Îraqê û pêşxistina
saziyên demokratîk û
rêxistinên civaka
medenî ji sala
2003ê ve kir 

Şandeya herê-
ma Kurdistanê di
civînê de tekîd li
ser wê yekê kir ku,
her çiqas pişka
herêma Kurdis-
tanê ji alîkariyên
amerîkayê yên bo
îraqê sînordar bû
jî, lê hikûmeta
herêma Kurdis-
tanê karî fêdey ji
wê alîkariyê wer-
bigire û bo
avadankirina herêma
Kurdistanê bi awayekî
dirust bikar bîne. 

Şandeya Kurdistanê
herwesa digel General
Maykil Berbiro serokê
rêxistina taybet a asayîşa
arteşa Amerîkayê civiya.
Şandeya Kurdistanê
sipasiya wî kir ku, dema
ew li Kurdistanê bû, wî
roleke ber bi çav di avaki-
rina komîteyên hevbeş
yên asayîşa deverên
nakokbar de hebû. 

Behasa hevkarî û
hevahengiya pêmer û
arteşa Amerîkayê di

operasyona azadkirina
Îraqê de kir û general
Barbiro rola pêşmergeyê
Kurdistanê di çespandina
asayîş û îstîqrarê de li
deverê û herêma Kurdis-
tanê bilind nirxand 

Her eynî roj şandeya
herêma Kurdistanê digel
senator Jon Makin, jo
Liberman Lîndzî Giraham
civiya û di civînê de çend
pirsên aktuel di rojeva
Kurdistan, herêmî û Îraqê
de hatin nirxandin. Behsa
kirîza siyasî û emnî a
Îraqê hat kirin û şandeya
herêma Kurdistanê, div ê
çarçoveyê de, tekîd kir û
herêma Kurdistanê
dixwaze Îraq, îraqeke
demokratîk, federalî û

piralî be ku, tev pêkhatên
îraqî tê de bi aramî dûr ji
şidet û tirsê di îraqeke bi
îstîqrar de bijîn. “Lê mix-
abin hikûmeta Îraqê
destûr û rêkeftinên hatine
îmzakirin hemû piştgih
xistine û wisa dike ku,
rewşa Îraqê aloztir bibe û
pirsên hilawîstî jî bê çare-
serî bimînin.” 

Di ware neftê de jî,
şandeya herêma Kurdis-
tanê tekîd li ser rastî û
destûrîbûna kontiraktên
herêma Kurdistanê di
ware neftê de îmzakirine
kir û got ku hikûmeta

herêma Kurdistanê di
warê neftê de siyaseteke
realist, ji bona geşepê-
dana aboriya Kurdistan û
teva Îraqê, peyrew dike.
Li dor pirsa Suryeyê jî,
şandeya herêma Kurdis-
tanê hêvî kir ku rewşa
aloza Suriyeyê bidawî bê
û êdî xelkê sivîl nebin
qurbanî siyaseta nerast.
Behsa karîgerî û tesîra
rewşa aloza Suriyeyê bo
ser hemû deverê kir û
tekîd li ser mafên
rewayên gelê kurd li
Suriyeyê hat kirin. 

Her di berdewamiya
serdana xwe a bo
Amerîkayê, di sêyem roja
serdana xwe de,
şandeya herêma Kurdis-

tanê digel kongresman
Maykel Rocerz serokê
komîteya îstîxbaratê li
kongresa amerîkî û
xanim Lorîta Sancêz
civiyan. Di civînê de
şandeya herêma Kurdis-
tanê, helwestê serokatiya
siyasiya Kurdistanê li
hember; kirîza siyasiya
Îraqê, pirsa demokrasiyê
li Îraqê, madeya 140ê,
pirsên hilawîstiyên
navbera Bexda û
Hewlêrê yên wweke;
pirsa pêşmerge, budce,
qanûna neft û gaze û
madeya 140ê kir.

Şandeya Kurdistanê got
ku divê ev pirs hemû bi
diyalog û li gor destûra
Îraqê bên çareserkirin. 

Şandeya herêma
Kurdistanê digel Jozêf
Makmilan cîgirê yekem
yê alîkarê wezîra der-
veya Amerîka civiya û
çend pirsên gerim di roje-
va Kurdistan û Îraqê de
hatin nirxandin. 

Her di heman rojê de
Fuad Hisên serokê
dîwana serokatiya herê-
ma Kurdistanê û Felah
Mistefa berpirsê têke-
liyên derve yê hikûmeta
Kurdistanê, bi amadebû-
na hijmareke mezin a roj-
namevanan, li ser rewşa
Kurdistan, Îraqê û herêmî
beşdarî semînarekê bûn. 

Hisên û Mistefa di
semînarê de behsa; 

- Siyaseta
herêma Kurdis-
tanê a di warê
a v a d a n k i r i n a
K u r d i s t a n ê ,
vejandina aborî,
g e ş e p ê d a n a
şiyanên mirovî,
asayîş û îstîqrara
Kurdistanê. 

- Qanûna neft
û gazê û konti-
raktên herêma
Kurdistanê di
warê neftê de
digel kom-
paniyên biyanî

îmzakirine. 
- Rola kurda di piros-

esa rizgarkirina Îraqê
sala 2003ê, pirosesa
siyasya îraqê,
demokrasiyê û avakirina
arteşa Îraqê. Di dawiyê
de şandeya herêma Kur-
distanê ji rojnamevanan
re got ku, herêma Kurdis-
tanê arîşe û pirgirêkan
dernaxe û dixwaze hemû
ew arîşe û pirsên hene li
gor destûr û lo gor wan
rêkeftinên digel Bexdayê
hatine îmzakirin bên
çarser kirin.       krg.org

Roja çarşemiyê 12.09.2012ê li bajarê Hewlêrê, Nêçîrvan
Barzanî serokwezîrê Kurdistanê, bi amadebûna Îmad Ehmed
cîgirê serokwezîr, wezîrê darayî, wezîrê edaletê, wezîrê
şaredariyê û wezîrê zîraetê, digel waliyên hersê wîlayetên herê-
ma Kurdistanê civiya. 

Di destpêka civînê de  biryarên civîna borî di berçavan re
derba skirin. 

Paşî beşdarên civînê tekîd li ser biryara şûrkirina desthilata ji
jor bo saziyên jêr yên îdarî, ango tekîd li ser decentralism di warê
cîbicîkirina biryaran, budceyê û pêkanîna pirojeyan de de hat
kirin. Li gor beşdarên civînê, ev yek dê wisa bike ku karûbarên
hevwelatiyan bi hêsanê bên meşandin û pirojeyên xizmetgozarî jî
di dema xwe de bên cîbicîkirin. 

Di civînê de tekîd li ser rênîşanderên cîbicîkirina girêbestên
hukûmî, pirsa îhaleyan, grûpkirina karsaz û kompaniyan bi
awayekî ku piroje ji aliyê karsaz û kompaniyên jêhatî û cidî ve bên
cîbicîkirin. 

Mijareke din a civîna serokwezîrê Kurdistanê digel waliyên her
sê wîlayetên herêma Kurdistanê, pirsa zeviyên şaredariyê û
zeviyên zîraetê bû ku, ji aliyê kes û kompaniyan ve tê girtin. Bir-
yar hat dan ku, komîteyeke ji wezaretên peywendîdar ji bo ku ev
pirs bi awayekî qanûnî bê çareserkirin, bê pêkanîn.

Pêwîste hemû rêz
li biha û pîroziya
olên hevdu bigrîn

Serokatiya herêma Kurdistanê bi
daxuyaniyeke nivîskî berhemhênan û
belavkirina filmek li ser bêhurmetkiri-
na ola îslamê şermezar dike 

Bi navê xwedayê mezin û dilovan 
Berhemhênan û belavkirina fîlmek ku, têda biçûkxistina

pîroziyên ola pîroza îslam û pêxemberê me yê mezin Mihemed
(S.X.L.) hatiye kirin, nerazîbûneke mezina cemaweriya berfireh li
cîhana îslamî peydakiriye. 

Em her biçûkxistineke bi pîroziyên olan ku, hest û soz û baw-
eriya mirovan birîndar dike, şermezar dikîn, wekî ku çawa her ner-
azîbûnek li dijî biha û bingehên ola pîroza îslamê bêe red dikîn.
Pêwîste hemû rêz li biha û pîroziya olên hevdu bigrîn û xwe ji kar
û kirdarên tundutîjiyê ku, berevajiya bingeha olan û bihaya
mirovayetiyê ne, biparêzin. Serokayetiya Herêma Kurdistanê.

Bexda dest bi şerê kontrolkirina
dergehên sînorî li gel Hewlêrê dike

Îro proje yasayeke girîng tê
danîn li pêşberî parlamentoya
Iraqê ku li dijî Herêma Kurdis-
tanê ye û şerekî din ê Bex-
dayê ye li dijî Herêma Kurdis-
tanê. Parlamentera Hevpey-
maniya Kurdistanî li parlamen-
toya Iraqê Necîbe Necîb ji
Rûdawê re ragihand: “Di civî-
na îro ya parlamentoya Iraqê
de proje-yasaya kontrolkirina tevahiya dergeh û xalên sînorî yên
Iraqê dikeve dengdana pêşwext de ka gelo bê redkirin yan parla-
mentoya Iraqê wê bixe bernameya kar de û gotûbêjan li ser bike.”

Navbirî yasaya han wekî “girîng û dijî gelê kurd” wesf dike û
dibêje: “Yasaya han li dijî Herêma Kurdistanê ye û li gor projeya
wê tevahiya deriyên sînorî dikevin jêr desthilata Bexdayê û tew
di destnîşankirina karmendan de jî, tevî ku divê xalên sînorî bi
hemahengî di navbera hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta
Iraqê de be.” Parlamentera Hevpeymaniya Kurdistanî li parla-
mentoya Iraqê Necîbe Necîb axaftina xwe wiha qedand: “Bi her
awayî em wê proje-yasayê red dikin û li ser razî nabin, çiku nabe
Bexda yekalî biryar bide û divê li gel Herêma Kurdistanê hema-
heng û hevkar be.” (Rûdaw)

Serok pêşwaziya Bernz kiCivîna serokwezîr digel 
waliyên herêma Kurdistanê 

Dîdar û hevdîtinên sêyem roja serdana
şandeya Kurdistanê li Amerîkayê
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Президент Южного Курди-
стана считает, что только
радикальные решения устра-
нят все непреодолимые поли-
тические, социальные, право-
вые, идеологические, межна-
циональные и межконфес-
сиональные проблемы в
Ираке. Барзани делает свой
окончательный вывод после
долгих ожиданий и огромных
усилий, которые с 2003 по
2012 годы предпринимались
руководством автономии в
надежде на нормализацию
ситуации в стране в целом и
конструктивных отношений с
Багдадом. 

Заключительное мнение
Президента Южного Курди-
стана, очевидно, было объ-
ективно обусловлено факти-
чески подтвержденной нежиз-
неспособностью федерализ-
ма и демократии в Ираке, а
также основополагающей
идеи государственного
устройства по принципу рав-
ноправного партнерства и
представительства главных
системообразующих полити-
ческих сил страны во всех
ветвях власти. 

Конфессионально-идеоло-
гический антагонизм и исто-
рическая природа враждеб-
ности сторон неизбежно воз-
родили авторитаризм и обще-
ственно-политический кризис
в условиях пренебрежения
центральной властью консти-
туцией страны. Власть в Баг-
даде реально перешла
ограничительную линию
общественной безопасности
и социальной стабильности,
умышленно спровоцировав
развал федерализма и демо-
кратии с целью установления
всеобъемлющей диктатуры
преимущественно арабо-
шиитской полит-религиозной
элиты.

Какое смысловое содер-
жание может иметь радикаль-
ное решение, что предлагает
Барзани?

Попробуем предугадать. В

качестве наиболее подходя-
щей версии, исходя из уже
имеющихся внутренних и
внешних военно-политиче-
ских предпосылок и факто-
ров, можно предположить,
что Барзани аргументировал
следующий вариант выхода
из глубочайшего политиче-
ского тупика: 

-во-первых, отделение
Южного Курдистана и провоз-
глашение независимого госу-
дарства со столицей в Эрби-
ле; 

-во-вторых, преобразова-
ние остального Ирака в
исламскую конфедерацию
двух новых арабских респуб-
лик (шиитской и суннитской),
со столицей в Багдаде.

Формат предлагаемой кон-
федерации, конечно,
рассматривается без
участия Южного Кур-
дистана в связи с
слишком высокой
вероятностью реци-
дива ныне суще-
ствующих конфлик-
тов национально-
культурного и обще-
ственно-политиче-
ского свойства.
Достаточно отме-
тить, что даже с
точки зрения потен-
циально ожидаемых
экономических показателей
роста, независимый Южный
Курдистан значительно и
очень быстро опередит Ирак
по качеству и уровню жизни
населения и численности
среднего класса, то есть по
наиболее важным факторам,
обеспечивающим успешность
демократического пути разви-
тия страны и гражданского
общества с социально ориен-
тированным рыночным
хозяйством и современной
научно-образовательной
системой. 

Вместе с тем, для араб-
ской части населения нынеш-
него Ирака конфедерация
устранит угрозу монополиза-

ции и диктатуры власти по
конфессиональному принци-
пу и обеспечит стабильность
и безопасность гражданского
общества в рамках нацио-
нального государства и еди-
ной исламской страны. 

Безусловно, чтобы избе-
жать применения силы и
вовлечения гражданского
населения в военные дей-
ствия и столкновения, вся
арабская партийно-религиоз-
ная элита Ирака обязана
будет честно и однозначно
признать историческое право
и юрисдикцию народа неза-
висимого Южного Курдистана
на географически определен-
ные и этнически неоспори-
мые курдские районы. Мир-
ное осуществление таких
радикальных решений в
интересах не только населе-
ния и всех религиозных кон-
фессий Ирака, но и сопре-
дельных государств, имею-
щих сложные внутренние
социально-политические и
правовые проблемы, связан-
ные с большим курдским
вопросом. Война закроет
последнюю станицу истории
существования Ирака и соз-
даст прямую угрозу террито-
риальной целостности Тур-
ции, Сирии и Ирана. Мировое
сообщество не допустит
подобных событий, которые
легко могут перерасти в пол-
номасштабную регионально-
международную войну. 

Кроме того, Багдад не
будет иметь никаких шансов
на преимущество в воору-
женной борьбе с почти 200

тысячной объединенной
курдской национальной
армией с хорошо оснащенны-
ми и специально подготов-
ленными как профессиональ-
ными, так и партизанскими
бригадами сил самообороны
народа во всех частях Боль-
шого Курдистана.  

Курдский флаг и курдский
неугасаемый факел свободы
обладает очень высокой
"мобильностью" в регионе
Ближнего Востока и ныне
прекрасно видны всем много-
численным друзьям и уже
редким недругам. 

Да, пора перейти от слов к
радикальным, но мирным
действиям!

Барзани за мир и 
стабильность. 
Прощай, Ирак!

Выставка живописи собрала
74 женщин-художниц в Дахуке

Около 74 женщин-художниц со всего Курдистана пред-
ставили вчера свои работы в дахукском "Panorama Con-
ventions Hall". 

Женщины-художницы из Сулеймании, Киркука, Эрби-
ля, Халабджи, Рании, Кои, Захо, Ханакина и Дахука при-
няли участие в выставке, представив по одному портрету,
рассказывает одна из участниц, Раша Мохаммед. 

Она добавила, что подобные выставки проводились в
Сулеймании 2 сентября и в Эрбиле 8 сентября. Дахукская
выставка продлится два дня. 

Собрание произведений искусств этих женщин со
всего Курдистана в одной выставке было хорошей идеей
и позитивным шагом, сказал Сирван Шакер, бывший
глава отделения живописи в Дахукском Институте изобра-
зительных искусств. 

Он добавил, некоторые из работ были привлекатель-
ными и перспективными.

Вторая партия
украинских БТР-4 в
составе 62 машин,
собранных в Харь-
кове в рамках мас-
штабного украин-
ско-иракского ору-
жейного контракта
и принятая заказчи-
ком в июне, гото-
вится к отправке в Ирак. Как сообщил источник знакомый
с ходом реализации контракта, в настоящее время в одес-
ском МТП "Южный" идет погрузка бронетехники для
транспортировки заказчику. "Принятые иракской стороной
в июне 62 БТР-4 находились в Одесе в связи с прохожде-
нием технических процедур", – сказал источник, отметив,
что "после получения правительством Ирака письма-заве-
рения премьер-министра Украины Николая Азарова о
дальнейшей реализации контракта дорога для отправки
второй партии бронетехники заказчику открыта". По дан-
ным источника, отправка военной техники из Украины в
Ирак планируется до конца недели, ее прибытие в ирак-
ский порт Ум-Касср ожидается в начале октября. В 2009
году дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт"
- госпредприятие "Специализированная внешнеторговая
фирма "Прогресс" заключила контракт с Ираком на сумму
более $550 млн, который, как предполагается, должен
стать одним из серии готовящихся соглашений в сфере
ВТС между Украиной и Ираком.

Контракт предусматривает поставку в течение 3-3,5
года 420 ед. БТР-4, 6 легких транспортных самолетов Ан-
32, а также проведение услуг по ремонту авиационной
техники. Первая партия бронетехники в составе 26 БТР-4
поставлена в Ирак весной 2011 года. В 2011-2012 годах
иракскому заказчику поставлены 4 Ан-32. Поставки авиа-
техники планируется завершить до конца года. В настоя-
щее время в Харькове ведется сборка третьей партии
БТР-4. В начале сентября посол Ирака на Украине Шорш
Халид Саид в подтвердил снятие с повестки двусторонне-
го ВТС проблемных вопросов. "Что касается контракта по
поставкам БТР-4, а именно возникших в процессе его
выполнения ряда проблемных вопросов, то их удалось
урегулировать в результате многочисленных сложных
переговоров и встреч между представителями мини-
стерства обороны Ирака и ГК "Укрспецэкспорт", –
сообщил он. По сообщениям корреспондентов газеты
"Военно-промышленный курьер", информагентств Интер-
факс-АВН

Украина отправляет
в Ирак партию БТР
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Американский кон-
грессмен Дейн Рораба-
хер, недавно вернувший-
ся из поездки в Азербай-
джан, представил в Пала-
ту представителей Проект
резолюции (H. CON. RES.
137). В документе сказа-
но, что "азербайджанский
народ разделен между
Азербайджаном и Ира-

ном, и имеет право на
самоопределение и соз-
дание собственной суве-
ренной страны, если того
пожелает".

" А зе р ба й д ж а н с к и й
народ имеет право выби-
рать свою собственную
политическую структуру и
страну", - говорится в

заявлении конгрессмена,
размещенном в офици-
альном сайте конгрессме-
на. "Это не дело бюрокра-
тов в Вашингтоне или дик-
татуры мулл в Иране, а
самих азербайджанцев.
Нет причины, чтобы азер-
байджанское население в
Иране не имело право
выбора в вопросе сувере-

нитета и независимости.
Этот принцип справедлив
для всех людей, живущих
в Иране", - заявил он.

В проекте резолюции
также сказано: "Иранские
провинции, населенные
преимущественно этниче-
скими азербайджанцами,
называются Восточный и

Западный Азербайджан.
Тем самым, правитель-
ство Тегерана признает,
что родина азербайджан-
цев разделена", - отмеча-
ется в документе.

"Политика США заклю-
чается в том, чтобы про-
тивостоять агрессии и
нарушению прав челове-
ка, подчинению нацмень-
шинств. Конгресс считает,
что азербайджанский
народ, разделенный в
настоящее время между
Азербайджаном и Ира-
ном, имеет право на само-
определение, и им долж-
на быть предоставлена
возможность выбирать
свой собственный статус
в сообществе наций,
живущих в мире и согла-
сии, без внешнего при-
нуждения", - говорится в
резолюции. Рорабахер
является представителем

Калифорнии и членом
Республиканской партии.
В августе 2012 года он
писал госсекретарю США
Хиллари Клинтон, что
родина азербайджанцев
была разделена между
имперской Россией и Пер-
сией в 1828 году без
согласия азербайджан-

ского народа. По мнению
Рорабахера, его письмо
не означает, что США обя-
зательно должны поддер-
живать отделение региона
от одной страны и ее
интеграцию в другую
страну, но референдум
должен быть проведен
для того, чтобы убедить-
ся, хотят ли проживающие
в иранской провинции
Азербайджан люди отде-
литься. "Если народ хочет,
чтобы им управляла дик-
татура мулл, то мы долж-
ны поддержать их право
определять свое будущее
через референдум. Мне
странно слышать, что Гос-
департамент и Тегеран
согласны, что народ
Ирана должен жить в
нынешних границах и под
той же юрисдикцией,
независимо от того, как
думают об этом большин-

ство азербайджанцев. 
Я призываю прави-

тельство Ирана предоста-
вить своему азербай-
джанскому населению
право проведения рефе-
рендума для определения
вопроса о будущем госу-
дарстве", - сказал кон-
грессмен.   

Программа ООН по
населенным пунктам,
"ООН-Хабитат", пред-
полагает, что Курди-
стану необходимо
строить 14 тысяч еди-
ниц жилья в год для
преодоления жилищ-
ного кризиса, сообща-
ет агентство "AKnews".

Хабитат представи-
ла стратегический
план по строительству
жилья Региональному
правительству Курди-
стана (КРГ) через
Министерство строи-
тельства и ЖКХ, а
также отметил потреб-
ность региона до 14
000 единиц жилья в
год. 

Главный специа-
лист ООН Комина
Малкони представила
план на встрече с
министром строитель-
ства и ЖКХ Камараном
Ахмедом в Культурном

центре университета
"Салахаддин" в Эрби-
ле. Малкони пояснила,
что план был подготов-
лен в течение трех лет
в сотрудничестве с
представителями КРГ. 

Организация Объ-
единенных Наций соз-
дала 21 единицу жилья
в регионе с 1996 года в
рамках программы
"Нефть в обмен на
п р о д о в о л ь с т в и е "
между Ираком и ООН. 

Министр строитель-
ства и ЖКХ КРГ
сообщил, что в
последние несколько
лет примерно 190000
единиц жилья были
построены в регионе.
Он также подтвердил,
что его министерство
вместе с Министерст-
вом планирования
будет работать над
выполнением плана
"Хабитат".

Звезда Голливуда и посол доброй воли
ООН Анджелина Джоли прибыла в Курди-
стан, чтобы посетить лагеря сирийских
беженцев, сообщил заместитель начальни-
ка департамента иностранных отношений
региона Курдистан.

Карван Джамаль Тахир сказал, что
Джоли прилетела в Эрбиль вчера вечером
и посетила офис Миссии ООН по содей-
ствию Ираку (МООНСИ) в Эрбиле. 

Посол доброй воли ООН посетит сего-
дня сирийские лагеря беженцев в провин-
ции Дахук.

Джоли сказала в Анкаре в четверг:"Я
разделяю всеобщую озабоченность о…
насилии, которое не имеет никаких призна-
ков ослабления, и число беженцев растет". 

В четверг она посетила два сирийских
лагеря беженцев в Турции. Джоли познако-
милась с некоторыми из 12000 беженцев в
лагере "Oncupinar" в городе Килис. Она
также посетила "Ислахие" в провинции
Газиантеп, ставший убежищем для 8000
сирийцев, сообщает индийская "The
Times". 

По данным ООН, сирийский кризис
заставил 235000 сирийцев бежать в сосед-
ние страны, 80000 из них нашли прибежи-
ще в Турции.

Во время своего выступления в пятнич-
ной молитве мусульманские проповедники
должны остаться в стороне от провока-
ционных заявлений об "оскорбительном"
американском фильме против мусульман-
ского пророка Мухаммеда, заявил глава
религиозного фонда Сулеймании. 

Курдское агентство "Xendan" цитируется
Ако Хасиба, заявившего, что Региональное
правительство Курдистана (КРГ) осуждает
любое оскорбление мусульман и их свя-
тынь. 

Хасиб сказал, что дирекция религиозно-
го фонда Сулеймании также осуждает аме-
риканский фильм, который является
"оскорбительным для мусульманского про-
рока Мухаммеда, да благословит его
Аллах". 

Он призвал мусульманских проповедни-
ков быть "осторожными" и "не поощрять
насилие... в интересах безопасности горо-
дов Курдистана". 

Американский фильм, который изобра-
жает мусульманского пророка Мухаммеда,
привел к публичным демонстрациям в
мусульманском мире. 

Фильм под названием "Невинность
мусульман" вызвал бурную реакцию. Про-
тестующие напали на посольство США в
Ливии и убили посла и трех других амери-
канцев. 

Президент Курдистана и иракский лидер
Садр осудили фильм. Садр призвал Ирак и
арабские страны к закрытию посольств
США, а США – принести извинения мусуль-
манам.

В Конгресс США поступила резолюция о
самоопределении азербайджанцев в Иране

Курдистан нуждается в 
14000 единиц жилья в год

Религиозный фонд
Сулеймании 

призывает к миру 

Анджелина Джоли 
посетит сирийских 
беженцев в Курдистане 

Р е г и о н а л ь н о е
правительство Курдистана
еще не прекратило экспорт
нефти со своих
месторождений, несмотря
на продолжающийся спор
между Багдадом и Эрбилем
по поводу оплат нефтяным
компаниям, заявил министр
природных ресурсов КРГ. 

Ашти Хаврами заявил,
что регион экспортирует
100000 баррелей в день, и
опроверг сообщения о
приостановке экспорта
нефти из месторождения
Хурмала. По словам
министра, для того, чтобы
дать больше времени для
обсуждения вопросов с

Багдадом, КРГ возобновило
экспорт нефти временно, до
середины сентября после
прекращения экспорта в
апреле из-за  невыплат
иностранным нефтяным
компаниям, работающим в
регионе. В соответствии с
данными КРГ, Багдад
должен заплатить $ 1,5
млрд, компаниям,
инвестирующим в нефтяной
сектор региона. 

Хаврами также
подчеркнул, что экспорт
нефти региона в Турцию
продолжится, и он будет
увеличен в будущем в
зависимости от спроса
Турции. Kurdistan.Ru

Министр: Курдистан продолжает
экспортировать нефть
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Турецкий ученый,
писатель и социолог Бешикчи
Исмаил посетил в основном
курдскую провинцию Дияр -
бакыр 11 сентября
впервые после почти 40-
летнего перерыва. 

Турецкое инфор ма -
гентство "Firat" сообщает,
что Бешикчи  встре тился с
мэром Дияр бакыра
Османом Байде миром. 

Агентство цитирует
слова Бешикчи,
сказавшего: "Я пришел,
чтобы восстановить мои
старые воспоминания о
Курдистане". 

Исмаил Бешикчи, этни -
ческий турок, который
отсидел 17-летний срок за
свои взгляды на права
курдского народа в Турции, и

был вновь осужден в марте
2011 года на 15 месяцев
тюрьмы за использование

слов "герилла" (само -
название партизан РПК) и
"Курдистан" в одной из своих
статей. 

В ходе встречи между
официальными лицами
Дияр бакыра и турецким
писателем, Байдемир отме -

тил, что Бешикчи был в
Диярбакыре в 1971 году, и
более не посещал  провин -
цию в связи с заключением. 

"Я надеюсь, что идеи
писателя Бешикчи будут
реализованы в этом
географическом месте, и мы
увидим истинное братство
народов", сказал Байдемир.

Он выразил свое счастье
по поводу приезда ученого в
Диярбакыр, добавив, что
"Бешикчи является одним из
немногих ученых, которые
представляют совести
курдского и турецкого наро -
дов". 

Турецкий писатель и
социальный исследователь
Исмаил Бешикчи написал
ряд исследований по
курдскому вопросу, соб -
ранных в его книгах, таких как
"Курдистан, Глобальная
коло ния" и "Культура, партия
и курдский вопрос".

Вторая международная
иракская выставка-продажа
э н е р г е т и ч е с к о г о
оборудования и
электроэнергии начнется в
столице Курдистана,
Эрбиле, 17 сентября. 

До сих пор 500 компаний
из 21 государства выразили
готовность принять участие
в выставке, которая
продлится четыре дня,
говорится в заявлении
иракского министерства
электроэнергии. 

Участники прибудут из

Иордании, Ливана, Египта,
Кувейта, Саудовской Аравии,

Сирии, ОАЭ, Испании,
Италии, Германии, Бельгии,
Турции, Таиланда, Китая,
Франции, Финляндии,
Великобритании, Индии и

Греции. 
Ирак страдает от

острой нехватки
электроэнергии и
н а ц и о н а л ь н о й
электросети. Подача
электричества по-
прежнему происходит в
течение нескольких
часов в день, несмотря
на огромное количество
средств, выделяемых на

улучшение энергетического
сектора.

Конституционные
поправки могут быть
сделаны только с
согласия иракского
народа, заявил вчера
народный депутат от
Коалиции курдских
блоков (KBC). 

Замечание Мохсе-
на Саадуна прозвуча-
ло в ответ на слова
члена Списка Иракия
Раада аль-Далаки,
который заявил, что что
статья 140 больше не дей-
ствует конституционно. 

Далаки сказал, что Консти-
туция установила срок выпол-
нения статьи 140, который
истек в 2007 году, и призвал
стороны, председательствую-
щие в Совете представите-
лей, изучить статью для вне-
сения поправок. 

Саадун, руководитель спе-
циализированного комитета
по статье 140, сказал, что
политические блоки в Совете
представителей должны пред-
ложить конституционные
поправки и представить их на
рассмотрение председателя
Совета, после чего они будут
переданы на голосование
граждан путем референдума. 

Он добавил, что "полити-
ческие блоки не могут в дей-
ствительности сделать
поправки к конституции,
кроме как с согласия иракско-
го народа". 

Статья 140 конституции

Ирака устанавливает дорож-
ную карту для прекращения
спора между правительства-
ми Багдада и Эрбиля по пово-
ду права собственности на
этнически разнообразные
области, такие как провинция
Киркук и часть Диялы, Сала-
хаддин и Ниневия. 

Статья должна была быть
полностью выполнена к концу
2007 года, но соответствую-
щие должностные лица потер-
пели неудачу в завершении
первого этапа из трех, огово-
ренных в статье. 

В статье предлагается
переселение жителей спор-
ных территорий, выселенных
ранее насильственным путем,
возмещение им ущерба, а
также переселение арабских
поселенцев в их первоначаль-
ные места проживания, про-
ведение общественной пере-
писи и, наконец, проведение
всенародного референдума
для принятия решения о тер-
риториальной принадлежно-
сти к Багдаду или Эрбилю.

Турецкий писатель Бешикчи 
посетил Диярбакыр

Премьер-министр Нечирван
Барзани совместно с
М и н и с т е р с т в о м
здравоохранения КРГ
объявил о новой
и н и ц и а т и в е ,
проводимой совместно
с британской
фармацевтической
компанией, по
контролю качества
медикаментов в
Курдистане.

С о г л а ш е н и е ,
подписанное с "Food
and Drug Analytical
Services Ltd" (FDAS)
будет частью усилий,
предпринимаемых правительством
Курдистана (КРГ) для
предотвращения ввоза и
распространения контрафактной
продукции на местном рынке. 

Выступая на мероприятии,
премьер-министр Барзани высоко
оценил усилия, предпринятые
Министерством здравоохранения
для решения этого вопроса, и
подчеркнул важную роль, которую
правительство Ирака и соседние
страны могут сыграть в оказании

помощи по решению этой
проблемы. 

"Мы хотим сотрудничать с
международным сообществом в
деле предотвращения
распространения этих продуктов.
Это соглашение обеспечит нашему
народу инструменты и навыки,
необходимые для …обеспечения
благосостояния наших граждан",
сказал премьер-министр. 

Министерство здравоохранения
возглавило важную кампанию
информирования общественности о
поддельных лекарствах и поручило

различным комитетам прове рить
продукты в регионе. 

"Товары, поступающие в
страну, должны быть
одобрены контролем
качества иракских властей,
или вновь созданной
системой контроля качества
М и н и с т е р с т в а
здравоохранения КРГ",
сказал министр
здравоохранения д-р Рекаут
Хама Рашид. 

Министр также сообщил,
что медикаменты,
утвержденные "FDAS Ltd",
будут иметь универсальный
механизм ценообразования. 

В соответствии с соглашением,
"FDAS" будет работать в тесном
сотрудничестве с Министерством
здравоохранения КРГ для
подготовки и укрепления
потенциала Агентства по контролю
медицины Курдистана, целями
которого являются: улучшение
политики здоровья, связанной с
обеспечением безопасного и
эффективного импорта
медикаментов, и содействие
научным исследованиям и

развитию. 
Директор по продажам "FDAS", г-

н Эрик Хилтон, рассказал о
последних усилиях своей компании
в этой инициативе и об учебных
программах для сотрудников
Агентства по контролю медицины
Курдистана. 

Несколько других должностных
лиц КРГ и иностранных
представителей также приняли
участие во встрече, в том числе
министр природных ресурсов д-р
Ашти Хаврами, министр торговли и
промышленности Синан Челеби и
губернатор Эрбиля Наузад Хади.

КРГ объявляет о новой инициативе
фармацевтического контроля качества

Курдский депутат: внесение 
изменений в статью 140 зависит 
от общественного согласия

В Эрбиле пройдет вторая иракская
энергетическая выставкаwww.ne
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Вчера в городах Курдистана праздновали 51-ю годовщину
легендарного "Сентябрьского восстания",  — национально-
освободительной войны иракских курдов 1961—1975 гг.,
проводившейся под руководством Мустафы Барзани.

В  Эрбиле, Дохуке и Сулеймании прошли многотысячные
митинги, на которых выступили ведущие политики, деятели
культуры и интеллектуалы региона.

На праздновании в Сулеймании присутствовал член
политбюро ДПК Масрур Барзани. А на митинге,
проходившем на стадионе Дахука, выступил премьер-
министр Курдистана Нечирван Барзани.

В своей речи, посвященной годовщине великого события,
Масрур Барзани назвал Сентябрьское восстание самым
большим восстанием курдов в современной истории,
охватившим весь Южный Курдистан от Ханакина до Захо. 

"В нем приняли участие все свободолюбивые
представители народа из Курдистана и Ирака. Это восстание
также стало надеждой для курдов из других частей
Курдистана. Сентябрьское восстание было патриотическим
освободительным движением, возглавляемым легендарным
лидером Демократической партии Курдистана и всего
курдского народа – Мустафой Барзани. Барзани смог
объединить весь Курдистан и даже официально
зафиксировать права курдов (в Мартовском соглашении о

предоставлении автономии курдам 1970 года - ред.). Это
подняло курдский вопрос на международный уровень",
сказал Масрур Барзани.

Обращаясь к сегодняшнему дню, Масрур Барзани
заявил, что "сегодня враги плетут заговоры против ДПК. Но,
с помощью наших преданных людей, и с помощью Бога мы
одержим победу…". kurdistan.ru

Доктор Фуад Хусейн, руководитель
президентского аппарата Курдистана, говорит,
что политический кризис между его
правительством и иракским центральным
правительством в послед нее время
уменьшился. Хусейн также вновь заявил о
необходимости мирного решения некоторых
вопросов. "Политический кризис в Ираке
является непрерыв ным, но в меньшем
масштабе", сказал Хусейн в интервью "Радио
Свобода". "Люди говорят только о кризисе, а не

о том, как управлять и разрешить этот кризис". 
Хусейн также добавил, что каждый должен

искать решение, и, что Блок Национального
альянса теперь продвигает иници ативы по
реформированию, и есть еще некоторые
серьезные дальнейшие шаги в сторону
реформ и решения проб лем. 

Хусейн также предуп редил, что если
вопросы не будут рассмотрены как можно
скорее и останутся нерешенными, они окажут
негативное воздействие на положение в Ираке
и на весь регион. "Если проблемы останутся..,
они могут стать угрозой для политического
процесса", сказал Хусейн. "Мы считаем, что
проблема заключается не только в Ираке, а в
регионе в целом, и если этот вопрос не будет
восприниматься всерьез, региональная
нестабильность будет представлять давление
для нас, поэтому мы должны решать проблемы
и избегать столкновений с большим кризисом,
с таким, как тот, с которым столкнулся в
настоящее время регион".

Центральное пра ви -
тельство Ирака и
автономный регион Кур -
дистан согласились прек -
ратить спор по поводу
нефтяных выплат после
того, как Курдистан
пообещал продолжить
экспорт, а Багдад
заявил, что выплатит
з а д о л  ж е н н о с т и
иностранным ком -
паниям, рабо тающим в
регионе, сообщил в
четверг высо кий
иракский чиновник. 

Это решение сгла -
живает часть более
широкого конфликта
между Багдадом и
Курдистаном по вопросу о
контроле над нефтью
региона, в котором рабо -
тают крупнейшие неф тяные
компании, включая "Exxon
Mobil", "Chevron" и "Total". 

Заместитель премьер-
министра Ирака Рож Нури
Шавес, курд, который явля -
ется членом перего ворной
группы центрального прави -
тельства, сказал, что

Курдистан продолжит
вносить свою долю
национального экспорта
нефти, а Багдад будет
платить иностранным
компаниям в курдском ре -
гионе, сообщает сайт

"Ekurd".
"Обе делегации догово -

рились решить все раз -
ногласия и сделать выплаты
иностранным неф тя ным
ком паниям, рабо тающим в
Курдистане, на основе
закона о бюджете", гово -
рится в заявлении офиса
Шавеса. 

"Обе стороны согла -
сились продолжать экспорт
нефти из региона через

иракский нефте провод и
работать на увеличение
производства до 200000
баррелей в день в качестве
первого этапа". 

В апреле Курдистан
остановил поставку своей
нефти в знак протеста
против остановки платежей
от центрального прави -
тельства компаниям в
курдском реги оне. Экспорт

был пере запущен
позже, но с
о б е щ а н и е м
остановить его снова
до 15 сентября, если
сог ласие по поводу
оплат не будет
достигнуто. 

Багдад и Курдис -
тане по-преж нему
находятся в споре по

поводу крупных нефтяных
компаний, таких, как "Exxon
Mobil" и "Chevron", которые
под пи сали контракты на
разведку нефти с
региональным прави -
тельством Кур дистана, что
центральное правительство
считает незаконным. Багдад
говорит, что только цен -
тральное правительство
имеет право на добычу и
экспорт нефти и газа в
стране.

Курдистан отметил 51-ю годовщину
Сентябрьского восстания

Курдистан и Ирак договорились 
о прекращении нефтяного спора

Напряженность в отношениях между
Эрбилем и Багдадом уменьшилась
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