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X
arici siyasətlə bağlı Azərbay-
canın qarşısında duran əsas
vəzifə Dağlıq Qarabağ

münaqişəsinin həllidir. ANS
PRESS-in məlumatına görə, bunu
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
diplomatik xidmət orqanları rəhbər-
lərinin dördüncü müşavirəsində
deyib: “Bu, bizim nəinki xarici
siyasətdə, ümumiyyətlə, ölkə
qarşısında duran əsas məsələdir.
Bildiyiniz kimi, məsələ uzun illərdir
öz həllini tapmır, ədalət, beynəlxalq
hüquq normaları pozulur və bu
ədalətsizlik davam edir. Azərbaycan
bu məsələnin həlli üçün bütün
imkanlardan istifadə edir və etmə-
lidir. Diplomatik səylər
gücləndirilməlidir və gücləndirilir.
Digər amillər də bu məsələnin həlli
üçün öz rolunu oynamalıdır və bu
istiqamətdə önəmli addımlar atılır.
Əgər müstəqillik dövrünə nəzər sal-
saq görərik ki, bu 20 il ərzində
Ermənistan ilə Azərbaycan arasın-
dakı fərq, yəni uçurum daha da
böyük olub. Növbəti illərdə bu fərq
yalnız və yalnız böyüyəcək və Azər-
baycanın üstünlükləri daha da
görünəcək”.

Dövlət başçısı qeyd edib ki,
münaqişənin həlli üçün diplomatik
səylər davam etdirilir: “Mən məsələnin
tarixi aspekti haqqında dəfələrlə fikir-
lərimi bildirmişəm, müvafiq göstərişlər
vermişəm, o cümlədən bizim alimlərə
ki, məsələnin tarixi aspektinə dair tutar-
lı arqumentlərlə zəngin yeni kitablar
dərc edilsin. Bu istiqamətdə də işlər
gedir və araşdırmalarımız, əsərlərimiz
həqiqəti əks etdirir, yəni, tarixi həqiqət
üzərində qurulub. Məsələnin tarixi
aspekti də çox önəmlidir. Çünki uzun
illər ermənilər öz lobbi qurumları
vasitəsilə dünyada belə bir rəy for-
malaşdırmağa çalışırlar ki, Dağlıq
Qarabağ qədim erməni torpağıdır və
erməni xalqı əsrlər boyu bu torpaqda
yaşayıb. Bunlar tamamilə yalan, təhrif
edilmiş məlumatlardır. Hazırda biz bu
yalanları ifşa etməklə, həqiqətləri
ortaya qoymaqla, eyni zamanda,
münaqişənin həlli üçün tarixi bazanı da
möhkəmləndiririk. Bildiyiniz kimi,
Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan tor-
pağıdır. Dağlıq Qarabağın ərazisində
yerləşən bütün yaşayış məntəqələrinin
toponimləri Azərbaycan mənşəlidir.
Nəinki Dağlıq Qarabağ, indiki
Ermənistanın toponimlərinin mütləq
əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir.
Yəni, xalqımız əsrlər boyu bu torpaqda
yaşamış, yaratmış və bundan sonra da
bu torpaqda yaşamalıdır. Biz bunu
təmin edəcəyik”.

Prezident deyib ki, bu gün
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında

fərq kifayət qədər böyükdür: “Bizim iqti-
sadiyyat müqayisəedilməz dərəcədə
irəliyə gedibdir. Təkcə hərbi xərclərimiz
Ermənistanın bütün büdcəsindən iki
dəfə çoxdur. Bizim iqtisadi imkanlarımız
genişlənir. İqtisadi tərəfdaşlarımızın

sayı artmaqdadır, ixrac potensialımız
artır. İqtisadiyyat artıq çoxşaxəli iqti-
sadiyyatdır və bu ilin altı ayının yekun-
ları, - doqquz ayın yekunları bu yaxın-
larda bəlli olacaqdır, - göstərir ki, qeyri-
neft sektorunda artım on faizdən çox-
dur. Yəni, biz istədiyimizə nail ola
bilmişik. Enerji resurslarımızdan
səmə- rəli şəkildə istifadə etməklə iqti-
sadiyyatımızı şaxə lən dirmişik və bu
gün qeyri-neft iqtisadiyyatı uğurla
inkişaf edir. Ermənistan isə iqtisadi
cəhətdən çıxılmaz vəziyyətdədir. Xarici
yardımlar, kreditlər, diasporun ianələri
olmasa Ermənistan iqtisadiyyatı
tamamilə çökəcək. Bu yaxınlarda
onların hətta rəsmi statistik məlumat-
larına görə Ermənistanın ixrac nomen-
klaturası bəlli oldu və orada çox gülməli
ixrac məhsulları üzə çıxdı. Yəni, qur-
bağalar, - bəlkə bu auditoriyada bu
barədə danışmaq yersiz olar, - amma
bu, reallıqdır. Yəni, bu ölkənin daxili
resursları tükənir. İqtisadiyyat çökür.
Sənaye iflic vəziyyətindədir. Demo-
qrafik vəziyyət acınacaqlıdır. Ölkədən
hər il yüz minə qədər əhali köç edir və
bu proses davam edir. Bu prosesin
qarşısını almaq artıq mümkün deyil, o
vaxta qədər ki, Ermənistan öz qonşu-
larına qarşı torpaq iddiasında olmağa
davam edəcək”.

İlham Əliyevin fikrincə, Azər -
baycanın BMT Təh lü kəsizlik Şurasında
ol ması ona özünü gənc, dinamik,
müasir, inkişafda olan ölkə kimi göstər-
məyə imkan verəcək: “Əlbəttə,

Ermənistan bu qələbələr qarşısında
acizdir, əslində öz məğlubiyyətini etiraf
edir. Çünki diplomatlar yaxşı bilirlər ki,
Ermənistan da Təhlükəsizlik Şurasına
üzv olmaq üçün müraciət etmişdi.
Ancaq ondan sonra götür-qoy etdi və

anladı ki, onları çox acı və biabırçı
məğlubiyyət gözləyir. Çünki Azərbay-
can, əlbəttə ki, daha da böyük
mövqelərə malikdir. Ermənistan sakitcə
bu yarışdan çəkildi. Bütün başqa
yarışlardan da çəkilmək zorundadır.
Yəni, bizimlə rəqabət aparmaq iqti-
darında deyil. Biz gücümüzü artıra-
cağıq. Yenə də deyirəm, tarixi, hüquqi,
iqtisadi amillər bizim mövqeyimizi
möhkəmləndirir. Bizimlə dost olmaq
istəyən ölkələrin sayı artmaqdır. Mən
bu işdə səfirliklərin rolunu yüksək
qiymətləndirirəm. Çünki biz xüsusilə
son bir neçə il ərzində ikitərəfli format-
da, böyük irəliləyişə nail ola bilmişik”.

Dövləi başçısı hesab edir ki, demo-
qrafik vəziyyət gələcəkdəçox şeyi
müəyyən edəcək: “Bu amil nədənsə o
qədər də nəzərə alınmırdı. Ancaq biz
görürük ki, ölkələrin imkanları da,
nüfuzu da, təsir gücü də bir çox hallar-
da əhalidən, onun sayından asılıdır.
Bizdə bu dinamika müsbətdir. Nazirlər
Kabinetinin toplantısında mən bu
məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi
bildirmişəm. Biz elə etməliyik ki, Azər-
baycan əhalisi daha sürətlə artsın.
Əgər Ermənistan rəhbərliyində reallığı
dərk edən adamlar hələ ki, qalıbsa,
anlamalıdırlar ki, Azərbaycan ilə
qısamüddətli və uzunmüddətli rəqabət-
də onları yalnız məğlubiyyət gözləyir.
Hazırda əgər onlar danışıqlar masasın-
da olan varianta razılıq verərlərsə və
işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarını
çıxararlarsa, o zaman öz xalqının

gələcəyini təmin etmiş olarlar. Çünki
onları gələcəkdə böyük təhlükələr
gözləyir. Dünya dəyişir, bölgədə gedən
proseslər sizə bəllidir. İstisna edilmir ki,
vaxt gələcək və hər bir ölkə təkbaşına
öz maraqlarını müdafiə etmək zorunda
qalacaq. Azərbaycan buna hazırdır.
Çünki onsuz da biz iyirmi il ərzində tək-
başına mübarizə aparırıq. Bəzi hallarda
bizdən qat-qat böyük qüvvələr qarşısın-
da öz maraqlarımızı təmin edirik, heç
kimin qarşısından geri çəkilmirik”.

“Əgər məsələni sülh yolu ilə həll
etmək üçün bizə daim mesajlar
göndərən tərəfdaşlar doğrudan da
istəyirlər ki, bölgədə sülh olsun,
Ermənistan işğal edilmiş torpaqlardan
çıxmalıdır. Çünki əks təqdirdə
məsələnin başqa yolla həll edilməsi
istisna deyil. Biz bunu heç vaxt istisna
etməmişik. Beynəlxalq hüquq bu haqqı
bizə verir. Sadəcə olaraq, Azərbay-
canın sülhsevər siyasəti, bölgədə
gedən proseslərə artan məsuliyyəti və
Azərbaycanın bölgədə artıq
sabitləşdirici amil kimi çıxış etməsi bizi
bu radikal addımlardan hələ ki,
çəkindirir. Ona görə məsələnin tezliklə
həlli hər tərəfin marağında olmalıdır”, -
deyə İlham Əliyev bildirib. Onun
sözlərinə görə, rəsmi Bakı məsələnin
həllini, bölgədə sülh yaranmasını
istəyir: “Bunu vasitəçilər də istəyir.
Ancaq bununla bərabər, biz tor-
paqlarımızı geri istəyirik. Fərq bundan
ibarətdir. Nəyin bahasına olursa-olsun,
sülh olsun yanaşmasını biz qəbul
etmirik. Yəni, məsələnin dondurulması
mümkün deyildir. Ermənistan təbii,
istəyir ki, məsələ dondurulsun, status-
kvo pozulmasın, danışıqlar aparılsın,
amma, necə deyərlər, heç bir nəticə
əldə edilməsin. Danışıqlar prosesində
bir neçə dəfə hesab edirdik ki, biz artıq
razılaşmaya yaxınıq. Ermənistanın
riyakar mövqeyi, yalançı vədləri imkan
vermədi ki, biz razılaşmaya nail olaq.
Yəni, bizim üçün sirr deyildir,
Ermənistan çalışır ki, məsələni dondur-
sun, nə qədər mümkünsə məsələni
uzatsın. Həmsədr ölkələrin prezi-
dentlərinin bəyanatları bizi, əlbəttə, ruh-
landırır ki, status-kvo qəbuledilməzdir,
dəyişdirilməlidir. Ancaq bu bəyanatlar-
dan sonra biz konkret addımlar
gözləyirdik. 

Biz nəhayət gözləyirdik ki, işğalçıya
çox ciddi siqnallar veriləcək ki, daha
bəsdir, bu torpaqdan çıxmasan Azər-
baycan məsələni başqa yolla həll
edəcək”. İlham Əliyevin sözlərinə görə,
Ermənistan Azər bay canın sülhə üstün-
lük verməsini yanlış anlayır: “Daim
məsə lənin sülh yolu ilə həll edilməsi pri-
oriteti səslənəndə bu, Ermənistana
yanlış mesaj göndərir ki, siz narahat
olma yın, sülh yolu ilə həll olunacaqdır.
Buna görə bu məsələni uzada
bilərsiniz. Bu, yanlış yanaşmadır. Mən
dəfələrlə bizim tərəfdaşlara bu barədə
fikirlərimizi demişəm. 

Biz də sülh istəyirik, amma bir daha
demək istəyirəm ki, ilk növbədə, vətən-
daşlarımız iş ğal edilmiş torpaqlara
qayıtmalıdırlar. Yəni, bu məsələ bir
daha demək istəyirəm ki, bizim üçün
əsas məsələdir, milli məsələdir və bun-
dan sonra da biz səylərimizi
gücləndirəcəyik. 

Biz düzgün yoldayıq. Biz hər gün
qələbəni yaxınlaşdırırıq. Qələbənin
yaxınlaşdırılması üçün hər bir Azərbay-
can vətəndaşı, xüsusilə diplomatik
fəaliyyətlə məşğul olanlar hər gün fəal
çalışmalıdırlar”. anspress.com

İlham Əliyev: “Gələcəkdə
e r m ə n i l ə r i  b ö y ü k  
təhlükələr gözləyir”
“Əgər Ermənistan rəhbərliyi danışıqlar
masasında olan varianta razılıq verərsə, 
öz xalqının gələcəyini təmin etmiş olar”
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(Əvvəli ötən sayımızda)
Ölmüş şəxs  yezidi şeyxi

tərəfindən yuyulur. Ölünün ağzı-
na, qulaqlarına, gözlərinə
və ürək nahiyəsinə Şeyx
Adiyin türbəsinin tor-
pağından gətirilmiş palçıq
sürtülür, qolları çarpaz
vəziyyətdə, bası şərq
istiqamətində  torpağa
basdırılır. İslamda və bir
sıra digər dinlərdə olduğu
kimi, ölümün 3, 7, 40 və il
tamamında xatırlama
mərasimləri təşkil edilir.
Hüzür mərasimlərində
yoxsullara yeməklər və sədəqə
paylanır. Ölümündən sonra bir
dindarın və ya bir igid cavanın
mərhumla bağlı olan yuxusunun
şərhi əsasında bu ölənin ruhunun
yenidən doğulması məsələsi
şərh edilir. Ölü basdırıldıqdan
sonra məzar başında ölüyə xitab
olaraq etdikləri təlqin duası İsla-
ma oxşasa da məzmunu fərqlidir.
Təlqin duası: "Ey ölü adam!
Gələcəkdir üzərinə Münkər və
Nenkər mələkləri! Sənə soruşa-
caqlar: hansı dindənsən? Sən,

de ki, mən Ezidiyəm (yezidiyəm).
Şeyxim isə Şeyx Adiydir."

Yezidilərin müqəddəs kitabı-

na görə Şənbə günü istirahət
günüdür. Yəhudilikdə də bu
cürdür. Dörd dini bayramları var:

1.Qucaqla-i Sal (Yeni il)
bayramı. Bu bayram Aprel ayinin
ilk çərşənbə günü qeyd olunur.
Bu gün mələklərin gecə boyunca
bərəkət payladıqlarına inanılır.
Yezidilərin yaşadıqları hər bir
kənddə qeyd olunan bu bayrama
hazırlıq ailə məzarlarını ziyarət
etməklə başlanır və qəbirlər
üzərinə yoldan  keçənlərin
yeməsi üçün, içində kişmiş,

yumurta, quru əncir və müxtəlif
kökələr olan nimçələr qoyulur.
Eyni adət Novruz bayramında da

həyata keçirilir.
2.Yaz bayramı (Çesna

Havini). İyulun 18 ilə 21-i
arasında İraqın Lalis böl-
gəsində qeyd olunan bu
bayrama “Şeyx Adiy” bayra-
mı və ya "Qırx gün" bayramı
deyilir. Bu bayram yaz orucu-
nun tamamlandığı gündə
baslanır.

3.Camaat bayramı.  Şeyx
Adiyin bir araya gətirdiyi
insanların xatirəsinə 6-13

oktyabr tarixləri arasında
qeyd olunan bu bayrama
qatılmaq Yezidi inancına
görə həcc sayılır və
qeyd  etdiyimiz kimi, hər
Yezidi üçün bir vacib bor-
cdur. 

4.Doğum bayramı.
Ənənəvi  şəkildə 21
Martda qeyd olunan
Novruz bayramı dini
olmaqdan daha çox yezidilər
üçün folklor xarakteri daşıyır və
ən böyük bayram hesab olunur.

Yezidilərdə ruhaniliyin quru-
luşu da çox maraqlı və fərqlidir.
Onlar  müridlər və ruhanilər
olmaqla iki zümrəyə ayrılırlar:

1. Müridlər Yezidi cəmiyyə-
tinin ən böyük qəsdini meydana
gətirirlər. Hər Yezidi, hər gün əlini
öpmək, yanında şərabla orucunu
pozmaq, həcclə əlaqədar hər cür
xidmətini yerinə yetirmək
məcburiyyətində olduğu bir şeyx,
ya da pirin müridləridir.
Kəndlərdə cütçülük və heyvan-
darlıqla məşğul olan müridlərin
vəzifəsi öz üstündəki təsnif
edənə xidmət etmək və vergi ver-
məkdir.

2. Ruhanilərə fövqəladə hör-
mət göstərilir. Bəzi hallarda
ruhanilik irsi olaraq qadınlara da
keçə bilər. Ruhanilər aşağıdakı
altı sinifə ayrılmışdır: a)Şeyxlər;
b) Pirlər; c)Kasıblar və ya
karabaşlar;  d)Kavvallar;
e)Kuçəklər. Yezidilikdə şeytana
ibadət etsələr də, şeytanı insanın

şəhvətli, acgöz, kinli təbiətinin, bir
sözlə, bütün eqosunun simvolu
kimi tanıyır və təqdir etmirlər.

Yezidilər insanın təbiət etibarı ilə
həm də heyvani olduğunu
düşünürlər. Halbuki, Allah insana
Öz ruhundan üfləmiş və onu ən
gözəl şəkildə yaratmışdır.  Başqa
dinlərin mənsublarına bir sıra
digər məqamlar da ziddiyyətli
kimi görünə bilər. Amma
yezidilər hər bir məqamı  geniş
izah etmədən və isbata yetir-
məyə cəht göstərmədən  öz
inamlarında qalırlar. Həyatda bir
çox hisslər sözlə ifadə  oluna
bilmir. 

Yezidilər heç bunu ifadə və
israrla təsdiq etməyə çalışmırlar
da. İnanclarına etibarlıq baxım-
dan bir çox dinlərin mənsubun-
dan daha qətiyyətlidirlər. Onların
dini qardaşlığı həyatda qalma və
qüdrətlənmə  baxımından   öz
gücünə görə yalnız yəhudiliklə
müqayisə oluna bilər. Əsas
aparıcı dinlərin  ən üstün
cəhətlərini özündə ehtifa etsə də,
yezidilik digər dinlərə  də örnək

ola biləcək fərqli keyfiyyətlərə
malikdir. Bu keyfiyyətlərdən
ən başlıcası onların din qar-
daşlığına sədaqət və xid-
mətkar olmaları sayıla bilər.
Hansı dinə etiqad
etmələrindən daha əsas
insanların ilk növbədə məhz
inanclı olmasıdır.  Sayından,
ictimai və dini mövqeyindən
asılı olmadan yezidilər bəşər

düşüncəsinin fəlsəfi qatına öz
töhvəsini verə bilmişdir.

olaylar.az

Tovuz quşunun bəzəkl i  
qanadlarında - ARAŞDIRMA
Yezidilik bəşəriyyətin din və mədəniyyət hadisəsi kimi

"YARAT!" Müasir İncəsənət
Məkanında "COMMONIST" layi-
həsi çərçivəsində multikultural-
izm mövzusuna həsr olunmuş
sərgi açılıb. Azərbaycanın birinci
xanımı Mehriban Əliyeva və
Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyeva açılış
mərasimində iştirak ediblər. 

Sərgidə həyəcanlandırıcı
mövzuya tamamilə müxtəlif
baxışlarını əks etdirən 19 rəs-
samın işi nümayiş olunur. Layi-
hənin "COMMONIST" adı hər
hansı siyasidən çox, daha
geniş, universal mənaya
çağırışdır. "COMMONIST" sağ
və ya sol baxışlara malik vətən-
daş deyil, insan birgə
yaşayışının dəyişən qaydaları
ilə barışmaq məcburiyyətində
olan vətəndaşdır. O, öz
mülahizələrində ümumbəşəri
dəyərləri rəhbər tutur.

Multikulturalizm yeni və çox
sürətlə inkişaf edən hadisə kimi
açıq həyəcandan və inadkar
imtinadan tutmuş utancaq
ümidə qədər son dərəcə zid-
diyyətli reaksiyaya səbəb olur.

M u l t i k u l t u r a l i z m ə
siyasətçilər, sosioloqlar,
filosoflar və yazıçılar tərəfindən
yüzlərlə təriflər verilib. "YARAT!"
Müasir İncəsənət Məkanı hər
kəsə təsir edən böyük və birmə-
nalı olmayan fenomenin bədii
interpretasiyasını təqdim edir.
Müəlliflərin hər biri multikultural-
izmə öz şəxsi tərifini - bəzən
müsbət və ya mənfi, lakin əksər
halda böyük sual işarəsini təklif

edirlər.
Tədbirdə "YARAT!" qeyri-

kommersiya təşkilatının təsisçisi
Aida Mahmudova çıxış edərək
layihə barədə məlumat verib. O,
Azərbaycanın müasir incəsənə-
tinin gözəl gələcəyinə inamını
ifadə edib. Aida Mahmudova
sərginin Sitarə İbrahimova və
İsfar Sarabskinin birgə hazır-
ladıqları "Hüdud" video musiqi
performansı ilə açıldığını nəzərə
çatdırıb.

Sərgi ilə yaxından tanış olan
Mehriban xanım Əliyevaya
buradakı bənzərsiz sənət
nümunələri haqqında ətraflı
məlumat verilib. Layihənin işti-
rakçıları həm gənclər, həm də
artıq tanınmış rəssamlardan
ibarətdir: Afət Bağırova, Aida
Mahmudova, Əli Həsənov,
Cemma Səttar, Faiq Əhməd,
Fəxriyyə Məmmədova, Fərid
Rəsulov, İlkin Hüseynov, Leyla
Əliyeva, Mahmud Rüstəmov,
Məmməd Rəşidov, Niyaz Nəcə-
fov, Orxan Hüseynov, Pərviz

Cəfərov, Rəşad Babayev, Sitarə
İbrahimova, Tərlan Qorçu, Vüsal
Rəhim.

2011-ci ildə Aida Mahmudo-
va tərəfindən əsası qoyulmuş
"YARAT!" müasir Azərbaycan
incəsənətinin təbliği və inkişafı
ilə məşğuldur. "YARAT!"ın
qarşısına qoyduğu məqsəd və
tapşırıqlar həm rəssamlığa
yenicə başlayan, həm də for-
malaşmış rəssamlar üçün pro-
fessional yaradıcılıq platfor-
masının yaradılmasından ibarət-
dir. Azərbaycanın dövlət və
hökumət nümayəndələrinin,
tanınmış sənət adamlarının,
ziyalıların iştirak etdiyi sərgi
böyük maraq doğurub.

Sonda bütün tədbir işti-
rakçılarına minnətdarlığını
bildirən "YARAT!" qeyri-kom-
mersiya təşkilatının təsisçisi
Aida Mahmudova üzərində rəh-
bərlik etdiyi təşkilatın adı
yazılmış tortu kəsib. Sərgi
oktyabrın 22-dək davam
edəcək.      anspress.com

Dünyaca məşhur müğənni
Jenifer Lopez Tofiq Bəhramov
adına stadionda çempionatın
rəsmi açılış mərasimində çıxış
edib. Bakıda, Tofiq Bəhramov
adına Respublika stadionunda
futbol üzrə “FİFA U-17 qadın-
lararası dünya çempionatı Azər-
baycan–2012”nin təntənəli açılış
mərasimi keçirilib. Açılış mərasi-
mində Azərbaycan prezidenti
İlham Əliyev, xanımı Mehriban
Əliyeva və FİFA-nın prezidenti
Yozef Blatter fəxri qonaq qis-
mində iştirak ediblər.

Açılış mərasimində dünya
şöhrətli “Cirque du Soleil” sirki
xüsusi olaraq bu mundial üçün
hazırladığı proqramla çıxış edib.
Akrobatlar, rəqqaslar və bu
şouda iştirak edən yerli könül-
lülər öz çıxışlarında Azər bay -
canın qədim ənənələrinə uyğun
olaraq onun idman, futbol və

həmçinin mədəni komponentləri-
ni nümayiş etdiriblər. Bu kom-
pozisiya xüsusi bəstələnib və
özündə Azərbaycan milli musiqi
ənənələrini və məhz “Cirque du
Soleil” tamaşalarına xarakterik
olan musiqinin müşayiəti altında
keçib. Sonra dünya şöhrətli
müğənni Cennifer Lopez
möhtəşəm ifası azarkeşlərin
bayram əhval-ruhiyyəsini daha
da artırıb. Daha sonra Azərbay-
canın və Kolumbiyanın 17 yaşlı
qadınlardan ibarət milli koman-
daları yaşıl meydana daxil
olublar. Azərbaycan prezidenti
İlham Əliyev və FİFA-nın prezi-
denti Yozef Blatter komandaların
oyunçularını, hakimləri təbrik
edərək onlara uğurlar arzu-
ladılar. Kolumbiyanın və Azər-
baycanın dövlət himnləri səs-
ləndirildikdən sonra qarşılaşma
başlanıb.

Mehriban Əliyeva "COMMONIST" 
sərgisinin açılışında iştirak edib
"YARAT!" Müasir İncəsənət Məkanında multikulturalizm 
mövzusuna həsr olunmuş sərgi açılıb

İlham Əliyev FIFA 
U-17 qadınlararası
dünya çempionatının
açı l ış ında olub
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Bakıda, Köhnə Günəşlidə,
şair Ağa Laçınlının iş otağında
mənəm, mərhum şairin övladları
Oqtay Qorçudu, Azər Qaraçənli-
di, Narıngüldü, bir də onların
ağbirçək anasıdı. O biri övladlar
– yazıçı Fəxri Uğurlu və Sayalı
söhbətdə yoxdular. Oqtay öncə
anasını tanıdır: “Anam doğulan-
da qonşuda Gülzar adlı bir qadın
varmış, deyib, ona mənim adımı
qoyun. Elə də eləyiblər. Amma
həmin vaxt artıq anamın nənəsi
– Xatın nənə gedib sənəddə
anamın adını Mələk yazdırıb-
mış. Xatın nənə qayıdandan
sonra məsələni eşidir, deyir ki,
daha o qadının xətrinə dəymək
olmaz, qoy elə adı Gülzar olsun.
Beləcə, anamın adı sənəddə
Mələk, əslində isə Gülzar olur”. 

Gülzar xala 45 il əvvəlin
xatirələrindən xırda epizodlar
danışır. 1967-ci ilimiş, Ağa müəl-
lim 27 yaşında, Gülzar xala 19
yaşında. Bir-birinə qoşulub
Bakıya, ordan da Moskvaya
gedirlər – onda Ağa müəllim
artıq Moskvada Qorki adına
Ədəbiyyat İnstitutunda oxuyur-
du.

- Necə rastlaşdınız? Ağa
müəllim Laçının Oğuldərə
kəndində doğulub, siz Ağdamın
Çullu kəndində...

- Dədə-babamız yayı Laçın
tərəflərdə yaylaqlayıb, qışı
Ağdamın Çullu kəndinə qayıdıb.
Oğuldərədə bir Çullu yurdu da
vardı. Babalarımız bir-biriləriylə
dost olublar.

Gülzar xala bu təzə ailəyə
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin o
zamankı sədri Mirzə İbrahi-
movun kömək durduğunu deyir
və bütün söhbət boyu, bəlkə
kiməsə qəribə görünər, Mirzə
müəllimin adı yalnız xeyirxah
yardımçı kimi keçir.

- Mirzə müəllim bu ailə üçün
hardan və necə peyda olmuşdu?

- Ağanın qohumlarından biri
Mirzə müəllimin qayınatasıyla
dostuydu, o tapşırmışdı. Ağanı
“Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetinə də işə Mirzə müəllim
götürmüşdü, demişdi, oğul, nə
qədər mən varam, sənə dayaq
olacam. Allah rəhmət eləsin!
Hələ Ağa subay olanda, cəmi 2
ay ərzində ona 2-ci mikrorayon-
dan 2 otaqlı ev veriblər.
Yazıçılardan biri şikayət eləyib.
Ağa da evin açarını götürüb,
aparıb qoyub Mirzə müəllimin
stolunun üstə ki, həm istəmirəm
kimsə bu evə görə sizin adınızı
səs-küyə salsın, həm də ümu-
miyyətlə söz-söhbətli ev
istəmirəm. Mirzə müəllim deyib
ki, darıxma, hələlik kirayədə
yaşa, sənə başqa ev verəcəm.
Dörd ay keçmədi, Yazıçılar Bir-
liyindən Ağaya 7-ci mikrorayon-
da 2 otaqlı başqa ev verildi.
Onda artıq biz ailə qurmuşduq.
Mirzə müəllim demişdi imkan
düşəndə daha yaxşı evə
köçəcəksiz. “Təzə Bazar”ın
yanında yazıçılar üçün bir bina
tikilməliydi. O iş pozuldu, 15-16 il
biz 7-ci mikrorayonda yaşadıq.

O ara Mirzə İbrahimovu
Yazıçılar Birliyində sədrlikdən
çıxardılar. Onda Ağa narahat
oldu ki, neyniyəcəyik. Bir dəfə
küçədə rastlaşıblar. Mirzə müəl-

lim deyib ki, narahat olma, Allah
var, rəhmi çoxdu, sənə daha
yaxşı yerdə ev verdirəcəm.
Doğrudan da bir az sonra
təzədən Mirzə müəllimi sədrliyə
qaytardılar və Köhnə Günəşlidə-
ki 5 otaqlı bu mənzili aldıq. Bu
günəcən burdayıq.

- Ömür necə keçdi?
- Çox çətin. Ehtiyac içində

yaşadıq. Hər şeyin səbəbi onun
düzlüyündəydi. İndi də
düşünürəm, dünyada onun

qədər düz adam nə olub, nə də
olasıdı... İnsan da o qədər düz
olarmı? Həmişə ümidlə yaşadı,
ömür bitdi, amma əli bir məqama
çatmadı.

- Düz adam deyəndə nəyi
nəzərdə tutursuz, harada, necə
düz idi?

- Nəsə alsın-versin, belə
işləri yoxudu. Nəfsi tox adamıdı.
7-ci mikrorayonda qalırdıq,
həyətdə balaca bağça vardı,
uşaqlarla orda oturmuşduq.
Günortaya yaxın olardı. Ağa
evdən çıxıb avtobus
dayanacağına gedirdi. Baxdım
ki, durub ora-bura boylanır.
Axşam evə gələndə soruşdu,
səsimi eşitdin? Dedim yox. Dedi
pul tapmışdım – yadımdan çıxıb,
3 rubl idi, yoxsa 5 rubl, rəngləri
oxşarıdı – çağırıb yiyəsini
arayırdım...

“Bilik” Cəmiyyətinin xəttiylə
rayonlara gedirdi, müxtəlif
adamlarla görüşürdü, bəzən
sifarişlər alırdı, amma imtina
eləyirdi. Deyirdim kimdənsə bir
əsər yaz, bir az pul qazan. Deyir-
di pul qazanmağa qalsaydı,
Kosıginin qızına yaxınlaşıb
özümü tapşırdardım. Moskvada
SSRİ Nazirlər Sovetinin o
zamankı sədri Kosıginin qızıyla
birgə oxumuşdular. Belə yaşadı.
Elə bilirdi düzlüklə hər şey yaxşı
olacaq.

- Ağa müəllimin ömrünün,
yaradıcılığının böyük bir hissəsi
sovet dövrünə düşüb. Partiyaya,
Leninə nəsə yazmışdı?

Azər Qaraçənli:
Heç vaxt yazmayıb. Yalnız

lap cavanlığında bircə dənə,
belə deyək, ideoloji şeiri olub.
“Avrora”dan top atıldı” – belə
adlanır, vəssalam. Deyəsən, o
şeiri ilk kitabının çıxması üçün
yazıb. Eyni zamanda hətta o
şeirin də axırını antisovet bir
şeyə çevirib. Atam Kommunist
Partiyasına da heç vaxt üzv

olmayıb.
- Yaradıcılıq xüsusiyyətlərin -

dən danışaq, necə yazırdı?
Gülzar xala:
- Harda gəldi yaza bilirdi.

Uşaqlar balaca olanda dizinin
üstə də yazırdı.

- Övladları barədə...
- Uşaqları məndən çox

istəyirdi. Qızları xüsusilə.
- Yazdıqlarını oxuyurduz,

izləyirdizmi sevgi şeirini sizə
yazdı, ya kimə yazdı deyə?

- Bəzən özü oxuyurdu. Bir
dəfə bir şeir oxudu ki, sənə
yazmışam. Amma başqa qadına
nəsə yazsın, inanmıram, heç elə
adam deyildi. Düz adam idi,
amma çətin adamıdı. Evdə
xüsusən sərt idi. Yoldan tapdığı
pul vardı ha, bir neçə gün
saxladı. Sonra ürəyində niyyət
tutdu. Yenə də o pulu xərclik
eləmədi, yadımdan çıxıb neynə-
di.

Azər:
- Qıraqda da sərtliyi vardı.

Deyəsən, Sabir Əhmədov bir
dəfə atama deyib ki, “Yamacda
nişanə” povestindəki dəli-dolu
qəhrəmanımın - Laçının adını
sənin təxəllüsündən götür-
müşəm. Fiziki cəhətdən güclüy-
dü atam. Kimisə döydüyü, sərt
cavab, kəskin reaksiya verdiyi
də çox olub. Ona görə atamdan,
onun sərt cavabından müəyyən
qədər çəkiniblər. Dediyim odu ki,
həlim adam təsiri bağışlasa da,
atam hamıya münasibətdə
yumşaq olmayıb.

- Azər, Ağa müəllim karyera
barədə düşünürdümü?

- Mən onu duymamışam.
Bəlkə bir səbəbi də o idi ki, vəz-
ifədə olanda istər-istəməz
kiməsə pislik eləməli olursan – o
da bundan çəkinirdi. İkincisi,
özünü yaradıcılığa və müəllim-
liyə həsr eləmişdi. Mənə elə
gəlir, halal yaşamağın yolunu
bunda tapmışdı – müəllimlikdə
və yaradıcılıqda.

Gülzar xala:
- Universitetə getməyi də

Mirzə müəllim məsləhət bilmişdi.
- Övladlarla bağlı arzuları

nəydi, özü bir istiqamət verirdi-
mi?

Azər:
- Laçının ucqar dağ

kəndindən olsalar da, atamgilin
nəslindən xeyli oxumuş adam
çıxıb. Atamın babası Mirzə Əli
kişi adındakı “mirzə” sözündən

də göründüyü kimi oxumuş
adam olub. Atamın atası
Əliqəmə kişi kəndli olub, amma
atamın bir əmisi – Əhməd əmi
həkim olub, Ağdamda səhiyyə
şöbəsinin müdiri işləyib, başqa
bir əmisi – Heydər əmi isə diş
həkimi olub, polkovnik rütbəsi də
varmış. Mirzə Əlinin qardaşı
Müseyib İlyasov Şuşa Müəllimlər
Seminariyasını yaradanlardan
biri və seminariyanın ilk direk-
toru olub. Onların bir başqa qar-
daşı Molla Zülfüqar Göyçə
mahalının qazısı olub. Hər ikisi
37-ci ildə repressiyaya məruz
qalıb. Demək istəyirəm ki, nəs-
limizin istiqaməti oxumağa, elmə
olub. Atam Moskvada əsgərlik
çəkə-çəkə Qorki adına Ədəbiyy-
at İnstitutuna, nəşriyyatlara,
qəzet redaksiyalarına gedirmiş.
Bir dəfə komandir atamın şeir-
lərini əsgər sırasının qarşısında
yandırıbmış. SSRİ Müdafiə
Nazirliyinin “Krasnaya Zvezda”
qəzetində şeirləri dərc olunan-
dan sonra hərbi hissədə atama
münasibət dəyişib. Əsgərliyini
bitirməyə 3 ay qalmış atam
Qorki adına Moskva Ədəbiyyat
İnstitutuna daxil olub. Bəzi
maddi sıxıntıları çıxmaqla,
atamın arzularının bir çoxu həy-
ata keçib – heç birimiz baş kəs-
məklə məşğul deyilik, heç birim-
iz heç kəsə pislik eləmirik. Mən
orta məktəbi bitirəndə çoxları,
lap elə qohum-əqrəba da deyirdi
ki, onu hüquq fakültəsinə qoy.
Fəxri şərqşünaslıqda, Oqtay
filologiyada oxuyurdu onda.
Məni də prokuror görmək
istəyirdilər. Atam mənə bunu
istəmədiyini dedi, heç mənim də
meylim yoxudu... Başqa
fakültəni seçdim, psixoloq ixti-
sasına yiyələndim. Biz hamımız
– 3 qardaş 2 bacı Bakı Dövlət
Universitetini qurtarmışıq. Atam
övladlarından birinin universitet-
də müəllim qalmasını arzu-
layırdı. Gendən baxıb haqqımız-
da universitet müəlliminin
uşaqları kimi düşünən insanlar
bizim necə maddi sıxıntı çəkdiy-
imizi heç ağıllarına da gətirmə-
zlər. Bəlkə bizi universitet müəlli-
mi olmaqdan uzaqlaşdıran bir
cəhət də buydu – misal üçün,
mənim maaşım-qonorarım stajlı
bir universitet müəllimi olan
atamın maaşından çox olurdu.

- Hamının yazan olduğu evdə
ədəbi, yaxud ictimai baxımdan
hər hansı mübahisə, polemika
olurdumu?

Azər (gülümsünür):
- Hə, anamı çıxmaqla hamı

nəsə yazır. Adətən, Fəxri və
Oqtayla polemika olurdu.
Hərdən də Narıngüllə.

Oqtay:
- Sovet ədəbiyyatı haqda

polemika olurdu. Tutalım, mən
sovet ədəbiyyatının məşhur təm-
silçilərinə ağız büzəndə atam
onlardan elə misralar tapıb
deyirdi, istər-istəməz razılaşmalı
olurduq.

- İdeal bildiyi bir klassik və ya
müasir yazıçı, şair vardımı?

Azər:
- Təbiətə bağlılığı, səmi -

miyyətə yüksək qiymət verməyi,
sadəliyi və həmin sadəlikdə dax-
ilən mürəkkəbliyi yazıçı Lev Tol-

stoyu ona çox sevdirmişdi. Tol-
stoyun eynən kəndçilyi, təbii
aləmlə harmoniyada yaşaması,
bir də, əlbəttə, işıqlı olması
atamda ona dərin hörmət oyat-
mışdı. Biz ailədə həmişə atamızı
qayğılı görmüşük. Ancaq
əksəriyyət onu deyib-gülən,
nikbin insan kimi tanıyır. Tolstoy-
da da həmin nikbinlik var. Tol-
stoyun əsərlərində duyulan
kənd, torpaq ətri, mığmığa
vızıltısı, cırcırama cırıltısı,
qarışqaların düzümü atam üçün
yəqin daha cəlbediciydi.
Məsələn, bir də görürdün evdə
hardansa qarışqa topaları peyda
oldu. Atam o yuvaların ağzına
çörək qırıqları düzürdü. Atamdan
sonra qarışqalar yığışıb getdi.

Küçədə, həyətdə də heç vaxt
qoymurdu qarışqaları tapdayaq.
Qarşımıza torpaq yol çıxırdısa,
atam həmişə torpaq yolla gedir-
di. Qarşımıza çıxan hər otu,
bitkini göstərib nəsə danışırdı,
tanıdırdı – o ot kənddə bitir, bu ot
bitmir. Dəfələrlə yanaşı gedəndə
qəfil qolumuzdan tutub saxlayıb:
“Qarışqanı tapdama...” 

Gülzar xala:
- Evdə də qoymurdu qarışqa

yuvasına dərman qoymağa.
Narıngül Bakı Dövlət Univer-

sitetinin filologiya fakültəsini
bitirib, Ağa müəllimin həm də
tələbəsi olub. Narıngül atasıyla
Yessentuki səfərini xatırlayır:

- Şəhərdə bir daş vardı,
pyedestala oxşayırdı. Çıxdı
həmin daşın üstə, özünə
heykələ oxşadıb dedi şəklimi
çək. Deyirdi dosta-tanışa
göstərəcəm ki, Yessuntikidə
mənə heykəl qoyublar. Çox söh-
bətcilidi, yaddaşı itiydi, hər şeyi
detallarına qədər xatırlaya bilirdi.

- Ölüm onunçun nə idi? Bu
mövzuda danışırdımı?

- Məncə, son illərdə öləcəyini
duymuşdu və daxilən ölümə tam
hazırlaşmışdı. Axır illərdə
ibadətlə məşğuludu, ancaq heç
vaxt – bircə dəfə ehtiyatla fikrimi
soruşmağını çıxsaq – mənə
nəsə təlqin eləmədi, belə xas-
iyyəti yoxudu.

Azər:
- Uşaqlıq dövrünə düşən

kitabların çoxunu yazıb
cırıqlamışıq. Həmişə deyirdi ki,
özüm almırdım əlinizdən ki, kita-
ba meyliniz zorla yox, beləcə
sərbəst şəkildə yaransın. Atam
universitet müəllimiydi, Moskva-
da təhsil almışdı, Bakıda
yaşayırdı, amma həmişə bir
kənd adamı kimi qaldı. Tutalım,
kənddən Bakıya, ya Moskvaya
gedəndə ayaqqabısının ipinə bir
ot ilişmişdisə, həmin ot özü
sürüşüb düşməyənə qədər ona
dəyməzdi...

Heç vaxt söz bitmir, söhbət
qurtarmır, həmişə zaman sona
çatır. Ağa müəllimin ölümünü ilk
görən Azər olub. 2007-ci ilin 25
noyabrında Ağa müəllimin otağı-
na gedir, yataqda uzanmış
atasının üzündəki qəribə
təbəssümə baxıb geri qayıdır,
oyatmağa qıymır. Sonradan
başa düşür ki, bu, ölüm
təbəssümüdü... “O dünyaya, o
dünyaya qaldı mənimki” – Ağa
Laçınlının son şeirlərindəndi.

Həmin təbəssümü onun
üzündən daha heç kəs heç vaxt
silə bilməyəcəkdi.

Qurban YAQUBOĞLU
“Gündəlik Teleqraf” qəzeti,

20 sentyabr 2012-ci il

AĞA LAÇINLI BARƏDƏ XATİRƏLƏR...
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Äîê òîð ßáäöëðÿù ìàí Ãà ñûì -
ëû, 1930-úó èë äÿ Èðàí Êöðäöñòà íû -
íûí Óð ìèéà øÿ ùÿ ðèí äÿ äöíéàéà
ýþç à÷ìûøäû. Èá òè äè àè òÿù ñè ëè íè Óð -
ìèé à äà,  îð òà òÿù ñè ëè íè Òå ù ðàí äà
àëàí Ãà ñûì ëû, 1948-úè èë äÿ àëè
òÿù ñèë àë ìàã ö÷öí ÿâ -
âÿëúÿ Ïà ðè ñÿ ýå äèð.
Àíú àã îðà äà ùå÷ íÿ
åäÿ áèë ìÿé ÿí ß. Ãà -
ñûì ëû ×å õî ñëà âà êèé àéà
ýå äÿ ðÿê, Ïðà ãà óíè âåð -
ñè òå òè íè í Áè ëèì âÿ Èú òè -
ìàè-ñèé à ñè ôàêöëòÿ ñè íÿ
ãÿ áóë îëóð. 1952-úè èë -
äÿ óíè âåð ñè òå òè ìöâÿô -
ôÿ ãèéé ÿò ëÿ áè òè ðÿí Ãà -
ñûì ëû âÿ òÿ íè Êöðäöñòà -
íà ãàé û äûð. Èðàí
Êöðäöñòà íû íûí àçàä ëûüû
óü ðóí äà  áåø èë ëèê èí ãè -
ëà áè ìöáà ðè çÿ ñè íè äà -
âàì åò äèð äèê äÿí ñî íðà
éå íè äÿí ×å õî ñëà âà êèé -
àéà ãàé ûò ìà ëû îëóð âÿ
1962-úè èë äÿ Ïðà ãà óíè -
âåð ñè òå òèí äÿ Èã òè ñà äèéé -
àò åëì ëÿ ðè öçðÿ åëì ëÿð äîê òî ðó
àäû íû àëûð. Î, 1970-úè èëÿ ãÿ äÿð
Ïðà ãà óíè âåð ñè òå òèí äÿ Ñî ñè à ëèçì
âÿ Êà ïè òà ëèçì èã òè ñà äèéé à òûí äàí
òÿ ëÿ áÿ ëÿ ðÿ ìöùà çè ðÿ ëÿð îõóéóð.

Ùÿ ð çàìàí îë äóüó êè ìè î, áó èë -
ëÿð äÿ äÿ Êöðäöñòà íûí àçàä ëûã
ìöáà ðè çÿ ñè íè äà âàì åò äè ðèð äè. 

Ùÿ ìèí äþâð äÿ Èðàí äà áàø âå -
ðÿí èú òè ìàè-ñèé à ñè ùà äè ñÿ ëÿð, äîê -
òîð Ãà ñûì ëû íûí Êöðäöñòà íà ãàé ûò -
ìà ñû íà ñÿ áÿá îëóð. Àíú àã ñî íðà -
äàí Èðàí Êöðäöñòà íûí äà áàø âå ðÿí
èú òè ìàè-ñèé à ñè ùà äè ñÿ ëÿ ðèí ÷îõ ãà -
ðûø ìà ñû, ßáäöëðÿù ìàí Ãà ñûì ëû íû
1976-úû èë äÿ Ïà ðè ñÿ ãàé ûò ìàüà
ìÿú áóð åäèð. Î, Ôðàí ñàéà ãàé ûò -
äûã äàí ñî íðà, Ñîð áîí óíè âåð ñè òå -
òèí äÿ Êöðä äè ëè âÿ ÿäÿ áèéé à òû øþ -
áÿ ñèí äÿ ÷à ëûø ìàüà áà ø ëàé ûð. 

Øà ùûí ãà ÷û øû âÿ Èðàí Èñ ëàì èí -
ãè ëà áû íûí áàø âåð ìÿ ñè çà ìà íû, éÿ -
íè 1979-úó èë äÿ éå íè äÿí
Êöðäöñòà íà ãàé ûò ìà ëû îëóð âÿ øÿ -
ùèä îëàí ýö íÿ ãÿ äÿð Êöðäöñòàí
äàü ëà ðûí äà êþù íÿ ïÿ ðÿñò Èðàí ðå æè -

ìè íÿ ãàð øû ìöáà ðè çÿ àïà ðûð. 
Äîê òîð Ãà ñûì ëû 1945-úè èë äÿ

ñèé à ñè ìöáà ðè çÿéÿ áà ø ëàé ûð. Áèð
íå ÷ÿ èë äÿí ñî íðà îíóí ðÿù áÿð ëèéè
àë òûí äà Óð ìèé à äà Êöðä Äå ìî êðà -
òèê Ýÿíú ëÿð Áèð ëèé è íèí òÿø êè ëà òû íû
éà ðà äû ëûð. 1970-úè èë äÿ Èí ãè ëà áè
ìöáà ðè çÿ íè ýöú ëÿí äèð ìÿê ìÿã -
ñÿ äè ëÿ, áèð íå ÷ÿ äî ñò ëà ðû èëÿ éå íè
ïàð òèé à íûí íè çàì íà ìÿ âÿ ïðî ãðà -
ìû íû, ñòðà òå ý èé à ñû íû âÿ òàê òè êà ñû íû
ùà çûð ëàé ûð âÿ éå íè ïàð òèéà-Èðàí
Êöðäöñòà í Äå ìî êðà òèê Ïàð òèé à ñû
éà ðà äûð. Äîê òîð Ãà ñûì ëû 1973-úö
èë äÿ ÈÊÄÏ-íûí ÛÛÛ êîí ãðå ñèí äÿ

ïàð òèé à íûí êà òè áè ñå ÷è ëèð. Ùÿ ìèí
ýöíäÿí, øÿ ùèä îëàí ýö íÿ ãÿ äÿð
Ãà ñûì ëû áöòöí ãó ðóë òàé ëàð äà ïàð -
òèé à íûí Ìÿð êÿ çè Êî ìè òÿ ñè íèí êà -
òè áè ñå ÷è ëèá. Äîê òîð ßáäöëðÿù ìàí
Ãà ñûì ëû ÷û õû ø ëà ðû íûí áè ðèí äÿ áå ëÿ

äåé èð äè:
"- Àçàä ëûã óü ðóí äà ìöáà ðè çÿ

àïà ðàí õàëã î àçàä ëûü ûí ãèé ìÿ òè íè
äÿ âåð ìÿ ëè äèð.  Ùå÷ áèð ìèë ëÿò
çÿù ìÿò ñèç, ìöáà ðè çÿ ñèç, ôÿ äà êàð -
ñûç, þâ ëàä ëà ðû íû ãóð áàí âåð ìÿ äÿí
àçàä ëûüà ÷àò ìàé ûá äûð. Êöðä õàë ãû
äà òà ðèõ äÿí áè ëèð êè, àçàä ëûã ôÿ äà -
êàð ëûã èñ òÿé èð. Ìöáàðèçÿ àïàðàí
õàëã, þçöíö ìöäà ôèÿ åò ìÿéè, áèë -
ìÿ ëè äèð. Áè çèì øÿ ùèä ëÿ ðèí êàð âà íû
óçóí äóð. Áóí äàí áå ëÿ øÿ ùèä êàð -
âû àí ëà ðû ìûç äà ùà äà óçà íàú àã.
Òà ðèõ äÿí áèç äÿ þé ðÿí ìè øèê êè,
âÿ òÿí ïÿð âÿð ëÿð þç ëÿ ðè íè øÿ ùèä
åäÿí äÿ øÿ ùèä ëÿð ö÷öí éàñ ñàõ ëà -
ìàé àã, îí ëà ðû éàä åäÿ ðÿê, âÿ òÿí
óü ðóí äà þëÿí ëÿ ðè ìèç âàð äåéÿ ñå -
âè íÿê. Áèç ãÿ ðàð âåð ìè øèê êè, àíú -
àã âÿ àíú àã îí ëà ðûí éî ëó íó äà -
âàì åäÿê êè, îí ëà ðûí ðó ùó ãàð øû -
ñûí äà óòàí ìàé àã. Ìöáà ðèç ëÿ ðè ìèç
êè ìè èí ãè ëà áè ìöáà ðè çÿ íè äà âàì
åò äè ðèí. Ùå÷ áèð ÷ÿ òèí ëèê âÿ ïðî -
áëåì ëÿð äÿí ãîðõ ìàé ûí. Ùå÷ áèð

÷ÿ òèí ëèéÿ ýþ ðÿ ýå ðè ÷ÿ êèë ìÿé èí.
Áè çèì ìöáà ðè çÿ ìèç ùàãã éî ëóí -
äà, õàë ãû ìû çûí àçàä ëûüû óü ðóí äà
îëàí ìöáà ðè çÿ äèð. Ýÿ ëÿú ÿê ýöí
ö÷öí àïà ðû ëàú àã ìöáà ðè çÿ ùÿð êÿ -
ñèí ÿìÿéè ñàé ÿ ñèí äÿ îë ìà ëû äûð.
Áèç ÷à ëûø ìà ëûé ûã êè, áó ìöáà ðè çÿ -
äÿ èò êè ëÿ ðè ìèç, øÿ ùèä ëÿ ðè ìèç àç îë -
ñóí". 13 èé óë 1989-úó èë äÿ Êöðä
õàë ãû íûí áþéöê îü ëó, èí ãè ëàá ÷û,
ÈÊÄÏ-íûí éà ðà äûú û ñû âÿ ðÿù áÿ ðè
Äîê òîð ßáäöëðÿù ìàí Ãà ñûì ëû âÿ
Ìÿð êÿ çè Êî ìè òÿ íèí, åëÿúÿ äÿ
ÈÊÄÏ-ûíûí õà ðèúè ßëà ãÿ ëÿð øþ áÿ -
ñè íèí ðÿù áÿ ðè Àá äóë ëà Ãà äè ðè
Âéà íà äà êöðä õàë ãû íûí äöøìÿí -
ëÿ ðè, Èðàí Èñ ëàì Ðå ñ ïóá ëè êà ñû íûí
ÿêñ êÿø ôèé à òû òÿ ðÿ ôèí äÿí òåð ðîðú à -
ñû íà øÿ ùèä åäèë äè ëÿð. Øÿ ùèä ëÿð õàë -
ãûí øÿ ðÿ ôè äèð, ìèë ëÿò øÿ ùèä ëÿ ðè èëÿ
óú à ëûð,éöêñÿ ëèð.Øÿ ùèä ùÿð çà ìàí
õàë ãû íûí øÿ ðÿ ô ëè ýöíëÿ ðè íè õà òûð ëà -
äûð.  ßáäéëðÿù ìàí Ãà ñûì ëû âÿ
Àá äóë ëà Ãà äè ðè  êöðä õàë ãû íûí
ãÿë áèí äÿ ÿáÿ äè éà øàé àú àã ëàð.   

Əbdülrəhman Qasımlını
k i m  ş ə h i d  e t d i

Õ î ñ ð î â  Ù ÿ ñ ÿ í
H e y d ÿ r i

- Dr.Ebdulrehman Qasimlo
di sala 1930-an li Kurdistana
{ran]>li bajar] ~rm[y] d]
din].Xwendina xwe ya destp]k[
` navend[ li ~rm[y] ` T]hran]
bi daw[ d[ne>sala1948-an- ji bo

xwendina bilind di/e Par[s]  ji
wuir j[ di/e ?]xoslavakyay] ` li
~n[v]rs[t]ya Prag]>be,a
Zan[sta Civak[ ` S[yas[
dixw[ne. Qasimlo sala 1954-an
vedigere Kurdistan] ` pi,t[ p]nc
sal]n xebat  ` teko,[n] car din
di/e ?]xoslavak[yay]. Di
sala1962-an de li ~n[v]rs[t]ta

Prag] li ser Abor[ya sos[al[zm `
abor[ya kap[tal[zm] dersan
dide. Her di v] sal] de ji bo
r]xistin ` ge,kirina xebata gell]
kurd li Kurdistana {ran]>vedi-
gere Kurdistan].Dr.Ebdul-

rehman Qasimlo di navbera
sal]n1976-a ` 1978-an de li
Par[s]> li ~n[v]rs[t]ta Sorbon]
di be,a Ziman ` <aristan[ya
Kurd[ de dixebite ` di sala
1979-an  de car din vedigere
Kurdistan] ` heta roja
,eh[dbuna xwe  li  c[yay] Kur-
distan]>li dij[ r]j[ma kevneper-

est [slam[ t]diko,e.Dr.
Qasimlo  di sala 1945-
an de dest bi xebata
s[yas[ dike.Pa, /end
salan li ~rm[y] bi
serokat[ ` xebata w[
Yekit[ya Xort]n
D]mokrat ]n Kurdis-
tan] d] damezi-
randin]. Di sals 1970-
an de ji bo p],xistina
xebat] bi /end
heval]n xwe ra pro-
qram ` destur `
niqt]n giring[y]n
strat]j[ ` takt[k]n
P.D.K.{.-] amade
kirin.Dr Qasimlo di

sala 1973-an>di III -[na Kongra
P.D.K.I.-] de ji bo sekreter[ya
part[y] d] hilbijartin.Ji w] sal]
heta <EH{DBUNA xwe>
Qasimlo di hem`  kongir]n
part[y] de ji bo endamet[ya
Kom[ta Navend[ ya part[y] `
pa,] j[ ji bo sekreter[ya part[y]
t] hilbijartin.

Dr.Ebdulrehman
Qasimlo di
hevpeyv[neke xwe de
weha digot:" Gel] ku
ji bo azad[y] bit]ko,e>
div] bihay] w]
azad[y] j[ bike. Tu
millet b] zehmet[ `
t e k o , [ n > b ]
fedekar[>b]y[ q`rban
kirina law]n
x w e > n e g [ h [ , t [ y e
azad[y].Gel] kurd j[ ji
m]je dizane ku azad[:
f e d a k a r [
dixwaze>xweparastin
dixwaze. Karwan]n
,eh[d]n me dir]je w[
hin dir]jtir j[ bibe. L] me ji v]je
biryara xwe daye ku em di roj]n
,eh[d b`na ,eh[d]n xwe de> di
roj]n b[ran[n]n wan
de>negir[n.Me biryar daye ku bi
ted] ` bi ten] riya wan
bidom[nin ku li p], /av `  b[r]n
wan ,ermezar nebin. Weke wan
xebata xwe bidin ser[. J[ /i

nexwa,[ ` probl]man netirsin>
xwe ji /i zehmet[yan nedin
pa,.Xebata me>xebateke bi heq
e; xebata azad[ya milletek[ ye.
Xebateke ji bo pa,eroja nif,]n
din.Eger nif,] me wez[fa xwe bi
/ak[>bic[h b[ne>em ] pi,trast
bibin ku nif,]n b]n> w] b]
,eh[dbin."  Õîñðîâ Ùÿñÿí

Doktor Ebdulrehman 
Qasimlo k] ,ehîd kir
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BAŞ KOMANDANIM

Qeyrətinə qurban olsun Balayan,
Zori kimi Serj kimi bevicdan.
Ramili buraxdın, yandı  Sərkisyan,
İki yüz il yaşa, Baş Komandasnım,
Səninlə fəxr etsin Azərbaycanım.

Ramil ki gələndə Azərbaycana,
Sənə heyran oldu nə qədər ana.
Zorilər qaldılar çox yana-yana,
İki yüz il yaşa, Baş Komandanım,
Səninlə fəxr etsin Azərbaycanım.

Uç rəngli bayrağı qaldlrdın göyə,
Erməni məhf olsun! Sən deyə-deyə.
İgidliyin xalqa oldu hədiyə,
İki yüz il yaşa, Baş Komandanım,
Səninlə fəxr etsin Azərbaycanım.

Çox şükür qürbətdə yaxşı qalıbdır,
Xalqının qəlbində O ucalıbdır.
Doğma xalqı üçün zəfər çalıbdır,
Sən də zəfər çaldın, Baş Komandanım,
Səninlə fəxr etsin Azərbaycanım.

İradən, İlhamın gətirdi  Onu,
Sevindirdin Vətənimdə milyonu.
Prezidentimiz ol ta ömrün sonu,
İki yüz il yaşa, Baş Komandanım,
Səninlə fəxr etsin  Azərbaycanım.

Bu igidlik qalıb  Heydər atadan,
O da xalqı üçün bağışladı can.
Baxdı O Dahiyə, yandı Sərkisyan,
İki yaz il yaşa, Baş Komandanım,
Səninlə fəxr etsin Azərbaycanım.

Gözün aydın olsun, Azərbaycanım,
Ay mənim şöhrətin, ay mənim şanım,
Səninlə fəxr edir Milli Nərimanım,
İki  yüz il yaşa Baş Komandanım,
Səninlə fəxr etsin Azərbaycanım.

GÖZƏL  DAĞLAR

Yenə çiskinlidir o gözəl dağlar,
Qarı ilə boran təntidir onu.
Buzlaşıb axammır sərin bulaqlar,
Qayalar dəyişib o qara donu.

Qartal qayalarda görünmür hələ,
Qayaların başı ağappaq duman.
Yamaclar gözləyir yaşıl yaz gələ,
Gözəlləşir onda yaz gələn zaman.

Daraşır güneyə qoyun sürüsü,
Çoban tütəyini çalır astaca.
Çəpişə dov gəlir təkə irisi,
Təkəlik eyləyir olsa da qoca.

Minir at belinə özünə güvənən,
Çapır kəhər atı belədən-belə.
Qəhrəman kimdir hər ovdan dönən,
İgidlik lazımdır daimi elə.

Uzaqdan baxıram Murov görünür,
Təəssüf ki, mən ora gedə bilmirəm.
Görürəm başında duman sürünür,
Baxıb qəmlənirəm deyə gülmürəm.

Necə gülüm, gəzdiyim o dağ-dərə,
Mənim ata yurdum, oylaqlarımdı.
Gedərdim Qoçdaşa, o Sarıyerə,
Qoyun otardığım yaylaqlarımdı.

İndi həsrət ilə uzaqdan baxır,
Köksümü ötürüb, qəhərlənirəm.

Baxdıqca gözümdən qanlı yaş axır,
Qaralır sifətim, sanki kömürəm.

Qurtar bu əzabdan məni əskərim,
Ali baş komandan əmr verəndə.
Ümidi itirmə, Allaha kərim,
Əlimə silahı alaram mən də.

“Ümid sənə qalıb” dedi Qabilim,
Rəhmətliyin sözü bir həqiqətdir.
Bu şüarı saxla hər ayım, ilim,
Yurd yağıya qalsa, böyük töhmətdir.

QAR  YAĞIR,  ŞAXTADIR

Qar yağır, şaxtadır, soyuqdur bu gün,
Allahın qəzəbi tutubdur yaman.
On dərəcə şaxta bürüyüb bütün,
Hər yerdə söylənir Allaha aman.

Deyirlər bu şaxta bir dəfə olub,
Bakıda altmış il bu ildən əvvəl.
Onda da Bakının sifəti solub,
Yenə həmin şaxta olubdur əngəl.

Çöllərdə görünmür yazıq sərçələr,
Şaxtadan qırılıb yoxsa görünmür.
Budur dünyamızda nələr var nələr,
Sürünən o canlılar da sürünmür.

Azca çıxdım çölə, dondu bədənim,
Şaxta qılınc kimi kəsdi üzümü.
Küləyin səsidir sanki həzin him,
Şaxta həmlə edib tutdu gözümü.

Allahın qəzəbi tutubdur niyə?
Yaratdığı hamı nanəcib deyil.
Neçəsi yaramaz olubdur deyə,
Eyləmə Allahım, yaxşılar var bil.

Qəzəbin tutsa da Qəddafilərə,
Qəddafilər tək-tək vardır dünyada.
Qəzəblərin heç vaxt verməz səmərə,
Bezib insanlardan bezib dünya da.

Yalvarıram Sənə, rəhm eylə bizə,
Ey bizi yaradıb, yaşadan Xudam.
Çox da fikir vermə əqidəmizə,
Səni çox istəyir nə qədər adam.

08.02.2012

KƏNDİMİZƏ  DÜŞDÜ  YOLUM
Kəndimizə düşdü yolum,
Bircə həftə burda qalım.
Gördüm yaman seyrəkləşib,
Onda sanki sındı qolum.

Görünmür Nadir Cabbarov,
Onunla çox eylədik ov.
Heyif sənə gözəl kişi,
İgid idin, həm dəlisov.

Şair Əziz, O Rzasoy,
Artıq yoxdur O, incəboy.
Tamam dəyişibdir kəndim,
Kənddə artıq çalınmır toy.

Olan toylar çox gülməli,
Şadlıq evlərində bəli.
Yoxdur keçmişki havalar,
Oynayanlar sanki dəli.

Çalınmayır “Uzundərə”,
Tullanıb düşdükcə hərə.
Tarap-turup, şaraq-şuruq,
Bax belədir toy mənzərə.

Toylarda oturmaq olmur,
Hirslənən başlara dolmur.
Nə çalınır bilinməyir,
Heç biri ağılda qalmır.

Nələr olur, nələr Allah!
Hələ sağam çox inşallah.
Kənddə çox qala bilmirəm,
Həqiqətdir bilin vallah.

28.08.2011

САВАЛАН

Халиг сяни ня вцгарлы йаратмыш,
Яйилмяздир мяьрур башын, Савалан!
Сямянд иля Щейдярбаба симсарын,
Гой вар олсун йар-йолдашын, Савалан!

Уъа танры чаьрышына щай вериб,
Бцллур кими чешмя вериб, чай вериб.
Хагани дя эювщяриндян пай вериб,
Ня эюзялдир бу даш-гашын, Савалан!

Иэидликдя алнын ачыг, цзцн аь,
Гоч Нябидян верярмисян бир сораг?
Йаьылара ясир дцшцб Гарабаь,
Щарай чякир ган гардашын, Савалан!

Овчуларын даьдан-даьа из тутур,
Сяййащларын эядикляря цз тутур.
Ашыгларын ъялалына саз тутур,
Билинмяйир вахтын, йашын, Савалан!

Хятаи дя эярдяниня гол ачды,
Чийнин цстдян эялян эцня йол ачды.
Дастан олуб дилдян-диля долашды,
Щяр дюйцшцн, щяр савашын, Савалан!

Чох чякмисян елин-эцнцн одуну,
Аьлатмысан йаьысыны-йадыны.
Сюйлядикъя Сяттарханын адыны,
Диля эялди мин бир дашын, Савалан!

Эцнейлярдя чешмялярин балланыр,
Эюзяллярин ал эейиниб салланыр.

Йай эцнцндя гарын тязя халланыр,
Гузейиндян эетмир гышын, Савалан!

Зявварынам, мяня аби-щяйат вер,
Савашдайам, бир гылынъ вер, Гырат вер.
Кцрдоьлуйа бир ъцт эцмцш ганад вер,
О да сянин гызылгушун, Савалан!

1998
***

Тяпя бойда булуд йумаг
Чюзцлцр, мил-мил тюкцлцр.
Еля бил эюй зямисиндян
Бичилиб сцнбцл тюкцлцр.
Йаьыш дюйцр баь-баьаты,
Лячяк-лячяк эцл тюкцлцр.
Даь ашаьы гыжщагыжла
Чайа сары сел тюкцлцр.
Йаьышдан яйилир сюйцд
Сулара тел-тел тюкцлцр.
Дальа бянди йыхар дейя
Сел аьзына ел тюкцлцр.
Йаьыш дюнцр хатиряйя
Эцн тюкцлцр, ил тюкцлцр.
Кюнлцмдян бир эюзял кечир,
Эюзцндян нисэил тюкцлцр.
Шимшяк чахыр, эюзлярими гамашдырыр.
Боз булудун иплийиня
Хяйалымы долашдырыр.

ХЯЗЯЛ ТЮКЦЛЦР

Тяпялярдян нарын-нарын йел ясир,
Ханбулана гызыл хязял тюкцлцр.
Аллащ-аллащ, щюкмцня бах бу эюлцн,
Эцмцш габа санасан лял тюкцлцр.

Дямираьаъ щей гызарыр кюз кими,
Хязялляри юпцлмцш бир цз кими.
Бу даьлара дейиляъяк сюз кими
Йахына эял, эюр ня эюзял тюкцлцр.

Мян ня дейим гялби, рущу дцшкцня,
Нифрин тюкцр танры верян беш эцня.
Ъан Кцрдоьлу, бир эюзяллик ешгиня,
Ганын бурда ахыр-язял тюкцлцр.

Ханбулан, 22.11.1997.

HHüseyn
KKürdoğlu

NNәәrriimmaann
ӘӘyyyyuubb

REBBÊ JORÎN, RİCA DİKİM, 
VÊ DUA MİN QEBÛL BİKE

Xwezil, xwezil, zû bihata ewa roja,
Welatê min derkata ji dewa-doza.
Neyarêd me bişewitya, bibiya rijî,
Dost-aşîtîyê axa daykam têkra tijî.

Dê û dota bixistana cilê tarî,
Kurdistanam bixemiliya bê hejarî.
Ezmanê mij îdî bibuya çîk û sayî
Gelêm axa kal û bava bibuya xayî.

Çem û kanî ji xwîna sor paqiş bûna,
Rêwyê rîya êwira da ne zeryana.
Sosin, rihan, kulîlkêd al, nergîzêd bîn,
Xasbaxçara bişandаna bersîv, mizgîn.

Hemû bînber têketana xewa şirîn,
Bilbil şabûya, biqalanda reng û rengîn.
Xort tev keça bigeryana daristana,
Şa bibyana gund-bajara, deşt-zozana.

Zagros, Nemrûd, Agrîya kal, Sîpanê sar
Çavronkayî bidana hev kubar-kubar.
Amed, Bitlîs, Makû, Bîngol, Qers, Qaqizman,
Cizîr, Mereş, Mardîn, Ruha, Wan, Erdehan.
Dihok, Zexo, Mehabada dîrok zêrîn,
Kerkûk, Hewlêr, him Helebce dil kul-birîn.

Dêrsim, Serdeşt, Silêmanî, her çar parçe,
Nav êgir da nebûyana parçe-parçe.
Dibistana biaxivya zimanê dê,
Zulm-zelûlî îdî biçûya ji vê dinê.
Min jî hilda kaxet, qelem, pirtûkêd xwe,
Gelê xwe ra têr bixanda helbestêd xwe.

HESRETKÊŞE TE ME, WELAT

Dinalim, dizêrim, bê te, welat,
Bê piştim, bê çarim, dûrim, welat.

Sêfîlim, sêwîme, bê par, bê war,
Dêyî, ez ewledê te me, welat.

Xîret, şeref, zarê minî, welat,
Sî û sitar, edla minî, welat.
Wek te bilind tu erş tune,
Gulî, ez gulvanê te me, welat.

Hêlîna germ, qubla minî, welat,
Şeref, xemil, rewşa minî, welat, 
Zemzemî, teverikî, boy tew Kurda,
Timê hesretkêşê te me, welat.

Rewîme, digerim, nawînim te,
Direvim, dibezim, naghîjim te,
Xalî nabin çavêm av û hêsra,
Dîlim, dilêşim, tengezarê te.

Xwezil min bask weda esmanê te,
Aza bimeşyama ser axa te.
Xwînxwar hemêza te zû derketa,
Ewil pîrozkira min cejna te.

BBaarrîîyyêê  BBaallaa
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Əvvəli ötən sayımızda
Daşdəmir beş nəfər cavan oğlanla bir-

likdə xeyli əski və neft götürüb «bismillah»
edərək aşağı dəyirmana tərəf endilər.
Dəyirmana çatan kimi onun bir neçə
yerindən əski qoyub üzərinə neft tökərək
od vurdular. Alov göyə qalxdı. Daşdəmir
isə yoldaşları ilə Qalaya qayıtdılar. Çuxur
məhəlləsinin cavanları onları alqışladılar.

Ermənilər Şuşakənd tərəfdən böyük
bir alov qalxdığını gördülər. Onlar Dəyir-
manda müsəlmanların olduğunu zənn
edərək oraya çatarkən atəş açmağa
başladılar. Sonra ehtiyat edə-edə gəlib
oraya çatanda gördülər ki, heç kim yox-
dur. Onlar tökülüb dəyirmanı söndürmək
istəyəndə gördülər ki, maşınların əsas
yerləri yanıb. Onlar dəyirmanı sahibsiz
qoyub getdiklərinə çox təəssüfləndilər.

Bir neçə gündən sonra məlum oldu ki,
dəyirmanın bir para yerləri yanmayıb.
Həmin Daşdəmir altı nəfər cavanla gecə
həmin dəyirmana gələrək yanmayan
alətlərə və bir neçə otağa od vurub
yandırdılar. Bacardıqları qədər də un-
buğda götürüb Qalaya gəldilər.
Şuşakənddən alovu görənlər dəyirmana
tərəf atəş açmağa başladılar. Arada dəyir-
mandan bir neçə dəfə bərk gurultu səsi
gəldi. Dedilər ki, ermənilər aftafalara barıt
və yumru dəmirlər dolduraraq lazım

gəldikdə onlardan partlayıcı bir maddə
kimi istifadə etmişlər. Belə ki, onlar part-
latmaq istədikləri yerə həmin aftafadan
birini qoyub, piltə ilə lüləyə uzaqdan od
vururlar. Bu zaman aftafa gurultu ilə part-
layıb, onun parça-parça olmuş gövdəsi və
yumru dəmirlər hər tərəfə yayılır. Görünür
dəyirmanda partlayan da belə aftafalar
olmuşdur.

Ermənilər isə bunun əvəzini çıxmaq
üçün Muxətər kəndinə gələrək Hacı
Əsgər uşağının burada olan bir bağına və
balaca evinə od vurub yandırırlar. 1323-
cü il zilqədə ayının 9-da dilənçi Bayramın
12 yaşlı Ağca adlı qızı bir şahı götürüb
neft almağa gedir. Yollar bağlı olduğundan
bazarda neft olmur. Bir mömin bəndə qızı
evinə apararaq şüşəsini neftlə doldurub
yola salır. Qız geri qayıdanda yolunu azıb
erməni məhəlləsinə çıxır. Ermənilər onu
tutub qımdatların yanına aparırlar. Qım-
datlar Ağcadan soruşurlar ki, müsəlman-
ların yeməyi çoxdurmu? Qız cavab verdi
ki, hər yerdə çoxdur, amma yalnız bizim
evdə yoxdur. Qımdatlar yenə soruşdular
ki, müsəlmanların atmağa nəyi var? Qız
cavab verdi ki, topları, hamıda və hər
evdə tüfəng və tapança çoxdur. Bu sual-
cavabdan sonra ermənilər qonşu otağa
keçdilər. Bir azdan Ağcanın yanına bir
erməni övrəti gələrək qıza dedi ki, bir də
ermənilər səndən müsəlmanların əhvalını
soruşsa, deginən ki, müsəlmanlar sizi
qıracaqlar. Bax, deməsən səni diri-diri
öldürəcəklər. Bir də müsəlmanlara
deginən ki, dəxi dava bəsdir, evimiz
yandı, malımız, dövlətimiz getdi. Allah
xatirinə qoysunlar rahat oturaq.

Ermənilər yenə də gəldilər. Onlar qız-
dan sual etdilər ki, müsəlmanlar nə işdə
və nə fikirdədirlər?

Qız cavab verdi ki, sizi qıracaqlar.
Erməni onun üzərinə qışqıraraq sus-
masını əmr etdi. Sonra çay içməyə və
horra kimi bir şey yeməyə başladılar.
Mənə də təklif etdilər, lakin iyrəndim.
Səhərisi gün ermənilər Ağcanı polisə
təhvil verdilər və bildirdilər ki, yolunu azıb

erməni məhəlləsinə gəlib çıxıbdır. Polis
övrəti ilə bərabər, qızı da sankaya
mindirib müsəlmanlara təhvil verdilər.

GÜLABLI ƏHVALATI 
(1323-cü İL ZİLQƏDƏ AYI)

Bu günlərdə Tağ, Tuğ, Dağdağan,
Mirikəndi, Harov və digər ətraf kəndlərdən

ermənilər cəm olub qımdatlarla məs-
ləhətləşərək belə qərara gəldilər ki,
Qalanı asanlıqla ələ keçirmək üçün əvvəl-
cə ətraf kəndlərdə yaşayan müsəlmanları

erməni hücumları ilə təngə gətirərək bir
qismini qırmaq, digər qismini isə qaçırt-
maq lazımdır. Kəndlərdən müsəlmanları
təmizlədikdən sonra buralar xalis «Hayas-
tan torpağına» (Ermənistan) çevriləcək.
Bu məqsədlərini həyata keçirmək üçün
əvvəlcə Gülablı üzərinə hücuma keçdilər.
Onlar Gülablıya çatarkən əvvəlcə bir
adam göndərdilər ki, kəndin özündən bir
xəbər gətirsin. Həmin adam gəlib gördü
ki, kəndin kişilərinin çoxu Qalada, kənd-
bazarlarda, toylardadırlar. Kənddə isə
övrət-uşaq və qocalardan və bir neçə
tüfəngdardan başqa heç kəs yoxdur. Odur
ki, ermənilər cəsarətlə kəndin üzərinə
yeridilər. Əvvəlcə istədilər ki, məscidi
dağıtsınlar. Kənddə olan tüfəngdarlar
səngərlərə girərək erməniləri gülləyə tut-
dular. Beləliklə, atışma başladı və dörd
saat davam etdi. Ermənilərin çoxusu açıq-
da, müsəlmanlar isə səngərlərdə
olduğundan ermənilərdən 61 nəfər qətlə

yetirildi. Az qalmışdı ki, ermənilər geri
qayıtsınlar. Bu zaman müsəlmanların gül-
ləsi qurtardı. Onlar qaçıb bir yerdə
gizləndilər. Ermənilər əhvalatı başa düşüb
kəndə daxil oldular. Onlar evləri gəzə-
gəzə qarət edirdilər. Ermənilər 20 nəfər
uşaq, bir neçə qoca və bir kor kişinin
qapıları bağlayaraq gizləndikləri bir evə
çatdılar. Ermənilər evin bir tərəfini deşib
ot-saman qoyaraq od vurdular. Evdəkilər
tüstüyə tab gətirə bilməyib qapını açaraq
bayıra çıxdılar. Ermənilər tökülüb bu
günahsız uşaqların və qocaların hamısını
gülləyə tutub qətlə yetirdilər. Əllərinə
düşən malları isə qarət edib apardılar.
Sonra isə məscidə dolaraq orada olan
xalı, gəbə və sairə əşyaları qarət etdikdən
sonra minbərinə od vurdular. Ermənilər
Gülablıdan sonra Abdal kəndinə hücum
edərək onu mühasirəyə aldılar. Bir gecə-
gündüz atışma davam etdi. Bu davada
müsəlmanlardan 40 nəfər kişi, övrət-uşaq
qətlə yetirildi. Ermənilər burada da məsci-
di qarət etdilər.

Ə L A V Ə: Bu günlərdə Malıbəylidə
olan kazaklardan biri və bir nəfər də qoca
müsəlman hər ikisi bir araba ot aparmaq
üçün ştaba gəldilər. Bu zaman ermənilər
onları gülləyə tutdular. Bu qəfil atəşdən
kazak ağır yaralandı, müsəlman isə həlak
oldu. Kazaklar istədilər ki, orada olan

ermənilərin hamısını qırsınlar, lakin
onların böyüyü buna mane oldu. Kazak-
ların rəisinin göstərişi ilə erməni evlərinin
hamısı mühasirəyə alınaraq axtarış
aparıldı. Tapılan tüfəng və patronların
hamısı müsadirə olundu. Bir erməninin
dükanından iki bomba, xeyli barıt və bir
neçə ədəd beşaçılan tüfəng tapıldı. Təftiş
nəticəsində ermənilərdən yetmiş ədəd
tüfəng müsadirə olundu.

Ə L A V Ə: Şuşanın yolu bağlı
olduğundan ərzaq qıtlığı yaranmışdı. Bir
daha müsəlmanların izzətli əyanları və
camaatı Qalaya göndərmək üçün neçə
min pud un, düyü, buğda, qənd, neft və
başqa şeylər tədarük etdilər. Dövlət Qala
yolunu ermənilərdən azad etmək üçün top
və beşaçılan tüfənglərlə silahlanmış bir
neçə dəstə əsgər və onlara rüşvət
almayan, xoş xasiyyət bir komandir
göndərmişdi. Həmin komandir öz dəstəsi
ilə Ağdama gələrək gördü ki, Qala yolunu
erməni quldurlarından azad etmək üçün
beş minə qədər silahlı müsəlman igidləri
atlanaraq onu gözləyirlər. Dövlət
dəstələrinin komandiri onlara müraciət
edərək bildirdi ki, sizin bu işdən ötrü oraya
getməyiniz lazım deyil. Mən öz qoşunum-
la bu yolların açılmasına, şəhərə sursat
və ərzaq çatdırılmasına müvəkkiləm. Ayrı
işlərə mən qarışmıram. Odur ki, yolları
açıb ərzağı Qalaya çatdırdıqdan sonra siz
mənsiz nə istəsəniz edə bilərsiniz. Bu
sizin öz işinizdir. Bundan sonra camaat
tədarük etdikləri ərzaq və başqa şeyləri
yetmiş arabaya yükləyərək dövlət qoşunu
ilə birlikdə Şuşaya yola düşdülər.
Əsgərana çatan kimi komandirin əmri ilə
yolun hər iki tərəfində hündürlüklərdə
düzəldilmiş erməni səngərlərinə toplardan
atəş açdılar. Ermənilər pərən-pərən olub
hərəsi bir tərəfə qaçdı. Səngərlərdə bir
erməni belə qalmadı. Xan bağından
keçənədək yol boyu qurulmuş erməni
səngərlərinin hamısı toplardan açılan
atəşlərlə darmadağın edildi. Bu atəşlərin
qarşısına bir erməni belə cürət edib çıxa
bilmədi. Beləliklə, ərzaq dolu arabalar və

qoşun gəlib Şuşaya daxil oldu. Arabalarda
gətirilmiş ərzağın bir qismi sahiblərinə çat-
dırıldı, bir qismi isə ucuz qiymətə
kasıblara və qəriblərə satıldı. Gətirilmiş un
isə çörəkçilərə verildi ki, bişirib ucuz
qiymətə xalqa satsınlar. Dövlət qoşu-
nunun əsgərləri evlərdə, komandir isə
deputat Balaca Hacı Sadığın evində tam
ehtiramla yerləşdirildi. Şəhərin əyanları və
ziyalıları gəlib komandirə öz razılıqlarını
bildirdilər.

Bir həftədən sonra şəhərdə əhalinin
güzəranı yenə də çətinləşdi. Nəcib və
qeyrətli müsəlmanlar 130 araba ərzaq
hazırlayıb qoşunla birlikdə Şuşaya
gətirdilər. Yolda ermənilər arabaların
hərəkətinə mane olmaq istəsələr də buna
nail ola bilmədilər. Atılan topların səslərini
eşitcək hərəsi bir tərəfə dağılırdı.

Ərzaq gəlib Şuşaya çatdıqdan sonra
qoşunu müşayiət edən və 12 at qoşulmuş
divardağıdan topu gətirib divanxananın
qabağına qoydular. Bu vaxt erməni Kiki
Kələntərov da generala yaxınlaşaraq
xahiş etdi ki, onun şərəfinə erməni məhəl-
ləsində hazırlanmış gözəl mənzilə buyur-
sun. General acıqla ona cavab verdi ki,
siz erməni tayfasına inanmaq olmaz.
Gürcü, müsəlman və rus qardaşdırlar.
Onların sözləri də, özləri də düzdür.
Ancaq sizin tayfaya etibar etmək olmaz.

Buna görə də mən müsəlman məhəl-
ləsində qalacağam.

AYRI-AYRI KƏNDLƏRDƏ BAŞ 
VERMİŞ MÜNAQİŞƏLƏR

(1323-cü İLİN ZİLQƏDƏ AYI)
Bu tarixdə müsəlmanların Sərv

kəndində ermənilərlə bərk toqquşması
oldu. Müsəlmanların bir parası bu toqquş-
maya hazır olmadığından əvvəlcə müsəl-
manlardan iyirmi nəfər şəhid oldu. Bun-
dan qeyzlənən müsəlman silahlıları «Ya
Allah» deyərək erməniləri mühasirəyə alıb
gülləbaran etdilər. Ermənilərdən 50
nəfərdən çox adam öldürüldü, o qədər də
yaralandı. Bundan sonra ermənilər
qayıdıb səngərlərə girdilər. Müsəlmanlar
da öz yerlərinə qayıtdılar.

Həmin tarixdə Cavanşir müsəlmanları
dəstə bağlayıb Çaylı kəndinə hücum
etdilər. Bu hücumda on iki nəfər erməni
öldürüldükdən və iyirmiyyə qədər yara-
landıqdan sonra qalanları qaçmağa
başladılar. Kənd tamamilə boşaldı və
müsəlmanların əlinə keçdi. Qaçan
ermənilər bütün kəndlərə səpələnərək
baş vermiş hadisə haqqında onları xəbər-
dar etdilər. Bir neçə kənddən ermənilər
toplaşaraq Dəmirli adlı müsəlman kəndinə
hücum etdilər. Kəndin əhalisi uzaqgörən-
lik edib qabaqcadan əşya və azuqələrini
başqa yerə aparmışdılar. Odur ki, bu bal-
aca kəndə hücum nəticəsində o qədər də
zərər dəyməmişdi. Kəndin əhalisi isə
qonşu kəndlərə qaçmışdılar.

Əhvalatdan xəbərdar olan Cavanşir
igidləri bir neçə dəstə döyüşçü ilə Cany-
ataq və Gülyataq kəndlərinin üzərinə yer-
imişlər. Onlar kəndləri hər tərəfdən
mühasirə etsələr də iki yerdən qaçmağa
fürsət var idi.

Atı və ulağı olanlar öz övrət-uşaqlarını
və azuqələrini götürüb həmin yerlərdən
çıxıb qaçdılar. Kəndlərdə qalanlardan yüz
nəfərə qədəri öldürüldü, yüzdən artığı da
yaralandı. Kəndlərdə qalan ermənilərin
yaxşı sursat ehtiyatı olduğundan səngər-
lərə girib atışırdılar.

Ardı var

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu
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Adil Vəliyev, xalqla təmasa girin, xalqı dinləqin belə olmaz! 
Adil müəllim, bu ağacların qırılmasımana əmr verəndə əliniz qurumadımı?! Vicdanınız sızıl-

damadımı?! “Beş köpük” mənfəətə görə əlli ilə yaxın ömrü olan bu sağlam ağacları kəsməyə
dəyərdimi? Görəsən, siz Adil Vəliyev Bakıxanov qəsəbəsinə bir ting əkmisinizmi, bu ağacları
kəsdirisiniz? Keçən saylarımızda sizə məsləhət görmüşdük ki, qəsəbənin içini gəzəsiniz. Əhali
ilə tanış olub, söhbət edəsiniz. Otuz ildən bəri təmir üzü görməyən həyətləri gəzəsiniz. Uçuq
eyvanları, viranə parkları görəsiniz. Gəlişinizdən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq, xalqa xid-
mətiniz iki yolun arasına salınmış bağa beş ədəd oturacaq qoymaq olub. Özünüz də bilirsiniz
ki, Bakı şəhərinin Baş Planına əsasən, 2025-ci ilə qədər Bakı şəhərində bir mərtəbəli, üç
mərtəbəli və beş mərtəbəli binalar sökülərək yerində müasir binalar tikiləcəkdir. Sizcə, Bakıx-
anov qəsə bəsinin abadlaşdırılmasına ayırılan pullar gələcəkdə söküləcək binaların fasadına
yapışdırmaqdansa, sökülməyən doqquz mərtəbəli binalara yapışdırılsa və pis vəziyyətə
düşmüş yolların, həyətlərin, zibilliyə çevirilmiş parkların abadlaşdırılmasına sərf edilsəydi daha
yaxşı olmazdımı? Görünür qəsəbənin abadlaşdırılmasına ayrılmış vəsaiti divara yapışdırıl-
maqla daha tez və çox gəlir əldə etmək mümkün imiş. Nədənsə, “arxalı” kimlərə məxsus olan
obyektlər sökülmür. “Hacıoğlu” şirniyyat dükanı kimi. Lakin onun beş metrliyində olan “Fujifilm”
obyekti və onun kimi obyektlər keçmiş icra başçısının icazəsi ilə tikilməsinə baxmayaraq, sahibi
“arxasız” olduğu üçün yerlə yeksan olunur. Nədən?! Keçən sayımızda da qeyd etmişdik, “İdman
liseyi”nin yanında demək olar ki, yolun ortasında tikilən iki üçmərtəbəli villalar niyə sökülmür?
Sahibləri böyük “Ağa” olduqları üçünmü? İcra Hakimiyyətindən yüz metr aralı olan keçmiş
“pivnoy”un yanında yaşayış binalarından iki metr aralı tikilən obyektə necə sərəncam verdiniz?
Siz o binalarda yaşasaydınız bu obyektin tikilişinə razı olardınızmı? Adil Vəliyev, əlinizi vic-
danınızın üzərinə qoyun. Vicdanınız deyəni edin, əgər o sizdə varsa?! Redaksiyadan 

Vicdanınız deyəni edi
OObbyyeekktt  üüççüünn  
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n, əgər o sizdə varsa!

OObbyyeekktt  üüççüünn  
kkəəssiillmmiişş  aağğaaccllaarrıınn  yyeerrii
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Devletsiz halklar AP'de

Avrupa Parlamento-
su, “Yeni devlet modelleri
için halkların kendi gele-
ceklerini belirleme semi-
neri”ne ev sahipliği
yapıyor. Platformda, 32
devletsiz halk temsilini
buluyor. 

“Halkların Kolektif
Hakları için Dünya Ağı-CIEMEN” adı ile anılan bu platform,
2009’da Brezilyada organize edilen Dünya Sosyal Forumu
kararıyla kurulmuştu. Platform, dünyadaki devletsiz halkların
tartışmalar yürüttüğü ve dayanışmalarını geliştirdiği bir çatı
rolü oynamayı amaçlıyor. "Yeni devlet modelleri için halkların
kendi gelecekleri belirleme semineri" adı ile AP’de dün
biraraya gelen platformda, aralarında Kürdistan Network’un da
bulunduğu dünyanın baskı gören çok sayıda halklarının tem-
silcileri bulunuyor. 

50 dolayında AP üyesinin destek ve katılım gösterdiği sem-
iner, dün saat 14:30’da AP Yeşiller grubunun salonunda
gerçekleşti. Konferans boyunca ; “Kolektif haklar ve
demokratik yönetimler”, “Çatışmalı meselelerin çözümü ve
AB”, “Yeni oto-determinasyon (kendi kaderini tayin) için yeni
Perspektifler” ve “Halklarını talebe eden halklar” başlıkları
altında tartışma ve bilgi alış verişinde bulunuluyor.

AP Yeşiller grubuna İspanya’nın Galisya bölgesinde seçilen
Anna Miranda’nın ANF’ye yaptığı açıklamada, "Devletler farklı
kimlikten hakları tam ve hakkaniyetli bir şekilde temsil etmediği
müddetçe, devletsiz halkların da kendilerini ifade etme organ-
larını kurma ve geliştirme hakları var” dedi. AP’deki platformun
da bu kapsamda olduğunu sözlerine ekleyen Mirand, İspanya’-
da ve Kürdistan’da olduğu gibi, Quebec’ten İskoçya’ya kadar,
dünyanın pek çok devletsiz halkının konjonktürel bazda hak-
larını savunma ve sahiplenmede çok atılgan ve sonuç alıcı bir
süreci yaşadığını kaydetti.

Kürtler adına organizede Kurdish Network’tan Eyyüp Doru,
KNK’den Nilüfer Koç ve KON-KURD’dan temsilciler yer alıyor.

Almanya turu sürüyor
İsveç ve Dani mar -

ka'nın ardından Al -
man ya'ya geçen
'Öcalan'a Özgürlük'
otobüsü, Berlin etabını
bitirerek Ham burg'a
geçti. Öcalan'ın öz gür -
lüğünü isteyen Kürt ler,
Avrupa'daki et kin -
liklerini sürdürüyor.
Oto büs turu, imza

kam pan yası ve nöbet eylemi, yeni katılım ve etaplarla devam
ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'e önceki gün gelen
'Öcalan'a Özgürlük' otobüsü yolcuları, dün de bu kentte çalış-
malarını sürdürdü. Önceki Akşam Almanya Mezopotamya
Kültür Merkezi'nde bir halk toplantısına katılan otobüs turu
eylemcileri burada Kürdistanlılarla sohbet toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu
(KON-KURD) Başkanı İsmet Kem, Kürdistan'ın bütün
parçalarında özgürlük talebinin önemli bir ivme kazandığını,
Kuzey Kürdistan'da da Kürt halkının özgürlük talebinin son
derece etkili bir şekilde gündeme geldiğini belirtti. Özgürlük
Otobüsü eylemcilerinden Ozan Şemdin de Rojava'daki izlen-
imlerini toplantıya katılanlarla paylaştı.  Dün ise Brandenburg
Tor'da, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit ve
özgürlük taleplerini içeren yüzlerce bildiri dağıtıldı. Ayrıca imza
formları dolduruldu. Otobüs saat 16:00'da ise Hamburg'a uğur-
landı. 

Basel' de imza kampanyası 
Fransa'nın Strasbourg kentinde bugün 91. gününe giren

süresiz nöbet eylemi devam ederken bir yandan da Öcalan'ın
özgürlüğü için imza kampanyası yürütülüyor.  Öcalan’a Özgür-
lük İnisayitifi’nin başlattığı 'Öcalan'a Özgürlük İmza Kampa-
nyası' İsviçre'nin Zürih ve Bern kentlerinden sonra önceki gün
Basel kentinde de start aldı. 

Basel Kürt Halk Meclisi kadın komisyonu tarafında
başlatılan imza kampanyasının ilk durağı Basel Evangelische
Kilisesi oldu. 

Önceki gün Evangelische Kilisesi'nden Dick Leuvenink ile
görüşen Kürdistanlı kadınlar, imza metnini sunarak "Kilisenizin
imza kampanyasına katılmasını talep ediyoruz" dedi. Leu-
venink ise Öcalan üzerinde uygulanan tecridin büyük bir hak-
sızlık olduğunu belirterek, "Ülkesi için mücadele eden özellikle
Kürt kadınlarının mücadelesini büyük bir saygı ile karşılıyorum.
Bizi ziyaret etmenize sevindik ve ben imza atarak kilisemizin
bu imza kampanyasına destek vermesi için görüşmelere
yapacağım" dedi.

Hakkari izlenimlerini paylaşan
Hakkari Milletvekili Kurt, bir savaş
hali yaşandığını söyledi. "Yaşamını
yitiren her gerilla karşısında 5
kişinin dağa çıktığını" kaydeden
Kurt, barış ve çözüm için halen bir
fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bir-
likte bir çözüm üretmeliyiz. Varıla-
cak yer çözüm masasıdır.
Hükümetin bir an evvel adım
atması gerekir" dedi.

BDP Hakkari Milletvekili Adil
Kurt, Kürt sorunu konusunda ''Ne

olursa olsun, ne kadar insan ölürse
ölsün eninde sonunda varılacak
yer çözüm masasıdır'' dedi. 

Kurt, Meclis'te Hakkari izlenim-
lerine ilişkin basın toplantısı
düzenledi. Hakkari'de 19 Hazi-
ran'dan bu yana ''asker, polis,
gerilla dahil olmak üzere''
günde ortalama 10 kişinin
yaşamını yitirdiği bir tablonun
yaşandığına dikkat çeken Kurt,
karakoldan dışarı çıkan polis ve
askerin 24 saat sıcak temas
ihtimaliyle karşı karşıya bulun-
duğunu söyledi. Bu tablonun bir
savaş halini yansıttığını kayde-
den Kurt, "Bunun Türkiye'yi adım
adım kaosa sürüklediğini ifade
ediyoruz. Burada herkes kaybediy-
or" dedi. Bölgedeki savaş gerçek-
liğinin batı kamuoyundan
gizlenerek ortadan kalkmış olmay-
acağını belirten Kurt, Kürtler
nezdinde bir duygu kırılmasının
ötesinde, bir siyasi kırılma
yaşandığını gözlemlediğini söyledi.
Kurt, ''İnsanlar artık siyaset kuru-
muna inancını yitirmiş durumda,
Kürt sorununun barışçıl çözümüne
inancını yitirmiş durumda'' ifadesini
kullandı. "Yaşamını yitiren her geril-

la karşısında 5 kişinin dağa çık-
tığını, son aylarda rekor düzeyde
bir katılımın olduğunu" aktaran
Kurt, bu tablonun bölgedeki
gerçekliği yansıttığını dile getirdi.

Çözüm için halen fırsat var
Yaşanan kayıplar üzerinden

istatistikler ortaya koymanın
basiretsizlik olduğuna işaret eden
Kurt, "Asker, polis, gerilla, her gün
bu ülkenin insanları ölüyor. Her gün
bir eve ateş düşüyor. Anneler ağlıy-
or. 

Çıkıp istatistik ortaya koymak
yüreklerdeki yarayı daha da dağlıy-
or. Bu sorun hepimizin sorunu. Bu
kanayan yarada Türkiye'de siyaset

yapan herkesin sorumluluğu var.
Sorunun çözümünü gündemine
almayan siyaset kurumu bu ölüm-
lerin sorumlusudur" diye konuştu.
Henüz geç kalınmadığını, barış ve
çözüm için halen bir fırsat olduğunu
vurgulayan Kurt, "Biz sorunun
çözümünü gündemine alan,
demokratik barışçıl adımlar atma
noktasında bir irade ortaya koyan
demokratik yolları işleten bir
Başbakan görmek istiyoruz. Henüz
iş bitmiş, tüm yollar tükenmiş değil.
Öyle olsaydı, her defasında
Hükümet'e, Başbakan'a çağrıda

bulunmazdık. Başbakan bu ülkenin
De Klerk'i olabilir. Henüz geç kalın-
mış değil. Herkes elini taşın altına
koymalı, birlikte bir çözüm üret-
meliyiz" diye konuştu. 
Milliyetçilik yapanlar Türk değil 

Türkiye'nin milliyetçilikten çok
zarar gördüğüne dikkat çeken Kurt,
Türkiye'de milliyetçilik yapan,
insanların kanı üzerinden rant
devşirenlerin hiçbirinin Türk
olmadığını, bu kesimlerin
Türkiye'ye zarar veren çevreler

olduğunu söyledi. Kurt, ayrıca sis-
tem partileri içerisinde yer alan ve
ihale rant peşinde koşmaktan
başka bir amacı bulunmayan Kürt

siyasetçilerin de bulunduğunu
belirterek, "Bu kesimler
çözümün önündeki en büyük
engelleri oluşturmaktadır" dedi. 

D o k u n u l  m a z l ı k l a r ı n ı n
kaldırılması çağrılarına da
değinen Kurt, ''Bizim linçimiz
Türkiye'ye fayda sağlayacaksa,
boş durmasınlar. Hemen bugün
başlasınlar. 

Biz koltuk sevdalısı değiliz''
dedi. Yaşanan acı olaylara rağ-

men demokratik çözümün bir
seçenek olduğunu kaydeden Kurt,
''Ne olursa olsun, ne kadar insan
ölürse ölsün varılacak yer çözüm
masasıdır. Hükümetin bir an evvel
demokratik çözüme ilişkin adım
atması gerekir. 

Hükümetin somut bir projesi
olmaksızın Kürtleri ikna etmesi
mümkün değil. Çünkü Kürdistan
sokaklarındaki akıl, somut
inandırıcı bir adım olması halinde
ikna olabilir. Yoksa başka türlü bu
halkı ikna edemezsiniz" şeklinde
konuştu.    yeniozgurpolitika.org

Kürtlerin yaşadıkları sınırlar
içerisinde kendi özerk yönetimleri-
ni oluşturmak istediğini belirten
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demir-
taş, “Kürtlerin kendini yönetme
hakkı kaçınılmazdır. Kürtler
yönetilmesi gereken değil, işbir-
liği ve ittifak yapılması gereken
bölgesel bir güçtür” dedi. 

BDP Eşbaşkanları Selahat-
tin Demirtaş ve Gültan Kışanak,
yabancı basın temsilcileri ile
biraraya geldi. Göksu Restoran-
t’ta gerçekleşen toplantıya,
Reuters, AFP, Blomberg News,
France 24, İRNA, AP, ARD, Al
Arab, Hürriyet Daily News, The
Wall Street Journal gibi basın
kuruluşlarının temsilcileri
katıldı. Eşbaşkanlar, toplantıda
iç ve dış politikadaki gelişmeler,
Kürt sorunu, yeni Anayasa
süreci, AB ilişkileri ve Suriye’deki
gelişmeler konusunda partilerinin
düşünce ve politikalarını dış basın
temsilcileriyle paylaştı. AKP’nin 10
yıllık iktidarı sürecinde iç ve dış
politikada yaşanan gelişmeleri
değerlendiren BDP Eşbaşkanı
Selahattin Demirtaş, hükümetin
izlediği politikalar nedeniyle
Türkiye’nin bugün komşularıyla
savaşın eşiğine geldiğini söyledi.
Türkiye’nin dış politikadaki
başarısızlığının iç politikasından
kaynaklı olduğuna işaret eden
Demirtaş, Türkiye’nin kendi iç

sorunlarını çözemediği için Orta-
doğu’da güven uyandırmadığını
söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nun “Neo-Osmancılık”
gibi bir hayal peşinde olduğunu
belirten Demirtaş “Ancak bölge

halklarının da başka hayalleri var.
Kürtler, Araplar, Farslar ve diğer
bölge halkları Davutoğlu’nun hay-
alleri peşinde sürüklenmek zorun-
da değil. Her halkın kendi özgür
geleceğini kurma hakkı vardır. 

AKP’nin başka mezheplere din
ve inançlara saygı duymadığını
politikalarında görüyoruz” dedi.
Kürtlerin Ortadoğu’nun en önemli
aktörü olduğunu belirten Demirtaş
“Kürtlerin kendini yönetme hakkı
kaçınılmazdır. Kürtler yönetilmesi
gereken değil işbirliği ve ittifak
yapılması gereken bölgesel bir

güçtür. Kürtlerin beklentisi
yaşadıkları sınırlar içerisinde kendi
özerk yönetimlerini oluşturmaktır”
diye konuştu.

‘Dillerini mi keseceksiniz’
BDP Eşbaşkanı Gültan

Kışanak ise, yeni
Anayasa sürecine
değinerek ortada bir
uzlaşmanın olmadığını
söyledi. 

Kışanak, 36 madde-
den 34 üzerinde uzlaşma
s a ğ l a n a m a d ı ğ ı n ı
belirterek, “Sorunların
çözümü özgür Anayasa
ile olacaktır, toplumsal
uzlaşı metinleriyle ola-
caktır. AKP’nin tek yanlı
dayatmalarıyla sorunlar
çözülemez” dedi.
Kışanak, Başbakan

Erdoğan’ın anadilde eğitim için
“Kusura bakmasınlar O kadar da
değil” söyleminin efendi-köle ilişk-
isi olduğunu belirterek, “3,5 milyon
insanın oyunu aldık ne yapacak-
sınız bu insanların dillerini mi kese-
ceksiniz” diyerek tepki gösterdi.
Yaşanan çatışmalı sürece de deği-
nen Kışanak, ölümler arttıkça
çözümün zorlaştığını belirterek
Kürt sorununun diyalog ve müza-
kere yöntemleriyle çözülebileceğini
söyledi. Konuşmalar ardından
Eşbaşkanlar, basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. 

Demirtaş: Kürtler ittifak gücü

Varılacak yer masadır
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Türk devletinin anadilde
eğitim hakkını gaspederek, üst
sınıflardan itibaren seçmeli der-
sle geçiştirmesini protesto eden
Kürtler, okulları boykot etti. 

Türkiye ve Kürdistan 2012-
2013 eğitim-öğretim dönemi
başladı. Çokça tartışılan eğitim
sisteminde "Yaşayan diller ve
lehçeler" adı altında ise 5. sınıf-
tan itibaren Kürtçe seçmeli ders
olarak görülebilecek. Seçmeli
derse tepki gösteren Kürt kurum-
ları ise anadilde eğitim istiyor.
DTK, TZPKurdî ve KURDÎ-
DER'in anadilde eğitim talebiyle
Türk eğitim sisteminin boykot
edilmesi yönünde yaptığı
çağrıya uyan Kürt veliler çocuk-
larına okula göndermedi. 

Okulları boykot eden öğren-
ciler ve aileleri, Kürt kurumları
tarafından yapılan eylemlere
katılarak "Kürtçe seçmeli ders
değil anadilde eğitim istiyoruz"
dedi. Okul boykotunun en fazla
etkili olduğu yer ise Hakkari oldu.
Hakkari merkez, Yüksekova,
Şemdinli, Çukurca ile Esendere
Beldesi başta olmak üzere kent
genelinde okullar boş kaldı. Yük-
sekova’da bulunan 20 okulda
öğrencilerin neredeyse yüzde
90’ı ders başı yapmazken, okula
giden öğrenci sayısının parmak-
la sayılacak düzeyde olması
dikkat çekti. Kent genelinde de
öğrencilerin yüzde 70’i ders başı
yapmadı. Boykot kararı, Van,
Bitlis, Ağrı, Ardahan, Erzurum,
Kars, Iğdır, Muş ve ilçelerinde de
büyük destek gördü. Özelikle
köylerde ders başı yapılmazken,
kent merkezleri ile ilçelerde ise
okula gidenlerin sayısının düşük
olduğu görüldü.

'Hakkımızı istiyoruz'
Yüksekova'da okula git-

meyen öğrencilerin okulların
duvarlarına, “Anadilde eğitim
istiyoruz”, “HPG”, “PKK”, “Geril-

la”, “Apo” yazılarını yazdıkları
görüldü. Boykota destek ver-
erek, 4 çocuğunu okula gönder-
mediğini belirten Yüksekova
Barış Anneleri İnisiyatifi
üyelerinden Naciye İke,
“Anadilde eğitim bir haktır. Bu
haklı talebi istiyoruz. Yapılan bu
boykotla çocuklarımızın anadil-
lerini ne kadar istediklerinin iyi
okunması gerekir. Dünyada
Kürtlerin dışında bütün halklar
dilini ve kimliğini özgürce kul-
lanıyor. Kürtler ise dilsiz bırakıl-
maya çalışılıyor. Bu boykota tüm
Kürt halkı destek vermelidir”
dedi. Gever KURDÎ-DER Şube
Başkanı Evliya Alkan ise, “Siste-
mi dondurmamız lazım ve bu
nedenle kesinlikle bu okul
boykotuna uyulmalı ve devletin
kurumları işlevsiz bırakılmalıdır"
diye konuştu.  TZPKurdî Koordi-
nasyon üyesi Besim Baykal ise,
"Kürt halkı olarak artık haklı tale-
plerimiz için direneceğiz. Sonuç

alınıncaya kadar mücadeleyi
sürdüreceğiz. Sistem bizi
tanıyıncaya kadar direnişi
sürdürecek ve Kürtlerin, diline,
kimliğine, sanatına, kültürüne

saygı gösterilmesini sağlaya-
cağız” dedi.

Öğretmenler de katıldı
Deprem sonrası eğitim sis-

teminin durduğu Van merkez ve
ilçelerinde ise boykota destek
yoğundu. Merkezde binlerce
öğrenci ders başı yapmazken,
bazı okullarda ise öğrencilerin
yanı sıra öğretmenler de
okullara gitmedi. Merkezin yanı
sıra ilçelerinde de boykot kararı-
na destek veren velilerin büyük
bölümü öğrencilerini okula gön-
dermedi. Boykot kararına en
büyük desteğin verildiği Başkale
İlçesi’nde ise KURDÎ-DER
tarafından basın açıklaması
yapıldı. 

Bitlis ve ilçelerinde de, öğren-
cilerin yüzde 50’si ders başı yap-
madı. Eğitim Sen’e bağlı öğret-
menlerin büyük bölümü de
boykot kararına destek verdi.
KURDÎ-DER Tatvan Şubesi'nde
anadilde eğitim talebine dikkat

çekmek için basın toplantısı
yapıldı. 

Türkiye dil mezarlığı 
Amed'de de KURDÎ-DER

Genel Merkezi'nde basın açıkla-
ması yapıldı. Genel Merkez
Yöneticisi Rıfhat Öztürk,
"Türkiye, Cumhuriyetten bu yana
bütün kültür, dil ve medeniyet-
lerin mezarı haline geldi. Dil,
kültür ve kimlik bir ulusun varlık
gerekçesidir. Bunların inkarı aynı
zamanda uluslun da inkarıdır. Bu
inkara karşı durmak için
herkesin artık mücadele etmesi
gerekiyor" dedi. Sivil toplum
örgütleri de Diyarbakır İl Milli
Eğitim Müdürlüğü önünde basın
açıklaması yaptı. Amed'in Ergani
İlçesi'nde de Hükümet Konağı
önünde yapılan oturma eylemi
"Zimane me rûmeta me ye" ve
"Anadil onurdur onuruna sahip
çık" sloganlarıyla son buldu.
Adana ve İzmir'de de anadilde
eğitim talebine dikkat çekmek
için basın açıklamaları yapıldı. 

Kürtçe derse gazlı saldırı
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde

Anadilde Eğitim Çadırı’nda
Kürtçe ders alan çocuklara gaz
bombalarıyla saldırıldı. TZPKur-
dî öncülüğünde Türk eğitim sis-
temindeki asimilasyon poli-
tikalarına dikkat çekmek ve
anadilde eğitim talebini dile
getirmek için Anadilde Eğitim
Çadırı kuruldu. BDP İlçe binası
önünde toplanan sivil toplum
örgütü temsilcilerinin de araların-
da bulunduğu yüzlerce kişi
Başak Mahallesi’nde kurulan
çadıra yürüdü. 

“Zimanê me vîna me ye, tu
hêz nikare vîna me dîl bigire” ve
“Zimanê min çermê min e,
zimanê din cilê min in”, “Xewn bi
kurdî xweş in” ve “W, Q, Ê, Û, Î “
harflerinin bulunduğu pankart ve
dövizlerin taşındığı yürüyüşte

“Bê zıman jiyan nabe “, “Zimane
me rumeta me ye” sloganı atıldı. 

Anadilde Eğitim Çadırı’nda
Kürtçe ders verilmeye baş-
landığı sırada çoğunluğu çocuk
ve kadınlardan oluşan kitleye
gaz bombalarıyla saldırıldı. Çok
sayıda kişi gaz bombalarından
etkilenerek fenalık geçirdi. Gaz-
dan etkilenen çocuklar, çevrede
bulunan yurttaşlar tarafından
çadırdan uzaklaştırıldı. Polisin
rastgele attığı gaz bombaları
birçok eve de isabet etti. Mahalle
sakinleri, polisin gaz bombalı
saldırısına tepki gösterdi.
Saldırıya tepki gösteren BDP
İlçe Başkanı Mütalip Sakman’ın
“Kürt halkının demokratik hakkı
olan her şeye müdahalede
bulunuyorsunuz. Bizi tehdit mi
ediyorsunuz?” sözlerine sivil
polisler ise “Burası dağ başı mı,
kendi başınıza iş yapıyorsunuz.
Evet, tehdit ediyorum” cevabı
verdi. Çok sayıda zırhlı araç ve
sivil polisler tarafından Başak
Mahallesi ablukaya alındı.

Polisler, Anadilde Eğitim
Çadırı’na da el koyarak ilçe
emniyet müdürlüğüne götürdü.
Çadırın söküldüğü sırada yüzleri
kapalı bir grup genç barikat
kurarak polisle çatıştı. 

Başak Mahallesi’nde uzun
süren çatışmalar ara sokaklarda
devam etti. Polislerin mahalle-
den ayrılmasıyla çatışmalar
sona erdi.

Esnaf kepenk kapattı
Cizre’de de sınıflar boş kaldı.

Çocuklar okul yerine sokağa
çıktı. Okulları boykot eden bir
grup çocuk İdil Caddesi’ni trafiğe
kapatarak ateş yaktı. Çocuklara
gaz bombalarıyla saldıran polisi
protesto eden esnaf kepenk
indirdi. Şırnak’ın İdil İlçesi’nde de
Aşiti Parkı’nda biraya gelen yurt-
taşlar Atatürk İlkokulu’na yürüdü. 

55'inci duruşma yapıldı
"KCK" adı altında 95'i tutuk-

lu 152 Kürt siyasetçi hakkında
açılan davanın 55'inci duruş-
ması Diyarbakır 6. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde yapıldı. Duruş-
mada söz alan Sara Aktaş,
Öcalan üzerindeki tecrit ve
anadil önündeki engeller
nedeniyle davanın 7 sanığı ile
birlikte süresiz ve dönüşümsüz
açlık grevine başladıklarını
bildirdi.

Amed'de "KCK" adı altında DEP eski Milletvekili Hatip Dicle, BDP mil-
letvekilleri Kemal Aktaş ve Selma Irmak'ın da aralarında bulunduğu 95'i
tutuklu 152 Kürt siyasetçi hakkında açılan davanın 55'inci duruşması
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyetinin
yerini almasının ardından yapılan yoklamada aralarında DEP eski Mil-
letvekili Hatip Dicle ile BDP Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın da bulunduğu
29 kişi raporlu oldukları gerekçesi ile duruşmaya katılmadı. Ardından
'sanıklar' adına söz alan Sara Aktaş, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin
üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen uygulamada hiçbir değişikliğin yapıl-
madığına dikkat çekti. 

Bu nedenle 12 Eylül'ün yıldönüm gününden bu yana tüm cezaev-
lerinde bulunan siyasi tutukluların süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine
başladığını ifade eden Aktaş, kendisi ile birlikte 'KCK davası'ndan
yargılanan 7 kişinin de bu anlamda açlık grevinde bulunduğunu bildirdi.
Devlet ve iktidarın Kürt sorununu çözmek yerine imha ve inkar poli-
tikalarını sürdürdüğünü söyleyen Aktaş, bu anlamda Öcalan üzerinde
tecrit uygulandığına işaret etti. Aktaş, taleplerinin İmralı Cezaevi'nde
devam eden tecridin kaldırılması ve görüşmelerin yeniden sürdürülmesi
olduğunu ifade etti. Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılıp koşullarının
düzeltilmesi ve anadilde eğitim ile savunma hakkının tanınması talebinin
sağlanması gerektiğini vurgulayan Aktaş, aksi halde açlık grevini
sürdürecekleri uyarısında bulundu. Aktaş, şunları kaydetti: "İnsanın
insana en büyük zulmü en doğal insani haklarından mahrum bırak-
masıdır. Bedeli ne olursa olsun bu isteklerimizden vazgeçmeyeceğiz."
Yapılan açıklamanın delil ikamesine geçildi.

Şırnak'ta gözaltına alınan
Alman gazeteci Nicolaus
Brauns, "Türkiye devletinin
halka nasıl davrandığına tanık
oldum. Şırnak'ta X, Q, W,
harflerinin yasak olmasını
kınayan çocuklara gaz bom-
bası sıkıldı" dedi. 

Dr. Nicolaus Brauns,
bölgede yaşanan çatışmaları
ve halka yönelik baskıları
yerinde gözlemlemek için Şır-
nak'a gitti. Gazeteci Brauns,
BDP tarafından kentte 17
Eylül'de 4+4+4 eğitim sistemi
protestosunda polis tarafından
gözaltına alındı. Gözaltına alın-
masının nedeninin "doğruları
belgelemeye çalışmak"

olduğunu ifade eden
gazeteci, "Polis çekim yap-
mama izin vermedi, çektiğim
fotoğ rafları sildi. Bu çok
ahlaksızca bir davranıştır.
Devlet basın haklarını ayak-
lar altına aldı. Hiçbir yerde
böyle bir muameleye maruz
kalmadık" dedi. "Türkiye devle-
tinin anadilde eğitim isteyen bir
halka nasıl davrandığına Şır-
nak'ta tanık oldum. Polis halka
ve çocuklara saldırdı" diyen
Brauns, Alman basınında
Türkiye'de Kürtçe üzerindeki
baskıların sona erdiği
yazılırken Şırnak'ta anadil

talebinde bulunan çocukların
gazlı saldırıya maruz kaldığını
söyledi ve ekledi: "Şırnak'ta X,
Q, W, harflerinin yasak
olmasını kınayan çocuklara gaz
bombası sıkıldı. Bu baskılar
AKP Hükümeti’nin Kürt halkının
taleplerine olan samimiyetinin
örnekleridir." 

2009-2012 yılları arasında
İçişleri Bakanlığı tarafından 18
BDP'li belediye başkanı, 60
belediye meclis üyesi, 14 il
genel meclis üyesi görevden
alındı. İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin, BDP Grup Başkanvekili
İdris Baluken'in görevden uzak-
laştırılan belediye başkanlarına
ilişkin verdiği yazılı soru öner-
gesini yanıtladı. Şahin verdiği
yanıtta, Anayasa'nın 127'nci ve
5393 sayılı Belediye Kanunu'-
nun 47'nci maddesine göre
belediye başkanlarının İçişleri
Bakanlığı tarafından görevden
uzaklaştırıldığını belirterek,
"Bele diye başkanla rı nın

g ö r e v d e n
uzaklaş tırılması
işlemle rinde, be -
le   diye baş kan -
larının tutukluluk
halleri ile so -
ruşturmayı ya -
pan müfettiş
veya kontrolör-
lerin bu yöndeki talepleri esas
alınmaktadır" dedi. 

Şahin, ayrıca yanıtında 29
Mart 2009 ile 5 Temmuz 2012
tarihleri arasında görevden alı-
nan belediye baş kanları, il
genel meclis üyeleri ve
belediye meclis üyelerinin par-
tilere dağılımına ilişkin istatistik

sundu. 
Şahin'in verdiği istatistiklere

göre; 2009-2012 yılları
ara sında toplam 31
belediye başkanı gö -
revden alındı. Bun lardan
18'i BDP, 4'ü AKP, 4'ü
CHP, 1'i MHP, 1'i BTP, 1'i
ANAP, 1'i DP, 1'i ise
bağımsız belediye baş -
kanı.  İstatistiklere göre

görev den alınan belediye
meclis üyelerinin toplam sayısı
63 olurken, bunlardan 60'ı BDP,
2'si CHP, 1'i ise DYP'li belediye
meclis üyeleri oldu. 2009-2012
yılları arasında görevden alınan
14 il genel meclis üyesinin
tamamı ise BDP'li. 

yeniozgurpolitika.org

Anadilde eğitim haktır

Brauns: Gerçeğe tanık oldum
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Barzanî li Îtaliya ye
Avestakurd – Serokê Herêma Kurdistanê

Mesûd Barzanî gihişte paytexta Roma ya Îtaliya
û ji aliyê Cîgirê Wezîrê Karê Derve yê Îtaliya û
Balyozê Îraqê yê li Îtaliya ve hate pêşwazî kirin. 

Duhî (20/9/2012) Serokê Herêma Kurdis-
tanê Mesûd Barzanî gihişte welatê Îtaliya. Hat
zanîn, îro (21/9/2012) li paytexta Roma ya
Îtaliya Serokê Herêmê beşdarî dê beşdarî Kon-
greya Partiyên Muhafizekar û Demokratîk bibe.
Her weha li gor çavkaniyên nêzîk, dê Serokê
Herêmê axivitinekê di kongreyê de bike û paşê
jî dê ligel berpirsên bilind yên vî welatî hevdîti-
nan bike.

Apê Musa li cihê ku hati-
bû kuştin hat bibîranîn

AvestaKurd - Apê Musa (Musa Anter), ji
aliyê Jîtemê ve tam 20 sala berê îro hatibû
qetilkirin. Rûspîyê Kurd Apê Musa, cihê ku hate
qetilkirin, ji aliyê gellek kesan ve hate bibîranîn. 

Rûspîyê Kurd Apê Musa (Musa Anter), li
taxa Seyrantepe, li kolana 442. li cihê ku ji aliyê
Jîtemê (Teşkîlata Îstixbarata Cendermeyan) ve
hatibû qetilkirin, hat bibîranîn. Apê Musa, 20ê
Îlona 1992 an de, li Amedê hatibû qetilkirin. 

Di merasîma bîranîna Apê Musa de,

Hevseroka BDPê Gultan Kişanak, Şaredarê
Bajarê Mezin Osman Baydemîr, Parlementera
Parlemena Ewrupa a berê Feleknaz Uca, kûrê
Apê Musa Dîcle Anter û malbata wî, hevjîna
Hrant Dînk, Rakel Dînk, Parlementerên BDPê
Emîne Ayna û Nurselî Aydogan û gellek
xebatkarên çapemeniya azad wek, Azadiya
Welat, Gun Tv., Ozgur Gundem, DÎHA, beşdarî
bîranînê bûn.  Piştî axaftinan û bibîranînê, girse
meşiya û dirûşmeyên, "şehîd namirin" û " çape-
meniya azad nayê bêdengkirin" qîriyan. Di
meşê de girseyê, ligel sûretê Apê Musa,
sûretên xebatkarên çapemeniya azad yên ku
hatine qetilkirin hildan.    

Hin berpirsên siyasî yên
Rojava hatin Kurdistanê

Avestakurd – Hat zanîn, hin Serok û
Sekreterê Partiyên Rojavayê Kurdistanê ser-

dana Herê-
ma Kurdis-
tanê kirin û
dê li dora 3'ê
rojan li Kur-
d i s t a n ê
bimînin. Li
gor jêderekî

nêzîk, Salih Gedo, Tahir Sifok, Ezîz Dawûd,
Ebdulkerîm Omer îro (23/9/2012) danê sibehê
gihiştin bajarê Hewlêrê. Her weha jêderê nêzîk,
diyarkir ku mebesta vê serdanê ew e ku dê
hevdîtin ligel berpirsên fermî yên Herêma Kur-
distanê û aliyên siyasî yên Herêmê hevdîtinan
bikin û di van hevdîtinan de rewşa Sûriyê û
Rojavayê Kurdistanê gotûbêj bikin. 

Avestakurd – Serokwezîrê Hikûmeta
Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di
pirsekonfrensekê de li ser çend xalên
girîng yên di navbera Hewlêr û Bexdayê
de ku heta niha nehatine çareserkirin
sekinî. Nêçîrvan Barzanî madeya 140
pirsgirêka sereke bi nav kir û bal kişand
ser pirsa pêşmerge û çend xalên din. 

Her weha Nêçîrvan Barzanî diyarkir
ku Herêma Kurdistanê ne li dijî diyalogê
ye, berûvajî ew dixwaze pirs bi rêya
diyalogê bêne çareserkirin û peymana
dawî ya di navbera Hewlêr û Bexdayê de
der barê petrolê de weke
gaveke girîng bi nav kir.
Û tekez li ser wê yekê kir
ku madeya 140 bê çare-
serkirin. Li gor MSHHK'ê
axivitina Serokwezîrê
Hikûmeta Herêma Kur-
distanê: 

Pêngaveke giring 
Herêma Kurdistanê

digel hikûmeta Bexdayê
gihiştin rêkeftinekê û
duhî civata wezîrên
hikûmeta Îraqê ew
rêkeftin qebûl kir û îmza
kir. Civata wezîrê
hikûmeta Kurdistanê jî îro ew rekeftin
îmza kir. Her çiqas ev pêngava hatiye
avêtin hemû pirsgirêkên navbera Hewlêr
û Bexdayê çareser nake, lê belê pên-
gaveke giring û erênî ye. 

Me îro civîna civata wezîran hebû,
herwek hûn agadar in duhî civata
wezîrên hikûmeta Îraqê rêkeftina di ware
pirsa neftê û pereyên kompaniyên neftê
yên li herêma Kurdistanê kar dikin encam
dabû, pesind kir. Me jî îro weke civta
wezîrên hikûmeta Kurdistanê civînek saz
kir û ew rêkeftin pesind kir. Beriya nuha bi
fermana serokatiya civata wezîran
komîteyek li Bexdayê pêkhatibû û heftiya
borî jî me şandeyek şand Bexdayê.
Şandeya herêma Kurdistanê bi
serokatiya Dr. Nurî Şawîs cîgirê
serokwezîrê Îraqê digel berprisên Bex-
dayê civiya. Di civînê de Ebdulkerîn Liêbî
weîrê neftê yê Îraqê, Dr. Rafi Îsawî
wezîrê êkonomiyê, dr. Xeyrula Hesen
wezîrê bazirganiyê û dr. Ebdulbasit Tirkî
serokê çabdêriya darayî ji teref Îraqê ve
amade bûn û ji teref Kurdistanê jî ve dr.
Aşitî Hewramî wezîrê samanên xwezayî,
birêz Mihemed Ceza ku, nuha cîgirê
wezîrê samanên xwezayî ye, dr. Amanc
cîgirê serokê dîwana civata wezîran,
birêz Sîrwan Baban û dr. Elî Belo
rawêjkarê wezîrê samanên xwezayî
amade bûn. 

Bi a me ev rêkeftinek hatiye kirin pên-
gaveke û ber bi aqarekî baş ve dice û me
karî lihev bikin ku pereyê kompaniyên
neftê bê dan, çend xalên din yên giring di
rêkeftinê de hene, ez dixwazim li vir wan
xalan zelal bikim. 

Hikûmeta Îraqê divê ji budceya sala
2012ê 650 milyon dinar bide kompaniyên
neftê yên li herêma Kurdistanê kar dikin.
Her wesa pêwîstiya me bi 350 milyon
dînarên din heye ku di budceya sala
2012ê nehatiye diyar kirin, em hêvîdar in
ku, ji budceya sala 2013ê bê eda dan. Ev
pêngaveke yekeme bo çareserkirina wan
pirsgirêkên di navbera Hewlêr û Bexdayê
de hene. Xaleke din a giring ji wê rêkeft-
inê eve ku, wek hûn dizanin em hertim
gazinda dikin ku hikûmeta Îraqê rojane
700 hezar bermîlan ji rafeneriyan re
dişîne, li gor wê rêkeftina digel herêma
Kurdistanê heye, pêwîste ji %17 ji wê
neftê bo herêma Kurdistanê bê şandin, bi
vî awayî divê pişka me 147 hezar bermîl
be, lê yaku digihe Kurdistanê gelek
kêmtir e. 

Di vê civînê de li ser wê yekê rêkeftin
ku her çiqas neft ji rafeneriyan re bê
şandin, pişka herêma Kurdistanê jî bê
diyar kirin, ango eger rojê 700 hezar

bermîl bên şandin divê pişka herêma
Kurdistanê 147 hezar bermîl be, ev jî
rêkeftinek beş e. 

Li gor rêkeftinê hikûmeta herêma Kur-
distanê ku nuha 140 hezar bermîlên neftê
bo derve dinêre bo 200 hezar bermîl rojê
zêde bike. 

Em hêvîdar in ku, ev rêkeftin ji bo
çareserkirina hemû pirsgirêkên din yên
hilawîstî yên weke pirsa neftê, qanûna
neft û gaze, dabeşkirina dahatiye neftê û
cibicîkirin madeya 140 a destûra Îraqê
be. Hikûmeta herêma Kurdistanê gelek bi

cidî ji bo cîbicîkirina medeya 140 dixebite
daku, îraqeke xweşjiyan û bê arîşe li
navxwe û digel cîranan bê ava kirin. Ev
pirs pirseke cidî ye û herêma Kurdistanê
tekîdê li ser çareserkirina wê li gor
mekanîzma destûrê dike. 

Pêwîstiya pirsgirêkan bi 
çareserkrineke esasî heye 

Ew arîşeyên navbera Hewlêr û Bex-
dayê de hene, pirsên cidî ne û pêwîstiya
wan bi çareseriyeke esasî heye, bi
awayekî ku di berjewendiya Îraqê de be.
Mdeya 140 pirsgirêkeke serekeye di
navbera Hewlêr û Bexdayê û divê bê
çareserkirin, pirsa pêşmerge û neft û
gaze jî herwesa. Bila em bi geşbînî li vê
rêkeftina hatî kirin binêrîn û bêjîn belê ev
destpêke û em hêvîdarin arîşe bi timamî
çareser bibin. 

Ez nizanim ka Malikî ber bi diktatoriyê
ve diçe yan na, lê eger Malikî be yan her
kesek din be divê wê yekê bizanibe ku
diyalog rêya êkane ya çareseriya
arîşeyan e. Eger me bivê Îraq digel xwe û
cîranan bi xweşî bijî divê me bawerî bi
diyalogê hebe. 

Dahatiniyê nefta Îraqê 
Min beriya nuha jî gotiye û nuha jî

tekîd dikim ku, dahatiniyê neftê eşkere ye
û dahatiniyê hikûmeta herêma Kurdis-
tanê ye, dahatinî û xercî jî eşkerene û
hikûmeta Kurdistanê bi wezîfeya xwe
dizane ku xelk û parlamentoya Kurdis-
tanê ji dahatinî û xerciyan agadar bike.
Me gelek car ev meseleye zelal kiriye, lê
diyar tu fêde nedaye bi taybetî bo KNN
(kanala fermî a tevgera Goranê). Me
behsa wê yekê kriye eger hemû kontrak-
tên neftê bên cîbicîkirin pereyê wan dê
bigihe 4 milyar dolaran. Lê cîbicîkirina
wan kontraktan gelek wext jê ra dive,
eger hatin cîbicîkirin hinge pere dibe 4
milyar dolar. Tiştê ku heta nuha ji me re
hatiye diyar e ka çewa gehiştiye destê
hikûmetê, piroses şefaf e û hemû hatiye
dekomentkirin. Hikûmeta herêma Kurdis-
tanê di çarçoveya destûra Îraqê de kon-
traktên neftê digel kompaniyan îmza dike
û ew kompaniyên li herêma Kurdistanê
kar dikin ji wan mafên destûrî agadar in û
baş dizanin ku kontraktên herêma Kur-
distanê qanûnî ne. 

Herêma Kurdistanê 
bi diyalogê re ye 

Hikûmeta herêma Kurdistanê
diyalogê red nake û tu pirsgirêkên şexsî
digel Nurî Malikî nîn in. Duhî em çûn Silê-
maniyê û me bixêrhatina mam Celal kir.
Me behsa wê yekê jî kir ka danûstandin
çewa carek din dest pê bikin ve. Lê weke
prensûp me tu arîşeyên şexsî digel Malikî

nebûn, nîn in û nabin jî, pirsa me pirsa
miletekî ye ku, daxwaza mafên xwe yên
destûrî dike, heta mafêm miletî bidest tên
dê her arîşe jî dirust bin. Tu pirsgirêkên
taybetî di navbera Mesûd Barzanî û Malkî
û tu kesek din li vê Kurdistanê digel Malikî
nine. Em amadene ji bo çareserkirina
pirsgirêkan danûstandina bikin. 

Serokê Kurdistanê 
ji lêpirsînê nareve 

Ez careke din tekîd dikim ku, tu
arîşeyên şexsî di navebra kak Mesûd û
Malikî de nîn in, lê îsrarbûna kak Mesûd

û xebat û tekoşîna van çend
mehan a kak Mesûd ji ber wê
yekê bû ku dixwaze arîşeyan
çareser bike. Cenabê serok
gelek piştgiriyê li çareserkirina
arîşeyan dike, vêça çima ev
meseleye weke meseleyeke
şexsî bê hisab kirin? Malikî
milkê me zeft nekiriye heta ku
kak Mesûd pirsgirêka li ser
dirust bike. Serokê Kurdistanê li
gor wezîfeya xwe bi cidî ji bo
çareserkirina arîşeyan kar
kiriye. Her dema parlamento
yan her aliyek din daxwaza
zelalkirinê ji serok bike, ew

amadeye bi singeke fireh behsa hemû
pirsan bike. 

Kompaniyên neftê 
û lîsta reşa Şehristanî 

Kompaniyên neftê baş dizanin her
dema ew bên Kurdistanê, Şehiristanî dê
wan bike di lîsteya reş de. Ew kopnaiyên
neftê yên li herêma Kurdistanê ew qas
mezin in ku dikarin bergiriyê ji xwe bikin.
Ew biryara karkirinê li Kurdistanê didin û
deriyên herêma Kurdistanê jî bo wan
kompaniyan vekiriye. Ew siyaseta neftê a
li Îraqê tê meşandin siyaseteke faşil e. 

Opozisyon 
diyardeyeke saxlem e

Opozisyon û hikûmet hev timam dikin,
hebûna opozisyonê li Kurdistanê
diyardeyeke saxlem e. opozisyon ew hêz
e ku li hember te rawestaye û mafê wê ye
rexneyê bike, ez vê yekê bi normal dizan-
im. Ez dizanim opozisyon ji bo wê yekê
nine ku ji karên min re bêje başe, her ji
nave wê diyare ku ew dibêje eve ez hatim
ciyê te bigirim, ez jî jê re dibêjim yaku
nuha me heye bi dengên miletê kurd me
wergirtiye, êkane rêya nehêlana vê
desthilatê jî sindoqên dengdanê ne. 

Eger me ev rêkeftin digel Bexdayê
îmza nekraya opozisyonê dê bigotaya
ewan derfeteke dîrokî ji dest da û
hikûmetê rêkeftin encamn neda. 

Madeya 140 
Madeya 140 û cîbicîkirina wê madeyê

ji ewlewîyatên hikûmeta Kurdistanê ye.
Ev pirseke di navbera herêma Kurdistnê
û Bexdayê de ev arîşe li beşn din yên
Îraqê jî heye, texîrkirina cîbicîkirina
madeya 140 pirsê aloztir dike. Em dê
xebatên xwe bikin, bi taybetê piştî civînên
digel serokomar li ser vê meseleyê weke
ewlewîyat li ser kar bikîn. 

Li ser dema rijêma Bassê eynî pirs-
girêk me hebû û heta nuha nehatiye
çareserkirin. 

Sala 1970ê, ji ber ku hînge hikûmeta
Îraqê ya lawaz bû, Sedam rêkeftina 11ê
adarê digel Xwedajêrazî mela Mistefa
Barzanî îmza kir, , sala 1974ê êrîş kir ser
Kurdistanê û dema nekarî rû bi rûyê hêza
pêşmergeyê şoreşa Kurdistanê bibe sala
1975ê nîva Şetulereb da Îranê û digel
şahê Îranê li hev kir û sala 1979ê Sedam
ji wê rêkeftinê poşman bû û li pêşiya
kamereyan ew rêkeftin dirand û şerê 8
salî digel Îranê kir. Ango eger pirsgirêk li
ser esasê xurtbûn û lawazbûnê bên çare-
serkirin, hinge Îraqê tu carî xweşiyê
nabîne.  Eger em bixwazin Îraq bi xweşî
bijî divê bi hev re diyalog bikîn pirsgirêkan
di berjewendiya hemû Îraqê de çareser
bikîn."  Avestakurd

Madeya 140 pirsgirêka sereke ye
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AVESTA KURD - Duh (22-9-2012) Encûmena Herêma
Kobanî ya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê (ENKS)  şîna
şehîd Mehmûd Walî (Bavê Candî) li bajarê Kobanî vekiribû.

Gelek rêxistinên siyasî û yên civaka sivîl ê hevrêz ê
tevgerên ciwanan û xelkê herêma Kobanî beşdarî konê şîna
Bavê Candî bibûn û sersaxiyaEncûmena Niştimanî ya Kurd li
Sûriyê (ENKS) û miletê kurd kiribûn.

Mehmûd Walî (Bavê Candî) di sala 1968 an de li herêma
Kobanî ji dayîk bibû û ew û malbata wî ji demeke dirêj de li
herêma Serê Kaniyê rûniştîbûn, ew endamê sekreteriya ENKS
û hevalekî partiya Azadî û tevgera Ciwanên Şoreşê li Sûriyê
bû, di roja 20-9-2012 an de li bajarê Serê Kaniyê bi destên
çekdarekî hatibû kuştin.

PKK bi Istîxbarata Tikriyê re dicive...
AVESTA KURD -

Televîzyona Sky
News di nûçeyeke
xwe de diyar kir ku
Tirkiyê qebûl kiriye ku
Istîxbarata wê
hevdîtin ligel PKK
çêkirine

Li gora Sky News
Arabic, cîgirê
serokwezîrê Tirkiyê Bulent Arinc, gotiye ji bo berjewendiya
netewî ew hevdîtin pêk tên, eger pêwîst be wê careke din jî
pêk werin.

Arinc got ew hevdîtin di navbera MIT a Tirkiyê û PKK de
pêk hatine, MIT hevdîtin li ser navê hikûmetê çênekirine.

Berî çend rojan partiya CHP eşkere kir ku hevdîtin di bin
çavdêriya Îngiltere de di navbera PKK û MIT de çêbûne.

AvestaKurd - Li Amedê ji ber îdiaya, li ser rêya rabûn û
daketina balafiran, bombeyên wêranker hatine bicîhkirin,
seferên balafiran hatin rawestandin. Li Amedê hemû firîna bal-
afirên sivîl û leşkerî hatin rawestandin. Hat îdiakirin ku, ji aliyê
PKKê ve, li ser rêya ku balafir radibin û vedinin, bombeyên ku
tehrîbkirina wan dijwar e bicîhkirine. Ji ber vê, hêzên
ewlekariyê tedbîrên berfireh digrin. Îdia ev bû ku, PKKê,
bombeyên wêranker di pira gundê Çarikliyê de venandine û vê
îdiayê jî hêzên ewlehiyê rakirine alarmê.  Avestakurd

Demîrtaş: Di
serê Erdogan
de aştî tune ye

Avestakurd – Serokê Giştî
yê BDP'ê Selahedîn Dmîrtaş
der barê Serokwezîrê Tirkiyê
Erdogan de got ku 'di serê
Erdogan de aştî tuneye' û Erdogan weke 'belaya herî mezin
ya 10 salan' bi nav kir. 

Demîrtaş li Yenîşehîra Amedê li dema vekirina Tesîsên
Civakî de axivî û got ku Erdogan 'xwe weke fatîhê cîhanê
dibîne' û diyarkir ku sedema redkirina Erdogan ji peymanên
Osloyê re ew e ku 'di serê Erdogan de aştî tune ye' û lewma
'şer dîsa destpê bû.' Her weha got ku belayên herê mezin li
ser dema Erdogan hatine serê gelê Kurd û BDP'ê û tekez li
ser hebûna zimanê Kurdî kir ku dê her tim hebe. AVESTA KURD -

Serokwezîrê Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî, li
Hewlêrê hevdîtinên dîplo-
matîk yên cuda pêk anî.

Barzanî li bargeha
xwe pêşwaziya balzoyê
nû yê Hollanda li Iraqê kir.

Di hevdîtina xwe de ya
ligel serokwezîrê Kurdis-
tanê Hary Molinar,

kêfxweşiya xwe ji bo ser-
dana Kurdistanê anî
ziman. Molinar diyar kir ku
ewê nivîsîngeha sefareta
Hollanda di meha 11 de li
Hewlêrê vekin. Her wiha li
ser girîngiya pêwendiyên

di navbera Kurdistanê û
Hollanda de hate rawes-
tandin. Sefîr got ewê berê
karsaz û şîrketên xwe
bidin Kurdistanê ji bo ku li
wê derê dest bi kar bikin.
Serokwezîrê Barzanî her
wiha hevdîtinên cuda ligel
konsolê Filistînê û kon-
solê Urdunê  li Hewlêrê
kir.  

Di wan hevdîtinan de
ligel pêwendiyên du alî
hate sekinandin. Nêçîrvan
Barzanî got weke herêma
Kurdistanê ew girîngiyeke
mezin didin pêwendiyên
ligel wan welatan.

Avestakurd – Serokwezîrê
Tirkiyê Erdogan aşkere kir ku
hevdîtinên Osloyê yên dewleta
Tirkiyê ligel PKK'ê bi fermana wî
pêk hatiye. 

Erdogan li Navenda Kon-
greya Halîç di Civîna
Şêwirmendiya Meclîsan ya
bajêr de axivî. Erdogan bal
kişand ser hevdîtinên Osloyê û
got ku bi fermana wî Oslo pêk
hatiye. Erdogan rexne li CHP'ê
kirin û got "Bila aşkere bikin ka
kî belgeyên sexte şandiye ji

CHP'ê re. CHP'ê wisa kiriye ku em
gihiştina rewşekê ku nema zanin ka
em ê kî cidî bigirin. CHP'ê nikare
belgeyên di civîna Enternasyonala

Sosyalîst de îmzekirî veşêre.
Hevdîtina Oslo bi mebesta tunekiri-
na terorê bi fermana min pêk hat.
Her belgeyeke ku îmze li binê xwe
nebe neraste. Ger em gavekê
paşde biavêjin dê welatê me, gelê
me wenda bike. Vê carê tekez em ê
ji belaya terorê xilas bibin." Hêjayî
gotinê ye, ji dema gotûbêjên li ser
hevdîtinên Osloyê destpêkirîn û tên
kirin ev cara ewile Erdogan bi fermî
qebûl dike ku hevdîtinên Oslo bi fer-
mana wî pêk hatiye.

AvestaKurd - Şaredarê Bajarê
Mezin yê Amedê Osman Baydemîr,
li Nisêbînê li ser gorra Apê Musa
anî ziman ku, azadbûna gelên
rojhilata navîn, ancax bi azadbû-
na gelê Kurd pêkan e. 

Bi minasebeta 20.salvegera
şehadeta Apê Musa, li navçeya
Mêrdînê li Nisêbînê, li ser gorra
Apê Musa bîranîn pêk hat.
Şaredarê Bajarê Mezin yê
Amedê Osman Baydemîr, beşdarî
bîranînê bû û axftinek kir. Baydemîr
îfade kir ku, di sedsala 21. de, li

Rojhilata Navîn heta gelê Kurd
azad nebe, ti gel azad nabin. Kengî

ku gelê Kurd azad be, Tirk û Ereb û
Ecem wê azad bin. 

Baydemîr wiha got: "Divê di

sedsala 21. de, em êdî gerîlayekî
xwe, leşkerekî xwe û mirovekî xwe
jî nedine axê. Careke din li hafa Apê
Musa, ez dixwazim banga gelê Tirk,
bi taybet jî banga dayikên Tirk
bikim. Zarokên xwe neşînine vî şerî
kirêj. 

Ev şera ne şerê xizaniyan e.
Wek ku Apê Musa her tim digot,
werin em careke din masa mizak-
ereyan daynin. Bi çi sedemê ku
hevdîtinên Oslo'yê xetimîn, ji bo
careke din pêşî bê vekirin, dixwazin
li osloyê, an Amedê an Hewlerê an
Enqereyê. Kuderê dibe bila bibe,
bes ku mizakere dest pê bikin ku,
êdî xwîna birayan raweste."

Avestakurd –
Serokê Fraksyona
Sosyalîst li par-
lementoya Ewrû-
payê Hannes Swo-
boda der barê pirsa
Kurdî li Tirkiyê û
Yekîtiya Ewrûpa û
Tirkiyê de bersiva

pirsên kanala NTV da.
Hannes Swoboda li ser mijara pirsa Kurdî û li

van rojên dawî zêdebûna çalakiyên PKK'ê de got ku
divê dewleta Tirkiyê bi PKK'ê re hevdîtinê bike û
weha pêdeçû "Ewrûpa li dijî hemû cureyên terorê
ye. Lê pirsa Kurdî gelekî Kûr e. Rewşa niha li Tirkiyê
heye çavkaniya xwe ji her du aliyan digire. Eger
PKK'ê çalakiyên xwe zêde kiriye, dewletê li
Herêmên Kurdan karên xelat kiriye, dike." Her weha
got "Pirsa Kurdî tenê bi şêwazên çekdarî nayê
çareser kirin û divê çareseriya siyasî jî hebe." Û got
ku divê dîsa hevdîtin ligel PKK'ê bêne destpêkirin.

D i  h e f t e k î  d e  5 0  
c e r d e v a n a n  ç e k  b e r d a n

AvestaKurd - Li herê-
ma Botanê, cerdevanên
ku destên xwe ji çekên
dewletê dikişînin hej-
mara wan zêde dibe. Di
nav hefteyekî de nêzika
50 cerdevana, çekên
dewletê danîn. 

Di serî de li herêma
Botanê, li gellek deverên Kurdistanê, cerdevanên ku
şer naxwazin çekan datînin. Li ser zêdebûna
pevçûnên di navbera gerîlayên PKKê û hêzên dewle-
ta Tirkiyê de, cerdevanên ku her tim ji wan tê xwest-
ên, li pêşiyê şer bikin, nerazîbûnên xwe nîşan didin û
çekên xwe radesta qereqolan dikin. Bi vî awayî, di
nav hefteyekê de nêzika 50 cerdevana çekên
dewletê danîne. Çend rojan berê, li gundên navçeya
Qilebanê a Şirnexê, li Elemun û Aroşê, 20 cerdevana
bi hev re çekên xwe radesta Fermandariya Tugaya
Becuhê kiribûn. Dîsa li Berwariya Sêrtê û Bêşebabê
jî gellek cerdevanan çek berdabûn.  

Trafîka hevdîtinên
S e r o k w e z î r  
b e r d e w a m  e

"Bi fermana min hevdîtina Oslo pêk hat"

“Heta Kurd azad nebe Tirk, 
Ereb û Ecem azad nabin“

Li Amedê firîna balafiran 
hate rawestandin

“Divê Tirkiyê bi PKK 
re hevdîtinan bike“

Şîna Mehmûd Walî li 
Kobanî hate vekirin 
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Курдистан принял участие в
конференции по геноциду против
иракского народа, которая прохо-
дит в столице Швейцарии Женеве
с 19 по 21 сентября, заявил офи-
циальный представитель Департа-
мента внешних связей Региональ-
ного правительства Курдистана
(КРГ). 

Диндар Зибари рассказал, что конференция проводится
в течение 21-й сессии Совета по правам человека в евро-
пейской штаб-квартире Организации Объеди нен ных Наций
в Женеве.  Курдистан участвует в иракской делегации по
приглашению иракского министерства по правам человека,
как регион, много пострадавший от преступлений прежнего
режима.  Зибари добавил, что в делегацию КРГ входят
министр по делам мучеников и Анфаля Арам Ахмед, пред-
ставитель президента Курдистана Хамид Дарбанди и заме-
ститель начальника по внешним связям Карван Джамал.
Зибари отметил, что конференция является вторым в своем
роде международным органом для определения преступле-
ний бывшего режима против иракского народа. Конферен-
ция организована в том числе и правительством Ирака.
Первая конференция, определившая преступления геноци-
да, была проведена в Лондоне в начале этого года. Бывший
иракский режим Саддама Хуссейна (1968-2003) реализовал
в Курдистане восемь последовательных военных  операций
в марте 1988 года, названных "Анфаль". Тысячи деревень
были разрушены и десятки тысяч мужчин и женщин, стари-
ков и детей были перевезены из своих домов в южные и
центральные провинции Ирака, большинство из них были
убиты и похоронены в братских могилах.  По неофициаль-
ным данным, в ходе химической бомбардировки курдского
города Халабджа (81 км к юго-востоку от Сулеймании) 16
марта 1988 года во время иракско-иранской войны пример-
но 5000 гражданских были убиты, более 10000 были ране-
ны, и многие пропали без вести .  Не только курды, но и один
из основных компонентов иракского народа, шииты, постра-
дали от зверств режима Саддама Хусейна.  

Ту р е ц к и е  в л а с т и  р е ш и л и  
вскрыть могилу экс-президента

Турецкие власти решили
вскрыть могилу бывшего прези-
дента и премьер-министра Тур-
ции Тургута Озала Халила в рам-
ках продолжающегося расследо-
вания, чтобы определить причи-
ну его смерти.  Несмотря на объ-
явление о том, что причиной его
смерти стал сердечный приступ,
слухи об  убийстве президента
продолжают жить, и причиной

убийства называют его попытки решить курдский вопрос в
Турции. Турецкое информагентство "Ihlas" заявило, что про-
куроры в Анкаре приняли решение вскрыть могилу покойно-
го президента, чтобы выяснить реальную причину его смер-
ти. Семра Озал, супруга покойного президента, заявила в
прошлом году: "Мой муж, вероятно, был отравлен мышь-
яком, который был смешан с лимонным соком". Но его сын
Ахмет сомневался, что его отец был отравлен. Озал был
восьмым президентом Турецкой Республики, он осуществил
много реформ и был любим турецким народом. Его внезап-
ная смерть вызвала много вопросов.

В Эрбиле  впервые пройдет  
к о н ф е р е н ц и я  а р а б с к и х  
у н и в е р с и т е т о в

Впервые конференция Союза
арабских университетов пройдет в
столице иракского Курдистана, Эрби-
ле, сообщил президент университета
Салахаддин.  Ахмед Дизайи сказал,
что в марте Эрбиле пройдет пятая
конференция Союза арабских универ-
ситетов. Около 200 гостей, в том
числе президенты арабских универси-

тетов и их представители, будут участвовать в событии,
которое организуется совместно с эрбильскими университе-
тами Салахаддин и "Cihan".  Мероприятие пройдет под руко-
водством президента Курдистана Масуда Барзани.  "Это
будет хорошей возможностью для укрепления связей с
арабскими университетами", добавил Дизайи.  Kurdistan.Ru

Премьер-министр Регио-
нального правительства Курди-
стана (КРГ) Нечирван Барзани
заявил, что соглашение по
нефти, подписанное Багдадом и
КРГ во время  заседания, про-
шедшего на прошлой неделе в
Багдаде, не решит всех проблем
между двумя сторонами, но, все
же, это важный и позитивный
шаг. 

Барзани заявил на пресс-
конференции в Эрбиле 19 сен-
тября, что совет Министров
Ирака и его коллеги в КРГ одоб-
рили соглашение. Барзани счи-
тает, что это соглашение являет-
ся "шагом в хорошем направле-
нии".  В соглашении содержатся
положения, которые требуют от
Багдада оплатить приостанов-
ленные взносы нефтяным ком-
паниям, работающим в Курди-
стане, из бюджета  2012 года, в
дополнение к выделению Курди-
стану 17-ти процентной доли
очищенного топлива.

Барзани описал Багдад-
ское соглашение как "пер-
вый шаг на пути решения
проблем между правитель-
ствами обеих сторон",
говоря: "Еще одним хоро-
шим моментом соглаше-
ния является то, что ирак-
ское правительство посы-
лает 700000 баррелей
нефти в день на НПЗ и
доля Курдистана от этого
числа составит 17%, экви-
валентных 147000 барре-
лям в сутки". 

"В соответствии с соглашени-
ем, отныне Курдистан будет
получать свое сполна. На дан-
ный момент регион получает
только от 20.000 до 30.000 бар-
релей переработанной нефти". 

Премьер сказал также, что
Курдистан в настоящее время
производит 140 000 баррелей в
сутки и стремится увеличить эту
цифру до 200.000 баррелей в
сутки. Барзани поблагодарил

правительство Ирака и выразил
надежду, что это соглашение ста-
нет основой для более важных
договоренностей.  Делегация из
Курдистана, во главе с иракским
заместителем премьер-министра
Ирака Рож Нури Шавейсом,
встретилась с представителями
правительства Багдада на про-
шлой неделе, в ходе этой встре-
чи и было выработано вышеука-
занное соглашение.

Делегация высших чиновни-
ков Курдистана закончила свой
недельный визит в Вашингтон и
Нью-Йорке 16 сентября, под-
черкнув успехи иракского Курди-
стана после освобож-
дения Ирака, и при-
звав правительство
США быть вниматель-
ными к региону в тече-
ние политического кри-
зиса. 

Делегация, в кото-
рую вошли начальник
штаба президента Кур-
дистана, доктор Фуад
Хусейн, и руководи-
тель Департамента
внешних связей,
министр Фалах Мустафа, выде-
лила ряд ключевых вопросов,
включая проблемы, которые
предстоит решить в Ираке и
события в соседних странах, в
том числе в Сирии и Турции. 

Доктор Хусейн подчеркнул
важность продолжения амери-
канского взаимодействия в
Ираке, особенно в этот период
беспорядков в Сирии. "На США
возлагается обязанность быть
сбалансированными в своем
подходе ко всем сторонам", ска-
зал он, подчеркнув привержен-
ность КРГ конституции Ирака и
урегулированию нерешенных
вопросов с федеральным пра-

вительством. 
Чиновники КРГ приветство-

вали неизменную поддержку
США федеративному, демокра-
тическому и плюралистическому

Ираку. "Безопасность и стабиль-
ность в Курдистане, наряду с
инвестициями США и другими
прямыми иностранными инве-
стициями, позволили ему разви-
ваться в положительную модель
для других районов Ирака и для
всего региона также," сказал
министр Мустафа. 

Делегация провела важные
обсуждения с высокопоставлен-
ными чиновниками из Белого
Дома, Государственного депар-
тамента, Министерства обороны
и Конгресса, в том числе: с сена-
торами Джоном Маккейном, Джо
Либерманом и Линдси Грэм.
Кроме того, делегация приняла

участие в круглом столе с курд-
ско-американским Конгрессом,
организованном сопредседате-
лем Джо Уилсоном. 

Делегация также встрети-
лись с членами правле-
ния американо-курди-
станского Делового
совета и исполнитель-
ным директором Сове-
та, отставным генера-
лом Джеймсом Джон-
сом, чтобы обсудить
экономический про-
гресс в Курдистане.
Находясь в Вашингтоне,
курдские чиновники
встретились с рядом
других бывших прави-

тельственных чиновников США,
членами дипломатического кор-
пуса и ведущих аналитических
центров.  Д-р Хусейн и министр
Мустафа посетили круглый стол
по приглашению Совета по меж-
дународным отношениям в
начале недели, а также встрети-
лись с Генеральным секретарем
по политическим вопросам
ООН, послом Джеффри Фельт-
маном. По сообщению офици-
альных лиц США, Соединенные
Штаты намерены участвовать в
развитии Ирака и Курдистана, и
администрация следит за ситуа-
цией в регионе в целом очень
внимательно.

Министр иностранных дел
Турции Ахмед Давутоглу выра-
зил в понедельник желание учить
курдский язык, сообщает турец-
кая газета "Hurriyet". 

В статье цитируются слова
Давутоглу, заявившего, что он
хочет выучить курдский, если у
него будет для этого достаточно
времени. Премьер-министр Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил в июне прошлого года,
что курдский язык будет включен
в учебные планы на следующий

учебный год, добавив, что пред-
мет станет вторым дополнитель-
ным языком, если количество
студентов, которые изъявят
желание учить его, будет доста-
точным. Турецкое правительство
предприняло некоторые шаги
для решения курдского вопроса,
который стоит перед страной уже
несколько десятилетий. В 2009
году курдский язык был утвер-
жден в качестве языка обучения
в университетах, и запущен курд-
ский спутниковый канал (TRT 6).

Нечирван Барзани назвал последнее 
соглашение по нефти "позитивным шагом"

Чиновники КРГ закончили визит в США

Глава МИД Турции хочет изучить курдский

Вторая конференция 
по геноциду иракского 
народа проходит в Женеве
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Как ожидается, прези-
дент Курдистана Масуд
Барзани примет участие
в конгрессе турецкой
партии справедливости и
развития (AKP), который
пройдет  30 сентября. 

Барзани присоеди-
нится к 100 другим миро-
вым лидерам для уча-
стия в четвертом съезде
AKP, среди которых ожи-
даются президент Египта
Мурси и бывший канцлер
Германии Герхард Шредер, сообщают турецкие СМИ, хотя
новость пока не была подтверждена официально.

Анкара в последние годы установила тесные деловые и
экономические связи с полуавтономным иракским Курди-
станом.

Визит Барзани в Турцию будет третьим за этот год.

Курдистан может увеличить
экспорт нефти до более 
250.000 баррелей в сутки

Региональное прави-
тельство Курдистана (КРГ)
может увеличить экспорт
нефти до более 250.000
баррелей в сутки в следую-
щем году после согласова-
ния с Багдадом платежей
иностранным компаниям,
работающим в регионе,
заявил министр природных

ресурсов КРГ.
Багдад и Эрбиль договорились в прошлый четверг об

окончании спора об экспорте нефти Курдистана и финан-
совых взносах нефтяным компаниям в регионе.

В соглашении говорится о приверженности Курдистана
увеличению своей экспортной доли нефти от 120000 бар-
релей в сутки до 200.000 по  иракскому правительственно-
му трубопроводу, который соединяет Киркук и турецкий
порт Джейхан на Средиземном море. 

Багдад, в свою очередь, оплатит сборы иностранным
нефтяным компаниям в регионе, которые достигают 1,5
млрд. долларов. 

По словам министра КРГ, регион будет экспортировать
140 000 баррелей в сутки в этом месяце, а затем увеличит
экспорт до 200.000 баррелей в сутки в конце этого года. 

Регион возобнови прокачку нефти по правительствен-
ному трубопроводу в прошлом месяце после того, как она
была остановлена в апреле в результате неуплаты Багда-
дом сборов иностранным компаниям, работающим в
регионе.

19 сентября сирийские повстанцы взяли под контроль
зону пересечения границы с Турцией в северной сирий-
ской провинции Ракка, сообщает Associated Press.

Согласно источнику, оппозиционеры разрешили сво-
бодный переход через границу между Сирией и Турцией.
Повстанцы спустили на заставе национальный флаг
Сирии и подняли вместо него повстанческий. В свою оче-
редь, турецкие власти немедленно заблокировали свой
приграничный район, однако порядка 10 лицам удалось
пересечь границу.

По сообщению турецкого агентства Dogan, в результа-
те приграничных столкновений 19 сентября есть убитые и
раненые.

Сирийские повстанцы, как известно, и ранее захваты-
вали КПП на границе с Турцией и Ираком, однако погра-
ничный пост Тал Абияд (Tal Abyad) стал первой захвачен-
ной ими пограничной заставой в северной провинции
Сирии - Ракка. Отмечается, что захват такой пограничной
заставы обеспечит стратегическую и материально-техни-
ческую поддержку оппозиции и позволит им переправлять
припасы в Сирию, а также вынести область из-под госу-
дарственного контроля. Kurdistan.Ru

Барзани примет участие 
в  к о н г р е с с е  A K P

В Сирии повстанцы взяли 
под контроль часть 
границы с Турцией

Иран использует граждан-
ские самолеты для перевозки
военнослужащих и оружия
через воздушное пространство
Ирака в Сирию, чтобы поддер-
жать президента Башара Асада
в его попытке подавить 18-
месячное антиправительствен-
ное восстание.

Об этом сообщает агент-
ство Рейтер со ссылкой на
доклад разведслужб Запада.

Ранее в этом месяце аме-
риканские чиновники заяви-
ли, что пытались выяснить,
осуществляет ли Иран - глав-
ный союзник Асада - поставки
оружия в Сирию через воз-
душное пространство Ирака.
В среду американский сена-
тор Джон Керри пригрозил
пересмотреть помощь, которую
США оказывают Багдаду, если
иранские рейсы через Ирак не
прекратятся.

Ирак утверждает, что не поз-
воляет провозить оружие через
свое воздушное пространство.
Однако в отчете разведслужб,
полученном Рейтер, говорится,
что иранское оружие в огромных
количествах попадает в Сирию
через Ирак. Согласно докладу,
такие поставки осуществляет
Корпус стражей исламской рево-
люции (КСИР).

"Это является обвинением в
адрес иракских должностных
лиц, - говорится в докладе,

копию которого агентству предо-
ставил дипломатический источ-
ник в ООН. - Из Ирана в Сирию
почти ежедневно летают само-
леты, перевозя членов КСИР и
десятки тонн оружия, чтобы
вооружить сирийские силы без-
опасности и вооруженные фор-
мирования для борьбы против

повстанцев".
В докладе также отмечается,

что Иран "продолжает оказы-
вать помощь режиму в Дамаске,
отправляя грузовики по сухопут-
ным маршрутам через Ирак" в
Сирию. Хотя обвинения в адрес
Ирака не являются новыми, в
докладе утверждается, что
объем таких поставок гораздо
больше, чем считалось ранее, и
что они осуществляется намного
более систематически, благода-
ря соглашению между высоко-
поставленными иракскими и
иранскими должностными лица-
ми. Али аль-Муссави, советник
премьер-министра Ирака Нури

аль-Малики, отвергает инфор-
мацию, представленную в
докладе. "Ирак отвергает бес-
почвенные обвинения, что он
позволяет Ирану использовать
свое воздушное пространство
для отправки оружия в Сирию, -
заявил он. - Премьер-министр
всегда выступал за мирное
решение сирийского конфликта
и необходимость запрета на
вмешательство любого госу-
дарства в Сирии, в том числе
(запрета на - ред.) поставки
оружия и помощь другим в их
осуществлении". Вопрос о
поставках иранского оружия в
Сирию неоднократно подни-
мался на слушаниях Сената в
Вашингтоне в среду, когда рас-
сматривалось назначение
Роберта Биркрофта в качестве
следующего посла США в Баг-
даде. В настоящее время Бир-
крофт является заместителем

главы дипмиссии. Джон Керри,
демократический председатель
Комитета по иностранным
делам Сената США, спрашивал
Биркрофта, что посольство
делает, чтобы убедить иракцев
запретить Ирану использовать
свое воздушное пространство
для поставок оружия в Сирию. В
свою очередь, Биркрофт утвер-
ждал, что он и другие американ-
ские чиновники дали понять, что
Ирак должен запретить эти
полеты. По данным праавоза-
щитников, жертвами конфликта
в Сирии стали 27 человек.
Более 250 тысяч сирийцев стали
беженцами.

Большая торговая делегация
из Курдистана посетит Нидер-
ланды 26 сентября для стимули-
рования инвестиций и развития
бизнеса в  автономном регионе.

Делегация проведет встречи
с высокопоставленными инве-
сторами и предпринимателями
страны, чтобы побудить их прий-
ти к Курдистан для создания
бизнеса и торгового партнерст-
ва, объявила во вторник Курди-

станская Торгово-промышлен-
ная палата. 

Глава палаты Дара Джалиля
Хаят сказал, что делегация
включает 29 владельцев компа-
ний и торговых представителей
Курдистана, которые будут нахо-
диться в Нидерландах в течение
четырех дней. 

По заявлению главы внеш-
них отношений палаты, Азада
Ахмеда, "визит является отве-

том на предложение ряда гол-
ландских торговых центров и
курдских бизнесменов страны".

Член курдского пар-
ламента Турции Себа-
хат Тунджел от Партии
мира и демократии
(BDP) - крупнейшей
курдской по ли тической
партии в Турции, была
при говорена к восьми
годам и девяти меся-

цам тюремного заключения судом Стамбула по обвинению в
членстве в запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК),
сообщили турецкие СМИ во вторник.

"Zaman Today" пишет, что суд также издал для нее запрет
на выезд из страны.

Тунджел уже была заключена в тюрьму турецкими вла-
стями, но освобождена в 2007 году, после того как была
выдвинута в качестве кандидата от BDP и избрана членом
парламента.

Турецкие власти приговорили десятки курдских полити-
ков, активистов, журналистов и адвокатов к тюремному
заключению по аналогичным обвинениям.

Итальянская делегация 
прибудет в Курдистан на
экономическую 
конференцию 

Итальянская делегация предприни-
мателей и торговцев приедет в Курди-
стане на следующей неделе, чтобы про-
вести экономическую конференцию в
Эрбиле, столице региона, и в поисках
инвестиционных перспектив. 

В составе делегации 29 предприни-
мателей, которые останутся в регионе в
течение трех дней. 

Во время визита состоятся ряд
встреч бизнесменов и их курдских кол-
лег в Эрбиле.  

Итальянская делегация проведет
однодневную экономическую конферен-
цию в сотрудничестве с торгово-про-
мышленной палатой Курдистана 29 сен-
тября в Культурном центре Эрбиля.  

Целью конференции станет поиск
путей развития торгово-экономических
связей между курдским регионом и Ита-
лией, а также обсуждение способов под-
держки и льгот для итальянских компа-
ний, инвестирующих в регион. 

Иран поставляет оружие в
Сирию через Ирак - доклад ООН

Курдская торговая делегация посетит
Нидерланды на следующей неделе

Курдский депутат в Турции 
приговорена к 8 годам лишения
свободы по обвинению в 
принадлежности к РПК
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“Diplomat” qəzetinin idarə heyəti, Tahir müəllim,
Siyabənd müəllim, Kərəm müəllim, Vəli müəllim, Yusif
müəllim, 

Knyaz Qulaməli oğlu Nəcəfovun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailə sinə və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir və Allahdan səbr
diləyirlər. 

“Diplomat” qəzetinin idarə heyəti, Tahir müəllim,
Siyabənd müəllim, Kərəm müəllim, Vəli müəllim, Yusif
müəllim, 

Mirvari xanım Kamal qızı Təmoyevanın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailə sinə və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir və Allahdan səbr
diləyirlər. 

Allah rəhmət eləsin!

К у р д и с т а н  п р и з ы в а е т  
УВКБ ООН оказать помощь
с и р и й с к и м  б е ж е н ц а м

П р е м ь е р -
министр Курди-
стана Нечир-
ван Барзани в
понедельник
призвал Вер-
ховного комис-
сара Организа-
ции Объеди-
ненных Наций
по делам
б е ж е н ц е в
(УВКБ ООН) оказать более активную поддержку сирий-
ским беженцам, более 20000 из которых живут в лаге-
рях беженцев в Курдистане. 

Как мы уже сообщали, Нечирван Барзани встретился
со звездой Голливуда и послом доброй воли ООН Анд-
желиной Джоли в Эрбиле 16 сентября, чтобы обсудить
состояние сирийских беженцев. 

На данный момент регион дал приют 24000 сирий-
ским беженцев, большинство из которых являются кур-
дами. Барзани заявил Джоли, что региону необходима
поддержка УВКБ, чтобы обеспечить лучшие условия
жизни для беженцев. 

Региональное правительство Курдистана работает
над вопросами улучшения состояния здоровья и усло-
виями преподавания школьной программы для детей-
беженцев. По этой причине в лагерях были предприня-
ты некоторые меры по организации нового учебного
года, сказал премьер. Джоли заявила, что регион заслу-
живает большей международной помощи в отношении
лагерей беженцев, и она будет работать над этим
вопросом. Посол доброй воли ООН посетила сирийские
лагеря беженцев в провинции Дахук 16 сентября. По
данным ООН, сирийский кризис заставил 235000 сирий-
цев бежать в соседние страны.

Президент Барзани вчера
встретился с министром ино-
странных дел Италии Джулио
Терзи в Риме, чтобы обсудить

двусторонние отношения
между Италией и Курдистаном
и для консультаций по ситуа-
ции в Сирии. 

В ходе встречи и президент,
и министр иностранных дел
Италии выразили удовлетворе-
ние в связи с быстрыми темпа-
ми прогресса в отношениях и

сотрудничестве между Итали-
ей и Курдистаном, и готовность
работать для дальнейшего
укрепления отношений в раз-

личных областях, в том числе
экономической и культурной
сферах. 

Г-н Джулио Терзи подчерк-
нул важность той роли, кото-
рую курды играют в политиче-
ском процессе в Ираке, и ста-
бильность и экономический
бум, которые были достигнуты

КРГ в последние годы. 
Он сказал, около 30 италь-

янских компаний в настоящее
время работают в Курдистане и
правительство поощряет все
больше компаний для работы
там. 

Он добавил, что сотрудни-
чество между итальянскими и
курдистанскими университета-
ми, а также запланированное
строительство музея в Курди-
стане, являются наглядным
свидетельством прогресса свя-
зей между двумя сторонами. 

Собеседники также вырази-
ли озабоченность в связи с
ухудшением ситуации в Сирии
и ее влиянием на Ирак и Курди-
стан. 

Президент Барзани заявил,
что более 24 000 сирийских
беженцев до сих пор прибыли в
Курдистан, и с помощью УВКБ
ООН КРГ сумел обеспечить
кров и пищу увеличивающему-
ся числу сирийских беженцев. 

Он добавил, однако, что
КРГ нуждается в помощи,
чтобы заботиться о беженцах,
особенно в связи с приближаю-
щимися холодами и посто-
янным ростом числа беженцев.

Вице-премьер Ирака возла-
гает большие надежды на
комитет, который был сформи-
рован между правительством
Курдистана (КРГ) и иракским
правительством, чтобы найти
решение в нефтяных и газовых
вопросах между  правитель-
ствами Ирака и КРГ до приня-
тия окончательного углеводо-
родного закона. 

Рож Нури Шавейс считает,
что "решение текущих споров о
нефти между Багдадом и Эрби-
лем будет иметь положитель-
ное влияние и на другие спор-
ные вопросы". 

КРГ и Багдад пытаются
решить еще несколько вопро-
сов, кроме нефти и газа, вклю-
чая контроль над спорными
территориями и бюджет гвар-
дии Курдистана, известной как
пешмарга. 

Формирование комитета
является шагом в направлении
преодоления препятствий на
пути реализации соглашения,
добавил Шавейс. Нефте-газо-

вый вопрос уже давно является
одним из основных вопросов
между региональными и цент-
ральными властя-
ми. Курдистан под-
писал нефтяные
сделки с мировы-
ми гигантами,
которые Багдад
считает незакон-
ными. Багдад
хочет сохранить
власть в качестве
е д и н с т в е н н о г о
законного участни-
ка нефтяных сделок, в то
время как курды хотят управ-
лять своими нефтяных место-
рождениями. Напряжен ность
возросла между двумя сторо-
нами после того, как КРГ оста-
новил экспорт, обвинив Багдад
в неуплате взносов компаниям,
работающим в регионе. 

Багдад обвинил  КРГ в
невыполнении своей квоты на
экспорт нефти в день. Новая
комиссия во главе с представи-
телями Минис терс тва нефти

Ирака и Минис терства природ-
ных ресурсов КРГ призвана
решить все проблемы, возник-

шие до ратификации закона о
нефти и газе. Первый законо-
проект о нефти и газе был
представлен в 2007 году, но
отсутствие политического кон-
сенсуса оставили его несанк-
ционированным. Комитет
нефти и газа направил второй
законопроект в парламент.
Вице-премьер по вопросам
энергетики Хусейн аль-Шахре-
стани также представил еще
один законопроект в 2011 году.

Kurdistan.Ru

Президент Барзани встретился 
с министром иностранных 
д е л  И т а л и и  в  Р и м е  

Рож Нури Шавейс рассчитывает 
на совместный комитет по 
н е ф т е - г а зо в ы м  в о п р о с а м
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