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Azərbaycan Respub-
likasında rəsmi səfərdə olan
Bosniya və Herseqovinanın
Rəyasət Heyətinin Sədri Bakir
İzetbeqoviçin şərəfinə rəsmi
ziyafət verilmişdir.

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham
Əliyev və Bosniya və Herse-
qovinanın Rəyasət Heyətinin
Sədri Bakir İzetbeqoviç
ziyafətdə çıxış etmişlər.

Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev dedi:

-Cənab Sədr!
Birinci xanım!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi ölkəmizdə bir daha

salamlamaq istərdim. Çox
şadam ki, Siz ölkəmizdə
səfərdəsiniz. Sizin bu gün və
sabah çox gərgin səfər pro-
qramınız vardır. Əminəm ki,
ölkəmizlə daha da yaxından
tanışlıq, insanlarla ünsiyyət
Azərbaycan haqqında Sizdə
maraqlı təəssürat yarada-
caqdır.

Bu gün görüşümüz zamanı
da qeyd etdiyim kimi, biz
ölkələrimiz arasında daha sıx
və səmimi əlaqələri yenidən
qurmalıyıq.

Sarayevo və Bakı arasında
qardaşlaşmış şəhərlər razılaş-
masından 40 il sonra Bosniya
və Herseqovinanın Sədri
münasibətlərimizin tarixində
ölkəmizə ilk dəfə rəsmi səfər

edib. Əminəm ki, ölkələrimiz
arasındakı əlaqələrin inkişafı
uğurla davam etdiriləcəkdir.
Amma bu səfər hər zaman tar-
ixdə yüksək səviyyəli
nümayəndə heyətinin ilk rəsmi
səfəri kimi qalacaqdır.

Bu gün apardığımız müza-
kirələr və imzaladığımız
sənədlər ikitərəfli münasi-
bətlərin inkişafına çox yaxşı
zəmin yaradır. Əminəm ki,
hökumətlərimiz arasında daha
çox razılaşmalara nail olmaq
üçün bundan sonra da qanun-
vericilik formatı ilə bağlı fəal iş
aparmalıyıq. Bu, bizim əmək-
daşlığımız üçün vacibdir.
Lakin eyni zamanda, bizim
bütün səviyyələrdə daha çox
təmaslara ehtiyacımız vardır:
siyasi, işgüzar, ictimai və

mədəniyyət xadimləri səviy -
yəsində. Biz tammiqyaslı
əməkdaşlığa nail ola bilərik.
Biz indiyə qədər siyasi
əlaqələr, beynəlxalq təşkilat-
larda qarşılıqlı dəstək və eləcə
də iqtisadi əməkdaşlığın yaxşı
perspektivləri üçün çox
möhkəm zəmin yaratmışıq.
Lakin əminəm ki, qarşıdakı
illərdə əlaqələrimiz daha da
genişlənəcək və möhkəm-
lənəcəkdir. 

Bir daha qeyd edirəm ki, bu
gün tarixi bir gündür. Mən
Sizinlə görüşməyimə çox
şadam. Əminəm ki, ölkəmizə
səfərinizi unutmayacaqsınız.
Bir daha Azərbaycana “Xoş
gəlmisiniz!” deyirəm.

X X X
Sonra Bosniya və Herse-

qovinanın Rəyasət Heyətinin
Sədri Bakir İzetbeqoviç çıxış
edərək dedi:

-Təşəkkür edirəm, cənab
Prezident! Olduqca səmimi
qəbula görə minnətdaram.
Mən deməliyəm ki, şəhərinizin
gözəlliyi bizi heyran edib.
Şəhərinizin təmizliyi və gözəl-
liyi bizə son dərəcə xoş tə -
əssürat bağışlayır. Sözün əsl
mənasında, çox abad və
gözəl şəhərdir. Bu, sizin necə
xalq olduğunuz haqqında çox
şey deyir. Sizin də qeyd
etdiyiniz kimi, bizim oxşar
cəhətlərimiz, bənzər tariximiz
vardır. Ölkələrimiz və xalqla -
rımızın üzləşdikləri reallıqlar,
1990-cı, 1992-ci, 2003-cü
illərdə baş verənlər və bir sıra
ağrılı hadisələr bizi birləşdirir.

Bu gün də qeyd etdiyim kimi,
biz həmişə Sizin yanınızda
olacağıq. İyirmi il əvvəl burada
baş verdiyi kimi, sərhədlərin
zora kılıqla dəyişdirilməsi
qeyri-mümkün və qəbuledil -
məzdir. Beləliklə, biz ölkə -
mizin ərazi bütövlüyü naminə

müba rizəmizi sülh yolu ilə
davam etdirəcəyik. Düşünü -
rəm ki, gələcəyimiz daha par-
laq və daha yaxşı olacaqdır.
Atalarımız həmin ağrılı-acılı,
eyni zamanda, şərəfli dövrdə
ölkələrimizi idarə ediblər,
ölkələrimizin suverenliyinin
bünövrəsini qo yublar. Deyə
bilərəm ki, artıq biz tariximizin
kəşmə kəşli dövrünü yaşayıb,
hazırda davamlı inkişaf yolun-
dayıq. Biz daha parlaq
gələcək qurmaq əzmindəyik.

Mən Sizə ən xoş arzularımı
çatdırıram. Siz bizim dəstəy-
imizə etibar edə bilərsiniz.
Mən Sizin Bosniya və Herse-
qovinaya səfər etməyinizi və
ölkələrimizin birlikdə sər-
mayələr qoymasını gözləyi -
rəm. Təşəkkür edirəm. 

Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət 
Heyətinin Sədri Bakir İzetbeqoviçin 
şərəfinə rəsmi ziyafət verilmişdir

Prezident İlham
Əliyev “Conoco Philips”
şirkətinin prezidenti
Ryan Lansın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyə-
tini qəbul etmişdir.

“Conoco Philips”
şirkətinin prezidenti
Ryan Lans Azərbaycan-
da xarici investorlar
üçün əlverişli mühitin
yaradıldığını, enerji ilə
bağlı əməkdaşlıq sahə -
sində ölkəmizdə şəf-
faflığın olduğunu vurğu-

ladı.
Dövlət başçısı Azər-

baycanın uzun illər
dünyanın bir çox nüfu-
zlu enerji şirkətləri ilə
uğurlu əməkdaşlıqdan
məmnunluğunu ifadə
etdi.

Görüşdə Azərbay-
can ilə “Conoco Philips”
şirkəti arasında əmək-
daşlığın perspektivləri
ilə bağlı məsələlər
ətrafında fikir müba -
diləsi aparıldı.

Prezident İlham Əliyev
ABŞ-ın Nəqliyyat Koman-
danlığının komandanı
Uilyam Freyzerin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti-
ni qəbul etmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan
Respublikası ilə Amerika
Birləşmiş Ştatları arasın-
da ikitərəfli münasibət -
lərin yüksək səviyyədə
olduğu vurğulandı, bu
münasibətlərin müxtəlif
sahələrdə uğurlu inkişa -
fın  dan məmnunluq ifadə

edildi. Görüşdə, həmçinin
bey nəlxalq terrorizmə
qarşı birgə mübarizə,
regional sülhün və sa -
bitliyin təmin olunması
məsələlərindən danışıldı,
Azərbaycanın Əfqanıs-
tandakı sülhməramlı mis-
siyada birbaşa və daşı-
malar yolu ilə iştirakının
əhəmiyyəti yüksək qiy -
mət ləndirildi, əməkdaş lı -
ğımızın bundan sonra da
genişlənəcəyinə əminlik
vurğulandı.

“Azərbaycan tor-
paqlarından İrana qarşı
istifadə olunmasına əsla
icazə verməyəcəyik”.

A PA - n ı n
İRİB-ə isti-
n a d ə n
məlumatına
görə, bu fikir-
ləri Berlində
A l m a n i y a
X a r i c i
Ə l a q ə l ə r
Ş u r a s ı
Mərkəzində
Azərbaycanın xarici işlər
naziri Elmar Məmməd-
yarov jurnalistlərin sual-
larını cavablandırarkən
bildirib. Onun sözlərinə
görə, bu cür fikirlər medi-
anın şayiələridir və Azər-
baycan əsla belə bir
vəziyyətə icazə verməz.
İranla Azərbaycan
arasında yaxşı əlaqələr

olduğunu deyən E. Məm-
mədyarov vurğulayıb ki,
Azərbaycan torpaqlarının
İrana qarşı istifadəyə

icazə verilməsinə dair
iddialar məntiqsizdir:
“Bunlar təbliğat xarakteri
daşıyır və iki ölkə arasın-
da gözəl əlaqələri poz-
mağa yönə lib. Azərbay-
canla İran rəsmiləri
əlaqələrin inki şa fına
maneə törədəcək oyun-
ları pozacaq iradəyə
sahibdirlər”.

İlham Əliyev “Conoco Philips”
şirkətinin prezidentinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir 

İlham Əliyev ABŞ-ın Nəqliyyat
Komandanlığının komandanının
başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir

E l m a r  M ə m m ə d y a r o v :  
“Azərbaycan torpaqlarından 
İ r a n a  q a r ş ı  i s t i f a d ə y ə  
i c a z ə  v e r m ə y ə c ə y i k ”
Azərbaycanın xarici işlər naziri 
Elmar Məmmədyarov jurnalistlərin 
suallarını cavablandırarkən bildirib
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Ermənistanın yerli süd məh-
sulları istehsalçıları bu ölkənin
sakinlərinə özünə məxsus yeni il
hədiyyəsi hazırlayırlar.

Ermənistanın yerli süd
məhsulları istehsalçıları
bu ölkənin sakinlərinə
özünə məxsus yeni il
hədiyyəsi hazırlayırlar.
Yaxın zamanlarda pendir,
xama, kəsmik və südün
qiyməti xeyli yüksək ola-
caq. Yerli mətbuat yazır ki,
bu, hər şeydən öncə mal-
qara üçün yemin bahalaş-
ması ilə bağlıdır. 

Taxılın və otun qiyməti
keçən illə müqayisədə iki
dəfə bahadır. Bununla yanaşı,
erməni ekspert bildirir ki, gəlir
dalınca qaçan yerli istehsalçılar

istehsal etdikləri məhsula müx-
təlif əlavələr etməkdən də çəkin-
mirlər. 

Köhnəlmiş laboratoriya

avadanlığı onları həmiş aşkar
etməyə imkan vermir, amma
ekspertin dediyinə görə, yenə

də aşkar etmək mümkün oldu
ki, xamanın, kəsmiyin, yoqurtun
və kərə yağının tərkibində
böyük miqdarda bitki yağı var.

Bundan başqa, yerli
mətbuatın yazdığına
görə, südün tərk-
ibində hətta soda da
tapılıb. 

Onu əlavə edirlər
ki, məhsul qıcqır-
masın. Və təbiidir ki,
belə süddən nə xama,
nə də kəsmik hazırla-
maq saxlamaq
mümkün deyil. Nə
olsun ki, amma
Ermənistanda bu cür

süd məhsullarının istehsalçıları
ölkə əhalisinin sağlamlığı
hesabına pis qazamırlar.

“İran heç vaxt başqaları-
na qarşı düşmənçilik
siyasəti yürütməyib. Əksinə,
Fars körfəzinin təhlükəsi-
zliyini qoruduğu kimi, qonşu
ölkələr və bölgə xalqlarının
inkişafı və əmin-amanlığının
da zəmanətidir”. APA-nın
İRİB-ə istinadən məlumatı-
na görə, bunu İran preziden-
ti Mahmud Əhmədinejad
bildirib. Onun sözlərinə görə,

Qərb ölkələri əsassız iddialarla
İranın nüvə silahına sahib olmaq
niyyətində olduğunu irəli
sürərək, dünyada süni İran təh-
lükəsi yaratmağa çalışırlar: “İran
dəfələrlə nüvə silahına ehtiyacı
olmadığını və nüvə bombasına
sahib olanların da bundan isti-
fadə etməyəcəyinə inanır”. M.
Əhmədinejad deyib ki, Qərb
ölkələri nüvə proqramını bəhanə

edərək, İrana qarşı təzyiqləri
artırır və rəsmi Tehranın inkişafı-

na maneə törətmək istəyirlər:
“Onlar hər zaman başqa
ölkələrin inkişafına qarşı çıxıblar.
Ancaq İran əsla geri addım
atmayacaq”. 

İran prezidenti Suriyadakı
böhrana da toxunaraq, bu
ölkədə problemin həlli üçün iqti-
darla müxalifət arasında milli
uzlaşmanın əldə olunmasının
vacibliyini vurğulayıb.

ABŞ prezidenti Barak
Obama və Respublikaçı
namizəd Mitt Romni Nyu Yorkda
keçirilən yüksək səviyyəli dövlət
rəsmilərinin iştirak etdiyi
xeyriyyə naharında bir-birilərini
məsxərəyə qoyduqdan bir gün
sonra seçkiqabağı kampani -
yalarına davam edirlər. Noyabr
seçkilərində mübarizə meydanı-
na çevriləcək Florida ştatında
Mitt Romni və onun tərəfdaşı
Paul Ryan seçicilərlə görüşəcək.
Prezident Obama Mərilənd
ştatında yerləşən Kemp Deyvid
prezident iqamətgahına yola

düşməzdən əvvəl Virciniya
ştatında seçicilərin önündə çıxış
edəcək.Hər iki namizəd bazar
ertəsi keçirilməsi nəzərdə tutu-
lan son seçkiqabağı debata
hazırlaşır.  

Onlar Floridaya gələrək,
diqqəti əsasən xarici siyasət
mövzu suna yönəldəcəklər.
Cümə axşamı Nyu Yorkun Kato-
lik Arxiyepiskopluğu tərəfin dən
təşkil edilən ziyafətdə hər iki
namizəd bəzən mübahisəli
keçən prezident kampaniyasın-
dan bir müddət ayrılaraq zarafat
dolu çıxışlar ediblər.

Xocalı aeroportundan ilk reys yaxın günlərdə
həyata keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə, bu

barədə “Joxovurd” qəzetinə Azərbaycanın işğal
altında olan ərazilərində fəaliyyət göstərən sepa-

ratçı rejimin “baş naziri” Ara Arutyunyan
bildirib. O qeyd edib ki, ilk uçuş texniki xarak-
terli olacaq, buna görə də hələlik sərnişin
daşımaları barədə danışmaq tezdir. 

Qəzet Ermənistan prezidenti Serj Sərk-
isyanın İrəvan-Xocalı-İrəvan reysinin ilk
sərnişini olacağı barədə vədini xatırladaraq,
onun öz vədinə əməl edib-etməyəcəyi ilə
maraqlanıb. Prezidentin mətbuat xidmətinin
rəhbəri Armen Arzumanyan bildirib ki, belə
bir addım planlaşdırılsa, kütləvi informasiya
vasitələri həmin ərəfədə məlumatlandırıla-
caq.

Xəbər:«Orada rus silahları
var»

Oktyabrın 10-da
Moskvadan Dəməşqə
uçan Suriyaya məxsus
təyyarənin Ankara
hava limanında
məcburi yerə
endirilməsi ilə bağlı
söz-söhbətlər ara ver-
mir.

L e n t . a z - ı n
«Habertürk»-ə isti-
nadən məlumatına
görə, təyyarədə «rus

silahlarının olması» ilə bağlı
xəbəri ABŞ-ın kəşfiyyat mən-

bələri Türkiyəyə ötürüb. 
Mənbənin bildirdiyinə əsa -

sən, həmin təy-
yarədə Rusiya isteh -
salı olan hava hücu-
munda müdafiə qur -
ğuları və hərbidə isti-
fadə edilən elektrik
avadanlığı aparılır-
mış.

Xatırladaq ki,
olayın ardınca rəsmi
Vaşinqton Türkiyəni
inad və israrla dəs -
təkləyib.

Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, YUNESKO və
İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban Əliyeva Azər-
baycanda baş verən dəyişik-
liklərin memarlarından biridir.
Milli.Az Mehriban xanım
Əliyevanın www.mehriban-
aliyeva.org rəsmi saytına isti-
nadən xəbər verir ki, bu fikir
Türkiyənin "Sabah" qəzetində
Azərbaycanın müstəqillik qa -
zan masının növbəti ildönü -
münə həsr olunmuş “Qardaş
ölkə 21 yaşındadır” başlıqlı
məqalədə yer alıb.

Məqalənin müəllifi Səlcuq
Ərən yazır ki, Azərbaycanın

birinci xanımı Heydər Əliyev
Fondu və ya Prezident Admin-
istrasiyasının İnternet saytı
vasitəsilə ona ünvanlanmış
hər bir məktuba cavab verir.
“Mehriban Əliyeva xalq
arasında çox sevilir. O,
xüsusilə xəstələrə və mək-
təblilərə diqqət göstərir. Bakı-
da bu ilin mayında keçirilmiş
“Eurovision” mahnı müs-
abiqəsi ərəfəsində onun rəh-
bərliyilə görülmüş geniş -
miqyaslı işlər isə indi də icti-
maiyyətin diqqət mərkə -
zindədir”, - deyə məqalədə
bildirilir: “Mehriban Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev

Fondu tərəfindən son 5 ildə
ölkədə 400 məktəb inşa
edilib”.

Müəllif yazısında özünün
bilavasitə iştirak etdiyi İkinci
Bakı Beynəlxalq Humanitar
Forumundan da bəhs edib:
“Prezident İlham Əliyev və bir-
inci xanım Mehriban Əliyeva
tərəfindən təşkil olunmuş
forumda sabiq dövlət baş -
çıları, BMT və YUNESKO
nümayəndələri, Nobel müka -
fatçıları iştirak ediblər. Ümu-
milikdə Heydər Əliyev Mərkə -
zinə dünyanın 70 ölkəsindən
800-dək xarici qonaq toplaş -
mışdı. Birinci xanım Mehriban

Əliyeva hər bir ali qonağa
diqqət ayırır, onlara Azərbay-
canda baş verən miqyaslı
dəyişikliklər haqda məlumat
verirdi. Xarici qonaqlarla
ikigünlük forum çərçivəsində
keçirilən görüşlərin sonunda
belə bir fikir yarandı: “Neftdən

gələn gəlirlərin Azərbaycan
xalqı üçün xərclənməsi müs-
bət amildir. Qərblə yaxınlaş-
ma kursu isə özü ilə güclü
demokratiya da gətirəcək. Biz
bilmirdik ki, Azərbaycan bu
dərəcədə ciddi dəyişikliklər
yolundadır”. lent.az

Türkiyənin "Sabah" qəzeti: Mehriban
Əliyeva Azərbaycanda baş verən 
dəyişikliklərin memarlarındandır

Ermənistanda qiymətlər yenə qalxacaq

Mahmud Əhmədinejad: “Qərb ölkələri dünyada
süni İran təhlükəsi yaratmağa çalışırlar”

ABŞ prezidentliyinə namizədlər 
son debata hazırlaşırlar

Ermənilər Xocalı aeroportunu istifadəyə verirlər

Təyyarənin yükü haqda məlumatı ABŞ kəşfiyyatı ötürüb
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Gülər Əhmədova haqqında
məlum videomateriallar yayılan-
dan sonra ölkə mediası sabiq
deputatın yaxın çevrəsi haqqın-
da araşdırmalara başla dı. Bu
şəxslər sırasında Bey nəlxalq
Diaspor Mərkəzinin rəhbəri,
DAK-ın İdarə Heyətinin üzvü
İsmayıl Ağayevin də adı çəkildi.
Bir sıra media orqanlarında, o
cümlədən “Yeni Müsavat”da
onun Gülər Əhmədova ilə şərik-
li biznesinin olması haqda mate-
riallar dərc olundu. 

İ.Ağayev bu günlərdə publi-
ka.az saytına müsahibəsində
“Yeni Müsavat”da barəsində
yazılanlara cavab vermiş, həm -
çinin redaksiyamıza gəlib bütün
ittihamlara cavab verməyə ha zır
olduğunu demişdi. Sonra öz
nümayəndəsi Samir Adı gözəlli
vasitəsilə qəzet rəhbərliyi ilə
əlaqə saxlayıb görüşün vaxtını
təyin etmişdi. Dünən İ.Ağayevlə
“Yeni Müsavat”ın redaksiyasın-
da geniş söhbət etdik.

Onu da vurğulayaq ki,
İsmayıl Ağayev 1991-92-ci
illərdə Bələdiyyə Polisində,
daha sonra, Bakı Baş Polis
İdarəsində, DİN Baş Mütəşəkkil
Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarə -
sində yüksək vəzifələrdə işləyib.
Sonra 9 il məhbəs həyatı
yaşayıb.

- Sizin adınız illər sonra
Azərbaycan mətbuatında
Gülər Əhmədova
məsələsində hallandı. Gülər
Əhmədova ilə ortaq biz-
nesinizin olması haqqında
iddialar yayılıb. Bu iddialar nə
qədər əsassızdır?

- Əsassız söhbətlərdir. Guya
ortaq biznesimiz var, şimal böl-
gəsində yanacaqdoldurma
məntəqələrinin sahibiyik. Mənim
özümün yanacaqdoldurma
məntəqəm də var, atamın, qar-
daşlarımın, yaxın qohumlarımın
təsərrüfatları da var. Xızı ray-
onunda “Xızı dağları” yanacaq-
doldurma məntəqəsi mənim
atamındır. Xızı da bilirsiniz, çox
kasıb, əhalisi az olan bir rayon-
dur. Gün ərzində o yanacaq-
doldurma məntəqəsində 200
litrdən çox yanacaq satılmır.
Gülər Əhmədova bir zamanlar
Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin
MŞ-nın üzvü idi. Əsas hədəf
erməni daşnaklarının Azərbay-
can xalqının başına gətirdiyi
soy qırım və deportasiyaları
dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-

ması idi. Bu istiqamətdə elm
adamları, tarixçilərlə bərabər bir
neçə millət vəkili ilə əməkdaşlıq
etmişik. MM-in üzvləri Fəzail
Ağamalı, Musa Urud və Gülər

Əhmədova bizim Məşvərət
Məclisinin üzvü olublar. Beləlik-
lə, biz Ermənistan ərazisindəki
tarixi torpaqlarından depor-
tasiya edilmiş insanlarının
haqlarını Avropa İnsan Haqları
Məhkə məsinə çıxarılması ilə
bağlı işlər görməyə başladıq.
Xeyli işlər görüldü. 40-a yaxın
ərizəni Avropa İnsan Haqları
Məhkə məsinə göndərdik. Ancaq
2011-cu ildən bu yana bizim
təşkilatın Gülər Əhmədova ilə
hər hansı ortaq fəaliyyəti
olmayıb.

- Siz Azərbaycan cəmiy yə -
tin də siyasi baxımdan o qədər
də populyar insan deyilsiniz.
Ancaq Gülər Əhmədova
məsə lə sində nədən sizin
adınız bu qədər hallanmağa
başladı?

- Mən deməzdim ki, kimlərin-
sə yadına qəfil düşmüşəm. Vax-
taşırı bir sıra qəzetlər, saytlar
BDM-nin gördüyü işləri gözdən
salmağa çalışır, eləcə də mənim
polis orqanlarındakı keçmiş
fəaliyyətimi gündəmə gətirirlər.
Ancaq Gülər Əhmədovanın
Elşad Abdullayevlə məsələsi
güdəmə gələndən sonra yada
düşməyim özümə də qəribə
görünür.

- Polisdəki fəaliyyətinizdən

söz düşmüşkən... Deyilənə
görə, 1992-ci ilin yayında o
vaxtkı daxili işlər naziri
İsgəndər Həmidov Hacı Əbdül
və onun tərəfdarlarına qarşı

Xızıda əmə liyyat keçirəndə
orda fəallıq göstərmisiniz və
o, sizi elə oradaca Xızı Polis
İdarəsinin rəisi təyin edib?

- Mən xalq hərəkatının fəal
üzvlərindən biri olmuşam.

- AXC-nin Novxanı Dayaq
Dəstəsinin sədri də olmu -
sunuz...

- Tamamilə doğrudur. Qərbi
Azərbaycandan olduğuma,
doğulduğum torpaqlar işğal
altında olduğuna görə mən xalq
hərəkatından kənarda qala
bilməzdim. O vaxt Novxanıda
yaşa dığıma görə, Xalq Cəb-
həsinin orada Dayaq Dəstəsini
yaratmışdım. Az sonra mən
könüllü Şuşaya döyüşməyə get-
dim. Onda hələ müharibə geniş
miqyas almamışdı. Ca maatdan
ov tüfənglərini yığıb sərhəddə
özünümüdafiə dəstə ləri yarat-
mışdıq. Ordakı fəallığıma görə
məni həbs etdilər. Bir müddət
sonra Bakıya qayıtdım. 1991-ci
ildə Bələdiyyə Polisi yeni
yaranırdı və mən orada işə
qəbul olundum. O zaman Bələ -
diyyə Polisinin rəisi Eldar
Muradov idi. Hakimiyyət dəyişik-
liyindən sonra İsgəndər Həmi-
dov daxili işlər naziri oldu. Ona
qədər isə Ayaz Mütəllibov
hakimiyyətdə olduğu zamanlar-

da Hacı Əbdülün Xızı İH başçısı
təyin olunması haqqında sərən-
cam vermişdi. Hacı Əbdül başı-
na Bakı kəndlərindən xeyli
insan toplayıb Xızıya getmiş və
orada Maksim Musayevi devir-
mək üçün piketlər təşkil eləmiş-
di. O zaman İ.Həmidov göstəriş
verdi ki, Bələdiyyə Polisi Xızıya
ezam olunsun. Mən taqım
komandiri olaraq Xızıya getdim.
Hakimiyyətə qarşı çıxan bütün
şəxslər zərərsizləşdiriləndən
sonra İ.Həmidov polis rəisini
yarıtmaz fəaliyyətinə görə vəz-
ifədən azad etdi. Sonra o, hər
kəsin yanında soruşdu ki, kim
rayondakı duruma nəzarət
etmək səlahiyyətini üzərinə
götürə bilər? Heç kimdən səs
çıxmadı. Həmin vaxt irəli çıxıb
dedim ki, mən məsuliyyəti
üzərimə götürə bilərəm.
İsgəndər Həmidov da məni
tanımırdı, təəccüblə baxdı ki, bu
kimdir? Mən onun “bozqurd”
dəstəsindən deyildim. Soruşdu
ki, haralısan? Dedim,

Dərələyəzdən. O ərazi də Kəl-
bəcərlə qonşudur. Zarafatla
dedi ki, eloğluyuq. Elə oradaca
məni rəis əvəzi təyin elədi.

- Elçibəy hakimiyyəti
devri ləndə hansı postday-
dınız?

- Xızı Rayon Polis İdarəsinin
rəisi idim. Mən Elçibəy ha -
kimiyyətini devirməyə gələn
Surət Hüseynov və onun
ətrafındakı cinayətkar dəstənin
üzvlərinin qarşısından qaçma -
yan yeganə polis rəisi idim.

- Bəs vəzifədən nə zaman
çıxarıldınız?

- 1993-cü ilin iyulunda mən
AXC hakimiyyətinin bütün polis
rəisləri ilə bərabər işdən
çıxarıldım. Məni həm polis rəis-
liyindən, həm də daxili işlər
orqanlarından xaric etdilər. O
zaman bütün rayon yığıldı polis
idarəsinin qarşısına və yeni
polis rəisini idarəyə burax-
madılar. Beləliklə, mən bir neçə
ay da əmrsiz postumda qaldım.
Sonra daxili işlər naziri Vaqif
Novruzov məcburiyyət qarşısın-
da qalıb öz əmrini dəyişdi və
mən yenidən köhnə vəzifəmə
bərpa edildim. O zaman hətta
bir qrup Xızı sakini məsələ ilə
bağlı mərhum Heydər Əliyevin
qəbulunda da olmuşdular. Bun-

dan sonra daxili işlər orqanların-
da qalmağımla bağlı məsələ
yenidən müzakirə olundu və
məni Bakı Baş Polis İdarə sində
baş inspektor vəzifəsinə təyin
etdilər.

- Siz həm də o zamankı adı
ilə desək, Banditizmə və Ter-
rorizmə Qarşı Mübarizə
İdarəsində də çalışmısınız.
Deyilənə görə, siz orada
işləyəndə idarənin rəisini
döymüsünüz. O hadisə necə
olmuşdu?

- Belə bir hadisə olmayıb.
Mən cənab nazir Ramil Usub-
ovun əmri ilə həmin idarəyə
batalyon komandiri təyin
edilmişdim. O zaman çox ağır
bir dövr idi. Cənab nazir məni
çağırıb dedi ki, dövlətçilik üçün
ağır dövrdür. Səni bu vəzifəyə
təyin edirəm. Mən də nazirimin
etimadını doğrultmaq və dövlət -
çiliyə xidmət üçün keçmiş döyüş
dostlarımı, Xızıda mənimlə
çalışan insanları toplayıb təx -
minən 100 nəfərlik batalyon ya -
ratdım. Onu da deyim ki, polis
orqanlarında işlədiyim müddət-
də heç vaxt işçidən pul
almamışam. İşçidən rüşvət
almaq mənə görə deyil.

- Bəs, kimdən alırdınız
rüşvəti?

- Heç kimdən heç vaxt rüşvət
almamışam. Bir nəfər çıxıb
desə ki, mən İsmayıl Ağayevə
rüşvət vermişəm... Mümkün
deyil. “Bandotdel”in o vaxtkı
rəisi Rəhman Musta fayev da
bizim həmkən dlimizdir,
ağsaqqallımızdır. Siz təkidlə
deyirsiniz, onu döymü şəm,
ancaq belə bir şey olmayıb.

- Sevindik Səfərovla müna-
sibətləriniz nəyə görə gərgin
olub?

- 1995-ci ilin mart hadisələri
baş verəndə silahlı dəstələrin
rəhbərlərindən biri kimi vəzifə
başındaydım. Mahir Cavado vun
evinin ətrafında əməliyyat keçir-
ilməsi və onun həbs edilməsi
üçün əmr almışdıq. Əməliyyata
çox böyük rütbəli şəxslər
başçılıq edirdilər. Mən də öz
batalyonumla bərabər həmin
əməliyyatda idim. Ona qədər isə
mən cənab Usubovun kabi-
netində Əsgər Ələkbərovun və
digər yüksək rütbəli zabitlərin
iştirak etdiyi toplantıdaydım. O
zaman Ramil müəllim dedi ki,
İsmayıl, dövlət çevrilişi baş verib
və biz dövlətimizi qoyumalıyıq.
Əməliyyat  başla yanda Mahir
Cavadovun evinin ətrafına
xüsusi-xidmət orqanlarının,
Daxili Qoşunların 300-ə yaxın
qüvvəsi toplanmışdı. Mən atış-
ma başlayan ilk dəqiqələrdə
silahı əlində donan neçə yüksək
rütbəli zabit gördüm. Orada
mən və batalyonumdakı 8 nəfər
yaralandı. Bizi hospitala yerləş -
dirdilər. Günorta saatlarında
Mahir Cavadovun evindən qaç-
ması haqqında xəbər yayıldı.
Mən o zaman hospitalda idim.

- Bəs deyirlər ki, Mahir
Cavadovun evinin yağmalan-
masında siz də iştirakçı olmu -
sunuz. Hətta onun evindən xeyli
pul, qiymətli əşyalar götür -
düyünüz haqda iddialar var.
Keçmiş kənd təsərrüfatı naziri
Müzamil Abdullayevin evindən
də qiymətli əşyaların, pulun

“Kürd olsaydım 
bununla fəxr edərdim”
“Kürdlər bizim canımız-ciyərimiz, qardaşımız, 
kirvələrimizdir.” 
- “Kürd-biz, biz-kürd eyniyik.” 
“Bir məsələni də xüsusi demək istəyirəm: Azərbaycan 
torpaqlarının işğalının qarşının alınması üçün kürdlər də 
canını qurban verib.” 
- Sizə niyə “kürd İsmayıl” deyirlər?
“Məni Mahir Cavadovun qaçmasına kömək etməkdə 
suçla yıb həbs etdilər”
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götürülməsində adınız hallanır...

- Bunlar hamısı ağ yalandır.
Mahir Cavadovun evinin yanın-
dakı əməliyyatda mən yaralan-
mışdım, hospitalda idim. Bu,
sənədlərlə sübut olunub. Mən
xəstəxanadan çıxanda idarəyə
gəldim. O zaman bizim əmək-
daşlar Mahir Cavadovun evinə
axtarışdan qayıtmışdılar. Mən
bu prosesdə iştirak etməmişəm.

- Sizi nə üçün həbs
etmişdilər?

- Bakı Şəhər Prokurorunun
həbsimlə bağlı qərarında
yazılıb ki, mən Mahir Cava -
dovun evinin ətrafındakı atış-
mada mövqeyimi tərk etməklə
yaradılan müdafiə həlqəsini zəi-
flətmişəm. 

- Bəs siz yaralandığınızı,
xəstəxanada olduğunuzu sü -
but edə bilmədiniz?

- Mənə özümü müdafiə üçün
heç bir imkan vermədilər. Həbs
etdilər, sonra araşdırma apar -
dılar.

- Özünüz dediniz ki, Ramil
Usubovla münasibətləriniz
var dı, nazirin dəyər verdiyi
za bitlərdən olmusunuz. Bəs
na zi rin sizə münasibətini kim,
hansı amil mənfiyə dəyişdi?

- Mənim haqqımda cənab
nazirə də yalan informasiya
verib inandırmışdılar. Mahir
Cavadov oradan faktiki olaraq
qaçmışdı və bunun məsuliyyəti-
ni daşıyan şəxs müəyyən
edilməli idi. Sonradan istintaq
mənim Mahir Cavadovun qaç-
masına şərait yaradılmasında

heç bir rolumun olmadığını
müəyyən etdi. O zaman orada
rəhmətlik Fətulla Hüseynov,
Sevindik Səfərov olmuşdu.

- Yeri gəlmişkən, Sevindik
Səfərovla konfliktinizin
səbəbi nə idi?

- İdarə rəisi təyin olunması
məsələsinə görə. Rəhman
Mus tafayev işdən azad olunan-
dan sonra Sevindik Səfərov
təyin olundu və o zaman mənə
münasibət pis idi. Sevindik
Səfərov və onun ətrafı hesab
edirdilər ki, mən onlara mane
oluram. Ona görə də qurma bir
hadisə ilə məni güdaza verdilər.
9 il günə-gün həbs çəkdim.
İsgəndər Həmidovla, Fəhmin
Hacıyevlə, OMON-çularla eyni
türmədə olmuşam. Çox
qəribədir, o 9 ildə dövlət çevril-
işinə qəsddə suçlanan şəxslər,
ömürlük məhbuslar belə əfv
edildi, ancaq mən cəzamın
hamısımı çəkdim.

- Sizin ümumiyyətlə “ban-
dotdel”in rəisi olmaq iddianız
var idimi?

- General olmaq istəməyən
əsgər əsgər deyil. Əlbəttə mən
də ölkəm, vətənim üçün daha
çox işlər görmək üçün geniş
səlahiyyətlərim olmasını istər -
dim. Ancaq o zaman mənim
yetərincə yüksək vəzifəm vardı.
Sadəcə gecə-gündüz yorul-
madan cinayətkarlıqla müba -
rizə aparmağım bəzi şəxslərin
xoşuna gəlmirdi.

- “Univermaq Zaman”la
qo hum sunuz?

- Qohum deyilik. Sadəcə,
mənim anamla qonşu kənd-
dəndir.

- Belə deyirlər ki, siz həbs-
dən çıxandan sonra onun
vasitəsilə mərhum Aqil Əliyevlə
görüşmü sünüz, dəstək istəmi -
siniz.

- Aqil Əliyevlə Zamanın
vasitəsilə tanış olmamışam.
Mənim həbsdən öncə Aqil
Əliyevlə tanışlığım var idi.

- Aqil Əliyevin yaxın çevrə -
sin dəki şəxslərdən biri də
Elşad Abdullayev olub. Siz
onunla da tanış idinizmi?

- Mən Elşad Abdullayevi
tanımıram. Tanış olsaydım,
qohumlarımdan ABU-da oxu -
yan olardı. ABU-nu bitirib yük-
sək vəzifədə işləyən nə qədər
insanlar var ki...

- Sizə niyə “kürd İsmayıl”
deyirlər? Baxmayaraq ki,

özünüz türk olduğunuzu söylə -
yirsiniz.

- Sizə qəribə gəlməsin,

ancaq bu, dəfələrlə səs-
lənəndən sonra, mən valideyn-
lərimdən də bu məsələ haqqın-
da soruşdum. Publika.az-a
müsahibəmdə də demişəm ki,
mən türk oğlu türk olmağımla
fəxr edirəm. Ancaq mən kürd
olsaydım da, yenə də öz mən-
sub olduğum xalqla fəxr
edəcəkdim. Baxın, bu mənim
nənəmin pasportudur (cibindən
köhnə sovet pasportu çıxarıb
bizə göstərir-A.M.). Yazılıb ki,
İsmayılova Ballı Əhməd qızı,
doğum tarixi 1890-cı il, milliyəti
azərbaycanlı. Anam isə Sisyan-
da Vağadi kəndində doğulub.
Hazırda xeyli vağadili yüksək
vəzifədədir. Bu sırada millət
vəkilləri, icra başçıları da var.

- Valideynlərinizdən soru -

şan da nə cavab verdilər?
- Atam dedi ki, bizim kürdlər-

lə heç bir qohumluğumuz yox-
dur. Ancaq hərdən o, öz anası
ilə kürd dilində danışırdı. Kürd
dilini də nənəm qonşularından
öyrənib. Bizim nəsil 3 dəfə
deportasiya edilib. Birinci dəfə
İrandan Şuşaya, sonra sonra
Ermə nistana, axırda da yenə
Azərbaycana. İranda onların
xeyli kürd qonşuları olub, o dili
də onlardan öyrəniblər. Son
dövrlər Laçınlı Soltan bəy
Paşabəyoğlu haqqında çox
geniş yazılar yazıram, onu
müdafiə edirəm, ola bilər mənə
kürd deyilməsində bu məsə -
lənin də bunun da rolu var.
Ancaq mən Çanaqqalada şəhid
olan Azərbaycan türklərinin
xatirə sinin əbədiləş dirilməsi
üçün də böyük işlər görmüşük.
Mən Azərbaycan dövlətinə,
xalqına canımla, qanımla xid-
mət edən bir adamam. 

Bir məsələni də xüsusi
demək istəyirəm: Azərbaycan
torpaqlarının işğalının qarşının
alınması üçün türklərlə yanaşı,
Azərbaycanda yaşayan digər
millətlərin övladları da, eləcə də
kürdlər canını qurban verib.
Mən belə məsələlər ortaya atı-
landa onların ruhunu təhqir
olunmuş hesab edirəm.
Kürdlər bizim canımız-ciyə ri -
miz, qardaşımız, kir vələ ri -
mizdir. Kürd-biz, biz-kürd
eyniyik.

Aygün MURADXANLI
www.musavat.com

Loru mahalı
Vikipediya, açıq ensiklope-

diya - قیچآ ، ایدپیکیو
ایدپولکیاسنا

Azərbaycanın tarixi mahal-
larından biri.

Borçalı Rusiya tərəfindən
işğal edildikdən sonra bu
ərazidə Tiflis quberniyası dax-
ilində Borçalı distansiyası
yaradıldı. 1880-ci ildə Tiflis
quberniyası daxilində Borçalı
qəzası təşkil edilir və onun ən
böyük nahiyəsi də Loru olur.
Loru Borçalının dağlıq hissəsini
təşkil etdiyindən ona Dağ
Borçalısı da deyirlər. Bu ərazidə
bir vaxtlar Loru şəhərinin
mövcudluğu və həmin şəhərin
1236-cı ildə monqollar tərəfind-
ən dağıdıldığı, XIV-XV əsrlərdə
yenidən bərpa olunduğu, XV-
XVIII əsrlərdə Osmanlı və İran
hücumlarına məruz qaldığı
yazılır.

1918-ci ildə erməni daşnak
hökumətinin silahlı qüvvələri
qəflətən hücum edərək Loru və
Pəmbək mahalı ərazilərini işğal
edir. 1919-cu ilin yanvarında
Tiflisdə keçirilən Ermənistan-
Gürcüstan konfransında Borçalı
qəzası (əslində Loru nahiyəsi)
neytral zona elan edilir. 1920-ci
ilin sentyabrında türk qoşun-
larının Gümrünü tutmasından
narahat olan Gürcüstan
hökuməti Loru neytral zonasına
nəzarəti öz üzərinə götürür.

1921-ci ildə isə Gürcüstan və
Ermənistan bolşevik hökumətləri
arasında Lorunun Ermənistana
verilməsi haqqında razılıq əldə
edilir. 1922-ci il dekabrın 22-də
Vorontsovka bölgəsi də

Ermənistanın Loru-Pəmbək
qəzasına qatıldı. Beləliklə
Ermənistanın inzibati böl-
güsündə Loru mahalı 4 rayon-
Barana rayonu, Allahverdi ray-
onu, Cəlaloğlu rayonu və
Vorontsovka rayonu şəklində öz
əksini tapdı.

Ərəş qəzası
Yaranma 1873
Ləğv olunma 1929
Sahəsi
2829,6 verst²[1]
Əhalisi
67277 nəfər[1]
Ərəş qəzası - Gəncə

quberniyasında inzibati vahid.
1873 ildə yaradılmışdı. Ərazisi
2308,10 kv.verst idi. Qafqaz
təqviminin (1917) məlumatına
görə qəzada 99400 nəfər əhali
yaşayırdı; onların 53144 nəfəri
(53,46%) kişi, 46256 nəfəri
(46,54%) qadın idi. Qəza idarə
sistemi fəaliyyət göstərirdi.
Əhali, əsasən, kənd təsərrüfatın-
da çalışırdı. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Hökuməti 1918 il
avqustun 26-da Ərəş qəzasının
Ağdaş yaşayış məntəqəsinə
şəhər statusu vermiş, daxili işlər
nazirinə şəhərin ərazisi və bura-
da tətbiq ediləcək özünüidarənin
forması haqqında xüsusi
məruzə təqdim olunmasını
tapşırmışdı. Bununla əlaqədar
olaraq, 1919 il dekabrın 10-da
Hökumətin qərarı ilə Ərəş qəza-
sı Ağdaş qəzası adlandırılmışdı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin süqutundan sonra qəzanın
adının necə işlədilməsində fikir
aydınlığı olmamışdır. Azərbay-
can Mərkəzi Statistika İdarəsi
tərəfindən 1922 ildə nəşr olunan

Azərbaycanın yaşayış məskən-
lərinin siyahısında qəzanın adı
Ağdaş (keçmiş Ərəş), 1921 il

kənd təsərrüfatı siyahıya
almasının 15-ci buraxılışında
isə, sadəcə olaraq, "Ərəş" kimi
verilmişdir. 1929 ildə Azərbay-
can Sovet Sosialist Respub-
likasının rayonlaşdırılması
zamanı ləğv edilərək, Ağdaş ray-
onu təşkil olunmuşdur. 

İstinadlar
Qafqaz və Zaqafqaziya

diyarının idarəsinin dəy-
işdirilməsi haqqında 1867-ci il 9
dekabr tarixli çar fərmanı
əsasında Yelizavetpol quber -
niyası yaradılmışdı. Bakı quber -
niyasından Şuşa və Nuxa
qəzaları, Tiflis quberniyasından
Yelizavetpol qəzası, İrəvan
quberniyasından ləğv edilmiş
Ordubad qəzasının bir hissəsi
onun tərkibinə daxil edildi, yeni
Qazax və Zəngəzur qəzaları
yaradıldı. 1873 ildə Yelizavetpol
quberniyası tərkibində Ərəş,
Cəbrayıl və Cavanşir qəzaları
təşkil olundu. Sonralar Cəbrayıl
qəzasına Azərbaycana qarşı
işğalçılıq müharibəsində iştirak
etmiş rus zabiti P.M.Karyaginin
adı verildi. Qafqaz təqviminin

(1917) məlumatına görə Yeliza-
vetpol quberniyasında 4 şəhər
(Gorus, Yelizavetpol, Nuxa,
Şuşa) və 8 qəza (Ərəş,
Cavanşir, Yelizavetpol,
Zəngəzur, Qazax, Karyagin,
Nuxa, Şuşa) var idi. Yelizavetpol
quberniyasının ərazisi 38922,43
kv. verst idi. Quberniyada
1275,131 nəfər əhali yaşayırdı,
onların 1213,626 nəfəri yerli
sakinlər, 61505 nəfər müvəqqəti
yaşayanlar idi. Əhalinin 676377
nəfəri kişi, 598754 nəfəri qadın
idi. 156,044 nəfər (12,24%)
şəhərlərdə, 1119,087 nəfər
(87,76%) qəzalarda yaşayırdı.
Əhalinin etnik tərkibi belə idi:
azərbaycanlılar 783065 nəfər
(61,41%), ruslar 36957 (2,90%)
və s. Yelizavetpol quberniyasın-
da quberniya idarə sistemi
mövcud idi Quberniyanı hərbi
qubernator, 1872 ilin martından
isə qubernator idarə edirdi. Xan-
ların, bəylərin, ağaların əlində
440,7 min, kəndlilərin əlində
124,3 min desyatin torpaq vardı.
Əhali müxtəlif kənd təsərrüfatı
sahələri (taxılçılıq ipəkçilik,
üzümçülük, heyvandarlıq və s.),
sənətkarlıq sənaye fəaliyyəti və
ticarətlə məşğul olurdu.
Quberniyada dağ-mədən və
əlvan metallurgiya sənayesi
müəssiselər (Yelizavetpol və
Zəngəzur qəzaları) yerləşirdi.
İpəkçiliyin əsas mərkəzi (Nuxa
qəzası) də burada idi. Azərbay-
can pambığının xeyli hissəsi
Yelizavetpol quberniyasının
pambıqtəmizləmə zavodlarında
emal edilirdi. 

Üzümçülük və şərabçılıq
inkişaf etmişdi. Birinci dünya
müharibəsi (1914 18) quber -
niyanın iqtisadiyyatına ağır
zərbə vurmuşdu. Fevral inqil-

abından (1917) sonra Yelizavet-
polda və digər qəza şəhərlərində
ictimai təşkilatların icraiyyə
komitələri yaradılmış, quberniya
və onun qəzalarına Müvəqqəti
höku- mətin komissarları təyin
olunmuşdu. Bununla bərabər
Yelizavetpolda Fəhlə və Əsgər
Deputatları Soveti də yaran-
mışdı Eyni zamanda, qəza
şəhərlərində (Şuşa, Nuxa,
Karyagin və b. də sovetlər təşkil
edilmişdi. Sovetlərdə bolşe-
viklərin nüfuzu zəif idi. Yelizavet-
pol quberniyası Azərbaycan milli
azadlıq hərəkatında mühüm yer
tuturdu. 1905-07 illər inqilab
dövründən genişlənən milli-
siyasi təşkilatlanma davam edir-
di. Milli azadlıq hərəkatının
görkəmli xadimləri Nəsib bəy
Yusifbəyli, Xəlil bəy Xasməm-
mədov, Xudadat bəy Rəfibəyli,
Həsən bəy Ağayev və b. böyük
iş aparırdılar Nəsib bəy Yusif-
bəyli 1917 ilin martında Türk
ədəmi-mərkəziyyət partiyasının
əsasını qoymuşdu. Milli azadlıq
hərəkatına qarşı mübarizədə
erməni-daşnak və bolşevik
siyasi partiya və təşkilatları bir-
ləşərək, eyni mövqedən
mübarizə aparırdılar. 

Oktyabr çevrilişindən (1917)
sonra Bakıda sovet hakimiyyə-
tinin elan edilməsi milli azadlıq
hərəkatının gedişində Yelizavet-
pol quberniyasının mövqeyini
daha da möhkəmləndirdi. 5 (18)
noyabrda Yelizavetpolda keçir-
ilən Qafqaz müsəlmanlarının
hərbi qurultayı azərbaycanlılar-
dan ibarət hərbi hissələr yaradıl-
ması haqqında qərar çıxardı.
Knyaz Maqalov başda olmaqla,
müsəlman süvari polku
yaradıldı.

(Ardı var)

Tarixi ərazilərimiz
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UTANMIRSAN
Hörmətdən düşürsən gündə təyafik,
Üzündə azalır ar, utanmırsan.
Etdiyin əməllər deyil müvafiq,
Qaçıbdır yanından yar, utanmırsan.

Heç kim sənin üçün yar ola bilməz,
Böhtan atmaq ilə var ola bilməz.
Alçaq dağ başında qar ola bilməz,
Tükənib səninçün var, utanmırsan.

Sataşma kimsəyə, axı oğlun var,
Bəsdir etdiklərin, artıq eylə ar.
Qocalmısan gündə başa yağır qar,
Əzilib döşündə nar, utanmırsan.

Zənənə yaraşmır belə xasiyyət,
Üzki daşdan deyil, odur yumşaq ət.
Nə qanun bilmirsən, nə də siyasət,
Başına ələnib qar, utanmırsan.

Üzünə gülən də daldada söyür,
Söyənlər söydükcə özünü öyür.
Bir vaxt deyirdilər ərini döyür,
Yaşayışın olub dar, utanmırsan.

Nəriman Əyyubam, eşit sözümü,
Bir vaxt ayırmadım səndən gözümü.
Başa düş çaldığım hər avazımı,
Çalıram kamança, tar, utanmırsan.

14.06.2011

AY  YAZIQ
Ay bəd xasiyyət, ay hikkəbaz, ay yazıx,
Şübhələnib boş bir şeydən küsürsən.
Bilirsən ki, ikimiz də cüt bazıx,
O bazlığı unudursan, əsirsən.

Yadından çıxıbdır evə gələndə,
Öz eşqini mənim ilə böləndə.
Hətta söyləyirdin aparın kəndə,
İndi o sözləri danıb qısırsan.

Gənclikdə sən idin hərdən göz basan,
Onda da bazlığı bilirdin asan.
İndi artıq dolubdur ac göz kasan,
Kəndirinlə niyə məni “asırsan”?

Asmağının artıq yoxdur mənası,
Keçmişlərdə qalıb onun sədası.
Fayda verməz indi onun ədası,
Mənasızdır hərdən əsib çaşırsan.

Zəif olmamışam heç zaman, heç an,
Məni sağlam yaradıbdır Yaradan.
O çirkli qəlbinə toxunmaz Nəriman,
Qaşınmayan yerlərimi qaşıyırsan.

23.08.2011

FATİHƏ
İnsanlıq dünyada azalıb gedib,
Bu hal ürəyimi pərişan edib.
Yazır gündəlikdə ağıllı ədib,
Azalmış bu insanlığa, fatihə.

Davranmır insantək insanla insan,
Hamı doğulubdur təmiz anadan.
Sonra azıb tamam olub bivicdan,
Bu bevicdan insanlığa, fatihə.

Söylədi bu sözü o, Molla Vüqar,
Həmin sözlər mənə qaldı yadigar.
Yazacağam bu dünyada nələr var,
Pozulmuş bu insanlığa, fatihə.

Nə deyəsən, belə gəlib zamana,
Rast gəlirik gündə aha-amana.
Güvənirik hələlikdə gümana,
Bu gümansız insanlığa, fatihə.

Hörmətdən düşübdür ata-analar,
İndi hörmətlidir məşuq-sonalar.
İstəmirlər bu qanmazlar danalar,
Qanmazyana insanlığa, fatihə.

Qalmayıb heç yerdə təlim-tərbiyə,
Kasıbların oğlu gedir hərbiyə.
Varlının övladı qərq olub piyə,
Bu allahsız insanlığa, fatihə.

Varlı qohum yoxsulunu bəyənmir,
Yoxsul üzsüz şoru, varlı bal əmir.
Varlının ürəyi sanki pas dəmir,
Belə olan insanlığa, fatihə.

Bu fatihə buyrulubdur Xudadan,
Onu başa düşmür naqis və nadan.
Olan həqiqəti nə gizlət, nə dan,
Həqiqətsiz insanlığa, fatihə.

Yaman dəyişibdir zəmanə, yaman,
Nə də düzəlməyə qalmayıb güman.
Qanan qanmazlara söyləmir utan,
Bu utanmaz insanlığa, fatihə.

Ölümləri gözləmirik bircə an,
İnsan ölür, onda oxunur Quran.
Yazıq yazar yazır, söyləyir ki, qan,
Belə qanmaz insanlığa, fatihə.

Fatihə də düzəltməyir insanı,
Başa düşənlərin qaralır qanı.
Can xəstəsə olar sağaltmaq canı,
Xəstələnən insanlığa, fatihə.

Qardaşlar var qardaşını aldadır,
İnsanlar var insanlıqdan daldadır.
Söz var ki, söyləsən sanki bal dadır,
Bal dadmayan insanlığa, fatihə.

Əmoğlu var əmoğlunu saymayır,
Taro dayoğluya bir böhtan yayır.
Di gəl onu vəhşi heyvandan ayır,
Belə vəhşi insanlığa, fatihə.

Var qudurdanın görməyir gözü,
Saxta olur danışdığı hər sözü.
Dediyini ancaq anlayır özü,
Bu anlamaz insanlığa, fatihə.

Belə getsə məhv olacaq insanlar,
Dünyada çoxalır gündə ziyanlar.
Ha yazsın bu dərdi şair Nərimanlar,
Vəhşiləşən insanlığa, fatihə.

02.12.2011

AY  TUT  AĞACI
Yenə gileyləndin ay tut ağacı,
Görürəm ki səni sulayan yoxdu.
Nar kənardan baxır mənə çox acı,
Bu baxış qəlbimə sancılan oxdu.

Mən Bakıda, siz qalıbsız kimsəsiz,
Məni aldadıbdır o Xəzər dəniz.
Gündə sahilində gəzirəm sizsiz,
Mənim kimi belə gəzənlər çoxdu.

Sizi əkdiyim gün çıxmayıb yaddan,
İmtina etmirəm zəhmətkeş addan.
Uzaq dayanmışam sizin fəryaddan,
Sanmıram biriniz qulluqdan toxdu.

Sizlərin altında durdum pərişan,
Üzünüzdə yoxdur sevincdən nişan.
Fikirdən qəlbimdə qaraldı al qan,
Yaman boş görürəm tikdiyim taxtı.

Nə edim ki, belə gəldi zamana,
Dünya dəyişdikcə düşdük tufana.
Tənəli baxışla baxma Nərimana,
Baxış süzülərək qəlbimə axdı.

23.07.2011
Yevlax rayonu, Nərimanabad kəndi

ЭЮЗЦМДЯН, КЮНЛЦМДЯН
ГАРАБАЬ КЕЧИР

Ай аман, эюзцмдян, кюнлцмдян йеня
Гарабаь, Гарабаь, Гарабаь кечир!
Зийарят, Ишыглы, Гырхгыз, Мыхтюкян,
Эюзял Эялингайа, Дялидаь кечир.
Ащымыз эюйляря аловдан диряк,
Йерин мящшяриня нейлясин фяляк.
Щясрят чыраьыдыр щяр гачгын цряк, 
Щяр кечян саатда йцз чыраг кечир.

Щякяри гязябля ъошуб-чаьлайыр,
Кимсясиз чешмяляр  ъамаг баьлайыр.
Дурна гатары да ел сораглайыр,
Гямли бир авазла ахараг кечир.
Хяйал неъя дюнсцн ютян чаьлара,
Ал ганлар тюкцлцр аь булаглара.
Гаргарын фярйады дцшцр даьлара,
Эюр дашдан, гайадан ня сайаг кечир.

Еля бил кор олуб бцтцн йер цзц,
Удур эюзэюряси эеъя эцндцзц.
Вагифин щарайы чаьырыр бизи,
Дцшмян эцллясиндян ютцб саь кечир.
Кимляр айаглады намусу, ары,
Дустагдыр Короьлу, Няби дийары.
Закир щарайлайыр мярд оьуллары,
Мейдана чийниндя йар-йараг кечир.

Он ил табламышыг бющтана, шяря,
Ня хейри, хынзыра сюз де мин кяря.
Гоъа Кцрдоьлу да габаг сянэяря,
Ялиндя йенилмяз бир байраг кечир.
Ай аман, эюзцмдян, кюнлцмдян йеня,
Гарабаь, Гарабаь, Гарабаь кечир.

ШУША ДЯРДИ
Йа рябб, щачан йухуларым чин олар,
Йетишярям вцсалына Шушанын?!
Цч илдир ки, ган аьлайыр эюзлярим,
Щясрят галыб ъамалына Шушанын.
Гарабаьа дцшдц шейтан эцзары,
Эцл фяслиндя хязан олду эцлзары.
Йаралыдыр Вагифимин мязары,
Неъя дюзцм бу щалына Шушанын.

Ай да, эцн дя бурдан кечяр пяришан,
Щеч галдымы о бцсатдан бир нишан.
Бу зяманя, бу рузиэар, бу дювран,
Эялярдими хяйалына Шушанын?!
Ня вахт йанар Гырхгызымын чыраьы,
Ня вахт эяляр елин дюнцш сораьы.
Бир камандыр, аьлар Иса булаьы,
Аьы дейяр ящвалына Шушанын.

Алынмазды Пянащ ханын галасы,
Юзцмцздян эялмясяйди бяласы.
Иэид эяряк йад ялиндян аласы,
Бир эцн доьсун игбалына Шушанын.
Щарайына, имдадына йетян йох,
Даьларында ъящ-ъящ вуруб ютян йох.
Шуша йохса, Лачын йохса, вятян йох,
Ъаваб нядир суалына Шушанын?!

Ня эцндясян, вай обалар, вай елляр,
Эюз йашлары Гаргар кими чай елляр.
Дара чякин, диван тутун, ай елляр,
Кимдир сябяб завалына Шушанын?!
Мцсибятдир ана йурдун щиъраны,
Ядалятин щагг диваны бяс щаны?
Башдан-баша версяляр бу ъащаны,
Дяймяз биръя мисгалына Шушанын.

Бянзяйирди даь башында аь таъа,
Таъымызы кимляр гойду щярраъа.
Щарсун оьлу дырмашды йал-йамаъа,
Йийя чыхды ъялалына Шушанын.
Неъя йатсын шящид олуб йатанлар,
Саьдыр щяля бу торпаьы сатанлар.
Намусуну айаглара атанлар
Щарам гатды щалалына Шушанын.

Гырылсаг да яксяримиз, йарымыз,
Бу тилсимдян эяряк чыхсын йарымыз.
Галмадымы гейрятимиз, арымыз,
Чаря тапаг мялалына Шушанын,
Бир йол ачаг игбалына Шушанын.

20.05.1995

HHüseyn
KKürdoğlu

NNәәrriimmaann
ӘӘyyyyuubb

SORGULA TENGEZAR
Hêy, sorgula, sitûxare tengezar,
Te jî nolîm unda kiriye welat, war.
Leman usan mirûz telî, pir xedar,
Bese îdî ewan hêsran bînî xar.
Mala Xwedê li ser sebrê bû ava,
Ro dernеyê, tav germ nake tu dera.
Dû şevên reş tim tên sibên geş-şeweq,
Pêş heqîyê bersîv dide tim neheq.
Wê xezabin tew xûnrêjên gire-hûr,
Ev cahanê îdî bibe cinnet, nûr.
Axa xwe da emê daynin reh-rîçal,
Emê bibin xwedan welat, xwedan mal.

XWEZİL ROKÊ BİANİYANA 
MİN RA MİZGÎN  

Xwezil rokê bianiyana min ra mizgîn,
Bigotana: - Aza bûye Kurdistana teye rengîn.
Dê û dota êxistine cilê şînê,
Melle nadin îdî terqîn û yasînê.

Neyarê hur teyax nekir, revî paşda,
Zindanê sar, qersên tarî neman wir da.
Ax seqirî, çû hejarî, belengazî,
Esman vebû, xemilîne bestê tezî.

Direqisin pîrê sed sal, keçên heznî,
Dengê Şivîn hingavtîye çîya-banî.
Sêfîl-sexîr kom-kom diçin dibistana,
Kurd jî bûye xweyê dîrok û dîwana.

Kalê xîret, xortê cindî, bavê lawhez,
Gund-bajara tew çêdikin bi xar û bez.
Destê cotkar dîsa çûye ser maça cot,
Xwîn vereşîya kesê welat boy zik firot.

Min bikira eyda mezin bi dilê şa,
Mêvanê min bihatana hemû qulba.
Evdê xêrxaz bicivyana holika min, 

Binbar, pîroz, bikirana eyd roja min.
A hê minê bizanbûya ez merîme,
Ezî bi reh, ezî bi war ne mirîme.
Kesê bê ax dara pûçe nagre bin erd,
Emrê şirîn boy wî dibe keser û derd.

RİCA DİKİM  
Tijî dibî, vala dibî, tim bê qirar,
Geh dikenî, geh digrîy, tu bê îtbar.
Xezna kûrî, pêş te çine behr-okêan,
Hemêza te tew cinnete, em lê mêvan.
Gelek kesa xwastin ji te bistînin bac,
Feqet, ew man him bê sitar, him bê îlac.
Lawê te me, ne agirim, ne jî tofan,
Ne pirîskim, ne şipûkim, ne jî baran.
Xuluqandim, ne da min ra rusqet, ziman,
Navêm bû Kurd, him bûm sêfîl, him bûm dêran.
Reca dikim, îcar were tu min rehmê,
Destûr bide, ez jî derêm keder, zulmê.
Belkî şa bin, piçûk, mezin, qelbên wêran,
Neyar korbin, aza bibe tew Kurdistan.

BBaarrîîyyêê  BBaallaa
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QARABAĞ ƏHVALATI
(1324-cü ilin səfər ayı—

1906-cı ilin mart ayı)
Ermənilərin Qarabağda törətdikləri

cinayətlər və qırğınlar haqqında hər gün
rus dövlət orqanlarına xəbər çatdırılsa
da, heç bir tədbir görmürdülər. Nəhayət,
Qarabağa bir neçə yüz silahlı kazak
göndərildi. Əvvəlcə Ağdama gələn bu
silahlı kazaklar ermənilərin fitvası ilə
burada müsəlmanlara qarşı ədalətsiz
hərəkətlərə yol verdiklərinə görə, böyük
qarışıqlıq əmələ gəldi. Kazakların silah-
sız əhaliyə qarşı açdıqları atəş
nəticəsində üç nəfər adam qətlə yetirildi.
Həkim Mirzə Məhəmmədin oğlu Mirzə
Mehdini də məscidin qabağında dəsta-
maz aldığı yerdə güllə ilə vurub
öldürdülər.

Ağdam əhalisi hadisə ilə əlaqədar
yuxarı dövlət orqanlarına şikayət
etdikdən sonra hərbi qubernatoru oraya
göndərdilər. Qubernatorun Ağdama gəl-
didiyini bilən kimi camaat meydana
toplaşdı. Qubernator camaata müraciət
edərək dedi ki, ey müsəlmanlar, bizim
padşahımız sizdən çox razıdır. Siz
padşahın sağ gözü, kazaklar isə sol
gözləridir. Kazakların bu xətalarını
bağışlayın. Qarışıqlıq düşdüyündən səhv
ediblər. Hərbi qubernator müsəlmanlara

təskinlik verdikdən sonra Ağdama gəlmiş
kazakların bir neçə dəstəsini ermənilərə
qulaqburması vermək üçün Tağ, Tuğ,
Güney və Quzey Çartaz kəndlərinə
göndərdi. Kazaklar bu dörd kəndi tüfəng
və top atəşinə tutdular və bir çox evlərə
od vurub—yandırdılar. Ermənilərin övrət-
uşağı ağlaya-ağlaya, çığıra-çığıra kazak-
lara yalvarırdılar. Kazaklar onların yalvar-
malarına baxmayaraq, evlərə girib,
əllərinə keçən pulu, qızılı, gümüşü, daş-
qaşı və başqa zinət şeylərini qarət edir,
qadınların və qızların üstündə olan
zinətləri qoparıb aparırdılar. Evlərdə olan
sandıqları sındırıb içində olan təzə və
köhnə palazların hamısını götürüb
aparırdılar. Bir para şeyləri isə çıxarıb bir-
birinin üstünə yığaraq od vururdular.
Gözəl erməni qız və qadınlarını zorla-
yaraq ismətlərinə təcavüz edirdilər. Bu
əhvalat haqqında Qalaya xəbər çatdıq-
dan sonra ermənilər pul toplayıb dövlətin
böyüklərinə teleqraf vuraraq kazakların
yaramaz işlərindən şikayət etdilər.

ƏLAVƏ: Kazaklar yuxarıda göstərilən
erməni kəndlərini dağıdarkən bir evdən
xeyli gümüş pul tapılmışdı. Onlar bu
pulların bir hissəsini divana vermiş, bir
hissəsini isə camaata satmışdılar.
Camaat elə bilmişdi ki, rus puludur.
Amma sonra məlum oldu ki, həmin
gümüş pullar Yaponiyada hazırlanıbmış.
Həmin pullardan biri də mənim (M. M.
Nəvvab) əlimə düşmüşdü.

ERMƏNİLƏRİN PAXILLIĞI 
VƏ HİYLƏSİ

Yuxarıda göstərildiyi kimi, kazakların
Qarabağda ermənilərin başına gətirdiyi
müsibətlər və müsəlmanlara qarşı isə hör-
mətlə yanaşmaları erməniləri çox narahat
edirdi. Odur ki, ermənilər paxıllıqdan
rahat ola bilmir, onların başlarına gətir-
ilmiş müsibətlərə müsəlmanların da düçar
olması və kazaklar yanında hörmətlərini
itirməsi üçün tədbirlər tökürdülər. Neçə-
neçə erməni qımdatları yığışıb bu fikir
ətrafında baş partladırdılar. Xankəndində
ermənilər iki rus kişisinə və övrətlərinə üç

yüz manat pul verərək onlardan xahiş
etdilər ki, müsəlmanların da dövlət yanın-
da müqəssir olmaları üçün bir tədbir
görsünlər, bizim kimi kazaklar onların da
mal-dövlətini qarət etsin və qadınlarının
ismətlərinə toxunsunlar.

Ruslar bu təklifi qəbul edərək
ermənilərin məqsədini həyata keçirmək

üçün övrətləri ilə arabaya minib Ağdama
yola düşdülər. Onlar iki bağın arasından

keçən yola çatanda birdən dad-fəryad
çəkdilər:

— Ay gəlin, müsəlmanlar bizi soydu-
lar, əynimizdə, əlimizdə hər nə var idi,
aldılar! Bizi lüt etdilər!

Bu qərarla Ağdam hakiminin yanına
gəldilər. O, rus idi. Hakim gördü ki, bu
dörd nəfəri elə soyublar ki, əyinlərində alt
paltardan başqa bir şey qalmayıb.
Hamısı soyuqdan tir-tir əsirlər. Hakim
qəzəblənərək əhvalatı dərhal generala
yazmaq və müsəlmanları tənbeh etmək
istədi. Bu zaman müsəlman olan yasavul
osetin hakimin yanına daxil olaraq rus-
ların gəldiyi arabada axtarış aparmaq
üçün icazə istədi. Osetin hakimdən
razılıq əldə etdikdən sonra gəlib arabanın
içindəki otu o tərəf-bu tərəfə çəkib
yoxlayanda gördü ki, ruslar və onların
övrətlərinin bütün paltarları və çəkmələri
otun altındadır. Əhvalatdan xəbərdar
olan hakim qeyzlənərək həmin rusların
və arabaçının döyülməsi haqqında əmr

verdi. Övrətlərə isə dedi ki, bu saat
doğrusunu deyin görüm bu nə işdir,
yoxsa sizi həbsxanaya göndərəcəyəm.
Matuşkalar dedilər ki, bizi nə döyün, nə
də həbsxanaya göndərin, əhvalat belədir:
Qımdatlar bizə üç yüz manat pul verərək
bu hiyləyə təhrik etdilər ki, biz müsəlman-
ları belə bir əməllə günahlandıraq və
bunun nəticəsində ruslar onları cəza-
landırsınlar. Biz də bunu edə bilmədik.
Hiyləmizin üstü açıldı.

Müsəlmanlar onlara qarşı yönəldilmiş
bu hiylənin üstünü açdığına görə xeyli pul
yığıb həmin osetinə verdilər və böyük
təşəkkürlərini bildirdilər. Beləliklə,
ermənilərin növbəti hiyləsi faş olub, rüs-
vay oldular. Ona görə də atalar deyib ki,
başqasına quyu qazanın özü düşər.
Yaxud, hər nə əkərsən, onu da biçərsən.

QAÇAQ ƏSGƏR 
XANIN ƏHVALATI

1324-cü ilin rəbiüs-sani ayında (may
1906) dövlətin icazəsi ilə köçəri tərəkəmə
müsəlman tayfaları çox rahatlıqla öz mal-
qoyunları ilə birlikdə gəlib Qalanın
ətrafındakı boş yerlərdə dayandılar. Bir
gecə-gündüz istirahət etdikdən və lazımi
ərzaqları aldıqdan sonra Qalada erməni
məhəlləsindən yuxarıdakı qapıdan çıxıb,
hər kəs öz yaylaqlarında olan yerlərinə
getdilər. Beləliklə, tərəkəmə tayfaları bir-
birinin ardınca əmin-amanlıqla gəlib-

gedirdilər. Ermənilərdən də bunlara tox-
unmağa heç kəs cürət etmirdi. Tərəkəmə
tayfalarının gəlib-getdiyi bir neçə gün
ərzində çoxlu şənliklər və alış-veriş oldu.

Bir gün müsəlmanlar doqquz kəl
arabası dolu ərzağı Qalaya gətirib sahib-
inə verdikdən sonra geri qayıdarkən Bal-
lıca kəndi yaxınlığında yolla gedərkən 30-
40 nəfər erməni qulduru qəflətən ara-
baların üzərinə hücum edərək arabaçıları
əsir aldılar, arabalardan isə kəlləri açıb
qabaqlarına qatıb apardılar. Ermənilər
hücum edərkən arabaçılardan iki nəfəri
isə girov götürdülər. Silah gəzdirmək
qadağan olunduğuna görə, müsəlman-
ların heç birində müdafiə olunmaq üçün
tüfəng və tapança yox idi. Qalaya xəbər
çatdıqdan sonra iş bilənlər teleqram
vuraraq əhvalatı böyüklərə xəbər verdilər.
Ermənilər tutduqları doqquz nəfər müsəl-
manı əzab-əziyyətlə kəndlərinə gətirərək
orada öldürmək istəyəndə camaat mane
oldu. Sonra həmin quldurlar tutduqları
doqquz nəfəri meşəyə gətirərək zülm və
əzabla öldürdülər.

Qaladan bir neçə nəfər erməni və
müsəlman tutulmuş doqquz nəfəri azad
etmək üçün həmin kəndə getdilər. Yerli
ermənilər bəhanə ilə guya gedib bir qədər
axtardıqdan sonra gəlib qalalılara
bildirdilər ki, onlar öldürülüblər. Bu
əhvalat hamıya böyük təsir etdi. Xüsusən
çöllərdə dolanan qaçaqlar bu əhvalatdan
çox qəzəbləndilər. Qaçaq dəstələrindən
birinin başçısı Əsgər xan öz yoldaşlarına
bildirdi ki, bu günahsız adamların qanına
əvəz almasam, namərdəm. Müsəlmanlar
dövlətin nəzərində müqəssir olmasın
deyə belə əməllərə yol vermirdik. İndi ki
onlar müqəssirdirlər, onların əvəzini çıx-
malıyıq.

Əsgər xanın dəstəsi atlanaraq, Yevlax
yoluna gəldilər. Uzaqdan gördülər ki, bir
neçə dilican arabası gedir. Onlar dilican
arabalarına yaxınlaşaraq dayanmasını
əmr etdilər. Qorxudan o dəqiqə arabaları
dayandırdılar. 

Arabaları mühasirəyə alıb yoxla-

yarkən gördülər ki, orada bir qız, üç gənc
gəlin, bir qoca övrət, 10 nəfər erməni, bir
rus və bir neçə müsəlman vardır.

Müsəlmanlara toxunuayıb, rusdan
sual etdilər:

— Bəlkə, sən də ermənisən?
Müsəlmanlar şəhadət verdilər ki, bu,

polyak tayfasındandır. Müsəlmanlarla
Qalada müştərək davacat dükanı açır.
İndi həmin dükan üçün davacat aparır.
Əsgər xan polyakdan üzrxahlıq edib, o
biri arabalarda əyləşmiş erməniləri və
övrətləri əşyaları ilə birlikdə arabadan
düşürüb öz mənzillərinə gətirdilər.
Ermənilər və övrətlər qorxudan əsirdilər.

Qaçaq Əsgər xan üzünü ermənilərə
tutaraq dedi:

— Sizin ermənilərin namərdliklə tutub
başına-gözünə vura-vura olmazın
işgəncəsi və zülmü ilə apardığı doqquz
nəfər müsəlman da sizin kimi canlı, ev və
külfət sahibi idi. Məgər sizin içinizdə
Allahdan qorxan və insaflı bir adam yox-
durmu ki, bundan sonra belə əzazilliyə,
rəzilliyə, cinayətə, nahaq qanların
tökülməsinə bais olmağı və xalqın
rahatlığını əlindən almağı sizin quldur,
binamus və namərd qımdatlara nəsihət
etsin? İndi siz əyləşin, yeyib-için və
rahatlanın. Əgər ermənilərin apardıqları 9
nəfər müsəlman salamatdırsa, siz də sağ
və salamat öz əşyalarınızla çıxıb

evlərinizə gedəcəksiniz. Yox əgər onlar
öldürülmüş olsalar, siz də onların dalınca
gedəcəksiniz.

Nəhayət, bir neçə gündən sonra
məlum oldu ki, ermənilərin apardığı 9
nəfər öldürülüb. Qaçaqlar da 10 nəfər
ermənini öldürüb dəfn etdilər. Övrətləri
isə saxladılar.

QARĞABAZAR ƏHVALATI
Mirzə Hüseyn Cavad oğlu

qarğabazarlı mənimlə (M. M. Nəvvabla)
üzbəüz oturub bu əhvalatı özü nəql etdi.
O, mənə danışdı ki, ermənilərin müsəl-
man kəndlərində törətdikləri vəhşilikləri
eşidərkən biz hövsələdən çıxdıq və
Qarğabazar, Qoçuəhmədli, Pirəhmədli,
Qaragüllü və başqa kəndlərdən cavanları
və igid döyüşçüləri toplayıb ermənilərin
bu vəhşiliklərinin qarşısını almaq qərarı-
na gəldik. 

Biz silahlanıb erməni kəndlərinin
üstünə gedərkən xəbər gətirdilər ki,
ermənilər ətraf kəndləri boşaldıb hamısı
mövqeyi baxımından möhkəm və yaxşı
mühafizəsi olan Xırmancıq kəndinə
toplaşıblar. Bütün ətraf kəndlərin kişiləri
və övrət-uşaqları da Xırmancıqda cəm-
ləşmişdilər. Ətrafdan gələn ermənilər
özləri ilə mal-dövlətlərini də bu kəndə
gətirmişdilər. 

Erməni kəndlərinin üzərinə getməyə
hazırlaşan müsəlman dəstəsi Xırmancıq
kəndinə gələrək onu iki tərəfdən
mühasirəyə aldılar. Vəziyyəti belə görən
ermənilərin bir qismi o biri tərəfdən qaç-
mağa başladılar. Bir qismi isə məxfi yer-
lərdə gizləndilər. Müsəlman dəstəsi gözə
görünən ermənilərlə atışa-atışa kəndə
daxil oldular. 

Bir neçə erməni öldürdükdən sonra
kənddə olan mal-dövlətdən qənimət kimi
götürüb özləri ilə geri qayıdanda me -
şələrdə gizlənmiş ermənilərlə atışmaları
oldu və müsəlmanların tamahkarlığı
ucundan bir neçə nəfər şəhid oldu. Mü -
səl manlar şəhidlərin meyidlərini özləri ilə
götürüb geri qayıtdılar.

(ardı var)

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu



22 - 28 Oktyabr, Cotmeh, sal  2012D Î P L O M A T¹ 41 (189)8

Avestakurd – Hev serokê KCD'ê û parlementerê bajarê
Mêr dînê Ahmet Turk diyar kir ku ji bo Kurdên Rojavayê Kur-
distanê (Sûriyê) bigihin hedefa xwe ya azadiyê divê he mû

K u r d ê n
parçeyên din
yên Kurdistanê
piştgiriyê bidin
DBK'ê (Desteya
Bilind a Kurdan)
û rewşa îro li
Sûriyê heyî
firsendek dîrokî
bi nav kir. 

Ahmet Turk
di hevpeyvîna ku ANF'ê pê re kirî, der barê çend mijaran de
bersiva pirsan da û yek ji van mijaran rewşa Kurdên Rojava
a niha bû. Kurd di vê mijarê de bang li hemû Kurdên
parçeyên din yên Kurdistanê kir ku piştgiriyê bidin DBK'ê û
got " Kurd li vê derê beriya vî şerî ne xwedî tu maf û huqûqan
bûn, îro ev yek ji bo Kurdan firsendeke dîrokî ye. Divê gelê
Kurd vê firesendê baş bibîne û baş binirxîne. Ji ber ku
firsendên wiha di sed salan de carekê de dikevin destê
mirov. Ev sedsal ji bo Kurdan firsendeke. Dibê em niha vê
bêjin; Her Kurdên dixwaze bi gelên ku pêre dijîn re pirsgirê-
ka xwe çareser bikin, û dixwazin li ser esasê huqûqê pirs-
girêkê çareser bikin. Ji tu kesî tiştek naxwazin, tenê dixwazin
xwe bi xwe bi rê ve bibin. 

Têkiliyên navneteweyî û kapîtalîzîm mafên gelan piştguh
dikin an jî paşde diavêjin. Li vir partiyên ku ji bo maf û huqûqa
gelê me têdikoşin siyasetek ji ya partiyan mezintir bikin. Divê
ne pêşekiyên parityê, beriya her tiştê pêşekiyên gel esas
bigirin û siyaseteke wiha bimeşînin. Ji bo Kurdên Sûriyeyê
bigihin hedefa xwe ya azadiyê, divê hemû Kurdên li
parçeyên din rolek bigirin û piştgiriyê bidin Desteya Bilind a
Kurdan."

Franseyê Komkujiya Parîs 
a Cezayîriyan qebûl kir

Avestakurd – Serokomarê Franseyê François Hollande bi
fermî komkujiya ku polîsên Franseyê li 17'ê Cotmeha sala
1961'an de li Parîsê li dijî xwepêşandarên Cezayîriyan

pêkanî qebûl kir. Di bîranîna salvegera Komkujiyê de (17),
Serokomarê Franseyê Hollande got "Li 17'ê Cotmeha
1961'an de bi êrîşeke xwînî xwepêşandarên Cezayîrî ku ji bo
mafên xwe yê serxwebûnê xwepêşandan kirin hatin kuştin.
Komar van bûyeran aşkere qebûl dike. 

Piştî 51 salan, ez rêzê ji bîrhatina qurbaniyan re digirim."
Hêjayî gotinê ye, li 17'ê Cotmeha sala 1961'an de, li ser ku
hatibû qedexekirin jî, 30 hezar cezayîrî ji bo parastina
serxwebûna Cezayîr daketin kolanên Parîsê. 

Lê polîsên Franseyê êrîşî wan kirin û di encam de 300
kes hate kuştin û 13 hezar kes hate binçav kirin.

L i  n ê z î k î  t a x a  E ş r e f i y ê  
t e q î n e k  m e z i n  ç ê b û

Avestakurd – Li gor agahiyên hatîn bidestxistin, li bajarê
Helebê îro (21/10/2012) li
demjê mêrên ber destê
sibehê teqîneke mezin di
navbera taxa Eşrefiyê û
El Siriyan de çêbû. 

Teqîn li nêzîkî
nexweşxaneya El Fransî
çêbûye û hat ragihandin
ku ziyanek mezin (Fîzîkî
û madî) gihaye derdorê û
kuştî û birîndar hene. 

Piştî bûyera teqînê, hêzên rejîma Esed dora cihê teqîn
lêqewimî pêçaye û heta niha der barê hijmara kuştî û birîn-
daran de nehatiye zanîn. avestakurd.net

Avestakurd –
Siyasetmedar û
nivîskarê ji Rojavayê
Kurdistanê Selah
Bedredîn diyarkir ku
divê 'xebat ji bo
hilweşendina rejîma
Sûriyê bê kirin' û li gor
wî 'piştî hilweşîna rejîmê
xebat bo her tiştî bê
kirin.' 

Li gor rojnameya
Rûdawê, Selah
Bedredîn diyarkir ku
PYD'ê bi rejîma Esed re
kar dike û her kesê ku
ne li gor PYD'ê be xwe-
firoş tê ragihandin.
Bedredîn der barê vê
mijarê de got " Yanî
tevahiya aliyên dijberiya
Sûriyê ku li Tirkiyeyê kar
dikin û ew sed hezar
penaberên Sûriyê jî ku li
welatan belav bûne
xwefiroş in. Ev ne rast e.
Ji ber ku ger min tomet-
bar bikin ku pêwendiya
min li gel hêza Sela-

hedîn Eyûbî (a girêdayî
Artêşa Azad a Sûriyê) li
Efrînê heye, divabû li wir
bim û serokatiya wê
hêzê bikim." Selah

Bedredîn Artêşa Azad
herî xurt li Sûriyê bi nav
dike û dibêje ku divê em
ligel wê bin û dide
diyarkirin ku ciwanên
Kurd li Rojavayê Kurdis-
tanê ji partiyên kilasîk
yên Kurd xurtirin û weha
pêde diçe "Aliyên
dijberiyê yên li derveyî
Sûriyê û ENS jî di nav
de, ewqas alîgirên wan li
Sûriyê nînin. Niha biryar
di destê Artêşa Azad û

ciwanên girêdayî
komîteyên hevahengiyê
ne ku xwenîşandanan
birêve dibin." Her weha
Bedredîn dibêje ku ew

ne li dijî Tirkiyê ye û got
" Çima li dijî wan bim?
Divê em li gel wan kar
bikin. PKK dibêje Amerî-
ka û Brîtaniya desthi-
latên emperyalîst in, lê
ew li gel xelkê Sûriyê ne,
ji ber çi li dijî wan bim?"
Bedredîn dibêje ku ew jî
naxwaze Tirkiyê destê
xwe têxe nava Sûriyê û
dibêje "Herdu hikûme -
tên Tirkiyeyê û Herêma
Kurdistanê bi rewşa

Sûriyê dilgiran in.
Pêwendiyên Kurdên Îra -
qê li gel Kurdên Sûriyê
hene û herdu jî ji bo
çareserkirina pirsgirêka
Kurdan li Sûriyê bi hev
re kar dikin. Ez jî dilgiran
im û naxwazim Tirkiye
destêwerdanê di karû -
barên Sûriyê de bike, lê
nakokiya me ne li gel
hikûmeta Enqerê ye, lê
belê li gel Esed e." Li gor
jêderê Selah Bedredîn
dide diyarkirin ku divê
Kurd ji bo hilweşîna rejî-
ma Esed bixebitin neku
daxwaza serxwebûn û
federaliyê bikin û dibêje
" Niha pirr girîng e rejîm
bê xistin. Piştî rûxandina
rejîmê, em dikarin ji bo
her tiştê ku em armanc
dikin, bixebitin." Hêjayî
gotinê ye, PYD'ê berî
niha ragihandibû ku
Selah Bedredîn bi
'îstîxbarata Tirkiyê re kar
dike û zilamê Tirkiyê ye.'

AvestaKurd - Redkirê wîjdanî
Halîl Savda'yê ku 1ê Îlonê li
gundê Roboskiyê dest bi "Meşa
Aşîtiyê" kiribû, piştî 50 roja xwe
gihande Enqere'yê. Li Enqerê ji
aliyê gellek kesan ve bi coş hate
pêşwazîkirin. 

1ê Îlonê, roja aşîtiyê a cîhanê,
redkirê wîjdanî Halîl Savra, li
gundê Roboski'yê dest bi "meşa
Aşîtiyê" a ku wê li Enqereyê bi
dawî bibûya kiribû. Meşê 50 roja
dewam kir û doh Halîl Savra û
hevalên wî yên ku dûra beşdarî
meşê bûn, xwe gihandine
Enqere'yê. Li Enqereyê, ji aliyê
parlementer, hunermend, aktîvîst
û gellek kesan ve, meşvanên
aşîtiyê, li taxa Dîkmenê hatin
pêşwazîkirin û bi hev re, ber bi

Kizilayê ve meşiyan.  
Halîl Savda hestên xwe bi

rayagiştî re parve kirin û got ku,
"li her deverê em rasta ele-
qeyeke mezin hatin. Malbatên

gerîlayan jî yên leşkeran jî pişt-
girî dane me, bi me re meşiyan.

Ew giriyan em giriyan. Heta li
Tirkiyê pirsgirêka Kurd çareser
nebe, aşîtî ne pêkan e."  

Beşek ji hevpeyvîna
serokwezîrê Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî ligel
BBC...

Di hevpeyvîneke
televizyona BBC de ku
roja Yekşemiyê 7ê
Oktobera derbasbûyî pê
re hatiye kirin û rojên
bên tê weşandin, Nêçîr-
van Barzanî
serokwezîrê Herêma
Kurdistanê dibêje: “Çên-
abe Tirkiye bibêje ezê
bê beşdariya aliyê wê
yê sereke ku PKK ye,
pirsgirêkê çareser
bikim. Bi vî awayî ev
pirsgirêk qet çareser
nabe. Tirkiyê divê fêm
bike ku çareseriya pirs-
girêkê divê bi riya
diyaloga tevî xwediyê
pirsgirêkê be. Ev bi tenê
ne pirsgirêka PKKê ye
jî, rastiyek heye, ev pirs-
girêk pirsgirêka mil-

letekê 15 – 20 milyon
kesî ye û Tirkiye divê jê
re çareseriyê bibîne”.

Serokwezîr herweha

dibêje: “Ji bo çareseriya
vê pirsgirêkê divê dest
bi giftûgoya ciddî bête
kirin. 

Piştre rewşa Ocalan
bête başkirin, piştî wê
daxwaza çekberdanê ji
PKKê bêtekirin û ew jî ji

bo bidawîkirina pirs-
girêkê, bi hukûmetê re
têkeve diyaloga ciddî”.

Nêçîrvan Barzanî

herweha ji BBC re got:
“Ya herî girîng ew e
Tirkiye û PKK jî fêm
bikin ku ev pirs pirseke
siyasî ye, ne pirsek e ku
karibe bi operasyoneke
leşkerî bête çare-
serkirin”.

Her di berdewama
daxuyaniya xwe de ji
BBC re Nêçîrvan
Barzanî li ser aloziya
rewşê jî sekinî û got:
“Pirsgirêka mezin niha
di navbera van herdu
aliyan de, nebûna baw-
eriyê ye. 

Gavên ku Erdogan
davêje li cem PKKê ne
cihê baweriyê ne, tersî
wê jî rast e”.

Li dor gavên Erdo-
gan jî di siyaseta Vebû-
na Kurd de avêtine ku bi
saya wan deriyên fereh
li ber zimanê kurdî
vebûn û rê li ber weşana
televizyonê û muzîk û
stranên kurdî li Tirkiyê
hate vekirin, Nêçîrvan
Barzanî dibêje: “Gavên
pir baş in, lê têr nakin,
gava ku têr bike ew e
dest bi diyalogeke ciddî
bêtekirin”.  

“Divê xebat bo rûxandina rejîmê bê kirin“

Meşa Aşîtiyê bi dawî bû

“Bêyî PKK pirsa kurd li Tirkiyê çareser nabe“Kurdên parçeyên din pişt bidin DBK!
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200 milyon Dolar ji bo 
Germiyan tê veqetandin

Avestakurd – Hat zanîn, Serokwezîrê Herêma Kurdis-
tanê Nêçîrvan Barzanî dê serdana devera Germiyan bike û
dê ji bo xizmetên sînorê deverê 200 milyon dolar ragihîne. 

Li gor malpera Xendanê ku jêderekî jê re ragihandiye, li
roja 21'ê Cotmeha 2012'an Serokwezîrê Herêma Kurdis-
tanê Nêçîrvan Barzanî dê serdana devera Germiyan bike û
dê di vê serdana xwe de 200 milyon dolar bo xizmetên
sînorê deverê ragihîne. Li gorî heman jêderê, dê li dora 400
derçûyên zanîngeh û peymangehan ku nehatine
damezrandin xwepêşandenekê li dar bixin bi mebesta
damezirandina wan.

Esra: Ez ji Ataturk nefret dikim
Nivîskara bi tesetur (sergirtî) a ku bi zimadrêjiya xwe tê

naskirin Esra Elone, derkete televizyona Haberturkê û diyar
kir ku, ji ber nêzikbûna
CHPê a bi Ataturk re,
ez ji Ataturk nefret
dikim. Doh li ser
ekranên kanala Ha -
ber turkê, bi weşana
zindî berna meya bi
navê "Li Gorî Kê û Li
Gorî Çi" hate
weşandin. Di nav
mêvanan de yek jî nivîskara oldar û a bi tesetur Esra Elone
bû. Eloneya ku her tim bi gotinên xwe yên balkêş dikeve
rojevê, careke din bi gotinên xwe yên di derbarê Ataturk û
CHPê de, qala xwe kirin da. Esra Elone CHP rexne kir û
got, "ji ber têgeva CHPê a di derbarê Ataturk de, ez ji
Ataturk nefret dikim. Qasî ku CHP li hemberî homoseksue-
lan hesas e, li hemberî keçên ku serê xwe digrin ne hesas
e. Çima ev 6 tîrên vê partiyê bi serê me ve kirin."

Esra Elone wiha  got: "Ez qet CHPê samîmî nabînim.
Sedema ku ez ji Ataturk nefret dikim, CHP bi xwe ye. Ji ber
têgeha Kemalîzma CHPê, ez ji Ataturk nefret dikim. Ez di ev
ramanê de me ku, sedema ev nefreta min jî CHP ye."

Ev daxuyaniyên nivîskara zimandirêj, ji aliyê gellek
kesan ve li ser çapemeniya civakî rexne girtin. 

Berê jî Esra Elone, gotinên ku di nav rayagiştî de nere-
hetî peyda kiribûn serf kiribûn. Elone, di derbarê par-
lementerên BDPê yên jin de gotibû ku, ez parlementerên
BDPê yên jin wek bi çavekî dayikiyê nikarim bibînim.  Dîsa
Elone, di daxuyaniyeke xwe a din de jî gotibû ku, min
hevaleke xwe pêşniyara hevjînê xwe kir lê hevjînê min ev
qebûl nekir.   rojevakurd.com

R û s i y a  d ê  b i h a y ê  1 1 - 1 3  
mi lyar  dolar  çek bide Î ranê

Avestakurd –
Li demeke ku li
Rojhilata Navîn
qeyrana Sûriyê
bûye girêka pirsên
sereke, Rûsiya di
warê bazirganiya
çekan de yek
gavê paş de navê-
je û niha xwe
amade dike bi
bihayê 11-13 milyar dolar çekan bifroşe Îranê.  

Wezîrê Parastina Rûsiyayê ragihand ku wan ezmûna
moşeke xwe ya parastina sîstema asîmanî a bi navê 'Pantsir-
S1' serkeftî bi karanî. Û got ku ev moşek dikare moşekên Tom-
ahawk yên Emerîkî jî tune bike. Her weha li gor ajansa RIA,
Rûsiyayê piştî morkirina peymana çek firotina bi bihayê 4.2 mil-
yar dolar bi Îraqê re, niha xwe amade dike  bi bihayê 11-13 mil-
yar dolar çekan bifroşe Îranê. Avestakurd

Li nêzika 70 girtîgehên li Tirkiyê,
ji aliyê 715 girtîyên siyasî ve
çalakiya greva birçîbûnê a bêdem û
bêdorveger, ro kete roja 40 an. Ten-
duristiya girtiyan her roj ber bi
talukê ve diçe. 

Greva birçîbûnê a ku ji aliyê gir-
tiyên siyasî yên PKK û PAJKê ve
hatibû destpêkirin, îro 40 roj li pey
xwe berda. Li 70 girtîgehan, zêdetirî
715 girtiyên siyasî, ji 12ê îlonê vir
ve çalakiya greva birçîbûnê a
bêdem û bêdorveger dewam kirin
didin. Ji ber ku çalakiyê 40 roj li pey
xwe hîşt, pisporên tenduristiyê diyar
dikin ku, êdî her roj wê li ser ten-
duristî û jiyana çalakgeran ban-
doreke neyînî berde. Heta tê gotin
ku, ger rojekê pêşde greva
birçîbûnê neyê qedandin, guman e
ku seqetiyên mayînde li ser bedena

çalakgeran pêk bên. 
Çalakger, bi vê çalakiyê, ji

hikumeta AKPê dixwazin ku, tecrîda
li ser Abdullah Ocalan were rakirin,
bi zimanê zikmakî, mafê
xweparastinê bê naskirin û bi
zimanê zikmakî perwerdehî bê
kirin. Di nav hefteya dawiyê de, ji bo
piştgiriyê, parlementerê BDPê yê
Şirnexê, ku niha li Girtîgeha Amedê
tê girtin, Faysal Sariyildiz û
Şaredarê Wanê yê ku li Girtîgeha
Wanê tê girtin, Bekîr Kaya jî dest bi
greva birçîbûnê kiribûn. 

Dîsa Şaredarê Sêrtê Selim
Sadak û kûrê rewşenbîrê Kurd Apê
Musa, Dîcle Anter jî ragihandine ku,
ji bo balê bikişînine ser greva
birçîbûnê û xeternaka li ser ten-
duristiya çalakgeran, ji bo rojekê wê
beşdarî greva birçîbûnê bibin. 

Ji aliyê din, di serî de par-
lementerên BDPê, gellek saziyên
sivîl û şexsiyet, ji bo ku pêşiyê li
mirinan bigrin hewldanên xwe

didomînin. Xizmên girtiyan her roj li
pêş Girtîgeha Amedê çalakiya
rûniştinê lidardixin. 

Li gorî agahiyên dawiyê,
çalakgerên li Girtîgeha Silivrî û
Şakranê xistine hucreyên yek
mirovî. Birokratên wezareta dadê
diyar dikin ku, sedema vê ev e ku,
kengî hişê çalakgeran wendabûn,
ku karibin midaxeleya wan bikin. 

Serokkomarê Tirkiye Abdullah
Gul li qesra Çankaya li gel par-
lementerên BDP-ê havdîtinek
pêkanî û di vê hevdîtinê de bahsa
rewşa BDP-ê û sekinandina şer
hate kirin. Ev hevdîtin çend rojan ji
medyayê hate veşartin.

Wek tê zanîn ji bo bûyerên
dawî û taybetî hevdîtina 9 par-
lementerên BDP-ê û çekdarên
PKK-ê li devera Hakariyî girêdana
hukumetê û BDP-ê temamî têkbir.
Erdogan vekirî dabû xuyakirin ku
ew kesên çekdarên rêxistina
``terorist`` hemêz dikin tu
pêwendiya me bi wan re çênabe.
Herweha piştî şerê li Suriye geş
bûyî, çelakiyên PKK li Kurdistana
Bakur gelek zêde bûne û rojane
operasyonên berfireh û çelakiyên
çekdarî yên PKK çêdibin. Bi sedan
çekdarên PKK-ê û leşkeran jiyana
xwe di vî şerî de dest dane. Di vê
demê de serokê Kurdistanê
Mesud Barzanî di kongreya AKP-ê
de amade bû axavtinek kir.
Barzanî di axvtina xwe de behsa
zerera şer kir diyalog wek pêwis-
tiyekî danî holê. Piştî wê serokê
parlementoya Kurdistanê yê berê
û berpirsê giştî yê pêwendiyên
PDK-ê Kemal Kerkukî kongreya
BDP-ê de ama bû. Kerkuki behsa
çareseriya pirsa heyî li Tirkiye kir

banga diyalogê û bi karanîna
metodên demokratîk kir.

Serokwezîrê Kurdistanê Nêçîr-
van Barzanî hevpeyvînek ya xwe li
gel BBC ya farisî behsa pirsa
Tirkiye kir û got:

`` Ji bo çareserkina pirsê, sê
xal divê werin pêkanîn.Divê
şert û mercên serokê PKKê
Abdullah Ocalan ên girtîge-
hê bên başkirin. Divê
Tirkiye berî her tiştî bi
Ocalan re hevdîtinê bike.
Pêşniyara bila PKK bê şert
û merc çekan dane, tiştekî
derveyî mantiqe. Divê berî
her tiştî PKK û Tirkiye şer
rawestînin. Divê şert û mer-
cên Ocalan ên girtîgehê
bên baş kirin û ji bo çareserkirina
pirsa kurd, dest bi hevdîtinên ciddî
bên kirin. `` Serokwezîrê Tirkiye
Erdogan vekirî da xuyakirin ku,
hêja di nav dewletê de hinek
dezgehên tarî hene ku naxwazin
ev şer dawî bibe û alîkariya
çelakiyên çekdarî yên PKK-ê
dikin. Erdogan gotarek ya xwe de
da xuyakirin ku `` Eger pêwistbe
emê li gel Ocalan cardin hevdîtina
bikin. Di vê pêvajoya ku şerek
dijwar dibe û peyamên diyalogê
tên dayîn, Gul li gel BDP-ê
hevdîtinek kir û ev dê bibe sede-

mek nû ku hinek hevdîtin destpê
bikin. Herweha vê yekê heviya
agirbestekî heta sekinenadina
karanîna çekan jî hinekan re çêkir.

Niha pirs ewe ku eger hukumet
li gel Ocalan hevdîtina bike, dê
rolê BDP-ê çibe? hinek par-
lementerên BDP-ê edresa çare-
seriyê Ocalan didin nîşandan. Lê

dê helwesta Qandîl çibe nayê
zanîn. Gelo eger Ocalan daxwaza
sekinandina şer bike dê helwesta
BDP-ê bi xwe çibe. Eger BDP rolê
xwe yê ku pêwist yanî ew hêza ji
dengên gel standî bi kar bîne hem
wê di pêvajoya diyalogê de rolek
erênî bileyze û hem jî dê kesayeta
xwe ya siyasî bibîne.

Çi bibe bilabe her gava ku vî
şerê qirêj bisekinîne başe û di
berjewendiya tevgera kurd de ye.
Şerê îro heyî ne şerî kurdan e û
şerê dewletên cîran û dezgehên
tarî yên dewleta kûr e.

Li dema geştê da, navero-
ka serdanê ronahî dikîn, lê
belê Rûsya welatekî girînge ji
bo Herêma Kurdistanê û Iraqê
çi li rûyê siyasî ve bê yan
dîplomatî, pêwendiyekî
raste rast jî li navbera Kurdis-
tan û Rûsya da heye. Umêd
Sebah Peyvdarê Fermî yê
Serokayetiya Kurdistanê ragi-
hand: Serokê Kurdistanê piştî

31/07/2012 dawetname yekî fermî ji
Serokê Rûsyayê wergirt, piştî cejna
qurbanê serdana Moskova dike. Her
wiha got: 

Li dema geştê da, naveroka ser-
danê ronahî dikîn, lê belê Rûsya
welatekî girînge ji bo Herêma Kur-
distanê û Iraqê çi li rûyê siyasî ve bê
yan dîplomatî, pêwendiyekî raste
rast jî li navbera Kurdistan û Rûsya
da heye.

Nêçîrvan Barzanî Serokê
Wezîrê Hikûmeta Herêma Kurdis-
tanê li hevpeyvîneke taybet de li
gel telefizyona Gelê Kurdistanê ku
doh şev demjimêr 21:00 bi dema
Hewlêrê hate belavkirin, li balk-
işand li ser pêvajoya siyasiya
Herêma Kurdistanê û reftarên
wê yê li gel Hikûmeta Federal
beramber mafên destûriyên
Herêma Kurdistanê û pêvajoya
navçeyê û kêşeya Sûriye. 

Di derbarê peymanên neft û
pêşkêşkirina xizmetguzariyan
got: Nêzîkî 200 milyon dolar li
Germiyan hatiye serfkirin û

pereyek ji bo ava Dihok û xanî ji
bo malbatên Enfalkiriyan û şehî-

dan hatiye serfkirin. Her wiha got:
Hêvîdarim neft bibê cihê

xweşguzeranî û bexteweriya
gelê me. Her wiha got: Heta
niha yek bermîl nefta xav ji
welatê me derneketiye derve.
Di derbarê kêşeya Sûriye got:
Em girêdayî wan prensîpêne ku
divê gelê Sûriye bi xwe biryar li
çarenûsa xwe bide û dixwazim
tekez bikim, em nabîn beşek ji
siyaseta tu welatek

Serokê Kurdistanê serdana Rûsyayê dike

Nêçîrvan Barzanî: Em nabîn 
beşek ji siyaseta tu welatek

Pêvajoyek nû destpêdike

Greva birçîbûnê di roja 40. de ye
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Aa 
• • . 
• • • • • • • • • • • • • • 

Bb 

Ev ç!ye? Ev a \•e. 
Bu nı:ıdi(• nu sud-ur. 
l.f'l'o U1'<)'J 31'<J no:lu. 
Whal i.s it{! ll is water. 

Ev ç'iyc? I.;v aı!irc. 

Bu m,uJir'• Bu oddur. 
4ro :rro: ::>ro oroıu ... 
'\Vhm is it? ft is fi re. 

W dlra n 

• E v ç1ye'! Eo;.~ b~lııe. 
: llu nttdir'! llu ~t>Çidir. 

: lJnı ~TO? :~TO KO:lU. 

Ev çiye'? Ev dira ne. 
nu nadir·? ı ıu dişdir . 

<i·m ~nı? .'.'.ho ~)U. 
Whal i~ il? ll i.s u louth. : \Vhnt i~ it'] IL is goal. 

ma r 

Ev (:iye·! Ev ınare. 
Ou ııo<J i(/ Ou i l~ndır. 

• • • • • • • • • • • 
b acan 

: Ev Çlye'l Ev bac.1ııe. 
• 
: Ou ııodir'!Ou punıidoıxlur. 

l im :rrn? :9-ro J\feı:ı. . : lim ::>To'~ ~-hcı nowı;ıop. 

\\1lat b: it? Jt is a ımakc. : \Vhat is it? It i:. a ınnıato. 

b alon 

Ev çiye? E v baıone . 
tlu uadir'! Uu ~ardır. 
t tro 'ıiTO? ~11) ıııap. 

Wlıuı is il'/ ll is • bui•Jn. 

otomobil 

Ev ç1ye'l Ev oromob ile. 
Ou JJijd ir'/ Ou ıurı ıııı<lı:. 
t(m wo? 3-ro Maııııııı:ı. 

\Vhal is it? h is a c~r. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
tae 

: Ev çiye? Ev raCe. 
! Hu nrıclir1 Bu tnccl ı r. 

! 'ho :ııu? S ro Kupomı. 
: Whaı ls Wl lt i~ a çiowu. 
• • • • • • • 

CCıcik 

llv çtye# llv COcike. 
Bu ncıdir't Bu cü..:Wir. 
'ho ':1'1'07 3ro Ublll'ICHOK. 
\Vhat is it? lı is .a 

• chikcıı . 

Ev çlye? Ev Co nie. 

i'iy IIIIJlllp? ı;y ~3fil\l.ljl . 
'-h o :ıro? 3To >Kt·yx:OCnoK . 
\Vhat is il'! lı is. fı horse . 

Ev çlyol/ Ev ilnCano. 

Bu nvdir? Bu Jincaııdır. 
t.tr o ~ro'! ~~ro •mrnl<a . 
Whnı. is ii? lt 1~ ıı cup . 

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

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

Çç 
• • • • 
• • • 

çav 

Ev ç1ye·t Ev ça,ıe. 
Bu n~:>cl ir·• Bu gözdi1r. 
'-h·() ::rm·.: 3ıu rm u. 
Whaı is i ı'/ lı is nıı 
eye. 

Ev çlyc? Ev Çııynlkc. 

Bu ımdi ı"-.Bu çaynikdır. 

ı.h'O :n·o·.: ~.:>to ··ıaliHuK. 

Whm i~ ir? lt is a teııpol. 

çC!ck ~ ~efter 
• • 

Ev çi ye? Ev Çelckc. : Ev çı'ye'? Ev delleı:e. 

dar 

Ev çiyc? Ev dare. 
Ru nndir? Au innkdir. ! Llu nadir? Du deüard ir. 
tl ru -JTu'J 3H.J ı<.opuu~. : "llro llTU? :n-o wrpanr •. 
Whfll i~ il'! lı i~ cow. : \\''hal is il'! ll is a cup)'·book. 

Ru ımdir? Ru ağı\Cdır. 

' hu :Jni l Sıo ..tl-pcı:ıo. 

Wh~l ls it'! ll Ll O L<te. 

çakuç 

llv ç"ıyc'/ llv Çaklıçc. 

• • • • • • • • • • • • 
: Ev çiyc? Ev dcsıc. 
• 
• Au ııodiı·? Au cı ldir. Bu nodir? Bu çokit:dir. • 

Y.ıo ~ıo? ;.i:)ıo r..ıO:lOı'Oı.... ! ı ho a-ro? 31'o mw.uub. 
\Vhat j, it? re is hamıner. ! W'hm is i r.~ lt is a hand . 

• • 

Ev çlyc'? Ev d ile. 
Bu nadir'? Bu iiıvkdir. 

'-lı·o ~.rro'! :3To cepıu~. 
\Vhat i!- it? ll i.s a 
lıl~ilr1. 

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

A e 
• • • • • • • • • • • 

Ff 
~ 

@leg 

Ev çiye? Ev e lcgc. 

Rıı n~clir? Bu jileırlir. 
' h u l1w'! 3-ru ;4<.ıu ı ı:r. 

Wluıt b ıf! l t h ll juJU(k .. .r. 

~--J-j 
ıq,'k ./ .. ~ pe 
t;v ç'lyC'I t;v peyc. 

Bu nudiı,... Bu ayaqthr 
'fTo ,.,.o·: ':>To nııTKa. 

\Vhac is it? Tt i~ a heel. 

C 
-~.r···-~ 

J~Q_1 
-· hSk 

E\' d yc? E\' hf kt. 

• ...__..,r-
• • • • • • 
: Ev çiye? Ev fııe. 
• • • Hu nr.ıd i r'~ Hu fildir. 
: l(TO aru'l :3-t't) CJI\HI. Bu nodir'!Bu yumurtadır. 

"'ı'O l'1to'l ::>to JJ.lluo. : Wlıul i~ il'/ ll is tıu .;le· 
What i!» it? Ic is an egg. ! foant. 

<:. __ _ 

Ev ~iyo? Ev kere. 
Bu nııdit? Bu bıçııqdır. 

"i'tO &'tO'l ::)ro HO.a\. 

\Vhat is ir? lt is a 
knifc. 

• • • • • • • • • • • . 
• • • 
: Ev çiye'l !lv fıııde. • 

l'ind 

: Bu n()diı1 Bu ~amdır. 
: '-11'0 aıw? ::>Tc• c(k";(tA. 
: WhaL i ı:. it? l ı i ~ a c.andlc. 

fırok 

Ev ~iye? Ev flmkc . 
Bu n;>dir ?Bu tnyyarndir. 
11ı·o ~ro'l ::> ı'() <.:V.\1o.ıiJı . 

What 1< lı:l lt i.1 n plone. 

Ev çlyc? Ev zcrafcyc. 

Bu nadir? Bu zürafndi~. 

'-LlO a-ro? ~!:hO )KJtpint;. 
Whnt is ir? lı ls n 
giraffe. 

• • • • • • • • • • • • • . ~-
• • • . be lg 

! Ev çiy~·? Ev be lgt'. 
• • Ru nrıdir? Bu yarpaqdır. 
• 
• 1hu :;ı n.:ı '.' '.:hu JHtlMr . 

: What i~ i r? IL is rı ıc('l(. 
• • • • • • • • • • • • • • 
: .Cv ç-lye'/ Ev .L-cre. 
• 
: Uu ı1~dir'l llu uhıqdu. 
• 4TO OTO? :tfo OCC!n. • • \Vhaı is it'! lı is a donkı:.y . 
• 

Ev çlyc'/ Ev e!okc. 

Bu nndir? Bu hindu~qadır. 
\.f 'l L'ı &'I'L'ı"! ::) 1'(1 ı U UUL)k , 

Wh:\t is it? ll i~ ıı turkey. 

zebeş 

ı:v çlye.'! ı::v zebeşc. 
tJ ıı nodiı·? AIJ < ı ııı·pı?dır. 
4nı :.~to? 3-ru apCı:r:c 
\Vluu is it? lt is a Wii(tW 

mdon . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • . 

Gg 
/ • • • • • • 

• • . 
• • • • • • 

gizer 
Ev çiye.'! Ev g izere. 
Oıı n~tclir'! Bu kökdiir. 
'-ITO ,H l'l'/ :~rô M(li)KOIU, 

\\!hat is it? lı is a carol. 

gore 
: Ev çiye? Ev g oreye. 
• Uu uadir'l Uu et.n·abdır. 
: t (T() Ul'O'? 3Tt) llüCKI 1. 

: Whtıt h ir~ ı t is n ,ı; tock .. 
• ing. 

gazi 

Ev ç.iye'/ ı:ıv g eziye . 
Bu nadir'/ Bu >l'ıpür~odir. 
4TO -JTn~! ~n._.. nt!IIHK. 

\Vhat is it? It i!': a lmulm . 

guh 

Ev çiye'' Ev g uhe. 
ı ıu ııodir'l ııu qulnqdıı·. 
4To SıTo? ::>ro yxao .. 
Whru is ir.) Lt is iııı 

l~Ü.l'. 
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Ev çiye? Ev hi nneye. 
Bu ımrlif~ Bu nnnurldur. 
l JTo oTo? 3 To rpyıua. 

Wlıııl b it'/ lı ;, u pcar. 

Ev çiye? Ev hespe. 
Bu ıı udir'! Bu ıııdır. 

LJ'IO <.nO'! ~~rO JIOIW'utb . 

Whoı 1~ lt? l t 1~ o o 
hmır~c. 

L!v ı;lye'/ t:v lıirçe. 

• • • • 
• • • • • 
• • • • • • • • • 
: Rv çiye·? F.v dile. 
• 

dil 

Bu ovc.Jir'/ Bu ~ıy ı c.Jır. : Uu nı;ıdir'! 1 hı iiı\)kdir. 

'-!·ro 3ro·t ~)ro ,,~ . .rwe;ır,. : tJı'O :ırn'? 3rn ocpmıc. 
'"''hnt. is it'? lt i~ a henr. • \Vbut is il'ı' H is. a ht·urL • • • • • • • • • • 

heştir : 

llv çiyc'/ E.v hc~ıirc. 
• 
: F.v çiyd Rv ı ingc. 

Bu nadir? Bu d;:w;.ldir. : Hıı n~di r? Hu q ıçdır. 
• t-fro ·;.ro? ')J'4) u~r.~po.uou. • 1J ·ı·n ~.rm'? 3 '1'0 uonı. 

Vı/hnt is ir~ lt is a caınel. : Wlml is il'! H b a lcg. 
• 

Ev ciyc? Ev lcııikc. 
Bu nndir? Ru n lc0kdir. 
1ll'u ·:ıru'! ::>ıu u~o.~[J ' ta'lti.H. 

Wb~l is it" lt i> glaves. 

F.v çiye·? F.v ıııişke. 
Hu ııooif! Hu siçmıdır. 

tJı·o :.rrn? 3-ro \n,ınıı.. 

Wluıl is it'? ll is :ı mouse. 

A • • • 
• • • 
• • • • • • • • • • • 

li 
d.ik 

• ~ 1:\ , ' "" : Ev Çi. te'! Ev dik~ . 
! Bu nödir? Bu xonızdıır. 

: Yro JJm'! :~)'ro n~ryı. 

: \Vhıt[ is ir? lL is a rock. 
• • • • • • • • • • 
: F.v çiyc·? F.v guscl le. 
: Hıı nadir~ Hu iiıiikdür. • 
• \)'T(l :;rm? ~1'() KOJII,LlO. 

: Whal is il'! lt is u ring. . -

iso ı 

Rv çiye? F.v lsme. 
Bıı n.=ıdir? Ku hiharrl ı r. 

'h o o-m? 3"ı ııcpcu. 
\Vhtıt is ir.> Jt is a peppcr. 

+~r-ı. ·: ?a 6 • 
keştı 

Ev çiy<·'! Ev k<'Ştlyc. 
Bu nadir'! Bu gomidir. 
Y ro ı .ı u'! ::l'ı o ııltpoxo.u. 

Whn1 is it'! lt is a shJp. 

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

Jj 
~ roj • 

F.v çi ye·? F.vji'ıjiye. Ev çiye'! Ev rQje. 
Bu ııadir? Bu kirpitlir. Ru nndir'? Bu gfınaşdi r. ! 

Y.ro .;.no·r ~!.>To co.LH.ue. ', 
Y:ıo ;n o? ~:>ıo i:\;ıt;.uK. 

Wlını is it? ll is the 
Whnı is it'? l t ls n herlgehog. 

-~~fJJı'\; ?flll., ~,~ &\\ 
- rojname 

Ev çiyc'/ J:!.v rujmımCyt'.. 
Bu ııvdir? Bu <ınzctdir. 
tfı'n .!J'rcl7 3-ro I"<I.'~CTU. 
\\'hat is it? lt is a new~pa
p~ı·. 

su u. 
• • • • • • • • • • 

!iv çiye'/ J::v Jw·jalc. : 
~u no-dir'! l::hı x~r\'anadir. : 
LJ'ro 'Jf'o'ı' ·.:ho Kpa6. • 
v~/h:ıı is it? lı i~ :ı \' l'a)'- : 

fi ıı:lı. : 

Hu nndir? Hu mişardır. 

If ıo :.:ı ıtf! 3-Tu uıımı. 

Wlı..'tl is it'! ll b. a ~ıw. 

Ev çiyc? Ev kuııdc. 

nu ııod i ı'?Fiıı lınyquşılur. 

'ho aro't :3w roua. 
Wlım is ir! lt is o owl. 

.Ev ç1ye'/ .Ev kCısiye. 

flıı ııodir?Hıı bnğndır. 

lf1o :ırn'J 3 '1't) \IC)'X:IHl.lCI't, 

Whal b il'! ll is a turloP.R'. 

kevçi 

Ev çlyc? Ev kcvçiyt'. 
Ru nadi r? Ru qaşıqdır. 
Yn1 aTo? ::no .noııoKn. 
wıwı iı:. h'/ u is <1 

spoun. 

• • • • • • • • 

• • • • • • • 
• 

i ev 
! Ev çiyt:? Ev Jı:.\'c . 
! Ru nndir·? Ru doclaqdır. 
! tfTu :rro'! '.:lıo ıyG~;.ı. 
• • W tın ı b it'! 11 i) n lip. 
• 

ik, 
• • 

limoıı 

E\' çiyc·? Ev hnınne. 
Hu m.1dir? llu liıuondıu·. 
4 rcı .aro'? :no .n:m.tcın. 
Wtıaı b iı 'l lt h u 
k mon. 

k li li. 
! Ev çiyc'.) ll~r· xezalc. Ev çlyc:? Ev kUİ1yc. 
• • Bu n:ıdiı'l Bu ccyraııdıı·. l'l ıı ııııdir? flıı çoyirtlmdiı·. 
• • LJ. ıo 'HO'/ :~ıo !l:.t\t:ilt)ll.H. Y.Tu oıo'! ~.:)ro nıptın~ıa. 

: \\,.htıf l ı; h.'l lı 15 rı (luı·. Whm is ir! ll i~ o gro~~hop~;.\r. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tiv 1i)ie'/ t:v illllZC. 
Bu nödir'/ 8u b~\mnu.hr. 

' In.> aTo·ı :!mı (')n ıınıı . 

m asi 

• • • • • • • • • • 

=~ • • • • • 
nan 

: E:v çtyc'' Ev nan<:. 

N 

Ev \~fye'! ~v ffiıısiyc. ! Bu ımdir? Bu çörnkdir. 
Bu nadir'~ Bu balıqdır. : lf m ~ ru'! '3 ru xm~G. 
Yrcı ııro·r ::.n-o ı>ı.ı6rı. : Whrıı is ir/ h is bread. 

\Vhat is it? lt is a hanana. Whııt is it? lt i~ fish. • 

gameş 

ı::v c;lye'! !Jv game~e. 

Bu nuoir'! Bu CUITII)dır. 

4 ro OTo'! 3Hı 6yiiuo:ı. 

\Vhm i" ir? lt i~ n hnf
falo . 

L!v çlye'l Ev m eym Gne. 

Bu n\)<.li r'/ Bu mı.!yınundur. 

'-ITO ::>tO? :m OGe3bSIIH\. 

\Vhnt is it'? lt i:; a ı nrın ~ 

kcy. 

hilrbivin 

• 
: Ev çlye'/ t:v hurbiville. 
: ı ıu ııodil"? Bıı 7.0 ı'ı'\1blııdir. 
: t (·m lJ'I'ü '.> 3 ro nyıı:.t. 
! Whiıl iıt i1'! h iıı u nl iıqnify i n.ı..ı· 

• ~1t1f. 
• • 

fjiS.Ooo ırcn 

&51 1 
F.v çiye'? ev cren e. 
Bu nt:KHr'l Bu qal(ırUır. 
4m .J1TI'? '7To nne:m. 
Wluıl i~ it'l lt is 11 U'tÜJJ. 

Ev i.iye·? Ev reJlge. 
llu ıı~dir'l llu boyadir. 
qro ">TO? /no Tqxıcıca. 

Whul is ii• ll is a 
culour. 

• 
• • • • • • • • • • • • • 
• • • 
·-'-'-'-

: F,v çi ye? Ev Odeye 

: Uu nedir'! Uu ouı<ıd ır. 
: lJTO ) TO? 'Itrn KO\flllTO, 

: Whal is it'! lt is a room. 

• • • • 

• • • . 
• 
• • 
! Ev ç1ye'! Ev sO!e. 

SOl 

• • llu n;;dir'! Bu HYUlNubıdır. 
• 4ro aTo? :~o 0fiym •. 
: \Vhal is it? ll i~ a sh oc. 
• • 

OtObüs 

Ev ~·iyC'? Ev OLObfiS('. 

Bu nuüir? Bu avlobu:-:dur. 
LITO ··n o'! ;:ll'(ı flRT()Üyı;, 

Wh:ıt i~; ir.? ll is n bu;~; . 

F.v çiye·t F.v IOpe. 
Bu n mlir'!Bu tupdur. 
4 TO Y)TO'? ·~TO \oHI1l . 

Wlml is il'/ ll is ıı 
hool. 



22 - 28 Oktyabr, Cotmeh, sal  2012D Î P L O M A T¹ 41 (189)12

ıüGaTLİ 8LİFBA-ALFABEYA BI FBRHENG 

' penir 
Gv ~iye? Gv pcıılrc. 

Bu nooir'! Bu pcndirdir. 
4ro am·? :'l'ro cı.ı ıı. 
\Vhat i;; ic? Tt is a cheese. 

pe~ene.{ 

Ev çlye? E-,: p~mP.!<.E; . 

Bu no~IIJ'',> Bu y:ınıscı.d ır. 
'-ho OTo'! ~o .ıel)ı.ıJJt }fı..Jmt.. 

\\·1 ıiı l i ~ il',> 11 i ~ a lıı:ı ı. 

J:$v çi}ıe'! Evpiv;ız., . 
Uu nadir'! IJ:u 'Sôğiuıc.IJr. 
'fm mı? :'no .rıyK. 

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

\Vhat i;; it? ft is ::ı onion. ! 
• 

Qq 

E.v .;Iye'? Ev hf'f:E'l. 
~u no<lifl !ltı <ıtııb;ı~adır. 
t.Jro :no·: :.:ho .ıJır)'WI\n. 

What ifl it t lt if.. a l'rop,. 

• 

~ ~eqes 
• • • • 

penfis 

Jiv çiye? Ev pı!nüse. 
Ru nıı<lir? Ru t(Hhtını lir. 

tho ·~T<.ı1 :)'ri) ı.:_;ı.p>ıH.'VIW. 

• • • • • • 
\V bıu is W! Lı is n ~nciJ. : 

• • 

Ev çiye'! Ev ma.;,;;? sı=. 
thı nodirt liu q:1yçıdır. 
'!'ro 3H>'! ~~1\l HQ:t\JlltUbl. 

Wh:ıt i ı; it'! lt i~ a ~ci~soı·s. 

J:.v çiye'! Ev qd.z.ı.ı. 

Hu n\'ıdir'r Rıı <pmhr. 
'ITü :ım? '3·m ı)t:h . 
\Vh:ıt is ir! h is a ~oosc. 

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

Ev çiye? e~,,. portıo l e. ! 
!lu nodirl 1hı porroAaldır. : 
'-Jto :>TO'.' ':)To atlt'.llloCUII. • 

Whm i ı; it"t lt if' a • 
uı·wıgt:-. • 

• 

Cv çiyc'! ~ şC.rr 
nu n~dir? nu 1irdir. 
'hu :fm? ";)·nı . ı .:H. 

Whm is irt h ls :ı. lion. 

Rv çiye'? r.v ı irc . 
Du ll<::ıdiı-'! IJu ô}l.duJ' . 
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Киличдароглу: Образование на 
родном языке разделит нацию 

Лидер главной оппозиционной турецкой партии - Республи-
канской народной партии (CHP), Кемаль Кылычдароглу заявил,
что его партия не имеет возражений против изучения родного
языка, но считает, что предоставление права гражданам на
получение образования на родном языке разделит нацию.

"Люди имеют право изучать свой родной язык, они должны
иметь эту свободу. Они должны изучать свой родной язык. Госу-
дарство должно внести свой вклад в это, если это необходимо.
Тем не менее, мы придерживаемся убеждения, что образова-
ние на других языках, кроме турецкого, разделит нацию", ска-
зал Киличдароглу. Его выступление было сделано во время
эксклюзивного интервью с агентством "Cihan" в штаб-квартире
CHP в пятницу. Использование других языков, кроме турецкого
в системе государственного образования уже давно обсуждает-
ся в Турции. Про-курдская Партия мира и демократии (BDP) и
ее предшественники призывают к реализации права на образо-
вание на родном языке  для меньшинств в Турции в течение
длительного времени, в то время как большинство парламента
выступает против этого. Лидер CHP напомнил, что в настоящее
время студенты имеют право изучать курдский факультативно,
и его партия не возражала против этого.  Курдский язык стал
предлагаться в качестве элективного курса в турецких школах в
начале этого семестра, что последовало из реформ в системе
образования. Киличдароглу сказал, что официальным языком
Турции является турецкий, и что CHP считает наличие второго
официального языка неправомерным, пишет "Today’s Zaman".
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Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил в
четверг о "необходимости развития защитных способно-
стей иракской армии, чтобы защитить безопасность Ирака
и национальный суверенитет".

Он призвал США "ускорить вооружение иракской
армии, поскольку  она нуждаются в оборонительном

вооружении, которое
поможет защитить
суверенитет Ирака и
его независимость, а
также обеспечить сдер-
живающий фактор по
отношению к любому
нападению."

Пресс-секретарь премьер-министра Али Муссави
сообщил AFP, что Малики, в частности, настаивает на
быстрой поставке 18 самолетов "F-16", которые Ирак наде-
ялся получить в следующем году, но американские чинов-
ники обещают поставить только к 2014.

Муссави сказал, что аль-Малики и заместитель мини-
стра обороны США Картер договорились о дальнейших
двусторонних переговорах по теме ускорения поставки
истребителей.

Исполняющий обязанности министра обороны Ирака
Саадун аль-Дулайми, тем временем заявил журналистам,
что Ирак также был заинтересован в вертолетах "Apache"
и зенитном оружии.

Завление прозвучало после того, как Россия и Ирак
подписали $ 4,2 млрд. сделку по покупке оружия 9 октяб-
ря.

Русские СМИ сообщили, что сделка касается  30 удар-
ных вертолетов "Ми-28" и 42 зенитно-ракетных систем
"Панцирь-С1". Обсуждение также коснулись возможного
приобретения Ираком крупной партии русских истребите-
лей "МиГ-29".

Н о в ы й  ш в е д с к и й  п о с ол  в з я л  
обязательства продолжать усилия
по созданию консульство в Эрбиле

Новый посол Швеции в Ираке, г-н Йорген Линдстрем,
прибыл в Курдистан на этой неделе с ознакомительным
визитом.

В настоящее время Швеция имеет в Эрбиле офисы
политического и торгового представительств.

Посол Линдстрем сказал, что он рад вернуться в Кур-
дистан со времени его последнего визита в 2006 году, и
надеется на укрепление связей с регионом. 

Он также выразил заинтересованность в расширении
роли их представительства в Эрбиле с его дальнейшим
преобразованием в консульство. "У нас прекрасные отно-
шения с Ираком, и моя миссия здесь заключается в том,
чтобы продолжать и укреплять эту политику".

Министр Фалах Мустафа приветствовал посла в Курди-
стане и выразил готовность КРГ оказывать помощь и под-
держку его миссии в Ираке. Он сказал: "Мы надеемся
видеть Вас в Эрбиле чаще для дальнейшего укрепления
хороших отношений между нами".

"Швеция всегда играла важную роль в обеспечении
наших людей убежищем в трудные времена в прошлом, и
сегодня Швеция является домом для одной из крупнейших
и наиболее ярких курдских общин, живущих в Европе",
добавил министр Мустафа.

Собеседники затронули отношения между соседними
странами и подробно поговорили о кризисе в Сирии. Гово-
ря о продолжающемся насилии, министр Мустафа сказал,
что для курдов в Сирии важно остаться едиными. Он ска-
зал: "Сейчас самое время для единства, а не для разно-
гласий". Посол, как ожидается, встретится с другими высо-
копоставленными должностными лицами в Курдистане, в
том числе с президентом и премьер-министром. 

Как мы уже сообщали, более
500 человек приняли участие во
втором научном Всемирном
курдском конгрессе, который
состоялся 11-15 октября в Эрби-
ле.

Более 300 участников при-
ехали из других стран. В ходе
конференции представители
Регионального правительства
Курдистана (КРГ) подчеркнули
важность возвращения диаспо-
ры в Курдистан. Об этом пишет
газета "Rudaw".

"Нам нужны ваш опыт и мы
прислушиваемся к вашим сове-
там," заявил президент КРГ
Масуд Барзани в ходе церемо-
нии открытия. 

На конференции были рас-
смотрены исследования в таких
областях, как здравоохранение
и медицинская наука, сельское
хозяйство, высшее образова-
ние, экономика, политика и
права человека. Конгресс сде-
лал акцент на устойчивое разви-
тие и улучшение инфраструкту-
ры, которые "необходимы для
поддержки КРГ в своей миссии",
- говорится в итоговом докумен-
те Конгресса.

Но не обошлось и без крити-
ки. Томас Шмидингер, препода-
ватель политической науки в
Университете Вены
(Австрия)заявил "Rudaw", что он
был в шоке от научного уровня
некоторых презентаций.

"Я действительно не пони-
маю, почему некоторые люди
были выбраны для выступления
здесь", сказал он. "Если мои сту-
денты представят такие презен-
тации, они просто не пройдут". 

Шмидингер заявил, что на
конференции было слишком
много тем, для чего необходимо
больше внимания. Другие участ-
ники также считают, что было бы
лучше организовать параллель-
ные секции, вместо того, чтобы
проводить отдельные секции по
различным предметам. 

Зейнеп Арслан, австрийский
доктор высшего образования в
политической науке, говорила
на Конгрессе о курдских детях в
Турции. Она критиковала КРГ за
попытку привлечь людей в
регион, где еще есть бедность.
"Это часть комплекса неполно-
ценности думать, что курды в
диаспоре знают, что лучше для
местных людей. Люди из диа-
споры – это иностранцы здесь". 

Арслан также подвергла кри-
тике отсутствие женщин-доклад-
чиков. Сома Ахмад, представи-
тель австрийской НПО, говорил
на съезде о роли НПО в демо-
кратизации иракского Курдиста-
на. Ахмад сказал "Rudaw", что,
"если целью было привлечь диа-
спору приехать в Курдистан, я
бы назвал это успехом".  "Но
никто не знает, какова цель этой
конференции. Если вы хотите
помочь Курдистану, вы должны
прекратить этот ориентирован-
ный на элиту подход. Научная
конференция должна проходить
в университете, где и живет
наука, а не в конференц-зале". 

Эленд Пааше, кандидат
философских наук, который
работает над темой возвратной
миграции в Курдистане, находит
Конгресс интересным, так как он
фокусировался на диаспоре и

развитии. "Эта конференция
была довольно уникальной для
всего мира в том смысле, что
она сигнализирует о большой
политической воле сотрудни-
чать с диаспорой. И это первая

конференция здесь, так что это
только начало", сказал Пааше. 

Тем не менее, он считает, что
КРГ должны больше думать кон-
кретно о практическом участии.
"В будущем, они могли бы быть
еще более активными, …не про-
сто приветствовать диаспору, но
и активно пользоваться связями
диаспоры. Накопление базы
данных может стать следующим
шагом", сказал Пааше. 

"Они поощряют людей вер-
нуться, и говорят, что было бы
хорошо, если бы мигранты вер-
нулись, но они не уточняли, что
они имели в виду. Они хотят,
чтобы люди вернулись навсегда,
чтобы жить здесь? Что произой-
дет потом? …Мы знаем из
опыта других стран, таких как
Израиль и Афганистан, что труд-
но привлечь самых высококва-
лифицированных специалистов.
Вы не просто получаете высшее
качество, а высокую элиту диа-
споры. Они, скорее всего, вер-
нутся в течение нескольких
недель или месяцев на про-
ектной основе, а лучше, чтобы
остаться навсегда," объясняет
он. Ивонн ван дер Биджил из
Нидерландов, которая ведет
сайт, занимающийся европей-
ским туризмом в Курдистане,
описывает курдов диаспоры, как
самое большое различие между
этим Конгрессом и первым,
состоявшимся в Голландии. "В
Роттердаме были в основном
люди из Европы, но на этот раз
приехали люди из Австралии,
Канады и США", сказала она. 

Она добавила, что организа-
ция Конгресса была сделана
хорошо, что, по ее мнению
является плодом сотрудничества
между европейскими и курдски-
ми организациями. "Я поражена
тем, что курды смогли организо-
вать что-то подобного масшта-
ба", сказала она. Лейла Амин,
врач из Швеции, выступила с
критикой секций, посвященных
здравоохранению. "Были наме -
чено слишком мало конкретных
планов и решений по проблемам
в сфере здравоохранения", ска-
зала она. "У нас очень плохие
университетские больницы в Кур-
дистане, и мы должны улучшить
это направление". 

"Кроме того, некоторые люди

говорили о частном бизнесе, и у
меня сложилось впечатление,
что они хотели продать свою
продукцию", добавила Амин. 

Участники конференции
также подвергли критике отсут-

ствие участников из местных
университетов. "Наши универси-
теты не были представлены
здесь в достаточной степени, и я
извиняюсь за это," сказал Алан
Дилани, главный организатор
конференции. "Мы не интегри-
ровали университеты как долж-
но". 

Доктор Барзу Элиасси,
научный сотрудник Центра
ближневосточных исследований
в Университете Лунда и один из
докладчиков конференции, ска-
зал "Rudaw", что  "важным
аспектом съезда была его
открытость по отношению к не-
курдским ученым, активистам
или участникам. Это не легкая
задача - управлять несколькими
сотнями участников, учитывая,
что Ближний Восток известен
бюрократией, но оргкомитет
проделал большую работу,
несмотря на некоторые неэф -
фективные бюрократические
про цедуры".

Но доктор Элиасси также
отметил, что "длительный харак-
тер заседаний был утомитель-
ным и контрпродуктивным, так
как многие участники не могли
полностью сосредоточиться во
время сессии, которая длилась
несколько часов." Кроме того, он
отметил, что средства массовой
информации присутствовали,
когда официальные лица про-
износили речи, но не во время
презентаций участников Кон-
гресса. "Было не ясно, был этот
съезд посвящен должностным
лицам КРГ или приглашенным
участникам, которые хотели
делиться своими знаниями и
опытом с Курдистаном". Многие
участники сказали "Rudaw", что
конференция была идеальным
местом знакомства с новыми
людьми. 

Например, Велат Зайдан-
лиоглу, основатель сети курдских
исследований, сказал что для
него это был "удивительный
опыт".  "Я думаю, что это было
очень положительным явлени-
ем, которое привлечет большие
инвестиции на продвижение
региона", сказал он. "Долгосроч-
ные последствия этой конферен-
ции могут быть не видны сейчас,
но они будут видны в будущем".

Kurdistan.Ru

Участники Второго Всемирного
курдского Конгресса о плюсах и
минусах прошедшего события

Ирак торопит США 
с поставкой оружия
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Безопасность и стабиль-
ность в самом центре эконо-
мической основы Курдистана,
регионе, который начинает
осознавать свой огромный
экономический потенциал. 

Вывод войск США из Ирака
в декабре 2011 года ознамено-
вал начало новой эры для
отношений между США и Кур-
дистаном, в которых регион
изменил свою роль в качестве
военного партнера в военное
время и стал пунктом важного
торгового и инвестиционного
назначения на Ближнем Вос-
токе. 

В настоящее время США
является одним из важнейших
внешнеполитических инвесто-
ров Курдистана. Ряд крупных
американских энергетических
компаний, таких как "Aspect
Energy", "Marathon Oil Corpora-
tion", "Hillwood International
Energy", "Hunt Oil" и "Prime and
Murphy Oil", уже работают в
регионе. Существует огром-
ный потенциал для дальней-
ших инвестиций США в таких
областях, как телекоммуника-
ции и инфраструктура. 

Хотя война в Ираке закон-
чилась, растущая озабочен-
ность по поводу режима в
Сирии и Иране является сиг-
налом, что Курдистан будет
поддерживать свое стратеги-
ческое значение для Соеди-
ненных Штатов. 

Это стало ясно в апреле
2012 года, после того, как пре-
зидент Масуд Барзани прибыл
с визитом в Вашингтон, где он
был принят с почестями гла-
вой государства президентом
Бараком Обамой, вице-прези-
дентом Джозефом Байденом,
госсекретарем Хиллари Клин-
тон и министром обороны
Леоном Панеттой. Этот прием
послал сигнал международно-
му сообществу о геополитиче-
ской важности Курдистана. 

Вашингтон сыграл важную
роль в обеспечении междуна-

родного признания Курдиста-
на в качестве автономной
области, которая сильно отли-
чается от остальной части
Ирака. 

Быстро развивающийся
район с огромным экономиче-
ским потенциалом, Курдистан
владеет примерно третью от
общего числа нефтяных запа-
сов Ирака. Планируемый газо-
провод "Nabucco" может сде-
лать Курдистан основным
источником поставок газа в
Европу и Турцию, и покончить
с монополией России на евро-
пейском рынке газа. Успешное
развитие региона основано на
уважении к правам человека и
частному предприниматель-
ству. 

Как сказал Хериш Муха-
рам, председатель инвести-
ционного совета Курдиста-
на, "Вы можете видеть
амбиции в глазах каждого
человека в этом обществе,
они посылают сообщение о
том, почему Курдистан стал
своего рода центром в
регионе и в Ираке". 

Курдистан вошел в фазу
быстрого восстановления, в
которой прогресс основан
на сочетании государствен-
ных и частных инициатив. 

Представитель мини-
стерства строительства
Камаран Ахмед отмечает,
что безопасность является
наиболее важным фактором в
этой новой эре. 

"Мы должны признать, что
безопасность, стабильность и
меры безопасности играют
важную роль в развитии Кур-
дистана. Это… призывает
частных инвесторов  прийти и
инвестировать здесь". 

Экономическое будущее
Курдистана, очевидно, лежит
в потенциале его энергетиче-
ской отрасли. Этот регион не

только богат нефтью и газом,
он также комфортабелен для
бизнеса и обеспечивает вхож-
дение энергетическим гиган-
там. По данным ОПЕК, ресур-
сы Ирака состоят из 143 мил-
лиардов баррелей сырой
нефти и 126700 миллиардов
кубических футов газа, и
являются четвертыми по
величине в мире после Вене-
суэлы, Саудовской Аравии и
Ирана. Тем не менее, добыча
нефти в Ираке составляет
почти половину иранской, то
есть там достаточно места
для роста. И Курдистан пред-
ставляет собой привлекатель-
ные ворота в Ирак, потому что
на его долю приходится 43,7

млрд баррелей запасов
нефти, 25,5 миллиарда барре-
лей недоказанных запасов, а
также между 3 и 6 триллиона-
ми кубических метров газа.
Курдистан в настоящее время
производит 100.000 баррелей
нефти в день, но он нацелен
на повышение этого показате-
ля до 1 млн. баррелей к 2015
году и на экспорт не менее
10% от общей суммы. Регио-
нальное правительство Курди-

стана (КРГ) возглавляет спи-
сок коалиции Курдистана,
который победил на регио-
нальных парламентских выбо-
рах в июле 2009 года. Коали-
ция состоит из Демократиче-
ской партии Курдистана (ДПК),
Патриотического союза Курди-
стана (ПСК), Исламского дви-
жения Курдистана, ассирий-
ских и туркменских представи-
телей, коммунистов и социа-
листов, но первые две партии
доминируют в коалиции.
После перестановки в кабине-
те министров в апреле 2012
года, предыдущий премьер-
министр Бархам Салих был
заменен племянником прези-
дента, Нечирваном Барзани. 

Курдистан имеет одни из
самых прогрессивных законов
на Ближнем Востоке. Его Кон-
ституция предусматривает
свободы для религиозных,
национальных и этнических
меньшинств, и предоставляет
не менее 30% мест в парла-
менте для женщин, что
является наивысшим показа-
телем в регионе. Как сказал
Фалах Мустафа Бакир, глава
департамента внешних связей

КРГ: "Мы терпимы, и мы взяли
уроки из прошлого, чтобы
иметь процветающее и свет-
лое будущее". 

Чтобы достичь этого буду-
щего, г-н Бакир подчеркивает
необходимость местных и
иностранных инвестиций:
"Если иностранные инвесторы
не увидят местных инвесто-
ров, вкладывающих средства
в их собственной стране или
регионе, как они придут сюда?
Поскольку мы были изолиро-
ваны, у нас не было возмож-
ностей для реализации всех
этих проектов, мы должны
были принести их извне. Без
этого мы не можем развивать-
ся". 

Официальные данные
показывают, что на данный
момент в Курдистане рабо-
тают около 1600 иностран-
ных компаний и 11000 мест-
ных. Число иностранных ком-
паний в стране выросло с
1170 в 2010 до 1600 в настоя-
щее время. Из них между
50% и 60%  - турецкие. 

Курдистан использовал
плоды относительно ста-
бильной ситуации в области
безопасности и независимого
Закона об иностранных инве-
стициях, а создания совета
Курдистана по инвестициям в
2006 году. Для того, чтобы
завоевать доверие иностран-
ных инвесторов, региональ-
ное правительство ведет
работу по созданию стабиль-
ной банковской системы и

борьбе с коррупцией. 
"Курдистан является

открытым для бизнеса, и это
может служить стартовой пло-
щадкой для выхода на ирак-
ский рынок. Мы не хотим
побуждать людей прийти в
регион ради того, чтобы зара-
ботать 5 миллионов и более,
мы говорим, приходите, чтобы
заработать 30 миллионов и
более", сказал Фалах Муста-
фа. Kurdistan.Ru

Обострение ситуации с голодов-
кой, проводимой заключенными в
тюрьмах Турции, вызвало знаки соли-
дарности с голодающими среди мно-
гих политических и общественных
организаций.

Сопредседатель Конгресса Демо-
кратического общества (DTK) Айсель
Туглук высказала солидарность с
заключенными, и обвинила прави-
тельство Турции в препятствовании
мирному решению курдского вопроса
в стране. Туглук напомнила об изоля-
ции курдского лидера Абдуллы Оджа-
лана и непризнании правительством
всеобщего права на образование на
родном языке. 

Туглук отметила, что ответствен-
ность за любые неблагоприятные
последствия для забастовщиков
будет лежать на правительстве:
"Решение лежит не в фашистской
политике, но в Имрали и переговорах
с г-ном Оджаланом, которого курдский
народ объявил своим лидером. Это
позор человечества - запрещать род-
ной язык, язык более 20 миллионов
людей". 

Туглук пообещала также пойти на
голодовку, если это будет необходи-
мо. 

Сопредседатель Партии мира и

демократии (BDP) Селахаттин Демир-
таш назвал диалог и переговоры
единственным способом решения
курдской проблемы. 

"Голодовка заключенных является
посланием мира и желания жить вме-
сте в мире за пределами тюрьмы.
Никто, ни турки, ни курды не могут
молчать и быть глухими перед лицом
величайшей голодовки в истории, ибо
это молчание и глухота означают
стремления к войне и кровопролитию.
Правительственные чиновники, пре-
зидент и министр юстиции, в частно-
сти, - нельзя сказать, что они не слы-
шат эти гуманитарные, добросовест-
ные, политические и моральные крики
людей, которые в настоящее время
переживают смерть и несут критиче-
ские риски", сказал Демирташ. Он
также отметил, что BDP ожидает, что
Министр юстиции представит свое
заявление, где объяснит  свое отно-
шение к этому вопросу. 

Подход к голодовке может стать
первым шагом, из тех, что должны
быть предприняты на пути к решению,

подчеркнул сопредседатель. Он при-
звал "всех тех, кто хочет показать доб-
рую волю, сделать верное решение и
принять меры, касающиеся требова-
ний заключенных". Он добавил, что
отношение к голодающим будет ото-

бражать серьезность и искренность в
подходе к курдскому вопросу. 

Демирташ отметил, что он ожида-
ет, что органы государственной вла-
сти предпримут серьезные шаги в
отношении решения курдской пробле-
мы через Оджалана. 

"Развитие может быть достигнуто
и забастовщики могут изменить свое

отношение, если президент и прави-
тельство покажут серьезное отноше-
ние относительно требований заба-
стовщиков... Требования забастовщи-
ков должны быть услышаны, если
есть истинное желание окончить
войну. Курдский народ никогда боль-
ше не поверит говорящим "хорошие
вещи", если эти люди потеряют свои
жизни во время забастовки. Требова-
ния заключенных, свобода для Оджа-
лана и образование на родном языке,
являются конкретными требования-
ми, за которыми стоят миллионы кур-
дов". Отвечая на вопрос, готово ли
турецкое общество к выполнению
этих требований, Демирташ сказал,
что, "турецкая общественность нико-
гда не будет готова к такому развитию
событий до тех пор, пока продолжает-
ся настоящий милитаристский, нацио-
налистический дискурс. Г-на Оджалан
является единственным человеком,
способным остановить эти смерти и
РПК, так как уже очевидно, что воен-
ным путем не возможно покончить с
РПК или с курдской проблемой.."

Новая эра безопасности и развития

Демирташ: диалог и переговоры 
- единственный способ решения
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В интервью
корреспонден-
ту BBC премь-
е р - м и н и с т р
Иракского Кур-
дистана Нечир-
ван Барзани
заявил, что
Анкара дол жна
начать пере -
говоры с запрещенной Рабочей партией Курдистана
(РПК), прежде чем просить ее сложить оружие, чтобы
обеспечить решение курдской проблемы. 

Определяя курдскую проблему как политический, а не
военный вопрос, Барзани отметил, что для турецкого госу-
дарства не возможно решить проблему с помощью воен-
ных операций. Диалог и переговоры - это единственный
способ решить курдский вопрос, подчеркнул он. 

Эта длительная проблема не может быть решена за
одну ночь, сказал Барзани и добавил, что, "критическим
вопросом на данный момент является желание или неже-
лание Турции решить эту проблему. Если турецкие власти
хотят решить эту проблему, они должны понимать, что они
должны сесть за стол и начать диалог". 

Барзани перечислил свои предложения по решению
следующим образом: прекращение огня между прави-
тельством Турции и РПК, улучшение условий содержания
Абдуллы Оджалана и подлинный диалог с РПК. 

Отвечая на вопрос о КСК (Союзе курдских общин) и
интервью президента Исполнительного совета и дей-
ствующего лидера и командира РПК Мурата Карайылана
Би-би-Си, в котором он оценивает условия Турции по сло-
жению оружия РПК как капитуляцию, на которую РПК
никогда не согласится, Барзани заявил, что Турция долж-
на выдвинуть это требование после начала переговоров с
РПК. 

РПК уже несколько раз предлагала мирное решение
курдской проблемы, Турция всегда отказывалась,
заявляя, что не будет вести переговоры с "террористами". 

С момента своего основания в 1984 году, РПК ведет
борьбу с турецким государством, которое до сих пор отри-
цает конституционное существование курдов, за создание
курдского государства на юго-востоке страны. К 2012 году
более чем 45000 людей были убиты в ходе боевых дей-
ствий между противоборствующими сторонами. 

Сегодняшней целью РПК является создание автоном-
ной области на востоке станы и расширение культурных
прав этнических курдов, которые составляют наибольшее
меньшинство в Турции. 

Большинство курдской общины Турции, насчитываю-
щей до 23 млн., открыто сочувствуют повстанцам РПК.
РПК хочет конституционного признания курдов, регио-
нального самоуправления и преподавания курдского
языка в школах. Требования РПК также включают осво-
бождение заключенных членов РПК, уменьшение давле-
ния на задержанного лидера РПК Абдуллу Оджалана,
прекращение военных действий против курдской партии и
обновление турецкой конституции. Kurdistan.Ru

Региональное правитель-
ство Курдистана (КРГ) решило
отправить делегацию в Баг-
дад в рамках "последней"
попытки положить конец спо-
рам. Решение было принято
после совещания курдских
партий под руководством
Масуда Барзани, президента
Иракского Курдистана. Об
этом пишет газета "Al-Hayat".

Омид Сабах, представи-
тель властей Курдистана,
сообщил "Al-Hayat", что встре-
ча, которая была созвана Бар-
зани, и бойкотировалась оппо-
зицией, привела к решению
"договориться об отправке в
Багдад делегации, которая
может быть последней попыт-
кой разрешить кризис". 

Сабах отметил, что курды
"примут единую позицию, в
случае, если переговоры не
приведут к решению". 

С другой стороны, курд-
ские лидеры оппозиции
выступили с заявлением по

итогам встречи, которая
состоялась 17 октября, призы-
вающее к дальнейшей работе
над проектом конституции
региона и национальным
законодательством, и их дора-
ботке в парламенте. 

В заявлении также подчер-
кивается необходимость "соз-
дать необходимую атмосферу
и подходящую платформу,
которая может способство-
вать свободным и прозрачным
выборам, и развитию незави-
симой стратегии развития
управления спорами [курдско-
го] региона с соседями;
отстаивать свои интересы и
держаться подальше от пре-
вращения региона в место,
которое региональные власти
используют в политических
целях".  Мухаммед Тауфик
Рахим, глава дипломатиче-
ских отношений оппозицион-
ной партии "Движение за
перемены" (Горран), сообщил
"Al-Hayat", что движение

"отказалось от приглашения
президента КРГ Масуда Бар-
зани принять участие в сове-
щании, которое проводилось
курдскими партиями, потому
что мы убеждены, что нет
смысла в проведении таких
встреч". Бархам Салех, заме-
ститель генерального секрета-
ря Патриотического союза
Курдистана (ПСК), выразил
надежду, что "делегация,
направляющаяся в Багдад, не
будет ограничена членами

двух основных партий, но
также будет включать пред-
ставителей оппозиционных
лидеров, так что мы сможем
объединиться и защитить
права нашего народа". 

"Мы придерживаемся
иракской конституции, но
курдский народ вправе
решать свою судьбу. Он имеет
право остаться в Ираке и уча-
ствовать в иракском прави-
тельстве, в соответствии с
федеральной демократиче-
ской конституцией", добавил
он. Салех отметил в ходе
встречи с делегацией ученых,
интеллектуалов, политиков и
журналистов из Багдада и
провинций Ирака, что "глубо-
кий кризис преследует Багдад
на фоне попыток дестабили-
зировать ситуацию в регионе.
Таким образом, эта встреча
даст возможность вести диа-
лог и знать факты и доказать,
что проблема заключается в
Багдаде, а не в курдах". 

Как мы уже сообщали, в Анкаре проходит
Конгресс курдской Партии мира и демократии
(BDP), который стартовал 14 октября с при-
сутствием представителей курдских полити-
ческих партий и курдских политических дви-
жений.

В работе съезда приняли участие тысячи
членов партии BDP и различные представите-
ли курдских политических партий.

Делегацию чиновников от иракской Демо-
кратической партии Курдистана (ДПК) возгла-
вил Камаль Киркуки, а делегацию Патриоти-
ческого союза Курдистана (ПСК) -  Мала Бах-
тияр.

Турецкое правительство с 2004 года аре-

стовало более 1000 членов BDP, в том числе
10 представителей турецкого парламента и
членов руководства Совета этой партии.

Курды головы к "последней 
попытке" в переговорах с Багдадом 
по прекращению конфликта 

Нечирван Барзани: Диалог - 
единственный способ решить
курдскую проблему в Турции 

В Анкаре проходит конгресс BDP




