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Dövlətimizin başçısı 2013-
cü ildə inşasına başlanılacaq və
istismara veriləcək avtomobil
yolları, eləcə də körpünün
yenidənqurmadan əvvəlki və
sonrakı vəziyyətini əks etdirən
stendlərə baxdı.

Nəqliyyat naziri Ziya Məm-
mədov Azərbaycan Prezi-
dentinə 2013-cü ildə inşasına
başlanılacaq və tikintisi başa
çatdırılacaq avtomobil yolları
haqqında məlumat verdi.
Diqqətə çatdırıldı ki, Hacıqabul-
Bəhrəmtəpə istiqamətində
112,1 kilometr, Ağsu-Kürdəmir-
Bəhrəmtəpə istiqamətində 94
kilometr, Kürdəmir-Yevlax
istiqamətində 85 kilometr,
Göyçay-Ucar istiqamətində 20

kilometr, Bərdə-Tərtər
istiqamətində isə 18 kilometr
yolun inşası nəzərdə tutulmuş-

dur. Bu yollar üzərində ümumi-
likdə 40 körpü tikiləcəkdir.

Araz çayı üzərindəki kör-

pünün texniki göstəriciləri ilə
tanış olan dövlətimizin başçısı-
na bildirildi ki, Saatlı şəhərini
İmişli şəhəri ilə birləşdirən yerli
əhəmiyyətli avtomobil yolunun
üzərində salınan bu qurğu 7
aşırımdan ibarətdir. Körpünün
yenidən qurulmasına Nəqliyyat
Nazirliyinin sifarişi ilə “Azərkör-
pü” ASC tərəfindən ötən ilin iyu-
lunda başlanılmışdır. Qəzalı
vəziyyətdə olan körpü tamamilə
yenidən qurulmuşdur. Kör-
pünün uzunluğu 238,8 metr,
hərəkət hissəsinin eni 11,5
metr, səki ilə birlikdə isə 14,4
metrdir. Yenidənqurma zamanı
səkilər, məhəccərlər və kör-
pünün hərəkət hissəsi
möhkəmləndirilmişdir. Nəticədə

Saatlı-İmişli və əks istiqamətdə
hərəkət edən çoxtonnajlı və
minik avtomobillərinin, o cüm-
lədən piyadaların təhlükəsizliyi
tam təmin edilmişdir. Bərpa
işləri zamanı yaz aylarında Araz
çayında suyun səviyyəsinin art-
ması və digər təbii amillər də
nəzərə alınmışdır. 

Prezident İlham Əliyev kör-
pünün rəmzi açılışını bildirən
lenti kəsdi.

Dövlət başçısı körpünün
üzərindən ətrafı seyr etdi.

Azərbaycan Prezidentinə
Hacıqabul-Horadiz avtomobil
yolunun Kür çayı üzərindəki
körpüsündə aparılan tikinti işləri
barədə də məlumat verildi.
Qeyd edildi ki, körpünün ümumi
uzunluğu 317,7 metr, eni isə
14,8 metr olacaqdır.

Dövlət başçısı görülmüş
işləri yüksək qiymətləndirdi,
yeni salınacaq yolların yüksək
keyfiyyətlə və vaxtında tikilməsi
ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.

İlham Əliyev Saatlı-Musalı-Məzrəli avtomobil 
yolunun Araz çayı  üzər indəki  körpüsünün 
yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir

Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dövlə-
timizin başçısına məlumat verdi ki, Saatlı
Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının əsaslı
təmiri Prezident İlham Əliyevin 2010-cu ildə
verdiyi Sərəncamla ayrılmış vəsait hesabı-
na aparılmışdır. Xəstəxana üç korpusdan
ibarətdir. Onlardan biri ikimərtəbəli, ikisi isə
üçmərtəbəlidir. Tibb müəssisəsinin əsas
binası, poliklinika və yoluxucu xəstəliklər
korpusları, eyni zamanda, mətbəxi və
camaşırxanası tamamilə yenidən qurulmuş,
istilik, su və kommunikasiya sistemləri

müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılmışdır.
Binanı daimi elektrik enerjisi ilə təmin etmək
üçün xəstəxananın ərazisində 330 kilo-
voltluq generator qoyulmuşdur.

Xəstəxananın həyətində də geniş
abadlıq işləri görülmüş, 9,3 min kvadratmetr
sahəyə asfalt salınmış, 5 min kvadratmetr
sahədə yaşıllıq zolaqları yaradılmışdır. 

Xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanışlıq
zamanı Prezident İlham Əliyevin diqqətinə
çatdırıldı ki, 126 çarpayılıq səhiyyə ocağın-
da 12 min kvadratmetrə yaxın sahədə
əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Xəstəxana
yeni avadanlıqla və tibbi ləvazimatlarla
təmin edilmişdir. 

Burada poliklinika, cərrahiyyə, doğum,
pediatriya, reanimasiya, terapiya, gineko -
logiya, təcili yardım şöbələri, laboratoriyalar,

uşaq və böyüklər üçün infeksion şöbələr
fəaliyyət göstərir. Xəstəxanada 58 həkim və
125 orta tibb işçisi sakinlərin sağlamlığının
keşiyində durur. 

Bildirildi ki, burada yaradılan şərait nəin-
ki Saatlı sakinləri, eləcə də digər rayonların
əhalisinə ən yüksək səviyyədə tibbi xidmət
göstərməyə imkan verir. 

Xəstəxananın bütün şöbələri tibb
sahəsində məşhur şirkətlərin istehsalı olan
ən son elmi-texniki tərəqqiyə əsaslanan və
dünyanın aparıcı ölkələrində istifadə edilən

avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Hər bir
şöbənin ayrıca intensiv palatası vardır.
Digər palatalar da yüksək səviyyədə
yaradılmışdır. 

Qeyd olundu ki, xəstəxananın poliklinika
şöbəsi də müasir tələblər səviyyəsindədir.
Burada klinik və bakterioloji laboratoriyalar,
dermatoloq, nevropatoloq, elektrokardio-
qrafiya, ftiziatr, ultrasəslə müayinə, kardi-
oloq, oftalmoloq, stomatoloq, fizioterapiya
və digər həkim otaqları vardır. 

Səhiyyə ocağı ilə tanışlıqdan sonra
Prezident İlham Əliyev burada xəstəx-
ananın kollektivi və rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşdü. Xəstəxananın
həkimi Adelina Ələkbərova göstərdiyi yük-
sək diqqət və qayğıya görə dövlətimizin
başçısına minnətdarlığını bildirdi.

Dövlət başçısı Şahmat Mək-
təbinin rəmzi açılışını bildirən
lenti kəsdi. Məlumat verildi ki,
hazırda ölkəmizdə nəhəng idman
infrastrukturunun yaradılması isti -
qa mətində mühüm addımlar atılır.

Ölkəmizdə idmanın digər
sahələri ilə yanaşı, şahmatın

inkişafına da xüsusi diqqət və
qayğı göstərilir. 

Nəinki paytaxt Bakıda, region-
larda da müasir görkəmi ilə
seçilən yeni şahmat məktəbləri
tikilib istifadəyə verilir. Bunlardan
biri də Saatlı rayonunda inşa olu-
nan Şahmat Məktəbidir. Müasir
memarlıq üslubunda tikilmiş mək-
təbin ətrafındakı hasarın üzərində
şahmat fiqurlarının təsvirləri həkk
olunmuşdur. 

Məktəbin həyətində geniş
abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq
zolağı salınmış, müasir işıqlandır-
ma sistemi, oturacaqlar quraş -
dırılmışdır.

Bildirildi ki, Şahmat Məktəbi
Azərbaycan Prezidentinin 2011-ci
il 11 may tarixli Sərəncamı ilə
Saatlı rayonunun sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsinə
dair ayrılmış vəsait hesabına inşa

olunmuşdur. 
Saatlı şəhərində ulu öndər

Heydər Əliyevin adını daşıyan
parkda inşa olunan Şahmat Mək-
təbinin tikintisinə ötən ilin
sentyabrında başlanılmışdır.
İkimərtəbəli binanın ümumi
sahəsi 521 kvadratmetrdir. Bina -

nın birinci mərtəbəsindəki foyedə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
və Prezident İlham Əliyevin
ölkəmizdə idman ictimaiyyətinin
nümayəndələri və Saatlı rayon
sakinləri ilə görüşlərini əks
etdirən fotoguşə, iki sinif otağı,
direktor otağı, konfrans zalı,
qarderob yerləşir. Binanın ikinci
mərtəbəsində şahmat yarışı zalı,
müəllimlər və hakimlər otağı
vardır. 

Yarış otağında eyni vaxtda 50
idmançı mübarizə apara bilər.
Burada sensor monitorlar
vasitəsilə beynəlxalq əhəmiyyətli
yarışların gedişini izləmək və
dərs proqramlarını öyrənmək
mümkündür.

Şahmat Məktəbində yaradıl -
mış şəraiti yüksək qiymətləndirən
Pre zi dent İlham Əliyev tapşı rıq -
larını verdi. president.az

İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən
qurulan Saat l ı  Mərkəzi  Rayon 
Xəstəxanası ilə tanış olmuşdur

İ lham Əliyev Saatl ıda 
Ş a h m a t  M ə k t ə b i n i n  
açılışında iştirak etmişdir
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Türkiyədə də bununla bağlı
komissiya yaradılır.

Azərbaycan və Türkiyə tar-
ixçiləri ermənilər tərəfindən
türklərə və azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş soyqırımları

birgə araşdıracaqlar. 
Bunu Trend-ə Azərbaycan

Milli Elmlər Akademiyasının
Tarix İnstitutunun direktoru

Yaqub Mahmudov deyib.
Onun sözlərinə görə,

Türkiyədə də bununla bağlı
komissiya yaradılır. Mahmu-
dov məsələ ilə bağlı bu gün-
lərdə Türkiyəyə səfərinin

gözləni ld iy ini
bildirib. O
deyib ki, Tür ki -
yə və Azər -
baycan ta rix -
çiləri birlə şə rək
həm Ana do -
luda, həm
Azər baycanda
soyqırımların
tarixini birlikdə
araşdıracaqlar. 

Alim araş -
dır maların nə ti -

cə lərinin sonda Azərbaycan və
türk xalqına, o cümlədən bütün
dünyaya təqdim ediləcəyini
qeyd edib.

Ermənistan Silahlı Qüvvə -
lərinin işğalı altında olan

Azərbay canın Laçın ray-
onu ərazisində
Suriyadan gəlmiş
erməni ailələri məskun-
laşdırılıb. 

APA-nın Ermənistan
KİV-inə istinadən verdiyi
məlu mata görə, ümumi-
likdə bu günədək Laçın-

da Suriyadan gəlmiş 20 erməni

ailəsinin məskunlaşdırıldığı
bildirilir. Onlara 5 milyon dram
məbləğində yardım edilib. Bun-
dan baş qa, erməni ailələrinə
ərzaq yardımının ediləcəyi də
bildirilir. Suriyadan gələn
ermənilərin digər rayonların
ərazi lə rində yerləşdirildiyi
bildirilsə də, onların ümumi sayı
açıqlanmayıb.        lent.az

Vasitəçilər gələn ay regiona
səfər edəcəklər. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanmasını
üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk
qrupu həmsədrləri oktyabrın 27-
də Parisdə Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirləri
Elmar Məmmədyarov və Edvard
Nalbandyanla keçirilən görüşlə
bağlı bəyanat yayıblar. 

APA-nın ATƏT-in saytına isti-
nadən verdiyi məlumata görə,
bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in
Minsk qrupu həmsədrləri Robert

Bradtke (ABŞ), İqor Popov
(Rusiya) və Jak For (Fransa)
Azərbaycan və Ermənistan xari-
ci işlər nazirləri ilə birgə görüş
keçiriblər. Görüşdə ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi
nümayəndəsi Anjey Kaspşik də
iştirak edib.

Həmsədrlər tərəflər arasında
gərginliyin azaldılmasının
əhəmiyyətini vurğulayıb, sülh
prosesinin irəliləməsi üçün işçi

təklif şəklində ideyalarını təqdim
ediblər. 

Öz növbəsində, nazirlər sülh
nizamlanmasına nail olunması
üçün həmsədrlərlə işi davam
etdirmək niyyətində olduqlarını
bir daha təkrarlayıblar. Nazirlər
və vasitəçilər bu ideyaların həm-
sədrlərin noyabrda regiona
nəzərdə tutulan səfərləri zamanı
müzakirə olunması barədə də
razılığa gəliblər. apa.az

Parisdə Azərbaycan ilə
Fransa arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 20
illiyi təntənəli ilə qeyd edilib

Parisin məşhur “Salle
Pleyel” sarayında Azərbaycan
ilə Fransa arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 20
illiyinə həsr olunmuş təntənəli
mərasim keçirilib. Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü
və Azərbaycanın Fransadakı
səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilən
mərasimdə Azərbaycanın bir-
inci xanımı Mehriban Əliyeva
iştirak edib.

Azərbaycanın birinci
xanımı, Azərbaycan-Fransa
parlamentlərarası dostluq
qrupunun rəhbəri Mehriban
Əliyeva mərasimdə çıxış
edərək 1991-ci ildə müstəqil-
liyini bərpa edən ölkəmizin
keçdiyi inkişaf yolundan
danışıb. “Bu gün Azərbaycan
dünya xəritəsində layiqli yerini
tutub və sürətlə inkişaf edir”, -
deyən Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti müstəqillik
illərində Azərbaycan-Fransa
ikitərəfli əlaqələrinin inkişaf
etdiyini bildirib. 

Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəs-
inə toxunan Mehriban xanım
Əliyeva münaqişənin həllinin
Azərbaycan-Fransa gündə -
liyində üstünlük təşkil etdiyini
vurğulayıb. O, bildirib ki,
ölkələrimiz arasında iqtisadi
əlaqələr də sürətlə inkişaf
edir. Qarşılıqlı ticarət döv -
riyyəsi 4 milyard avroya
yaxınlaşıb və bu gün Azərbay-
canda 30-dan çox fransız
şirkəti fəaliyyət göstərir.

Azərbaycanın birinci xanı -
mı ölkələrimiz arasında inkişaf
edən mədəni-humanitar
əməkdaşlığın da uğurlu

olduğunu deyib. Mehriban
xanım Əliyeva ümidvar
olduğunu bildirib ki, Azərbay-

can-Fransa əlaqələri gələ -
cəkdə də uğurla inkişaf
edəcək.

Fransa Senatının Fransa-
Qafqaz dostluq qrupunun
sədri, senator Ambruaz
DÜPON mərasimdə çıxış
edərək bildirib ki, ölkələrimizin
ikitərəfli əlaqələri 20 ildə
böyük inkişaf yolu keçib.
Ambruaz Düpon Prezident
İlham Əliyevin Fransaya
səfərlərinin ölkələrimizin
müna  sibətlərində yeni səhifə
açdığını söyləyib. Hazırda
Fransa-Qafqaz dostluq qrupu -
na 30 senatorun daxil
olduğunu deyən Düpon Meh -
riban xanım Əliyevanın Milli
Məclisdə Azərbaycan-Fransa
dostluq qrupunun rəhbəri kimi
mühüm fəaliyyət göstərdiyini
vurğulayıb.

Ambruaz Düpon Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti

Mehriban xanım Əliyevanın
mədəniyyət sahəsində
əlaqələrin inkişafına verdiyi
töhfələrin də yüksək
qiymətləndirildiyini bildirib.

Tədbirdə Üzeyir Hacıbəyli
adına Azərbaycan Dövlət sim-
fonik orkestri və Fransanın
Kolonn orkestri əməkdar artist
Fəxrəddin Kərimovun dirijor-
luğu ilə Azərbaycan və Fransa
bəstəkarlarının əsərlərini ifa
ediblər.

Konsertdə Fransanın
dövlət və hökumət rəsmiləri,
tanınmış ictimai-siyasi və
mədəniyyət xadimləri, icti-
maiyyətin nümayəndələri işti-
rak ediblər.

Azərbaycanın xarici
siyasət kursunda Avropaya
inteqrasiya prioritet istiqa -
mətdir. Bu proses 1993-cü
ildə ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi
ilə sistemli xarakter alıb.
Həmin dövrdən etibarən
Avropanın aparıcı
dövlətlərindən olan Fransa
ilə əlaqələr genişləndirilib.
Təsadüfi deyil ki, ulu öndər
Heydər Əliyev və Prezident
İlham Əliyev xaricə ilk səfər-
lərini məhz Fransaya ediblər.
Bu səfərlər ölkələrimiz
arasında bir çox sahələrdə
əməkdaşlıq əlaqələrini
gücləndirməyə geniş imkan-
lar açıb.

Bu gün Azərbaycan-
Fransa münasibətləri mədə -
niyyət sahəsində də xüsusi
çəkisi ilə diqqəti cəlb edir. Bu
sahədə Azərbaycanın birinci
xanımı, UNESCO-nun xoş -
mə ramlı səfiri Mehriban Əliye-
vanın xüsusi xidmətləri var.
Azərbaycan-Fransa parla-
mentlərarası dostluq qrupu-
nun rəhbəri Mehriban xanım

Əliyevanın təşəbbüsü ilə
Fransada təşkil edilən
mərasimlər Azərbaycanın bu
ölkədə daha yaxşı tanıdıl-
masına, mədəniyyətimizin
təbliğinə xidmət edir. Bu pros-
esi mənalandıran ən mühüm
cəhətlərdən biri də
mədəniyyət tədbirlərinin təkcə
paytaxt Parislə məhdudlaş-
mamasıdır. Heydər Əliyev
Fondunun yeni layihəsinə
əsasən Fransanın 10
şəhərində Azərbaycan
mədəniyyətinin təbliğinə dair
xüsusi mərasimlər keçirilir.
Budəfəki tədbirdə də 20 ildən
çoxdur dünyada sürətli
inkişafı ilə öyünən ölkəmizin
uğurlarının mədəniyyətin,
musiqinin, bir sözlə, hər kəsin

başa düşdüyü dildə təqdim
edilməsi heç də təsadüfi deyil.
Çünki bu təcrübə Azərbay-
canın timsalında dəfələrlə
uğurla sınaqdan çıxarılıb.
Mədəniyyətlərarası dialoq
platformasının yaradılmasın-
da strateji məkan funksiyasını
həyata keçirən ölkəmiz artıq
mədəni dəyərləri, zəngin

musiqisi ilə dünyanın diqqətini
cəlb edir. Janr müxtəlifliyinin,
sintez harmoniyasının, zəngin
improvizasiyaların olduğu bu
konsert Parisdə əsl hadisəyə
çevrilməklə diqqəti nadir
inciləri ilə öyünən Azərbay-
cana yönəldib. Mədəniyyə-
timizin təntənəsinə, ölkəmizin
tanınmasına və əlbəttə ki,
xalqımızın yaratdığı nadir
sənət nümunələrinin təbliğinə
çevrilib.

Konsert Paris icti-
maiyyətində ölkəmiz haqqın-
da informasiya bolluğu yarat-
maq baxımından da mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Bu mis-
siyanı isə öz uğurlu layihələri
ilə Azərbaycanın ictimai-
mədəni həyatında yetərincə
mühüm rol oynayan Heydər
Əliyev Fondu və onun prezi-
denti Mehriban xanım Əliyeva
uğurla həyata keçirir. Bu
gecədən təəssüratlar kifayət
qədər zəngin oldu. Bu,

özünəməxsus koloriti ilə
diqqət çəkən Azərbaycan
mədəniyyətinə ehtiramın
nümunəsinə, həm də fransız
tamaşaçısında heç vaxt
unudulmayacaq əbədi
xatirəyə çevrilib. Bu xatirənin
təməlində isə Azərbaycan və
onun zəngin mədəniyyəti
dayanır.        anspress.com

Mehriban Əliyeva: "Azərbaycan dünya 
xər i təsində layiql i  yer ini  tutub"

Azərbaycan və Türkiyə ermənilərin 
törətdiyi soyqırımları birgə araşdıracaqlar 

S u r i y a d a n  q a ç a n  e r m ə n i l ə r  
Azərbaycan ərazilərində yerləşdirilir

Həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistan XİN
başçılarının Paris görüşü ilə bağlı bəyanat yayıb
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(Əvvəli ötən sayımızda)
Cənubi Qafqazda Zaqafqaziya

komissarlığı təşkil edildikdən sonra
Yelizavetpol quberniyasında hakimiy -
yət milli şuralara keçdi. Milli hərbi
hissələrin silahla təmin edilməsi üçün
1918 ilin yanvarında Qafqaz cəb-
həsindən qayıdan rus qoşunları Şamx-
or stansiyasında tərksilah edildi.
Apreldə Zaqafqaziya Demokratik Fed-
erativ Respııblikasının yaranması elan
edildikdə, Yelizavetpol quberniyası

onun tərkibinə daxil oldu. Mayın 28-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaradılması ilə quberniya onun əsasını
təşkil etdi və Azərbaycan torpaqlarının
bütünlüklə azad edilməsinin mərkəzinə
çevrildi. İyunun 16-da Azərbaycan Milli
Şurası və Hökuməti Yelizavetpola
(Gəncəyə) köçdü. Azərbaycana hərbi
yardım üçün dəvət olunmuş türk
qoşunları da mayın axırı - iyunun
əvvəllərində burada toplanmağa
başladı. İyunun 17-də Gəncədə Fətəli
xan Xoyskinin sədrliyi ilə 2-ci hökumət
kabinəsi təşkil edildi. Hökumətin 30 iyul
tarixli qərarı ilə Yelizavetpolun tarixi adı
- Gəncə bərpa edildi. Bundan sonra
quberniya da Gəncə quberniyası
adlandırıldı. Gəncə şəhəri 1918 il iyu-
nun 17-dən sentyabrın 17-dək olan
dövrdə dövlətin paytaxtı oldu. Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin inzibati-ərazi
bölgüsündə mühüm yer tutan Gəncə
quberniyası, keçmiş Yelizavetpol
quberniyasına yeni əlavə edilmiş
ərazilər hesabına xeyli
genişləndirilmişdi. Bakı və Zaqatala
quberniyalarının ərazisi istisna
olmaqla, qalan 10 qəza (Qazax,
Gəncə, Nuxa, Ərəş, Cavanşir, Şərur-
Dərələyəz, Naxçıvan, Zəngəzur,
Cəbrayıl, Şuşa) və 1 dairə (Göyçə)
Gəncə ətrafında birləşmişdi. Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti
erməni separatizmi və azərbaycan-
lılara qarşı soyqırımı şəraitində ölkəni
daha səmərəli idarə etmək üçün
müvafiq vasitələrdən istifadə edirdi.
1919 il yanvarın 13-də Qarabağ gener-
al-qubernatorluğu, fevralın 28-də isə
Cənub-qərbi Azərbaycan general-
qubernatorluğıı yaradılmışdı. Gəncə
quberniyasını qubernator idarə edirdi.
Hökumətin 1919 il 30 mart tarixli qərarı
ilə Gəncə qubernatoru İbrahim ağa
Vəkilova general-mayor, köməkçisi
Hüseynqulu xan Xoyskiyə isə
polkovnik rütbəsi verilmişdi. İ.Vəkilov
Azərbaycan ordusu Baş qərargahı Baş

idarəsinin topoqrafiya şöbəsinin rəisi
təyin olunduğuna görə, 6 may tarixli
qərarla Xudadat bəy Rəfibəyli Gəncə
qubernatoru təyin edilmişdi.
Quberniyada quberniya idarəsi
yaradılmışdı. Quberniya idarəsinə
vitse-qubernator, müşavirlər, quberniya
tibb müfəttişi, quberniya mühəndisi,
memarı, yerölçəni daxil idi. Quberniya
idarəsi geniş miqyaslı məsələlərlə
məşğul olurdu: kəndlərdə vəzifəli şəxs-
lərin seçilməsi və pay torpaqlarının

sənaye müəssisələri və tikililər üçün
ayrılması haqqında kənd icmalarının
qərarlarını təsdiqləyir, inzibati-polis
idarələri məmurlarının vəzifə
cinayətləri haqqında işlərə, kas-
sasiya şikayətlərinə və kənd
məhkəmə lərinin qərarlarına və s.
baxırdı. İdarə ayrı-ayrı struktur
hissələrindən ibarət idi: katiblik
bölməsi, 1-ci bölmə (müşavir Mikayıl
bəy İsrafilbəyov), 2-ci bölmə
(müşavir Aleksandr Konstan-
tinoviç Boqatko), zemstvo
bölməsi (Georgi Yefimoviç
Çernya yevski), həkim, baytar,
tikinti (mühəndis Vasili Yakov -
leviç Aqunakov) bölmə ləri.
Cümhuriyyət Hökuməti Gən -
cə quberni yasının sosial-iqti-

sadi və mədəni inkişafına
diqqətlə yanaşırdı. Erməni-daş-
nak quldur birləşmələrinin azər-
baycanlılara qarşı soyqırımı və
deportasiya siyasəti nəticəsində
İrəvan quber niyası qəzaların-
dan qaçqın düşmüş azərbay-
canlılar daha çox Gəncədə və
onun ətrafında yerləşdirilmişdi.
Onların ərzaqla təmin olunması
və sağlamlıqlarının qorunması
üçün tədbirlər görülmüşdü.
Lakin düşmən qüvvələr bütün
vasitələrdən istifadə edərək,
quberniyada siyasi sabitliyi poz-
mağa cəhd göstərirdi. Bu
sahədə xüsusilə fərqlənən
bolşeviklər, quberniyanın
xüsusiyyətini nəzərə alaraq,
burada kəndli hərəkatının
genişləndirilməsinə çalışırdılar.
Hələ 1917 ilin dekabrında
Qovlar stansiyasında bolşevik
Müseyib Əliyevin evində
S.Şaumyan və H.Sultanovun
iştirakı ilə gizli müşavirə keçir-
ilmişdi. 1918 ilin yanvarında
Bakı komitəsinin göstərişi ilə
Məşədi Əzizbəyov də Gəncəyə
gəlmiş, buradakı vəziyyət haqqında
"Hümmət"in iclasında çıxış etmişdi.
Cümhuriyyət dövründə də bu pozucu-
luq işləri davam etdirilirdi. 1919 ilin
yazında Gəncədə F.Əliyevin başçılığı
ilə Rusiya Kommunist (bolşeviklər)
Partiyasının gizli dairə komitəsi təşkil
olunmuşdu. 

Gəncə quberniyasında fəhlə və
kəndlilər Hökumətə qarşı çıxışlara
təhrik edilirdi. 1919 ilin yanvarında
Gəncə quberniyası dəmiryolçularının
tətili baş vermişdi. Qatır Məmmədin
rəhbərlik etdiyi və Cümhuriyyət
Hökumətinə qarşı çevrilmiş qaçaq
hərəkatı təhlükəli şəkil almışdı. 1920 il
aprelin 28-də Bakıda Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Hökumətinin süqutu və
Azərbaycan Sovet Sosialist Respub-

likaının qurulmasının elan edilməsi
Gəncə quberniyasında vəziyyətə təsir
göstərdi. Elə həmin gün F.Əliyevin
sədrliyi ilə Azərbaycan Kommunist
(bolşeviklər) Partiyası Gəncə Dairə
Komitəsi Quberniya İnqilab Komitəsini
yaratdı və hakimiyyətin təhvil verilməsi
haqqında Gəncə qubernatoruna ulti-
matum verdi. Ultimatum qəbul olundu.
Aprelin 29-da hakimiyyətin Quberniya
İnqilab Komitəsinə verilməsihaqqında
akt imzalandı. Mayın 1-də 11 -ci Qır-
mızı ordu hissələri Gəncəyə daxil oldu.
Lakin Gəncə quberniyasında sovet
hakimiyyəti güclü müqavimət hərəkatı
ilə üzləşdi. Gəncədə, Qarabağda və
digər bölgələrdə sovet bolşevik işğalı-
na qarşı üsyanlar baş verdi (bax Gəncə
üsyanı (1920)). 11-ci ordu hissələri bu
üsyanları amansızlıqla yatırdı, sovet
hakimiyyəti bərpa olundu. Gəncə
quberniyası ləğv edildi.

İnzibati bölgüsü və əhalisi

Keçmiş Yelizavetpol quberniyasın-
da 1915-ci ildə əhalinin ən çox qarışıq
olduğu Şuşa, Zəngəzur, Qazax (Göyçə
ilə birlikdə), Qaryagin, Cəbrayıl,
Cavanşir mahallarında əhalinin milli
tərkibi belə idi: 46 faiz müsəlman və 54
faiz erməni, 55 və 44,3 faiz, 49 və 46
faiz, 74,5 və 24,9 faiz, 67,5 və 31,6
faiz.

Məhkəmə sistemi
Yelizavetpol quberniyasının Yeliza-

vetpol dairə məhkəməsinin tərkibində
Yelizavetpol şəhəri üzrə 5, Göyçay
şəhəri üzrə 2, Nuxa (Şəki) şəhəri üzrə
1, Şuşa şəhəri üzrə 4 notarius fəaliyyət
göstərmişdir. Notariuslar olmayan yer-
lərdə bu vəzifələri barışdırıcı hakimlər,
onlar olmayanda isə həmin hakimlərin
köməkçiləri yerinə yetirirdi.

1870-ci ildə Yelizavetpol quber ni ya -

sında 6 cəza yeri vardı. Həcminə görə
həmin binalar 365 nəfərdən ötrü
nəzərdə tutulmuşdur. Buna baxma-
yaraq 1870-ci il ərzində burada
saxlanılanların sayı 743 idi. 1870-ci
ildə Yelizavetpol qəsrinə 640, Şuşa
qəsrinə 640 və Nuxa qəsrinə 528 nəfər
gətirilmişdir. Yelizavetpol dairə həbs
evində saxlanılanların sayı 162 nəfər,
Qazax həbs evində 555 nəfər,
Zəngəzur həbs evində isə 207 nəfər
olmuşdur. Quberniya, qəsr və həbs
evlərinə 1870-ci ildə gətirilənlərin sayı
2551 nəfərə çatmışdır.

Seçki
Hökumət I Dumanı qovaraq, II

Dumaya seçkilər elan etdi. Seçkilər
1907-ci ilin yanvar-fevral aylarında
keçirildi. Seckilərdən bir gedər evvəl
Partiyasız müsəlman bloku meydana
çıxdi. Bakı ərazisində seçkilərin
gedişində sosial-demokrat bloku, daş-
naq və eserçi “Torpaq və azadliq”
kedetçilər və partiyasız müsəlman
bloku arasında mübarizə gedirdi.
Yelizavetpol quberniyasında seçki
kampaniyasının gedişini yuxarı sosial
təbəqələrin nümayəndələri müəyyən-

ləşdirirdilər. Seçkilər nəticəsində Fətəli
İskəndər oglu Xoyski, İsmayil Zeynal-
abdin oglu Tagiyev,Məhəmməd aga
Məhəmmədtagi suıtan oglu Şahtaxtin-
ski , Mustafa Hacı Musa oglu Mahmu-
dov, Mahmudtagı Mahmudov,Zeynal
Eynal oglu ZeynalovAzerbaycandan II
Dovlət Dumasına deputat seçildilər.

Qubernatorlar
Fokion Bulatov, 1868–1876
Aleksandr Nakaşidze, 1880–1897
Ivan Kireyev, 1897–1900
Nikolai Lutsau, 1900–1905
Yegor Baranovski, 1905 (acting)
Aleksandr Kalaçev, 1905–1907
Samkalov, 1907–1908
Georgi Kovalyev, 1908–1916
Mixail Poyarkov, 1916–1917
İbrahim ağa Vəkilov 1918-1920

Tarixi ərazilərimiz
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Əvvəli ötən sayımızda
1906-cı İL İYUL AYINDA ŞUŞA

ŞƏHƏRİNDƏ BAŞ VERMİŞ 
ERMƏNİ-MÜSƏLMAN DAVASI

O vaxt ki, böyük dava (1905-ci il)
sakit olmuşdu, erməni tayfası müsəl-
manların, müsəlmanlar isə ermənilərin
bazarına gedir, alış-veriş edirdilər.
Hərçənd ki, yollar açıq idi, amma
ermənilər yenə düz durmurdular: tək-tək
əlsiz- ayaqsız kasıbkar adamları
oğurluq ilə tutub öldürürdülər. Müsəl-
manlar da onların əvəzini çıxırdılar.

Ermənilər müttəsil (arası
kəsilmədən), min cür hiylə ilə hər yerdən
hərbi sursat gətirərək, dava üçün
tədarük edirdilər. Onlar əlavə maşınlar,
nasoslar, tüfənglər, toplar, barıt, bom-
balar və başqa silahlar cəm edib, daha
çox müharibəyə hazırlaşırdılar. Bununla
bərabər, onlar gələcək vuruşmaların
üsul və yollarını müzakirə etdikdən
sonra belə bir qənaətə gəldilər ki,
müsəlmanlara sarsıdıcı zərbə endirmək
üçün pul qüvvəsinə hiylə işlədilərək rus
ordusunun və silahının ermənilərə
kömək göstərməsi təmin edilməlidir. Bu
hiyləni həyata keçirmək üçün yeganə
yol rus generalını pul ilə ələ almaq idi.

Birinci (1905-ci il) erməni-müsəlman

davasında sülh və əmin-amanlıq yarat-
maq üçün Şuşaya göndərilmiş
Qalaşakov (Kalaşakov) adlı bir rus gen-
eralı var imiş. Həmin il o, zahirən
ermənilərə yaxınlıq göstərməmişdi.
Amma indi, ermənilərin məşvərətindən
sonra duma qlavası erməni Kiki Kələn-
tərov onu yaxşı öyrənmiş, onunla söh-
bət edib, ermənilərə qarşı rəğbətini
bildikdən sonra generalın Şuşa
şəhərində üsul-idarənin rəhbəri təyin
olunması üçün onun razılığını almışdı.       

Kiki Kələntərov müsəlmanların
nümayəndələrini çağıraraq deyir:

— Şuşada bu iki millət arasında
ədalətli sülh yaratmaq üçün bir rəhbər
təyin etməliyik. Mən çox düşündükdən
sonra belə qənaətə gəldim ki, bu vəz-
ifəyə general Qalaşakovdan başqa bir
kəsi təyin etmək olmaz. Hərçənd ki, o,
əvvəllər bizim erməni tayfasilə yaxşı
dolanmadı, kəndlilərimizi tovladı, kazak-
lar kənd əhlinin övrətlərinə xəyanət
etdilər. Amma əlac yoxdur, onu rəhbər
təyin edək.

Biçarə müsəlmanlar əvvəllər
Qalaşakovdan zahirən yaxşı münasibət
gördüklərindən razı oldular. Hər iki tay-
fanın razılığına əsasən general həmin
vəzifəyə təsdiq edilərək, Qalaya
göndərildi. Qalaşakov Şuşaya gələn
kimi ermənilər məhəlləsində Kələn-
tərovun qabaqcadan hazırladığı iqamət-
gahda yerləşdirildi. Onun əmrilə elə ilk
günlər müsəlman məhəllələrində olan
rus ordusunun topları erməni küçələrinə
keçirildi, kazaklar və əsgərlər isə erməni
məhəlləsi səmtində olan Köçərli məsci-
dinin ətrafında qurulmuş çadırlarda yer-
ləşdirildi.

Hər gecə Kiki Kələntərovun başçılığı
ilə, erməni tayfasının hesabına general
Qalaşakovun mənzilində kef məclisləri
qurulurdu. Kələntərovun seçdiyi və gen-
eralın qulluğuna təyin etdiyi 2—3 nəfər

xoşsurət erməni övrətləri gecə-gündüz
ona xidmət edirdilər. Kələntərov gecə
məclisləri əsnasında Qalaşakova və
onun kazaklarına neçə min manat
rüşvət verərək, Qalaşakova öz məqsə-
dini izhar etdi. Qarşıdakı erməni-müsəl-
man davasında rusların onlara kömək

etməsini və bu köməyin yerinə yetirilmə
yolları ilə əlaqədar tədbir tökməsini gen-
eraldan xahiş etdi. Qalaşakovun tədbir-
ilə Kələntərov və qımdatlar ətraf
kəndlərə, eləcə də Gəncəyə, İrəvana və
başqa şəhərlərə kağız yazıb

göndərdilər. Həmin kağızda hər kənd-
dən orta hesabla 30-100 nəfər silahlı
dəstələrin Şuşaya göndərilməsi tələb
olunurdu. Tezliklə Qalada yeddi min
silahlı erməni ordusu hazır oldu. Onların
arasında Osmanlı tabeliyində olan
ərazidən gələn erməni dəstələri də var
idi. Beş ədəd rusların, 6 ədəd isə
ermənilərin topları var idi. General və
ermənilər qarara aldılar ki, davanı iyulun
12-də başlasınlar.

Rusların istədiyi bu idi ki, bu iki millət
bir-biri ilə dava edib, bir-birinə məşğul
olsunlar, tainki dövlət fərağat olsun,
çünki millətin zəif və kasıb olmağı
dövlətin silahıdır.

Neçə gün bundan (yəni, iyulun 12-

dən) qabaq səkkiz müctəhid şəriətmə-
dardan fitva gəlmişdi ki, müdafiə və
vuruş zamanı başqa millətə əşya,
xüsusilə vuruş sursatı və müdafiə üçün
lazım olan malları satmaq olmaz. Ona
görə cəmi müsəlman tayfası Qalada və
başqa yerlərdə ermənilərə ərzaq, taxıl
və sair malların satışını dayandırdı.
Buna görə ermənilər çox çətinliyə
düşmüşdülər. Əhvalatı həddindən artıq
şişirdərək, Qalaşakova xəbər verdilər və
müsəlmanları təqsirləndirdilər. General
çox xatircəmliklə ermənilərə söz verdi ki,
bu neçə min ermənilərlə mənim
qoşunum müsəlmanları bir sutkada,
yəni 24 saatda tar-mar edib, ölənini
öldürəcək, ölməyənini dağlara, daşlara
pərakəndə edəcəkdir.

Bu davanın necə hazırlandığını
erməni tayfasının mötəbərləri tam
aydınlığı ilə öyrənib (vuruş başa çatdıq-
dan və barışıq əldə edildikdən sonra M.
M. Nəvvaba), özləri danışmışlar.
Qalaşakov söz verib ki, onun tədbirilə
erməni silahlıları və rus əsgərləri müsəl-
manların evlərini, dükan və bazarlarını
tamamilə yandırıb, özlərinin qırılanını
qıracaqlar, qalanını isə büsbütün Böyük
məsciddən aşağı məhəllələrə qova-
caqlar. General rus kilsəsindən başla-

yaraq, Böyük məscidə kimi Rastabazarı,
meydanı, Şeytanbazarı və bütün evləri
darmadağın edib yandırmağı öz üzərinə
götürür. Bundan sonra vuruşun davam
etdirilməsini və yaxud müsəlmanlarla
barışmalarını ermənilərin öz öhdəsinə
buraxmışdır. Kiki Kələntərov
Qalaşakovun bu planını qəbul etmiş və
generala 10000 manat rüşvət verərək
belə ittifaqa gəlirlər ki, generala verilən
puldan əlavə padşahlıq rus topunun hər
atəşinə 15 manat, çar ordusu əsgər-
lərinin tüfəngdən atdıqları hər bir gülləyə
isə bir manat pul verilsin.

General Kələntərovla əvvəlcədən
tökdükləri tədbirə əsasən, rus əsgərləri
erməni keşikçilərindən birini öldürərək
müsəlman səmtə atdılar və sonra da
səs saldılar ki, müsəlmanlar erməni
keşik çisini öldürərək başını kəsmiş və
tüfəngini də aparmışlar. Qabaqcadan
hazırlanmış hiyləyə əsasən həmin vaxt
rus əsgərlərindən iki nəfər də gedib,
müsəlman məhəllələri tərəfdən ermə -
nilər səmtə güllələr atırlar. Ermənilərin
avamları çığırışıb generalın yanına
gedirlər və deyirlər ki, müsəlmanlar bir
keşikçi öldürüb, erməni məhəlləsinə
neçə güllə atıblar. Generalın hiyləsi də
bu idi ki, xalqı müsəlmanlara qarşı
qaldırsın. Sonra Qalaşakovun əmrilə
erməni tüfəngdarları səngərlərə bölüş -
dürüldü. Ruslar da dəstə-dəstə gəlib,
müsəlmanların səngərlərini mühasirə
etdilər. Ruslar və ermənilər müsəlman
səngərlərini gülləbaran etməyə baş -
ladılar.

Pəs cumada-s-səni ayının üçüncü
günü—çərşənbə günü—yəni qərar-
laşdıqları kimi, iyulun 12-də qımdatlar
generalın məsləhətilə günorta vaxtı
davanı başladılar. Əvvələn qımdatın biri,
müəzzin axırıncı «la ilahə illəllah»
sözlərini deyən məqamda Böyük məs-
cidin minarəsinə bir güllə atdı. Güllə

müəzzinə toxunmayıb, minarənin sütu-
nuna dəydi. Bunu görən "müsəlmanlar
halətdən çıxıb, şaraq-şaraqla dükan-
bazarı bağladılar. Yarım saat ərzində
tamam silahlandılar və üz qoydular
səngərlərə və girəvəli yerlərə. Bu halət-
də divan işçiləri və generalın əli altında
olan çinovniklər hiylə ilə müsəlmanların
içinə gəlib, uca səslə müsəlmanları sakit
elədilər ki, bu dava sizinkilərlə deyil,
kazaklar ermənilərlə dava edir. Bu gen-
eral daha bir hiylə işlədərək qabaq-
cadan lazımi təlimat verib, bir rus zabiti-
ni öz dəstəsilə müsəlman məhəlləsində
yerləşdirmişdi. Müsəlmanlarla dostluq
etdiyinə görə, həmin zabitə inanıb, ehti-
ram edirdilər. Elə ki ermənilərlə ruslar
başladılar müsəlmanları gülləbaran
etməyə, müsəlmanların içində olan zabit
öz rusları ilə şeypur çalıb səs saldılar ki,
dava eyləyən kazaklarla erməni tay-
fasıdır, bunun müsəlmanlara dəxli yox-
dur. Müsəlmanlar onun sözünə
inansalar da, yaraq-əsbabları əllərində
küçələrə gəlib, vuruşmağa hazır durur-
dular, amma atan yox idi. Xof arasında
qalmışdılar. Gecə düşən kimi od-alov
işığı aləmi götürdü.  

Biçarə müsəlmanlar bu hiyləyə
inanıb, axşamadək səngərlərdə və

küçələrdə müntəzir durdular. Elə ki,
gecə oldu, bu vədə gördülər ki, Köçərli
məhəlləsitərəfdən od-alov qalxdı. Xəbər
gətirdilər ki, general Qalaşakovun əmrilə
ruslar ermənilərlə birləşib, Köçərli
məhəlləsinin məscidinə və evlərə od
vurublar. Bu işıq onun işığıdır. Generalın
hiyləsi müəyyən olduqdan sonra xalq
karıxıb qalmışdı. Bilmirdilər səngərlərə
gedib düşmənə cavab versinlər, yaxud
bazar-dükanda olan şeyləri bir yerə
daşısınlar. Xülasə, o gecə bütün tüfəng-
darlar dükanlardakı malları evlərə daşı-
maqla məşğul oldular. Ona görə
ermənilər və ruslar bir gecə boş evlərə
od vurub yandırdılar. 

İkinci gecədən müsəlmanlar davanı
başladılar. Köçərli məscidinin ətrafında
hiylə ilə çadır qurub mənzil etmiş ruslar
məscidə tərəf gedən iki müsəlmanı —
Hacı Abdullanı və Kərbəlayı Əlini gül-
lələyib yıxdılar. Onlara tərəf gedən daha
bir müsəlmanı da vurub yerə sərdilər.
Ondan sonra gəlib məscidə od vurub
yandırmağa başladılar. Məscid od alıb
yandıqdan sonra, ermənilər və ruslar
Abbas Mirzənin oğlu şahzadə Bəhmən
Mirzənin imarətinə gəldilər. Şahzadə
Bəhmən Mirzə neçə il bundan irəli İran
dövlətində böyük cinayət etdiyinə görə,
oradan köç-külfətilə qaçıb, rus dövlətinə
pənah gətirmişdi. Rus padşahı hər il ona
36 min manat məvacib verirdi. O, ailəsi
və xidmətçilərilə ikimərtəbəli təmtəraqlı
bir evdə yaşayırdı. Şahzadə mərhum
olandan sonra onun varisləri və xid-
mətçiləri yenə orada qalırdılar. Amma bu
davadan irəli onun oğlanları və ailələri
evi bisahib qoyub, hər biri bir yerə get-
mişdilər. Bu imarəti də gəlib yandırdılar.
Daha sonar Rzaqulu Mirzə bəy Cürminin
və oğlanlarının, eləcə də Şuşanın neçə
böyük əyanlarının sahibsiz evlərinə, bir
sıra hamamlarla birlikdə od vurdular. 

(ardı var)

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu
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GÖRDÜM
Yenə narahatam, yenə narahat,
Gəlib kəndimizi pərişan gördüm.
Bir nəfər görmədim burada rahat,
İstidən bağçamı alışan gördüm.

Tanıdığım kəslər artıq görünmür,
İstidən bəzilər heç nə bürünmür.
Zəhmətkeşlər nə eyləsə ərinmir,
Nə qədər işləri qarışan gördüm.

Pozulub burada qayda-qanunlar,
Bahaca satılır buğdalar, unlar.
Gündə bahalaşır yağlar, teksunlar,
Baxan insanları çox çaşan gördüm.

Nərimanam, baxdıqca qəm boğdu məni,
Tanımadım bircə nəfər gəzəni.
İstəmirəm belə gündə Vətəni,
İşi olmayanı qırışan gördüm.

22.07.2011
Yevlax şəhəri

QƏZƏL
Təsir eyləməz mənə, ömürüm getsə bada,
Çünki heç kim qalmayıb, bizim fani dünyada.

Bir təsəllim odur ki, dünyada bir ad qoydum,
Hələ onu bilmirəm, layiqəmmi bu ada.

Oxucular biləcək, nə yazmışam gündəlik,
Nifrətim var düşmənə, bir də yaramaz yada.

Bağışlaya bilmirəm, vicdansız insanları,
Bir də dözümüm olmur, ədalətsiz fəryada.

Mənə çox təsir edir, yaxın ki, yaman olur,
Heyifim də gəlməyir, ömürü getsə bada.

Ürəyimdə ölüdür, məni saymayan qohum,
Getməyinə yanmanam, gəlsə elə bir səda.

Uzaqlaşıb o kəslər, məndən çox uzaq düşüb,
Aramızda yaranıb, əl çatmayan bir ada.

O adanı qurutmaq olmaz heç vaxt,heç zaman, 
Ləpələr çox güclüdür, yol verməz coşan su da.

Nəriman Əyyub, daimi hamıya yanan oldun,
Zəhmətin boşa çıxdı, sənə az olsun bu da.

28.02.2012
SÖZ  ÖLÜB

Şair Şaiq Vəli ekranda gileylənir, 
ailəsini saxlamağa imkanı 

olmamasından danışır

“Söz ölüb” kəfənsiz, dəfn edən yoxdur,
Layiqli qiyməti almır daha söz.
Sözü anlamayan insanlar çoxdur,
Yazıq Şaiq Vəli di gəl, buna döz!

Mən də söz demişəm bacardığımtək,
On səkkiz kitabı oxuyan yoxdur.
Mənimtək düz yazan görünür tək-tək,
Doxsanı yalavac, on nəfər toxdur.

Dərdini söyləyib desən də gündə,
Fikir verməyəcək hər olan harın.
Vəli, ağır günlər gözlənir öndə,
Bilmir müftə yeyən hər yekəqarın.

Milyonlar yığıbdır, gündə xərcləyir,
Yadına düşməyir yoxsul şairi.
Bahalı maşınla min yerə dəyir,
Gəzir şişkin-şişkin və iri-iri.

Nə edək belədir ay şair Vəli,
Artıq dünyamızın insafı azdı.
Ağıllıdan çoxdur yelbeyin dəli,
Dünya xəstələnib, artıq nasazdı.

20.07.2011
ELVİN

Elə işlər gör ki, şadlansın hamı,
Hüseyn babanın nəvəsi, Elvin.

Yandır şamlarını bayram axşamı,
Atanın-ananın həvəsi, Elvin.

Böyü Vətən üçün, igid yaşa dol,
Vuruş el yolunda, sən qəhrəman ol.
Düşmənin önündə nə saral, nə sol,
Diz çöksün düşmənin dəvəsi, Elvin.

Erməni ilandı, həm də ki, kabus,
Qarşında diz çöksün qoy erməni, rus.
Baxdıqca sevinsin atan Elbrus,
Çıxacaq atanın gur səsi, Elvin.

Sənin igidliyin ruh verər mənə,
Səni vəsf edərəm mən dönə-dönə. 
Nəriman Əyyub səni sevəcək yenə,
Şairin şirindi kəlməsi, Elvin.

08.08.2011

BAKI  XƏSTƏLƏNİB
“Bakının dərdi var, Bakı xəstədi”

Baba Pünhan
Doğru söyləyirsən, ay Baba Pünhan,
Gündə çiçəklənsin şən Azərbaycan.
Qərbi Azərbaycan olub Hayıstan,
Sanmayın ki, işlər çox ahəstədi,
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi.

Darısqal küçədə hündür saraylar,
Qırılır ağaclar həftələr, aylar.
Yataqxanalarda qaçqın haraylar,
Küçələrdə insan dəstə-dəstədi,
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi.

Tikilən evlərin azdı arası,
Sağalmaz yaradı Bakı yarası.
Bu darısqallığın yoxdur çarası,
Çalınan şikəstə qəm şikəstədi,
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi.

Kitaylar olubdur qoyun sürüsü,
Doluşub körpəsi, böyük irisi.
Belə getsə pis olacaq gerisi,
Səbirlər nəs gəlir, gündə nəsdədi,
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi.

Zənənlər suvayır dodağı, üzü,
Boyayır qaşları, kirpiyi-gözü.
Kişilərin keçmir kimsəyə sözü,
Gözəllik salonu bəshabəsdədi,
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi.

Qulaqlar batırır musiqi səsi,
Lazımsız yerlərdə hər şikəstəsi.
Saxta dərmanların artır xəstəsi,
Milyonlara çatan dəstə-dəstədi,
Bakı xəstələnib, ağır xəstədi.

20.06.2009
Qax, “Şəfa” ponsionatı

HƏR GÜN
Oxucum oxuyun kitablarımı,
Xalqımın dərdini yazıram hər gün.
Orda göstərirəm hər qərarımı,
Nanəcibə “qəbir” qazıram, hər gün.

O qədər kövrəyəm ağlayıram mən,
Qara bağlayanla bağlayıram mən.
Düşmənin qəlbini dağlayıram mən,
Vətənçün ölməyə hazıram, hər gün.

Qurtarmaq istərəm Qarabağımı,
Kəlbəcərdə olan Dəlidağımı.
Laçında darıxan hər oylağımı,
Yuxumda orda azıram, hər gün.

İgidlik göstərsin bizim ordumuz,
Erməniyə qala bilməz yurdumuz.
Birləşsin Vətəndə olan “qurdumuz”,
Məhv etməyə plan cızıram, hər gün.

İşğal olunubdur o gözəl Vətən,
Xarıbülbül bitən çiçəkli çəmən.
Daimi deyirəm gündəlikdə mən,
Yanları tarixdən pozuram, hər gün.

Narahat eyləyir Milli Nərimanı,
Vətən yad əllərdə, qaralır qanı.
Cavanşir, Babəkim, Cavadxan hanı?
Cihada çağırıb yazıram, hər gün.

24.08.2011

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

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

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

Йурд-йува даьыданын йурду тар-мар эяряк,
Щаваланан башлара эениш дцнйа дар эяряк.
Гоншу гудуз оланда ортадан щасар эяряк,
Бабалар дедийини ня тез унутмушам мян:
Дост олмаз ермянидян!

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

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

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

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

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

10.04.92
ТОРПАЬЫМА ЭЮЗ ДИКМЯ СЯН

Торпаьыма эюз дикмя сян,
Эюзцня эцлля сыхарам.
Чыхардарам ъийярини,
Баьрыны шишя тахарам.

Чянлибел сойлу дялийям,
Савашдан ютрц лялийям.
Щаваланмыш даь селийям,
Гайалар йарыб ахарам.

Ширя галмасын дишиндя,
Даьам, дурмушам дюшцндя.
Беля гудурма, башында
Илдырым тяки чахарам.

Галай чякмя пахырына,
Башыны сал ахуруна.
Динъ дур, сянин ахырына
Чыхарам, валлащ чыхарам!

1990
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REBBÊ JORÎN, ŞİKİR, 
ÎDÎ TU HATÎYÎ Lİ ME REHMÊ  

Lomekarim, gunekarim ber dergê te,
Bendewarim, dîl û jarim ber heya te.  
Lavekarim, ricadarim, bendê teme,
Tengezarim, hîvîdarê rehma teme.  
Bê pergalim, bê qirarim, pir gazinim,
Pêş te ezî feqîr, fiqar, ne mezinim.
Nolî gişka te em Kurd jî xuliqandin,
Kirin merûm, ber derîya em gerandin.
Zarê şirîn te da me da, em kirin lal,
Axa zêrîn kir para me, ser bû ceng, qal.
Me xwîdan rêt, hebûn birin, em man birçî,
Me rusqet xast, me ra gotin, êy deweçî.
Bi keda me ava kirin bircêd sipî,
Neyar nehîşt em li wira qet daynin pî.
Em zêrandin, tu nehatî hewara me,
Em qirkirin, deng-sedê me negihîşt te.
Kur-keçêd me birin, kuştin, em man bê law,
Dîroka me tew veşartin, em bûn bê nav.
Çem û kanî miciqandin, hîştin bê av,
Esmanê me xitimandin, em man bê tav.
Me ra gotin ereb û fars, tirkê çîya,
Kirin sêwî, tim gerandin ber derîya.
Welatê me ji me stendin, em man bê war,
Qeyd-zincîra pî-milêd me vejend û xar.
Zulm gihîşte asîmanê çîkî, sayî,
Em zerîyan, tu nebûyî li me xayî.
Xwînrêj dada ser pişta me agirê gur,
Jehr da me da, wî dewsê bir tew lel û durr.
«Quran» anîn, pê sond xarin, em xapandin,
Egîtêd me bê sûç-gune xeniqandin.
Me deyax kir, her gav kişand rind navê te,
Aciz nebûn, tim sekinîn ber rehma te.
Kal û bava gelek pêşda wa gotine,
«Tew destpêka kutasîyêd wana hene».
Şikir, îdî tu hatîyî li me rehmê,
Welatê me derdixêrî tu ji zulmê.
Rica dikim, sîyê daxe time ser me,
Lawê tene, qet bîr meke tu car tu me.  
Ser axa me, peya nebin bombêd jehrê,
Eşq û şayî hemêz bikin hemû derê.
Gul, gulistan bixemlînin singê çîya,
Zulm, zelûlî, qet nemînin li tu cîya,
Erş safî be, şêlû nebin avêd zelal,
Gav-rojêd me bibihurin bê dew, bê qal.
Tevî ala bimilmile ala mejî,
Welatê me bibe zeynet, bibe tijî.
Sêfîl, sêwî bibin xwedan rusqet û war,
Nav gela da em nemînin îdî bê par.

Dengê topa neveciqîne lorkê şîrmij,
Asîmanê me vekişin teyrok û mij.
Bi hukmê te xwînxar pêş me dibin duqat,
Wekî şa bin him koçervan, hem jî riqat.
Dayîna te îcar serê me zêdeye,
Serkevtina welatê me rehma teye.

HÎN BE, LAWO
Bi derewa, qewlê vala,

Nabî xweyê mal û hala.
Bixebite ça palevan,
Bibe tacê dê û bavan.

Nebe dîlê nevs û tirsê,
Ne hebîne çek û hepsê.
Jiyan rêke raste, xare,
Bende jêre, him li jore.

Jîyan şere, lawê delal,
Alim-şêre evdê kemal.
Derbaz neke roja vala,
Bigre qedrê pîr û kala.

Dest emel be, meriv hez be,
Dil temîz be, bê qerez be.
Zanîn behre, nebe nezan,
Welat hez ke bi ruh û can.

Zîyareta te - heqîqet,
Her gav dijî, namre senet.
Hîm be, hîm ke, tu lawo, can,
Millet, welêt, meke poşman.

BBaarrîîyyêê  BBaallaa
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YAŞADAQ BİZ
BU MİLLƏTİN QÜDRƏTİN

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

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

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

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

Küskün, sözü deməlisən qanana,
Vicdanının keşiyində durana.
Haram olsun öz əslini danana,

Çox çətindi biqeyrətdən danışmaq,
Mümkün deyil şərəfsizlə barışmaq.

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

Şeytan övladını öpüb, yalayan,
Dar gündə dadına çatan dünyasan.
Yaxşıya göz yumub, ağız büzəni,
Məzlumu, yazığı yıxıb, əzəni,
Şərəfin taptayıb, arsız gəzəni,
Qaldırıb baş üstə, tutan dünyasan.
Yaxşını, yamanı qanan insanın,

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

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

QƏLBINƏ DƏRD  
YAZAR  HİCRANIN  ƏLİ

Eşq külüngün,  dərd daşıma çaxırsan,
Qığılcımı göynədəcək bil səni.
Hicran üstə kökləyirsən nəğməni,
Yandıracaq qəm zilində ney səni.

Yanacaqsan bəd talehin əlində,
Qurunun oduna, yaş yanan kimi.

Bahar olduğuna heçdə güvənmə,
Donarsan ömürdə, qış donan kimi.

Hərarət sən umma, donmuş ömürdən,
Qızındır qəlbini od olan yerdə.
Çılğın gəncliyinin sözünə baxıb,
Gəlib gül axtarma, gül solan yerdə.

Deşilib, döğranıb kəsik-kəsikdi,
Içimdə məhəbbət laxta bağlayıb.
Heç nə qızındırmaz, isitməz qəlbi,
Sırsıra bağlayıb, şaxta bağlayıb.

Mən sənə qıymıram, qıymıram gözəl,
Açmamış solasn, təravət gedə.
Mənlə bükülərsən qış bələyinə,
Ömrün buza dönə, hərarət gedər.

Küskünəm, sən anla biraz dərindən,
Fikirləş mənimlə getdiyin yolu.
Sevincdən bir misqal düşməz payına,
Dərddən yara bağlar ürəyin solu,
Qəlbinə dərd yazar hicranın əli.

BU DƏRDƏ BİR ÇARƏ
YOXDUMU ALLAH

İllərdi dərd-kədər yuvasındayam,
Qürbətdə həsrətin sobasındayam.
Vətən istəyində, davasındayam,
Səsimə səs verən tapılmır Vallah,
Bu dərdə bir çarə yoxdumu, Allah?!

Cismim arandadı, ruhum dağdadı,
Sevincim dağılıb solda, sağdadı,
Arzular, istəklər hələ yoldadı,
Bilmirəm nə zaman gəlib çatacaq?
Həsrəti içimdən silib atacaq!

Gəncliyim məhv oldu boşa, hədərə,
Xoş günlər qərq oldu qəmə, kədərə,
Həyatım bağlandı qismət, qədərə,

İlahi, sən qaytar xoşbəxt günümü,
Bəlkələr, gümanlar sarıb ömrümü!

Küskünəm, Vətənsiz, yuvasızam mən,
Üstümdən çəkilmir nə duman, nə çən.
Uçub öz yuvama bir qona bilsəm,
Kədər yuvasından qurtular canım,
Cənnət yuvasına dönər dörd yanım!

MƏNİ  HAQQA,  HAQQIN  
ÖZÜ  BAĞLAYIR

Hər bir əməl sətir-sətir yazılır,
Bir səhv addım min günaha yozulur,
Min ibadət bir addımda pozulur,
Düşünmə ki, taxt qurursan mumyadan,
Cahil insn, bixəbərsən dünyadan.

Müşrik olan nə bilər ki, “bəla” nə,
“Subhənallah”, “Rəbbil aləm”, “vəla” nə,
Allahını sevən bilir “əla” nə,
Şəkk eyləyən cəhənnəmin qazanar,
Haqq yaşayan Rəbb eşqiylə qızınar.

Mömin insan bəd işlərdən qaçmalı,
Kif çürüdər sərilməsə yaş malı,
Allah eşqı ürəyində coşmalı, 
Masqalanıb ibadətə sarılma,
Saf deyilsə əbəs yerə yorulma.

Bu dünyanı yaradan var, yaradan,
Seçməlidi hər kəs ağı qaradan,
Sən də, axı bir insansan sıradan,
Düşüncənlə sən göylərdə gəzirsən,
Bu əməllə Vallah haqdan azırsan.

Mən Küskünəm, bu dünyadan küsmüşəm,
Haqq arayıb, haqq yolunda bişmişəm,
Düşünməyin, mən nəzərdən düşmüşəm,
Allah eşqi damarımda çağlayır,
Məni haqqa, haqqın özü bağlayır!

Spêdeyê li nav gulistanê
Spêdeyê li nav gulistanê ger-
rîm,
min li gulan nerî
û min xemên dilê xwe,
bilbilê kovandar, verevandin.

Rû bi rû
li rûyê sorgulê nerîm.
Li nav xumamiya spêdeyê
sorgulê mîna çirayan ronî dida.

Ji bedewî û ciwaniya xwe
wa jihalçûyî bû
ku qet guh nedida
derdên dilê bilbilî.

Çavên nêrgiza narîn
bi rondikên evînê vebûn.
Çavnebariyê
alale dilgiran kir.

Sosinê şûrê xwe hilkêşa
û bo şerrî hat meydanê.
Binefşê devê xwe vekir
bo fitne û fesadê.

Hin ji wan mîna mestan
dihejîn,
hinan jî mîna meyperestan
qedeh digêrran.

Vê ji gulan fêr bibe, Hafiz:
bi xweşiyên xortanî û jiyanê
şa bibe. Yê peyamber 
tenê berpirsî peyambirinê ye.

Ger yara min bî
Ger dijmin 

bi dû min ve bin jî,
qet natirsim
ger yara min bî.

Hêviya gihiştina cem te
min sax dihêle.
Dema ne nêzî te bim,
her kêlîkê
ji mirinê ditirsim.

Ger bi her hilm û henaseyê 
pê nehesim ku ba bêna pirça te
diîne,
mîna sorgulan
ez ê xwe veçirrim.

Ma çavên min dê bikevin ser
hev
dema li te dinerim? Qet na!
Ma dil dê bêyî te bikare?
Qet na!

Birînekê li dilê min ke,
dê melhem be bo birînên min.
Jehrê bide min,
dê derman be bo dilê min.

Ma xelk dê çawan 
te wek te bi xwe bibîne?
Nê her kes tenê
dikare hêjayiyên mîna yên xwe
bibîne.

Xelk dibêje ku
Hafiz mezinek serdema xwe ye
lê ew serê xwe
li ber toza derazînka te
ditewîne.

Şîraza şirîn
Şîraz!
Şîraza şirîn!
Yezdan,
Şîrazê her bisitirîne!

Royê Roknabad
sedcarî silav bikin!
Ava wî ya zelal
jiyana herherî dide.

Li cem Ce'ferabad

û Mosella
bêna emberê
ji bayê bakur tê.
Bayê rojhilat, ka bêje:
te çi peyama taze
ji qîza qereç
ya mestker heye?

Ger ew zeriya şirîn
xwîna dilê min birijîne,
bila mîna şîrê dayikê
lê helal be.

Ji bo Xwedê,
min ji xewê şiyar neke:
bi wê şerbeta şirîn re me.

Hafiz,
madem ji dûrbûnê ditirsî,
pa çima dema pê re bûyî
ne şikirdar bûyî?

Nepirse
Derdê evînê dikişînim.
Çend?

Nepirse!
Min tam kiriye jehra xerîbiyê.
Çi qas?

Nepirse!

Li dinyayê gerrîme,
min yara xwe dîtiye.
Kî ye?

Nepirse!

Li ber deriyê wê
rondikên min dibarin.
Çi heyamek e?

Nepirse!

Şeva borî
min peyv ji lêvên wê bîstin.
Çi bûn?

Nepirse!

Çima lêvên xwe digezînî,
devê xwe li min xwehr dikî?
Min lêvên yara xwe ramûsan-
dine.
Kengî?

Nepirse!

Bêyî te
di perîşaniya xwe de
tûşî êş û janan bûme.
Yên çend giran?

Nepirse!

Mîna Hafizî
ketime ser rêya evînê
û gihiştime...
Kû?

Nepirse!

Li ber awazên sazê

Çima ji dizîkî ve vexwarin û
zewq?
Çima avakirin bêyî bingeh?
Me xwe da gel rendiyan .
Çi dibe bila bibe.

Girêkên dilî veke,
çerxa rojê ji bîr ke:
ti alim û zana nikarin
vê razê hel kin.

Bi rêzgirî dest biavêje qedehê:
ji kuloxê Cemşîdî
yan ji yê Behmenî
yan jî ji yê Qubadî hatiye
çêkirin.

Ma kî dizane
ka Kewîs û Key?
Ma kê bîstiye
ka bayî textê Cemşîdî
kûve biriye?

Ferhad hê jî
bêriya maça Şirînê dike.
Alaleyên sor
ji rondikan çêdibin.

Were,
were,

belkî em
kêlîkekê
mest bibin,
xezîneyê
ji nav xaniyê xopan bibînin.

Belkî alale

bêbextiya felekê binase:
ji çêbûna xwe ve
wê mey di dest e.
Bayê hên yê Mosella
royê Roknabad
rê nadin min
ji vir veqetim.

Tenê li ber awazên sazê,
mîna Hafizî, dest biavêje meyê
çiku bextiyariya dilî
bi têlên hevrîşmî yên sazê ve
girêdayî ye.

Melayket li ber 
deriyê meyxaneyê

Şeva borî melayketan
deriyê meyxaneyê qutî.
Wan herriya Ademî têk veda
qedehek jê çêkir.

Ez li wir, li rex rê rûniştim.
Nişteciyên pak û parastî
yên koçkên Yezdanî
meya bihêz bi min re vexwar.

Esmanî barê giran
yê erkan hilnegirt.
Navê min ê şeyda
bi lêhatkî hat bijartin.

Spas bo Xwedê,
navbera me dîsan aştî ye!
Horî ji keyfan dest bi reqsê
dikin,
qedeh di destan de!

Bibexşîne hemî dînan,
her heftêûdu terîqetan:
yê rastiyê nabîne
çîrrokan vedihûne.

Agir ne ew e
yê şemal pê dikeve
lê ew e yê pelatînkê
û hemiyê dişewitîne.

Ti kes mîna Hafizî
perdeyê ji ser ramanan ranake
daku pirça peyvan
bi pênûsê şe ke.

TTaarriiyyeell  
KKüüsskküünn

Hafizê
Şîrazî
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Bi minasebeta serkeftina kluba fûtbolê a Hewlêrê bi ser
Chonburi Sport Club a taylandî de û gihiştina wê bo lîstiak
fînalê a şampyona Asiyayê, Nêçîrvan Barzanî serokwezîrê
Kurdistanê peyameke pîrozbahiyê ji kluba fûtbolê a Hewlêrê

re şand û ev jî
teksta wê
peyamê ye: 

Birêzan kluba
fûtbolê a
Hewlêrê 

Silav li we bin 
Bi minasebe-

ta serkeftina
kluba fûtbolê a
Hewlêrê bi ser
Chonburi Sport

Club a taylandî de û gihiştina wê bo lîstiak fînalê a şampyona
Asiyayê, ez ji dil pîrozbahî û destxweşiyê li komîteya rêvebir,
endam, trenare û yek bi yek lîstikvanên kluba fûtbolê a
Hewlêrê û tevaya cemawer û werzişdotan dikim. We
destkeftiyeke mezin ji bo kluba xwe û tev herêma Kurdistanê
tomar kir. 

Bi vê serkeftina we ku, ev cara yekemîn e li ser astê herê-
ma Kurdistanê û Îraqê bi destve dihêt, hûn bûn cîyê şanazî
û şadiya cemawerê xwe û hemû xelkê Kurdistanê. Em hêvî-
dar in di lîstika fînalê de jî her heman wê astê bilind nîşand
bidin û bikaribin xelata şampyona Asiyayê bilind bikin. 

Her serkeftî bin 
Nêçîrvan Barzanî 
Serokê hikûmeta herêma Kurdistanê 
23.10.2012

Kurd Û Ereb Hatin Hemberî Hev
Li Sûrî şer bê navber dewam dike. lê vê carê şervan cûda

bûn. Li Sûrîyê Kurd û Ereb hatin hemberî hev. Ji bilî şerê
navbera Esed û
artêşa Azad de, vê
carê navbera Kurd
û mîlîtanên Ereb de
şer derket.

Mala çavlênêrî-
na mafên mirovan
a Sûrî daxuyand;
mîlîtanên dijberê
Ese dli taxa Eşre-
fiye ya Helebê bi hêzên PYDê re hatine hemberî hev. Di
pevçûna derketî de jî nêzî 30 kes jiyana xwe ji dest dane û
exlebê wana jî mîlîtanin. Li gor agahiyên xelqên herêmê,
komeke çekdar ku nêzî 200 kes bûn, bi sedema eydê hatina
taxa Eşrefiye ku di destê PYDê de ye. 

Pevçûn jî navbera van mîlîtanan û komên çekdar ên Kurd
de qewimiye. Rêvebirê mala çavlênêrîna mafên mirovan a
Sûrîyê ramî Abdulrehman got; li Helebê 100 hezar Kurd ji bo
şer amade ne. Ger şerê Ereb- Kurd derkeve, şoreşê jibîr
bikin, dê Esed bimîne.

Finlende: 10 berbijêrên Kurd
beşdarî  hi lbi jart inan dibin

Biryare di dawiya
vê mehê hilbijartina
şare dariyên Fin-
lendeyê bi rêve
biçeku çendîn hizb û
qewareyên siyasî tê
de beşdar dibin. Tê
payîn ku partiyên
sosyal demokrat
piraniya dengan bi
dest bixe.

Her weha li 28/10/2012`an, proseya hilbijartina
şaredariyên welatê Finlendeyê wê encam bidin, ji bo vê
mabestê jî çendîn hizb rikberiyê dikin bo birina piraniya den-
gan.Ji aliyekî din ve tê payîn ku Partiyên Sosyal Demokrat
piraniya dengan bi destbixin ku di nav wan de 8-10 kandîdên
Kurd hene û diyartirîn kandîdên wê cîgirê berpirs û komîteya
rêxistinê û çend kandîdên din yê partiya KESK in.

Her weha Nebez Baqî li ser lîsta sosyal demokratan ku
kurê berpirsê pêşîn yê komîteyêye û Welat Hebîb bi heman
şêwe li ser lîsta sosyal demokratane ku xelkê Rojhilata Kur-
distanê ne. 

Tavke Zahir jî Kerkûkiye û Îbo Bakûrî li ser lîsta Siwêdiyan
e, Seîd Bakûrî li ser lîsta berya niştimanî û Kurdekî din jî yê
Rojhilata Kurdistanê ye li ser lîsta çepgira  ne.  PUKmedia

Avestakurd –
Hevserokê Giştî yê
BDP'ê Selahedîn
Demîrtaş di mîtinga
Êlihê (Batmanê) de
bang li dewleta Tirkiyê
kir û got "Mêze kin, li
Rojhilata Navîn dewleta
Kurdî ava dibe." 

Di mîtinga Êlihê de
ya bi navê 'Em ê ji miri-
nan re bê deng nemînin,
daxwazên me qebûl
bikin', Demîrtaş bang li
dewleta Tirkiyê kir ku 'ne
banga Wezîrê Dadê, ne
banga me dê rojiya

birçîbûnê bisekinîne.
Me dît ew bi biryarin,
dixwazin daxwazên wan
bi cih bên' û Demîrtaş
Îmralî destnîşankir.
Demîrtaş di berde-
wamiya axivitina xwe de
got "Wezîrê Dadê bi
tena sere xwe pirsa
Kurdî çareser nake. Kilî-
ta çareseriyê li Îmraliyê
ye. Di vê mijarê de divê
Wezîrê Dadê zêdetir dil-
wêrek be. Bê qanûnî û
bê hiqûqiyê bidin alî û
weke Hikûmet û dewletê
nêzîk bibin, li beramber

we miletek heye. Mêze
kin, li Rojhilata Navîn

dewleteke Kurdî ava
dibe." Her weha Demîr-

taş bang li dikandaran
kir ku dikanên xwe

venekin, xwendevan
neçin dibistanan.

Serokwezîrê Herê-
ma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî pêşwaziya par-
lamentera Amedê Leyla
Zana kir. Nêçîrvan
Barzanî ragihand ku ew
ji bo rol leyîstinê amade
ne. 24.10.2012
serokwezîrê Herêma
Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî pêşwaziya par-
lamentera serbixwe ya
Amedê Leyla Zana kir.

Di hevdîtina
navbera Nêçîrvan
Barzanî û Leyla Zana
de pirsa kurd li Tirkiyê û
pêşveçûnên li navçeyê
hatin guftûgokirin.

Herdu aliyan dakokî li
aramkirina rewşê û
rawestandina xwînê ya

navbera hêzên PKK û
Tirkiyê de bê kirin. Her-
wiha ji bo dîtina rêyeke ji
bo çareseriya pirsa kurd
hewldan bên kirin.

Nêçîrvan Barzanî
destnîşan kir ku pirsa
kurd li Tirkiyê pirsekî

siyasiye, tenê dikare bi
rêya aştiyane û diyalogê
bê çareserkirin û got:
“Divê hemû alî têbigihin
ku ev pirs bi ti awayî bi

rêya çalakiyên çekdarî û
operasyonên leşkerî
çareser nabe. Ev şêwaz
tenê pirsgirêkan aloztir
dike û ti sûdê wê ji bo ti
aliyekê nîne.”

Serokwezîrê Herê-
ma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî dûbare kir ku
Hikûmeta Herêma Kur-
distanê ji bo rolekî erênî
di çareseriya pirsê de
bibîne amadeye û wiha
dawî li axaftinên xwe
anî: “Herêma Kurdis-
tanê wekî hemû demê ji
bo aramkirina rewşê û
dîtina rêyeke çareseriyê
amadeye rol bileyîze.”

JI BO ÎŞKENCEKIRINA
ERBEKAN 50 LEŞKER AMADE
KIRIBÛN

Ji bo îşkencekirina serokê
Partiya Refahê Necmedîn
Erbekan, Artişa Tirkiyê 50 leşker
li Donanmaya Golcika Izmitê
amade kiribûn, lê belê îşkenceki-
rina Erbekanî ne ji aliyê wan leşk-
eran ve, belê ji aliyê parêzvanên
Kungfucuya Sakaryayê ve hatiye
kirin. Parlemanê Enqerê Hasan
Hüseyin Ceylanê ku di Partiya
Refahê de bibû parleman û par-
lemantiya wî hatibû daxistin,

gotiye ku ”28ê Sibatê bi hemû
hawayên xwe senaryoya Suley-

man Demirel bû.”  Ceylan gotiye
Komisyona Derbeyanb: ”Wê

demê ez bi 38 dozan hatim
dadgehkirin û ez parlemanê
yekemîn im ku ketime girtîgehê.”

Li gor gotina Ceylani, ”gen-
eralekî xwestiye ku sê parleman
ku yek jê Erbakan bû, ji partiya
Refahê bêtin avêtin, yanena wê
Partî bête girtin.” Û Ceylan
gotiye: ”Roja 17ê Hezîrana
1997an Necmedîn Erbakan ez
vexwendim ba xwe. Dema ez
çûm ba wî, min dît ku dev bi
girînê kiriye û bûye hîqehîqa wî
piştre gote min: `Tu bi xwe des tji
partiyê bikişîne…”

28 Cotmeh… rojbûna hunermendê
Kurd Ahmet Kaya. Hezkirên Ahmet kaya
îro ji bo Ahmet kaya strana rojbûnê guh-
darî dikin. Îro rojbûna hunermendê Kurd
Ahmet Kaya ye. Kaya li Malatyayê wek

zarokê mal-
bateke kark-
er hate
d i n y a y ê .
A h m e d ê
piçûk dibis-
tana ewil li
M a l a t y a y ê
xwend û di 6
saliya xwe de
muzîkê nas
kir. Kaya bi

albuma ewil ‘Aglama Bebegîm’ (negirî
zaroka min) dest bi seruvena xwe ya
mûzîkê kir. Lê bi bi albûma ‘Strana
Şevaqê’ hate naskirin. Kaya ji bo seruve-
na xwe ya hunermendiyê wiha diaxive: ger
sucdarek hebe, bê min e. çimkî di 6 saliya
min de ji min re tembûr kirî.

Însiyatîfa azadî
ku di meha hezîra nê
de piştî xebatek dûr
û dirêj avabûna xwe
daxû yan dibû, li
diyar bek rê jî naven-
da xwe ya giştî
vekir. Însiyatîfa Aza -
dî,  di meha Hezî -
rana 2012 an de
hebûna xwe deklere kiribû.
Însiyatifê di roja 3. Ya cejna

Qurbanê de li Ofîsa Diyar -
bekrê navenda xwe ya giştî
vekir. 

Rewşenbir, endamên
sazi yên sîvîl, siyasetmedar û
dildarên însiyatifê beşdarî
vekirinê bûn. Piştî pîrozkirina
cejnê li ser navê însiyatîfê
Adem Ozcaner û Muhammed
Dara Akar daxûyaniyek dan
çapemeniyê. Adem Özcaner

di daxûyaniya xwe de bal
kişand ser rojiyên mirinê û

rêya diyalogê nîşan da.
Özcaner pişt re jî helwesta
hikumetê ya hember perw-
erdehiya kurdî rexne kir.
Siyasetmedar û Nivîskar
Îbrahîm Güçlü jî got hêvîdar e
însiyatif bibe partiyek
mihafazakar. 

Endamê Însiyatifê Mu -
ham med Dara Akar jî behsa
giringiya însiyatifê kir.

“Li Rojhilata Navîn dewleta Kurdî ava dibe“

N ê ç î r v a n  B a r z a n î  p ê ş w a z i y a  
parlamentera Amedê Leyla Zana kir...

Îşkence li Erbakan jî kirine

Îro Rojbûna Ahmet Kaya ye

Însiyatîfa Azadî Li Diyarbakirê Navend Vekir

Nêçîrvan Barzanî peyameke pîrozbahiyê 
ji kluba fûtbolê a Hewlêrê re şand
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Serok cejna misilmanan pîroz kir
Serokê  Kurdistanê cejna Qurbanê li Misilmanên Kurdis-

tan, Iraq û cîhanê pîroz kir. Bi navê xwedayê mezin û dilovan
Ji bo hatina cejna Qurbana pîroz, xweştirîn pîrozbahiyê

pêşkêşî xelkê Kurdistanê û malbatên serbilindên şehîdan û
Pêşmergeyên qehreman û hemû partî û aliyê siyasiyan û
hemû misilmanên Iraq û cîhanê dikim, bi taybetî haciyên Kur-
distanê ku niha li hêviya mala yezdan û mezarê pîrozê pêx-
emberê me yê mezin Hezretî Mihemed (Silavên xwedê li ser
bê) rêwresma Hecê bi cîh tînin. Hêvîdarim hemû rojên gelê
me şadî û xweşiyê de bê û cejna îsal ji bo hemû aliyek bibê
cihê xêr û xweşiyê û aştî û bextewerî xwe li ser Iraqa Feder-
al da bikêşê û Kurdistan jî bikevê qonaxekî dinê avadankirin
û binyatnan û pêşxistina giyana birayetî û yekrêzî û pêkve-
jiyan ku îro bûye hêmaya jiyana serdemiyane.

Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê

YPG: Em bersiva pêwîst
didin û parastina gel dikin 

Qamişlo - YPG'ê destnîşan kir ku wan li Helebê bersiva
êrîşa li ser gelê kurd daye û ew ê heta dawiya dilopa xwîna
xwe gel biparêzin.
YPG her wiha banga
xwedîderketina li
gelê Eşrefiyê kir.
Yekîneyên Parastina
Gel (YPG) derbarê
bûyerên duh û îro li
taxên kurdan ên
Helebê hatin jiyandin
de daxuyaniyek
nivîskî weşand. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku di rojeke
cejnê ku gelê dixwest li hemberî êrîşan çalakî lidar bixe û bi
awayekî aramî vê rojê derbas bike de, êrîş pêk hatine. Di
daxuyaniyê de hate gotin ku gelê Eşrefiyê xwestiye ji bo şer-
mezarkirina êrîşa dewletê ya duh, çalakî lidar bixe, her wiha
hewl daye ku hevdîtinekê bi komên çekdar re çêbikin, lê li gel
hemû hewldanan bersiv bi çekê hatiye dayîn. Di berdewama
daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku ev êrîş di rojeke ku rejî-
ma Suriyeyê jî di nava agirbestê de bû, bi awayekî zanebûn
pêk hatine.

'EMÊ HETA DAWIYÊ GEL BIPARÊZIN'
Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku YPG'ê li hemberî

êrîşa van koman ku di encamê de bi dehan welatiyan jiyana
xwe ji dest dane, kesek bi birîndarî ketiye destê van koman,
parastina gelê xwe kiriye û hîn jî pevçûn didome. Di berde-
wama daxuyaniyê de ev tişt hatin gotin: "Ev kesên êrîşkar
dixwazin li ser gelê me komkujiyê pêk bînin. Em ê wekî
YPG'ê heta dilopa xwîna xwe ya dawî, gelê xwe biparêzin.
Divê gelê me jî li her derê hişyar be û li Eşrefiye xwedî
derkeve. PUKmedia

L i  r o j a v a y ê  w e l ê t  v e k i r i n a  
dibistanên Kurdî  berdewam in 

Li Rojavayê Kurdistanê
vekirina dibistanên Kurdî
berdewam in û ji malên
taybet vegerîne bo bidestx-
istina dibistanên fermî yên
hikûmî li navçeyên Efrîn û
Koba niyê. Welatiyên herdu
herêman gelek kêfxwaş
bûne û soza berdewamkiri-
na xwendinê didin rêveberiya Saziya Zimanê Kurdî yê
Rojavayê Kurdistanê ku wê bi hemû hêz û tiwaneyên xwe
beşdarî xwendina zimanê Kurdî bibin û wê alîkar û destekê
jî pêşkêş bikin. Hêjayî gotinê ye ku beriya destpêkirina
şoreşa gelên Sûrî, rewşa ziman û kultûra Kurddî gelek xerap
bû, rêjîma Sûriye bi ti carî rê nedida geşekirin û vejandina
zimanê Kurdî û her kesekî wisa bikire bi tawan dizanî.

Wezîrê derve yê Êraqê Hoş-
yar zêbarî, îro roja pêncşemê
25/10/2012, digel balyozê
komara Rûsya Federal re civiya.

Di hevdîtinê de Hoşyar Zêbarî
nameyeke bersivdanê bo wezîrê
derve yê Rûsyayê Sergî Lavrov
radestî balyozê Rûsyayê kir.

Her weha di wê hevdîtinê de
peywendiyên du qolî di navbera
Êraqê û Rûsya federal de gotûbêj
kirin.

Cejna qurbanê li hemû
mislimanan pîroz be

Bi bona cejna qurbana pîroz, stafa
PUKmedia`yê, pîrozbahiyên germ li hemû
nivîskar û xwînerên malperê dike û bi
hêviya rojên xêr û xweşî û aştî bi ser hemû
cîhana mislimanan de were dike.

Her weha bi vê bonê, em wek stafa
PUKmedia`yê cejna qurbana pîroz, li
hemû mislimanên cîhan û Êraq û Kurdis-
tanê pîroz dikin.

Bimînin di xêr û xweşiyê de

Srokkomar Êraqa
Federal Mam Celal
nameyek pîrozbahiyê ji
serok komarê Nêmsayê
,Haynêz Fîşer şand
jibo, bi bîranîna sal veg-
era çejna netewî ya
Nêmsayê , eve navero-
ka wê:

serok Hayênz Fêşer ê hêja
serok komarê Nêmsayê 
silavên gerim 
di vê roja çejina netewî ya komra Nêmsayê (çejna serxwe-

bûnê ) de,ez ji ber gelê Êraqê ve û ji ber xwe ve gelek xweşhal-
im ji were kêfxweşiya me diyar bikim, pîrozbahiyên xweyî
gerim ji bo we hun di nav xêr û xweşiyê dabin , ji bo gelê
Nêmasayê dost em  her dem bi hêvîne di  pêşerojê de, di
pêşketinêne û refahê de bin. Ez bi hêvîme ku bi bîranîna vê
rojê,ji bo  xêra herdu welatan û gelan çi li Êraqê û çi li Nêm-
sayê peywendî û hevkariyên me  pêkevşn . 

Silav û rêzên hêja 
Dilsoz
Celal Talbanî 
Serokkomarê Êraqê

Ji Enstituya Kurdî ya Brukselê bo
Raya Giştî

Grêvên Birçîbûnê di hember zor
û zexta dewleta Turk de

Dewleta Turk, bi hikûmeta AKP li
Kurdan û Kurdistaniyan jiyan dijwar
kiriye. Ew ji bo Kurdistaniyan, bîrew-
erên bi rûmet, xwedî misyoneke
jiyaneke azad zîndanê û êşê layiq
dibîne. Bi hezaran siyasetmedar,
çalakvanên mafên merovan, ciwan,
jin, zarok, parlamenter, şaredar,
parêzer, rojnamevan, bi awayekî
hovane girtine û avêtine zindanan.

Dijminatiya kûr ya dewleta Turk
ne bes bi zîndankirinê didome. Nav
û hebûna Kurdistan jê re pirsgirêk e
û ew tehamûl nake ku navê wê jî
were hildan. Qedexe li ser Kurd-
bûnê, li ser xebata bi Kurdî, li ser
ramana Kurdî berdewam e. Tecrîd,
eşkence û her cûre kiryarên dijî
hiqûqê li hember Kurdistaniyan di
pratîkê de ne. Heta bi xweza ya Kur-
distan jî ji aliyê vê dewletê têne
bombekirin. Dar û giya, çûk û hey-
wanên Kurdistan jî ji bo vê dewleta
çavsor zêde ne. Bi operasyonên
leşkerî, siyaseta qirêj ya înkarê,
asîmîlasyona kultûrî û siyasî
dixwaze serkeve.

Tecrîda li ser birêz Abdullah
Ocalan aşîkar e. Hedefa dewleta
Turk tunekirina wî a du alî ye. Aliyê
fîzîkî û aliyê ramana wî. Dewleta
Turk dixwaze bi vê yekê dengê
îradeya gelê Kurd li Bakurê Kurdis-
tan tune bike.

Di hember vê siyaseta qirêj ya

dewleta Turk de, bi hikûmeta xwe ya
AKP, Kurdistaniyan berxwedaneke
qehremanî lidar xistiye. Ev
berxwedana wan ya pirralî jî rewa
ye. Li cem vê berxwedana rewa ya
Kurdistaniyan bêdengî û xemsariya
sazî û cîhana siyasî mixabiniyeke
mezin e. Ev çi bû ye ku zor û zilma
dewleta Turk li hember Kurdistaniya
normal tê qebûlkirin?

Di hember vê xemsariyê de, di
hember vê bêdengî, zor û zilmê de
girtiyên Kurd di zîndanên dewleta
Turk de dest bi girêva birçîbûnê kir.
Wan bedena xwe kiriye mertal. Bi

sedan girtî di 46mîn roja grevê de
ne. Her deqîqe ya were şehadet
mimkin e. Paş vê kêliyê jî seqetbûna
merivên di girêvê de rastiyek e ku
ciyê metirsînê ye.

Ji bo vê yekê jî her tiştekî ku paş
nuka bibê di bin berpirsiyariya dewle-
ta Turk de ye. Di alyê din de raya
giştî jî ji ber bêdengî û xemsariya
xwe di bin berpirsiyariyeke mezin de
ye. Xêr e ku ev raya giştî, saziyên
civakî, siyaset û xwedî giravî parez-

erên mafên merovan bi derû, dep û
dolabên dewle ta Turk û hikûmeta
wê AKP têne xapandin. Rûmeta
merovahiyê hewqasî erzan bû ye ku
dengên xwe nakin ?

Daxwaz û hêviyên Kurdan,
hewqasî însanî ne ku meriv ji
bêdengiya raya giştî re şaş dimîne.

Ji bo rûmeta merovahiyê nekeve
bin pê yên diwleta Turk, divê di
zûtirîn dem de :

-raya giştî, saziyên medenî,
siyasetvan û dezgehên fermî dengê
xwe li dewleta Turk û hikûmeta AKP
bikin.

-Kurdistanî mafê xwe yê
berxwedanê di her qada demokratîk
de bidin xuyakirin.

-Kurdistaniyên Ewropa û welatên
din, ji çi rengî bin bila bibin, dengê
xwe hildin û daxwaza tedaxuliya sazî
û dezgehên dewletên tê de li ser vê
mijarê bikin.

-Serketin ne bes di daxuyaniyan
de û protestoyan de ye. Divê gotin û
raman bikeve pratîkê. Eger Ewropa
û welatên din durust in dive dengê
xwe di hember vê wahşetê de hildin.
Gavên xuya pêwîst e.

-Di zûtirîn dem de divê daxwazên
girtî û kesên li derve ku di grêva
birçûbûnê de ne werin qebûlkirin ku
pêşiya bûyerên xirab were girtin.
Loma ev daxwazên wan rewa ne û
di çar çewa mafên merovahî de ne.

-Enstituya Kurdî ya Brukselê
daxwazên kesên di grêvê de rewa
dibîne û bi wan re ye. Di çarçewa
xebata xwe de jî her tiştê pêwîst e li
Beljîka dike. PUKmedia

Grêvên Birçîbûnê di hember zor û zexta dewleta Turk de

Z ê b a r î  û  b a l y o z ê  R û s y a  
peywendiyên du qolî gotûbêj kirin

Mam Celal: Êraq, daxweze peywediyên
x w e  d i g e l  N ê m s a y ê  p ê ş  b i x e  
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Mervani Kürt Devleti, Amid
(Diyarbekir) ve Meyyâfârikin'de
(Silvan) hüküm sürmüş Müslü-
man bir Kürt ailesidir. Mervani
Kürt Devleti, Amid (Diyarbekir)
ve Meyyâfârikin'de (Silvan)
hüküm sürmüş Müslüman bir
Kürt ailesidir. 983-1085 yılları
arasında yaklaşık 100 yıl
hüküm süren devletin
kurucusu Ebu Şuca
Abdullah Hüseyin'dir. Bu
kişi Bâz bin Dostık olarak
tanınır. Zaten isminin
sonunda bin Dustek el-
Bâz (lakap veya ata-
larının ismi) vardır.

Burada dikkatinizi
Bâd/Bâz kelimesine çek-
mek istiyorum. Arapça’da
“D” (Dat) ve “Z” harfleri
birbirlerinin yerine kul-
lanılabiliyor. Örneğin;
Peygamberimizin kabri
için “RAVDA” kullanıldığı
gibi “RAVZA” kelimesi de
kullanılmaktadır. Bazı
kaynaklarda “Bâd” olarak
geçen kelimenin aslı
“Bâz”dır. Bu da Kürtçe bir
kelimedir.

Öyle anlaşılıyor ki o dönem-
lerde eski Kürtçe isimler kul-
lanılmaktaydı. Kürtçe bilenler
için yazmaya gerek yok ama
bilmeyenler için söyleyelim.
“Bâz” Kürtçe’de şahin, atmaca
türü kuşlar için kullanılır. Tayrê
Bâz bu kuş çeşididir. Atak, akti-
flik anlamlarını içerir. Buradan
hareketle koşmak kelimesinin
karşılığı “Bâzdan”dır.

Bâz bin Dostık için kay-
naklar çobandı diyor. Dağda
çobanlık yapan bu aktif Kürt,
sonra isyancı/asi bir tavırla tarih
sahnesine çıkıyor. Çünkü İbnü’l-
Esir’in bildirdiğine göre; o yıllar-
da Şii Büveyhi Devletinin Amid
ve Meyyâfârikin’e baskı ve

saldırıları vardı. Kaynaklarda
Bâz’ın neden bu kalkışma
hareketine başladığı hakkında
pek bilgi olmamasına rağmen,
Büveyhilere karşı olması bize
bazı ipuçları veriyor. Diyarbekir
ve Meyyâfârikin bölgesi o
zamanlar Bizans’ın sınır
komşusuydular. Bölgede

Bizanslılarla sürtüşmeler
devam ediyordu. Büvehilerin o
bölgeye gelmesi Abbasiler’in
yardımını da engelledi.

İhtimalle, Bâz bu duruma
müdahale edip, ilk siyasi
faaliyetlerini Büveyhilere karşı
gerçekleştirdi. Etrafına topladığı
isyancı grupla ilk etapta Erciş’i
aldı. Büveyhi emiri Adudu’d-
devle ölünce Bâz, Meyyâfârik-
in’i alıp Mervani Devletinin
temellerini attı. Yavaş yavaş
topraklarını genişletti. Ahlat,
Amid, Nusaybin ve Cizre gibi
şehirleri aldı.

Tabi Büveyhiler de boş dur-
muyordu. Bâz’ın üzerine iki
ordu gönderdiler ama her iki
ordu da yenildi. 984 yılında
Musul’a sahip olan Bâz, hemen

hemen tüm bölgeye hâkim oldu.
Belki de elde ettiği bu başarılar
ona Bağdat üzerine yürüme
cesareti verdi. Ama mağlup
oldu ve Musul’u da kaybetti.
Musul’u geri almak için hemen
sefere çıktı ama burada bulu-
nan Hamdanilere yenildi ve
savaşta hayatını kaybetti. (990

veya 991)
Bâz’dan sonra yeğeni Ebu

Hesen bin Mervan bin Kek 991
yılında yönetimi devraldı. İşte
devleti kurumsallaştıran bu kişi
olduğu için, devletlerine
Mervâniler ismi verildi. İsminin
sonundaki dedesinin ismi olan
“Kek” kelimesinin Kürtçe’de
kardeş anlamına geldiğini belirt-
mek isterim. Mardin ili Gercüş
ilçesinin bir köyünün ismi bu
gün dahi Mervâniyê’dir. İhti-
malle bu devletin ismini taşıyor.

Ebu Hesen’in öldürülmesin-
den sonra yerine kardeşi Ebû
Mansur Mümehhidüdevle Said
geçti. Onun da yerine kardeşi
Nasrüdevle Ahmet halef oldu.
Vefatından sonra yerine oğlu
Ebu’l-Kasım Nasr geçti. Bir süre

sonra Selçuklu Sultanı Tuğrul
Bey’in desteğini alan kardeşi
yönetime geçti. Ancak
Nizameddin 1063’te tekrar
Amid’e (Diyarbakır) girerek
şehre hakim oldu. Nizamed-
din’in yerine oğlu Nasrüdevle
Mansûr geçti. Ancak bu kişi
dirayetsiz olup, Devletin yıkılışı

bunun zamanında
gerçekleşti.

Mervaniler’le Büyük
Selçuklular arasındaki
ilişki Tuğrul Bey
zamanında oldu. O
sıralar Selçuklulardan
Arslan Yabgu’ya bağlı
geçmen Türkmenler
gelip, Mervanilerin arazi-
lerine ve mallarına zarar
veriyorlardı. Mervani
Nasrüdevle bu vesileyle
Tuğrul Bey ile haberleşti
ve iyi ilişkiler geliştirdi.
Mervaniler içindeki
hâkimiyet kavgalarına
taraf olan Selçuklular, ara
ara bu devletin içişlerine
müdahale etti.

Ayrıca Malazgirt Savaşında
Mervaniler, Alp Arslan’a yardım-
cı oldular. Tarihteki Türk-Kürt
dayanışmasına veya İslami
endişelerden dolayı desteğe
örnek olan bu savaşta Kürt Mer-
vaniler, Türk Selçuklulara
10.000 kadar gönüllü asker ile
destek verdiler. Bu da Anadolu
kapılarının Selçuklulara açıl-
masında Kürtlerin rolünün
ortaya konması açısından
önemli bir ayrıntıdır.

Mervanilerin başına Mansur
geçtiğinde Selçuklu idarecileri
Amid’teki zenginlikleri de göz
önünde bulundurarak Amid’i
(Diyarbakır) Melik Şah döne-
minde ele geçirmeye karar
verirler. Melik Şah 476/1083’te
Diyarbakır önlerine bir ordu

gönderdi. İlk önce Amid daha
sonra da Meyyafarikin (Farkin,
Silvan) düştü ve böylece Mer-
vani hanedanı ortadan kalkmış
oldu (1085). Melik Şah’ın
ölümünden sonra Mansur tekrar
bölgeyi ele geçirmeye çalıştıysa
da Selçuklu tahtını ele geçirm-
eye çalışan Tutuş’un müdahale-
siyle karşılaştı. Mansur esir
düştü. Daha sonra Tutuş onu
serbest bıraktı ve Cizre’ye yer-
leşti. Mansur ömrünün sonuna
kadar Cizre’de kaldı.
489/1096’da öldü. Mervaniler’-
den günümüze ulaşan paraların
tümü gümüşten darp edilmiştir.
Bu paralardan, emirliğin Meyya-
farikin (Silvan), Amid
(Diyarbakır), Cizre, Duneysır
(Kızıltepe), Ahlat ve Erzen
şehirlerinde hakim olduğu
anlaşılmaktadır. Mervaniler
zamanında Diyarbakır bir ilim
merkezi haline geldi. Bölge
hatip, şair ve din alimleriyle
doldu. Bölgeye Abbasi Hal-
ifelerinin desteğiyle Şafiiliğin
yerleştiği görülmektedir.

Pek çok kaynak Mervani
Devleti”nden söz eder. Bunlara
birkaç örnek verelim.

Mervani Kürt Devleti'nden,
İslam Tarihinin ana kaynakların-
dan sayılan İbnü’l-Esir'in “El
Kâmil Fi’t-Tarih c.9’da ayrıntılı
olarak söz edilir. Şeref Han,
Şerefname’sinde Diyarbakır ve
Cizre’de bağımsız olarak ilk
hükümdarlıkta bulunan Kürtler
olarak Mervanileri söyler. Yine
Mervani Devleti dönemini anla-
tan İbn’ül Ezrak el-Farıki
(1116–1176)”nin; “Mayyafarkin
ve Amed Tarihi” kitabı başlı
başına bu devleti anlatır. İbnü’l-
Ezrak’ın eseri, “Mervani Kürtleri
Tarihi” başlığı ile M. Emin
BOZARSLAN tarafından
çevrilmiştir. Bunun dışında da
pek çok eser Mervaniler
konusunu işlemiştir.

Mehmet Emin 
Özmen- Doğruhaber

Mervani Kürt Devleti

Demokratik Toplum
Hareketi (TEV-DEM), her iki
gücün de saldırılarıyla Kürtleri
kirli savaşın içine çekmeye
çalıştıklarını söyledi.  Halep’te
Kürtlere yönelik Suriye Ordusu
ile Özgür Suriye Ordusu
tarafından düzenlenen
saldırılarla ilgili açıklama yapan
Demokratik Toplum Hareketi
(TEV-DEM), her iki gücün de
saldırılarıyla Kürtleri kirli
savaşın içine çekmeye çalıştık-
larını söyledi. TEV-DEM yaptığı
açıklamada, kendilerini Özgür
Suriye Ordusu olarak tanıtan
silahlı bir grubun Kürt mahalle-
si Eşrefiye’ye girdiği, bunun
üzerine, mahallenin çatışma
alanına dönüşmesini iste-
meyen halkın harekete
geçerek söz konusu silahlı kişi-
leri mahallelerinden çıkardığı-
na dikkat çekti. Bu olayın ardın-
dan Suriye rejim ordusunun
mahalleye havan toplarıyla
saldırı düzenleyerek 9’u Kürt
15 kişiyi katlederek, 20’den

fazla kişiyi yaraladığı ifade edil-
di. Dünkü olaylar ardından bu
sabah ise, yine kendilerini
Özgür Suriye Ordusu olarak
tanıtan silahlı grubun, halkı

korkutarak göçe zorlama
amacıyla Eşrefiye ve Şeyh
Meqsud mahalleleri arasındaki
yolu tutarak halka ateş açtığı
aktarıldı.

İki mahalle arasındaki yolun
tutulması ardından, silahlı gru-

pla görüşmek üzere her iki
mahalledeki halkın talebiyle
Halk Meclisi ile mahallelilerden
bir heyet oluşturulduğunu
aktaran TEV-DEM ardından

yaşananlarla ilgili şunları kay-
detti:

“Bu heyetin amacı, silahlı
grubu mahalleden çıkmalarına
ikna etmekti. Heyet, tüm etni-
tiselerden mahalle halkının,
mahallelerinin çatışma alanına

dönüşmesini istemedikleri,
kendi güvenliklerini kendilerinin
sağlamak istediğini aktarmak
istedi. Ancak halk silahlı
grubun Eşrefiye mahallesinin
kontrolleri altında olduğunu ve
mahalleyi özgürleştirdikleri
yönündeki açıklamasına tepki
gösterdi. Bunun üzerine Kürt
halkı öğle saatlerine doğru
barışçıl bir gösteri düzenley-
erek silahlı grubun mahalleden
çıkmasını, katliamların olma-
masını istedi. Çocuk ve kadın-
ların da aralarında bulunduğu
yüzlerce Kürt ve Arap,Eşrefiye
ve Şeyh Maqsud mahalleleri
sınırında bulunan asfalt fab-
rikası yanında toplandı. Burada
bir grup silahlı gruptan
mahalleden çıkmasını talep
etmek üzere Eşrefiye mahalle-
sine doğru yürümek istedi.
Ancak silahlı grubun halkın
üzerine kurşun yağdırması
sonucu halkımızdan ölen ve
yaralananlar oldu.”

Barışçıl çözümü savunduk-

larını belirten TEV-DEM, ancak
rejim ile muhaliflerin ateşkes
ilan etmeleri ardından, buna
uymayarak kutsal günleri dahil
hiçe saydıklarını gördüklerini,
her iki tarafında direkt veya
dolaylı olarak, Kürt halkını,
hiçbir çıkarlarının olmayan
savaşları içerisine çekmeye
çalıştığını kaydetti. TEV-DEM,
“Halkı kendi çıkarlarına kurban
ederek katliamlardan geçirmek
istiyorlar” dedi.Demokratik
özgür bir Suriye ile Kürt
halkının özerklik politikalarında
ısrarlarını sürdüreceklerini
belirten TEV-DEM, “Bu oyun ve
komplolar karşısındaki duruşu-
muz, zaferi beraberinde getire-
cek olan temel ilkelerimiz-
dendir. Çatışan güçlerde irade
sahibi Kürt halkının yalnız
olmadığını bilmelidirler” diye
kaydetti. TEV-DEM açıkla-
manın sonunda, Halep’teki
Kürtlere kendilerini çatışma
ortamına çekmek isteyen oyun-
lara karşı uyanık olmaya, kendi
örgütlülükleri etrafında kenetle-
meye, Batı Kürdistan halkına
da Halep’teki Kürtlere destek
olmaya çağırdı.   

haberdiyarbakir.com

TEV-DEM: Kürt halkını kirli 
savaşın içine çekmek istiyorlar
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Demirtaş, "Biz cezaevinde
bedenlerini ölüme yatıran
arkadaşlarımızın ölümü için
değil ölmemeleri için alanlar-
dayız” dedi. 

Öcalan’ın Ortadoğu’da en
güçlü iradelerden biri olduğunu
belirten Demirtaş, “Kürt halkı
için önderlik demek özgürlük
demektir” diyerek, herkesi 30
Ekim günü tüm işlerini
bırakarak alanlara çıkmaya
çağırdı.

BDP Batman İl Örgütü,
Türkiye cezaevlerindeki PKK'li
ve PAJK'lı tutsakların 12 Eylül'-
den itibaren PKK Lideri Abdul-
lah Öcalan'ın sağlık, güvenlik
ve özgürlük koşullarının
sağlanması ve anadil önündeki
engellerin kaldırılması talep-
leriyle başlattıkları süresiz-
dönüşümsüz açlık grevine
dikkat çekmek amacıyla
"Ölümlere sessiz kalmaya-
cağız taleplerimiz kabul
edilsin" şiarıyla yapılan miting
yürüyüşle sona erdi. Farabi
Hastanesi önündeki Bulvar'da
yapılan ve on binlerin katıldığı
mitingde konuşmacılar alkış ve
zılgıtlarla karşılandı. Mitinge
BDP Eş Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş, BDP'li mil-
letvekilleri Ayla Akat, İdris
Baluken, Altan Tan, Nursel
Aydoğan, AP eski Parlementeri
Feleknas Uca, Siirt Belediye
Başkanı Selim Sadak, BDP'li
PM ve MYK üyeleri ile bölge
belediye başkanları katıldı. İlk
olarak Batmanlıların mitinge
gösterdikleri ilgiden dolayı
teşekkür konuşması yapan
BDP Batman İl Eş Başkanı
Şehmus Azboy, cezaevlerinde
yükselen çığlığın milyonların
özgürlüğü için olduğunu söyle-
di.

Daha sonra Kürtçe konuşan
Batman Belediye Başkanvekili
Serhat Temel, Batman halkının
duyarlılığından dolayı teşekkür
ederek, "Biz de diyoruz ki an
azadi ana azadî" dedi. Kürtçe
konuşan BDP Batman Mil-
letvekili Ayla Akat ise, özgürlük
tutsaklarının Kürt özgürlük
mücadelesinde yeniden bir
tarih yazdığına dikkat çekerek,
"Bu iyi bilinsin ki cezaevindeki
Kürt çocukları Sayın Öcalan'a
'ya özgürlük ya özgürlük' diyor.
Bu talepler aynı zamanda Kürt
halkının da talebidir. Diğer bir
talepleri ise Kürt halkının tüm
halklar gibi kendi anadilinde
eğitim ve savunma yapmasıdır.
Bugüne kadar bu halk baskıları
kabul etmedi bundan sonra da
kabul etmeyecektir" diye
konuştu.
‘ARTIK LAFLA İMRALI KOS-

TERİ YÜRÜMEZ’
Daha sonra alkış ve zılgıtlar

altında konuşmaya başlayan
BDP Eş Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş, cezaevindeki
ölümleri önlemek için alanlarda
olduklarını ifade etti. Demirtaş,
"Gittiğimiz her cezaevinde
yoldaşların selamlarını

getirdik. Ölüm oruçları 46'ncı
gününde; ama biz parti olarak
ilk başladığı gün de diyoruz ki;
kritik bir dönemdeyiz. Hükümet
ve kamuoyu sessiz kalırsa,
ölüm olursa hükümet sorumlu
olur diyoruz. Ama şimdi lafın
sözün bittiği yerdeyiz. Artık
lafla İmralı kosterinin
yürümediği anlaşılmalıdır. Artık
söz söyleyecek saat ve
dakikaları geride bıraktık. Sin-
can Cezaevi ziyaretini destek-
ledik; ama ne Adalet Bakan-
lığı'nın çağrısı, ne bizim
çağrımız ölümleri durdurmuyor.

Artık açlık grevlerini bitirin
çağrısı yerine çözüm üretme
çağrısı yapılıp gereken yerine
getirilmelidir. Biz bu insanların
ölmesi için değil, ölmemesi için
alanlardayız. Talepler sadece
600 kişinin talebi değil tüm Kürt
halkının talebidir. Bu talepleri
ilk defa duymuyor Hükümet
yetkilileri" diyerek buna rağ-
men "koster bozuk", "koster
yok" gibi gerekçeler ile
Öcalan'a tecrit içinde tecrit
uygulandığını söyledi.

‘BAŞBAKAN DANIŞMANI
DEDİKLERİ LEŞ KAR-
GALARIN YOLUNDA 

GİDİYOR’
Devlet ve Hükümet yetk-

ililerinin "BDP alanlarda bu
insanları ölüme götürüyor" şek-
lindeki açıklamalarına sert
tepki gösteren Demirtaş,
"Kendilerine Başbakan danış-
manı sıfatını takan insanlar -ki
bunlar leş kargalarıdır- bizim ilk
günden bu yana yaptığımız
çağrılara kulak kapatıyor-
sunuz, ondan sonra biz ölüm-
leri istiyormuşuz. Hey vicdansı-
zlar. Sizde zerre kadar vicdan
olsaydı alanlarda BDP'nin
yanında olurdunuz. Senin zih-
niyetinde olan İçişleri Bakanı,
polisleri copla panzerle
karşımıza çıkarıyor. Biz yine
buradan bu zihniyete çağrı
yapıyoruz. Kargalığı bırakın.
Siz kargalığı sürdürdükçe sizin
karşınızda şahinler var şahin
ruhlular var. Bu mücadeleyle
sizlere bu zihniyet nasıl yıkılır
gösterilir. Gerçekten çözüm
isteniyorsa, çözümün anahtarı
İmralı'dadır. Artık Adalet

Bakanı daha cesur olup
çözümün adresine gider" dedi.
'Bu leş kargalarına gereken

cevap verilmelidir'
"Bu halkın iradelerini tutuk-

layan ve mahkemelerde
anadilde savunmayı engelle -
yen, bu leş kargalarının zih-
niyeti değil mi?" diye soran
Demirtaş, şöyle devam etti:
"Her yerde Kürt siyasetçiler,
halkımız tutuklanıyor. Bu leş
kargaları anadilde savunmayı
bile engelliyor, operasyonları
düzenleyen bu leş kargalarıdır.
Operasyonlarla tutuklamalar,

gözaltılar, sokak ortasında
işkenceyi yapanlar bu leş kar-
galarıdır. Biz bu karga kılavu-
zlarına güvenerek sessiz kala-
mayız. Eğer AKP'de vicdanlı
olan varsa sesini yükseltmeli.
Bu leş kargalarına uymasınlar,
seslerini yükseltip gereken
cevabı vermelidirler" diye
konuştu.

‘KÜRT HALKI İÇİN 
ÖNDERLİK ÖZGÜRLÜK

DEMEKTİR’
Kanunda "koster bozuktur"

diye görüştürme yapılamaya-
cağının yazılı olmadığını ifade
eden Demirtaş, "Bir buçuk
yıldır kanunları çiğniyorsunuz.
Bir buçuk yıldır utanmadan
sıkılmadan yalan söylüyor-
sunuz. Siz bunu nereye kadar
sürdürebilirsiniz? İşte bu leş
kargaları önderliğin ne
olduğunu bilmezler, Kürt halkı
için önderlik demek özgürlük
demektir. Öcalan özgür
olmadan, bu sorun çözülmez,
bu kanunsuzluğu hukuksu-
zluğu, çete zihniyetini bir yana
bırakın, Ortadoğu'nun en güçlü
iradesinden biridir o. Ciddi bir
devlet olun. Madem binlerce
yıllık devlet olduğunu söylüyor-
sunuz ciddi olun, yalan söyle-
meyin. Diyalogun önünü açın,
barışın önünü açın, sorun
çözülür, bu kadar basit.
Operasyon, işkence, kanı bu
halka dayatırsanız, bundan bir
sonuç alamazsınız. Çünkü Kürt
halkı yıllardır direniş içinde. An
azadi an azadi için alanlar-
dadır" şeklinde konuştu.

Lozan antlaşmasında bile
Kürtlere anadil eğitim ve

savunma hakkı tanındığını
hatırlatan Demirtaş, "Sayın
Öcalan'ın fikirlerini savunmak
suç değildir. İllegalize etmeyin.
Biz alanlarda açık açık ifade
ediyoruz. Açık açık savunuy-
oruz, biz bir halkın önderliği
özgür olmadan o halk özgür
olmaz asla çözüm olamaz diy-
oruz. Hükümetin kulağının
duymamasından dolayı
yüzlerce tutsak arkadaşımız
cezaevlerinde bedenlerini
ölüme yatırdılar. Kürt halkı için
istediğimiz talepler bir lütuf
değildir, doğal haktır. Verilen

mücadele sonucunda
kazanımlar olacak, sonra çıka-
caksınız 'biz size hakkınızı
veriyoruz' diyeceksiniz. Sizin
haddinize mi hakkımızı veriyor-
sunuz. Sen kim oluyorsun
halkın doğal hakkını veriyor-
sun. Şimdi Başbakan kendi
çocuklarını okulla gönderirken,
5'inci sınıfta zorunlu ders mi
gördü, senin çocuğun anaoku-
lundan üniversiteye kadar
anadilde eğitim görüyor da
Kürt çocuğu verdiği vergiyle
niye haftada iki saat ders
görsün. Senin neyin fazladır.
Burası Kürdistan oldu ğu için
Kürtlerin anadilde eğitim hakkı
vardır. Bu coğrafyanın ismi
Kürdistan'dır. 

Nerede yaşarsan yaşa
bütün diller güzeldir değerlidir;
ama bir halkın dilini kendi ana-
vatanında yasaklıyorsun. Niye;
çünkü yanındaki kargaların
ona çizdiği yola göre gittiği
içindir" dedi.

BDP'lilerin talebi üzerine
gençlerin bedenlerini ölüme
yatırmadığını söyleyen Demir-
taş, şunları kaydetti: "Bu
hukuksuzluğa, AKP politikaları-
na karşı bedenlerini ölüme
yatırdılar. Ama onların eylemi
AKP'nin değil sizlerin alanlarda
mücadelenizle sonlanır. Adalet
Bakanı iyi niyetli olsa da çöze-
mez, Başbakan duymaz.
Ancak siz yani Batman'daki
halk onbinlerce kişiyle alanlar-
da sesini yükseltirse durdura-
biliriz. Alanlarda alışveriş yap-
mayarak, kontakları kapatarak,
okula gitmeyerek, cezaevlerine
siyasi, ahlaki olarak destek

olma zamanıdır diyoruz.
Dışarıdaki Kürtlerin özgürlüğü
için 46 gündür bedenini açlığa
yatırmışlar. Peki biz onlar için
bir gün birkaç gün alanlarda
olamayacak mıyız. Bu kadar
mı aciziz. Hayır değiliz, alanlar-
da olacağız. Her türlü eylem-
selliğimizle onlara destek
olduğumuzu göstereceğiz."

‘HER DAKİKANIN 
KIYMETİ VARDIR’

Hükümet'in atacağı adım-
lara destek olmaya ve Adalet
Bakanı'nın yapacağı her türlü
çözüm önerisini tartışmaya
hazır olduklarını ifade eden
Demirtaş, "Cezaevindeki tut-
saklar da bu konuda hazır
olduğunu söylüyorlar; ama bu
gelişmeler bugün olmalıdır.
Çünkü her saatin her dakikanın
kıymeti vardır'' diyerek
Hükümet'e açlık grevlerinin
ölüm oruçlarına dönüşmeden
bitmesi için adım atmasını iste-
di. Bir yandan Adalet
Bakanı'nın konu ile ilgili Sincan
Cezaevi'ne giderek açıklama
yaptığını diğer yandan İçişleri
Bakanı'nın Bakırköy Cezaevi
önündeki destekçilere müda-
hale ettiğini söyleyen Demir-
taş, her defasında demokratik
eylemlerine müdahale edilirse
İçişleri Bakanı'nın da kendi-
lerinin demokratik eylemlerinin
hedefi olacağını kaydetti.

‘EĞER CEZAEVLERİNDEN
BİR ÖLÜM HABERİ

GELİRSE AKP’NİN SONU
OLUR’

Cezaevlerinden ölüm çık-
ması halinde BDP olarak altın-
dan çıkamayacaklarını söyle -
yen Demirtaş, "Ama AKP'nin
sonu olur. 

Eylemden eyleme miting-
den mitinge dile getirilecek bir
sorun değildir bu. İnan ki eğer
her saat alanlarda farklı eylem-
lerle cevap vermezsek ölümün
önünü kapatamayız. Bakın o
çocuklar Kürtlerin, gerilla,
asker, polis anaları ağlamasın
diye genç bedenlerini ölüme
yatırmışlar. 

Bakın bu gençler asker ve
polis anaları ağlamasın diye
ölüme gidiyor; ama İstanbul'da
bu gençlerin ailelerine halkına
copla, panzerle müdahale
ediliyor. Sen nasıl bir vicdana
sahipsin ya, sen o analara
vururken vicdanın sızlamıyor
mu? Ama buna rağmen biz hep
alanlarda olacağız. Bu ölüm-
lerin önüne geçinceye kadar
hep alanlarda olacağız. Bu
halkın işinin zor olduğunu biliy-
oruz; ama buna rağmen
insaniyetinizi gösterip, Kürdis-
tan'a özgürlük getirecek halk-
sınız. Onun için önünüzde
saygıyla eğiliyor, selamlıyorum
sizi" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan
sonra kitle, BDP seçim oto-
büsüyle beraber Diyarbakır
Caddesi'nde yürüyüşe geçti.
Dörtyol'a kadar giden kitleye
polis burada tazyikli su ve gaz
bombasıyla saldırdı. Polislere
karşılık veren kitle, ara sokak-
lara dağıldı. Şu ana kadar 7
kişinin gözaltına alındığı olay-
larda bir kişinin de yaralandığı
bildirildi. haberdiyarbakir.com

Demirtaş: Artık Lafla 
İmralı Kosteri Yürümez
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Zürih turu tamamlandı
Avrupa'nın değişik kentlerini ziyaret eden Öcalan'a Özgürlük Oto-

büsü, İsviçre'de Zürih bölge turunu tamamladı. Otobüs dün Zürih'ten
Basel'e geçti. Otobüs turunu sırasıyla Basel-Bern-Lozan-Cenevre
olarak sürdürecek. 

Luzern kentinde önceki gün sabah saatlerinde Zürih'e doğru yola
çıkan Özgürlük otobüsü saat 13:00'da Zug Sihlbrug kasabasında
konvoyla karşılandı. Saat 15:00'da Zürih Bürkliplatz'a ulaşan oto-

büsü alanda bekleyen Kürdistanlılar sloganlar ve halaylarla karşıladı. 
Alanda Zürih Alan Meclisi Eşbaşkanı Perihan Gücük, Özgürlük

Otobüsü heyeti adına Azad Axin, Hasan Acar, Azad Bingöl, açlık
grevcileri adına Şükran Sincar, Barış Anneleri Temsilcisi, Ulus-
lararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi adına Bayram Koma
birer konuşma yaparken, eyleme İGİF, Partizan, Sosyalist Kadınlar
Birliği taraftarları da destek verdi. Konuşmacılar, otobüs turunun
amacı, imza kampanyası, cezaevlerinde açlık grevlerine dikkat çek-
erek, her an ölümlerin olabileceği bir dönemde, kendisine insanım,
yurtseverim, devrimciyim diyen herkesin ayağa kalkması ve sürekli
eylem halinde olması gerektiğini söyledi.

Basel turu başlıyor
Zürih bölgesinin en son durağı Zürih merkezde büyük bir coşkuy-

la karşılanan otobüs, dün Basel'e geçti. Zürih bölge turunda Luzern
ve St.Gallen, gerek hazırlıkları, gerek imza sayısı, gerek yabancı
konuşmacı ve katılımcılarla dikkat çekti. Bu alanları Winterthur-Zürih
takip etti. Bölge turunun geçiş güzargahında yer almasına rağmen,
otobüsün planlaması gereği uğramadığı Zug Halk Meclisi ve dernek
üyeleri, otobüsü Luzern-Zug arasında kitlesel bir eylemle karşıladı.

Suriye'nin Halep kentinde
BAAS rejimi ve Özgür Suriye
Ordusu, Kürtleri hedef aldı.
Özgür Suriye Ordusu,
saldırıları protesto için Eşrefiye
Mahallesi'nde yürüyüş
düzenleyen kitleye saldırdı.
Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi de
yaralandı. BAAS rejim güç-
lerinin önceki gün bir araca
düzenlediği saldırıda ise bir
kadın öldü, 3 kişi yaralandı. 

Bayram nedeniyle araların-
da ateşkes ilan eden BAAS
rejim güçleri ile Özgür Suriye
Ordusu, Kürtlere saldırıyor.
Halep'te önceki gün Kürtlerin
yoğun yaşadığı Eşrefiye
Mahallesi'ne Kürtlerin evlerini
terk etmeleri istemiyle saldırı
düzenleyen Özgür Suriye
Ordusu, dün bir kez daha Kürt-
leri hedef aldı. Halep'te Kürtlere
yönelik artan saldırıları kına-
mak amacıyla Eşrefiye ve
Şêwmeqsud mahallerinde
yürüyüş düzenleyen kitleye
yapılan saldırıda, ilk belir-
lemelere göre 1 kişi hayatını
kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Saldırıya YPG güçlerinin
karşılık vermesi üzerine, Özgür
Suriye Ordusu ve YPG arasın-
da çatışma çıktı. Çatışmanın
sonuçları ise öğrenilemedi. 

BAAS güçleri yine taradı
Ayrıca Eşrefiye Mahalle-

si'nde önceki gün BAAS reji-
minin düzenlediği bombalı
saldırının hemen ardından,
rejim güçleri bu kez de Kürtlere

ait özel bir aracı taradı. Saldırı-
da Semer Bakir isimli bir kadın
yaşamını yitirirken, 2'si çocuk 3
kişi de ise yaralandı.

Sayı 15'e yükseldi
BAAS rejim güçlerinin Eşre-

fiye mahallesine önceki gün

düzenlenen saldırıda yaşamını
yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Saldırıda ağır yaralanan, daha
sonra yaşamını yitiren 3 kişinin
Evdirrehman Şêxo, Evdilqadir
Temo ve Xetîce Nasîf Hilo
olduğu öğrenildi.

Cenazeler defnedildi
Saldırıda yaşamını yitiren

ve çoğunluğu Efrin köylerinden
olan 9 Kürt'ün cenazeleri, dün
Halep’teki hastane morgların-
dan aileleri tarafından alınarak
memleketlerin doğru yola
çıkarıldı. Aileler, daha önce
cenaze konvoylarına düzenle-
nen saldırılar nedeniyle,
cenazelerin konvoy halinde

getirilmesine izin vermedi.
BAAS rejiminin saldırı ihtima-
line karşı, cenazeler sadece
ailelerin bulunduğu araçlarla
yola çıkarıldı. 

PYD'den kınama
PYD ile YPG ise saldırıya

sert tepki gösterdi. PYD
Yürütme Konseyi yaptığı yazılı
bir açıklamada, olayı ‘katliam’
olarak tanımlayarak sert bir
dille kınadı. Açıklamada, olayın
Şam rejiminin ateşkes ilan
ettiği saatlerde meydana
geldiğine dikkat çekilerek,
“Hiçbir suçu olmayan siviller
havan topları ve füzelerle
katledildi” denildi. Batı Kürdis-
tan Halk Savunma Birlikleri
(YPG) de saldırıya sert tepki
gösterdi. Suriye ordusu ile
rejim karşıtı Özgür Suriye
ordusunu uyaran YPG,
“Kürtlere karşı hiçbir saldırı
karşılıksız kalmayacak” dedi.

“Zindanı taştan oyarlar
İçine bir yiğit koyarlar”
Bedri Rahmi Eyyüboğlu

İnsanlık tarihiyle birlikte halkların
hakları için mücadele yürütenlerin tari-
hine baktığımızda hayatın ikisiyle birlikte
kesiştiğini vurgulamak gerek. Egemen-
lerin, iktidarlarını zulümle, zorbalıkla
muktedir kılmaya çalışanlara karşı
mazlumların hak mücadelesinde bütün
diğer siyasal çabalarının yanında insan
evladının en kutsal varlığı olan bedenini
ölüme yatırması çağlar boyunca en
erdemli mücadele yöntemidir. Ölüme
yatmaya karar vermenin ve ölüme yat-
manın vardığı aşama çarenin tükendiği,
suyun bittiği noktadır.

Bu satırlar okunduğu tarih itibariyle
ölüme yatmanın 45. Günü aşılmış oluy-
or. Yani kritik eşik sayılan geri dönüşsüz
aşamaya gelinmiş oluyor ölüm oruçların-
da. Geçmişte yaşanmışlıklardan da
bilindiği üzere geri dönülse, ölüm
oruçları bırakılsa bile, derin izlerin vücut-
ta ve beyinde derin tahribatlarının
kaldığı biliniyor.

Peki, bütün bunlar bilindiği halde
yalın soruya neden yanıt aranmaz.
İnsanlar sonunun ölümle biteceğini
bildikleri bir “açlığa” neden bedenlerini
yatırırlar. Bu sorunun çıplaklığı kadar
yanıtı da aynı çıplaklıktadır. Mücade-
lenin kendi bedeni ile yani varoluşunu
adeta yok ederek, ebedi varoluşla kayıt
altına alınmasıyla ilintili bir insani
mücadele biçimidir de ondan…

İnsan tekinin bedenini ölüme yatır-
ması kararından sonra bütün diğer
sosyal, siyasal tespitler ister istemez
afakî kalır. 

Mesela “Yazık değil mi, insan nasıl
sonu ölümle bitecek bir duruma kendi

bedeni üzerinden ‘evet’ der!”
Mesela “Bunları açlık grevi ve ölüm

orucundan vazgeçirmek için ikna yön-
temleri uygulanmalı!”

Mesela “Zaten teröristler, ölmeye
öldürmeye alışmışlar. Bırakalım ne hal-
leri varsa görsünler!”

Bu ve benzeri tavır alışları, tepkileri
uzatmak mümkün.  

Ama bir de meselenin diğer tarafı var.
Bedenini ölüme yatıran ve tutsaklık

üzerinden okuma yapanların bakışı. 
İçerde yatan için ne kadar o kapalı ve

kuşatılmış alan bir dünya ise, geldiği yer
yani dışarısı da uğruna mücadele
yürütülen bir toprağın, halkın ve tarihin
mekânıdır. Adeta varoluşun mekansal
boyutunun varlık sebebidir. Dolayısıyla
siyasal temsiliyetle parlamento veya

parlamento dışı siyasal mücadelenin
tıkandığı, çaresizlikle koşut hale geldiği,
zalim ve zorba iktidarların en temel
insani ve vicdani talepleri dahi dikkate
almadığı durumlarda “içerdekinin”
başkaca bir mücadele yöntemi kalma-
ması nedeniyle başvurdukları bir yön-

temdir açlık grevleri.
Dünyada ve ülkede örnekleri çoktur. 
Nerede büyük altüst oluşlara sebep

olan bir mücadele yürütülmüşse sayısız
örneklerini paylaşmak mümkün. Mesela
Diyarbakır 5 Nolu cezaevinin 1980’li yıl-
lardaki tarihinin bırakınız yaşayanlarının
paylaştıklarını, canlı tanıklığını, belge-
sellerini bile izlediğinizde tanık olmanız
mümkün. 

Tarihe adları dörtler olarak geçen ve
“Dörtlerin Gecesi” diye bir de kitaba

konu olan Kemal Pir, Hayri Durmuş, Akif
Yılmaz ve Ali Çiçek 14 Temmuz 1982’de
başlattıkları ölüm oruçlarıyla yaşamlarını
yitirmişlerdi.

12 Eylül 2012 tarihinden bu yana
giderek genişleyen bir şekilde PKK,
PJAK ve KCK davalarından tutuklu ve
hükümlü siyasal tutsaklardan yüzlerce
kişi 58 cezaevinde süresiz, dönüşümsüz
açlık grevindeler…

“Ondört aydır İmralı’da tecrit
koşullarında yaşayan ve görüşme
yapılamayan Öcalan’ın sağlık, güvenlik
ve özgürlük koşullarının yaratılması.
Anadilde savunma ve eğitim haklarını
tanınması” talebi süresiz açlık grev-
lerinin gerekçesi.

Meseleye ister siyaseten isterse
insani açıdan bakılsın, taleplerin kabul
edilebilirliği ortada. 13 yıldır tek başına
hücrede tutulan ve 13 yılının büyük
çoğunluğunu tecrit koşularında yaşayan
PKK Önderi Abdullah Öcalan için;
“sağlık, güvenlik ve özgürlük” talebinde
bulunmak elbette olması gereken. Topy-
ekün Kürt halkı için ise “Anadilde Savun-
ma ve Eğitim Hakkı”nın tartışılması bile
abesle iştigal.

Bütün bu sebeplerle bedenlerini
ölüme yatıran yürekli fedakarların daha
çok ölümler yaşanmasın diye “Ölümleri
öldürmek için” kendi ölümlerini dünyaya
duyurmak pahasına başlattıkları süresiz
açlık grevini içim yanarak anlamlı buluy-
orum. Bu satırları 26 Ekim Cuma günü
saat 14.30 itibariyle yazıyorum. Dilerim
bir tekinin dahi sonu ölümle bitecek bir
sonla sonuçlanmadan bu haklı taleplere
yanıt olabilecek bir siyasal irade sürece
müdahil olur.     yeniozgurpolitika.org

Halep'te Kürtler hedefte

Bedenini ölüme yatırmak
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14 октября газета "Rudaw"
организовала семинар про-
фессора Джемаля Набаза и
немецкого автора Ханнелоре
Кухлер на Франкфуртской
книжной ярмарке. Набаз
родился в Сулеймании в 1933
году и живет в Германии с
1960 года. Он написал
несколько книг по исследова-
нию курдского языка и исто-
рии. Ниже приводится
выдержка из речи Набаза.
Попытки курдов создать неза-
висимое государство не пре-
кращаются. У курдов было
много возможностей в Пер-
вую мировую войну и Вторую
мировую войну. Кроме того,
после 9/11 курдский вопрос
был возрожден вновь.

Некоторые страны в нас -
тоящее время обеспокоены
тем, что курды создадут неза-
висимое государство, и утвер-
ждают, что эпоха национализ-
ма закончилась. Они упоми-
нают Европу в качестве при-
мера. Они говорят, что евро-
пейские страны воевали друг
с другом в прошлом, но
теперь объединились. Но мы
должны понимать, что созда-
ние Евро пейского Союза не
заставило такие страны, как
Германия, Франция и Италия
стать одной нацией. Сегодня
мы видим, что Европейский
союз страдает от многих про-
блем, таких как кризис евро.
Как долго будет Европейский
Союз сохранить единство?
Это по-прежнему не ясно. Я
лично считаю, что Евро -
пейский союз означает объ-
единение их валют, и что это
был шаг, которого ждали
европейские страны.

Те, кто говорят курдам, что
эпоха национализма закончи-
лась, или, что курды должны
требовать их прав как граж-
дан в пределах границ этих
стран, те же самые люди под-
держивают свои национали-
стические права. Германия и
Турция поддержали создание
Косово и Хорватии в качестве
националистических систем.
Я слышал, что некоторые
люди на семинаре говорят,

что они не хотят независимо-
го курдского государства,
если оно не будет либераль-
ным и светским. Они также
сказали, что если будет соз-
дано независимое курдское
государство создано, нет
никакой гарантии, что курд-
ская нация будет иметь воз-
можность осуществлять сво-

боду в этом состоянии. Это
по-настоящему интересно.
Мно гие страны, которые
имеют свое собственное госу-
дарство, получили его не бес-
платно. Тем не менее,
независимость госу-
дарства связана с грани-
цами и землей, а не
нацией, свободой и
демократией. Курды
могут сказать, что они не
хотят независимости или
своего государства, а
просто хотят иметь воз-
можность жить в свобод-
ном Курдистане, где их
предки жили тысячи лет.
Вопрос заключается в
том, могут ли страны,
которые занимают земли
Курдистана, предоста-
вить свободу своим наро-
дам. Очевидно, что турки,
арабы и персы не свободны в
своих собственных странах.

Но дело доходит до вопро-
са о том, смогут ли курды
защитить Курдистан, если они
не являются независимыми.
Ответ, очевиден, нет. Таким
образом, курды обязаны быть
независимыми в пределах
собственных границ, с тем,
чтобы быть в состоянии
защитить свою страну. Прави-
тельство не может стать пра-
вительством всех своих
людей, если один человек
или группа пытается навязать
их национализм или рели-
гиозную идеологию другим
людям. Если бы курды имели
свое независимое государст-
во, они могли бы защитить

его. Лично я считаю, свобода
является более ценной, чем
государство или независи-
мость, потому что свободная
нация способна на создание
собственного государства.
Курды всегда мечтали жить в
мире с теми народами, кото-
рые живут с ними в одной
стране. Курды всегда хотели

провести диалог с ними в
решении курдского вопроса.
Однако, этот подход не был
очень успешным, потому что
ни курды, ни народы, живу-

щие с ними, не являются сво-
бодными. Свобода означает
свободу мысли, свободу толе-
рантности, которые должны
быть приняты с детства.
После падения Советского
Союза страны Восточной
Европы стали независимыми.
Неза ви симые государства
возникли в регионах Узбеки-
стана и Армении. Однако их
страны все еще не являются
свободными.

Две свободных страны
также появились на месте
Чехословакии, потому что эти
две страны действительно
верили в свободу и их лидеры
были истинными представи-
телями своего народа. 

Они были символом демо-
кратии и толерантности. Эти

два народа мирно раздели-
лась, и каждый создал свое
собственное государство. Как
я уже говорил в моих книгах
50 лет назад, я лично считаю,
что страны, - в том числе ара-
бов, турков, персов, пуштун и
армян, - можно установить в
рамках федеральной систе-
мы, где все народы будут

жить в гармонии внутри своих
границ. 

Все из них будет иметь
одного представителя в Орга-
низации Объединенных

Наций. Вер немся к курдскому
вопросу и возможностям,
которые появились для кур-
дов в прошлом веке, такие как
падение Османской империи
в Первой мировой войне. 

Это была важная возмож-
ность для курдов создать
свое государство. После
войны Севрский договор
пообещал курдам и армянам
независимые государства.
Вместо этого, европейские
державы такие, как Англия и
Франция разделили Курди-
стан между Ираном, Сирией,
Турцией и Ираком. Как упоми-
нала госпожа Кухлер, евро-
пейские державы обошли кур-
дов и многие другие страны.

Давайте посмотрим на
Палестину и Израиль в каче-

стве примера. В то время
Организация Объединенных
Наций решила создать два
государства для евреев и
арабов в британской колонии.
Вместо поощрения двух наро-
дов жить в мире друг с дру-
гом, Британия оставили их в
состояние хаоса, который
призвал две страны к столк-

новению. Сейчас исполни-
лось 50 лет конфликта между
арабами и Израилем, много
людей погибло в результате.
Курды имеют право на созда-

ние собственного госу-
дарства во всех четы-
рех частях Курдистана,
а не только для одной
автономной нации.
Мир должен поддер-
жать создание незави-
симого курдского госу-
дарства. Тем не менее,
внутри страны курды,
особенно в автоном-
ной части Ирака, так и
не смогли воспользо-
ваться этими возмож-
ностями. В 2003 году,
когда пришли амери-
канцы, это была воз-
можность для курдов

провозгласить независи-
мость, но они этого не сдела-
ли. 

Как мы видим сейчас, груп-
па шиитов захватила власть в
Ираке и создает проблемы
курдам. Как сказала госпожа
Кухлер, есть также конфликт
между шиитами и суннитами
по поводу национализма и
религиозной идеологии.
Запад должен приложить уси-
лия, чтобы поддержать сво-
боду и демократию в Курди-
стане, вместо поддержки
политических партий. Под-
держка политических партий
не является верной. Они
должны поддерживать курд-
ских людей, которые рабо-
тают в направлении свободы
и мира. 

"Правительство готовит к
запуску новую инициативу
для решения курдской про-
блемы. Эта инициатива
будет определяться уро-
ками, извлеченными из
неудач в переговорах с
Рабочей партии Курди-
стана (РПК) в прошлом.
Каркас нового пакета
сложился, но работа над
дорожной картой про-
должается до сих пор.
На прошлой неделе
премьер-министр Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдо-
ган дал сигнал, что пра-
вительство намерено начать
новую инициативу, чтобы
найти мирное решение курд-

ского вопроса, сказав: "Это
будет важным событием, свя-
занным с вопросом террориз-

ма"", пишет "Todays Zaman".
Но путь Эрдогана в борьбе с
терроризмом, кажется,

немного отличается от виде-
ния президента Абдуллы
Гюля. Гюль недавно провел

переговоры с некото-
рыми депутатами про-
курдской Партии мира
и демократии (BDP), в
то время как Эрдоган
дал понять, что он не
видит представителей
BDP в парламенте как
партнеров по диалогу
до тех пор, пока они не
в состоянии дистанци-
роваться от террориз-
ма.

"Нам не о чем гово-
рить с теми, кто обнимает
террористов", сказал Эрдоган
в субботу, ссылаясь на сцену,

которая состоялась в августе,
когда несколько депутатов
BDP встретились с группой
РПК на главной дороге в Сем-
динли, и обнимали их, и гово-
рили с ними некоторое время.
Встреча была записана на
пленку и широко распростра-
нена, вызвав возмущение
властей Турции. В соответ-
ствии с новой инициативой
Партии справедливости и раз-
вития (ПСР), принятой ею "в
попытке найти мирное реше-
ние курдской проблемы",
борьба с терроризмом будет
решительно продолжаться.
Но новый процесс диалога
должен похоронить оружие
навсегда. Хотя, он и не будет
новыми "переговорами в
Осло", которые прервались в
2010 году между Турцией и
РПК, сообщает газета.

Хотя Эрдоган описал депу-
татов BDP депутатов как "толь-
ко лапы кошки", имея ввиду их

полномочия в отношении РПК,
он не полностью закрывает
двери для диалога с ними.
"Наши двери не закрыты для
тех людей [из BDP] до тех пор,
пока они искренне отвергают
их связи с терроризмом",
заявил премьер-министр.
Позицию Эрдогана в связи с
BDP разделяют некоторые
курдские интеллектуалы.
Ибрахим Гуклу, курдский поли-
тик и писатель, сказал, что
правительство также должно
войти в контакт с курдами,
которые не представлены РПК
или БДП. 

Хасип Каплан, заместитель
BDP, сказал, что он считает,
что турецкое государство
вновь начало говорить с
Абдуллой Оджаланом, заклю-
ченным лидером РПК. "Всякий
раз, когда он (Эрдоган) сильно
критикует BDP, мы знаем, что в
игре находятся некоторые дру-
гие каналы..." Kurdistan.Ru

Джемал Набаз: свобода 
важнее, чем независимость

Новая дорожная карта турецкого 
правительства по курдскому 
вопросу: борьба с терроризмом 
будет решительно продолжатьсяwww.ne
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Курдистан Президент Барзани обсудил
визит курдской делегации в Багдад

Президент Курдистана
Масуд Барзани в среду
провел встречу с главой
курдской делегации, вер-
нувшейся из Багдада,
заместителем премьер-
министра Имадом Ахме-
дом, который посетил Баг-
дад несколько дней назад
по поводу нерешенных

вопросов между Курдистаном и Багдадом. Заместитель
премьер-министра Имад Ахмед подвел итоги встреч деле-
гации курдских чиновников в Багдаде по поводу бюджета
на 2013 год, финансовых ассигнований на силы пешмерга
и проекта закона о нефти и газе".

Президент Барзани оценил визит делегации в Багдад,
рассматривая ее как необходимую для урегулирования
нерешенных вопросов.

Министр Фалах Мустафа, начальник отдела иностран-
ных дел КРГ, принял участие в работе конференции, про-
шедшей в прошлый четверг в Институте арабского мира
в Париже. Министр Мустафа представил обзор событий,
которые привели Курдистан к сегодняшнему прогрессу,
выделив осуществление демократического процесса и
развитие гражданского общества в регионе.

"Мы увидели огромный прогресс, и это, в сочетании с
нашими национальными ценностями, дает нам уверен-
ность в ярком и многообещающем будущем нашего наро-
да", сказал он. Министр обрисовал нынешнюю политиче-
скую, экономическую и социальную ситуацию в Курдиста-
не, и рассказал о возрастающей роли региона на Ближ-
нем Востоке. Он также подчеркнул влияние последствий
текущей ситуации в Сирии на Курдистан, и заключил речь
обращением к французскому народу и правительству с
просьбой оказать помощь в решении гуманитарного кри-
зиса, возникшего в результате этого. После конференции

министр Мустафа был принят в Елисейском дворце
Эммануэлем Бонне, старшим советником президента
Франции по делам Ближнего и Среднего Востока и деле-
гацией из французского министерства иностранных дел.
Министр Мустафа поблагодарил г-на Бонне за давнюю
поддержку Францией курдского народа и за их недавнее
решение расширить спектр услуг, предлагаемых фран-
цузским консульством в Эрбиле. Представители Мини-
стерства иностранных дел Франции высоко оценили про-
гресс в Курдистане, в частности, рост демократического
процесса и свобод.

На встрече были обсуждены положение дел в Сирии и
в сирийских лагерях беженцев в Курдистане. Министр
Мустафа рассказал об усилиях, предпринимаемых КРГ с
целью удовлетворения потребностей около 35.000
беженцев, которые сейчас живут в Курдистане, но под-
черкнул, что большая международная поддержка необхо-
дима для урегулирования ситуации. 

Среди представителей Министерства иностранных
дел Франции, принявших участие в совещании, были
Франсуа Жиро, директор Департамента стран Ближнего
Востока и Северной Африки, его советник Кристиан
Накле, а также руководители отдела Ирака, Дидье Чэберт
и Климент Мотель. Министр КРГ по делам культуры и
молодежи, господин Кава Махмуд Шакир, также присут-
ствовал на конференции в Институте арабского мира в
Париже. Представитель КРГ во Франции, г-жа Хаман
Зрар Асад сопровождала министра Мустафу на протяже-
нии всего визита. 

Посол США в Турции Фрэнсис
Рикардоне сделал сенсационное
заявление на встрече с журнали-
стами в Анкаре на прошлой
неделе, сообщает Ekurd.net. Он
заявил, что США предложили
Турции совместную работу про-
тив лидеров Курдской рабочей
партии (КРП) на Кандильском
хребте вдоль линии, на которой
США выследили и убили Усаму
бен Ладена. По словам премьер-
министра Реджипа Тайипа Эрдо-
гана, Турция отказалась от пред-
ложения из-за различия в топо-
графических условиях.

Очевидно, что заяв ление
Рикардоне прозвучало в ответ на
опасения турецкого обществен-
ного мнения. Недавно начальник
Генераль ного штаба Турции
генерал Недждет Озел жаловал-
ся на недостаточную работу раз-
ведки США. Общественное мне-
ние Турции увидело в этом
замечании генерала подтвер-
ждения своих опасений по пово-
ду США.

Посол США, таким образом,
пытался стереть турецкое недо-
верие к его стране, сказав: "Что
еще вы ожидаете от нас? Мы
предложили самый высокий уро-
вень сотрудничества с нашими
лучшими техническими сред-
ствами. Кроме того, нашей

целью был высший состав РПК,
но вы не хотите." Рикардоне
также воспользовался возмож-
ностью, чтобы прояснить пози-
цию Вашингтона по Сирии.
Сообщение состояло в том, что
хотя США тесно сотрудничают с
Турцией в сирийском кризисе,
это не касается любого развития,
которое могло бы повысить кри-

зис. США также считает, что про-
должение сирийского кризиса
ставит под угрозу стабильность в
регионе, особенно в Иордании,
Ираке и Ливане.

Вашингтон не выступает в
пользу затяжного кризиса, как
полагают некоторые, но хочет
покончить со столкновениями как
можно скорее. Иностранные
СМИ сооб ща ют, что наметилось
сокращение количества оружия,
предоставляемого оппозиции.
Под сильным давлением США,

правительства Саудовской Ара-
вии и Катара прекратили отправ-
ку современного оружия для
групп, которые они поддержи-
вают в Сирии. По словам Стива
Хейдеманна из Института мира
США, который сыграл важную
роль в сближении мирной сирий-
ской оппозиции и в подготовке
доклада "The Day After," умерен-

ная оппозиция расстроена
тем, что мощные страны не
помогают им. Поставки ору-
жия прокладывают путь для
джихадистов, которые пока
являются меньшинством
оппозиции, но которые выиг-
рают, если война продолжит-
ся. Хейдеманн также отметил,
что сирийская оппозиция мед-
ленно маргинализирует джи-
хадистов. 
Значительное сокращение

поставок оружия оппозиции озна-
чает отрицание возможностей
оппозиции свергнуть режим. Так
же, вполне возможно, что недав-
ний перехват сирийских самоле-
та Турцией может стать сигналом
начала ограничения на закупки
оружия режимом Баас. Более
строгий контроль турецкой гра-
ницы и блокада операций в
Среди земном море будет и
далее подрывать силы Башара
аль-Асада. Kurdistan.Ru

Премьер-министр Курдис та -
на Нечирван Барзани посетил
регион Гермиян в воскресенье в
сопровождении ряда министров
правительства. После встреч с
официальными лицами Калара,
премьер-министр встретился с
семьями жертв Анфаля и други-
ми жителями региона. Во время
своего визита премьер Барзани
заложил первый
камень в фунда-
мент 100-местного
госпиталя в Каларе
и обещал выделить
$ 200 млн. на его
основные услуги. В
своем выступлении
перед жителями
области, премьер-
министр заявил,
что проект строи-
тельства автома-
гистрали между
Каларом и Дербенди-Ханом нач-
нется в начале следующего года.
Область Гармиян пострадала от
кампании Анфаль Саддама
Хусейна в конце 1980 года.
Десятки тысяч курдских жителей
были уничтожены иракской
армией или депортированы в
южные пустыни страны. "Феде-
ральное правительство в Багда-
де должно взять на себя часть
ответственности за все преступ-
ления, совершенные иракским
правительством," зая вил Барза-
ни во время своего визита в
Калар.

Премьер-министр сказал, что
иракское правительство должно
компенсировать жертвам компа-
нии Анфаль. Он также подчерк-

нул, что должны быть приложе-
ны все усилия, что бы добиться
признания Анфаля геноцидом.
Премьер-министр высоко оце-
нил народ Гармияна, не прибег-
шего к мести после освобожде-
ния Курдистана в 1991 году и во
время падения режима Саддама
Хусейна в 2003 году, несмотря на
все трагедии, через которые он

прошел. Чиновники из региона
представили список проектов в
области образования, здраво-
охранения, транспорта и спорта,
которым необходимо государст-
венное финансирование. Премь -
ер-министр одобрил их требова-
ния в воскресенье. "Уверяю вас,
что в самом ближайшем буду-
щем все эти проекты будут нача-
ты," сказал Барзани жителям.
"Мы были здесь вчера, сегодня
мы здесь, и мы будем здесь
снова с новыми проектами".

В рамках своей поездки в
регион, премьер-министр посе-
тил Университет Гармияна и
обещал его факультетам полную
поддержку правительства.   одоб-
рил финансирование расшире-

ния университетского кампуса,
жилья для преподавателей, а
также выделение специального
бюджета в 10 миллиардов ирак-
ских динаров на техническое
обслуживание университета.

Из Калара премьер-министр
отправился в город Ризгари,
большинство жителей которого
пережили кампанию Анфаль. Он

и его министры
заложили первый
камень на стройке
1500 домов для
анфалированных
семей.

Город Кифри
был последним
пунктом в визите
премьер- министра
в регион. Глава
"Garmiyan Heritage
Center" провел для
премьер-министра

экскурсию по старым рынкам
Кифри, некоторые из которых
все еще лежат в руинах.

В своем выступлении для
жителей Кифри, премьер-ми -
нистр Барзани заявил, что их
город сильно пострадал от кам-
пании Анфаль, и по этой причи-
не правительство должно обра-
тить особое внимание на
потребности его жителей. "Для
меня большая честь и удоволь-
ствие посетить Кифри," сказал
Барзани. "Я пришел сюда, чтобы
узнать, каковы Ваши потребно-
сти, и усердно работать, чтобы
выполнить их. Вы заслуживаете
всех услуг. Вы принесли себя в
жертву и понесли большие поте-
ри"

Курдистан выделяет $ 200 млн. 
н а  п р о е к т ы  в  Г а р м и я н е

Глава иностранных дел КРГ принял
у ч а с т и е  в  М е ж д у н а р о д н о й  
к о н ф е р е н ц и и  в  п а р и ж с к о м  
и н с т и т у т е  а р а б с к о г о  м и р а

США предложили Турции помощь в 
операциях против курдских лидеров РПК
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Омед Сабах,
представитель
правительства
Курдистана зая -
вил, что курдский
президент Масуд  
посетит Россию в
ноябре, вскоре
после Ид аль-
Адха. Сабах зая -
вил, что прези-
дент Бар зани
получил офици-
альное пригла-
шение от прези-

дента России Владимира Путина посетить Москву. Он
отверг утверждения, что визит Барзани связан с недавней
встречей премьер-министра Ирака Нури аль-Малики и пре-
зидента Путина в Москве.

"Мы объявим о цели визита во время самого визита",
заявил Сабах в интервью курским СМИ. "Россия является
важной страной для Курдистана и Ирака, и политически, и
дипломатически", добавил он.

Этот визит станет первым в последнее время визитом в
Россию для высокопоставленных курдских чиновников.
Дипломатические помощники курдского президента
сообщили, что источники энергии в Курдистане будут в
составе повестки дня переговоров между курдской и рус-
ской делегациями в Москве. Газпром, гигантская нефтяная
компания России, уже проявила интерес к курдским при-
родным ресурсам. 

Посол Австралии в Ираке, г-жа Линдалл Сахс, встрети-
лась вчера с министром Фалахом Мустафой, чтобы обсу-
дить двусторонние отношения между Курдистаном и
Австралией, а также изучить пути дальнейшего укрепления

этих связей. В ходе встречи обе стороны выразили готов-
ность работать для дальнейшего укрепления отношений в
различных областях, включая высшее образование и сель-
ское хозяйство. Делегация также обсудила программу КРГ
и ООН по повышению человеческого потенциала (HCDP) и
растущий интерес австралийских университетов к приему
студентов- курдов. "Я буду добиваться того, чтобы больше
австралийских университетов узнавали о программе
HCDP", сказала посол, добавив, что также будет способ-
ствовать приему студентов из Курдистана. "Мы рады
видеть вас в Эрбиле, и ищем пути расширения сотрудни-
чества между Австралией и Курдистаном", сказал министр
Мустафа. "Ваш визит в Эрбиль является признаком вашей
заинтересованности, и мы готовы обменяться визитами и
продолжить наше взаимное сотрудничество", добавил он.
Посол Австралии выразила признательность регионально-
му правительству Курдистана за его постоянную поддерж-
ку и сказала, что она была бы рада видеть развитие этих
отношений. Собеседники затронули отношения между
соседними странами и подробно поговорили о кризисе в
Сирии. Министр Мустафа сказал, что КРГ будет продол-
жать оказывать гуманитарную помощь сирийским бежен-
цам, и что КРГ хотело бы получить поддержку со стороны
международного сообщества.

Обе стороны обсудили ситуацию в отношениях между
Багдадом и Эрбилем, и министр Мустафа отметил, что две
курдские делегации в настоящее время находятся в Багда-
де для проведения встреч в отношении нерешенных про-
блем между КРГ и федеральным правительством, особен-
но финансовых вопросов, таких как бюджет на следующий
год, а также вопросов нефтегазового сектора.

Съезд Партии мира и демо-
кратии (BDP) состоялся в Анкаре
на прошлой неделе. Десятки
иностранных послов, турецкие
политики, а также представители
политических партий Курдистана
приняли участие в
его работе.

Но члены Демо-
кратической партии
Курдистана (ДПК) не
выступили с речью
на съезде. Депутаты
от BDP заявили, что
представители курд-
ских партий сорев-
новались в том, кто
произнесет речь
первым. Тем не
менее, официаль-
ные лица ДПК отвергают это, и
говорят, что это произошло из-за
"технических проблем", пишет
газета "Rudaw". В заявлении
организаторов съезда говорится,

что партия проводила съезд не
для того, чтобы сообщить о
каких-либо изменениях в своей
политике, а для заполнения
более 50 мест вакантных мест
высокопоставленных партийных
чиновников, арестованных
турецкой полицией в последние
несколько лет, и в настоящее
время отбывающих тюремный
срок. 

"У нас не было выбора, кроме
как провести этот съезд", заяви-
ла одна из руководителей BDP
Седахат Тунджел "Рудав". "В
партии были вакансии, и на этом
съезде их удалось заполнить".
Кроме того, Тунджел сказала,
что у съезда были и другие цели.
"Съезд был хорошей подготов-
кой к муниципальным выборам.
Выборы приняли политическую
форму, и выиграть больше муни-
ципальных мест считается поли-
тической победой". В последние
муниципальные выборы BDP
выиграла более чем в 90 муни-

ципалитетах и в настоящее
время занимает 34 места в пар-
ламенте Турции. После парла-
ментских выборов прошлого
года, между BDP и правящей
Партией справедливости и раз-

вития (ПСР) выросла напряжен-
ность, что привело к бойкоту
парламента вновь избранными
депутатами BDP. AKP не была
приглашена на съезд, прошед-

ший на прошлой неделе. "Побе-
да ПСР на последних выборах
опьянила их," сказала Тунджел.
"Мы открыли все двери для них,
но они закрыты все двери на нас.
Турецкое правительство растоп-
тало все демократические тра-
диции". Впервые такое большое
коли чество представителей
курд с ких партий приняли уча-
стие в съезде политической пар-
тии Турции.

Высокопоставленные члены
ДПК, ПСК и Движения за пере-
мены (Горран) приняли участие в
работе съезда. 

По мнению некоторых наб лю -
дателей, неожиданной особен-
ностью съезда стало выступле-
ние члена руководства ПСК
Малы Бахтияра, который сказал:
"Турецкое правительство должно
освободить Абдуллу Оджа ла на".
Тунджел считает, что речь Малы
Бахтияра отразила разочарова-
ние курдов из других частей Кур-
дистана отказом премьер-мини-

стра Турции Реджепа Тайипа
Эрдогана решать курдскую про-
блему.

"Слова Малы Бахтияра были
ожидаемы", сказала Тунджел.

"Никто из курдов не будет
отвергать этот факт".
Также в прошлом месяце,
курдский премьер-ми -
нистр Нечирван Барзани
заявил в интервью турец-
кой газете Star, что турец-
кое правительство должно
возобновить переговоры с
Оджаланом для того,
чтобы найти решение
курдского вопроса в стра-
не. Он сказал, что делега-
ция ДПК отказалась
выступить с речами, пото-

му что организаторы съезда поз-
волили делегации ПСК высту-
пать в первую очередь. Тем не
менее, Ахмед Кани, представи-
тель ДПК, сказал: "ДПК не высту-

пила с речью из-за технических
проблем, и это не имело ничего
общего с очередностью выступ-
лений ДПК и ПСК." Со своей сто-
роны, Тунджел сказала, что ее
партия надеялась, что ДПК
выступит с речью на съезде. Из
иранских курдских партий,
Демокра тическая партия Кур -
дистана (ДПК) была единствен-
ной приглашенной группой.
Тунджел заявила, что BDP не
делает различий в отношении
любой курдской стороны. Она
сказала, что Демокра тичес кая
партия   Ирана (KDPI) была при-
глашена на съезд, но отказалась
от приглашения. 

Но Тахир Мехмуди, высоко -
поставленный чиновник в KDPI
сказал "Rudaw", что его партия
не получила приглашения от
BDP. "Мы не хотим углубляться в
этот вопрос", сказал Мехмуди. "Я
хотел бы только сказать, что мы
не получили приглашения ни
прямо, ни косвенно".

Кризис в отношениях между
Эрбилем и Багдадом не будет
решен, если центральное прави-
тельство не реализует конститу-
цию, говорят официальные лица
Курдистана, предупреждая, что у
аль-Малики есть последний
шанс до конца 2012
года.

Региональное пра-
вительство Курдистана
(КРГ) дает Багдаду
один "последний шанс"
до конца года на
выполнение требова-
ний Консти туции, или
они будут реагировать
в соответствии со
своими собственными
решениями, сказал
высокопоставленный
курдский чиновник. Об
этом пишет турецкая газета "Hur-
riyet Daily News". "Полити ческий
кризис закончится, если шииты в
Багдаде исполнят требования
Конституции до конца года. Если
они этого не сделают, мы примем

наше собственное решение",
заявил представитель прави-
тельства Курдистана Омад
Сабах агентству "Anatolia", доба-
вив, что курды сформировали
делегацию, которая была
отправлена в Багдад. Напряжен-

ность в отношениях между цент-
ральным правительством и
Эрбилем возросла в последнее
время. Багдад имеет давние раз-
ногласия с КРГ из-за контроля
над нефтью и территории вдоль

их внутренних границ. "Мы ждем
решения по спорным регионам.
(Также) в Конституции написано,
что пешмарга (курдские солдаты)
должны составлять 20 процентов
от армии (Ирака), но на самом
деле это всего лишь восемь про-

центов в настоящее
время. Мы хотим, чтобы
Багдад соблюдал Консти-
туцию. Защита феде-
ральной структуры и
демократия являются
наиболее важными
вопросами для нас", ска-
зал Сабах. 

Критикуя аль-Малики
за "монополистическое"
отношение, он добавил,
что премьер-министр
также проигнорировал
Конституцию в его мето-

де назначения генералов. "Если
они не будут соответствовать
соглашениям, у нас есть свои
резолюции", сказал он, не уточ-
нив каких-либо конкретных дей-
ствий.                 Kurdistan.Ru

Съезд BDP заполнил места 
своих арестованных лидеров

К у р д с к и й  п р е з и д е н т  
посетит Россию после Ид

Австралия и КРГ продолжили работу по
расширению двусторонних отношений

Курды дали Малики последний шанс
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Советник по национальной безопасности Курдистана,
Масрур Барзани заявил, что "некоторые иракские чиновники
ведут себя вопреки кон-
ституции", говорится в
заявлении, опублико-
ванном на сайте регио-
нального правитель-
ства. Масрур Барзани,
сын президента Курди-
стана Масуда Барзани,
заявил это во время
встречи с представите-
лем ООН в Багдаде
Мартином Коблером, во
время которой они обсу-
дили последние события в стране.

"Иракские проблемы должны решаться путем диалога,
мирного решения и конституции", подтвердил Барзани. Он
добавил, что иракские силы "диджла" были брошены в Кир-
кук без одобрения иракского парламента и кабинета минист-
ров, что противоречит конституции". Со своей стороны, Коб-
лер заявил, что "ООН пытается успокоить политическую
ситуацию, в частности, отношения между Багдадом и Эрби-
лем", выразив надежду на проведение "успешных" выборов
в Киркуке после проведения провинциальных выборов ,
сообщает aswataliraq.info.

Министерство энергетики
правительства Курдистана под-
писало контракт на сумму $ 70
млн. с немецкой компанией
"Siemens" на создание трех центров распределения и управ-
ления электроэнергией в регионе Курдистан. Министр элек-
троэнергетики Курдистана Ясин Абу Бакр сказал: "Целью
этого договора является создание трех центров распреде-
ления и контроля энергии в курдском регионе и она связана
с электроэнергетической системой региона".

46-й день голодовки, начатой заключенными членами
РПК и Пайк в турецких тюрьмах. Сос тояние здоровья многих
голодающих нахо-
дится в опасности. В
поддержку требова-
ний голодающих в
Европе и Турции про-
ходят демонстрации. 

Общественность
пытается оказать
давление на прави-
тельство, чтобы оно смогло остановить протест, сообщает
агентство "Firat". Заключенные просят улучшить условия
содержания заключенного курдского лидера Абдуллы Оджа-
лана. Помимо этого, заключенные требуют признания курд-
ского языка в качестве используемого в образовании и в
общественной сфере. В-третьих, они требуют осуществле-
ния своего права говорить на курдском языке в судах.

По случаю дня Ид аль-
Адха, президент Курдистана
Масуд Барзани и президент
Ирака Джаляль Талабани
обменялись приветствиями и
поздравлениями в телефон-
ном звонке.

Во время разговора пре-
зидент Барзани и президент
Талабани выразили свои
искренние пожелания уви-
деть Ид заполненным счасть-
ем, миром и любовью, а
также поводом для для реше-
ния проблем страны и разви-
тия основ демократии и сво-
боды в Ираке. 

Президенты также выра-
зили свои наилучшие поже-
лания мусульманам по слу-
чаю праздника Ид-аль-Адха,
который начался вчера, 26
октября 2012 года. 

Глава представительства
УВКБ ООН в Эрбиле, г-жа
Халепоты, 21 октября присо-
единилась к главе департамен-
та иностранных дел КРГ, мини-
стру Фалаху Мустафе, на
встрече с местным дипломати-
ческим корпусом для перегово-
ров о гуманитарном кризисе в
результате продолжающегося
насилия в Сирии.

Почти 35 тысяч беженцев
уже бежали в Иракский Курди-
стан от продолжающегося наси-
лия в Сирии. Это число, как
ожидается, вырастет до более
50.000 к концу года. "Это меж-
дународный кризис, и это ска-
зывается на всем Ближнем Вос-
токе и на регионе в целом",
заявил министр Мустафа. Он
сообщил, что более 320000
человек уже бежали от насилия
в Сирии, и что около двух с
половиной миллионов были
перемещены внутри страны.
"Сейчас мы уже чувствуем
нехватку многого необходимо-
го", сказал министр, "но это ста-
нет гораздо более критично с
наступлением зимы", добавил
он. Г-жа Халепота поблагодари-
ла Региональное правитель-
ство Курдистана (КРГ) за его
помощь и сотрудничество в
оказании помощи по преодоле-
нию кризиса. "Я хотела бы
поблагодарить правительство
Курдистана за то, что оно все-
гда приветствовало беженцев в
регионе", сказала она.

Г-жа Халепота дала подроб-
ный брифинг по ситуации
беженцев в Курдистане, под-
черкнув обширную материаль-
но-техническую и материаль-
ную поддержку, предоставлен-
ную губернаторством Дахука и
КРГ. Она поблагодарила прави-

тельство за $ 10 миллионов
долларов, предоставленных
премьер-министром, но доба-
вила, что есть еще много
потребностей, которые должны
быть решены. "Мы сами были
беженцами, и наши двери
открыты", сказал министр
Мустафа. "Мы делаем все от
нас зависящее, чтобы помочь
этим людям, но мы не можем
сделать это в одиночку".
Министр поблагодарил УВКБ
ООН за их важную роль и
вклад, и призвал международ-
ное сообщество сыграть свою
роль в содействии прекраще-

нию конфликта и решению про-
должающегося гуманитарного
кризиса. Ряд дипломатов при-
няли участие в этом обсужде-
нии, признавая серьезность
ситуации, и сообщив об ини-
циативах своих правительств,
чтобы помочь обеспечить

помощь. Они присоединились
г-же Халепота в высокой оцен-
ке усилий КРГ. В совещании
приняли участие представите-
ли всех дипломатических офи-
сов, расположенных в Эрбиле,
а также главы МООНСИ (Мис-
сии Организации Объеди -
ненных Наций по оказанию
помощи в Ираке) местного
отделения и представители
некоторых других международ-
ных организаций по оказанию
помощи. Старшие сотрудники
Департа мен та иностранных
дел КРГ также приняли участие
в заседании. Kurdistan.Ru

Президент Ирака и президент
Курдистана поздравили друг-друга
и всех мусульман с Ид аль-Адха

КРГ призывает международное сообщество
оказать помощь сирийским беженцам

Компания "Siemens" подписала 70
миллионный контракт с Курдистаном

Масрур Барзани: Багдадские 
ч и н о в н и к и  в е д у т  с е б я  
н е к о н с т и т у ц и о н н о

Голодовка: день 46
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