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xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdırKÜRD H.Əliyev
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İlham Әliyev İran İslam Şurası Mәclisinin sәdri Әli Laricaninin
başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul etmişdir

Bağımsızlar Gurup Kurmak
İçin BDP’ye Katıldı 

“HƏR BİR XALQIN MİLLİ MƏNSUBİYYƏTİ
ONUN QÜRUR MƏNBƏYİDİR”

Heydər Əliyev
“Parlamentimizdə 20-yə yaxin təmiz kürd deputat var”

- Hani? Qoy biri etiraf etsin.
Rəbiyyət Aslanova: “Bu günə qədər “kürdsən” ifadəsi altın-

da hansısa bir fərqli münasibətin sərgilənməsinin şahidi
olmamışıq”

Cümşüd Nuriyev: “Rusiyada hazırlanan layihədə 2015-ci
ildə Azərbaycanda “kürd dövləti” yaratmaq planı var”

Milli Məclisin İnsan haqları komitəsinin sədri Rəbiyyət
Aslanova bir qrup kürd xalqına mənsub şəxsin prezidentə
müraciətini şərh edərkən belə avantürist məqsədin gizli
niyyətlərdən xəbər verdiyini bildirib.

“Yeni Musavat”
Hörmətli Rəbiyyət xanım,  mən Tahir Süleyman “Diplomat”

qəzetinin təsisçi və baş redaktoru 1992-ci ilin o çətin günlərində,
xalqimizin xilaskarı, Ulu Öndər Heydər  Əliyev cənabları ilə
dəfələrlə görüşəndə, mən heç zaman sizlər kimi kreslo xəyalı ilə
yaşamamışam. Yalnız sağlığında Ulu Öndərə can sağlığı arzu-
lamışam, indi isə böyük ehtiramla rəhmət diləyirəm və onun
ideyalarına xidmət edirəm.
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Ñÿù. 7Güç Nerede Öcalan Orada Курдские депутаты турецкого 
парламента вновь вступили в БДП

Ñÿù. 12

Заседания Социал, 
интернационала начались

Президент жёстко осудил
бомбардировки Ирана
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Bakıda “Kempinski Hotel-
Badamdar” kompleksinin açılışı
olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev, xanımı
Mehriban Əliyeva, qızları Leyla
Əliyeva və Arzu Əliyeva açılış
mərasimində iştirak etmişlər. 

Mərasimə toplaşanlar dövlə-
timizin başçısını, xanımını və ailə
üzvlərini hərarətlə qarşıladılar. 

Prezident İlham Əliyev kom-
pleksin rəmzi açılışını bildirən
lenti kəsdi. 

Məlumat verildi ki, ekoloji
cəhətdən təmiz təbiəti olan 2,5
hektar ərazidə inşa edilmiş otel
kompleksinin ümumi sahəsi 84
min kvadratmetrdir. “Gilan-İnşaat”

MMC tərəfindən aparılmış tikinti
işləri 2008-ci ilin sentyabrında
başlanmış, 2011-ci ilin mayında
sona çatdırılmışdır. 

Bildirildi ki, kompleksə otel,
mənzillər və ofis binaları, alış-

veriş və əyləncə mərkəzi daxildir.
Həmin binalarda istirahət
otaqları, mənzillər, konfrans zalı,
toplantı otaqları, yerli və xarici
mətbəx nümunələri təqdim edən
üç restoran, şadlıq mərasim-
lərinin keçirilməsi üçün 750 nəfər-
lik ziyafət zalı, SPA mərkəzi, ten-
nis kortu, basketbol, buz-sürüşmə
meydançaları, boulinq zalı, açıq
və qapalı üzgüçülük hovuzları,
örtülü avtomobil dayanacağı,
mağazalar, amfiteatr və aquapark
yerləşir. 

Kompleksin birinci mərhələsi –
otel binasında yaradılmış şəraitlə
tanışlıq zamanı dövlətimizin
başçısına bildirildi ki, burada ən
yüksək standartlara cavab verən

283 nömrədə müştərilərin
rahatlığı və istirahəti üçün hər cür
şərait yaradılmışdır. Oteldəki iki
restoran və üç bar qonaqlara yerli
və xarici mətbəxin nümunələrini
təqdim edəcəkdir. Otelin

Azərbaycanda bənzəri olmayan
3,5 min kvadratmetr sahəni əhatə
edən SPA mərkəzi, 24 masaj
otağı, üzgüçülük hovuzu, gözəllik
salonları, sauna, hamam və s.
müştərilərin sağlamlığının və
rahatlığının yüksək səviyyədə
təşkilinə imkan yaradır. 

Prezident İlham Əliyev kollek-
tivi təbrik edərək Bakıda dünya
şöhrətli mehmanxanalar şəbəkəsi
olan “Kempinski Hotel-
Badamdar” kompleksinin açıl-
masını Azərbaycanın inkişafının
göstəricisi olduğunu vurğuladı.
Bakının sürətlə inkişaf etdiyini,
gözəlləşdiyini diqqətə çatdıran
dövlətimizin başçısı sərmayədar-
ların Azərbaycan iqtisadiyyatına,
xüsusilə xidmət sektoruna diqqət
və marağının artmasını sevindiri-
ci hal kimi qiymətləndirdi. 

Ölkəmizdə turizmin inkişafına
böyük diqqət göstərildiyini

bildirən Azərbaycan Prezidenti
“Turizm ili” çərçivəsində beşuldu-
zlu altı otelin açılacağını vurğula-
yaraq, bunun ölkəmizdə turizmin,
xidmət sektorunun sürətli
inkişafının göstərici olduğunu
qeyd etdi. 

Avropa ölkələrindəki
Kempinski otellər şəbəkəsinin
prezidenti Canni van Daalen
açılış mərasimində iştirakına görə
dövlətimizin başçısına minnətdar-
lığını bildirərək ölkəmizlə qurulan
münasibətlərin daha da inkişafına
ümidvar olduğunu qeyd etdi. 

Sonra Prezident İlham Əliyev
otel kompleksinin xatirə kitabına
ürək sözlərini yazdı. 

Otel kompleksinin kollektivi
dövlətimizin başçısı və ailə
üzvləri ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

Kompleksin mənzillər və ofislər
binası ilə tanış olan Prezident
İlham Əliyevə bildirildi ki, 14

mərtəbəli binada ailəsi ilə
bərabər istirahət etmək istəyən
müştərilər üçün 37 mənzil vardır.
Mənzillər hər bir ailənin yüksək
səviyyədə istirahəti üçün bütün
məişət avadanlığı ilə təchiz
edilmişdir. Bundan başqa, ziyafət,
iclas-konsert zalları, görüş və ofis
otaqları ən son texnologiyalarla
təmin olunmuşdur. 

“Kempinski Hotel-Badamdar”
kompleksinin alış-veriş və
əyləncə mərkəzinin üçmərtəbəli
mağazalar sahəsi ən yüksək
tələblərə cavab verir. Burada
dövlətimizin başçısı kompleksin
növbəti - dördüncü mərhələsində
görüləcək işləri əks etdirən
fotoşəkillərlə tanış oldu. 

Prezident İlham Əliyev və ailə
üzvləri buz meydançasında
idmançıların çıxışlarını izlədilər. 

Dövlət başçısı görülmüş
işlərdən razılığını bildirdi. 

İlham Əliyev Bakıda “Kempinski Hotel- Badamdar”
kompleksinin açılışında iştirak etmişdir
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Əvvəli səh. 1-də

Görəsən nəyə əsasən Rəbiyyət
xanım və ya başqası kürd xalqının
haqlarını  “müdafiə” etməlidir.Olmazmı
yuxarıda sadaladığınız 20-i millət vək-
ilindən biri qeyrətə gəlib kürd kimi mey-
dana çıxsın və kürd xalqının mənafeyi-
ni müdafiə etsin.

Görünür sizlər Heydər Əliyev
hakimiyətinin kreslolarında əyləşib,
onun tövsüyələrini yaddan çıxarırsınız.
Öndərimizin “Hər bir xalqın milli mən-
subiyyəti onun qürur mənbəyidir”
məşhur kəlamı sizi düşündürübmü?
Necə ola bilər ki, siz Milli Məclisin
İnsan haqiarı komitəsinin sədri olaola,
bir qrup kürd xalqına mənsub şəxsin
prezidentə müraciətini avantürist
hesab edəsiniz? Siz kimsiniz, özünüzü
kim hesab edib qəhrəman kürd  xalqını
təhqir edərək avanturist
adlandırırsınız?

Mənə elə gəlir günah sizdə deyil,
günah sizi o kresloya qoyandadır.
Çünki hələ siz bir millət vəkili olaraq öz
haqlarınızı bilmirsiniz. Əgər siz öz
haqlarınızı bilsəydiniz, bu gün kürd
gənclərinin hörmətli prezidentimiz
İlham Əliyev cənablarına müraciətinə
haqq qazandirardiniz. 

Hörmətli Rəbiyyət xanım, 1938-ci
ilin əhalinin siyahıya alinmasında
Abdallar(Laçın), Qubatlı, Kəlbəcər
əhalisinin 79% kürd olduğu qeyd
olunurdu. Təkcə Dərələyizdə 290 kürd
kəndləri ermənilər tərəfindən dağıdılıb.
Əgər kürd xalqı o bölgədə
olmamışdısa nəyə göə o bölgə  1921-
1931-ci ilə qədər Kürdüstan qəzası
adlanırdı? Qoy Türküstan qəzası
adlandırılaydı. Lakin ermənilərlə
erməni sayağı ovaxtki dövlət rəhbərləri
, Kürd xalqının qəhrəman oğulları
Qaçaq Nəbinin, Sultanbəyin,
Xosrovbəyin yurdunu ermənilərə
verərək erməni DQB-ğı yaradaraq
bugünkü bəlalari bu xalqın başına
açdılar. O illərdə Şuşada kürd dilində
texnikom, kəndlərdə orta məktəblər
var idi. “Sovet Kürdüstanı” adlı qəzet
səhf etmirəmsə 1961-ci ilə qədər nəşr
olunurdu. Hani bunlar İnsan Haqları
komisiyasının sədri? O bölgədə
yaşayan kürdlər kosmosa uçdu, yoxsa
asimiliyasiya oldu? Siz və İlyas

İsmayılov kimilər beləmi insan
haqlarını müdafiə edirsiniz?

Kürd xalqının dəyərli oğlu,
Azərbaycan nəsrinin qartalı Süleyman
Pəhimov, əsərlərində kifayət qədər
kürd xalqından bəhs etmişdir. Lakin bu
gün onun oğlu Şamo Arifin ailəsi bir
kəlmədə olsun kürd dilində danışa
bilmir.

Xalq şairi Səməd Vurğunun qardaşı
Mehtixan Vəkilov öz xatirələrində
babalarının Diyarbəkirdən gəldiklərini,
milli mənsubiyyətinin kürd olduğunu

yazırdı.Vəkilovlar ailəsində kürd
nişanəsi qalıbmı? 

Tanınmış alim, yazıçı, tədqiqatçı
kürdşünas mərhum Şamil Əsgərov
kürd dilində kifayət qədər əsərlər
yazıb, lakin ailəsindən heç kim kürd
dilini bilmir. Bumudur sizin İnsan
Haqları?

Müasir Azərbaycan poeziyasının
şah budağı Hüseyn Kürdoglu özü
kifayət qədər kürdşünaslıqla məşğul
olmuşdu, laki ailəsindən heç kim kürd
dilini bilmir. 

Azərbaycanda yeganə kürd
yazıçısı olan Əhməde Həponun ,
kifayət qədər kürd dilində kitabları nəşr

olunub, görəsən Azər -
baycan kürdlərinin 1%-i o
kitabları oxuya bilirmi?
Əhməd müəllimin də ailəsində kürd
dilini bilən yoxdur. 

Kürd Mədəniyyət Mərkəzinin
sədri Kamil həsənov, Azərbaycan
kürdlərinin mədəniyyətini inkişaf
etdirən şəxs, kürd dilini bilmirsə buna
insanlığın faciəsi deyərlər. Bu siyahını
istədiyimiz qədər artıra bilərik. Heç bir
kəsin haqqı yoxdur ki, Allahtalanın
yaratdığı insan övladına , verdiyi dilinə
həqarət etsin. Cənablar bu bir qədim
qəhrəman xalqın məhfi, faciəsi, asim-
iliyasiyası deyilmi?

Hörmətli Rəbiyyət xanım, yəqin siz
də bizimlə razılaşarsiniz  ki,
Azərbaycan telekanallarında
xalqımızın milli mintaritetinə yaraş-
mayan filmlər nümayiş edilir. Olmazmı
siz İnsan Haqlari komisiyasının rəhbəri
kimi məsələ qaldırasınız, bu tele
kanallarda həftədə yarım saat azsaylı
xalqların dilində verliş getsin. Azsaylı
xalqların mədəniyyəti inkişaf etsin.
Mən bu məsələni qaldıran gənclərə
əhsən deyirəm və bu məsələ çoxdan
gündəmə gəlməli  idi.

Bəlkə siz istəyirsiniz ki, kürd gən-
cləri də Azərbaycanın bir sıra təşkilat-

ları kimi,  Avropadan, Amerikadan,
dolayı yolla Ermənistandan,
Rusiyadan qrantlar alsın Azərbaycan
dövlətçiliyinin əlehinə çalışsin?

Xeyr cənablar, kürd xalqı tarixən
dostuna sadiq, düşməninə qarşı qəd-
dar olub. İnanırıq  ki, kürd gəncləri
düzgün addım atıb, hörmətli preziden-
timiz cənab İlham Əliyevə müraciət
ediblər. Ataların gözəl bir məsəli var
“Ağıllı övlad atasından yardım istər”.
Bəli, gənclərimiz çox düzgün edib ölkə
Prezidentinə müraciət ediblər və biz
elə güman edirik ki, hörmətli preziden-
timiz İlham Əliyev cənablari bu
məsələyə olumlu cavab verəcək!

Qaldı Cümşüd Nuriyevin:
“Rusiyada hazırlanan layihədə 2015-
ci ildə Azərbaycanda “kürd dövləti”
yaratmaq planı var” deməsinə görə,
yəqin bu işdə onunda əli var ki, xəbər-
dardır.

Mənim və mənim kimilərin bu söh-
bətdən xəbəri yoxdur. Qoy Cümşüd
Nuriyev narahat olmasin
Azərbaycanin hüquq mühafizə orqan-
ları çox ayıq-sayıq çalışırlar, heç kim
həddini aşa bilməz.

Qaldı bir sıra qəzetlərin bizim
adımıza qara yaxması, onların
adlarını çəkməyə belə dəyməz, köhnə
peşələridir. Onlar əlifi gilif yazmaqdan
da otərəfə keçərək, əlifi bilif yazırlar.
Yazin cənablar yazın.Onsuzda siz bu
sənətinizdən əl çəkməyəcəksiniz ,
çünki əl çəksəniz  maaliyyə dəstəyiniz
kəsilə bilər.

Bilməyinizi istəyirəm ki, mənim
Kürd xalqının Milli Azadlıq Hərəkatı
olan   Kürdüstan İşçi Partiyası ilə
əlaqəm olsaydı, mənim də Sabir
Rüstəmxanlı kimi yüksəkmərtəbəli
ofisim olardı. Baxmayaraq dəfələrlə
“Azərbaycan Dövlət Nəşiriyatı”-nın

pəhbərliyinə  müraciət etsəm də hər
dəfə “yerimiz yoxdur” cavabını
almışıq. Kirayə qaldığım ev mənim
ofisimdir.

Hörmətli dövlət məmurları, millət
vəkilləri gəlin Ulu Öndərimizin
tövsiyələrinə hörmətlə yanaşaq onun
“Hər bir xalqın milli mənsubiyyəti
onun qürur mənbəyidir” hikmətli
sözünə dəyər verək. Hörmətli cən-
ablar  dil milli varlıqdır, dil yoxdursa
millətdə yoxdur. Gəlin xalqlarımızın
milli heysiyatı ilə oynamayaq, biri-bir-
imizin milli mənsubiyyətinə hörmətlə
yanaşaq.

Tahir Süleyman

“HƏR BİR XALQIN MİLLİ MƏNSUBİYYƏTİ
ONUN QÜRUR MƏNBƏYİDİR”

Heydər Əliyev
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Xəbər verildiyi kimi, bir
qrup kürd əsilli gənc
dövlət başçısı İlham
Əliyevə müraciət ünvan-
layıb. Daha çox ultimatu-
ma bənzəyən müraciətin
müəllifləri kürdlərin
Azərbaycanda bir xalq
kimi məhv olmaq təhlükəsi
ilə üz-üzə qaldığını iddia
edib. “Diplomat” qəzetinin
redaktoru Tahir Süleyman
isə qəzetimizə açıqla-
masında müraciət müəllifi
olmadığını desə də, bəzi
iddialara şərik olub.
“İstərdim ki, parlamentdə
iki kürd deputat
olsun ”deyə, o bildirib.

Milli Məclisin İnsan haqları
komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova
bir qrup kürd xalqına mənsub şəxsin
prezidentə müraciətini şərh edərkən
belə avantürist məqsədin gizli
niyyətlərdən xəbər verdiyini bildirib.
Modern.az saytına açıqlamasında
komitə sədri deyib ki, guya
hüquqlarının pozulduğunu iddia
edən kürd gənclərinin müraciəti ilə
bağlı faktın mahiyyətinə varanda,
uzağa gedən maraqlar ortaya çıxır:
“Yaxın Şərqdə, İraqda böyük analitik
mərkəzlər tərəfindən qaynaqlanan
prosesin Azərbaycana köçürülməsi
yolverilməzdir. Və mümkün olan şey
deyil. Mən bu məsələnin ortaya atıl-
masının bir səbəbini görürəm. Bu
cəhdlər Azərbaycanın
bütövlüyündən, xalqlar arasında
hökm sürən yüksək münasibətlərdən
qorxuya düşən, ona təsir etməyə
çalışan ayrı-ayrı mənbələrin istəkləri-
di. Həmin istəklərə cavab verən
insanlara acıyıram. ”Biz kürdük deyə
hüquqlarımız pozulur" ,-ifadəsini
işlədən hər kəs aparılan siyasəti bir
daha izləsin. Həqiqətin gözünə açıq
baxsın. Onlar Azərbaycana qarşı
aparılan siyasətə yardımçı olma-
malıdırlar. Bu gün dünyada “parçala
və hökm sür” siyasətinin yeni variant-
da gerçəkləşməsi göz qarşısındadır.
Yaxın Şərqdə proseslərin əksəriyyəti
elə kürd məsələsi ilə başladı. Bu gün
Türkiyənin parçalanmasına aparan
məsələ kürd məsələsidir, İraqda baş
verən hadisələrin kökündə kürd

dövlətini yaratmaq məsələsi durur". 
R.Aslanova qeyd edib ki,

Azərbaycan dilindən, irqindən asılı
olmayaraq birgə yaşayışın çox
böyük mədəni məkandır. Ölkədə tol-
erantlıq mühitinin formalaşmasının
bu günün deyil, yüz illər qabaq
yaranmış münasibətin nəticəsi
olduğunu deyən deputat
Azərbaycanda heç vaxt etnik və dini
zəmində qarşıdurma olmadığını
vurğulayıb. Deputat qeyd edib ki,
dünya üzrə 35 milyonluq kürdün çox
az bir hissəsi keçmiş SSRİ
ərazisində yaşayıb: “Bu günə
qədər ”kürdsən" ifadəsi altında han-
sısa bir fərqli münasibətin sərgilən-
məsinin şahidi olmamışıq. Məni də
çox təəccübləndirən budur ki, han-
sısa bir tədbirdə kürd mədəniyyətinə,
dilinə və s. qarşı ögey münasibətə
dair yanlış fikirlər səslənir. Bu xalq öz
dilində danışır, mədəniyyətini, adəti-
ni, ənənəsini qoruyur. Bununla
əlaqədar kürdlərə qarşı hər hansı
məhdudiyyətlərin olması faktı ortada
yoxdur". 

Politoloq Cümşüd Nuriyev bildirdi
ki, bu bəyanatın verilməsi çox ciddi
bir təhlükədən xəbər verir. Ekspert
bəyanatın Kazan görüşündən dərhal
sonra ortaya çıxmasını da təsadüfi
saymır: “Açığı mən bu addımın arx-
asında başqa şeylər görürəm.

Əvvəla, onu görürəm ki,
Ermənistanın Azərbaycana təzyiq
etməsi üçün yeni ”kürd kartı"ndan
istifadə edilir. İkincisi, burda təkcə
erməni və rusun deyil, farsın da əlin-
in olduğunu görürəm. Üçüncüsü,
məsələnin burda gündəmə gətir-
ilməsi Azərbaycan-Türkiyə münasi-
bətlərinə kölgə salmağa xidmət edir.
Dördüncüsü, kürdofobiyanın
Sərkisyanın Avropa Şurasındakı
ermənifobiya haqqında çıxışından
sonra gündəmə gəlməsi təsadüfi
deyil. Bu, nankorluqdur. Fakt budur
ki, Azərbaycan dövlətinin içərisində
kiməsə kürd olduğuna görə fərq
qoyulmayıb. İkincisi də həmin gən-
clərə əvvəlcə xatırladıram ki,
Azərbaycan parlamentində siyahıya
baxsınlar və kimlərin kürd olduğunu
görsünlər". C.Nuriyev kürd deputat-
ların kimliyini konkretləşdirməsə də,
qeyd etdi ki, parlamentdə 20-yə
qədər təmiz kürd var: “Digər tərəfdən
də bu gənclər hökumətdə nazir, nazir
müavinləri səviyyəsində kürdlərin
olduğunu da unutmasınlar. Əgər
MTN məsələni diqqətlə araşdırsa, bu
qüvvələrin arxasından hazırda
Azərbaycana nifrət edən və
hakimiyyətdə olan bir qrup adam çıx-
acaq. Onların içərisində kürd də var,
yarım kürd də. Bunların əsas məqsə-
di Azərbaycan-Ermənistan münasi-
bətlərindən diqqəti yayındırmaq,
Azərbaycanı Qarabağdan

kənarlaşdırmaqdır. 
İkincisi, Azərbaycanda aktikorrup-

siya tədbirlərinin getdiyi bir zamanda
hakimiyyətdə kifayət qədər harın-
layan bir qrup adamlar, - bunların
içində kürd də var - özlərindən
diqqəti yayındırmaq və yığdıqlarına
sahiblənib ondan daha geniş
miqyasda Azərbaycan əleyhinə isti-
fadə etmək istəyirlər. Bunun da artıq
ilkin işartıları gündəmə gəldi". 

C.Nuriyev kürd xalqını çox mərd
xalq kimi tanıdığını, onların birinci
Qarabağ savaşında şəhidlər verdiyi-
ni, bu sırada Milli Qəhrəman adını
alan döyüşçülərin olduğunu xatırlat-
dı: “Özü də ötən əsrin əvvəlində
Andronikin dəstəsi və 1914-cü ildə
Rusiya qoşunu 40 min yox, 200 min
kürd qırıb. Bunu kürdlər yox, biz
araşdırıb ortaya qoymuşuq ki, türk-
lərlə bərabər, kürdləri də qırıblar. Bu
gün Türkiyədə BDP-nin atdığı
addımla bərabər, Azərbaycanda yeni
bir ”BDP"-nin gündəmə gətirilməsi
yüzdə-yüz sifarişlidir". 

Politoloq bir mühüm məqama da
diqqət çəkdi: “Açığı, mən belə
addımları bir az gec gözləyirdim.
Çünki bunların layihəsində
Azərbaycanda 2015-ci ildə kürd
dövləti yaratmaqdır. Daha doğrusu,
Naxçıvanı ”kürd dövləti" etmək planı
var. Mən hələ 2000-ci ildə “Yeni
Müsavat”a demişdim. O vaxtdan bu
layihə Rusiyanın Yaroslavl
vilayətində hazırlanmışdı. İndi bunun
tələm-tələsik gündəmə gəlməsi
Rusiyanın Qarabağ məsələsində
iflası və Türkiyədə BDP-nin parla-
mentə getməməsi ilə üst-üstə
düşdü". 

C.Nuriyev qeyd etdi ki,
Azərbaycanın üç rayonunda kürdlər
yaşayıb: “Kürdlər Laçının 9 kəndində
- birində də yarımçıq, Kəlbəcərin 6
kəndində, Qubadlının isə 4 kəndində
yaşayıblar. Bu da haradasa 20 min
əhali deməkdir. Ermənistandan qovu-
lanları da bura əlavə etsək, 50 min
nəfər edir. Parlamentdə, hökumətdə
də kürd əsillilər var. Sadəcə onların
hamısı milli mənsubiyyətini gizlədir ki,
bu, bizim problem deyil, özlərinindir.
Bu bəyanatı verən gənclər heç
olmasa hakimiyyətdə olanların çörəy-
inə bais olmasınlar. Hər halda, onlara
dil verən var, həmin dil verəni tapmaq
lazımdır”.

E.PAŞASOY
Davamı səh. 5-də

Azərbaycan mətbuatı
bizdən nə yazır?
“PARLAMENTİMİZDƏ 20-yə YAXIN
TƏMİZ KÜRD DEPUTAT VAR”

Rəbiyyət Aslanova:
“Bu günə qədər
“kürdsən” ifadəsi
altında hansısa bir
fərqli münasibətin
sərgilənməsinin şahi-
di olmamışıq”

Cümşüd Nuriyev:
“Rusiyada hazırlanan
layihədə 2015-ci ildə
Azərbaycanda “kürd
dövləti” yaratmaq
planı var”
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Milli Məclisin İnsan Haqları
Üzrə Komitənin sədri kürd
gənclərinin müraciətinə “bu
yolverilməzdir” cavabını verdi

Milli Məclisin İnsan Haqları
Komitəsinin sədri Rəbiyyət
Aslanova bir qrup kürd xalqına
mənsub şəxsin Prezidentə
müraciətini şərh edərkən belə
avantürist məqsədin gizli
niyyətlərdən xəbər verdiyini
bildirib. Modern.az saytına
açıqlamasında  komitə sədri
deyib ki, guya hüquqlarının
pozulduğunu idda edən kürd
gənclərinin müraciəti ilə bağlı
faktın mahiyyətinə varanda,
uzağa gedən maraqlar ortaya
çıxır. 

“Yaxın Şərqdə, İraqda
böyük analitik mərkəzlər
tərəfindən qaynaqlanan pros-
esin Azərbaycana köçürülməsi
yolverilməzdir. Və mümkün
olan şey deyil. Mən bu
məsələnin ortaya atılmasının
bir səbəbini görürəm. Bu
cəhdlər Azərbaycanın
bütövlüyündən, xalqlar arasın-
da hökm sürən yüksək müna-
sibətlərdən qorxuya düşən,
ona təsir etməyə çalışan ayrı-
ayrı mənbələrin istəklərdi.
Həmin istəklərə cavab verən
insanlara acıyıram. “Biz

kürdük deyə hüquqlarımız
pozulur” ifadəsini işlədən hər
kəs aparılan siyasəti bir daha
izləsin. Həqiqətin gözünə açıq
baxsın. Onlar Azərbaycana
qarşı aparılan siyasətə
yardımçı olmamalıdırlar. Bu
gün dünyada “parçala və hökm
sür” siyasətinin yeni variantda
gerçəkləşməsi göz qarşısın-
dadır. Yaxın Şərqdə proses-
lərin əksəriyyəti elə kürd
məsələsi ilə başladı. Bu gün
Türkiyənin parçalanmasına
aparan məsələ kürd məsələ-
sidir, İraqda baş verən hadis-
ələrin kökündə kürd dövlətinin
yaratmaq məsələsi durur”-
deyə deputat bildirib.

Millət vəkili vurğulayıb ki,
Azərbaycan dilindən, irqindən
asılı olmayaraq birgə
yaşayışın çox böyük mədəni
məkandır. Ölkədə tolerantlıq
mühitinin formalaşmasının bu
günün deyil, yüz illər qabaq
yaranmış münasibətin nəticəsi
olduğunu deyən deputat
Azərbaycanda heç vaxt etnik
və dini zəmində qarşıdurma
olmadığını deyib.
R.Aslanovanın sözlərinə görə,
bu amil xalqlar arasında
ünsiyyət mühitinin yüksək
dəyərlərə söykənməsidir.

Millət vəkilinin sözlərinə görə,
Azərbaycanda bu gün çoxlu
sayda milli azlıqlar, azsaylı
xalqlar, etnik qruplar, o cüm-
lədən kürdlər də yaşayır.
Deputat qeyd edib ki, dünya
üzrə 35 milyonluq kürdün çox
az bir hissəsi keçmiş SSRİ
ərazisində yaşayıb.

“Keçmiş SSRİ-də kürdlər
cəmi 1 faiz yaşayırdı. Onların
da yaşadıqları yerlər əsasən
Azərbaycan, Ermənistan, Orta
Asiya idi. Azərbaycanda heç
vaxt “kürd” ifadəsi ilə insanlara
münasibətdə ayrı-seçkilik
olmayıb. Bu baxımdan bu gün
“biz  kürdük, buna görə bizə
ayrı-seçkilik var” demək yanlış
və əssasız fikirdir.
Azərbaycanda milli azlıqlara
münasibətdə əldə olunmuş
uğurlar dünyaya nümunə ola
biləcək modeldir. Ölkədə olan
milli azlıqların heç biri söyləyə
bilməz ki, onların milli mən-
subiyyət hüququ pozulub.
Bunun arxasında dövlət
məfkurəsi olan azərbaycançılıq
durur”-deyə deputat vurğu-
layıb. Onun sözlərinə görə,
bizim birliyimiz Azərbaycanın
dövlət süverenliyinin əsasıdır.

“Bu günə qədər “kürdsən”
ifadəsi altında hansısa bir

fərqli münasibətin sərgilən-
məsinin şahidi olmamışıq.
Məni də çox təəccübləndirən
budur ki, hansısa bir tədbirdə
kürd mədəniyyətinə, dilinə və
s. qarşı ögey münasibətə dair
yanlış fikirlər səslənir. Bu xalq
öz dilində danışır, mədəniyyə-

tini, adətini, ənənəsini qoruyur.
Bununla əlaqadar kürdlərə
qarşı hər hansı məh-
dudiyyətlərin olması faktı orta-
da yoxdur”-deyə deputat
sonda qeyd edib. 

Modern.az
Davamı səh. 6-da

Əvvəli səh. 4-də
Bərzani ilə sıx əlaqədə

olan «Diplomat» qəzetinin
keçirdiyi tədbirin arxasında
hansı məqsəd dayanır?

Azərbaycanda PKK-nın
ruporu kimi tanınan
“Diplomat” qəzetinin təşki-
latçılığı ilə dünən Beynəlxalq
Mətbuat Mərkəzində (BMM)
mətbuat konfransı keçirilib.
Maraqlıdır ki, tədbirlə bağlı
redaksiyamıza daxil olan
press-relizdə mətbuat kon-
fransının ermənilərin 1915-ci
ildə 800 min kürdü qətlə yetir-
məsi ilə bağlı keçiriləcəyi
qeyd olunmuşdu. Lakin tədbir
zamanı bəlli olub ki, mövzu
tamam başqadır. Təşkilatçılar
erməniləri deyil, Azərbaycan
dövlətinin ünvanına ittihamlar
yağdırıb. Mətbuat konfransın-
da bir qrup kürd əsilli gəncin
Ilham Əliyevə müraciəti də
səsləndirilib.  Müraciətdə
iddia olunur ki, kürdlər
Azərbaycanda bir xalq kimi
məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-
üzə qalıb. Azərbaycanda
digər xalqların uşaq

bağçaları, məktəb, teatr, folk-
lor qrupları olduğu,
mədəniyyətləri telekanallarda
təbliğ edildiyi halda, kürdlər
bundan məhrum olunub.

Müraciət müəllifləri
həmçinin bildirib ki, Milli
Məclisdə digər xalqlardan
deputatlar olduğu halda,
kürdlərin parlamentdə təm-
silçisi yoxdur. 

“Azərbaycanda yaşayan
kürd əhalisində belə fikir for-
malaşıb ki, kürd olmağımızı
söyləsək, pis münasibətlə
qarşılaşıb, təzyiqlərə məruz
qalarıq”, - deyə müraciətdə
iddia olunur. 

Tədbirin adının başqa cür
qoyulması güman ki, mətbuat
konfransına daha çox media
nümayəndəsinin diqqətini cəlb
etmək məqsədi daşıyıb. Lakin
əsas problem bu deyil. Əsas
problem ilin-günün bu vaxtın-
da belə bir tədbirin keçirilmə-
sidir ki, bununla bağlı bir neçə
versiya irəli sürmək olar.
Birinci versiya ondan ibarətdir
ki, tədbir hakimiyyətin sifarişilə
təşkil edilib. Söhbət ondan

gedir ki, Azərbaycan
hakimiyyətinin adı həmişə ter-
rorçu təşkilat PKK ilə yanaşı
hallanır. Hələ bir neçə il əvvəl
Beynəlxalq Böhran Qrupu
Azərbaycan hökumətinin PKK
ilə əlaqələrinə diqqət çəkmiş-
di. Bundan başqa, terror təşki-
latının rəhbəri, hazırda həbs-
də olan Abdullah Öcalan
məhkəmə prosesi zamanı
Azərbaycanı PKK-nın əsas
maliyyə mənbəyi olduğunu
bəyan etmişdi. Üstəgəl
Azərbaycan hakimiyyətində
kürd əsilli məmurların yüksək
potslar tutması və onların PKK
ilə ilişgiləri barədə iddialar da
var. Və bu iddialara qarşı hələ
ki, cavab verilməyib. Yeri
gəlmişkən, Azərbaycanda
nəşr olunan “Diplomat” qəze-
tinin açıq şəkildə PKK-nı təbliğ
etməsinə də rəsmi şəkildə hər
hansı irad bildirilməyib.
Qəzetin baş redaktoru Tahir
Süleymanovun sərbəst şək-
ildə kürd liderləri ilə
görüşməsinə də sanki
məqsədli şəkildə “yaşıl işıq”
yandırılıb. Görünür, artıq iqti-

dar ideoloqları  hər dəfə bu
faktların ictimailəşməsinin
hakimiyyət üçün mənfi
nəticələrə səbəb ola
biləcəyinin fərqindədir. Yaxud
da başqa və daha dəhşətli
təkzibedilməz faktlar var ki,
hakimiyyət ciddi təşvişə düşüb
və indidən buna qarşılıqlı təd-
birlər görür. “Diplomat” qəze-
tinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
mətbuat konfransı da bu təd-
birlərdən biri sayıla bilər.
Mümkündür ki, tədbirdə
kürdlərin Azərbaycan
dövlətindən narazılığı
hakimiyyətin kürdlərə xüsusi
imtiyaz verməsi, PKK-nı
dəstəkləməsi kimi faktların
həqiqət olmadığı barədə rəy
yaratmağa hesablansın.

Başqa bir versiya isə
ondan ibarətdir ki,
Azərbaycandakı separatçı
kürdlər hakimiyyətdəki
himayədarlarına güvənərək
düşünür ki, artıq iddialarını
açıq şəkildə bəyan etməyin
zamanı gəlib. Separatçı
kürdlər Ilham Əliyevə ünvan-
lanmış ultimativ müraciətlə

Azərbaycan cəmiyyətinə
mesaj verir ki, onlar əsassız
iddialarını reallaşdırmaqda
israrlıdırlar və bu, baş ver-
məyəcəyi təqdirdə aranı
qarışdıra bilərlər. Yeri
gəlmişkən, musavat.com-da
məlumatlı mənbəyə istinadən
yazılıb ki, Türkiyədəki son
parlament seçkilərində 35
deputat yeri qazanan  PKK-
ya bağlı Barış və Demokrat
Partiyası  Türkiyədə aranı
qarışdırmaqla məşğul olduğu
bir vaxtda, terror təşkilatının
Azərbay candakı qolu da
burada fəallaşıb və faktiki
olaraq separatçılıq fəaliyyət-
inə start verib.

Hər bir halda “Diplomat”
qəzetinin təşkil etdiyi dünən-
ki mətbuat konfransı “kürd
mövzusu” ətrafında hansısa
oyunların getdiyini göstərir.
Və bu oyunların Əliyevlərin
idarəçiliyi altında olan
Azərbaycanın milli
maraqlarına ziddi olduğunu
bəribaşdan söyləmək
mümkündür.

“Azadlıq” qəzeti
Analitik şöbə

Rəbiyyət Aslanova: “Maraqlı qüvvələr kürd
problemini Azərbaycana keçirməyə çalışırlar”

Kürdlər hakimiyyətə ultimatum verdi
Azərbaycanda süni "kürd problemi" yaradılır
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Xəbər verdiyimiz kimi, bir
qrup kürd əsilli gənc dövlət
başçısı İlham Əliyevə
müraciət ünvanlayıb. Daha
çox ultimatuma bənzəyən
müraciətin müəllifləri kürdlərin
Azərbaycanda bir xalq kimi
məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-
üzə qaldığını iddia edirlər.
Onlar Azərbaycanda digər
xalqların uşaq bağçaları,
məktəb, teatr, folklor qrupları
olduğunu, mədəniyyətlərinin
telekanallarda təbliğ edildiyini,
kürdlərin isə bundan məhrum
olduqlarını bildirirlər. Bununla
yanaşı, kürdlərin sözünü
deyəcək deputatın olmaması
hakimiyyətə irad tutulur və
bunu “ögey münasibət” kimi
dəyərləndiriblər. Qeyd edək
ki, bu müraciət “Diplomat”
qəzetinin Beynəlxalq Mətbuat
Mərkəzində təşkil etdiyi təd-
birdə açıqlanıb. Tədbirin təşk-
ilatçısı isə PKK terror təşkilatı-
na bağlı olduğu bildirilən
“Diplomat” qəzeti rəhbərliyi
olub.

“Diplomat” qəzetinin
redaktoru Tahir Süleyman isə
bizimlə söhbətində dedi ki,
mətbuat konfransının əsas
məqsədi 1905-1920-ci illərdə
kürdlərin ermənilər tərəfindən

qətlə yetirilməsi ilə bağlı arxiv
materiallarını cəmiyyətə
təqdim etmək olub.
T.Süleymanovun sözlərinə
görə, ölkə başçısına
müraciətin müəllifi o yox,
əslən Laçın rayonundan olan
Nicat Cəbrayılov olub:
“Mənim müraciətdən xəbərim
olmayıb, onu Laçın rayonun-
dan olan Nicat Cəbrayılov
yayıb. Nicat gənc Azərbaycan
kürdlərinin təşkilatını yarat-
maq istəyir. Bununla bağlı
Ədliyyə Nazirliyinə müraciət
edib. Bizim onunla heç bir
bağlılığımız yoxdur. Sadəcə,
onlar imkansızlıq ucbatından
bizə də müraciət edib dedilər
ki, mətbuat konfransında
onlara da söz deməyə şərait
yaradaq.” 

“Diplomat” qəzetinin
redaktoru dedi ki, gənclərin
təkliflərini dəstəkləyir:
“Bilirsiniz ki, bu gün kürdlər
qaçqın kimi ölkənin 66 ray-
onuna dağılıb. Yaxşı olardı
onlar üçün bir dil kursları, folk-
lor qrupları yaradılsın. Ora-
bura düşüb heç kimdən
maliyyə yardımı almadan,
prezidentimizin ayırdığı
maliyyə dəstəyi ilə kürd folklor
qrupları, dil kursları təşkil

edilsin. Dilimiz itməsin”. 
T.Süleyman iddia etdi ki,

Azərbaycanda azsaylı
xalqlara verilən mədəni
haqlar kürdlərə verilmir: “Biz
istərdik ki, bizim də haqlar
tanınsın. İstərdim ki, parla-
mentdə iki kürd deputatı
olsun. Çox vaxt bəyənmirik,
ancaq İraq Kürdüstanında 4
türkmən, erməni, assuri dep-
utat var. Bunun nəyi pisdir?” 

Tahir Süleyman Türkiyədə
fəaliyyət göstərən PKK terror
təşkilatı ilə heç bir əlaqəsinin
olmadığını bildirdi: “Mənim
PKK ilə heç bir əlaqəm yox-
dur. Mən bir kürd olaraq
özümü Səlahəddin Əyyubinin
davamçısı, onun əqidəsində
olan adam hesab edirəm.
Səlahəddin Əyyubi səlib
yürüşlərinə qarşı böyük
mübarizə aparıb. Amma PKK
ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Bu
gün mənim ofisim evimdədir.
Türkiyə kimi dövlət PKK ilə
bacarmır. PKK ilə əlaqəm
olsaydı, indi mənə
beşmərtəbəli bina alıb
verərdilər, çoxlu da pul. Amma
indi mən öz evimdə
işləyirəm”.

“Yeni Müsavat”
KƏNAN

Əvvəli səh. 5-də
Azərbaycan vətəndaşı olan bir qrup

kürd əsilli gənc dövlət başçısı İlham
Əliyevə müraciət ünvanlayıb. “Turan”ın
məlumatına görə, müraciət müəllifləri
kürdlərin Azərbaycanda bir xalq kimi
məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə
qaldığını iddia edirlər. Onlar
Azərbaycanda digər xalqların uşaq
bağçaları, məktəb, teatr, folklor qrupları
olduğunu, mədəniyyətlərinin telekanal-
larda təbliğ edildiyini, kürdlərinsə bun-
dan məhrum olduqlarını bildirirlər.

Bununla yanaşı, digər xalqlardan
deputatları olduğu halda, kürdlərin
sözünü deyəcək deputat olmaması
hakimiyyətə irad tutulur və bu, “kürd
xalqına ögey münasibət” kimi dəyər-
ləndirilir. Azərbaycanda kürd xalqına
qarşı mənfi münasibət formalaşdığını
iddia edən müəlliflər bunu aradan
qaldırmaq üçün tele-təbliğata ehtiyac
olduğunu qeyd edirlər. 

“Azərbaycanda yaşayan kürd əhal-
isində belə fikir formalaşıb ki, kürd
olmağımızı söyləsək, pis münasibətlə
qarşılaşıb, təzyiqlərə məruz qalarıq”, -
deyə müəlliflər iddialarını davam
etdirilər. Çox az kürdlərin ana dilini

bildiklərini qeyd edən müəlliflər kürd
xalqına qarşı formalaşan mənfi fikrə
görə övladlarına ana dilini öyrətmədik-
lərini bildirirlər: “Digər xalqlar kimi ana
dilimizdə məktəblərimiz, normal
mədəniyyət mərkəzimiz olsa, kürd
xalqı xalq kimi məhv olmaq təh-
lükəsindən qurtarar. Əks halda,
Azərbaycanda yaşayan kürd xalqı ana
dilini, mədəniyyətini unudaraq məhvə
məhkum edilmiş xalq sırasındadır
(“Turan”).

Qeyd edək ki, bu müraciət
Azərbaycanda PKK-nın dəstəkçisi kimi
tanınan “Diplomat” qəzetinin bu gün
Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində təşkil
etdiyi tədbirdə açıqlanıb.  Məsələ
ondadır ki, iyunun 28-də BMM
“Diplomat” qəzetinin iyunun 29-u saat
12:00-da bu mətbuat mərkəzində
1915-ci ildə ermənilərin 800 min nəfər
müsəlman kürdünü qətlə yetirməsi ilə
bağlı tədbir keçirəcəyi haqda redak-
siyalara dəvət göndərmişdi.  Amma
tədbirdə ermənilər deyil Azərbaycan
dövləti ittiham olunub. Görünür, tədbirin
adının başqa cür qoyulması jurnal-
istlərin bu mətbuat konfransına diqqəti-
ni cəlb etmək məqsədi daşıyıb.

İndiki məqamda Azərbaycanda
yaşayan kürdlərin bir qrupunun PKK ilə
bağlılığı olan “Diplomat” qəzetinin
təşəbbüsü ilə fəallaşması və
Azərbaycan dövləti qarşısında siyasi
tələblər qoyması təsadüfi deyil.  Bu
məsələlər haqda kifayət qədər
məlumatı olan şəxs bizimlə söhbətində
bildirdi ki, PKK rəhbərliyi bu təşkilatın
siyasi qanadına Türkiyədə və
Azərbaycanda fəallaşmaq və aranı
qarışdırmaq göstərişi verib. Buna görə
də Türkiyədəki son parlament seçk-
ilərində 35 deputat yeri qazanan  PKK-
ya bağlı Barış və Demokrat Partiyası
Türkiyədə aranı qarışdırmaqla məşğul
olduğu bir vaxtda, terror təşkilatının
Azərbaycandakı qolu da burada fəal-
laşıb və faktiki olaraq separatçılıq
fəaliyyətinə start verib.

Məlumatlı mənbə bildirib ki, son illər
Azərbaycanda PKK-ya bağlı qüvvələrin
dayaqlarının daha da güclənməsi gec-
tez ölkədə kürd separatizminin baş
qaldırmasına aparacaqdı.

Onu da qeyd edək ki, illərdir
müstəqil mətbuat Azərbaycanda PKK-
ya bağlı qüvvələrin olduğu, burada
PKK bazasının qurulduğu, bu terror

təşkilatının müxtəlif qanadlarına
buradan pul ötürüldüyü barədə ortaya
tutarlı faktlar qoyub. Amma hakimiyyət
bununla bağlı hər hansı tədbir görməy-
ib. İndi bunun nəticəsidir ki, PKK-ya
bağlı qüvvələr Azərbaycanda siyasi
tələblərlə çıxış edirlər. Faktiki olaraq isə
Azərbaycanda kürd problemi yoxdur.
Hamı kimi kürdlər də bu ölkənin vətən-
daşlarıdır və istədikləri kimi yaşayırlar.

Azərbaycanda kürdlərin fəallaşması
Türkiyə siyasi elitasında da narahatlıq
yaradıb.  Türkiyə siyasətçilərindən biri
“Yeni Müsavat”a bildrdi ki, Azərbaycan
hakimiyyəti və cəmiyyəti bu məsələyə
çox ciddi yanaşmalıdır: “Əslində hələ
bir neçə il əvvəldən proseslər buna
doğru gedirdi. Azərbaycan dövləti vax-
tında lazımi tədbirlər görməli idi.
Türkiyədə də kürd separatizmi belə baş
qaldırdı və sonra onun qarşısını almaq
mümkün olmadı. Odur ki, Azərbaycan
dövləti gecikmədən məsələni həll
etməlidir. Burada Azərbaycanda
kürdlərin fəallaşmasının Türkiyədəki
proseslərin fonunda baş verməsinə də
ciddi yanaşmaq lazımdır”.

“Yeni Müsavat”
Teymur HƏSƏNLİ

Ermənilər 1915-ci ildə 800 min
müsəlman kürdünü qətlə yetirib

Tahir Süleyman: "Bunu erməni mətbuatı da təsdiqləyir"
Nicat Cəbrayılov: "Ermənilərin törətdiyi əməllər təbliğ edilməlidir"

"Özlərini dünyaya mələk kimi göstərən ermənilər 1915-ci ildə
800 min müsəlman kürdünü qətlə yetirib". Bu fikirləri "Diplomat"
qəzetinin təşkilatçılığı ilə düzənlənən mətbuat konfransında mətbu
orqanın təsisçisi və baş redaktoru Tahir Süleyman səsləndirdi. 

T.Süleyman qeyd etdi ki, ermənilər özlərinin çirkin niyyətlərini
həyata keçirmək üçün bütün vasitələrə əl atıb: "Məlumdur ki,
ermənilər rus havadarları hesabına müsəlmanların səxavətindən
istifadə edərək Anadoluya yerləşib. Sonradan digər ərazilərə yayıl-
mağa başlayıb, öz "fikir"lərini gerçəkləşdirməyə çalışıblar.
Ermənilərin müsəlman kürdlərini amansızcasına qətlə yetirməsi
erməni mətbuatında da işıq üzü görüb. 1916-cı ildə çıxan bir mətbu
orqanda 1915-ci ildə 800 min kürdün öldürülməsi faktı yer alıb. O
zaman gedən döyüşlərdə 360 min erməninin qətlə yetirildiyi də
deyilir. Yəni bu soyqırım siyasətini mənfur ermənilər başlayıb. Türk
araşdırmaçıları da belə bir tarixi faktın reallıq olduğunu, 800 min
müsəlman kürdünün soyqırıma məruz qaldığını təsdiqləyir. Eyni
zamanda, Fazil Qaraoğlu adlı müəllifin "Ermənilər və həqiqətlər"
kitabı çox dəyərlidir və burada ermənilərin hansı əməllər törətdiyi,
çirkin siyasətləri real şəkildə əks olunub. Həqiqətlər çılpaqlığı ilə
təsvir edilib. Bütün bunların qarşılığında indi ermənilər özlərini
dünyaya məsum, yazıq kimi göstərir". 

Baş redaktor müsəlman kürdlərinin ermənilər tərəfindən
soyqırıma məruz qalması ilə bağlı ölkədəki xarici diplomatlara
müraciət edəcəklərini, habelə, ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən
təşkilatlar qarşısında məsələ qaldıracaqlarını diqqətə çatdırdı. 

Kürd gəncləri adından danışan Nicat Cəbrayılov əsas
məqsədlərindən birinin Kürd Gəncləri Təşkilatı yaratmaq olduğunu
dedi. O hesab edir ki, bu təşkilatın yaradılması ilə ermənilərin azər-
baycanlıların başına gətirdiyi fəlakətlər barəsində təbliğat işi
aparmaq olar: "Ermənilərin Xocalıda törətdiyi vəhşilikləri, soyqırımı
bütün dünyaya yaymaq niyyətindəyik. 

Bütün dünya bilməlidir ki, ermənilər əslində hansı "işlər" görüb.
Nəinki Xocalıda baş verənlər, həmçinin ermənilərin tarix boyu
müsəlmanların başına gətirdiyi fəlakətlər, törədilən soyqırımlar
təbliğ edilməlidir". 

Zaur ZAHİDOĞLU
Davamı səh. 8

PKK AZƏRBAYCANI DA QARIŞDIRIR
Ölkəmizdə kürd probleminin olduğunu iddia edən bir qrup

separatçı hökumət qarşısında siyasi tələblər qoydu

“İSTƏRDİM Kİ, PARLAMENTDƏ
İKİ KÜRD DEPUTAT OLSUN”

Tahir Süleyman: “PKK ilə əlaqəm olsaydı
mənə beşmərtəbəli bina alıb verərdilər”
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İbrahim İbrahimli: «Diplomat» qəzetinin
PKK-dan aldığı bu göstərişin təsiri bumer-
anq kimi kürdlərin özünə qayıdacaq»

«Məsələnin gündəmə gəlməsi
Azərbaycan hakimiyyətinin kürdləri
himayə etdiyini bir daha ifşa edəcək»

PKK-nın ruporu kimi tanınan “Diplomat”
qəzetinin mətbuat konfransı keçirərək
Azərbaycan dövlətinin ünvanına ittihamlar
yağdırdığı barədə məlumat vermişdik. Bir
qrup kürd əsilli gənc Ilham Əliyevə müraciət
edərək bildirib ki, kürdlər Azərbaycanda bir
xalq kimi məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir.
Azərbaycanda digər xalqların uşaq bağçaları,
məktəb, teatr, folklor qrupları olduğu,
mədəniyyətləri telekanallarda təbliğ edildiyi
halda, kürdlər bundan məhrum olunub.
Həmçinin Milli Məclisdə digər xalqlardan dep-
utatlar olduğu halda, kürdlərin parlamentdə
təmsilçisi yoxdur. 

Ötən sayımızda da qeyd etmişdik ki, belə
bir tədbirin keçirilməsi təsadüf ola bilməz.
Versiyalardan biri odur ki, tədbir hakimiyyətin
sifarişilə təşkil edilib. Məqsəd də, adının ter-
rorçu təşkilat PKK ilə yanaşı hallandırılmasını
önləmək və kürdləri himayə etmədiyini
diqqətə çatdırmaqdır. 

Yəni kürdlərin Azərbaycan dövlətindən
narazılıq etməsi hakimiyyətin kürdlərə xüsusi
imtiyaz verməsi, PKK-nı dəstəkləməsi kimi
faktların həqiqət olmadığı barədə rəy yarat-
mağa hesablanıb. Hələ bir neçə il əvvəl
Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycan
hökumətinin PKK ilə əlaqələrinə diqqət çək-
mişdi. Bundan başqa, terror təşkilatının rəh-
bəri, hazırda həbsdə olan Abdullah Öcalan
məhkəmə prosesi zamanı Azərbaycanın PKK-
nın əsas maliyyə mənbəyi olduğunu bəyan
etmişdi. Üstəlik  Azərbaycan hakimiyyətində
kürd əsilli məmurların yüksək postlar tutması
və onların PKK ilə münasibətləri barədə də
iddialar var. 

Başqa bir versiyaya görə, Azərbaycandakı
separatçı kürdlər hakimiyyətdəki himayədar-
larına güvənərək düşünürlər ki,  iddialarını
açıq şəkildə bəyan etməyin zamanı gəlib. 

Nəhayət üçüncü versiya belədir ki,

Türkiyədəki son parlament seçkilərində 35
deputat yeri qazanan PKK-ya bağlı Barış və
Demokrat Partiyası Türkiyədə aranı qarışdır-
maqla məşğul olduğu bir vaxtda, terror təşki-
latının Azərbaycandakı qolu da burada fəal-
laşıb və separatçılıq fəaliyyətinə start verib.

Azərbaycanda 
kürd problemi varmı?

Siyasi ekspert Ibrahim Ibrahimliyə
müraciət edib bu versiyalardan hansının real

ola biləcəyini soruşduq.
I.Ibrahimli hesab edir ki, Azərbaycanda

heç vaxt milli azlıq, eləcə də kürd problemi
olmayıb: “Hələ milli hakimiyyət dövründə
Əbülfəz Elçibəyin ilk fərmanı Azərbaycanda
yaşayan milli azlıqlarla bağlı oldu. Türkiyə bir
neçə dəfə PKK məsələsini Azərbaycan
hakimiyyəti qarşısında qaldırıb. Zaman-
zaman Iraqdan, Türkiyədən Azərbaycana
PKK-çı kürdlər axın edib. Mətbuatda da
Gəncəbasarda, Göygöl ətrafında PKK-çı
kürdlərin planlı şəkildə yerləşdirilməsi barədə
xəbərlər gedib. Eyni zamanda Türkiyənin təh-
lükəsizlik orqanlarının məlumatlarına görə,
Azərbaycanda PKK-nın dayaqları for-
malaşdırılıb, Naxçıvanda və digər bölgələrdə
PKK-ya bağlı qüvvələr bu terrorçu təşkilata
maliyyə yardımı edir. Hətta Öcalan öz

məhkəməsində açıq şəkildə ifadə etmişdi ki,
Azərbaycanda PKK-nı maliyyələşdirən mən-
bələr var. Bu məsələ ayrı-ayrı vaxtlarda
Azərbaycanla Türkiyə arasında gərginlik də
yaradıb. Hətta Türkiyə açıq şəkildə bildirib ki,
Azərbaycanın hakimiyyət dairələrində PKK-nı
dəstəkləyən, PKK kürdlərinin Azərbaycanda
yerləşdirilməsinə yardım göstərən xüsusi
qüvvələr var”.

“Diplomat”ı PKK danışdırır?
I.Ibrahimli hesab edir ki, məsələnin

qabardılmasının və yenidən gündəmə gətir-
ilməsinin başlıca səbəbi Türkiyədə baş verən
hadisələrdir: “Türkiyədə bütün dünyanın
diqqətini cəlb edən, azad, ədalətli, demokratik
seçki keçirildi. Bu da Türkiyə hakimiyyəti və
cəmiyyətinin ”Demokratik açılım" prosesini
həyata keçirməyə hazır olmasının nümunəsi
idi. Bu proses də Türkiyədə kürd probleminin
həllinə gətirib çıxarır. AKP hakimiyyəti etnik
kürdlərlə PKK-çı kürdləri bir-birindən ayıra
bildi. Bunun nəticəsi olaraq PKK-nın pis
vəziyyətə düşməsi Türkiyə ilə yanaşı
Azərbaycanda da vəziyyətin gərginləşməsinə
gətirib çıxardı. PKK məsələni yenidən
dünyanın gündəminə gətirmək istəyir.
Türkiyənin dünyanın siyasi səhnəsində
aparıcı qüvvə kimi ortaya çıxması, Avropanın
onunla hesablaşmağa başlaması PKK-çı
kürdləri narahat edir. Avropada fəaliyyət
göstərən PKK-çı təşkilatların strukturları ləğv
edildi, bank hesabları donduruldu. Bütün bun-
lar Türkiyənin uğurlu siyasətinin nəticəsi idi.
Kürdlər hesab edir ki, Azərbaycanda bu
məsələni qabartmaq onların xeyrinədir. Amma
bu, əks-effekt verəcək”. 

Ekspertin fikrincə, “Diplomat” qəzetinin
PKK-dan aldığı bu göstərişin təsiri bumeranq
kimi kürdlərin özünə qayıdacaq: “Kürdlərin
Azərbaycanda yeritdiyi bu siyasət iflasa
uğrayacaq. Çünki bu, Türkiyədəki siyasi
dairələrin, həmçinin Azərbaycan cəmiyyətinin
narazılığına səbəb olacaq. Hakimiyyətin
yuxarı dairələrində təmsil olunan Bəylər
Əyyubov və onun ətrafında olan qüvvələrin
kürdləri himayə etməsi bir daha açıqlanacaq
və ifşa olunacaq”.

Əvvəli səh səh. 6
Azərbaycanda yaşayan bir qrup

kürd gənci prezident İlham Əliyevə
müraciət ünvanlayıb.
AZXEBER.com-un məlumatına
görə, "Diplomat" qəzetinin redaktoru
Tahir Süleymanov bildirib ki,
müraciətin məqsədi digər azsaylı
xalqlara yaradılan şəraitin kürdlər

üçün də yaradılmasıdır: “Bu gün
Azərbaycanda yaşayan digər
azsaylı xalqların folklorunu,
mədəniyyətinin təbliğini telekanal-
larda görmək mümükündü. Lakin
kürd xalqına qarşı mənfi münaisbət
mövcuddur. Bu münasibəti aradan
qaldırmaq üçün Azərbaycan prezi-
dentindən kömək istəyirik”.

Kürd gəncləri adından çıxış edən
Nicat Cəbrayılovun sözlərinə görə
kürd xalqı assimilyasiya
mərhələsindədir və belə davam etsə
bir xalq kimi aradan çıxmaq təh-
lükəsi var: “Biz kürd xalqının aradan
çıxmaması üçün bu müraciəti
ünvanlayırıq. Kürd mədəniyyətinin
təbliğ edilməsi, kürd dilində mək-

təblər və dil kursları yaradılması,
kürd mədəniyyət mərkəzlərinin açıl-
masına Azərbaycan dövləti öz
yardımını göstərərsə bu kimi prob-
lemlər aradan qalxa bilər. 

Tədbirdə həmçinin ermənilərin
təkcə Azərbaycan türklərini deyil,
1915-ci ildə səkkiz yüz min müsəl-
man kürdünü qətlə yetirməsi ilə

Kürd gənclər prezident
İlham Əliyevə müraciət etdilər

“PKK-çı kürdlərin 
niyyəti iflasa uğrayacaq”
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Abdullah Öcalan, 1999 yılında
İmralı'ya getirildiği zaman subaylarla
görüşmeler yapmış. Bu konuda
Ergenekon operasyonlarından sonra
dikkate değer açıklamalarda bulun-
muştu. PKK'nin Fırat Haber Ajansı,
Öcalan'ın anlattıklarını kamuoyu
şöyle aktardı:

Öcalan subaylarla 1999
görüşmesini anlatıyor "Buraya getir-
ildiğimde Kıvrıkoğlu'nu temsilen
gelenler vardı. O zaman dikkatimi
çekmişti, çok ürkeklerdi, adeta kısık
sesle konuşuyorlardı. Ben şaşırıyor-
dum, bir genelkurmay başkanını
temsilen gelenler nasıl böyle korkar
diye. Sonradan farkettim ki,
Kıvrıkoğlu NATO'dan habersiz
olarak birşeyler yapmak istedi.
Kıvrıkoğlu, gerçekten kıvrak
zekâlıymış, tehlikeyi görmüştü, birlik-
te çözümden yanaydı ama izin ver-
mediler, o ekibi tasfiye ettiler. O
zaman Ecevit de dürüstü; bir şeyler
yapmak istiyordu. Ama etkisi-
zleştirdiler. Ecevit'e yapılanlar orta-
da." (Fırat Haber Ajansı'ndan Oda
Tv aktarıyor, 19 Mart 2010)

Öcalan, açıklamasının devamın-
da, Deniz Kuvvetleri'ndeki subay inti-
harları üzerinde duruyor ve
Ergenekon operasyonuyla tasfiye
edilen subayların içinde, Kürt mese-
lesini birlik yönünde çözmek isteyen-
lerin bulunduğunu belirtiyor.

Bu açıklamada, Türkiye'yi
bugünkü dağılmaya getiren sürecin
önemli gerçeklerini bulabiliriz.
Öcalan'ın anlattıkları, "Millenium
Challenge2002/Binyılın Meydan
Okuması 2002" başlıklı ABD tarihinin
en büyük askeri tatbikatı ve
Ergenekon Tertibi konusunda da
önemli ipuçları veriyor. 1999 son-
rasında yaşanan sürecin bu açıkla-
maya da yansıyan kilometre taşları
şöyle sıralanıyor:

TSK "kısık sesle"
konuşuyor

- 1999 yılında Türk Silahlı
Kuvvetleri, Kürt sorununu çözme
planına Abdullah Öcalan'ı da katmak
için girişimde bulunuyor. Bu girişim,
ABD ve NATO'yu devre dışı
bırakarak, sorunu Türkiye içinde
çözmeye yöneliktir. TSK, kendi
vatanında ABD istihbaratı duymasın
diye "kısık sesle" konuşmakta ve
gizli çalışmaktadır.

- Ancak "kısık ses" bir işe
yaramıyor, ABD'nin kulakları, bu ses-
leri duyuyor.

28 Şubat'ın "binyılına"
ABD'nin "Binyıllık

Meydan Okuması"

- Genelkurmay Başkanı Org.
Kıvrıkoğlu, "Batı destekli irticaya
karşı" olduğu resmen açıklanan 28

Şubat Hareketini "Bin yıl sürdürme"
kararlılığını 1999 yılı Eylül ayında
dile getiriyor. Aynı anda, ABD Silahlı
Kuvvetleri, Türkiye'yi işgal tatbikatını
hazırlama kararı alıyor. Tatbikat,
ABD'nin resmi açıklamalarına göre,
üç yılda hazırlanıyor ve 2002 yılı 24
Temmuz günü, Lozan yıldönümünde
başlatılıyor ve Sakarya Savaşı kadar
(22 gün) sürdürülüyor. Tatbikatın adı,
Kıvrıkoğlu'nun "binyılına" cevaptır:
"Binyılın Meydan Okuması". Binyıla
binyıl!

ABD ve İsrail'in 
2002 darbesi

- 28 Şubat süreci, Ecevit'i iktidar
yapmıştı. ABD, 28 Şubat'a siyasal
cevap olarak, AKP iktidarını tezgâh-
ladı. 2002 yılında, Kıvrıkoğlu'nun
genelkurmay başkanlığının bir yıl
uzatılması, Ergenekon şemalarıyla
önlendi. MİT Müsteşarı Şenkal
Atasagun, ABD'nin planladığı dar-

benin gereği olarak, kendisinin 2009
yılında "uydurma" olduğunu itiraf
ettiği Ergenekon şemalarını Ahmet
Necdat Sezer'e verdi. Devlet Bahçeli
ve Mesut Yılmaz yönlendirilerek
Org. Hilmi Özkök genelkurmay
başkanı yapıldı. Ecevit hükümeti
bertaraf edildi ve Tayyip Erdoğan-
Abdullah Gül ikilisi bir "ereken
seçim" tertibiyle BOP Eşbaşkanlığı
koltuklarına oturtuluyor.

- Böylece Türkiye, ABD'nin Irak'ı
işgal takvimiyle uyumlu hale getirildi.

Öcalan "Lozan'ı 
güncellemek"ten
Sevr tezgâhına

- Yakalandıktan sonar 2003 yılına
kadar, "Sevr tehlikesine karşı,
Lozan'ı güncelleyelim" diyen
Abdullah Öcalan, ABD-İsrail-AKP
kutsal üçlüsünün denetimine geçiyor
ve kaos planı yürürlüğe sokuluyor.

- Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, İşçi
Partisi'ne ve Türkiye'nin diğer yurt-

sever güçlerine karşı yürütülen
Ergenekon operasyonuyla, ABD-
İsrail-AKP üçlüsünün "Kürt
Açılımı"nı önleyecek güçler etkisi-
zleştiriliyor.

ABD-İSRAİL-AKP-TESEV-
TÜSİAD-PKK/BDP

işbirliğiyle nereye

- Türkiye ABD-İsrail güdümünde
TÜSİAD-TESEV mafia sermayesi
ve AKP-PKK işbirliğiyle uygulanan
millî devletin dağıtılması, Kemalist
Devrimin bütünüyle tasfiyesi, mil-
letin dağılması, vatanın parçalan-
ması ve toplumun iç çatışmalarda
çırpınması aşamasına getiriliyor.

- Libya'ya Haçlı seferinden
sonra, Suriye'ye karşı savaş tam-
tamları, artık yalnız Atlantik'in karşı
kıyısında değil, en son MGK bildiri-
lerinde bile çalınıyor.

ABD ve İsrail'in zoru ve

Türkiye'nin zoru

Türkiye'nin 1999 yılından beri
yaşadıkları, Kürt sorununu Türkiye
kendi içinde Kürdünü kucaklayarak
mı çözecek, yoksa ABD-İsrail planı
uygulanakarak Fırat ırmağına kadar
dayanan Büyük İsrail mi kurulacak
sorusuna verilen cevapla ilgilidir.
Abdullah Öcalan, Türkiye'nin millî
kuvvetleri ile ABD-İsrail kuvvetleri
arasında gidip gelmektedir; tarafını
kuvvete göre belirlemektedir.

Şu anda ABD-İsrail'in zoru,
Türkiye'yi dağıtmakta ve iç çatış-
malara sürüklemektedir.

Türkiye'nin zoru, ABD'nin oyu-
nunu bozar. Yeter ki, ABD-İsrail işbir-
likçisi AKP iktidarı devrilsin ve bir
millî hükümet kurulsun. Türkiye'nin
birliğinden yana olan Kürdümüz,
Türkiye'nin zoru içindedir. ABD ve
İsrail zoru içinde rol üstlenenler, tar-
ihsel bir ihanete gözü kapalı koşuy-
orlar.

Bağımsızlar Gurup 
Kurmak İçin BDP'ye Katıldı  

Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu
Bağımsız milletvekillerinden 29'u BDP'ye
geçti. BDP milletvekillerinin yarın
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yapıla-
cak görüşmenin ardından grup kurmak
için Meclis’e başvuracaklar.

BDP Genel Merkezi’nde toplanan
bağımsız milletvekillerinden 25'i, BDP'ye
geçerken Hatip Dicle, Faysal Sarıyıldız,
Kemal Aktaş, Selma Irmak, Gülser
Yıldırım ve İbrahim Ayhan cezaevinde
tutuklu bulundukları için Leyla Zana,
Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk ise siyasi
yasaklı oldukları için grupta yer alamıyor.
Yine Levent Tüzel, Emek Partisi Genel
Başkanı olduğu ve Şerafettin Elçi'de
KADEP Genel Başkanı olduğu için grup-
ta yer alamıyor.

GÜL'E İLETİLECEK 
MESAJLAR

Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’le yarın görüşecek olan BDP'liler
görüşme öncesinde BDP Genel
Merkezi'nde toplandılar. BDP'liler toplan-
tıda, Cumhurbaşkanı Gül'e sunacakları
formül üzerinde çalıştıkları öğrenildi.
Toplantıda Gül'e, Hatip Dicle'nin yeniden
vekil seçilebilmesi için Diyarbakır’daki
tüm milletvekillerinin istifa ettirilerek ara
seçime gidilmesi, Anayasa ve ceza
kanununda değişiklik yapılması konusun-
da öneriler götürülecek.

Edinilen bilgilere göre Türk ve Elçi,
Cumhurbaşkanı Gül'e çözüme dönük
somut adım atılmadıkça Meclis boykotu-
nun süreceği mesajını vereceği öğrenildi.
Hükümetten çözüme yönelik somut ve
güçlü mesaj alınması için Gül’den arabu-
luculuk yapması istenecek. Ayrıca KCK
tutuklusu vekillerin tahliyesinin çözüme
yetmeyeceği ve Hatip Dicle konusunun
kesinlikle çözülmesi gerektiği anlatılacak.

Mardin Milletvekili Ahmet Türk ise
sorunun çözümü için Gül'den arabulucu
olmasini isteyeceklerini belirterek "Biz
çözüm önerilerimizi sunacagiz.
Kendilerinden araci olmalarini isteyece-
giz" diye konuştu.

BDP’li vekillerin yarın Abdullah Gül’le
yapılacak görüşmenin ardından
TBMM’de grup kurmak üzere başvura-
cakları kaydedildi.

Güç Nerede Öcalan Orada
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İranın xarici işlər naziri Əli
Əkbər Salehi parlamentin təh-
lükəsizlik və xarici siyasət komis-
siyasına çağırılıb. Komissiyada
ona ünvanlanan suallardan biri
Ermənistanın PKK terror təşki-
latını dəstəkləməsinə İranın reak-
siya verməməsi ilə bağlı olub. Bu
barədə İRNA agentliyi məlumat
yayıb. İran parlamentinin bir neçə
üzvü Salehiyə qarşı impiçment
elan olunması haqqında sənədi
imzalayıb. Buna əsas səbəb
Məhəmməd Şərif Məlikzadənin
xarici işlər nazirinin maliyyə
məsələləri üzrə müavini vəzifəs-
inə təyin edilməsi olub, lakin dep-
utatların sözlərinə görə, Salehinin
izah etməli olduğu digər qaranlıq
məqamlar da var. Parlament
üzvləri hesab edirlər ki,
Məlikzadə korrupsiya və başqa
qanun pozuntularına yol verib.
Salehi hələlik parlamentin təh-
lükəsizlik və xarici siyasət komis-
siyasına çağırılıb.

Komissiya üzvü Nadir
Qazipurun nazirə ünvanladığı
sual bundan ibarət olub ki, nə
üçün İran PKK-nı dəstəkləyən
Ermənistana reaksiya vermir?
İRNA agentliyinin məlumatına
görə, Salehi bu məsələ ilə bağlı
ciddi araşdırmaların aparılacağını
və tədbirlərin görüləcəyini vəd
edib. "Mehr" agentliyinin
məlumatına görə, artıq 15 depu-
tat, İSNA agentliyinin yazdığına
görə isə 25 millət vəkili sənədi
imzalayıb. Qanuna əsasən,
nazirə qarşı impiçment elan olun-
ması üçün 10 deputatın da səsi
kifayətdir. İmpiçment deputatların
imzalarını geri götürməməsi şərti
ilə bazar ertəsinə planlaşdırılıbg

Yeri gəlmişkən, dünən
Ermənistan və İran prezidentləri
arasında telefon danışığı da olub.
Məlumata görə, telefon danışığı
İran tərəfinin təşəbbüsü ilə baş
tutub. Tərəflər ikitərəfli münasi-
bətlərin inkişafı və qarşılıqlı
maraq doğuran sahələrdə əmək-
daşlığın genişləndirilməsini
müzakirə ediblər. Bəzi
müşahidəçilər bu danışıqların
məhz İran XİN başçısının
məsələsinin qaldırıldığı bir vaxtda

baş tutmasını Tehranla İrəvan

arasında yaşana biləcək incikliyin
qarşısını almaq cəhdi kimi də
qiymətləndirirlər. 

İqtisadi-siyasi proseslər və
beynəlxalq əlaqələr elmi araşdır-
malar mərkəzinin rəhbəri, profes-
sor Vaqif Arzumanlı bildirdi ki,
Ermənistan - PKK əlaqələrinə
münasibət bildirməmək konkret
olaraq bu ölkənin xarici işlər
nazirinin mövqeyi deyil, bu İran
dövlətinin siyasətidir: "Fikir ver-
səniz, belə vəziyyətlərdə mütə-
madi olaraq prezidentin, onun
şərq məsələləri üzrə ayrı-ayrı
müşavirlərinin, din xadimlərinin
və digərlərinin timsalında Xarici
İşlər Nazirliyinin başı üzərindən
münasibət bildirilməkdədir. PKK
məsələsinə münasibət
bildirməmək də məncə, İran-İraq
və İranın Qərbə münasibətlərilə
bağlıdır. Bundan əlavə, hazırda
İranda prezidentlə dini rəhbər
arasında münasibətlər çox
sərindir və güman ki, XİN
başçısının bu cür vurulmasında
məhz bu amil də rol oynayır", -
deyən professor dövlət başçısı
Mahmud Əhmədinejadın
ermənistanlı həmkarı Serj
Sarkisyanla telefonda danışması-
na gəldikdə bildirdi ki, o, İran
prezidentinin İrəvana PKK
məsələsi ilə bağlı telefon açdığını
düşünmür. Professorun fikrincə,

telefon danışıqları çox güman ki,

M.Əhmədinejadın İrəvana təxirə
salınmış səfəri ilə bağlıdır:
"Sonra da ki, tərəflərin danış-
mağa mövzuları çoxdur. İran bu
gün Ermənistan üçün daha çox iş
görür. İran suyundan istifadə
etdiyimiz Araz çayı üzərində Su
Elektrik Stansiyası tikərək
Ermənistanı enerji ilə təmin edir.
Bu gün İran Ermənistanın arxas-
ında dayanan ən vacib ölkədir.
Hətta deyə bilərik ki, İran
Ermənistanın bir növ "çörək
ağacı"dır. Bu iki ölkə arasında
əlaqələr bildiklərimizdən daha
genişdir, sadəcə, Tehran istəmir
ki, elədikləri reklam olunsun, ona
görə də çalışır ki, siyasətini sakit
tərzdə həyata keçirsin".

Maraqlıdır, son illər ərzində
İranla Türkiyə arasında ikili
münasibətlər də çox irəli gedib.
Yəni Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
iqtidarı dönəmində Ankara İran
üçün çox işlər görüb. Belə
olduğu təqdirdə nəzərə alsaq ki,
PKK təkcə Türkiyənin deyil, həm
də İraq, Suriya, eləcə də İranın
başını ağrıda biləcək bir prob-
lemdir, o zaman niyə İran özünü
gözləyən bir təhlükənin aradan
qaldırılmasında Türkiyəyə
dəstək verməsin? Axı İranda
kürdlərin ayrıca vilayəti mövcud-
dur və orada təxminən 8 milyon
nəfər kürd yaşayır. Hətta onu da

nəzərə alaq ki, İran kürdləri də

bu ölkədən ayrılmaq üçün öz
təşkilatlarını yaradıblar.
V.Arzumanlı bildirdi ki, İran İslam
Konfransı Təşkilatı istisna
olmaqla, bütün beynəlxalq təşki-
latlarda Qərb - Şərq
məsələlərində Birləşmiş Ştat-
ların təzyiqlərinə məruz qalır:
"Hansı ki, Türkiyə həm müsəl-
mançılıq, həm də qonşuluq amili-
ni nəzərə alaraq həmişə ABŞ-ın
təzyiqlərini yumşaltmağa çalışıb.
Konkret kürd məsələsinə
gəldikdə isə əvvəllər "Böyük
Kürdüstan" planına dörd dövlət
salınırdısa (Türkiyə, İraq, İran və
Suriya), indi həmin ölkələrin sayı
Azərbaycan da əlavə olunduğu
üçün 5-ə çatdırılıb. Amma İran
bunu dəqiq bilir: nə qədər ki,
Türkiyə dövləti mövcuddur,
"Böyük Kürdüstan" planı reallaş-
mayacaq. Yeri gəlmişkən,
budəfəki seçkidə kürdlər Türkiyə
parlamentinə 36 deputat keçirə
bilib. Amma bu o demək deyil ki,
onlar orada nə isə edə biləcək-
lər. Ümumiyyətlə, kürd
məsələsində Türkiyə ilə yanaşı,
bölgənin bir çox ölkəsinin adı
keçdiyindən, prosesin qısa
zamanda həll olunacağını
düşünmək olmaz. Məncə, İran
məhz bu səbəbdən məsələyə
belə ehtiyatla yanaşır". 

Vüsal Tağıbəyli

Ermənistan-PKK 
əlaqələri Tehranı silkələdi
İranın xarici işlər naziri Əli Salehi məsələ ilə bağlı parlamentə çağırılıb
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Peyama Serokê Herêma
Kurdistanê ya di derbarê ji aliyê
Artêşa Komara Îslamiya Îranê ve
bombebarankirina navçeyên
tixûban

Bi navê xwedayê
mezin û dilovan

Careke din topxaneyên
Artêşa Komara Îslamiya Îranê
dest bi bombebarankirina
navçeyên tixûbê Herêma
Kurdistana Iraqê kirine ku bi vê
sedemê zerer û ziyanê gihan-
dine gundnişîn, cotyar, ajeldar û
xelkê sîvîlê van navçeyan. Her
wiha bi sedema tundiya wê
bombebaranê hejmarek ji
welatiyan koçberbûn û neçarbûn
ji ber metirsiya canê xwe cihê
nîştecîhbûna xwe bi cîh bihêlin.
Li heman demî de berdewamiya
vê kiryarê rewşa wan navçeyan
bi giştî tuşî pişêwiyê kiriye.

Em li demek de hem
protestoya wan bombe-

baranên li ser welatiyan û
navçeyên tixûbê Herêmê dikîn
û bi karekî ne bi cîh datînîn.
Em bawerin ku ev cure kar
ziyanê bi pêwendiya di
navbera Herêm û Komara
Îslamiya Îranê digihînê û tu
pasawek jî ji bo van bombe-
baranan tûne û li şûna dirustki-

rina tirs û gûmanê hewl bidin bi
rêya diyalogê ji bo pirs û gîr û
giriftan çareseriyeke guncaw
bê dîtin û hemû aliyek bigihînê
wê baweriyê ku bi tundutîjî û
bombebaran kirinê tu
armancek nayê holê.

Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê

Îro bi amadebûna cîgirê serokê Rêxistina
Sosyal Internasyonal rêzdar Celal Talebanî, civîna
fermî ya wê rêxistinê bi dawî bû.

Her wiha di wê civînê de, her yek ji serokê
Rêxistina Sosyal Internasyonal George
Papandreou û sekreterê wê rêxistinê Luis Ayala jî
amade bibûn.

Di wê civînê de, rewşa rojhilata navîn, guhert-
inên li navçeyê û bi taybet welatên Erebî, pirsa
jîngehê, navikî /atomî/, karesatên Tsonamiyê û
gelek mijarên din hatin gotûbêjkirin. Hat zanîn ku
di wê civînê de, ji bo çareserkirina wan kêşeyan,
biryarên girîng hatin gitin.

Hêjayî gotinê ye ku beşdarbûna serok Mam
Celal ji aliyê endamên wê civînê ve, bi girîng hat
dîtin û gelek kêfxweş bûn, ji ber ku hem sekreterê

partiyeke deshilatê ye û cîgirê serokê Rêxistina
Sosyal Internasyonal`ê ye û nûnerê dewleta Êraqê
ye jî di wê civînê de.

Hevdîtina Serokkomarê Tirkiyeyê Abdullah Gul ya
bi parlamenterên Eniyê Ahmet Turk û Şerafettîn Elçî re
bi dawî bû. Piştî civînê Parlamanterê Eniya Ked, Azadî
û Demokrasiyê yê Mêrdînê Ahmet Turk civîn nirxand û
got: “Ji helwêsta Serokkomar mirov derdixe ku dê ji bo
çareseriya qeyranê her cor/cûre destpêşxeriyê/însîy-
atîfî bigire destê xwe.”

Ji parlamenterên Eniya Ked, Azadî û Demokrasiyê
Parlamenterê Mêrdînê Ahmet Turk û Parlamenterê
Amedê Şerafettîn Elçî li ser vexwendina/daweta
Serokkomarê Tirkiyeyê Abdullah Gul çûn Koşka
Çankayayê. Piştî hevdîtina li koşkê, Ahmet Turk pirsên
endamên çapemeniyê bersivand û got: “Ji bo çêkirina
makezagoneke demokratîk, em vê pêvajoyê wek keys
û firsendekê dibînin û dinirxînin. Lê belê me dît ku
ferasetekê din jî hey e ku dixwaze pêvajoyê bixitimîne.”

Turk got ku ji Abdullah Gul nêzîkatiyekê erênî û
pozîtîf dîtine û wiha pêde çû: “Me jê re got ku li hem-

berî neheqiyan, em beşdarî Meclîsê nabin. Ez dixwaz-
im li vir dubare, sêbare bêjim, li gor me heta nêzîkatî û
mantelîteya biyanîkirinê biyanîkirin û qewitandinê
hebe, çûyîna Meclîsê tu wateyekê nabexşîne. Ger li
Parlamentoyê tu girîngî û kiryar û karek me tunebe, em
ji bo biçin Parlamentoyê.”

Turk got ku ew hêvî dikin ku her kes û alî ji bo çare-
seriya qeyranê bikeve nava hewldanan. Turk wiha
domand: “Di civînê de ji helwêsta Serokkomar a min jê
derxist ew e ku dê ji bo çareseriya qeyranê her cor/cûre
destpêşxeriyê/însîyatîfî bigire destê xwe.”

Der barê qeyrana heyî de Turk wiha axivî: “Ji bo
çareseriya qeyranê em hewl didin. Lê belê hewldanên
yek alî têr nake, ne bes e. Divê li beramber jî gav bê
avêtin. Ji bo çareseriya qeyranê/krîzê berpirsyarî
gavên zagonî di stûyê parlamento û partiya deshilardar
de ye.” 

Jêder Roj.Tv

Barzanî êrîşên Îranê şermezar dike

Yûnan: Civîna sosyal 
Internasyonalê bi dawî bû
Civîna Rêxistina Sosyalîsta Navnetewî li Yûnanê

Li Kerkûkê Terorîstek mir
û 2 terorîst jî hatin girtin

Jêdereke ewlehiya Kerkûkê ragihand ku îro li
ber xaleke pişkinîna bajarê Kerkûkê 2 terorîstên
daxwazkirî ji aliyê polîsê rêvberiya polîsên navçe
û bajarokên Kerkûkê ve hatine girtin.

Wê jêderê ji PUKmedia`yê re ragihand ku navê
her du terorîstan ev in: Ehmed Mihemed û Casim
Mihemed Hisên.

Ji aliyekî din ve, hat ragihandin ku îro li
navçeya Hewîceyê bombeyeke çandinê bi
terorîstekî de teqiyaye û di encamê de ew terorîst
miriye.

Hat zanîn ku wî tertorîstî pilan kiribû ku wê
bombeyê di nava bajarê Hewîceyê de biteqîne, lê
her bi wî de teqiyaye.

Kerkûk: 3 Ciwan di ava Zapê de fetisîn
J ê d e r e k e

ewlehiya Kerkûkê
ragihand ku îro li
ber ava Zapê 3
ciwanên ku ji bo
nêçîra masiyan
avjenî dikirin, bin-
av bûne û di
encamê de,
jiyana xwe ji dest

dane.
Wê jêderê da zanîn ku di encama lêgerîna tîma

rizgarkirinê de, her sê termên fetisî hatine dîtin.
Di dirêjahiya daxuyaniya wê jêderê de, aşkire

kir ku Elî Hisên û Merwan Hisên birayê hev in û
hevalê wan jî Hisên Îsma`îl e. Ji aliyekî din ve,
jêdereke ewlehiya Kerkûkê ragihand ku li bajarê
Kerkûkê di êrişeke çekdarî de, 2 welatiyên sivîl
hatin birîndarkirin.

Wê jêderê ji PUKmedia`yê re ragihand ku duh
êvarê li taxa El-Urubayê, êrişeke bi çekên bêdeng
li dijî welatiyên sivîl pêk hat û di encamê de, 2
welatî ji aliyê koma çekdar ve hatin birîndarkirin.

Diyala: Polîsek hat kuştin û
2 terorîst birîndarkirin bûn

J ê d e r e k e
e w l e h i y a
Diyalayê ragi-
hand ku îro li
b a j a r ê
B a q u b a y ê ,
p e v ç û n e k e
dijwar di
navbera polîs û
terorîstan de
derketiye.

Derbarê wê pevçûnê de, wê jêderê ji
PUKmedia`yê re ragihand ku di encama wê
pevçûnê de, polîsekî jiyana xwe ji dest daye,
terorîstek jî hatiye kuştin û 1 jî birîndar bûye.

Wê jêderê da zanîn ku otombîla wî polîsî jî, ji
aliyê terorîstan ve hatiye şewitandin.

Gûl bi Ehmed Tirk û 
Şerefedîn Elçî re civiya
Dîsara serokê Tirkiyeyê bi aliyê Kurdî re
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Енокава́н (арм. Ենոքավան)
— село в Тавушской обла-
сти в Армении. Село
названо в честь армянско-
го революционера Енока
Мкртумяна (1896-1920),
основателя коммунистиче-
ской партии в регионе и
это название с 1935-го
года сохраняется до наших
дней.

География

Село Енокаван находит-
ся в северо-восточной
части Республики
Армения, в 10 километрах
на север от города
Иджевана и входит в
состав Тавушского
марза.Северо-восточная
часть Енокавана покрыта
холмами, а южная – высо-
кий каньон, длина которого
достигает 5 км, высота –
100 метров. В этом кань-
оне есть три пещеры,
длина которых от 10 до 30
метров, ширина 15 метров,
а высота 1-10 метров. В
этих пещерах весной,
летом и осенью ночевали
пастухи со своими стадами
овец.

История

Согласно историческим
данным в окрестностях

села проживали курды,
которые занимались ското-
водством, и поэтому
Енокаван раньше называл-
ся Крдеваном (от слова
курд). Они жили в этой
местности до тех пор, пока
территория не перешла к
Грузии: это произошло во
времена правления цари-
цы Тамары (XII век). Так
как курды не были христи-
анами, под давлением
Грузии они покинули мест-

ность и поселились на
склонах горы Алагяз, где
живут и по сей день.

Основание села

Эта территория находи-
лась в составе Грузии в
1812-13 и 1828-29 годы – в
годы русско-турецкой и
русско-персидской войн. В
1828г., согласно
Туркменчайскому догово-
ру,  присоединяется к
России, а эта территория
остается в составе Грузии
до 1918г. – образования
Первой армянской
Республики.

По историческим дан-
ным село основано в нача-
ле XIX века. Основателями
были Джагаряны (которые
перебрались сюда из
Киликии, согласно изучени-
ям историка С.Джагаряна.
Весь процесс миграции
рода указан в книге автора
«Севкар»), Чибухчяны,

Пашиняны, Ординяны,
которые пришли из
Карабаха. Другие роды – из
Севкара. Изучения над-
гробных камней показы-
вают, что первое захороне-
ние было в 1840 году. Эта
надгробная плита находит-
ся на кладбище церкви
Святого Саркиса, в южной
части села. Церковь сохра-
нилась до наших дней и
функционирует.

Kurdist.ru

Курдский блок против 
допроса спикера Нуджаифи

Как сообщает агентство ПУК-Медиа,
глава блока Альянс Курдистана в ирак-
ском парламенте Фуад Масум объявил,
что его блок не будет подписываться под
требованием призвать к объяснениям в
парламенте спикера парламента Усаму
аль-Нуджаифи.

Обращение с требованием парламент-
ского допроса спикера было инициирова-
но шиитскими политиками в связи с
заявлением спикера в США, которое
было истолковано в том смысле, что спи-
кер призывает к созданию особого сун-
нитского региона и "расколу Ирака".

Мала Бахтияр: курдский 
народ не откажется от Киркука

Член Политбюро ПСК Мала Бахтияр,
принял в четверг делегацию Миссии
Организации Объединенных Наций по
оказанию помощи Ираку (МООНСИ) во
главе с руководителем Эрбильского пред-
ставительства. 

Стороны обсудили политическую
ситуацию в регионе, ход встречи между
политическими партиями, а также взгля-
ды курдских лидеров на проблему спор-
ных районов и 140 статьи.

Мала Бахтияр подчеркнул, что Киркук
и другие отделенные районы являются
неотъемлемой частью Курдистана и курд-
ский народ не откажется от них, при том
что курдское руководство стремится вер-
нуть их в Курдистан правовыми мерами.

Курдский блок против
допроса спикера Нуджаифи

Как сообщает агентство ПУК-Медиа,
глава блока Альянс Курдистана в ирак-
ском парламенте Фуад Масум объявил,
что его блок не будет подписываться под
требованием призвать к объяснениям в
парламенте спикера парламента Усаму
аль-Нуджаифи.

Обращение с требованием парламент-
ского допроса спикера было инициирова-
но шиитскими политиками в связи с
заявлением спикера в США, которое
было истолковано в том смысле, что спи-
кер призывает к созданию особого сун-
нитского региона и "расколу Ирака".

Как Древнее Курдское Село Крдеван 
Стал Современным Армянским
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Курдские депутаты турецкого 
парламента вновь вступили в БДП

Как сообщает агентство Ак-Ньюс, 33 из 35 неза-
висимых депутатов, избранных в турецкий парла-
мент от прокурдского блока Труда, Свободы и
Демократии, формально вернулись в ряды Партии
мира и демократии. Ранее они вышли из этой пар-
тии, чтобы иметь возможность баллотироваться в
депутаты, не опасаясь, что они не одолеют назна-
ченный для партий 10% национальный порог. 

Об этом заявил агентству представитель блока
Труда, Свободы и Демократии Фелиз Коч. По его
словам, вне БДП из депутатов остаются один из
руководителей Трудовой партии (ЕМЕП), Левант
Тюзель и лидер Демократической партии (КАДЕП)
Шерафеттин Эльчи, но, по словам Коча, при
необходимости все курдские депутаты будут дей-
ствовать единодушно. 

Koч также твердо уверен, что заседаниях курд-
ских депутатов, которые проводятся в Диярбакыре,
не следует воспринимать как "сепаратистский пар-
ламент", как назвали их некоторые турецкие поли-
тики. 

Говоря о бойкоте парламентской присяги, Коч
заявил, что курдский блок начнет посещать засе-
дания парламента, как только "парламент отменит
решение об исключении Хатипа Диджле и освобо-
дит других наших депутатов". 

В соответствии с турецким законодательством,
депутаты, которые не принесли присягу, могут
посещать заседания парламента, но не имеют
права выступать и голосовать.

Турецкая армия ввела чрезвычайное 
положение в Турецком Курдистане

Турецкая армия ввела в среду трехмесячное
чрезвычайное положение в Турецком Курдистане. 

Чрезвычайное положение - включающее комен-
дантский час для жителей района - вступает в силу
с 1 июля, объявил турецкий военный командую-
щий.

Курдская прокуратура 
возмущена оправданием офицера, 
виновного в геноциде курдов

Курдский
п р о к у р о р
заявил, что
он собирает
д о п о л н и -
т е л ь н ы е
доказатель-
ства против
и р а к с к о г о
военнослу-
ж а щ е г о ,
оправданно-

го по делу об участии в геноциде курдов, и наме-
рен начать новый процесс. 2 июня Великий Судья
Высшего уголовного суда Ирака Асо Мухаммед
оправдал Садика Савбила за отсутствием доказа-
тельств. Савбила обвинялся в соучастии в массо-
вых убийствах в районе Гермиян.  Прокурор
Мохаммед Салех заявил, что он не только намерен
возобновить дело против Салеха, но и возбудить
против суда жалобу на "незаконно поспешное
закрытии дела". После вынесения приговора, про-
курор Сардар Ахмед сказал тому же агентству, что
прокуратура представила судье все необходимые
доказательства, но судья забыл о них.  "Мы счита-
ем, что подсудимый виновен в совершении геноци-
да и пыток курдского гражданского населения",
сказал он.  "Мы докажем, что такие судебные  дела
не могут быть закрыты после трех сессий и заслу-
шивания только четырех истцов и принятия реше-
ния менее чем за 24 часа".

Провинция Киркук начнет
покупку электроэнергии у част-
ных поставщиков в Курдистане
ввиду того, что Багдад недоста-
точно снабжает ее электроэнер-
гией. Об этом, согласно агент-
ству "Франс Пресс", заявил во
вторник киркукский губернатор. 

"У нас есть подписанный
контракт для решения пробле-
мы электроэнергии в Киркуке
летом через покупку 200 МВт у
поставщика в Курдистане", ска-
зал губернатор Киркука. 

По его словам, в этом меся-
це уже начались поставки со
100 мегаватт, которые удвоятся
к концу июля. Контракт подпи-
сан с Ахмедом Исмаилом,
одним из крупнейших частных
поставщиков электроэнергии в
Курдистане. 

Киркук, который производит
больше электроэнергии, чем
ему выделяется Багдадом, в
январе ненадолго остановил
подачу питания в националь-
ную сеть. 

Она возобновилась только
после того, как чиновники
согласились немедленно увели-
чить квоту Киркука почти на 50
процентов. 

Губернатор сказал, что

поставки будут оплачиваться с
доходов от добычи нефти:
согласно соглашению, Киркук
получает от Багдада $ 1 за каж-
дый баррель нефти, который он
экспортирует, всего на сумму
около $ 1,7 млн. долларов в
месяц. 

Окончательная цена еще не
согласована, но власти в
Киркуке требуют $ 0,06 за кило-
ватт.

Президент Курдистана
Масуд Барзани во вторник
выразил надежду, что сделка
могла бы облегчить страдания
его народа, и подтвердил пре-
тензии Курдистана относитель-
но провинции. 

"Я понимаю ваши страдания
очень хорошо, в области элек-

тричества и других услуг", ска-
зал он в заявлении. 

Поставки будут продолжать-
ся до "возвращения всех этих
областей в Курдистан". 

"Мы настаиваем на том, что
Курдистан заботится о любимой
провинции Киркук, и настаива-
ем на оказании помощи, осо-
бенно в это жаркое время года",
добавил Барзани. 

Три электростанции Киркука
производят около 500 мегаватт
электроэнергии, большая часть
которой направляется в провин-
ции Багдад, Салахеддин и
Дохук. 

В самом Киркуке жители
получают государственное
электричество только на протя-
жении 12 часов в день.

Проблемы курдов усили-
ваются из-за "молчания" США в
связи с турецко-иранскими
обстрелами границ Курдистана.
Об этом заявил агентству АК-
Ньюс Ахмед Хасан, курдский
депутат иракского парламента.
По его словам, защита иракских
границ – обязанность США, "но
вплоть до сих пор они ничего не
сделали в этом направлении". 

Лана Мохаммед, еще один

курдский член иракского парла-
мента, добавила: "Наши соседи
не соблюдают международные
законы. Мы должны оказывать
давление на иракское прави-
тельство с тем чтобы оно заня-
ло твердую позицию и решило
эту проблему". 

"Премьер-министр принял
присягу защищать суверенитет
страны", сказала Мухаммед ",
но, к сожалению, этого не про-

изошло. Таким образом, курд-
ские депутаты должны занять
позицию и вызвать премьер-
министра в парламент [чтобы
он объяснил свое бездей-
ствие]". 

США защищают свои инте-
ресы и потому молчат, добави-
ла она. 

Амин Фарадж, преподава-
тель политологии
Салахаддинского университета
в Эрбиле, сказал агентству, что
ставки для США слишком высо-
ки чтобы рисковать занять твер-
дую позицию, и поэтому "у них
не было никакой позиции по
этому вопросу." В то же время
премьер-министр Нури аль-
Малики сильно связан с
Ираном , и это означает, что он
"конечно, не пожертвует своими
отношениями ради позиции по
бомбардировкам на курдских
границах."

Киркук начал закупку электроэнергии
у курдистанских поставщиков

Курдские эксперты об 
ирано-турецких бомбардировках

Перестрелка в Дерсиме: убито три бойца РПК
Три бойца РПК были убиты в ходе столкновений с турецкими
войсками при поддержке вертолетов, сообщили в среду турец-
кие СМИ. 
По данным агентства новостей  "Джихан", они были убиты в
перестрелке, которая длилась в течение нескольких часов в
городе Тунджели в регионе Дерсим. 
Пресс-секретарь КРГ Рож Велат подтвердил, что в Тунджели
происходит столкновения между РПК и турецкой армией, но
не представил подробную информацию о пострадавших. 
"Военные операции и бомбардировки турецкой армии в при-
граничных районах продолжаются", сказал Велат "турецкая
армия продолжает атаки против партизан РПК".
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Это есть самая главная причина,
заставившая меня составить биографии
шейхов, чтобы духовный сын мог видеть
дело его [духовного] отца, нашел его и
чтобы усилилось старание в его устрем-
лениях. Знай, что у тарика Накшбандийа
имеются  три духовные генеалогии –
«силсила».

Первая «силсила».
Эта линия – “силсила” идет от средо-

точия знания, т.е. от пророка Мухаммада
– да благословит его Аллах и приветству-
ет! – к вратам этого знания, к нашему
великому господину имаму Али ибн Абу
Талибу (родному племяннику пророка
Мухаммада). От него к имаму аль-
Хусейну (сыну Али ибн Абу Талиба); от
него – к имаму Зейну аль-‘Абидину Али
аль- Асгару; от него – к имаму
Мухаммаду аль-Бакиру; от него – к имаму
Джа‘фару ас- Садику; от него – к имаму
Мусе аль- Казиму; от него – к имаму Али
Ризе; от него – к нашему господину
Магфуру аль- Кархи; от него – к ас-Сирри
ас- Сакти; от него – к Абу аль-Касиму аль-
Джунайду аль-Багдади; от него – к шейху
Абу Али ар- Рузбари; от него – к Абу Али
аль- Катибу; от него – к Абу Усману аль-
Магриби; от него – к Абу аль-Касиму аль-
Куркани (Гургани); от него – к Абу Али
аль- Фармади, шейху третьей генеалогии
- “силсила”. И эта “силсила” называется
золотая “силсила” из-за ее связи с благо-
родным семейством пророка Мухаммада
– да будет доволен ими всеми Аллах!

Вторая “силсила”.
Эта линия - “силсила” идет от духа

мира, пророка Мухаммада – да благо-
словит его Аллах и приветствует! -  к
чистому благородству, к нашему господи-
ну Али [ибн Абу Талибу] аль- Муртаде; от
него – к аль- Хасану аль- Басри; от него –
к Хабибу Aль- Аджами; от него- к Дауду
ат-Тайи; от него – к Магфуру аль-Кархи,
шейху из первой “силсилы”, в нем схо-
дятся две “силсилы”, связывающие шей-
хов – да будет доволен ими Аллах!

Третья “силсила”.
Эта “силсила” идет от нашего госпо-

дина, шейха, учителя и образца для нас,
шейха ‘Умара - да будет свята его могила!
- к отцу душ, величайшему и избранней-
шему из пророков, нашему господину
пророку Мухаммаду – да благословит его
Аллах и приветствует! Вся хвала и все
славословия – для Аллаха! И я, ничтож-
ный, нуждающийся в помощи
Всемогущего Аллаха, бедный Мухаммад
Амин аль-Курди аль-Эрбили, удостоился
приобщения к высокому тарикату
Накшбандийа, ко всему общему и част-
ному, к устному и письменному этого
Пути - тарика, к шейху Времени [аль-
Вакт] и мистического Пути - тарика, к
источнику суфийского пути и истины с
помощью нашего господина, мауляны
(господина) Шейха ‘Умара, чей свет осве-
щает мир светом луны – да будет свята
его могила! А он приобщился к тарикату
через своего отца, светоча мусульман-
ской общины и религии, шейха Усмана -
да будет свята его могила! – а он – через
свет ислама, мауляны шейха Халида - да
будет свята его могила! – а он – через
‘‘арифа (“просветленного Аллахом”),
шейха Абдуллаха ад - Дихлави; а он -
через ‘‘арифа, шейха Шамсутдина
Хабибуллаха Джан Джанана Мазхара; а
он – через ‘‘арифа, шейха Нурмухаммад
а аль-Бадауани; а он – через шейха
Мухаммада Сейфуд-дина; а он – через
шейха Мухаммада Ма‘сума; а он – через
своего отца, имама ар-Раббани,
“Обновителя второго тысячелетия”,

шейха Ахмада аль-Фаруки ас- Сирхинди;
а он – через ‘арифа, шейха Мухаммада
аль-Хауаджа аль-Амканки; а он – через
своего отца, ‘‘арифа, шейха Дервиш
Мухаммада; а он – через ‘‘арифа, шейха
Мухаммада аз Захида; а он – через
‘арифа, шейха Насретдина ‘Убайлаллаха
аль-Ахрара; а он – через ‘‘арифа, шейха
Я‘куба аль- Кархи; а он – через ‘‘арифа,
шейха Мухаммада Аляутдина аль-
Аттара; а он – через ‘арифа, имама тари-
ка Накшбандийа, спасителя – халифу,
шейха Мухаммада Бахаутдина ан-
Накшбанда; а он – через ‘арифа, шейха
Амира Кулала; а он – через ‘арифа,
шейха Мухаммада Баба ас-Саммаси;  а
он – через ‘арифа, шейха ‘Али Рамитани;
а он – через  ‘арифа, шейха Махмуда
аль-Инжири Фагнави; а он – через
‘арифа, шейха ‘арифа ар-Рауайкири; а он
– через ‘арифа, шейха ‘Абд аль-Халика
аль- Гудждувани; ; а он – через ‘‘арифа,
шейха Абу Якуба Юсуфа аль-Хамадани;
а он – через ‘арифа, шейха Абу Али аль-
Фармади; он – через ‘арифа, шейха Абу
аль-Хасана аль-Харкани; он – через
‘арифа, шейха Абу Йазида аль-Бистами;
он – через ‘арифа, шейха – имама
Джа‘фара ас-Садика; он – через своего
деда ‘арифа” Касима ибн Мухаммада
ибн Бакр ас-Сиддика; он – через спод-
вижника пророка Мухаммада,  Салмана
аль-Фариси – да будет доволен им
Аллах! – а он – через нашего господина
Абу Бакр ас-Сиддика – да будет доволен
им Аллах! — а он – через пророка
Мухаммада – да благословит его Аллах
и приветствует! – а он – через ангела
Джибрила – мир ему! А он – от Аллаха –
Всемогущ Он и Велик!Знай, что назва-
ния этой духовной линии – “силсила”
различаются из-за смены веков и столе-
тий.  Линия - “силсила”, идущая от Абу
Бакра ас - Сиддика к шейху Тайфуру ибн
Иса Абу Йазиду аль- Бистами, называет-
ся “сиддикийа”, а “силсила”, идущая от
него к аль- Хваджагана, шейху ‘Абд аль-
Халику аль-Гудждувани, называется
“тайфурийа”, а линия -“силсила”, идущая
от него к шейху Бахаутдину Мухаммаду
аль- Уэйси аль- Бухари, называется
“хваджаганийа”, а линия - “силсила”, иду-
щая от него к шейху Абдуллаху аль-
Ахрари, называется “накшбандийа”, то
есть, сводится к слову
“накшбанд”.Значение этого слова –
“скрепление рисунка, изображения”.
“Накш” - изображение печати, если ее
наложили на воск или что-либо подоб-
ное, и закрепление этого изображения
надолго, без того, чтобы оно стерлось.
Или еще “силсила” называется

“накшбандийа”, потому что шейх
Мухаммад Бахаутдин ан-Накшбанд
поминал Аллаха сердцем так часто, что
вид имени Аллаха запечатлелся на
поверхности сердца шейха, и, вслед-
ствие этого, “силсила” стала называться
“накшбандийа”. Я слышал от некоторых
“халифов” – наставников из братства
Накшбандийа,  которые говорили, что
пророк Мухаммад – да благословит его
Аллах и приветствует! – положил свою
ладонь на сердце шейха Бахаутдина,
когда тот находился в состоянии созер-
цания, и очертания ладони преврати-
лись в рисунок. И это слово имеет еще
другие толкования. Затем линия - “сил-
сила”, идущая от него [шейха
Мухаммада Бахаутдина] к имаму ар -
Раббани, “Обновителю второго тысяче-
летия”, шейху Ахмаду аль-Фаруки, назы-
вается “ахрарийа”, а линия - “силсила”,
идущая от него к мауляне, шейху
Халиду, называется “муджаджидийа”, а
линия - “силсила”, идущая от него к
нашему столетию, называется “халиди-
йа”. А в обратном направлении линия -
“силсила” восходит к Господу Богу,
Наставнику на верный Путь, Хозяину
времени, сообразно тому,  чем Он удо-
стоил и чем удостоились от Него некото-
рые шейхи из этой линии - “силсила” из
раскрытия божественного сокровенного
знания. Ведь этот суфийский Путь - тари-
ка – самое подходящее и благоприятное
средство, чтобы достигнуть искренней
чистоты и возвращения к подлинной веч-
ности путем призыва и наставления
непосвященного народа к подлинной
правде и истине, к Аллаху, используя
явное и тайное руководство. Этот Путь -
тарика – ключ, раскрывающий крепости
и страны, и он связан прочной веревкой
Господа до самого Судного
дня.Поскольку третья “силсила сиддики-
йа” является самой известной среди
шейхов благородного суфийского брат-
ства и к ней питает благосклонность наш
шейх и учитель - наставник, шейх ‘Умар
– да дарует Аллах его сокровенное зна-
ние братьям! - поминая шейхов из этой
“силсила” в молитве-дога “хатм аль-
хваджаганг”, - постольку мы, в первую
очередь, позаботились о жизнеописа-
ниях шейхов третьей духовной генеало-
гии - “силсила”, а не о первой и второй
линиях - “силсила”,  начав жизнеописа-
ния и биографии с изложения
достоинств пророка Мухаммада аль-
Мустафы (богоизбранного) – да благо-
словит его Аллах и приветствует!
Возможно он одарит нас божественной
благодатью из потока божественного
проявления, снисходящего на него, и
очистит наши сердца от порочных пятен
ослушания. Воистину, Аллах наставляет
того, кого пожелает, на прямой правед-
ный путь! 

О достоинствах пророка
Мухаммада – да благословит его

Аллах и приветствует! 
Пророк Мухаммад - да благословит

его Аллах и приветствует! – родился в г.
Мекка в понедельник месяца Рабигуль –
аввал в год Слона (570 г. х.э.). Его мать,
госпожа Амина, когда родила его, увиде-
ла свет, который изошел из нее и посве-
тил ему, избавляя от недостатка зрения.

И упал свет на него и сделал видимым
все снизу вверх, до неба. В начале его
кормила Суэйба, служанка его дяди Абу
Лахаба. Затем его кормила молоком
Халима ас- Сагдийа. Он пробыл среди
племени Бану Сагд четыре года. Его
посетил ангел Джибрил – да будет бла-
гословение Аллаха и мир над ними
обоими! – рассек его грудь [и омыл его
сердце от крови]. Халима испугалась за
него и вернула его матери. Амина отпра-
вилась в город Медина, чтобы посетить
родственников, заболела, и когда воз-
вращалась с ним, скончалась и была
погребена в местности аль-Абуа. Ему
было тогда 6 лет. Некая служанка доста-
вила маленького Мухаммада к его деду
Абдал Муталлибу в Мекку, который вос-
питывал внука до достижения им 8 лет.
Затем дедушка умер, завещав воспита-
ние Мухаммада его дяде Абу Талибу,
который очень гордился, что ему оказана
честь попечения  и воспитания
Мухаммада. Аллах – как славен и велик
Он! – повелел ангелу Исрафилу – да
пребудет над ним мир! – чтобы  он был
неразлучно рядом с Мухаммадом. И
ангел был рядом с ним неотлучно, пока
Мухаммаду не исполнилось 11 лет.
Затем Всевышний Аллах повелел ангелу
Джибрилу  - да пребудет над ним мир! –
быть неразлучным с Мухаммадом, конт-
ролируя, сопровождая и охраняя его, но
так, чтобы ангел оставался невидимым и
не разговаривал с
Мухаммадом.Мухаммад вместе с дядей
предпринял путешествие в Шам (Сирия),
достиг города Басра, где его увидел хри-
стианский монах, который усмотрел в
нем признаки пророчества и велел его
дяде возвращаться домой, чтобы иудеи
не убили Мухаммада, возраст которого
составлял тогда 12 лет. Затем Мухаммад
совершил путешествие в Шам с карава-
ном, уже будучи юношей, нанятым гос-
пожой Хадиджа аль-Кубра – да будет
доволен ею Аллах! – для выполнения ее
торговых дел. Мухаммад продал ее
товары, купил другие товары и вернулся
с огромным караваном, с дарами, коих
трудно было сосчитать. И объявила
Хадиджа, что желает помолвки с ним. Он
женился на ней. Ему было 25 лет, а ей 40
лет. Он заслужил репутацию надежного
и верного человека. Когда приблизились
дни божественных откровений, он полю-
бил уединение и уход от людей. Он уеди-
нился в пещере Хира, поминал Бога и
был далек от общения с миром, даже с
семьей, и от занятия имуществом. Он
погрузился в поминание Бога сердцем и
отрешился от всего, что мешало этому. И
возникло для него общение и уединение
в ходе поминания Того, ради которого и
избрал Мухаммад уединение. Он не
переставал пребывать в этом общении и
зеркалу откровения все больше добав-
лялось чистоты и блеска, пока зеркаль-
ная чистота не достигла предельной сте-
пени совершенства. А Мухаммад про-
должал пребывать в пещере Хира до тех
пор, пока не достиг 40 лет от роду. И
когда он находился в таком состоянии,
вдруг перед ним предстала личность и
сказала ему: “Радуйся, о Мухаммад! Я –
ангел Джибрил, а ты пророк Аллаха для
этой “уммы” - общины”. Затем он достал
кусок шелка, унизанный драгоценностя-
ми и вложил его в руку Мухаммада. И
сказал ему: “Читай!”. Мухаммад сказал:
“Я не умею читать”. Ангел обхватил его  и
так сдавил, что из Мухаммада выступил
пот. Затем ангел сказал: “Читай!”. А он
ответил: “Я не умею читать”. 

продолжение следует

ШЕЙХ МУХАММАД АМИН 
АЛЬ-КУРДИ АЛЬ-ЭРБИЛИ
О достоинствах и похвальных качествах суфийского
братства Накшбандийа и его Пути к Богу
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Правительство Курдистана во
вторник провело в здании парла-
мента Великобритании 7-й ежегод-
ный прием, чтобы поблагодарить
британских и международных дру-
зей за помощь в Курдистане, бла-
годаря которой он переживает
значительный экономический и
демократический прогресс. 

Прием совпал с состоявшимся
на этой неделе визитом делегации
деловых кругов из Курдистана в
Лондон, Эдинбург и Белфаст. 

Делегация, которую возглавля-
ли министр торговли и промыш-
ленности Синан Челеби и министр
муниципалитетов и туризма Самир
Абдулла Мустафа также участво-
вала в приеме. 

Министр Фалах Мустафа
Бакир, глава департамента КРГ по
внешним связям, и Баян Сами
Абдул Рахман, Высокий предста-
витель КРГ в Великобритании, при-
ветствовал гостей, в числе которых
были: Государственный министр
по энергетике и изменению клима-
та Чарльз Хендри, Депутат досто-
почтенный Энн Кливид, депутат
Мэг Манн, лорд Климент-Джонс,
баронесса Николсон, депутат
Роберт Халфон, лорд Денис Роган,
депутат Роберт Уолтер и другие.
На приеме также были депутат
Дейв Андерсон, секретарь всепар-
ламентской группы по Курдистану
и председатель лейбористских
друзей Ирака. 

Г-жа Абдул Рахман сказал
гостям: "Я рада сказать, что после
медленного старта,
Великобритания начинает свой
вход  в бизнес-ландшафта
Курдистана. Великобритания в
настоящее время возглавляет в

Европе и Америке  число компаний
с присутствием в Курдистане. К
укреплению наших коммерческих
связей, обе стороны могут служить
своему народу путем создания
рабочих мест и повышение благо-
состояния". 

Г-жа Абдул Рахман также рас-
сказала о демократическом про-
грессе Курдистана и сослалась на
недавее выступление сэра Джона
Мейджора в парламенте
Курдистана, в котором он сказал
Курдистан и Ирак может создать
пример для своих ближайших
соседей на Ближнем Востоке в их
текущей революций. Г-жа Абдул
Рахман добавила: "Мы многого
добились в Курдистане, и мы
должны идти дальше - в укрепле-
нии наших институтов, укреплении
нашей демократической практики
и делать больше для поощрения
прав женщин Мы добились успе-
хов во всех этих областях, и я
рада. сообщить, что наш парла-
мент недавно принял закон по
борьбе с бытовым насилием и
FGM". 

На приеме также присутствова-
ли дипломаты, представители
Шотландии и Северной Ирландии,
компаний и университетов, курд-
ского и иракского сообщества в
Великобритании и друзья
Курдистана, которые принималши
участие в культурных, образова-
тельных и коммерческих обменах с
Иракским Курдистаном. 

Министр Бакир, в своем выступ-
лении сказал: "Я хотел быть сего-
дня особо поблагодарить всех
наших друзей в Великобритании,
старых и новых, за тяжелую работу
и поддержку, оказываемую нам в

течение многих лет, и в частности,
поблагодарить британское прави-
тельство за последнее превраще-
ние британского офиса в Эрбиле в
полноценное генеральное кон-
сульство, что укрепит политиче-
ские, экономические и культурные
связи между регионом и
Великобританией. Есть еще много,
что мы можем сделать вместе, для
жителей нашего региона и осталь-
ного Ирака, которые все заслужи-
вают лучшего будущего". 

Депутат Надим Захави, сопред-
седатель Всепартийной группы по
Курдистану, который в этом году
дважды посетил Курдистан, также
выступил на приеме, сказав: "В
наш последний визит в Курдистан,
мы смогли увидеть не только боль-
шой прогресс, который совершил
Курдистан, но на наших встречах с
парламентариями и различными
группами в парламенте, мы смогли
открыто обсудить многие пробле-
мы, с которыми они сталкиваются
в настоящее время и как мы
можем учиться друг у друга в пре-
одолении вызовов и делать луч-
шую политику". 

Бизнес-делегация также приня-
ла участие в форуме по торговле,
инвестициям и бизнесу в
Курдистане, состоявшемся в
Лондоне. Форум создал возмож-
ность для курдских лидеров бизне-
са встретиться с представителями
британских фирм и объяснить, как
делается бизнес в Курдистане, а
для британских компаний - быть в
курсе инвестиционных возможно-
стей в регионе, в том числе по
энергетике, туризму и инфраструк-
туре. Визит был организован
Представительством КРГ в
Великобритании. 

В более ранней встрече делега-
ции с Мэг Манн председателем
Всепартийной группы по
Курдистану, г-жа Манн сказала:
"Для нас, как для членов
Всепартийной группы, очевидно,
что Курдистан и Великобритания
должны иметь больше торговли.
Для нас это играет приоритетное
значение, мы регулярно лоббиру-
ем министров и говорили об этом в
парламенте. Люди действительно
начинают понимать. Я была в
Курдистан три раза за 18 месяцев.
Как преобразился Курдистана
только за это время!"
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КРГ провело прием в Лондоне Совет министров Ирака заменил 
руководство комитета по 140 статье

По поста-
н о в л е н и ю
и р а к с к о г о
С о в е т а
м и н и с т р о в ,
будет заменен
глава комитета
по 140 статье.
Об этом

сообщил агентству АК-Ньюс представитель
Курдистана в комитете Мухаммед Ихсан. По его
словам, на место нынешнего главы Раида
Фахими будет назначен министр транспорта и
связи Хади Абдулла Фархан Амери. 

Ихсан добавил: есть и другие изменения в
руководстве комитета, которые будут объявле-
ны позже. Он также сказал, что комитет перехо-
дит под эгиду  Генерального секретариата
Совета министров, а не руководства Совета. 

Шиит Амери, депутат от Высшего исламско-
го совета Ирака в провинции Дияла, был также
назначен руководителем иракского Совета  по
хаджу.

Турецкий Курдистан: боевые 
действия продолжаются

Как сообщает агентство "Фират", в ночь на
четверг в результате столкновений с турецкой
армией и воздушных обстрелов в районе
Дерсим (Тунджели) убито по меньшей мере три
партизана РПК.

Турецкое агентство "Доган" заявляет, что в
четверг в провинциях Тунджели и Диярбакыр
были убиты два партизана РПК. Одновременно
турецкий солдат погиб при взрыве самодельно-
го взрывного устройства в Хаккяри

Террор в Мосуле

Как сообщает агентство АК-Ньюс со ссылкой
на местные полицейские источники, утром в
четверг в Мосуле был убит студент Махмуд
Идрис Наджим. Он был застрелен из проезжаю-
щего автомобиля с использованием оружия с
глушителями, когда направлялся в институт,
чтобы сдать экзамены (Махмуд заканчивал
шестой курс). Полиция не может сказать, поче-
му студент стал мишенью террористов. 

В деревне аль-Агр в 30 км. от Мосула был
застрелен местный староста Фатхи Ибрагим
Абд. Боевики ворвались в его дом и расстреля-
ли старосту из оружия с глушителями.Также в
ходе перестрелки с боевиками к северу от
Мосула погибли иракский солдат и гражданское
лицо.

В Курдистане сформируют суд по избирательным искам
В Курдистанском регионе будет создан суд для

разбора исков политических партий Курдистана к
Независимой иракской высшей избирательной
комиссии  (IHEC). Об этом заявил агентству АК-Ньюс
глава эрбильского отделения IHEC  Хандрин
Мохаммед. По его словам, суд будет состоять из трех
судей во главе с Великим судьей.

Суд будет разбирать жалобы, которые могут воз-
никнуть в ходе провинциальных выборов в
Курдистане, которые предположительно состоятся в
октябре.

Суд должен быть санкционирован парламентом,
но, по словам главы юридического комитета парла-
мента Курдистана, в парламент предложений по
новому суду еще не поступало. И.С. Курдистан.Ру

1:4-=.QXD  1/1/2004  5:27 AM  Page 14

www.ne
tew

e.c
om



Трое турецких полицейских ранены 
при разгоне курдской демонстрации

Как сообщает информационное агентство

"Фират", трое турецких полицейских были ранены

в четверг вечером взрывом светошумовой грана-

ты, когда они пытались разогнать демонстрацию

протеста в Ширнаке. 

Демонстранты требовали отмены запрета на

мандат для избранного депутата от Диярбакыра

Хатипа Диджле. Полиция применила против

демонстрантов слезоточивый газ, последние

ответили камнями и бутылками с зажигательной

смесью. Также была брошена светошумовая гра-

ната; раненые ею полицейские были направлены

в больницу.

Террор и криминал в 
Ираке: четверг-пятница

Агентства

"АК-Ньюс" и

"Асват аль-

Ирак" со

ссылками на

м е с т н ы е

полицейские

и с т о ч н и к и

сообщают за пятницу:

Два полицейских и один сотрудник курдской

службы безопасности (Ассаиш) были расстреля-

ны к северу от Мосула боевиками, одетыми в

форму иракской армии. Боевики установили лож-

ный КПП, остановили машину, в которой ехали

эти трое, и "задержали" их якобы для расследо-

вания. Впоследствии их трупы были найдены в

окрестностях – все они были убиты выстрелом в

голову.

На западе Мосула взорвалось самодельное

взрывное устройство (СВУ), ранив гражданское

лицо, Взрыв не был направлен против сил без-

опасности.

Другое СВУ взорвалось в районе Садира, в 30

км. к югу от Мосула. Убиты двое мирных жителей,

четверо ранены.

Мосульская полиция убила одного, ранила и

арестовала другого контрабандиста, пытавшего-

ся похитить нефть из трубопровода Айн Зала.

Инцидент произошел в районе Рабия, в 130 км. к

юго-западу от Мосула, близ сирийской границы.

В восточной части Багдада, в четверг группа

террористов открыла огонь из пистолетов с глу-

шителями по автомобилю, принадлежащему

МВД. Ранены майор иракской армии и полицей-

ский. Нападавшие скрылись.
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И.С. Курдистан.Ру

Как сообщает газета "Санди Заман", прези-
дент Турции Абдуллах Гюль в пятницу принял
двух представителей Партии мира и демократии
(БДП), депутаты которой объявили бойкот парла-
менту после того как шести их коллегам не раз-
решили занять свои места в законодательном
собрании; целью встречи было найти решение
нынешнего парламентского тупика. 

Гюль встретился с депутатом БДП от
Диярбакыра Шерафеттином Эльчи и депутатом
от Хаккяри Ахметом Тюрком в президентском
дворце Чанкая. Выступая перед журналистами
после встречи, Тюрк заявил: президент Гюль

"придал нам позитивную энергию."  "У меня сло-
жилось впечатление, что он будет прилагать все
возможные усилия для решения кризиса. Мы
сказали ему, что предстоящий период будет
более проблематичным, если эта проблема не
будет решена. Он считает так же. Он - президент
всех нас. Я надеюсь, что у него есть демократи-
ческие наклонности, необходимые для преодо-
ления этого кризиса", сказал Тюрк. 

Он подчеркнул, что депутаты твердо намере-
ны продолжать бойкот, пока правительство не
предпримет перспективные и удовлетворитель-
ное шаги по решению проблемы. Он также дал
понять, что они готовы встречаться с государст-
венными должностными лицами в целях реше-
ния проблемы. "Мы должны понимать и поддер-
живать друг друга", отметил он, призвав прави-
тельство принять конституционную поправку,
которая открывает путь для присяги их депутата
в парламенте. 

Встреча Гюля с официальными лицами БДП
последовала после встречи с депутатами оппо-
зиционной НРП, которые также отказались при-
нимать присягу в знак протеста против тюремно-
го заключения двух их депутатов, обвиненных в
подготовке военного переворота. Выступая
перед журналистами после встречи, лидер НРП
Кемаль Килычдароглу сказал, что президент
выразил недовольство по поводу длительного
содержания под стражей подследственных в
стране, и пообещал способствовать решению
проблемы, приняв во внимание мнение НРП.

Древний грузинский дворянский род. Были
азнаурами в Арагвском эриставстве. После вхож-
дения Восточной Грузии в состав Российской
империи записаны в дворянскую книгу
Тифлисской губернии.

История
Согласно Иоанну Баграотиони: "этот род про-

исходит из местности Шабуран в Дарубанде. Кто-
то из представителей этого рода жил в
Нахичевани. И уже из Нахичевани переселился в
Грузию. Царь Георгий захватил Нахичевань и
некто бег Шабуришвили с царем отправился в
Грузию. Было это в 1150 году.Они поселились в
Арагвской области и получили дворянское зва-
ние". Однако, скорее всего, в этом сообщении
сохранились отголоски взятия Грузинским царём
Георгием III города Ани, которым правили эмиры
из династии Шеддадидов. В истории Грузии есть
упоминание об этом событии. После взятия
царем Ани в 60-е годы XII века царь пленил и
взял с собою в Грузию одного из эмиров и тот
"более от царя не отлучался". Отцом пленённого
эмира был известный по арабским, персидским,
армянским и грузинским источникам Абу Асвар
Шабур II, сын Мануче. Как видно одним из личных
имён эмира было Шабур. От него по всей види-

мости и происходят Шабуришвили (сын Шабура).
Династия эта курдского происхождения. В XIII-XV
веках семья Шабуридзе (вариант Шабуришвили)
была очень могущественной и занимала положе-
ние Арагвских эриставов - правителей Арагвского
ущелья. Об этом свидетельствует упоминание
этого рода в приписках к Евангелию XIII века, в
которых упоминаются несколько представителей
рода Шабуридзе (изданы Т.Жордания). В конце
XIII века, анонимный грузинский историк пишет о
времени междоусобиц и двоецарствия: "Давиду
следовало опасаться Вахтанга, поскольку взял
себе в жёны Вахтанг дочь Шабуридзе". Имеются
в виду грузинские цари Вахтанг III и Давид VIII.
Жена Вахтанга известна также по одной из поми-
нальных записей в синодике Крестного монасты-
ря в Иерусалиме. По мнению грузинского истори-
ка Н.Шошиашвили князья Эристави-арагвские
ветвь Шабуридзе. В конце XVII века представите-
ли этого рода с грузинским царём Вахтангом VI
переселились в Россию. Их потомки назывались
дворянами Шабуровыми и были признаны в дво-
рянском достоинстве по Московской губернии.
Весьма возможно, что кто-то из представителей
этого рода и сейчас живёт в Москве и Московской
области.

В Гармияне арестованы 
молодые люди за убийство котят

Двое молодых людей были арестованы в четверг за то, что обезглавили двух котят. Об этом
сообщил агентству АК-Ньюс представитель полиции защиты домашних животных этого района
Сарбаст Омар. По его словам, 18-летний юноша жестоко убил котят, тогда как его друг заснял эту
сцену, которая затем была выложена в facebook. Полиция заинтересовалась этим делом после того,
как получила жалобу от норвежских защитников животных.

Абдулла Гюль ищет выход
из "кризиса присяги"

Курдские истоки древнего грузинского
дворянского рода Шабуришвили
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Президент регионального
Курдистана  Масуд Барзани, в
специальном заявлении выра-
зил протест против  обстрела
осуществляемым  артиллерии
Исламской Республики  Ирана
приграничных районов Ирана
и  Курдистане.

В заявлении говорится что
снова возобновились иран-

ские  артиллерийские
обстрелы приграничных рай-
онов регионального
Курдистана, в результате
нанесён материальный
ущерб жителям пригранич-
ных сел, крестьян, скотово-
дов и гражданского населе-
ния в этих районах. Из-за
интенсивности бомбардиро-

вок, большое количество
людей покинули  свои дома,
опасаясь за свою жизнь,
поэтому  продолжение
обстрелов  создаёт  состоя-
ние нестабильности в этих
районах в целом.

Мы выражаем протест
против  бомбардировок, целя-
ми которого зачастую стано-
вятся гражданское  населе-
ние  в приграничных районах
Курдистана , и мы считаем
это неприемлемым актом,
который наносит  вред  дву-
сторонним отношениям
между Курдистаном  и
Исламской Республикой
Иран, и нет никакого оправ-
дания для продолжения этих
бомбардировок, мы должны
работать для решения про-
блем путем диалога и найти
соответствующие решения, а
не создавать состояние стра-
ха и тревоги, все стороны
должны быть уверены , что
обстрелы и насилие не при-
ведут к достижению любых
целей.

Президент Джаляль
Талабани в пятницу, 01 июля
в своей резиденции в
Афинах, провел встречу с
Премьер-министром  Греции
Георгиосом  Папандреу и
сопровождающей его делега-
цией.

В ходе встречи они обсу-
дили двусторонние отноше-
ния между Ираком и Грецией
и пути их продвижения, в
частности, в политической и
экономической сферах.
Президент Талабани заявил,
что участие греческих компа-
ний в кампании реконструк-
ции и других областях инве-
стиций будет служить интере-
сам двух  дружелюбных наро-
дов.

Со своей стороны,

Папандреу выразил готов-
ность своей страны к расши-
рению горизонтов сотрудни-
чества с Ираком, особенно в
экономической сфере.

Косрат  Расул Али, первый
заместитель генерального

секретаря Патриотического
союза Курдистана, Омар
Фаттах, действительный член
в ПСК Политбюро и доктор
Наджим Олден  Карим, глава
отношений ПСК, присутство-
вали на совещании.

Заседания Социал, 
интернационала начались

1 июля 2011г. в столице Греции  стартовала  очередная  кон-
ференция  Международной организации Социалистического
Интернационала  с участием Президента Ирака Джаляля
Талабани и его вице- президента  наряду с  более, чем  260
лидеров политических партий, президентов  государств,
премьер-министров, министров и депутатов  из  всего мира.

Президент Мам Джаляль в своем выступлении в ходе засе-
дания, рассказал об изменениях в Ираке и некоторые арабских
государствах, подчеркнув, что демонстрации в регионе очень
важны и, возможно, будут хорошим стартом для серьезных
изменений на Ближнем Востоке.

Президент Мам Джаляль  призвал Социнтерн уделять боль-
ше внимания этим  изменениям  и событим  поддерживать
стремление народов  к свободе и демократии.

Делегация ПБ ПСК 
завершила визит в Китай

Делегация Политбюро
Патриотического союза
Курдистана сегодня завер-
шила  свой успешный
визит в Китай  , этот визит
был совершён в ответ на
официальное приглаше-
ние Китайской Компартии
к  Патриотическому союзу
Курдистана.

По этому случаю,
директор Департамента КПК  Восточной Азии и Северной
Африки, указал на важность визита  Патриотического союза
Курдистана в свою страну и плодотворные встречи Китайской
коммунистической  партии  и Патриотического союз
Курдистана , отметив что   эти визиты  в  пользу обеих  сторон
и работа по укреплению двусторонних отношений имеют  дол-
госрочную  перспективу.

Херо  Ибрагим, глава делегации  ПБ ПСК передала привет-
ствие  дружественному  Китаю   от президента  Талабани, и
зачитала  послание благодарности и признательности в
Политбюро Коммунистической партии Китая от  Политбюро
ПСК  , поздравив КПК с юбилеем (90 лет ) со дня основания
Коммунистической партии Китая.

Со своей стороны, так же  Херо Ибрагим Ахмед  выразила
благодарность , от имени делегации Китайскому народу и
Китайской коммунистической партии за их гостеприимство и
теплый прием, желая развитию двусторонних отношений, и
продолжение двусторонних визитов на всех уровнях.

Президент жёстко осудил
бомбардировки Ирана

Встреча в Афинах
Талабани и Папандреу
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