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Bakıda XX əsrin ən dəhşətli

və qanlı faciələrindən biri olan
Xocalı soyqırımının 20-ci
ildönümü ilə əlaqədar ümumxalq
yürüşü keçirilmişdir.

Prezident İlham Əliyev
yürüşdə iştirak etmişdir.
Paytaxtın Azadlıq meydanından
başlayan, 60 mindən çox insanın
iştirak etdiyi ümumxalq yürüşü
Xocalı faciəsi qurbanlarının
xatirəsini ehtiramla yad etmək və
erməni faşistləri tərəfindən
insanlığa qarşı törədilmiş bu
vəhşi cinayəti yenidən dünya icti-
maiyyətinin diqqətinə çatdırmaq
məqsədi daşıyırdı.

Ön sırasında Prezident İlham
Əliyevin olduğu yürüş iştirakçıları
“Azadlıq” meydanından Xocalı
soyqırımının qurbanlarının
xatirəsinə Bakının Xətai ray-
onunda ucaldılmış abidəyə
doğru hərəkətə başladılar. Bu
izdihamlı yürüşün keçdiyi
prospekt və küçələr boyu
əllərində qanlı qırğının günahsız
qurbanlarının - xüsusi qəddar-
lıqla qətlə yetirilmiş uşaqların,
qadınların və qocaların
portretləri, 20 il bundan əvvəl
baş vermiş hadisələrin dəhşətli
səhnələrini əks etdirən fotoşəkil-
lər, faciənin təqsirkarlarından
cavab tələb etmək, onları cəza-
landırmaq çağırışları, bu
soyqırımına beynəlxalq
səviyyədə obyektiv siyasi-hüquqi
qiymət vermək barədə çağırışlar
və soyqırımı qurbanlarının
adları, soyadları yazılmış
transparantlar, “Dünya Xocalı
soyqırımını tanımalıdır!”,
“Xocalıya ədalət!”,”Xocalını
unutmayın”, “Rədd olsun erməni
faşizmi!” və s. sözlər yazılmış
plakatlar tutan gənclər
düzülmüşdür. Eyni məzmunlu
transparantlar və plakatlar yürüş
iştirakçılarının əllərində də var
idi.

İnsanların hüznlü çöhrələrinə
baxanda görünürdü ki, ötən 20 il
Xocalının dinc sakinlərinə qanlı
divan tutulmasının dəhşətlərini
yaddaşlardan silməmişdir. Bircə
gecədə yerlə yeksan edilmiş bu
Azərbaycan şəhərinin adı indi
Xatın, Liditse və Sonqmi ilə qoşa
çəkilir.

Bütövlükdə bu ümumxalq
yürüşünü Azərbaycanın Xocalı
soyqırımı ilə bağlı apardığı
genişmiqyaslı işin kulminasiya
nöqtəsi hesab etmək olar. Dünya
Xocalı qırğını haqqında əsl
həqiqəti bilməli, başa düşməlidir
ki, XX əsrin sonunda bütün sivil
bəşəriyyətin gözləri qarşısında
törədilmiş bu vəhşiliyə laqeydlik,
yüzlərlə dinc insanın ölümündə
təqsirkar olanların cəzalandırıl-
maması belə faciələrin planetin
hər bir nöqtəsində təkrarlan-
masına gətirib çıxara bilər. Bu
yürüş həm də Azərbaycan
xalqının sıx birliyini, onun öz
şəhidlərinin xatirəsinə ehti-
ramını, işğal altındakı torpaqların

azad olunması və ölkənin ərazi
bütövlüyünün bərpası üçün
əlindən gələni etmək əzmini
nümayiş etdirdi.

Xocalı soyqırımı qurban-
larının abidəsinin yanında fəxri
qarovul dəstəsi və tər çiçəklər
düzülmüşdü.

Prezident İlham Əliyev Xocalı
soyqırımı abidəsinin önünə əklil
qoydu, faciə qurbanlarının
xatirəsini ehtiramla yad etdi.

Baş nazir Artur Rasizadə,
Milli Məclisin sədri Oqtay
Əsədov, Prezident
Administrasiyasının rəhbəri
Ramiz Mehdiyev, Azərbaycanın
birinci xanımı Mehriban Əliyeva,
Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla xanım Əliyeva

abidənin önünə tər çiçəklər qoy-
dular.

Dövlət və hökumət rəsmiləri,
Milli Məclisin deputatları, nazirlər,
komitə və şirkətlərin rəhbərləri,
diplomatik korpusun
nümayəndələri, dini konfes-
siyaların başçıları, habelə qırğın-
dan xilas ola bilmiş Xocalı sakin-
ləri də abidənin önünə güllər
düzdülər.

Ümumxalq yürüşündə iştirak
edən insanlar abidə önündə
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini
hüznlə yad edərək, “Xocalıya
ədalət”, “Xocalını unutmayın”,
“Xocalı - əsrin soyqırımı” şüar-
larını səsləndirmişlər.

* * *
1992-ci il fevralın 25-dən 26-

na keçən gecə Dağlıq
Qarabağın Xocalı şəhərində
ermənilərin törətdikləri dəhşətli
hadisələr Azərbaycanın tarixinə
qanlı hərflərlə yazılmışdır. O
gecə silahlı erməni dəstələri
keçmiş sovet ordusunun
Xankəndidə yerləşən 366-cı
motoatıcı alayının ağır texnikası
və şəxsi heyətinin köməyi ilə
Azərbaycanın bu qədim şəhəri
üzərinə hücum etmiş və onun
dinc əhalisinə amansızcasına
divan tutmuşlar. Aylarla blokada-
da qalaraq zəifləmiş Xocalı
şəhərinin müdafiəçiləri sayca
onlardan qat-qat çox olan,
təpədən-dırnağa qədər silahlan-
mış ermənilərin hücumunu dəf
edə bilməmişlər. Xocalı
soyqırımının qanlı statistikası
belədir: Hücum zamanı şəhərdə
olmuş 3 min nəfərdən 613-ü, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və
70 qoca xüsusi qəddarlıqla
öldürülmüş, 487 nəfər, o cüm-
lədən 76 uşaq ağır yaralanmış,
1275 nəfər girov götürülmüş və
insanı alçaldan işgəncələrə
məruz qalmışdır, 150 nəfərin

taleyi hələ də məlum deyildir. 8
ailə tamamilə məhv edilmişdir.
Bu rəqəmlər insanı dəhşətə
gətirir. Həmin insanlar yalnız
etnik mənsubiyyətlərinə - azər-
baycanlı olduqlarına görə aman-
sızcasına öldürülmüş,
işgəncələrə məruz qalmış və
şikəst edilmişlər.

Ermənilərin bu cəza tədbiri
hərtərəfli planlaşdırılmış və
yeganə bir məqsədlə
törədilmişdir – dinc sakinləri milli
mənsubiyyət əlamətinə görə qis-
mən və ya tamamilə məhv
etmək. Beynəlxalq hüquqa görə
belə hərəkətlər “soyqırımı”
anlayışına uyğundur və dünya
ictimaiyyəti tərəfindən bu cür
tanınmalıdır.

Faciənin 20-ci ildönümü ilə
əlaqədar Prezident İlham
Əliyevin Azərbaycan xalqına
müraciətində vurğulandığı kimi,
XX əsrin sonunda bütün
dünyanın gözü qarşısında
törədilmiş, qəddarlığı və amansı-
zlığı ilə fərqlənən Xocalı
soyqırımı erməni millətçilərinin
təcavüzkar siyasətinin ən qanlı
səhifəsi olmuşdur. Dövlət
başçısının müraciətində deyilir:
“Bu ağır cinayətə görə siyasi-
hüquqi məsuliyyət birbaşa
Ermənistanın o zamankı və indi-
ki rəhbərliyinin, Dağlıq
Qarabağdakı separatçı rejimin
üzərinə düşür”.

Xocalı haqqında həqiqətin
dünyada bilinməsi, bu faciənin
xalqımıza qarşı soyqırımı aktı
kimi tanınması üçün Azərbaycan
dövləti bütün zəruri addımları
atır. Bu sahədə məqsədyönlü
fəaliyyət ümummilli lider Heydər
Əliyev Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə qayıdandan sonra
başlanmışdır. Ulu öndərin təşəb-
büsü ilə Xocalı soyqırımına
siyasi-hüquqi qiymət verilmiş,
fevralın 26-sı “Xocalı soyqırımı

günü” elan edilmişdir. 2009-cu
ildə Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti, İslam Konfransı
Gənclər Forumunun
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə
baş əlaqələndiricisi Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlan-
mış “Xocalıya ədalət” beynəlxalq
kampaniyası bu istiqamətdə
təbliğat işini daha da fəallaşdır-
mışdır. Faciə ilə əlaqədar
dəhşətli faktlar bu kampaniya
çərçivəsində aparılan işlər
sayəsində geniş beynəlxalq icti-
maiyyətə çatdırılmış, planetin
bütün guşələrində milyonlarla
insan erməni millətçilərinin əsl
simasına bələd olmuş, bilmişlər
ki, onlar öz sərsəm ideyalarını
həyata keçirmək naminə heç
nədən, o cümlədən uşaqları
qətlə yetirməkdən çəkinmirlər.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament İttifaqı ermənilərin
Xocalıda törətdiyi mənfur əməl-
ləri “insanlığa qarşı kütləvi
cinayət” kimi tanımış və üzv
dövlətləri bu faciəyə lazımi
siyasi-hüquqi qiymət verməyə
çağırmışdır. Pakistan və
Meksika parlamentləri də bu
qırğının soyqırımı aktı kimi tanın-
ması haqqında qətnamələr
qəbul etmişlər.

Bu il Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə dünyanın
100 nöqtəsində Xocalı
soyqırımının qurbanlarının
xatirəsini anma mərasimləri
keçirilir. Bu aksiyaların işti-
rakçılarına Fond tərəfindən
hazırlanmış, Qarabağın və
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin tar-
ixindən bəhs edən materiallar,
bukletlər, fotoalbomlar və kitablar
paylanılır.

Aksiyalar çərçivəsində
ermənilərin vəhşiliklərindən bəhs
edən sənədli filmlər nümayiş
etdirilir, uşaq rəsmləri sərgiləri

təşkil olunur. Qardaş Türkiyədə,
Böyük Britaniyada və bir sıra
digər Avropa dövlətlərində,
müsəlman ölkələrinin çoxunda
keçirilmiş anım tədbirləri icti-
maiyyət arasında böyük əks-
səda doğurmuşdur.

Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan xalqına
müraciətində deyilir: “Xocalı
soyqırımını törətməkdə
düşmənin məqsədi Azərbaycan
xalqını sarsıtmaq, suverenlik və
ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizədən çəkindirmək və tor-
paqlarımızı zorla ələ keçirmək
olsa da, bu ağır faciə xalqımızı
daha da mətinləşdirmiş, qəhrə-
man oğul və qızlarımızı müqəd-
dəs Vətən və milli dövlətçiliyimiz
naminə qətiyyətli və mütəşəkkil
mübarizəyə səfərbər etmişdir”.

Dövlətimizin başçısı əmin
olduğunu bildirmişdir ki, Xocalı
soyqırımını həyata keçirənlər
gec-tez ədalət məhkəməsi
qarşısında cavab verərək layiqli
cəzalarını alacaq, şəhidlərimizin
qanı yerdə qalmayacaqdır.

* * *
Fevralın 26-da bütün gün

ərzində Xocalı soyqırımı qurban-
larının abidəsi önünə insan axını
davam etmişdir. Yüz minlərlə
insan soyqırımı abidəsini ziyarət
etdi. Abidənin önünə tər çiçəklər
qoyuldu, şəhidlərin ruhuna
dualar oxundu. Mərasim işti-
rakçıları ümidvardırlar ki,
Azərbaycanın haqq səsi
eşidiləcək, ermənilərin mənfur
əməlləri beynəlxalq səviyyədə
qınaq obyektinə çevriləcək,
Xocalı qırğınının təqsirkarları
haqlı cəzalarına çatacaq,
Azərbaycan xalqı işğal altındakı
bütün torpaqlarını yağı
düşməndən tezliklə azad edəcək
və ölkəmizin ərazi bütövlüyü
bərpa olunacaqdır.

İlham Əliyev Xocalı soyqırımının 
20-ci ildönümü ilə əlaqədar 
ümumxalq yürüşündə iştirak etmişdir
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Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və
Notariat İdarəsi “Rojhad” Laçın Kürd
Gənclərin Mədəni Fəaliyyətinə Dəstək
İctimai Birliyini dövlət qeydiyyatına
almaqdan ikinci dəfə imtina edib. Bu
isə təşkilatın narazılığına səbəb olub.
Dünən “Yeni Müsavat”ın redaksiyası-
na gələn sədri Nicat Cəbrayılov bildirdi
ki, təşkilatının qeydiyyata alınmaması
onlarda belə rəy yaradıb ki, bəzi dövlət
qurumları kürdlərə mənfi münasibət
bəsləyərək ayrı-seçkiliyə yol verirlər:
“Təşkilatı 2011-ci ilin oktyabrında təsis
etmişik.

Dərhal da Ədliyyə Nazirliyinin
Qeydiyyat və Notariat İdarəsinə
sənədləri təqdim etmişik ki, dövlət qey-
diyyatına alınaq. Bizə cavab
göndərdilər ki, "Rojhad" Laçın Kürd
Gənclər Təşkilatı" adı ilə onun
fəaliyyət istiqamətlərində uyğunsuzluq
var, ad dəyişməlidir. Bu iradı nəzərə
alıb yenidən yığıncaq keçirdik və təşk-
ilatın adında dəyişiklik etdik. Təşkilatın
adını “Rojhad” Laçın Kürd Gənclərin
Mədəni Fəaliyyətinə Dəstək İctimai
Birliyi olaraq qəbul etdik. Sənədləri
ikinci dəfə yanvarın 6-da həmin
idarəyə təqdim etdim. Getdim
Qeydiyyat və Notariat İdarəsinə və
bizim təşkilatın sənədlərinə baxan
ekspertlə görüşdüm. Dedim ki, hansı
çatışmazlıqlar varsa deyin düzəldək.
Mənə cavab verildi ki, heç bir çatışma-
zlıq yoxdur. Sənədləri təqdim etdikdən

45 gün sonra məni Ədliyyə Nazirliyinin
Qeydiyyat və Notariat İdarəsinə
çağırdılar və “Sənin arxanda kim
dayanıb? Səni kim belə bir təşkilat
yaratmağa yönləndirir?” kimi suallar
verdilər. Mən də cavab verdim ki, heç
kim bu işdə məni yönləndirmir və öz
təşəbbüsümlə bir vətəndaş olaraq
qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq
qərarına gəlmişəm. Sənədləri qay-
tardılar özümə və dedilər ki, qeydiyya-
ta alınmaq istəyirsənsə hansısa nazir-
likdən dəstək məktubu gətir".

N.Cəbrayılovun dediyinə görə,
məsələ ilə bağlı gənclər və idman
naziri Azad Rəhimova rəsmi məktubla
müraciət edib: “Məktubu nazirliyə
şəxsən apardım. Mənə orada dedilər
ki, Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi
məsuliyyəti aidiyyəti olmayan hansısa
nazirliyin üzərinə qoymaq istəyir.

Mənə nazirlikdə açıq şəkildə dedilər ki,
təşkilatın adında kürd sözü olduğu
üçün çətin ki, dövlət qeydiyyatına alın-
sın”.

N.Cəbrayılov qəzet vasitəsilə ədliyyə

naziri Fikrət Məmmədova müraciət

edərək bildirdi ki, problemi qanunlar

çərçivəsində həll etməyə çalışacaq:

“Cənab nazirdən bu məsələyə qanun

çərçivəsində yanaşılması üçün müvafiq

işçilərə göstəriş verməsini xahiş edirəm.

Mən təşkilatımın qeydiyyatı üçün hələlik

Azərbaycanda müəyyən lazımi qanuni

addımları atacağam. Nəticəsi olmasa

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə

müraciət edəcəm. Sübut edəcəm ki,

Azərbaycanda bütün azsaylı millətlərə

ayrı-seçkilik qoyulmadığı halda kürdlərə

münasibətdə ayrı-seçkilik var və ona

görə də təşkilatımız qeydə alınmır”.

N.Cəbrayılov problemlə bağlı artıq

prezident.az saytına müraciət etdiyini

dedi: “Cənab prezident İlham Əliyev

dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanda

bütün milli azlıqlara qarşı ayrı-seçkilik

ola bilməz. Prezidentimiz bu cür toler-

antlıq nümayiş etdirir. Çox təəssüf ki,

bir sıra qurumlar, məmurlar bunun

əksini nümayiş etdirirlər. Əslində həm

də bununla prezidentin siyasətinə

qarşı hərəkət etmiş olurlar. O cür

məmurlara isə deyirəm ki, dostdan

düşmən düzəltməsinlər”.

FUAD

DİA.AZ: - Neçə müddətdir ki,
Azərbaycanda nəşr olunan və açıq-aşkar
Türk Dünyasının, xüsusən də qardaş
Türkiyənin milli-dövlətçilik maraqlarını
hədəfinə çevirən Tahir Süleymanın baş
redaktorluq etdiyi «Kürd Diplomat» qəze-
tinin fəaliyyətinə qadağa qoyula bilər. Bu
barədə məlumatı «Dünya» İnformasiya
Agentliyi redaksiyasına (dia.az) hüquq-
mühafizə orqanlarındakı mənbələr
ötürüblər.

Xatırladaq ki, bu qəzet Azərbaycan və
Türkiyə türkcələrində, habelə rus və kürd
dillərində məqalələr dərc edir və bu
məqalələrdə birbaşa olaraq separatçılıq
təbliğ olunur, 30 min insanın qatili olan ter-
rorçu Abdullah Öcalan «qəhrəman» kimi
təbliğ edilir və qardaş Türkiyənin əraziləri
«Kürdüstan» kimi təqdim olunur. Bir sözlə,
bu qəzetdə yer alan materialların biabırçılıq
şiddətini təsvir etməyin özü belə çətindir.

Vəziyyət o həddədir ki, hətta

Azərbaycanın Milli Məclisinin tribunaların-
dan da «Kürd Diplomat»la bağlı ölçünün
götürülməsi səsləndirilib. Zamanında bu
tələblə çıxış edən Vətəndaş Həmrəyliyi
Partiyasının sədri, millət vəkili Sabir
Rüstəmxanlı Azərbaycan - türk torpağında

oturub qardaş Türkiyəni hədəfə alan bu
qəzetin rəhbərliyi ilə bağlı müvafiq ölçünün
götürülməsi üçün Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinə müraciət etsə də, deputatın bu
təşəbbüsləri dövlət qurumları tərəfindən
qulaqardına vuruldu.

Amma əldə etdiyimiz son məlumatlar
isə təsdiqləyir ki, artıq bu yöndə cidi
hərəkətlənmə var və hətta «Kürd
Diplomat», eləcə də bu qəbildən olan sep-
aratçılığı təbliğ edən digər mətbu nəşrlərin
də fəaliyyətinə qadağa qoyula bilər.
Mənbəmiz bildirir ki, həmin nəşrlərin rəh-
bərliyinə hansısa formada cəzanın
kəsilməsi nəzərdə tutulmasa da, qəzetlər
mütləq dayandırılacaq: «Rəsmi Bakı hər
türlü separatçılığa qarşı sərt davranma
kursu götürüb. Və bu zaman hansısa
ayrıseçkiliyə yol verilməyəcək. Hətta bu
gün «Kürd Diplomat»ı dəstəkləyən
hakimiyyətiçi kürd qruplaşması belə məlum
prosesi önləmək iqtidarında deyil».

Sətri Xəbərlər
Məsud Barzani: Artıq kürdlər kürdlərlə

müharibə etməyəcəklər. Bunların hamısı
keçmişdə qaldı.

Madridin “Real” futbol klubu
Kürdüstanda 4 futbol akademiyası aça-
caq.

Məsrur Barzani: Kürd xalqı ümidlə
gələcəyə baxır. Artıq kürd xalqını inkar
etməyə heç kəsin curəti çatmaz.

Suriya xüsusi xidmət orqanlarının
keçirdiyi əməliyyat nəticəsində, ölkədə
terrorçuluqla məşğul olan yüzlərlə türkiyə
kəşviyyatçısını həbs ediblər.

İranın Kürdüstan əyalətində zəngin
qızıl mədəni tapılıb. Tezliklə həmin böl-
gədə yeni mədənlər və zavodlar tikiləcək.

İraqın müxtəlif şəhərlərində, eləcədə
Kürdüstan bölgəsində bir sıra terror akt-
ları törədilib. Yüzlərlə ölü və yaralı var.

İraq ordusu nəzdində yeni “Dağ” alayı
yaradılacaq. Məqsəd isə İraq-Türkiyə
sərhəddini PKK döyüşçülərindən təmi-
zləməkdən ibarətdir.

Kürdüstan bölgəsinin hökuməti
Latviya Respublikası ilə bir neçə iqtisadi
müqavilə bağlayıblar.

Kürd Partiya və təşkilatların
Kürdüstanın paytaxtı Həvler şəhərində
müzakirələrindən sonra, qərara alınıb ki,
Ümumkürd konfransı bu ilin iyun ayında
keçirilsin.

Milliyətcə kürd olan BDP deputatları,
Türkiyə hökumətinə etiraz olaraq aclıq
aksiyasına başlayıblar. Millət vəkilləri
ölkədə baş verən kütləvi həbslərə və
ümummilli lider Abdullah Öcalanın həb-
sinə etiraz ediblər.

Cənubi Kürdüstanda “Rüşvət əley-
hinə” komitə yaradılıb.

Türkiyə Parlamentində Dersim
(Tunceli) soyqırımını araşdırmaq üçün
yeni komissiya yaradılıb.

Kürdüstan bölgəsinin DİN
nümayəndəsi: “Peşmərqə” Kürdüstan
Hərbi Birləşmələri mübahisəli bölgələrdə
kürdləri müdafiə edir. Lakin İraq ordusu
bizə mane olmağa çalışır.

Türkiyənin bir-çox şəhər icra və
bələdiyyə başçıları ölkənin yeni federal-
laşma planını hazırlayaraq hökumətə
təqdim etmişlər.

“Maykrasoft” şirkəti kompüterlər üçün
“Windows 8” adlı yeni əməliyyət sistemini
yaradıb. Həmin əməliyyət sisteminə kürd
dili menyusuda əlavə edilib.

“AvestaKürd” saytının verdiyi
məlumata görə, artıq 5 dövlət Suriyaya
müdaxilə etmək üçün tam hazır vəziyyət-
dədirlər. Bunlar – ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa, İsrail və Türkiyədir.

İraq prezidenti cənab Cəlal Talabani
Kürdüstan  Parlamentinin yeni spikeri ilə
görüşmüşdür.

Məşhur kürd kinorejissoru Yılmaz
Güneyin çəkdiyi filmlər ABŞ-da nümayiş
olunub. Filmlər ABŞ ictimayyəti arasında
yüksə qiymətləndirilmişdir.

“Feysbuk” sosial şəbəkəsində yeni
qaydalar istifadəyə verilib. Mart ayından
başlayaraq, saytda türkləri və Atatürkü
təhqir edən bütün materiallar avtomatik
olaraq silinəcək. Kürdlər isə PKK və
Abdulla Öcalanla bağlı yazılar versələr,
sayt rəhbərliyi onların profillərini bağlaya-
caq.

İraq Respublikasının 2012-ci  il büd-
cəsi təsdiq olunub. Büdcə 100 milyard
ABŞ dolları vəsaitindən ibarətdir. Bu
vəsaitin 10 milyardı Kürdüstan bölgəsinin
payına düşəcək.

Kürdüstan hökuməti yolların
mühafizəsi üçün Avstriyadan 5 ədəd
helikopter almışdır.

Avropa Parlamentində Hələbcə
soyqırımına dair konfrans keçiriləcək.

Kürdüstanın paytaxtı Həvler
şəhərində 25 tibb məntəqəsi tikiləcək.
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Ədliyyə nazirliyi niyə “Kürd Gənclər Təşkilatı”nı qeydiyyata almır?

KÜRD GƏNCLƏRİN LİDERİ 
“YENİ MÜSAVAT”a GƏLDİ
Qeydiyyata alınmayan təşkilatın sədri Nicat
Cəbrayılov: “Dostdan düşmən düzəltməsinlər”

Dia.az saytı kimi mənasız mətbu orqanlarına bildirmək
istəyirik ki, heç kəs Azərbaycan demokratiyasına kölgə
sala bilməz və heç kəsin qəhrəman Kürd xalqını təmsil
edən “Diplomat” qəzetini bağlamağa haqqı yoxdur! 

«KÜRD DİPLOMAT» QƏZETİNƏ QADAĞA
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Ev roj, 26-ê şûbatê sed hezaravan kes, bi
serokê komara Azerbaycanê birêz Îlham
Elîyêvva, ji meydanê ``Azadî``yê heya
peykela şehîdên Xocalîyê meşîyan û gul û
sosinava şehîda bîr anîn. Serokê komara
Azerbaycanê birêz Îlham Elîyêv der bare
komkûjîya-qetlîyama Xocalîyê axifî û got:
``Emê komkujîya-qetlîyama Xocalîyê çawa
``Komkûjîya Gel`` li cîhanê bidine nasandin...

Trajêdîya-şepûka û komkûjîya
gel lên bajarê Xocal îyê. . .

Li qurna (sedsala) XX-a, XOCALÎ wek
Helepçe, Dêrsim, Mahabat komkûjîyek ji alîyên
nijatparêzên ermenî bi harîkarîya eskerên sor, yê
sovêtêye berê hat qetandin.

Di sala 1992-a, şeva ji 25-a derbasî 26-şê
şûbatê li bajarê haşitî xwaz Xocalîyê şepûkek,
komkûjîyek ji alîyên “mirovahî“-yê, ji alîyên
ermenîyan hat kirin. Dijminên nijatparêz wê şevê
bajarê Xocalîyê bi xwîna gel sor “xemiland“.

Li Qerebaxê şer dom dikir, Xocalî navçek li
navbera Qerebaxê û Axdamê bû, hê şer ne
gêhêştibu wur, ne dihate aqilê tu kesî ermenî wê
wextekî şeva zivistanê êriş bike ser bajarê
Xocalîyê û gellên am û tam qetlîyam bikin. Her
der bi berfa sipî hatibu xemilandin.

Roja 25-ê şeva şûbatê, derbasî 26-a bunê bi
harîkarîya korpusa tangên û topên rusaye 366-a
eskeranva êrişî bajarê Xocalîyê kirin û jin-zarok,
kal-pîr, keç-xortên dest vala hatin qetlîyam kirin.
Yê dîl ketî hê jî tu agahî jê tunene, yê ku revîbûn
daristanê bi serma şehîd ketibûn.

Hinek xwe gîhandibun gundan û silamet
mabun. Lê miqabin wê şevê faşîstên ermenî 613
mrov qetl kiribûn, kîjanî ku ji wana 63 kes zarok,
106 kes jin, 70 kes kal û pîrbûn. 8 malbet bi
temamî hatine tunekirin, 25 zarok dê û bavên
xwe unda kirine, 130 zarok hinek bavên xwe,
hinek jî daykên xwe unda kirine. 487 mirov
kîjanîku ji wana 76 zarok giran brîndar bibûn.
1275 mrov dîl birine, 150 mirov undaye.

Hine kesên ji Xocalîyê saxin, agahî didin
wekî, pirranîyê gellên Xocalîyê azerî û kurd
bune û serkarê dewleta Azerbaycanêye wî çaxî,
Ayaz Mutellîbov bi zane Xocalî bê parastin hîş-
tine û bona wê jî bû sedemê qetlîyamê. Heya
hatina Hêyder Elîyêve hertim zindî, tu kes pirsa
Xocalîyê dernedixiste rojevê, wextê Hêyder
Elîyeve hertim zindî hat ser kar, bajarê Xocalî
wek bajarê şrhîda nav kir û buyerên Xocalîyê
derxicte rojeva Azerbaycanê û cîhanê. We rojê,
26-ê şûbatê çawa roja komkûjîyê elam kir. Her
sal gellên Azerbaycanê, 26-ê şûbatê wek roja
komkûjîyê derbas dikin û dengên xwe digîhî-
nine cîhanê, wekî gelên cîhanê bizanibin
ermenî çi şepûk anîne sere gelên Azerbaycanê
piranî sere gelên azerî û kurd. Daxwazîya me
ewe wekî, rewşenbîrên me wek Çeto Omerî
bên Azerbaycanê, agahî hildin, ji van buyaran
agahdarbin û agahîyê bidine sazîyên gelên me
wusa jî sazîyên cîhanê, wekî nijatparêzên
ermenî li Ermenîstanê, Laçînê, Kelbecerê,
Kubatliyê, Cebrailê çi şepûk anîne serê gelên
Azerbaycanê û gelên kurd. 

Amadekar: Tahir Silêman

Sed hezaran kes, bona komkûjîya Xocalîyê meşîyan
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Әvvәli ötәn sayımızda
N.Nәrimanov M.D.Heseynovdan

Serqoya bunları demәyi xahiş etdi: “O mate-
rial ki, indi bizdә var, әgәr Serqo o material-
la tanış olsa, o özü bunun әleyhinә olacaq.
Bütün bu materialı siz Tiflisә aparın. Onda
aydın olacaq ki, bizim ermәni yoldaşlar yox-
sul ermәni vә müsәlman әhalisinin rifahı
haqqında, inqilabın möhkәmlәnmәsi
haqqında deyil, müstәsna olaraq әrazi
barәdә fikirlәşirlәr”. Kim idi Azәrbaycan rәh-
bәrliyinin adından ermәnilәrә bu razılıqları
verәn? M.D.Hüseynov “ermәnilәr bütün
işlәri bizim razılığımızla gördüklәrini iddia
edirlәr” deyәndә yәqin ki, burada Qafqaz
Bürosunun 3 iyun iclasında mәlum qәrar
qәbul edilәrkәn N.Nәrimanovun susmasını
nәzәrdә tuturdu.

Şübhәsiz ki, Nәrimanovun bu hәrәkәti
Qarabağ mәsәlәsinin müzakirәsindә
müvәqqәti olsa da öz mәnfi rolunu oynadı,
lakin hadisәlәrin sonrakı gedişi göstәrdi ki,
Azәrbaycan tәrәfdәn ermәnilәrә bu “anon-
im” razılığı verәn Qafqazda real hakimiyyәti
öz әllәrindә cәmlәşdirmiş Serqo
Orconikidze ilә Sergey Kirov idi. Onlar
Sovet Rusiyası ilә Türkiyә arasında Moskva
müqavilәsindәn sonra (Naxçıvan üzәrindә
Azәrbaycanın qanuni hüquqlarının tanın-
ması ilә bağlı) Mәrkәzin mәxfi göstәrişinә
әsasәn, Qarabağın Ermәnistana ver-
ilmәsinin müxtәlif yollarını arayırdılar. Hәmin
günlәrdә onlar A.Bekzadyan tәrәfindәn sәs-
lәndirilmiş Qarabağın milli-etnik әlamәtlәrә
görә bölüşdürülmәsi ideyasını iyunun 26-da
Nәrimanova göndәrdiklәri teleqramda belә
ifadә edirdilәr: “Әgәr bizim fikrimizlә
maraqlanırsınızsa, o bundan ibarәtdir ki,
bütün mübahisәlәrin qәti şәkildә hәll olun-
ması vә әsl dostluq münasibәtlәrinin
bәrqәrar edilmәsi üçün Dağlıq Qarabağ
haqqında mәsәlәni hәll edәrkәn bu prinsi-
plәri rәhbәr tutmaq zәruridir - heç bir ermәni
kәndi Azәrbaycana birlәşdirilmәmәlidir, eyni
ilә buna uyğun olaraq heç bir müsәlman
kәndini dә Ermәnistana birlәşdirmәk
olmaz”. 

* * *
İyun ayının 27-dә Mirzә Davud

Hüseynov Nәriman Nәrimanovdan aldığı
tәlimatı dәrhal Qafqaz Bürosunun müza-
kirәsinә verdi vә onun mәlumatından sonra
qәrara alındı ki, RK(b)P MK-nın Qafqaz
Bürosunun fövqәladә plenumu çağırılsın,
yoldaş Nәrimanov vә yoldaş Myasnikova bu
mәzmunda bir teleqram göndәrilsin:

“RK(b)P MK-nın Qafqaz Bürosunun
Rәyasәt Heyәti tәklif edir ki, bu teleqramı
alan kimi Qafqaz Bürosunun fövqәladә
plenumuna gәlәsiniz. Gündәlikdә respub-
likaların sәrhәdlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
haqqında mәsәlә olacaq. Qafqaz
Bürosunun 6 üzvü Tiflisdәdir. Siz gәlib çıx-
mayacağınız tәqdirdә Qafqaz Bürosunun
Tiflisdә olan 6 üzvünün qәbul etdiyi qәrar
mәcburi (tәrәflәr üçün - C.H.) olacaq. Ona
görә tәcili olaraq gәlmәyinizi tәkid edirik”.

İyun ayının 28-dә Nәriman Nәrimanovun
sәdrliyi ilә Azәrbaycan XKS-nin yeni iclası
çağırıldı vә Aleksandr Myasnikovun Dağlıq
Qarabağı“ Ermәnistan Sovet Sosialist
Respublikasının bir hissәsi” kimi elan edәn
bәyanatı rәdd edildi. Hәmin iclasda
Azәrbaycan XKS-nin rәyi olmadan Dağlıq
Qarabağa Ermәnistanın fövqәladә
nümayәndәsi tәyin edilmiş Askanaz
Mravyanın geri çağırılması mәsәlәsi qoyuldu.

İclasın qәrarında deyilirdi: “Mәsәlәni
Qafqaz Bürosunda müzakirә etmәk üçün
yoldaş Nәrimanovun Tiflisә sәfәrini nәzәrә
alaraq AK(b)P MK-nın Siyasi vә Tәşkilat
Bürosunun 27 iyun 1921-ci il tarixli iclasının
qәrarı әsas kimi götürülsün”.

Ermәnistan tәrәfindәn Qarabağın dağlıq
hissәsinә iddialar irәli sürülәndә Şuşa qәza-
sının İcraiyyә Komitәsinin sәdri Bünyatov
Nәrimanova vә daxili işlәr komissarı Hәmid
Sultanova göndәrdiyi “Şuşa qәzasında
vәziyyәt haqqında” mәruzәsindә yazırdı ki,
Dağlıq Qarabağın ermәni әhalisinin hәr
hansı formada Azәrbaycandan ayrılmaq
fikri yoxdur: “Onlar gözәl başa düşürlәr ki,

Qarabağın aranından ayrılsalar,
Ermәnistandan mütәmadi tәlimatlardan
başqa bir şey ala bilmәyәcәklәr vә aclıqdan
mәhv olacaqlar. Eyni zamanda onlar yaxşı
anlayırlar ki, Azәrbaycan әrazisindә
ermәnilәrin hәmişә hәr şeyi tәlәb edәn
güclü sәslәri olacaq vә ümidvardırlar ki,
onların tәlәblәri birinci növbәdә tәmin
edilәcәk, halbuki onlar bunu Ermәnistan
SSR-dәn gözlәmirlәr”.

Özlәrini guya Azәrbaycan SSR-in “ögey
oğlanları” hesab edәn ermәni әhalisinin
bәyanatına gәldikdә isә Bünyatov belә hal-
ların dövlәt siyasәti ilә deyil, ayrı-ayrı işçilәrin
yersiz hәrәkәtlәrilә bağlı olduğunu bildirirdi.
Ona görә N.Nәrimanov bu fikirdә idi ki,
dünyada heç kim Dağlıq Qarabağ vә
Zәngәzur әhalisinin Azәrbaycanla bir-
lәşmәsinә mane ola bilmәz”.

Avqustun ilk günlәrindәn Qarabağda
Qafqaz Bürosunun 5 iyul qәrarının geniş
tәbliğat işlәrinә başlandı. 1921-ci ilin avqust
ayının 1-dә Şuşa qәzası 2-ci yaşayış sahәsi

kәndlilәrinin fövqәladә qurultayı keçirildi vә
bu iclasda Mәrkәzin (Bakının - C.H.)
nümayәndәsi kimi Levon Mirzoyan mәruzә
etdi. O, çıxışında bildirdi ki, hәm iqtisadi,
hәm mәnәvi vә siyasi, hәm dә milli nöqteyi-
nәzәrdәn Qarabağ Azәrbaycanın mәrkәzi
olan Bakı ilә bağlıdır.

Levon Mirzoyan Qafqaz Bürosunun
Qarabağın dağlıq hissәsindә Bakıya tabe
olan xüsusi inzibati vahidin yaradılması
qәrarını doğru hesab edirdi. O, Qarabağ
ermәnilәrinә bildirirdi ki, muxtariyyәt alsanız,
bütün mәsәlәlәriniz hәll olunacaq.
Ezamiyyәtdәn döndükdәn sonra Levon
Mirzoyan AK(b)P MK-ya vә RK(b)P MK
Qafqaz Bürosuna Qarabağın dağlıq hissәs-
inә sәfәri barәdә hesabat yazmışdı vә orada
göstәrirdi: “Mәnim dәrin inamıma görә,
Qarabağ mәsәlәsi bir tәrәfdәn bizim partiya
vә sovet rәhbәr işçilәri, digәr tәrәfdәn isә
bәzi millәtçi әhval- ruhiyyәli ermәni ziyalıları
tәrәfindәn yaradılıb vә yaradılmaqdadır”.

Bu mövqe Levon Mirzoyan vә Әliheydәr
Qarayevin AK(b)P MK Siyasi vә Tәşkilat
Bürosunun 1921-ci ilin avqust ayının 8-dә
keçirilәn iclasında da әks olunmuşdu.
“Qarabağda vәziyyәt haqqında” adlı bu
mәruzә daha çox Qarabağda partiya işinin
vәziyyәti üzәrindә qurulmuşdu. İclasda
Şuşa qәzasının Adıgözәlov, Mahmudbәyov,
Danelyans, Atayev, Sәfәrov, Avakyan,
Qәmbәrovdan ibarәt partiya komitәsinin
tәrkibi dә tәsdiqlәndi. Ә.Qarayev müvәqqәti
olaraq Qarabağa fövqәladә müvәkkil tәyin
edildi. 

Levon Mirzoyanın hesabatında bәhs

etdiyi hәmin millәtçi әhval-ruhiyyәli
ermәnilәr 5 iyul qәrarından sonra belә şayiә
yaymağa başlamışdılar ki, guya ermәnilәri
Qarabağdan Ermәnistana köçürmәyә
başlayıblar. Bu şayiәlәr hәtta RK(b)P MK-
nın Qafqaz Bürosuna da gedib çatmışdı.
Sergey Kirov Azәrbaycan K(b)P MK-nın bir-
inci katibi seçilәndәn sonra Qafqaz
Bürosunun Dağlıq Qarabağ haqqında 5 iyul
qәrarından narazı qalan bәzi üzvlәri
Azәrbaycana qarşı öz pozuculuq әmәllәrini
onun vasitәsi ilә hәyata keçirmәyә
çalışırdılar. RK(b)P MK-nın Qafqaz
Bürosunun katibi Fiqatner Yuri Petroviç
(Yakov İsakoviç) 1921-ci ilin avqustunda
Sergey Kirova yazırdı ki, guya büronun
Dağlıq Qarabağın Azәrbaycanın tәrkibindә
saxlanılması haqqında 5 iyul qәrarından
sonra “bir çox ermәni kәndlәri ordan
Ermәnistana” köçürülür.

Bu haqda mәlumat alan kimi S.Kirov
hәmin vaxt Qarabağda olan Әliheydәr
Qarayev vә Levon Mirzoyana sorğu

göndәrmişdi. Halbuki çoxsaylı faktlar
sovetlәşmәnin ilk aylarında ermәnilәrin
deyil, mәhz müsәlmanların Qarabağdan
müxtәlif yerlәrә köç etdiyini göstәrir.
A.Karakozov AK(b)P MK-ya göndәrdiyi
teleqramda yazırdı: “Demәk olar, Cavanşir
qәzasının müsәlman әhalisinin hamısı öz
yerlәrindәn qaçaraq әtraf әrazilәrә dağılıb”.

Y.Fiqatnerin Qarabağ ermәnilәri üçün
narahatlığına gәldikdә isә 20-ci illәrin
әvvәllәrindә Qafqaz Bürosunda çalışan
partiya işçilәrinin milli tәrkibinә diqqәt
yetirilәrsә, Azәrbaycana qarşı törәdilәn
tәxribatların vә tәhlükәnin haradan
gәldiyi açıq şәkildә üzә çıxar. O dövrdә
büroda 80 nәfәr partiya işçisi çalışırdı.
Onların 12-si gürcü, 28-i ermәni, 25-i
rus, 13-ü digәr millәtlәrin nümayәndәsi,
vur-tut 2-si türk idi.  

* * *  
1921-ci ilin sentyabr ayının 26-da

“Qarabağ işi” adlı mәsәlә AK(b)P MK
Siyasi vә Tәşkilat bürosunun müzakirәs-
inә çıxarıldı. İclasda qәrara alındı ki,
Qafqaz Bürosundan xahiş edilsin Dağlıq
Qarabağa muxtariyyәt verilmәsi ilә bağlı
mәsәlәyә yenidәn baxsın, hәmin vaxta
qәdәr muxtariyyәt elan olunmasın. Bu
mәsәlә ilә bağlı material toplamaq üçün
Qarayev, Әfәndiyev, Stukalov vә
Mirzoyandan ibarәt bir komissiya
yaradıb Azәrbaycan Mәrkәzi İcraiyyә
Komitәsinin sessiyasından sonra
Qarabağa göndәrilmәsi haqqında
razılığa gәlindi. Qarabağda olduğu müd-
dәtdә komissiya hәm dә ordakı partiya
vә sovet işinә rәhbәrlik etmәli idi.

Bu qәrarı möhkәmlәndirmәk üçün
AK(b)P MK Tәşkilat Bürosu
Nәrimanovun iştirakı olmadan oktyabrın
6-da yenidәn bu mәsәlәni müzakirә edib
komissiyaya tapşırıq verdi ki, Stukalovu
çıxmaqla oktyabrın 9-dan gec olmayaraq
Qarabağa yola düşsün. Eyni zamanda
maliyyә komissarı Tağıyevә tapşırıldı ki,
Azәrbaycan Xalq Komissarları Sovetinin
qәrarı ilә Qarabağda 4 qәza üçün 1 mil-
yard rubl pul ayırsın vә bu pulu
Qarabağa yola düşәn komissiyaya
versin. Daxili işlәr komissarı Bağırova
tapşırıldı ki, komissiyanı müşayiәt etmәk
üçün mәsul işçilәr ayırsın. Hәrbi dәniz
komissarı Qarayevә tapşırıldı ki, komis-
siyaya Qarabağ milisi üçün 500 dәst
forma versin vә Qarabağ üçün 3 kq xinin
(malyariyaya qarşı dәrman - C.H.)
ayırsın.

Komissiya Qarabağda vәziyyәti
öyrәndikdәn sonra oktyabr ayının 21-dә
AK(b)P MK Tәşkilat Bürosu ilә birlikdә
Qarabağda (Şuşa, Cavanşir, Qubadlı vә
Qaryagin qәzalarında) işlәyәn mәsul
işçilәrin konfransını keçirdi. Hәm azәr-
baycanlılar, hәm dә ermәnilәr bu kon-
fransda iştirak edirdilәr. Ә.Qarayevin
mәruzәsi vә mәruzә әtrafındakı uzun
müzakirәlәrdәn sonra konfrans “Dağlıq
Qarabağın әlahiddә muxtar vilayәtә
ayrılmasını mәqsәdәuyğun hesab etmә-
di”.

Qarabağa sәfәr vә mәsul işçilәrin
konfransının materialları әsasında
komissiya AK(b)P MK-ya mәruzә hazır-
ladı vә bu mәruzә oktyabr ayının 24-dә
MK-nın Tәşkilat Bürosunun müzakirәs-
inә çıxarıldı. Müzakirәlәrdәn sonra
Qarabağda banditizmә qarşı
mübarizәnin güclәndirilmәsi Azәrbaycan
Dövlәt Siyasi İdarәsinә tapşırıldı, әn qısa
vaxtda 4 qәzaya 1,5 milyard rubl vәsait
ayrılması haqqında qәrar qәbul edildi.

Ardı var

Azərbaycanın sovet ləş mə si
və Qarabağın qara günləri

Cəmil HƏSƏNLİ

Tarix elmləri doktoru, professor
“Media forum” saytı tarixçi
alim Cəmil Həsənlinin
“Azərbaycanın sovet ləş -
mə si və Qarabağın qara
günləri (1920-1923)”
araşdırmasını oxuculara
təqdim edir. 
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Bölgәdә Kürdüstan Dövlәtinin yaradılması üçün hazırlıqlar başladı
Şimali İraqdakı Kürd Muxtariyyәtinin başçısı Mәsud Bәrzani dünәn

keçirilәn böyük bir yığıncaqda verdiyi açıqlaması ilә bütün diqqәti
özünә yönәldib. TİA.AZ xәbәr verir ki, Türkiyәnin Barış vә Demokrasi
Partiyası vә Demokratik Toplum Partiyalarının rәhbәrlәrinin iştirakı ilә
düzәnlәnәn yığıncaqda, Bәrzani Kürdüstan dövlәtinin yaradılması ilә
bağlı mәsәlәyә start verib.  Çıxışında Kürdistan Respublikasının tarixi
vә әhәmiyyәti barәdә danışan Bәrzani bildirib ki, artıq Kürd xalqı
haqlarını әldә etmәk üçün zaman yetişib. «Bütün hәqiqәtlәr artıq
ortaya çıxıb. Kürd problemi sülh yolu ilә hәll olunmalıdır. Әgәr biz
sülhә әl atarsaq, önәmli bir qazanc әldә edәrik. Әgәr dialoq yolunu
seçsәk, qonşu dövlәtlәrlә uzunmüddәtli danışıqlar aparacağıq.
Kürdüstanın hәr bir parçasının özünә görә, özәlliklәri var vә hәr biri öz
müqәddәratlarını tәyin etmә haqqı verdir. Bәzi xәyanәtkar insanların hal hazırda kürd tarixini saxtalaşdırmaq
üçün addımlar atması da diqqәtimizdәdir. Biz onların kim olduqlarını vә nә etmәk istәdiklәrini bilirik».

27 fevral, Şûbat - 4 mart, AdarD Î P L O M A T¹ 07 (155)6

FaktXeber.com-un verdiyi
mәlumata görә, mәşhur
"Newsweek" jurnalı Türkiyәnin
hakim AK Partiyası vә onun rәhbәri
Rәcәb Tayyib Әrdoğan barәdә çox
sәrt tәnqidi mәqalә dәrc edib.
Mәqalәni olduğu kimi diqqәtinizә
çatdırırıq: "Türkiyәnin islahat tәrәf-
darı Baş naziri Rәcәb Tayyib
Әrdoğanın dәmir yumruqlu rus
hәmkarı Vladimir Putinlә әlaqәsi
yoxdurmu? Bir daha düşünün. İki
liderin dә ölkәsindә hökumәti tәn-
qid etmәyә cürәt edәn jurnalistlәr
hәbs edilir. Әrdoğanın
Türkiyәsindә, Putinin Rusyası kimi
iqtidardakı partiyanın siyasi rәqi-
blәrinә mәhkәmәlәr vә polis
tәrәfindәn tәzyiqlәr edilir, aylarla,
ya da illәrlә mәhkәmә üzü gör-
mәdәn hәbsdә qalırlar; müxalif
fikirli biznesmenlәrә isә dağıdıcı

vergi cәzaları kәsilir. Mәtbuat
Azadlığı İndeksindә Türkiyә 148,
Rusiya isә 142-ci sıradadır. Avropa
İnsan Haqları Mәhkәmәsindә
Türkiyә barәdә ötәn il 174 dәfә
insan haqları pozuntusuna dair
qәrar çıxarılıb. İkinci sıradakı
Rusiya barәdә isә 133 iddia olub. 

Demokratiya vәdi
Sәhv nә idi? Әrdoğan iqtidara

10 il әvvәl ölkә diametrindә bir
zәfәrlә vә Türkiyәnin müasir tar-
ixindә ilk dәfә ordunu siyasәtin
xaricinә çıxararaq "yüksәk
demokratiyanı gәtirәcәyini" vәd
edәrәk gәldi. İlk vaxtlardan başla-
yaraq, bu yöndә siyasәt yürütdü vә
islahatları üçün Avropa Birliyinin
sәmimi dәstәyini qazandı. 2005-ci
ildә AB-yә tam üzvlük üçün müza-
kirәlәr başladı. Lakin bu cәsur isla-
hat proqramı 2007-ci ilin iyulunda
polisin iki gizli cәbbәxananı aşkar

etmәsiylә parçalanmağa başladı.
Prokurorlar "Ergenekon" adlı, var-
lığından tam әmin olmadıqları mil-
liyyәtçi dәstәni günahlandırdılar. O
zamandan bәri kütlәvi hәbslәr
davam edir.

3 min 500 kürd hәbsdәdir
3 min 500 kürd siyasәtçi vә fәal,

ittihamları "tragikomik" kimi dәyәr-
lәndirilәn keçmiş Baş Qәrargah rәisi
dә daxil olmaqla 249 yüksәk rütbәli
hәrbi sәlahiyyәtli vә 100-dәn artıq
jurnalist mәhbәsdәdir. Әrdoğanın
bu hәbslәrә birbaşa әmr verdiyi, ya
da istintaqları siyasi mәqsәdlәrinә
uyğun gәlәn hәyәcanlı prokurorlarla
nә qәdәr birlikdә hәrәkәt etdiyi
barәdә heç kimin qәti bir fikri yox-
dur. Dәqiq olan isә Әrdoğanın
"Ergenekon" mühakimәsini davam-
lı şәkildә müdafiә etmәsi, mәtbuata
qarşı tәzyiqә diqqәt çәkәn beynәlx-

alq "böhtan kampaniyasına" qarşı
çıxması; hәbsxanadakı bütün jur-
nalistlәrin hökumәtә qarşı sui-qәsd
qurduğuna, ya da kürd
üsyançılarıyla әlaqәlәri olduğuna
dair israrlarıdır.

Ağızından alov saçan
prokurorlar

Fevral ayının әvvәlindә
prokurorlar bu dәfә dә hökumәtin
özünü hәdәf aldılar. Baş nazirin
adamı olan MİT rәhbәri Hakan
Fidan PKK nümayәndәlәriylә
"xain" danışıqlar apardığı üçün
ifadә vermәyә çağırıldı. Bitәrәf vә
neytral bir mühakimә sistemi yarat-
maq әvәzinә, prokurorlar
içәrisindәki rәqib fraksiyanın
güclәrini açıq şәkildә siyasi
mәqsәdlәr üçün istifadә etdilәr.
Ortaya çıxan nәticә isә vәtәndaş
müharibәsinә bәnzәyir, amma
mübarizә silahlarla deyil, hәbs

әmrlәriylә reallaşdırılır. Ağızlarından
alov saçan xüsusi sәlahiyyәtli
prokurorlar vә daim baltasını yel-
lәyәn Әrdoğan media dünyasına
qorxu salır.

Demokratiya qurban verildi
Artıq jurnalistlәrә, KİV-lәrә vә

alimlәrә tәtbiq olunan basqının
dövlәt düşmәnlәrinә qarşı
prokurorların açdığı döyüş, ya da
Әrdoğanın müxaliflәrә hücumu
olub-olmadığının elә dә
әhәmiyyәti qalmayıb. Hәr iki
vәziyyәtdә dә Әrdoğanın hәbslәrә
açıq dәstәyi çirkin bir avtorita-
rizmin tәzahürüdür vә Türkiyә
demokratiyası bir nömrәli qur-
bandır. İqtidarda keçәn on ildәn
sonra AKP liderliyinin başının
qarışdığı, hәtta ruhi xәstә olması-
na dair açıq işarәlәr var. Ruhi
xәstәliyin bәzi qanuni bünövrәsi
var. AKP-in yenilәnәn seçki
qәlәbәlәrinә baxmayaraq, "dәrin
dövlәt" hücumlarından imtina
etmәdi. Әrdoğanın әn yaxınları
biri "yalnız psixi xәstәlәr ayaq
üstә qala bilәr" deyir.

1980-ci illәrә geri dönüldü
Bu nöqtәdә Әrdoğanın

Türkiyәsi 1980-ci illәrin avtoritar
hәrbi rejiminә doğru geri gedir.
İnqilabçılar hәr vaxt devirdiklәri
rejimә bәnzәmәmәk üçün özlәrinә
hakim olmalıdırlar. Mәhbus jurnal-
ist Әhmәd Şıkın mәhkәmәdә
dediyi kimi "tarix bizә qabaqda
gedәnlәri devirәn hәr siyasi
gücün dağıtdığı iqtidarın pis tox-
umlarını içindә daşıdığını sübut
edәcәk". Bәlkә dә kürd tәşәb-
büsünә qarşı tәşkil edilәn hücum
Әrdoğanı, mәnfәәtlәrinә nә qәdәr
uzun müddәtdir xidmәt etsә belә,
mühakimә mexanizminin sonun-
da öz-özünü yox edәcәk bir ölüm
qaçışında olduğuna razı salacaq.
Türkiyәnin zәrәr görmüş hüquq
sistemi baş nazirin köhnә xәyalı
olan "yüksәk demokratiya"nın
qarşısında ciddi bir maneәdir.
Putinin dә öyrәnmәkdә olduğu
kimi, müxaliflәri hәbsә atmaq tәn-
qidlәri azaltmır, onların sayını çox-
aldır.

Cavad Turan

Hülya Avşar 
kürdcə duet oxudu 
Avşarın duet oxuduğu Ciwan Haco
uzun müddətdən sonra “Veger” adlı
albomla musiqi bazarına qayıdıb

Türkiyənin tanınmış teleaparıcısı və aktrisası
Hülya Avşar kürd müğənni Ciwan Haco ilə duet
oxuyub. Qeyd edək ki, Ciwan Haco uzun müddətli
fasilədən sonra “Veger” (Qayıdış) adlı musiqi albo-
mu ilə musiqi bazarına qayıdıb. Albomda olan aşıq
Daiminin “Nə ağlarsan” mahnısına klip çəkdirən
Ciwan Haco həmçinin bu mahnını kürd dilində
Hülya Avşarla duet oxuyub.

Köln şəhərində türk qəzetinin
redaksiyasına hücum edilib

Almaniyanın Köln şəhərində türk qəzeti olan
"Zaman" qəzetinin redaksiyasına hücum edilib.
Hadisə axşam saat 23:00-da baş verib (Moskva
vaxtı ilə gecə saat 2:00). Polis şübhəli bilinən iki
nəfəri saxlayıb. Onlardan birinin 17, digərinin isə 22
yaşı var.

Polisin məlumatına görə, redaksiyaya hücum
siyasi xarakter daşıyıb. Hücuma səbəb Kürdüstan
Fəhlə Partiyasının (PKK) lideri Abdulla Öcalanın
həbsinin 13-cü ildönümü olub. Polisin mətbuat kat-
ibi bildirib ki, müstəntiqlər belə hesab edirlər ki,
hücumu sağ ekstremistlər də edə bilər.

Bundan əlavə, redaksiyaya hücum olunmamış-
dan yarım saat əvvəl naməlum şəxslər türk
kafesinə hücum edərək şüşələri sındırıblar.
Xəsarət alan isə olmayıb. Qeyd edək ki, kafe ilə
redaksiya arasında məsafə bir-birindən çox uza-
qdır.

Lakin tezliklə məlum olub ki, kafeyə və redak-
siyaya hücum edən naməlum şəxslər üzərində
"Kürdüstan" yazılmış mayka geyiniblərmiş. Onlar
Abdulla Öcalanın azadlığa buraxılmasını tələb edi-
blər.

Xatırladaq ki, Kürdüstan Fəhlə Partiyası 1978-
ci ildə yaradılıb. Bu partiyanın əsas məqsədi
Türkiyə Respublikası ərazisində müstəqil kürd
dövləti yaratmaqdır. Partiyanın lideri Abdulla
Öcalan 1999-cu ilin 15 fevralında həbs olunub və
ona ölüm cəzası kəsilib. Lakin az sonra ölüm cəza-
sı ömürlük həbs cəzası ilə əvəz olunub.

Qəzənfər QASIMOV, "Xalq qəzeti"

Kürdlər Avropa Şurasının 
qapısını sındırdılar
Onlar Öcalanın şəkli əks olunmuş bayraqlarla
təşkilatın binasına daxil ola biliblər

Bu gün günorta saatlarında bir qrup kürd
mənşəli şəxs Fransanın Strasburq şəhərində -
Avropa Şurasının binası qarşısında icazəsiz etiraz
aksiyası keçirib.

APA-nın Strasburq müxbirinin xəbərinə görə,
əsasən gənclərdən ibarət olan aksiya iştirakçıları
əllərinə qandal bağlayaraq AŞ binası qarşısında
oturublar. Onlar PKK  lideri Abdulla Öcalana
azadlıq tələb edən şüarlar səsləndiriblər. Bununla
kifayətlənməyən aksiyaçılar AŞ-nin əsas giriş
qapısını sındıraraq üzərində A. Öcalanın şəkli əks
olunmuş bayraqlarla təşkilatın binasına daxil ola
biliblər. Hadisə yerinə gələn polis onları binadan
uzaqlaşdıra bilib. Bir neçə aksiya iştirakçısı polis
tərəfindən saxlanılıb.

Qeyd edək ki, bu günlərdə Strasburqda
Öcalana azadlıq tələbi ilə kürdlərin izdihamlı
aksiyaları keçirilir. Avropada yaşayan kürdlər
İsveçrənin Cenevrə şəhərindən Strasburqa kimi
piyada yürüş ediblər və Strasburqda bir-birinin
ardınca müxtəlif etiraz aksiyaları keçirirlər.

"TÜRKİYƏ 1980-Cİ İLLƏRİN HƏRBİ
AVTORİTAR REJİMİNƏ QAYIDIR"
"İnqilabçılar hər vaxt devirdikləri rejimlərə bənzəməmək üçün özlərinə hakim olmalıdırlar"
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Яввяли ютян сайымызда
Ы Султан Сялим атасынын хариъи сийасятиндя кцрд хал-

гына олан мцнасибяти давам етдирди. О, шия мязщяби-
ня азаъыг беля мейл  эюстярянляря амансыз  диван
тутду. Сулагзадя гейд едир ки: «Султан щакимиййятя
кечдикдян сонра дювлят хадимляринин мцшавирясини
чаьырды вя деди: «щала Кясрайи Яъям олан Шащ
Исмайыл, тамам Иран зяминя сащиб олуб, Ираг-Яряб,
Азярбайъан, Эянъя, Ширван, Эилан, Мазандаран,
Тябяристан, Цмумкцрдцстан вя хцсусиля Эцръцстан
вилайятлярини юз ялиня алмышдыр… буна эюря дя илк нюв-
бядя шия тайфасынын шярини арадан галдырмаг лазымдыр»
(85, 359). О, Османлы вилайятляриндя йашайан шиялярин
7 йашындан 70 йашына гядяр юлдцрцлмясини вя йа щябс
едилмясини ямр етди. Щямин ямря ясасян шиялик иттища-
мы иля 40 мин няфяр юлдцрцлдц вя галанларынын алынлары
дамьаланыб Османлы торпаьынын Авропа щиссясиня
сцрэцн едилди (98, 395; 53, 258).

Оруъ бяй Байат йазыр ки: «Султан Сялим фярман
веряркян ряиййятляринин Шащ Исмайыл ряиййятляри иля
ялагя сахламасыны гадаьан етди, о, шия мязщябини
ганундан кянар вя шияляри кафир елан етмишдир» (46,
148).

Бунунла да Ы Султан Сялим юлкя дахилини шия тяряф-
дарларындан тямизляди вя кцрд тайфа башчылары арасын-
дакы тяблиьат ишини гуртарды. О, Ы Шащ Исмайыл Сяфявийя
мяктуб йазараг Гызылбашлар тяряфиндян тутулан бязи
йерляри тяляб етди, лакин мцсбят ъаваб алмады. Буну
бящаня едян Султан Сялим Азярбайъан цзяриня щярби
сяфяря башлады. К.Маркс гейд едир ки: «Бу йцрцшдя
османлыларын бцтцн щярби гцввяляри иштирак едирди» (1,
206). Тарихи мянбялярдяки мялумата эюря щямин
йцрцшдя 200 мин няфярдян артыг гошун иштирак етмишдир
(59, 143; 113, 180). Бу йцрцшдя чохлу кцрд тайфа баш-
чылары юз силащлы гцввяси иля иштирак едирдиляр. Ы Султан
Сялим юз ордусуну одлу силащла тяъщиз едяряк, 1514-
ъц илдя Кцрдцстан торпаьындан кечиб Азярбайъана
щцъум етди. Лакин онун сырави гошуну вя хцсусиля
кцрд халгы Азярбайъан халгына гаршы мцщарибя етмяк
истямирди. Тцрк мцяллифляринин йаздыгларына эюря щямин
сяфярдя сырави гошун вя щятта Ы Султан Сялимин йахын
адамларындан Щямдям паша, Искяндяр паша вя
Сяэбанбашы Балйемяз Осман аьа иряли эетмякдян
имтина етдикляри цчцн султан тяряфиндян едам едилдиляр
(85, 378). Сонра Султан Сялим орду гаршысында чыхыш
едяряк «Габагда мян эедирям, мярд олан архамъа
эялсин!» - дейя атыны сцрмцшдц (53, 261; 128, 57).

1514-ъу илдя Османлы ордусу Тябризин 140 км-
лийиндя Чалдыран дейилян йердя шащ гошуну иля цз-цзя
эялди, щяр ики орду арасында шиддятли вурушма башланды.
О дювр цчцн дящшятли олан щямин мцщарибядян бящс
едян Гунабади йазыр ки: «Румлуларын (османлыларын –
Ш.М.) гошуну чох олдуьундан, ейни вахтда 5-6 мин
тцфянэ бирдян ачылырды, онун тцстцсцндян щава эеъя
кими гаранлыг олмушду» (113, 178). Она эюря дя
дцшмяня гаршы мярдликля вурушан Гызылбашлар одлу
силащ гаршысында таб эятиря билмяйиб эери  чякилди.

Щясян Румлунун йаздыьына эюря Чалдыран вуруш-
масында щяр ики тяряфдян 5 мин няфяр юлдцрцлмцш вя
бир чохлары йараланыб ясир алынмышды. Ы Шащ Исмайылын
ляляси Щцсейн бяй вя Дийарбякир щакими Хан
Мящяммяд Устаълу да юлянляр сырасында олмушдур
(59, 149).

Чалдыран гялябясиндян сонра Османлы ордусу
Тябризя доьру щярякят етди. О, 6 эцн Тябриздя галдыг-
дан сонра эери гайытды, чцнки султан Азярбайъан сяфя-
риндян сонра Кцрдцстан, Щяляб, Мисир вя Шам торпа-
гларыны да истила етмяк гярарына эялмишди. Тцрк тарихчи-
си Сялим Сабитинин гейд етдийиня эюря щямин юлкялярин
истила едилмяси 1518-ъи иля гядяр гуртармышды (74, 13).

Кцрдцстан Султан щюкумятиня табе олдугдан
сонра, мцхтялиф кцрд тайфаларынын Османлы ордусунда
иштирак етмясиндян башга, айрыъа Кцрдцстан ордусу

тяшкил едилди. Ейни заманда османлылар цчцн
Кцрдцстан яразисиндян топланан верэинин мяркязи
Дийарбякир яйаляти, Дийарбякир хязиняси адланды.

Беляликля, Османлы дювлятинин апардыьы бцтцн мцща-
рибялярин аьыр вурушмаларында Кцрдцстан ордусу ишти-
рак етмяли вя щямишя Османлы гошунунун юн сырала-
рында эетмяли иди.

Щямин дюврдя Султан щюкумяти Орта Шярг юлкяля-
риндяки истилаларындан башга, Авропада, Йунаныстан,
Австрийа – Маъарыстан, Сербийа, Италийа, Алманийа вя
Русийа иля дя мцщарибя едирди. О, Африкада Туниси
гясб етмяк мягсядиля Испанийа иля дя вурушурду.
Османлы ордусу щяля Шярг юлкяляриндя надир тапылан
одлу силащдан истифадя едяряк Йахын вя Орта Шяргин
бязи щиссялярини истила едя билмишди. Лакин Османлы
щюкумятинин Сяфяви шащлары иля апардыьы узун сцрян
мцщарибяляр Авропаны Османлы тящлцкясиндян нисбя-
тян хилас етди. Бу дювлятин апардыьы бцтцн мцщарибя-
лярдя демяк олар ки, кцрдлярин иштиракы олмушдур.

Бир сыра тядгигатчыларын йаздыгларына эюря ХВЫ ясрин
яввялляриндян башлайараг еля бир Османлы мцщарибяси
олмамышдыр ки, о мцщарибядя кцрд ганы тюкцлмясин.
Бунунла йанашы олараг, бязи тцрк мцяллифляри иддиа едир-
ляр ки, 200  илдян артыг давам едян Османлы-Иран
мцщарибяляри истилачылыг мягсяди цчцн дейил, бу халгла-
рын азад олмасы хатириня апарылмышдыр. Ъащанэир Зейнал
оьлу эюстярир ки, Авропада бюйцк бир ислам император-
луьу тяшкил едян Ы Султан Сялим Кцрдцстан вя
Азярбайъаны фарс, яъям нцфузундан горумаг вя бу
халглары азад етмяк ниййятиндя иди (72, 114-115).
Лакин кцрд халгынын тарихи Османлы султанларынын щямин
халгларын азадлыьыны неъя тямин етдийнин ясил мащийй-
ятини эюстярди.

ХВЫ ясрдяки Османлы-Иран мцщарибяляри юз характе-
ри етибары иля ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя Авропа феодалларынын апар-
дыглары Сялиб мцщарибяляринин башга бир формасы иди.

Ы Султан Сялимин юлцмцндян сонра оьлу Султан
Сцлейман Гази (1519-1566) онун сийасятини давам
етдирди. О, юз щакимиййяти дюврцндя Азярбайъан цзя-
риня дюрд дяфя щцъум етди вя бцтцн щярби сяфярляриндя
Кцрдцстан торпаьы онун мцщарибя мейданы олду.
Султан Сцлейман Гази заманында кцрдляр цзяриндяки
игтисади сийаси вя мяняви тязйиг даща да артды, дахили
мухтариййят ясасында баьланан Османлы – Кцрдцстан
мцгавиляси тамамиля унудулду вя кцрд ямирликляриня
гаршы ачыг тяъавцзя башланды. «Шяряфнамя» дяки
мялумата эюря щяля 1518-ъи илдя Келс яйаляти гясб
едилиб султанын хцсуси торпаьына ялавя едилмишди (76,
223).

Ейни заманда Етаг ямирлийинин бир щиссяси дя сул-
тан торпаьына гатылды (76, 247).

1531-ъи илдя Султан Сцлейман Гази Бидлис ямирлийи-
ни гясб етмяк цчцн Дийарбякир щакими Фил паша вя
Юлмя Тякялунун башчылыьы иля щямин ямирлийин цзяриня
50 мин няфярлик гошун эюндярди. Цч ил давам едян бу
вурушма нятиъясиндя Бидлис ямири Шяряф хан юлдцрцлдц
вя минлярля кцрд аиляси мящв едилди. Лакин Бидлис вила-
йяти Шяряф ханын оьлу Шямсяддинин ялиндя галды. 1535-
ъи илдя Султан Сцлейман щямин ямирлийи щийля иля гясб
едиб Юлмя Тякялуйа тапшырды. Ямир Шямсяддин ися
Тябризя эедяряк Ы Шащ Тящмасибя табе олду (76,
443). Султан Сцлейман Гази Ъябгяъцр ямири Сцбщан
бяйи юлдцрцб щямин вилайяти Османлы задяэанларындан
бириня верди. Султан бязи тайфа башчыларыны мцхтялиф
бящанялярля арадан эютцрцр вя онларын торпагларыны
гясб едирди. Бидлиси гейд едир ки: «Рязги тайфасынын
башчысы Шащым бяй бязи иттищамларла султан тяряфиндян
юлдцрцлдц, онун ямирлийи Османлы задяэанларына верил-
ди» (76, 247).

Беляликля, Султан щюкумяти тяряфиндян тятбиг едилян
бу ядалятсизлийя гаршы кцрд халгы ъидди мцгавимят
эюстярир, силащлы мцбаризя апарыр вя йахуд да вятянини
тярк етмяйя мяъбур олурду. Бидлиси йазыр ки: «Агакис

ямирлийи Султан Сцлейман Гази тяряфиндян гясб едилиб
Османлы задяэанларына верилдийи цчцн щямин ямирлийин
ясл варисляриндян Яркямяз бяй, рущи хястялийя тутулду,
Бящаяддин ися юз йурдуну тярк едяряк Ярябистана
эетди» (76, 220).

Османлы султанлары кцрд ямирляриндян чохлу пул вя
щядиййяляр алдыгдан сонра бир ямирлийин щюкмцнц бир
нечя няфяря верирдиляр. Беляликля дя кцрд тайфаларыны бир
– бириня гаршы гойурдулар. ХВЫ ясрдя Крдган ямирлийин-
дя олан Минар кянди дя османлылар тяряфиндян беля
сатылды вя нятиъядя бу Насир бяй иля Шащгулу бяй ара-
сында тайфа мцщарибясиня сябяб олду. Лакин Шащгулу
бяй чохлу пул вя щядиййялярля Истамбула эетдийи цчцн
Насир бяйя галиб эялди. Бидлиси бу щадисядян бящс едя-
ряк йазыр ки: «Насир бяй вя 30 няфяр йолдашы султан
тяряфиндян юлдцрцлдц, башгаларына ибрят олмаг цчцн
ъяназяляри йол кянарындакы аьаълардан асылды» (76,
242-243).

Нящайят, Султан Сцлейман Гази 1533-ъц илдя
Азярбайъан, 1534-ъц илдя ися Баьдад цзяриня щцъум
етдийи заман, Кцрдцстан яразиси мцщарибя мейданына
чеврилди вя кцрд тайфалары гарят едилди. Беляликля,
Османлы-Иран мцщарибяляри кцрд халгы цчцн ян фялакят-
ли бир щадися олду. Бу мцщарибялярдян йалныз Османлы
вя Гызылбаш задяэанлары вя бязян дя кцрд тайфа баш-
чылары зящмяткешлярин ганы щесабына варланырды. Бидлиси
эюстярир ки; Ъязиря щюкмдары Бядр бяй Султан
Сцлейман Газинин 1533-ъц илдяки Тябриз, Баьдад вя
Ван мцщарибяляриндя иштирак етмишдир. Онун эцндялик
гонаглыг хяръи 500 дирщям34, сящяр-ахшам хяръи ися
100 дирщям олурду (76, 127). «Мялумдур ки, бу аьыр
хяръляр гарятедиъи мцщарибяляр вя зящмяткешлярин
истисмары щесабына юдянилирди.

Беляликля, мянбяляриндян айдын олур ки, ХВЫ яср кцрд
халгынын тарихиндя ян аьыр вурушмалар дюврцнцн баш-
ланмасы олмушдур. Щямин ясрдян сонра онсуз да там
мцстягил олмайан кцрд ямирликляри юз  мцстягилликлярини
итирди. Йалныз бир нечя кцрд тайфасы бюйцк гырьынлар вя
цсйанлар бащасына бир заман мцстягил йашайа билди.

ХВЫ ясрдя Кцрдцстанла гоншу олан Ермянистан вя
Эцръцстан да дяфялярля Османлы-Иран щцъумларына
мяруз галмышдыр. 1543-ъц илдя Ярзрум щакими Муса
паша Эцръцстана щцъум етди. Лакин эцръц халгы галиб
эялди вя Муса паша юлдцрцлдц. Бу щадисядян щиддятля-
нян Султан Сцлейман Гази Эцръцстанын йандырылмасы-
ны ямр етди. Щясян бяй Румлу йазыр ки: «Хадим паша
Дийарбякир ордусу иля Эцръцстана щцъум етди, о маща-
лын бир сыра кяндлярини йандырды вя эери гайытды» (59,
306). Эцръц халгы юз вятянинин истиглалиййятини мцдафия
етмяк мягсядиля вурушмаларда Османлы щюкумятинин
амансыз ъинайят вя гарятляриня мяруз галырды.

Ardı var

ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ
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Bakıda xalq qəhrəmanı
Koroğlunun xatirəsinə ucaldılmış
abidənin açılış mərasimi olmuş-
dur.

Prezident İlham Əliyev və
xanımı Mehriban Əliyeva
mərasimdə iştirak etmişlər.

Azərbaycan Dövlət simfonik
orkestri dahi bəstəkar Üzeyir
Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının
uvertürasını ifa etdi.

Dövlət başçısı abidənin
üzərindəki örtüyü götürdü.

Azərbaycan Prezidenti
abidənin önünə əklil qoydu.

Dövlət başçısı Azərbaycanın
elm, təhsil və mədəniyyət icti-
maiyyətinin tanınmış
nümayəndələri ilə görüşdü.

Prezident İlham ƏLİYEV
mərasimdə çıxış edərək dedi:

- Əziz dostlar! Bu gün şəhərim-
izin tarixində çox əlamətdar və
unudulmaz bir gündür. Bu gün
Bakının mərkəzində, şəhərimizin
gözəl guşəsində biz böyük
şəxsiyyət, Azərbaycan xalqının
qəhrəman oğlu Koroğlunun
abidəsinin açılışına toplaşmışıq.
Bu gözəl hadisə münasibətilə sizi
və bütün Azərbaycan xalqını
ürəkdən təbrik edirəm.

Koroğlu bizim xalq qəhrə-
manımızdır. Koroğlu vətənpərvər-
lik, igidlik rəmzidir. Azərbaycan
xalqının qəlbində Koroğlu daim
yaşamışdır. Bütün dövrlərdə
Koroğlunun xalq qarşısında etdiyi

xidmətlər Azərbaycan xalqının
xatirəsində yaşamışdır və bu gün
də yaşayır.

Koroğlu obrazı vətənpərvərlik,
igidlik, mərdlik, şücaət obrazıdır.
Koroğlu Azərbaycan xalqına xas
olan bütün gözəl xüsusiyyətləri
özündə əks etdirir. Vətənpərvərlik
kimi bu gün də çox vacib olan
amil Koroğlu obrazında bariz şək-
ildə özünü göstərir.

Müxtəlif dövrlərdə bizim böyük
sənətkarlarımız “Koroğlu”
mövzusuna müraciət etmişlər.
Dahi bəstəkarımız Üzeyir
Hacıbəylinin 1930-cu illərdə
yazdığı “Koroğlu” operası bu gün
də yaşayır və əbədi yaşaya-
caqdır. Bütün təntənəli mərasim-
lərdə “Koroğlu” operasının
uvertürası səslənir. Bu, bizim
dövlət himnimizlə bərabər
Azərbaycan xalqının ayrılmaz
böyük dəyəri kimi bu gün də
yaşayır.

Ölkəmizin müxtəlif şəhər-
lərində Koroğlu abidələri
ucaldılmışdır. Ancaq Bakıda
Koroğlu abidəsi yox idi və bu
boşluğu biz indi aradan qaldırdıq.
Mən 2009-cu ildə Bakıda Koroğlu
abidəsinin ucaldılması haqqında
müvafiq Sərəncam imzalamışam.
Bizim istedadlı heykəltəraşımız
Tokay Məmmədov gözəl və
əzəmətli əsər yaratmışdır.
Koroğlu abidəsi üçün müvafiq
yerin seçilməsi prosesi başlan-

mışdı. Mən çox istəyirdim ki,
şəhərimizin gözəl yerində gözəl,
əzəmətli abidə ucaldılsın və bu
gün biz bu tarixi hadisənin
şahidiyik.

Ölkəmizin müxtəlif böl-
gələrində, bir daha demək
istəyirəm ki, Koroğlu abidəsi
vardır. Artıq Bakıda da bu abidə
vardır. Artıq bu gündən etibarən
bu parka da “Koroğlu parkı” adı
verilib.

Gənc nəslin tərbiyə
edilməsində “Koroğlu” dastanı
çox mühüm bir vasitədir. Çünki
gənc nəslimiz vətənpərvərlik
ruhunda böyüməli, tərbiyə
almalıdır. Müstəqil Azərbaycanın
vətəndaşları öz Vətənini, xalqını
sevməlidirlər. Koroğlu xalq
içərisindən çıxmış, xalq üçün
yaşamış gözəl insan, böyük

sərkərdə idi. Koroğlu, eyni
zamanda, istedadlı insan idi -
həm şair, həm aşıq idi. Bir daha
demək istəyirəm ki, Azərbaycan
xalqının ən gözəl xüsusiyyətləri
onda var idi və bizim gənclərimiz
keçmişimizdə olan müsbət obra-
zları da bilməlidirlər, yaxından,
dərindən tanımalıdırlar. Biz keçən
il müstəqilliyimizin 20 illiyini qeyd
etmişik. Ancaq bizim çox böyük,
zəngin tariximiz, mədəniyyətimiz
vardır. Şifahi xalq yaradıcılığımız
vardır. Gözəl əsərlərimiz, dahi
şəxsiyyətlərimiz vardır. Bizim
vətəndaşlar, xüsusilə gənclər o
dahi şəxsiyyətləri tanımalıdırlar. 

Koroğlu abidəsinin ucaldılması
bir tərəfdən tarixi ədaləti əks
etdirir, digər tərəfdən Koroğlu
abidəsi bir daha Azərbaycan
xalqının nə qədər böyük xalq
olduğunu əyani şəkildə göstərir.

Biz öz dahi şəxsiyyətlərimizin
xatirəsinə böyük hörmətlə
yanaşırıq. Təkcə keçən il Bakıda
görkəmli şəxsiyyətlərin abidələri
ucaldılmışdır. Keçən il Zivərbəy
Əhmədbəyovun, Fikrət Əmirovun
abidəsi ucaldılmışdır. Bu gün biz
Koroğlunun abidəsinin açılışını
qeyd edirik. Yaxın gələcəkdə
Bakıda, şəhərimizin gözəl yer-
lərində Babəkin, Qara Qarayevin,
Bülbülün abidələri ucaldılacaqdır.
Artıq müvafiq göstərişlər ver-
ilmişdir.

Sovet dövründə də ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
xalqımızın görkəmli
şəxsiyyətlərinin şərəfinə abidələr
ucaldılmışdır. Bu gün bu siyasət
davam etdirilir. Bu abidələr bir
daha onu göstərir ki, Azərbaycan
xalqı nə qədər böyük, nə qədər
istedadlı xalqdır, bizim nə qədər
böyük tarixi şəxsiyyətlərimiz

olmuşdur. Onların fəaliyyəti, həy-
atı, xalqa bağlılığı bizim üçün də
bir nümunədir, örnəkdir. Onlar bu
yolu bizə göstərdilər. Bu yol
ədalət yoludur.

Koroğlu da haqq-ədalətin
tərəfində idi. Koroğlu kasıbların
tərəfində idi. Koroğlu ədalətsi-
zliyə dözməyən və ədalətsizliyə
qarşı vuruşan görkəmli şəxsiyyət,
sərkərdə, gözəl vətəndaş idi. Biz,
bir daha demək istəyirəm ki, gənc
nəsli bu müsbət nümunələr
əsasında tərbiyə etməliyik. Mən
çox şadam ki, Azərbaycan gən-
cləri vətənpərvərdirlər, Vətənə
bağlıdırlar, Vətəni sevirlər. Bizim
vətəndaşlar haqlı olaraq qürur
hissi keçirirlər ki, biz hamımız
Azərbaycan vətəndaşıyıq.

İyirmi il ərzində ölkəmiz böyük
və şərəfli yol keçmişdir, bütün

sahələrdə böyük uğurlara imza
atmışdır. Uğurlarımızın təməlində
məhz milli mənəvi dəyərlər
dayanır. Güclü iqtisadiyyat yarat-
maq olar, bölgədə güclü
mövqelərə malik olmaq olar, -
halbuki bunun üçün də çox çalış-
maq lazımdır, - ancaq milli
mənəvi dəyərlər olmadan heç bir
ölkə, heç bir xalq inkişaf edə
bilməz. Bizim üstünlüyümüz
ondan ibarətdir ki, gənc və güclü
dövlətimiz möhkəm təməl
üzərində qurulubdur. Çoxəsrlik
tarix, mədəniyyət üzərində quru-
lubdur. Milli mənəvi dəyərlər
bizim üçün ən vacib məsələdir.
Biz təbii ki, ümumbəşəri dəyərləri
bölüşürük. Ancaq bizim üçün
başlıca dəyərlər öz milli
Azərbaycan dəyərlərimizdir.

Bu gün ölkəmizdə hər bir
sahədə olduğu kimi, milli mənəvi
sahədə də dirçəliş, inkişaf vardır.
Biz güclü, müasir dövlət qururuq.
Ancaq ənənələrimizə, tariximizə,
keçmişimizə çox bağlıyıq.
Dünyada qloballaşma prosesləri
gedir, istər-istəməz bizə də təsir
edir. Yəni bu, heç bir ölkədən yan
keçə bilməz. Xüsusilə, bu dövrdə
milli dəyərlərə diqqət daha da
böyük olmalıdır. İnsanlar milli
ruhda tərbiyə olunmalıdırlar. Öz
Vətəninə, öz keçmişinə, tarixinə,
dahi şəxsiyyətlərinə hörmətlə
yanaşmalıdırlar. Mən çox şadam
ki, bugünkü Azərbaycan real-
lıqlarını bu amillər müəyyən edir.
Bizi bəzi başqa ölkələrdən
fərqləndirən məhz odur ki,
Azərbaycan dövləti güclü milli
təməl üzərində qurulubdur. Eyni
zamanda, Azərbaycanda yaşayan
bütün millətlərin, bütün dinlərin
nümayəndələri ölkəmizin dəyərli
vətəndaşlarıdırlar və

İlham Əliyev 
Koroğlunun 
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Azərbaycanın təcrübəsi bu
baxımdan diqqətə layiqdir və
böyük maraq doğurur.

Bu gün bu abidənin açılışı,
eyni zamanda, bu gözəl parkın
abadlaşmasına da şərait yaratdı.
Abidənin yaradılması ilə bərabər,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə
göstəriş vermişdik ki, bu park da
abadlaşsın, gözəlləşsin. Bakıda
böyük quruculuq işləri aparılır.
Bütün parklar, bağlar yenidən
qurulur, abadlaşır. İnsanlar üçün
gözəl istirahət yerləri yaradılır.
Bakı doğrudan da indi dünyanın
ən gözəl şəhərlərindən biridir.
Bakının tarixi gözəlliyi vardır.
Tarixi, qədim binalar şəhərimizə
gözəllik verir. Eyni zamanda,
Bakının müasir meqapolisə
çevrilməsi prosesi də uğurla

gedir. Bu iki istiqamət arasında
heç bir ziddiyyət olmamalıdır və
yoxdur. Həm müasir binalar, həm
qədim Bakı bir-birini tamamla-
malıdır və tamamlayır. Şəhərim-
izin gözəlləşməsi hər bir Bakı
sakini, hər bir Azərbaycan vətən-
daşı üçün çox vacib olan
məsələdir. Bakıya gələn hər bir
qonaq şəhərin gözəlliyinə heyran
olur. Bakı da bizim böyük, milli
sərvətimizdir.

Mən bu gün bir daha qeyd
etmək istəyirəm ki, Koroğlu
abidəsinin ucaldılması böyük
məna daşıyır. Bu, həm tarixi
şəxsiyyətə hörmətimizin əlamə-
tidir, həm keçmişimizə olan
münasibətdir, həm də Koroğlunun
etdiyi fədakarlığa görə
Azərbaycan xalqının qiymətidir.
Bu gözəl əsər, əminəm ki, bütün
Azərbaycan xalqını sevin-
dirəcəkdir. Koroğlu abidəsi məhz
belə olmalı idi. Gözəl, möhtəşəm,
qürurlu və əzəmətli.

Bir daha əsərin müəllifinə,
görkəmli heykəltəraş Tokay
Məmmədova minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Əsərin
yaradılmasında iştirak etmiş
bütün insanlara minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Bakı sakin-
lərini və bütün Azərbaycan
xalqını bu gözəl hadisə münasi-
bətilə bir daha təbrik edirəm. Sağ
olun!

* * *
Abidənin müəllifi,

Azərbaycanın Xalq Rəssamı,
SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının
müxbir üzvü, SSRİ və
Azərbaycan Respublikası Dövlət
mükafatları laureatı, professor
Tokay MƏMMƏDOV çıxış edərək
dedi:

- Hörmətli xanımlar və cən-
ablar!

Bu gün mənim üçün çox
əlamətdar bir gündür.

“Koroğlu” otuz il işlədiyim bir
mövzudur, mənim üçün əziz bir
obrazdır, xalqımızın qəhrəmanlıq
rəmzidir. Mən dəqiq bilirdim ki,
Azərbaycanın paytaxtı üçün bu
heykəl lazım olacaqdır.

Nəhayət, iki il əvvəl möhtərəm
cənab Prezident Bakıda
Koroğlunun abidəsinin ucaldıl-
ması haqqında Sərəncam imzal-
adı və bu işə təkan verildi.
Heykəlin qurulmasında çox
adamların zəhməti oldu. Bu gün
onun açılış mərasimində mən
müəllif kimi hamıya təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Ən böyük
minnətdarlığım Sizədir, hörmətli
Prezident!

Bakının gündən-günə gözəl-

ləşməsini hamımız görürük və
sevinirik. İnanıram ki, Koroğlunun
heykəli şəhərimizə yaraşıq
verəcək, Sizin böyük işlərinizə bir
əlavə olacaqdır.

Çox sağ olun.
* * *

Sonra Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü,

Milli Məclisin mədəniyyət
komitəsinin sədri, professor
Nizami CƏFƏROV dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Bu gün biz həqiqətən tarixi

anların şahidiyik. Möhtərəm
Prezidentimiz söylədi, Koroğlu
bizim xalqın milli qəhrəmanıdır.
Bu gün çoxlu mübahisələr gedir.
Koroğlu doğrudan tarixi
şəxsiyyətdirmi, ya deyilmi? Bu
mübahisələri davam etdirmək də
olar, amma əsas məsələ odur ki,
Koroğlu bu xalqın ruhunun məh-
suludur, bizim milli mövcudluğu-
muzun bir dəyəridir. Yəni, o, tarixi
şəxsiyyət ola da, olmaya da bilər.
Amma təbiidir ki, onun obrazı
istənilən tarixi şəxsiyyətin
obrazından daha güclüdür.

Koroğlu sadəcə qəhrəman,

fiziki güc sahibi deyil, ruh
adamıdır, aşıqdır, şairdir. Koroğlu
sadəcə qəhrəman deyildir, həm
də dövlət, cəmiyyət qurucusudur.
Koroğlu Çənlibelin müəllifidir.
Eyni zamanda, Koroğlu
mütəfəkkirdir. Koroğlu filosofdur.
Koroğlunun sözü vardır, deyir ki:

“Uca-uca dağlar başı 
Çənli də olur, çənsiz də olur. 
Çalış ki, bir işə yara, 
Sənli də olur, sənsiz də olur”.
Yəni, sən bir iş görsən də, gör-

məsən də iş görüləcəkdir, iş
gedəcəkdir. Amma təki, sən bir iş
görəsən, iş görənlərin içərisində
olasan. Bu mahiyyət, bu məntiq,
əlbəttə, çox maraqlıdır.

Bu abidənin açılışı böyük bir
hadisədir. Mən də, əlbəttə, həm
müəllifi, həm xalqımızı təbrik

edirəm.
Bir məsələni də xüsusi olaraq

demək istəyirəm ki, bu cür
abidələrin yaranması, görülən bu
cür işlər həmişə cənab
Prezidentin son zamanlar çox
deyilən bir kəlamını yadıma salır
ki, ”Bizim siyasətimiz bizim
işimizdir”. Yəni, iş vardır. Bir vaxt-

lar çoxlu söz danışırdıq, amma
indi iş görürük. Bu, çox mühüm
bir məsələdir və Azərbaycanda
görülən bu böyük, əzəmətli işlər,
əlbəttə, ən müxtəlif sahələri, o
cümlədən də bizim mədəniyyə-
timizi, mənəviyyatımızı əhatə
edir. Vətənimiz üçün, xalqımız
üçün xeyirli olsun.

* * *
Daha sonra Azərbaycan

Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq
Yazıçısı ANAR çıxış edərək bildir-
di:

- Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bakımızın minillik tarixində

şəhərimizdə ilk dəfə atlı heykəl
ucaldılıb. Bu, xalqımızın əfsanəvi
qəhrəmanı Koroğlunun heykəlidir.
Burada artıq deyildi, Koroğlu həm
qəhrəman, həm də sənətkar,

aşıq, şair idi. Bir əlində Misri
qılınc idi, bir əlində saz. Koroğlu
dastanın həm iştirakçısı, həm
yaradıcısı idi.

Koroğlu obrazı əsrlər boyu
xalqımızın yaddaşında, qəlbində
yaşayıb, bizim böyük sənətkarları
ilhamlandırıb. Ölməz Üzeyir bəy
“Koroğlu” operasını yaradıb. Tahir
Salahov rəssamlıqda “Koroğlu”
obrazını yaradıb. “Koroğlu” filmi
vardır. Bu gün bizim başqa bir
görkəmli sənətkarımız Tokay
Məmmədov Koroğlunu
heykəltəraşlıqda təcəssüm
etdirib.

Koroğlu Azərbaycan xalqının
ruhunu, igidliyini, qəhrəmanlığını
ifadə edən bir şəxsiyyətdir.
Bakıda onun heykəlinin ucalması
vətənpərvərlik ruhunun daha da
inkişafına yardım edəcəkdir.
Əfsanəvi Qıratın belində
Koroğlunun Misri qılıncı qaldır-
ması bizi torpaqlarımızı azad
etməyə çağırır, bizi qəhrəman-
lığa, Koroğlu ruhunu yaşatmağa
çağırır.

Mən bir daha, cənab
Prezident, Sizi təbrik edirəm,
heykəlin müəllifi Tokay
Məmmədovu təbrik edirəm və
bütün bakılıları, bütün azərbay-
canlıları təbrik edirəm. Sağ olun!

* * *
Sonra Prezident İlham Əliyevə

və xanımı Mehriban Əliyevaya
abidə və onun yerləşdiyi Koroğlu
parkı haqqında ətraflı məlumat
verildi.

Bildirildi ki, geniş abadlıq və
yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır.
Ümumi sahəsi 1,3 hektar olan
parkın 4620 kvadratmetrlik
ərazisinə qranit plitələr döşən-
mişdir. Burada əhalinin istirahəti
üçün nümunəvi şərait
yaradılmışdır.

Məlum olduğu kimi, 2009-cu il
dekabrın 3-də Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev xalq
qəhrəmanı Koroğluya Bakı
şəhərində abidə ucaldılması ilə
bağlı Sərəncam imzalamışdır.
Tezliklə Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyəti paytaxtın Azadlıq və
Vaqif prospektlərinin
kəsişməsində yerləşən parkda
abidənin ucaldılması ilə bağlı
hazırlıq işlərinə başlamışdır.
Görülən işlərin miqyasını və
əhəmiyyətini nəzərə alan
Prezident İlham Əliyev 2010-cu il
dekabrın 24-də xalq qəhrəmanı
Koroğlunun abidəsinin ucaldıl-
ması ilə əlaqədar bəzi tədbirlər
haqqında daha bir Sərəncam
imzalamışdır.

Diqqətə çatdırıldı ki, abidənin
yerdən hündürlüyü 23 metrdir.
Qəhrəman koroğlunun Qıratın
belində əzəmətli abidəsi
Ukraynada bürüncdən
tökülmüşdür.

Prezident İlham Əliyev Koroğlu
parkında görülmüş işlərdən
razılığını bildirdi.

* * *
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 

Bakıda xalq qəhrəmanı 
abidəsinin açılışında iştirak etmişdir
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diran

mar

agir  

av

Ev /[ye? Ev ave.
Áó íÿäèð?  Áó ñóäóð.
×òî ýòî? Ýòî âîäà.
What is it? It is water.

Ev /[ye? Ev agire.
Áó íÿäèð?  Áó îääóð.
×òî ýòî? Ýòî îãîíü..
What is it? It is fire.

Ev /[ye? Ev mare.
Áó íÿäèð?  Áó èëàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî çìåÿ..
What is it? It is a snake.

Ev /[ye? Ev dirane.
Áó íÿäèð? Áó äèøäèð.
×òî ýòî? Ýòî çóá.
What is it? It is a tooth.

bizin    

bacan 
otomobil

balon 

Ev /[ye? Ev bizine.
Áó íÿäèð?  Áó êå÷èäèð.
×òî ýòî? Ýòî êîçà.
What is it? It is goat.

Ev /[ye? Ev balone.
Áó íÿäèð?  Áó øàðäûð.
×òî ýòî? Ýòî øàð.
What is it? It is a balon.

Ev /[ye? Ev bacane.
Áó íÿäèð?Áó ïîìèäîðäóð.
×òî ýòî? Ýòî ïîìèäîð.
What is it? It is a tomato.

Ev /[ye? Ev otomob[le.
Áó íÿäèð?  Áó ìàøûíäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìàøèíà.
What is it? It is a car.

tac

c`cik f[ncan

can[

Ev /[ye? Ev tace.
Áó íÿäèð?  Áó òàúäûð.
×òî ýòî? Ýòî êîðîíà.
What is it? It is a crown.

Ev /[ye#     Ev c`cike.
Áó íÿäèð?  Áó úöúÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî öûïë¸íîê.
What is it? It is a
chiken.

Ev /[ye#    Ev f[ncane.
Áó íÿäèð? Áó ôèíúàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÷àøêà.
What is it? It is a cup.

Ev /[ye? Ev can[e.
Áó íÿäèð? Áó äàéäûð.
×òî ýòî?   Ýòî æåðåáåíîê.
What is it? It is a horse.

/av

/ayn[k /ak`/

/]lek

Ev /[ye? Ev /ave.
Áó íÿäèð?  Áó ýþçäöð.
×òî ýòî? Ýòî ãëàç.
What is it? It is an
eye.

Ev /[ye? Ev /]leke.
Áó íÿäèð?  Áó èíÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî êîðîâà.
What is it? It is cow.

Ev /[ye? Ev /ayn[ke.
Áó íÿäèð?Áó ÷àéíèêäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÷àéíèê.
What is it? It is a teapol.

Ev /[ye? Ev /ak`/e.
Áó íÿäèð?  Áó ÷ÿêèúäèð.
×òî ýòî? Ýòî ìîëîòîê.
What is it? It is hammer.

defter

dest dil 

dar

Ev /[ye? Ev deftere.
Áó íÿäèð? Áó äÿôòÿðäèð.
×òî ýòî? Ýòî òåòðàäü.
What is it? It is a copybook.

Ev /[ye? Ev deste.
Áó íÿäèð?  Áó ÿëäèð.
×òî ýòî? Ýòî ëàäîíü.
What is it? It is a hand.

Ev /[ye? Ev dile.
Áó íÿäèð?  Áó öðÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñåðäöå.
What is it? It is a
heart.

Ev /[ye? Ev dare.
Áó íÿäèð?  Áó àüàúäûð.
×òî ýòî? Ýòî äåðåâî.
What is it? It is a tree.

belg elok

ker
zebe,

Ev /[ye? Ev belge.
Áó íÿäèð? Áó éàðïàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëèñò.
What is it? It is a leaf.

Ev /[ye? Ev eloke.
Áó íÿäèð? Áó ùèíäóøãàäûð.
×òî ýòî? Ýòî èíäþê.
What is it? It is a turkey.

Ev /[ye? Ev kere.
Áó íÿäèð?  Áó óëàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî îñ¸ë.
What is it? It is a donkey.

Ev /[ye? Ev zebe,e.
Áó íÿäèð? Áó ãàðïûçäûð.
×òî ýòî? Ýòî àðáóç..
What is it? It is a water
melon.

]leg h]k 

p]

Ev /[ye? Ev h]ke.
Áó íÿäèð?Áó éóìóðòàäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÿéöî.
What is it? It is an egg.

Ev /[ye? Ev ]lege.
Áó íÿäèð?  Áó æèëåòäèð.
×òî ýòî? Ýòî æèëåò.
What is it? It is a jumper.

Ev /[ye? Ev p]ye.
Áó íÿäèð?  Áó àéàãäûð
×òî ýòî? Ýòî ïÿòêà.
What is it? It is a heel.

Ev /[ye? Ev k]re.
Áó íÿäèð?  Áó áû÷àãäûð.
×òî ýòî? Ýòî íîæ.
What is it? It is a
knife.

k]r

f[l firok

f[nd
zerafe

Ev /[ye? Ev f[le.
Áó íÿäèð?  Áó ôèëäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñëîí.
What is it? It is an ele-
foant. 

Ev /[ye? Ev f[nde.
Áó íÿäèð?  Áó øàìäûð.
×òî ýòî? Ýòî ñâå÷à.
What is it? It is a candle.

Ev /[ye? Ev zerafeye.
Áó íÿäèð? Áó çöràôÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî æèðàô.
What is it? It is a
giraffe.

Ev /[ye? Ev firoke.
Áó íÿäèð ?Áó òÿééàðÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñîìîë¸ò.
What is it? It is a plane.

giz]r

gore
guh

g]z[

Ev /[ye? Ev guhe.
Áó íÿäèð?  Áó ãóëàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî óõàî..
What is it? It is an
ear.

Ev /[ye? Ev goreye.
Áó íÿäèð?  Áó úîðàáäûð.
×òî ýòî? Ýòî íîñêè.
What is it? It is a stock-
ing.

Ev /[ye? Ev g]z[ye.
Áó íÿäèð?  Áó ñöïöðýÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî âåíèê.
What is it? It is a braom.

Ev /[ye? Ev giz]re.
Áó íÿäèð?  Áó êþêäöð. 
×òî ýòî? Ýòî ìîðêîâü
What is it? It is a carot.
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hirm] hir/

hesp h],tir

Ev /[ye? Ev h],tire.
Áó íÿäèð? Áó äÿâÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî âåðáëþä.
What is it? It is a camel.

Ev /[ye? Ev hespe.
Áó íÿäèð?  Áó àòäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëîøàäü.
What is it? It is a a
hourse.

Ev /[ye? Ev hir/e.
Áó íÿäèð? Áó àéûäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìåäâåäü.
What is it? It is a bear.

Ev /[ye? Ev hirm]ye.
Áó íÿäèð? Áó àðìóääóð.
×òî ýòî? Ýòî ãðóøà.
What is it? It is a pear.

dil lepik

ling mi,k
Ev /[ye? Ev mi,ke.
Áó íÿäèð?  Áó ñè÷àíäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìûøü.
What is it? It is a mouse.

Ev /[ye? Ev linge.
Áó íÿäèð?  Áó ãû÷äûð.
×òî ýòî? Ýòî íîãà.
What is it? It is a leg.

Ev /[ye? Ev dile.
Áó íÿäèð?  Áó öðÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñåðäöå.
What is it? It is a heart.

Ev /[ye? Ev lepike.
Áó íÿäèð?  Áó ÿëúÿêäèð///.
×òî ýòî? Ýòî ïåð÷àòêè.
What is it? It is glaves.

[sot

gust[l ke,t[

d[k 

Ev /[ye? Ev gust[le.
Áó íÿäèð? Áó öçöêäöð.
×òî ýòî? Ýòî êîëüöî.
What is it? It is a ring.

Ev /[ye? Ev ke,t[ye.
Áó íÿäèð? Áó ýÿìèäèð.
×òî ýòî? Ýòî ïàðîõîä.
What is it? It is a ship.

Ev /[ye? Ev [sote.
Áó íÿäèð?  Áó áèáàðäûð.
×òî ýòî? Ýòî ïåðåö.
What is it? It is a pepper.

Ev /[ye? Ev d[ke.
Áó íÿäèð? Áó õîðóçäóð.
×òî ýòî? Ýòî ïåòóõ.
What is it? It is a cock.

j`j[

roj

rojname kevjal

Ev /[ye? Evj`j[ye.
Áó íÿäèð? Áó êèðïèäèð.
×òî ýòî? Ýòî ¸æèê.
What is it? It is a hedgehog.

Ev /[ye? Ev kevjale.
Áó íÿäèð? Áó õÿð÷ÿíýäèð.
×òî ýòî? Ýòî êðàá.
What is it? It is a cray-
fish.

Ev /[ye? Ev rojnameye.
Áó íÿäèð? Áó ãÿçåòäèð.
×òî ýòî? Ýòî ãàçåòà.
What is it? It is a newspa-
per.

Ev /[ye? Ev roje.
Áó íÿäèð?  Áó ýöíÿøäèð.
×òî ýòî?  Ýòî ñîëíöå.
What is it? It is the
sun.

birek k`s[

kund

kev/[

Ev /[ye? Ev bireke.
Áó íÿäèð?  Áó ìèøàðäûð.
×òî ýòî? Ýòî ïèëà.
What is it? It is a saw.

Ev /[ye? Ev kev/[ye.
Áó íÿäèð? Áó ãàøûãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëîøêà.
What is it? It is a
spoon.

Ev /[ye? Ev kkunde.
Áó íÿäèð?Áó áàéãóøäóð.
×òî ýòî? Ýòî ñîâà.
What is it? It is a owl.

Ev /[ye? Ev k`s[ye.
Áó íÿäèð?Áó áàüàäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÷åðåïàõà.
What is it? It is a tortorse.

l]v
l[mon

xezal
k`l[.

Ev /[ye? Ev l[mone.
Áó íÿäèð? Áó ëèìîíäóð.
×òî ýòî?  Ýòî ëèìîí.
What is it? It is a
lemon.

Ev /[ye? Ev l]ve.
Áó íÿäèð? Áó äîäàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ãóáû.
What is it? It is a lip.

Ev /[ye? Ev xezale.
Áó íÿäèð?  Áó úåéðàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî äæåéðàí.
What is it? It is a deer.

Ev /[ye? Ev k`l[ye.
Áó íÿäèð? Áó ÷ÿéèðòêÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñàðàí÷à.
What is it? It is a grasshoper.

m`z
mas[

gam], meym`n

Ev /[ye? Ev m`ze.
Áó íÿäèð? Áó áàíàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî áàíàí.
What is it? It is a banana.

Ev /[ye? Ev meym`ne.
Áó íÿäèð? Áó ìåéìóíäóð.
×òî ýòî? Ýòî îáåçüÿíà.
What is it? It is a mon-
key.

Ev /[ye? Ev gam],e.
Áó íÿäèð? Áó úàìûøäûð.
×òî ýòî? Ýòî áóéâîë.
What is it? It is a buf-
falo.

Ev /[ye? Ev màs[ye.
Áó íÿäèð? Áó áàëûãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ðûáà.
What is it? It is fish.

nan
tr]n

h`rbiv[n
reng

Ev /[ye? Ev h`rbiv[ne.
Áó íÿäèð?  Áó çÿððÿáèíäèð.
×òî ýòî? Ýòî ëóïà.
What is it? It is a maqnifyinq-
glaf.

Ev /[ye? Ev renge.
Áó íÿäèð?  Áó áîéàäèð.
×òî ýòî? Ýòî êðàñêà.
What is it? It is a
colour.

Ev /[ye? ev tr]ne.
Áó íÿäèð?  Áó ãàòàðäûð.
×òî ýòî? Ýòî ïîåçä.
What is it? It is a train.

Ev /[ye? Ev nane.
Áó íÿäèð?  Áó ÷þðÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî õëåá.
What is it? It is bread.

ode

sol

Ev /[ye? Ev odeye
Áó íÿäèð? Áó îòàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî êîìíàòî.
What is it? It is a room.

Ev /[ye? Ev sole.
Áó íÿäèð? Áó àéàããàáûäûð.
×òî ýòî? Ýòî îáóâü.
What is it? It is a shoe.

Ev /[ye? Ev tope.
Áó íÿäèð?Áó òîïäóð.
×òî ýòî? Ýòî ìÿ÷.
What is it? It is a
bool.

Ev /[ye? Ev otob`se.
Áó íÿäèð? Áó àâòîáóñäóð.
×òî ýòî? Ýòî àâòîáóñ.
What is it? It is a bus.

otob`s

top
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p[vaz

p]n`sper/emek

pen[r

Ev /[ye? Ev pen[re.
Áó íÿäèð? Áó ïåíäèðäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñûð.
What is it? It is a cheese.

Ev /[ye? Ev per/emeke.
Áó íÿäèð? Áó éàðàñàäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëåòó÷àÿ ìûøü.
What is it? It is a bat.

Ev /[ye? Ev p]n`se.
Áó íÿäèð? Áó ãÿëÿìäèð.
×òî ýòî? Ýòî êàðàíäàø.
What is it? It is a pencil.

Ev /[ye?Ev p[vaze.
Áó íÿäèð?  Áó ñîüàíäûð.
×òî ýòî? Ýòî ëóê.
What is it? It is a onion.
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beq

meqes
portaqal

Ev /[ye? Ev beqe.
Áó íÿäèð?  Áó ãóðáàüàäûð.
×òî ýòî?   Ýòî ëÿãóøêà.
What is it? It is a frog.

Ev /[ye? Ev qaze.
Áó íÿäèð?  Áó ãàçäûð.
×òî ýòî?   Ýòî ãóñü.
What is it? It is a goose.

Ev /[ye? Ev meqese.
Áó íÿäèð?  Áó ãàé÷ûäûð.
×òî ýòî?   Ýòî íîæíèöû.
What is it? It is a scissors. 

Ev /[ye? Ev portaqale.
Áó íÿäèð? Áó ïîðòàüàëäûð.
×òî ýòî?  Ýòî àïåëüñèí.
What is it? It is a
orange.

t[r

,]r

rov[ 

k]wr[,k

Ev /[ye? Ev ,]re
Áó íÿäèð?  Áó øèðäèð.
×òî ýòî? Ýòî ëåâ.
What is it? It is a lion.

Ev /[ye? Ev t[re.
Áó íÿäèð?  Áó îõäóð.
×òî ýòî? Ýòî ñòðåëà.
What is it? It is a arrow.

Ev /[ye? Ev rov[ye.
Áó íÿäèð?  Áó òöëêöäöð.
×òî ýòî? Ýòî ëèñà.
What is it? It is a fox.

Ev /[ye? Evk]wr[,ke.
Áó íÿäèð?    Áó äîâøàíäûð.
×òî ýòî?     Ýòî çàéàö.
What is it?   It is a rabbit.

s]v

se s]vik

st]rk 

Ev /[ye? Ev s]ve.
Áó íÿäèð?  Áó àëìàäûð.
×òî ýòî? Ýòî ÿáëîêî.
What is it? It is a
apple.

Ev /[ye? Ev st]rke.
Áó íÿäèð? Áó óëäóçäóð.
×òî ýòî? Ýòî çâ¸çäû.
What is it? It is a
star.

Ev /[ye? Ev seye.
Áó íÿäèð?  Áó èòäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñîáàêà.
What is it? It is a dog.

Ev /[ye? Ev s]vike.
Áó íÿäèð? Áó êàðòîôäóð.
×òî ýòî? Ýòî êàðòîôåëü

What is it? It is a
potato.

,`r

,[r  ,`,e  

,eh

Ev /[ye? Ev ,`re.
Áó íÿäèð? Áó ãûëûíúäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìå÷.
What is it? It is a sword.

Ev /[ye? Ev ,[re.
Áó íÿäèð?  Áó ñöääöð.
×òî ýòî? Ýòî ìîëîêî.
What is it? It is a
milk.

Ev /[ye? Ev ,`,eye.
Áó íÿäèð?    Áó øöøÿäèð.
×òî ýòî?     Ýòî ñòåêëî.
What is it? It is a glasses.

Ev /[ye? Ev ,eye.
Áó íÿäèð? Áó äàðàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî ãðåáåøîê..
What is it? It is a comb.

tir[ t`t[

pirt`k
t[msah

Ev /[ye? Ev tir[ye.
Áó íÿäèð? Áó öçöìäöð.
×òî ýòî? Ýòî âèíîãðàä.
What is it? It is a
grape.

Ev /[ye? Ev t`t[ye.
Áó íÿäèð?Áó òóòóãóøóäóð.
×òî ýòî? Ýòî ïîïóãàé..
What is it? It is a parrot

Ev /[ye? Ev pirt`ke.
Áó íÿäèð?  Áó êèòàáäûð.
×òî ýòî?   Ýòî êíèãà.
What is it? It is a book.

Ev /[ye?   Ev t[msahe.
Áó íÿäèð?  Áó òèìñàùäûð.
×òî ýòî?   Ýòî êðîêîäèë.
What is it? It is a crocodile.

ut[ guh 

gul

Ev /[ye?Ev guhe.
Áó íÿäèð?  Áó ãóëàãäûð.
×òî ýòî? Ýòî óõo.
What is it? It is a ear.

Ev /[ye? Ev gule.
Áó íÿäèð?  Áó ýöëäöð.
×òî ýòî? Ýòî öâåòû.

What is it? It is a flover.

Ev /[ye? Ev ut[ye.
Áó íÿäèð? Áó öòöäöð.
×òî ýòî? Ýòî óòþã.
What is it? It is a iron.

Ev /[ye? Ev kurme.
Áó íÿäèð?  Áó ãóðääóð.
×òî ýòî? Ýòî ÷åðâÿê.
What is it? It is a worm.

kurm

bil`r

/`k dupi,k

Ev /[ye? Ev bil`re.
Áó íÿäèð?  Áó òöòÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñâèðåëü.
What is it? It is a pipe.  

Ev /[ye? Ev /`ke.
Áó íÿäèð?  Áó ãóøäóð.
×òî ýòî? Ýòî ïòèöà
What is it? It is a sparrow.

Ev /[ye? ev dupi,ke.
Áó íÿäèð? Áó ÿãðÿáäèð.
×òî ýòî? Ýòî ñêîðïèîí
What is it? It is a skarpion.

Ev /[ye? Evbr`ske.
Áó íÿäèð? Áó èëäûðûìäûð.
×òî ýòî? Ýòî ìîëíèÿ
What is it? It is a lightinigi.

/av

bivir
ber/avik

kevok

Ev /[ye? Ev ber/avike.
Áó íÿäèð?  Áó åéíÿêäèð.
×òî ýòî?   Ýòî î÷êè 
What is it? It is glass. 

Ev /[ye? Ev bivire.
Áó íÿäèð? Áó áàëòàäûð
×òî ýòî? Ýòî òîïîð. 
What is it? It is a axe.

Ev /[ye? Ev kevoke.
Áó íÿäèð? Áó ýþéÿð÷èíäèð.
×òî ýòî? Ýòî ãîëóáü. 
What is it? It is a pigeon.

Ev /[ye? Ev /ave.
Áó íÿäèð?  Áó ýþçäöð.
×òî ýòî? Ýòî ãëàç.
What is it? It is a eye.

br`sk 
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xan[

berxxa/ 

xalxalok

Ev /[ye? Ev xalxaloke.
Áó íÿäèð? Áó àðàáöçÿíäèð.
×òî ýòî? 
Ýòî áîæüÿ êîðîâêà.
What is it? It is a lady-bird.

Ev /[ye? Ev xa/ e.
Áó íÿäèð?  Áó õà÷äûð.
×òî ýòî? Ýòî êðåñò.

What is it? It is a cross.

Ev /[ye? Ev berxe.
Áó íÿäèð? Áó ãóçóäóð.
×òî ýòî? Ýòî áàðàí.

What is it? It is a sheep

Ev /[ye? Ev xan[ye.
Áó íÿäèð?  Áó åâäèð.
×òî ýòî? Ýòî äîì.
What is it? It is a
home.

x[yar

yek 

heyve 

Ev /[ye? Ev x[yare.
Áó íÿäèð?  Áó õèéàðäûð.
×òî ýòî?  Ýòî îãóðeö.
What is it? 
It is a cucumber.

Ev /[ye? Ev heyve.
Áó íÿäèð?  Áó àéäûð.
×òî ýòî?  Ýòî ëóíà.
What is it? It is a
moon.

Ev /[ye? Ev yeke.
Áó íÿäèð?  Áó áèðäèð.
×òî ýòî? Ýòî åäèíèöà.
What is it? It is a
one.

Ev /[ye? Ev /[yaye.
Áó íÿäèð?  Áó äàüäûð.
×òî ýòî? Ýòî ãîðû.
What is it? It is a moun-
tain.

zerik 

ziman

derzi

zengil 

Ev /[ye? Ev zimane.
Áó íÿäèð?  Áó äèëäèð.
×òî ýòî? Ýòî ÿçûê.
What is it? It is a tongue.

Ev /[ye? Ev zerike.
Áó íÿäèð?  Áó âåäðÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî âåäðî.
What is it? It is a bucket.

Ev /[ye? Ev derz[ye.
Áó íÿäèð?  Áó èéíÿäèð.
×òî ýòî? Ýòî èãëà.
What is it? It is a needle.

Ev /[ye? Ev zengile.
Áó íÿäèð?  Áó çÿíýäèð.
×òî ýòî? Ýòî çâîíîê.
What is it? It is a bell.

/iya 

ËÖÜßÒËËÖÜßÒËÈÈ ßËÈÔÁÀ-ßËÈÔÁÀ-ALFAB}YA BI FERHENGALFAB}YA BI FERHENG

w erdek

ewr
kew

w]ne

Ev /[ye? Ev kewe.
Áó íÿäèð?  Áó êÿêëèêäèð.
×òî ýòî?   Ýòî öåñàðêà
What is it? It is a partridge.

Ev /[ye? Ev ewre.
Áó íÿäèð? Áó áóëóääóð.
×òî ýòî? Ýòî òó÷à.
What is it? It is a cloud.

Ev /[ye? Ev w]neye.
Áó íÿäèð?  Áó øÿêèëäèð.
×òî ýòî? Ýòî êàðòèíà
What is it? It is a
map.

Ev /[ye? Ev werdeke.
Áó íÿäèð? Áó þêäÿêäèð.
×òî ýòî? Ýòî óòêà
What is it? It is a duck.
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latin[

ALFAB} 
KURD{

N
b/s

ya bi
t[p]n
kir[l[

DIKAR{ BIXW{N{
Aa Aa Art],> armanc> av> agir > azad[> adar> azer[> aram> art],> 

Baz[d> beran> berf> Baran> ba> bahoz> berbang> bedew> berx 

C`d[> c]r> ce,> Decle> Cefer> Cem[l> c]v> Cello> 

?ekdar> /em> /ar> /epik> /av> /eleng> /il> 

Day[k> dewr> dar> dest>Dara> d`> deh> defter> don> d[war> din]  

}ln`r> ]var> ]z[ng> ],> ]lek> }ldar> 

En[> ewr> er]> Ewreman> El[> elek> Elegez> Erzurum>

Ferat> frtone> Fariz> f[l> f`tbol> Ferman> Firat> Fatma

Ger[lla> Gebar> genim> gell[> germ> golig> gore> goh

Hewl]r> hav[n> hir/ h]sir> hewar> hav[n> hurm]> hesp

{sal> [n[> b[r> p[r> s[r> {dr[s> {sa> [car> val[> {brah[m> {ran

Kirin> birin> fir[n> kir[n> Miraz> mirin> minmin[k>  

J[yan> j`j[> N`j[n> jor> j]r> jehr> jale> jajik> Janna> 

Kurdistan> karker> kevan> Kemal> Kerkuk> Kerem> kelem

L`r> legleg> gul> bilbil> dil> Lali,> L]yla> lazim> lempe> l[mon

M[d[a> merd> m]r> m]van> mas[> me,> Misir> 

Nan> n]r[> nig> N[va> nev[> ner> nav> nas> hinar> Hesen> 

Os]> Oskan> dor> sor> Oric> ode> orxan> Oslo> Duhok

Par> piling> p[r> pola> pis> Pa,a> Per[,an> pit[> petek> per/e

Quling> qawe> q[r> qelem> qa[,> qat> qeys[> Qasim> qesir> qend

Ro> Rostem> zer> ber> ger[lla>re,> ru> rast> ram> aram> zirav

Serok> S[pan> Sencar> s]v> sor> s`t> ser[> saz> serbaz> Sefer> s]

<ore,> ,ev> ,e> ,ene> ,]r> ,`r> ,apik> ,alik> ,ir[n> sekir> ,ewaq

T[r> t[r]j> tam> tas> t[> tend`r> Temam> tema,e> tifing> top> 

K`r ` d`r> p]n`s> h`r> ,`r> n`r> b`y[n> /`y[n>  b`yar

Gul> sur> dudu> guh> buhur> kurd> Kurdistan> guhdar> nuh

Vala> vrv],[> vira> v[al[> av> val[>vaj[> Vag[f> Van> vala>  eva

War> welat> Wec[h> we,andin> Xwed]> Wez[r> Wek[l> wal[

Xiyal> xewn> xan[> xurt[> Xel[l> xalo> xat[> Xalid> xa/> x]r> xas

Zozan> zer> z]r> zor> zengil> zend> z[v> zelal> Z[ver> z]yt`n

Yasin> Yusif> Yagub> Yasemen> yeq[n> Yehya> yarmarka
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Ùàçûðëàäû Èñìàéûë ÒÀÙÈÐ

Сирию не пригласили на предстоя-
щий саммит арабских государств,
министр иностранных дел Ирака

Министр иностранных
дел Ирака Хошияр
Зибари заявил в субботу,
что ни Сирия, ни сирий-
ская оппозиция не  были
приглашены на саммит
арабских государств,
который  должен состо-
яться в Багдаде в сле-
дующем месяце.

Он заявил журнали-
стам в Багдаде, что Ирак,
в качестве принимающей стороны следующего  араб-
ского саммита, не направлял приглашения сирийскому
правительству или оппозиции, добавив,  что его стра-
на придерживается при этом решения Лиги арабских
стран   Но он добавил также, что есть еще возможно-
сти   для переговоров.

"С сегодняшнего дня и до даты саммита, у нас есть
много времени, и что в ходе консультаций, все станет
яснее по этому вопросу", сказал он.    Kurdistan.Ru
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Имя человека, о котором мне
сегодня хотелось бы рассказать
широко известно любителям и про-
фессионалам конного спорта не
только на территории Казахстана,
но и далеко за его пределами.
Мустафаев Мустафа Рамазанович
(Хосрове Разек) –  большим уваже-
нием пользующийся среди людей,
знающих его, в том числе и курдов
Казахстана, основатель, президент
ТОО "Якбун" (частная фирма
"Якбун" была создана Мустафой
Рамазановичем в 1992 году), пре-
зидент группы компаний "Партнер и
К", "УНИ", "Новоникольское", вице-
президент Федерации националь-
ных видов спорта Республики
Казахстан, успешный бизнесмен. 

Мустафаев М. Р. интересный
человек, чья ежедневная деятель-
ность – серьезный, стабильный
бизнес, рука об руку идущий с
истинной любовью к Казахстану,
национальным ценностям, культу-
ре, традициям. Что еще больше
завораживает при общении с
Мустафой Рамазановичем, так это
его патриотизм и искреннее восхи-
щение, и благодарность
Президенту нашей республики
Нурсултану Абишевичу
Назарбаеву.  Подобные чувства
может испытывать человек, уви-
девший множество перипетий судь-
бы, всю многогранность человече-
ских взаимоотношений.

Родился Мустафа Рамазанович
в 1952 году в Араратском районе
Армянской ССР. После прохожде-
ния службы в рядах Советской
Армии приехал в Казахстан, где и
проживает с 1974 года. Здесь в
Казахстане получил два высших
образования – инженерное и эконо-
мическое. С супругой Еленой
Григорьевной воспитали двоих
детей. Дочь Лейла имеет два выс-
ших образования – экономическое
и юридическое, сын Рустам имеет
высшее юридическое образование.
Они хорошие помощники папе в
бизнесе. Подрастает внучка Хавин.

Безусловно, с первого взгляда
на Мустафу Рамазановича понима-
ешь, что он личность яркая, само-
достаточная, а познакомившись с
его проектами и делами, осозна-
ешь всю значимость народной муд-
рости, что "талантливый человек
талантлив во всем". Он настоящий
хозяин, для которого каждая
деталь в работе существенна, ино-

гда суровый, не прощающий про-
махов, чаще категоричен, но это,
пожалуй, от того, что первый чело-
век, с кого он спрашивает и оцени-
вает по всей строгости, это, прежде
всего он сам. И это качество внут-
ренней гармонии строящихся пла-
нов и достигнутого результата,
является его истинным внутренним
состоянием. 

Руководимые М. Мустафаевым
в Акмолинской области предприя-

тия – ТОО "Якбун", ТОО "УНИ",
ТОО "ПКФ "Новоникольское", ТОО
"Партнер и К" успешно развивают-
ся с каждым годом. За прошедшие
два года проведена большая рабо-
та, и сегодня уже можно говорить о

некоторых ее результатах.
Посевные площади этих хозяйств
увеличиваются с каждым годом.
Сегодня они уже составляют более
30 000 га. Закуплена современная
сельскохозяйственная техника,
позволяющая в кратчайшие сроки и
с наименьшими затратами прово-
дить посевную и уборочную кампа-
нии. Завершается реконструкция и
теперь уже в новом году будет
открыта новая гостиница в центре
с. Балкашино. В 2012 году будет
построена и введена в эксплуата-
цию птицефабрика в с.
Новоникольское. Завершается
строительство мельничного ком-
плекса и элеватора, вместимостью
50 000 тонн зерна в г. Атбасар. И
все это благодаря настойчивости и
упорству Мустафаева М. Р. в дости-
жении поставленных целей. Ведь
достижение поставленных целей –
это и есть ключ к счастью, так счи-
тает Мустафа Рамазанович.

Но любимое детище Мустафы
Рамазановича – это племенная
конная ферма "Лайна". Когда-то
все началось с мысли о мечте, на
воплощение которой Мустафаев М.
Р. дал себе ровно 3 года. В 2000
году он купил нескольких лошадей,
именно с них берет начало племен-
ная конная ферма "Лайна", которую
он основал в 2003 году. За эти годы
проделана большая работа по раз-
витию конного спорта. Лошади ПКФ

"Лайна" более 177 раз становились
победителями и призерами район-
ных, областных и республиканских
соревнований. Для лошадей
Мустафаев М. Р. не жалеет ничего.
От работников требует преданно-
сти своему делу и любви к лоша-
дям. 

Начиная с 2005 года, Мустафаев
М. Р. ежегодно проводит в п.
Балкашино Акмолинской области
скачки. Это стало уже доброй тра-

дицией. Скачки – это ода опреде-
ленному стилю жизни. У каждого
любителя или профессионала
была своя дорога в этот мир.
Просто есть вещи, которые никого

не оставляют равнодушными.
Эпохи сменяют друг друга, совер-
шенствуются высокие технологии,
создаются и погибают империи, но
скачки по-прежнему завораживают
и притягивают своей энергетикой,
яркостью и непредсказуемостью.
Скачки – дуэль мужских амбиций.
Каждая скаковая лошадь рождает-
ся, чтобы побеждать. Каждый кон-
нозаводчик, глядя на жеребенка,
пытается увидеть будущего
Чемпиона. Каждый владелец лоша-
ди мечтает получить вожделенный
Кубок.  Мир меняется, но любовь к
скачкам будет длиться ровно
столько, сколько существует чело-
веческая цивилизация, в этом
абсолютно уверен Мустафаев М. Р.

Любовь к лошади не знает
национальных, этнических и соци-
альных границ. Во всем мире люди
– будь это профессионалы или
любители – высоко ценят конный
спорт. 

В ноябре 2010 года
Ассоциацией по национальным
видам конного спорта было приня-
то решение о проведении в июле
2011 года Кубка Евразии по нацио-
нальным видам конного спорта,
посвященном 20-летию
Независимости Республики
Казахстан и Дню столицы – города
Астана. 

Мустафаев М. Р. – вице-прези-

дент Федерации национальных
видов спорта РК взял на себя сме-
лость провести данное мероприя-
тие на одном из лучших ипподро-
мов Казахстана - "Казанат".  9 июля
в череде праздничных мероприя-
тий ко Дню Столицы, ярким впечат-
лением для жителей и гостей сто-
лицы стал конноспортивный празд-
ник "Кубок Евразии по националь-
ным видам конного спорта".

Конные соревнования такого

класса – хорошая возможность для
специалистов представить свои
достижения в развитии коневод-
ства, а для лучших жокеев и име-
нитых скакунов – продемонстриро-
вать высокое мастерство и отлич-
ную выучку, волю и стремление к
победе. Соревнования прошли
успешно. На ипподроме разверну-
лась острая, бескомпромиссная
борьба, скачки с большим количе-
ством участников, безусловно, при-
несли много приятных неожиданно-
стей для коневладельцев и гостей
соревнований, и действительно
стали заметным событием казах-
станского конного спорта.

Лошади Мустафаева М. Р. при-
нимают участие в скачках не только
на казахстанских ипподромах. В
этом году лошадь Мустафаева М.
Р. – Волейболист принимал участие
в скачках на Приз Президента
Российской Федерации в г. Казани.
В призе Приволжского
Федерального округа Волейболист
занял почетное четвертое место.
Всю силу и мощь Волейболист про-
демонстрировал и в Казахстане,
выиграв "Дерби Казахстана" в 2010
году и став по итогам скакового
сезона 2011 года лучшим среди
лошадей старшего возраста. 

10 декабря 2011 года Высший
Совет Ассоциации Национальных
Видов Спорта Республики
Казахстан наградил Мустафаева
М. Р. почетной грамотой и медалью
"Кулагер" за достигнутые успехи в
развитии коневодства и конного
спорта в Республике Казахстан.
Указом Президента РК Назарбаева
Н. А. Мустафаев М. Р. был пред-
ставлен к государственной награ-
де. 13 декабря 2011 года аким
Акмолинской области С. Дьяченко
вручил Мустафаеву М. Р. орден
"Кұрмет".

Приятно, что среди наших
соотечественников есть люди, без-
гранично преданные своей мечте,
так тесно связанной с родным оте-
чеством,  народом, с национальны-
ми традициями, те, кому вовсе не
безразличны судьбы детей, их
будущее, кто ежедневно,  словно
бездонный сосуд  наполняет мир
вокруг себя добрыми делами,  не
жалея ни средств ни затраченной
энергии во имя развития и процве-
тания любимого дела – растить
ЧЕМПИОНОВ и добиваться постав-
ленных целей.

kurdistan.ru

Секрет счастьяСекрет счастья
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Destpêk li hejmarên bihurî

Selahedîn Eyûbiyê şerker
Kurdbiyebelêbiye Erebperwer
J' Dîcley dest pêkir d' Nîlî ra çû der
Bo feqyêtKurdabîpare daner
B' mercerebînyêbixwînin li Ezher
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

SelahedînEyûbiyêşervan
Ji boErebabiyeqehreman
J' tola terizgarkirErebistan
Hat dandîroke xaça Lozan
Li wulatête b'navêKurdistan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

TurkûErebû Farsabibîne
B' ayînza û netewabi cudahîne
D'gelêkb'birînêtkwîrdîrokîne
Belê bo Kurda b'hevpeymanîne
Kurdêkneteweêkgirtinnîne
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Hindek ji Kurda bizav kir gorî
Egera agirêwan zwîvemirî
Berjewendya xo girtbî b'pitirî
J' ya milletekê tepeserkirî
Viaye mîratî jibabî bokurrî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ya duhî gotî Omer Xeyamî
Xudan felsefe û name û peyamî
Evrodiyarehemî b' timamî
J'blî yêkoreûkerrû nefamî
Yêmêşkêwîebdînîûxulamî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ewêj bernamê mîrîdabirrî
Ya şiyay b' dest û deva têwerkirî
L'dwîv fermana wîmin welêkirî
Hatîpêlava mîrî maçkirî
Ewxoştivyêmîr ezyê derkirî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mîrî çep û rast hene û hebîne
Yê d'gelrastîbitj' ber çep nalîne
Yê d'gel çepî bit j'ber rast cerg xwîne
D'gelherdukanedil pirr birîne
Vêpenceşêrê mîrtêbirîne
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Yê j'ber wî dunyahatîyedanan
Ew pêxemberê dumahîk zeman
Heftê salan jî neborand jiyan

Belê pa yê nav l'ser danay Şeytan
Herherdêmînîttaheyecîhan
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

MecnûnûLeyla stêrliesmanî
Ferhad ûŞirîn l' Bîstûn b' mêhvanî
Xec û Siyamend kwîvî l' Sîpanî
Sitî û Ferx kutirl' hewşûserbanî
Sînem û Hemikgul û goranî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Sînem gulevînl' baxûbîstana
Ciwan ûpirrşirînkevyal' zozana
Pepwîk ûgoyîn l' destê nezana
L' Hemkî giyan û xwîn kêşa hozana
Herdem bwîknarînpeyvastirana
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Yêt dagîrker û mejîker nesax
Rêberêtolî û eşîrîûûcax
L' pêkhatnêhemîdibinêk necax
Berengar dibim l'wan d'kim axe ax
Ta ku ewheneezher yêqeçax
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê
Rewş ûxemla wulatêminçiya

Wargehê tijî gulbêhnû giya
Jîngehahemî kwîvîûkehiya
Çeperbobergirîû tengaviya
Cihêpiştrastyê û hemî hwîviya
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Kanî û co û swîlav ûrwîbar
B' wa sax û şox û şeng û geşe war
Pê kesk û bixemle tevçîmen û dar
Pêavedanewargehûjiyar
Ez ûtuû yêdîbi wana vîndar
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Kel û gelî ûşkeftêtbergiriyê
Bînerêt saxêt kurdewariyê
Diyar şwînwarêt dîrokvaniyê
Nîşana rewşa jînapêşiyê
Mukum murkêtnetewayetyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Gulpaqijî ye ji bojiyanê
Gul azadî ye jibocîhanê
Gulteratîyelinavhozanê
Guldiyarî yej' boseredanê
Gulhevbendî ye ji bo viyanê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Gul evîndarîye vêt tu bizanî
Ciwanî nabte gul, gul dibite ciwanî
Pirr bawerimb'metelabiyanî
Herparêteheyvêtwesa danî
Gulkirrîn b' nîvê û nîvjîbo nanî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Vîndariya dirust her wek cêmkane
Pêkvekenîyeûpêkvegiryane
Dwîratîj' hemî berjewendiyane
Olûeşîrîmîkrobawane
Rewşenbîr kirinçareûdermane
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mirov zîndanî ye ji bêsinorî
Dagîrkerroj bo rojê dikit zorî
Azadyê herêyal'kumtêjorî
J' xofirotnêpitir nîne serşorî
J' wulat pîroztir nîne bim gorî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ev nabit serdem l' cîhangêriyê
Belêqunaxe j' bo berjewendiyê
Çaxêqewareûdewletîniyê
Hêşta hevbendiya xal ûmamîniyê

Ya pîroztire jiya kurdîniyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Kurda jî hebîn zana û çeleng
B' şiyan ûzanistpirbinavûdeng
Hindek bodagîrkera bîneçeng
Pişkek b'xo revî j'ber xelkê debeng
Swîc jî eşîrî û oldariya berteng
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mirov ji dayik d'bit b'girî û qêrînê
Xelk û kes û kard'kinpêkenînê
Pêtviye l' demê mal avabînê
Kiryarekwesabimîntel' şwînê
Ew pêşadûxelkbikitgirînê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ji peyv û rêzêt minxwînê d'rêjin
Di swîlavêtbilindda dihavêjin
Çinku dibin tîrokdibinepêjin
Nanê birisiya hevîrd'kin d'pêjin
Awazin rêncberj'berxew dibêjin
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

GulSînemji koma evîndarane
Bipêgotinê perr lê weriyane
Pîris ûElhu cotêkêlyane
Sipne û Xazir ji giryê û rondkane
Hemik j' vîndar ûdahênerane
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Ji bo wî kesêherdem yêserşor
Berniyas b' xofirotnê pispor
Berwîklêarmancanêzîk ûdûr
Vêt j' ser serêwî ne êt xar cihor
Ger bisanahîd'bîthafirguhor
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Du bizavhenedijîxwînxara
Êk j'bo rizgarya texahejara
Ya duwê b'hêztir herhemî cara
B'tinê cihgirtin listemkara
Zordar guhorînherbizordara
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Bizavêtkurdal'war û dema xo
Herêkêheye serpêhatya xo
Rehberyê nedîtserkeftina xo
Texa serdestyê j' berjewendya xo
Neşya milletî b'hêlte l'tanaxo
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Çakî bê pêye bê minetjêmîr
Gerbigehtêjîqetwînelibîr
Belê pakêmasiyeka gelekhwîr
Bo wî şaperr bit ber çav bit li dwîr
Ew mîr debengeyêevedestwîr
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Guhorîn filmek her berdewame
Boçûna cuda heye bê qame
B' hindeka kêm û b' hinda timame
Hind lê vemayne û hinda lê dame

Dîroke meztirîn şanoname
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Roja husabêtb'rêvebirinê
Hebûn û nebûn b' mîr bêtkirinê
Ger yêdostê wîbêt derxistinê
Yê bo wî dujminbêtwergirtinê
Mifa d'bit giryê piştî mirinê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Jibo mîratiya pirrdesthelatdar
Ger bernamê wînebitekiryar
Ne êt b'cih înan ya wî day birryar
Dê lêpeydabindijû beringar
L' serê kumtî bitdêkevîtexwar
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Mîratyaçêbîb' dadperweriyê
Gerla da beref diktatoriyê
Hêz dê peyda bit j'bo hevrikiyê
Xelk Namînitji bo piştevaniyê
Dê kêşit derdê peşêmaniyê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Sînem pirr xunav reng befir kevî
Can bejin zirav bwîka berhevî
Ya pirrdengûnav lavja ser devî
Gula ta belav bêhn d'gel ba şevî
Hemkêlê silavsing bo wê zevî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

GoteMesîhîl'demê gotarê
Boçîdînî nimûnêhercarê
Gotçinkuxelkîj' hizrekevnarê
Çav hene pêt xo nabînne l'xwarê
Guh hene mismit l'gazî û hewarê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Herdabêşekabête kirinê
Bîst j' sedê daner j' bo xemxarinê
Heştêj' sedêboçarebirinê
Demê dibî j'borexnegirtinê
Başeb'mezêxîboefrandinê
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Hermilletekêhêşnegehiştî
Dagîrkera derûn lê keliştî
Ol û eşîryêmejyê wî biriştî
Wulatparêzîjêstandî û riştî
Bawerîd'mînit falkûniviştî
Biyeawaza devûbilwîlê
Hemik hey lolo û Hemik hey lê lê

Dûmahî heye

Hemik û Sînem
Qadir Qaçax
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Несмотря на усилия задушить курдов,
нация выжила, и эта солидарность, не будет
разрушена, объявил президент
Курдистанского региона.

Времена, когда курды могли проливать
кровь друг друга, теперь окончились, заве-
рил Масуд Барзани во время церемонии в
честь 66-ой годовщины основания
Мехабадской республкии.

"Без нашего спроса, нас разделили между
четырьмя странами," сказал Барзани. "Но
наша борьба не остановилась и никогда не
остановится. Мы смогли доказать нашу
самобытность и существование, и теперь мы
должны изо всех сил пытаться защитить эти
достижения."

"Мы полагаем, что у каждой части
Курдистана есть собственные особенности,
и в соответствии с ними должны осуществ-
ляться и ее права."

Президент Курдистана добавил, что за
прошлые 100 лет никакая нация не могла
исчезнуть и курды подают знак, что курдская
проблема не может быть урегулирована ору-
жием, но через "мирный диалог."

"Времена, когда кровь курдов могла про-
ливаться от руки курдов, окончены"

Выступая перед политиками из
Курдистана, Сирии, Турции и Ирана, Барзани
сказал, что было "много попыток", разжечь
войну между курдами, турками, арабами и
персами, но "мы уважали наше братство с

этими народностями, и мы продолжаем
относиться так же."

Однако, он также сказал: "Наши враги
намеревались убить курдское национальное
желание, но они потерпели неудачу. Хотя мы
столкнулись с проблемами, мы преодолели
их.

Барзани высмеял утверждения о суще-
ствовавших будто бы трениях между лиде-
ром Мехабадской республики Кази
Мохаммедом и его отцом Мустафой
Барзани, командовавшим вооруженными
силами республики.

Он сказал, что "наемники" хотят исказить
курдскую историю.

"Когда (Мустафа) Барзани пришел в
Мехабад, чтобы защитить Курдистанскую
республику, его тепло приветствовал Кази
Мохаммед и курды Восточного (Иранского)
Курдистана." – напомнил он.
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Уважаемый Ширин Алиевич!
Общественное объединение
«Ассоциация курдов Республики
Казахстан«Барбанг», «Ассоциация
курдов Киргызстана «Мидиа» и газе-
та «Дипломат» и Редакция
Интернет газеты kurdistan-pos.eu
тепло и сердечно поздравляет Вас с

замечательным юбилеем - 60 лети-
ем со Дня Рождения! Мы знаем Вас
как яркого, талантливого человека и
гражданина, патриота казахстана,
внесшего огромный вклад в строи-
тельство жилищных, промышлен-
ных, культурных, спортивных объ-
ектов в Республике. Ваше имя
широко известно не только в
Казахстане, но и за его пределом.
По окончании высшего учебного
заведения Вы начали свою трудо-
вую деятельность с должности
старшего техника, затем работали
инженером и старшим инженером
института «Гидрорыбпроект» при
Мин.рыб. хозяйство Каз.ССР были
начальником у строительного участ-
ка такого ответственного объекта,
как СМУ «Селезащитастрой», воз-
главляли Алматинское СМУ, ТОО

«Строительная фирма Кереге» и
наконец первый заместитель
Генерального директора ЗАО МАК «
А л м а т ы г о р с т р о й » .
Непосредственно с Вашим участи-
ем строились и строятся крупные и
уникальные по своей архитектуре
жилые дома, административные
здания в городах Астана, Алматы,
Атырау, Талдыкорган. За свой мно-
голетний плодотворный труд
награждены медалью «За трудовую
доблесть», юбилейной медалью
«Глав. Алма-ата строй», мини-
стерства промышленности сторои-
тельных материалов, ЗАО МАК
«Алматы горстрой». Вы, Ширин
Алиевич, достойный представитель
курдской интеллегенции, активно
участвуете в общественно- духов-
ной жизни своего народа, оказывает

надлежащую спонсорскую помощь
ассоциации « Барбанг» в реализа-
ции культурно- массовых мероприя-
тий, направленных на укрепление
дружбы и братства многонацио-
нального народа Республики
Казахстан. Вы являетесь пример-
ным семьянином, вырастили двух
сыновей, пользуетесь большим
авторитетом среди народа. В день
Вашего 60-летия желаем Вам доб-
рого здоровья, долголетия, счастья
и успехов в труде на благо народа
Казахстана. 

Тахир Сулейман, Гл. редактор
газеты «Дипломат» Г.Ш. Аскеров
Редактор газеты Курдистан-пост.

К.И.Мирзоев Президент Ассоциа -
ция курдов Казахстана «Барбанг»,
академик Р.М.Сеидов Президент
Ассоциация Киригзстана «Мидиа», 

Турецко-курдские лидеры призвали
укреплять единство курдов

Лидеры БДП и ДТК призвали к даль-
нейшему укреплению солидарности кур-
дов во всем мире, заявляя, что "курдская
весна" продолжается более 50 лет.
Заявления Ахмеда Тюрка, председателя
Конгресса Демократического общества
(ДТК), и Селахеттина Демирташа,
coпредседателя Партии Мира и
Демократии (БДП), были вчера сделаны во время пресс-конференции в
эрбильском отеле "Диван". Турецко-курдские лидеры находились в
Иракском Курдистане на праздновании 66-ой годовщины провозглашения
Мехебадской республики. Демирташ сказал репортерам, что единство
курдов - жизненно важное и высшее соображение. "Несмотря на все уси-
лия и действия, которые были сделаны, мы хотим созыва международной
конференции для курдов Ближнего Востока, так, чтобы они могли выска-
зать свое согласие и солидарность," сказал он. "На протядении 100 лет
нас мучили и угнетали на нашей собственной земле, но  спустя 100 лет мы
будем жить на собственной свободной земле, как мы мечтаем." Он про-
должал: "Эта свобода не должна пониматься как противопоставление
какой-либо нации или государству. Мы хотим жить на своей земле, сво-
бодно, не нарушая демократические принципы." Тюрк согласился с
Демирташем, добавив: "Мы ни враги туркам, ни арабам, ни персам, но мы
требуем наши права в то же самое время, мы требуем более сильных
отношений братства с ближневосточными странами. "Мы уверены, что
можем победить, и это - решение нации, а не политической партии."
Комментируя арабскую весну, Тюрк сказал: "Теперь, когда они говорят об
арабской весне, нужно понять, что курды начали свою весну [более] 50
лет назад, чтобы добиться своих прав." Председатель ДТК высказал свое
счастье в связи с недавними изменениями на Ближнем Востоке. "Курды
также должны подготовиться к переменам, и если они не воспользуются
случаем…, и политические партии не будут сотрудничать, то мы понесем
потери," сказал он. Coпредседатель БДП Демирташ обвинил курдское
сообщество Турции в поддержке правящий Партии справедливости и раз-
вития (АКП). "Мы уважаем их мнение, но они следуют за выгодой," сказал
он. "Если бы АКП был истинно исламской партией, курдский вопрос был
[бы] решен уже давно, потому что ислам не признает нарушений прав
никакого человека."
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