
Azərbaycanda PKK-
nın, yəni Kürdüstan İşçi
Par ti ya sı nın olmaması
barə də, ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev və güc
sturukturaları, dəfələrlə bu
barədə mətbuatda, xalqa
açıqlamalar vermişlər.
Nədənsə bəzi muxalif qəzetlərin Börüsoy kimi əlifi gilif deyil,
blif belə yazmağı bacarmayan jurnalistciklər, dönə-dönə PKK
məsələsini gündəmə gətirərək kimlərinsə əmrlərini yerinə
yetirməyə çalışırlar. 
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Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya
C l a u d i a  R o t h  k i r

Prezident İlham Əliyev Tovuz rayonu 
ərazisində Göytəpə neolit dövrü 
arxeoloji abidəsi ilə tanış olmuşdur

AZƏRBAYCANDA
NƏ PKK VAR NƏ
DƏ SİMPATİZANI
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Prezident İlham Əliyev Bakı Sərgi
Mərkəzində “AİTF-2012” XI Azərbaycan
Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisi ilə
tanış olmuşdur.

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs
Qarayev dövlətimizin başçısına məlumat
verdi ki, 62 turizm istiqamətini təqdim edən
“AİTF-2012” sərgisinə dünyanın 32
ölkəsindən 201 şirkət qatılmışdır.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi,
“İTE Group plc” və onun tərəfdaşı “İteca
Caspian” MMC şirkətlərinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən sərgidə tərəfdaş ölkə kimi
Türkiyə, rəsmi hava yolları qismində isə
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti çıxış edir.
Azərbaycanın “SW Travel” şirkəti ardıcıl
olaraq ikinci ildir ki, “AİTF” sərgisinin spon-
sorudur. Sərgi ilə bağlı işlərə “İTE Group
plc”nin dünya üzrə tərəfdaş və agentlik-
lərindən ibarət geniş şəbəkəsi cəlb olun-
muşdur. Onların sırasında “ITE” (London),
“EUF” (Türkiyə), “GİMA” (Almaniya) və
“ITE Gulf” (Dubay) kimi tanınmış şirkətlər
vardır.

Bildirildi ki, artıq ənənə halını almış bu
sərgi çərçivəsində müxtəlif görüşlər keçir-

ilir, əməkdaşlıq müqavilələri imzalanır, tur-
izmlə bağlı yeni proqramlar, qiymətlər
barədə məlumatlar açıqlanır.

Azərbaycan Prezidentinin diqqətinə
çatdırıldı ki, hər il sərgi iştirakçılarının
sırasına yeni ölkələr əlavə olunur. Bu il
Qətər, Polşa, Vyetnam, Slovakiya,
Xorvatiya sərginin debütant ölkələridir.
İştirakçılar arasında dünyanın aparıcı avi-
aşirkətləri də vardır. “AİTF-2012” sər-
gisində qonaq ölkə qismində isə
Bolqarıstan iştirak edir. Dünya Ticarət
Təşkilatının bu il “AİTF-2012”-də öz stendi
ilə iştirak etməsi beynəlxalq iştirakçıların
bu sərgiyə göstərdikləri marağı bir daha
təsdiqləyir.

Qeyd edildi ki, builki sərginin fərqli
cəhətlərindən biri də ekspozisiyanın bir
hissəsinin sağlamlıq mərkəzləri və sana-
toriyalara həsr olunmasıdır. Sərgidə
Bolqarıstan, Sloveniya, Çexiya, Rusiya və
Ukrayna kimi ölkələr müalicəvi kurortlarını
təqdim edirlər. Məlumat verildi ki,
Azərbaycanla bağlı ekspozisiyalarda
ölkənin aparıcı turizm şirkətlərinin, istirahət
zonalarının və sanatoriyalarının yeni layi-
hələri ilə tanış olmaq mümkündür. Bu il
sərgidə iştirak edən yerli şirkətlərin
ekspozisiyalarında gələn ay Bakıda keçir-
iləcək “Eurovision-2012” mahnı müs-
abiqəsinin loqosu və şüarı diqqəti cəlb edir.

Prezident İlham Əliyev sərginin pavily-
onları ilə yaxından tanış oldu. 

Dövlət başçısına məlumat verildi
ki, qədim Göytəpə arxeoloji

abidəsi Azərbaycan ərazisində, eyni
zamanda, Cənubi Qafqazda neolit
dövrünün erkən mərhələsinə aid
yaşayış məskənlərinin ən
böyüyüdür. Bu yaşayış məskəni 2
hektardan çox ərazini əhatə edir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akade miya -
sının Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitutunun arxeoloji ekspedisiyası
2006-cı ildə Fransa mütəxəssisləri ilə
birlikdə Göytəpə qədim yaşayış
məskənində kəşfiyyat müşahidələri
apararaq, təpənin toroplanını çəkmiş,
yerüstü materiallar toplamışlar. 

Abidənin dəqiq tarixinin təyin
edilməsi üçün üst qatdan götürülən
kömür qalıqlarının üzərində Fransanın
Milli Araşdırmalar Mərkəzində radio-kar-
bon analizi aparılmışdır. Analizin nəticəs-
inə əsasən, Göytəpə yaşayış
məskəninin bizim eradan əvvəl VI minil-
liyə aid olduğu müəyyən edilmişdir. Bu
da onu deməyə əsas verir ki, Tovuzun 8
min illik şəhər mədəniyyəti tarixi vardır.

Prezident İlham Əliyev Göytəpə
neolit dövrü arxeoloji abidəsinin ərazisini

gəzdi.
Məlumat verildi ki, abidənin qədimliyi

dünyanın bir çox nüfuzlu elm
adamlarının və mütəxəssislərin ciddi
marağına səbəb olmuşdur. 2008-ci ildən
başlayaraq hər il Fransa Milli
Araşdırmalar Mərkəzinin, Tokio
Universitetinin əməkdaşlarının iştirakı ilə
stasionar arxeoloji qazıntılar apa rıl -
mışdır. Göytəpə yaşayış yeri
Azərbaycanda və Qafqazın cənubunda
neolit dövründə baş verən inkişaf
prosesi nin əsas xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsində müstəsna əhəmiyyətə
malikdir. Burada aparılan arxeoloji qazın-
tı işləri neolit dövrünə aid tikinti
mədəniyyətini, Kür çayının orta axarı
boyunca erkən neolit həyat tərzinin
öyrənilməsinə imkan yaratmışdır.

Sonra dövlətimizin başçısı yaşayış
məskənində aşkar edilən daş və sümük
alətlərə baxdı. Bildirildi ki, aşkar olunan
maddi-mədəniyyət nümunələrinin elmi
təhlili Tovuz ərazisinin Qafqazın ən
qədim yaşayış məskəni olduğunu sübut
edir.

Dünya arxeologiyasında Göytəpə
yaşayış məskəni tipli neolit dövrünə aid

arxeoloji abidələr ilkin sivilizasiyanın
başlanğıc nöqtəsi, proto-şəhər, yəni
insanların yığcam yaşayış tərzinin
bərqərar olduğu ilkin şəhər mədəniyyə-
tinin formalaşması dövrü kimi dəyər-
ləndirilir.

Daha sonra Prezident İlham Əliyev
Göytəpə qədim yaşayış məskənində bu
günə qədər görülən işlər və əldə olunan
nəticələri, eləcə də aşkar olunmuş tik-
ililərin bərpası, abidənin açıq səma altın-
da arxeoparka çevrilməsi istiqamətində
təklifləri əks etdirən stendlərə baxdı.
Qeyd olundu ki, 2008-2011-ci illərdə
Göytəpədə aparılan qazıntılar qədim
yaşayış yerinin neolit dövrünə aid olan
mükəmməl memarlığını üzı çıxarmışdır.
Tədqiqatçıların fikirlərincə, Göytəpədə
aşkar olunan tikililərin möhkəmliyinə
Azərbaycanın heç bir neolit dövrü
abidələrində rast gəlinməmişdir. Dəyərli
maddi-mədəniyyət nümunələri ilə zəngin
olan abidənin 2009-cu ildə Tokio
Universitetində, 2010-cu ildə Londonda
fəaliyyət göstərən “Britaniya Muzeyi”ndə,
həmin ildə Parisdə “Kollec-de-Frans”
təhsil müəssisəsində, 2011-ci ildə
Rusiya Elmlər Akademiyasının
Arxeologiya İnstitutunda və Gürcüstanın
Milli Tarix Muzeyində təqdimatı olmuş-
dur. Ötən ilin avqustunda Rusiya,
Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Özbək-
istan və Qırğızıstan nümayəndələrinin
iştirakı ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
“Cənubi Qafqazın qədim mədəniyyətləri”
mövzusunda beynəlxalq layihə
çərçivəsində MDB-nin gənc mütəxəssis-
lərindən ibarət “Gənc arxeoloqların yay
məktəbi” tədbiri Göytəpə yaşayış
məskəni ərazisində keçirilmişdir.

Məlumat verildi ki, abidə rayonun tur-
izm marşrutuna daxil edilmişdir.
Ölkəmizdə “2010-2014-cü illərdə tur-
izmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”na
uyğun olaraq, cari ildə abidənin ətrafının
abadlaşdırılması, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişaf Fondunun qrant–layihəsinə
uyğun olaraq əsaslı şəkildə elmi tədqiqat
işlərinin davam etdirilməsi və ərazidə
açıq səma altında muzeyin - arxeoparkın
yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

Yaşayış məskəni ilə tanışlıqdan
sonra dövlətimizin başçısı tapşırıq və
tövsiyələrini verdi.

Azərbaycanın Dünya Gömrük Təşkilatının
çox fəal üzvü olduğunu vurğulayan
Prezident İlham Əliyev Dünya Gömrük
Təşkilatı Avropa regionu gömrük xid-
mətləri rəhbərlərinin növbəti 2012-ci il
konfransının Bakıda keçirilməsinin önəmi-
ni qeyd etdi.

Dövlət başçısı Dünya Gömrük Təşkilatı
Avropa regionu gömrük xidmətləri rəhbər-
lərinin Bakı konfransının Azərbaycan ilə bu
təşkilat arasında əməkdaşlığın daha da
gücləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə ümid-
var olduğunu bildirdi.

Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən sürətlə
inkişaf etdiyini vurğulayan Dünya Gömrük
Təşkilatının baş katibi Kunio Mikuriya ölkəmizə
səfərindən məmnunluğunu bildirdi. O,
Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə ötən il
Bakıda “Narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı mübarizə” mövzusunda
uğurla keçən beynəlxalq konfransın Dünya
Gömrük Təşkilatı üçün çox faydalı olduğunu
dedi və həmin tədbirin nəticələri əsasında
Brüsseldə mötəbər bir konfransın təşkil olun-
duğunu qeyd etdi.

Görüşdə ölkəmizin Dünya Gömrük Təşkilatı
ilə əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi
üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulandı.

İlham Əliyev “AİTF-2012” XI Azərbaycan Beynəlxalq 
turizm və səyahətlər sərgisi ilə tanış olmuşdur 

Prezident İlham Əliyev Tovuz rayonu 
ərazisində Göytəpə neolit dövrü arxeoloji 
abidəsi ilə tanış olmuşdur

İlham Əliyev Dünya Gömrük
Təşkilatının baş katibi Kunio
Mikuriyanı qəbul etmişdir
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Azərbaycanın bir sıra şəhər və rayonlarının
İcra hakimiyyətlərinə yeni başçılar təyin
olunub. ANS PRESS-in prezidentin rəsmi
saytına istinadən verdiyi məlumata görə,
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Taleh
Azay oğlu Qaraşovun Astara rayonu İcra
Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad
edilməsi barədə sərəncam imzalayıb.

Prezidentin digər sərəncamı ilə Taleh Qaraşov
Lənkəran şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin
olunub.

Dövlət başçısı imzaladığı sərəncamlarla
Qəzənfər Arif oğlu Ağayevi Masallı rayonu İcra
Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edib və
onu Astara rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı
təyin edib.

Prezident İlham Əliyevin daha bir sərəncamı ilə
Əlibaba Nəcəf oğlu Əliyev Bakı şəhəri Sabunçu
rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən
azad edilib. 

Dövlət başçısı Bakı şəhəri Sabunçu rayonu
İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə Adil Ənvər
oğlu Vəliyevi təyin edib. 

Prezident İlham Əliyev həmçinin Vilyam Fəhralı

oğlu Hacıyevin Samux rayonu İcra Hakimiyyətinin
başçısı, Əbülfəz Yusif oğlu Ağayevin isə İmişli ray-
onu İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad
edilməsi barədə sərəncamlar imzalayıb.

İlham Əliyev Rafil İsrafil oğlu Hüseynovun
Masallı rayonu İcra Hakimiyyətinin , Vilyam Fəhralı
oğlu Hacıyevin isə İmişli rayonu İcra
Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi barədə
sərəncamlar imzalayıb.

Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Niyazi
Müzəffər oğlu Bayramov Mingəçevir şəhəri İcra
Hakimiyyətinin başçısı, Tofiq Hüseyn oğlu
İbrahimov isə Ağdaş rayonu İcra Hakimiyyətinin
başçısı vəzifəsinə təyin edilib.

Əvvəli səh. 1-də
Yaz ma sa lar “ağalar”ının

maddi yar dı mın dan məhrum olar-
lar. Bu ün sür lərə dəfələrlə cavab
versək də, bu milləti naməlumlar
bəd əməl lərindən əl çəkmək
istəmirlər və cızma qaraları ilə
sadəcə xalqlarımızın ürəyini
bulandırırlar.        

Manqurd börüsoylar biz -
dən-Kürd xalqından yazmasa -
nız yəqin ac qalarsınız, yazın
cə nablar yazın.

Cənablar, sizin yazıları
oxuduqda sizə yazığım gəlir, kim-
liyinizi bilmək də istəmirəm çünki
manqurdsunuz, fil qulağında
yatan manqurd. Amva kimlərin
sizi fitvalayıb meydana
saldıqlarını deyə bilmirəm, lakin
onlara bildirmək istəyirəm ki,
onlar Ulu Öndərimizə suiqəst
törətmək istəyən və qardaş
Türkiyə dövlətçiliyində hərbi
çevriliş etməyə çalışan, 1980-ci
ilin faciələrini təkrar xalqa yaşat-
mağı göz önünə alan
“Egenekon” terror təşkilatının
simpatizanlarıdırlarsa və bu terror
təşkilatının himayəsi ilə gen bol
maddi imkanlar əldə edərək,
gündəlik qəzet nəşr edirlərsə, bu
vasitə ilə daha nələr-nələr əldə
etdiblərsə özləri bilər. Amma çaş-
masınlar, onlar qardaş Tür kiyə
Respublikasında edə bil -
mədiklərini Azərbaycanda edə
bilə cək lərini düşünməsinlər,
xalq la rı mızın birliyini pozmağa
ça lış masınlar. Çünki Azər bay -
ca nın hüquq mühafizə orqan-
ları dövlətçiliyimizin ke şi yində
ayıq -sayıq daya nıblar. Hətta
göydə uçan quşların hansının
gözündə “katarakt” xəstəliyi
olduğunu, hansının gözünün
çaş olmasından belə xəbər-
dardırlar və onlar heç bir quru-
mun, heç bir zaman Azər bay -
can da qarşı durma yaratmasına

im kan verməyəcəklər! 
Araqarışdıran ünsürlər buna

min faiz əmin ola bilərlər.
Cənablar, dövlət orqanları

bizim işlərimizdən də xəbərdardı,
sizin işlərinizdən də. Ona görə də
bəziləriniz xarici fitvaçılara “xid-
mət”lərinizə görə içəridə “isti-
rahət” edirsiniz. 

”Bəylər, kaş mənə də xalq
tərəfindən millət vəkili seçilən və
TBMM-də  “Kürdüstan İşçi Parti -
yası olan PKK –çı bizik, biz bu
məclisdəyik, sizləri bu məsələni
masa arxasında müzakirə edərək
həll etməyə çağırırıq” deyənlərin
simpatizanı olaydim və onlar da,
“Egenekon” terror təşkilatının
sizlərə yaratdıqları şəraitdən
bizim üçün  də yaradaydılar və
bizim də, sizin kimi hər bir şərz-
itimiz olardı.

Qaldı sizlərin dediyinə görə
“Diplomat” qəzetinin PKK-nı, yəni
Kürdüstan İşçi Partiyasını təbliği
məsələsinə, çox səhv edirsiniz.
Bilməyinizi istəyirəm ki, PKK–nin
“Diplomat” qəzetinə  ehtiyacı yox-
dur. Çünki sizlər və bir sıra
Türkiyə mediaları hər gün gecə-
gündüz səhifə-səhifə PKK-nı həm
təbliğ, həm də təşviq edirsiniz.
Ondan əlavə, onlarla kürd tele
kanalları, yüzlərlə qəzet- jurnal və
elektron saytlar Kürdüstan İşçi

Partiyası olan PKK-ni  iyirmi dörd
saat təbliğ edir. Bildirmək
istəyirəm ki, bu mətbu orqan-
larının bir qismi Türkiyə
Respublikasında gündəlik yayım-
lanır. Əgər manqurd, gözü açıq
mənəvi kor, börüsoyların bundan
xəbələri yoxdursa, günah
özlərindədir. “Diplomat” qəzetini
əldə etmək istəyən manqurdlar, fil
qulağından çıxıb “Qasid” köşk-
lərindən birinə yanaşsalar və ya
internetə, Diplomata-kurdi.com
saytına girsələr,  bütün say-
larımızı əldə edə bilərlər.
Təəssüflər olsun, görünür onlarda
bu fərasət də yoxdur.

Cənablar, bəlkə qardaş
Türkiyə Respublikasında  növbəti
Hərbi çevriliş etməyə çalışan 175
terrosist türk generallarının və iki
sabiq genelkurmayın (Ali baş
komandan) günahını da
“Diplomat” qəzetinin rəhbərliyinin
üstünə yazasınız?

Ola bilsin PKK ilə Türkiyə Milli
İstihbarat Təşkilatınin bazarlığını-
da Tahir Süleyman edib?

Nə utanmaz, dünyadan xə -
bərsiz bədbəxt məxluqlarsınız.
Görmürsünüzmü, Türkiyənin dörd
bir tərəfindən 30 min qeyriməchul
(məlum olmayan) cinayətlərə qur-
ban getmiş, kürd əsilli vətən-
daşlarının sümükləri çıxır. Hələ bu
günlərdə Türkiyə hərbçiləri
tərəfindən, hərbi təyyarə ilə bom-
bardman edilərək, Roboksonda
öldürülən və hələ qanları quru-
mayan 34- günahsız insanları
demirəm.

Martın 18-də Diyarbəkr şə -
hərində  “Novruz”  bayramı keçir-
ildi. Şənlikdə bir milyondan artıq
insan iştirak etmişdi. Əgər mey-
dana yığışan bir milyon insan,
meydanda qışqıraraq “PKK bizik,
biz meydandayıq, Öcalana
azadlıq, yaşasın qardaşlıq” şüar-
ları səsləndirirdilərsə və mən bu
hadisələri qəzetə verərək
Azərbaycan oxucularına çat-
dırıramsa, günah Tahir
Süleymandadırmı?

Biz Azərbaycan oxucularına
sizin çatdıra bilmədiyiniz xəbərləri
çatdırırıq, ona görəmi
qısqanırsınız? Qısqanmayın cən-
ablar, bizim yazıları siz də
oxuyun, bəzi dünyadan xəbərsiz
deputatlar və adını “siyasi xadim”
qoyan  savadsızlar da oxusunlar
ki, bəlkə az da olsa dünya hadis-
ələrindən xəbərdar olarlar.

Bilirik bəylər,bizdən-kürd
xalqından yazmasanız, “şampun-
lu” olmasanız ağalarınız sizə
maliyyə dəstəyi verməyəcək.
Yazın cənablar, yazın!..... 

Tahir Süleyman

Azərbaycanın birinci xanımına
Birinci Moskva Dövlət Tibb
Universitetinin Fəxri Professoru
Diplomu və Xatirə Nişanı təqdim
edilib.

Azərbaycanın birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti, YUNESKO və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyeva bu gün Moskvada daha bir
nüfuzlu mükafata layiq görülüb.
APA-nın Moskva müxbirinin
verdiyi məlumata görə, Mehriban
Əliyeva İ.M.Seçenov adına Birinci
Moskva Dövlət Tibb Universitetinin
Fəxri Professoru Diplomuna və
Xatirə Nişanına layiq görülüb.
Təqdimat mərasimi İ.M.Seçenov
adına Birinci Moskva Dövlət Tibb
Universitetinin Tibb Tarixi
Muzeyində baş tutub.

Təqdimat mərasimindən əvvəl
Tibb Tarixi Muzeyindəki eksponat-
larla tanış olan Mehriban Əliyeva
daha sonra universitetdə təhsil
alan azərbaycanlı tələbə və
məzunlarla görüşüb .Tədbirdə
çıxış edən İ.M.Seçenov adına
Birinci Moskva Dövlət Tibb
Universitetinin rektoru Petr
Qlıboçko Mehriban Əliyevaya
Fəxri Professor Diplomunu təqdim
edib.

Mehriban Əliyeva ona
göstərilən diqqətə görə təşəkkür
edərək bugünkü günün onun üçün
əlamətdar olduğunu söyləyib.
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti
barədə məlumat verən
Azərbaycanın birinci xanımı

bildirib ki, son on il ərzində ölkədə
4000-dən çox məktəb tikilib və
təmir edilib: “Son on il ərzində
Azərbaycanda 400-dən çox tibb
obyekti inşa edilib. Bunlar tibb
mərkəzləri, klinikalardır. Bu gün
ölkəmizdə gedən inkişaf bütün
sahələrdə baş verir. İnkişaf təkcə
paytaxtda deyil, eləcə də region-
larda davam edir. Azərbaycanda
beynəlxalq konfranslar, forumlar
keçirilir. Heydər Əliyev Fondu
yaranan gündən biz öz fəaliyyət
prioritetlərimizi müəyyən etmişik.
Bu təhsil, səhiyyə, ətraf mühitin
qorunması, zəngin mədəni irsin
təbliği və qorunmasıdır. Biz çox
şadıq ki, “Yeniləşən Azərbaycana
Yeni Məktəb” layihəsi çərçivəsində
Heydər Əliyev Fondunu dəstəyi
nəticəsində ölkədə yeni məktəblər
tikilib istifadəyə verilib. Bu mək-
təblər əsasən regionlarda yerləşir.
Səhiyyə sahəsi də Heydər Əliyev
Fondunun diqqət mərkəzində olan
sahələrdən biridir. Fondun dəstəyi
nəticəsində ölkədə Talassemiya
Mərkəzi açılıb və mərkəz ən son

avadanlıqla təchiz olunub.
Səhiyyə sahəsində Fondun
fəaliyyəti bir çox beynəlxalq təşki-
latlar tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilib”. Mehriban Əliyeva

Heydər Əliyev Fondunun ölkə dax-
ilində həyata keçirdiyi fəaliyyətlə
yanaşı eyni zamanda ölkə
xaricində də fəaliyyət göstərdiyini
söyləyib".

Mehriban Əliyeva “Birliyin
Ulduzları” mükafatına layiq
görüldüyünə görə ona verilən 2
milyon rubl vəsaitin Birinci Moskva
Dövlət Tibb Universitetinin hesabı-
na keçirdiyini də söyləyib.
Tədbirdə Rusiya və Azərbaycanın
ictimai siyasi xadimləri,
Azərbaycanın Rusiyadakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Polad Bülbüloğlu, İ.M.Seçenov
adına Birinci Moskva Dövlət Tibb
Universitetinin rektoru, Rusiya
Tibb Elmləri Akademiyasının
müxbir üzvü Petr Qlıboçko, bir çox
universitetlərin rektorları,
Rusiyanın aparıcı tibb alimləri işti-
rak ediblər.

Qeyd edək ki, M. Əliyeva
İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva
Dövlət Tibb Universitetinin
məzunudur.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə tanış
olmaq üçün nazir Kəmaləddin
Heydərov Neftçalada olub.
Daşqınların qarşısını almaq
üçün Neftçala rayonunda Kürün
deltasının lildən təmizlənməsi
məqsədilə Hollandiyadan alın-
mış yeni lilsoran gəmilər Kür
çayına salınıb. İşləri həyata
keçirəcək dib dərinləşdirmə
idarəsi üçün hazırda Neftçalada
əsas baza tikilir. 

İnşaat və digər qabaqlayıcı təd-

birlərin görülməsi ilə tanış olmaq
üçün fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov Neftçala ray-

onunda olub. 
O bildirib ki, bu layihənin icrası

ilə Kür çayının gələcəkdə yarada
biləcəyi təhlükələrin qarşısı alı-
nacaq və çayda gəmilərin
hərəkəti bərpa ediləcək. 

Qeyd edək ki, müasir
tələblərə cavab verən və təmi-
zlədiyi lillə qarışıq suyu 2.5 km
məsafəyə vurmaq gücü olan 3
torpaq sovuran gəmi çayın
Neftçala rayonu ərazisindən
keçən hissəsində saxlanılır.

Artıq gəmilərdən biri işlək vəziyyətə
gətirilib və rayonun Uzunbabalı
kənd ərazisində yerləşdirilib.

İlham Əliyev yeni icra başçıları təyin edib 
Prezident bir sıra şəhər və rayonların icra başçılarını dəyişdirilib

Mehriban Əliyeva Moskvada daha 
bir nüfuzlu mükafata layiq görülüb

Kürə yeni lilsoran gəmilər salınıb
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Bu gün Ermənistan Res -
pub li kasının ərazisində qalan
Zəngəzur tarixi Azərbaycan tor-
pağıdır.

Tarixi mənbələrdə, müxtəlif
səyyahların yazılarında
göstərilib ki, Zəngəzur
Azərbaycanlıların qədim yurd
yeri olub. Zəngəzurdakı türk
mənşəli toponimik adların
çoxluğu da bu fikri təsdiqləyir.  

XVIII əsrdə Zəngəzur
mahalının ərazisinin böyük
hissəsi Qarabağ xanlığının, bir
hissəsi isə Naxçıvan və İrəvan
xanlığının tərkibində olub.  

Zəngəzur mahalı Çar
Rusiyası dövründə Gəncə
(Yelizavetpol) quberniyasının tərk-
ibində olub.  

XX əsrin əvvəllərində Zəngəzur
mahalında 149 azərbaycanlı (türk)
kəndi, 191 kürd kəndi və 81 erməni
kəndi var idi.

Zəngəzur mahalının tarixi
ərazisi qərbdən Zəngəzur, şərqdən
Qarabağ dağları ilə əhatələnmiş
geniş bölgə olub. 

Zəngəzur mahalı bir neçə böl-
gədən ibarət olub: Qafan, Gorus,
Qarakilsə (Sisian), Mehri, Zəngilan,
Qubadlı, Laçın.  

* * *
1918-1920-ci illərdə Zəngəzur

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ərazisi olub.

Həmin dövrdə Zəngəzur qəzası
Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl qəzaları
ilə birlikdə Qarabağ general-quber-
natorluğuna daxil idi.

Eyni zamanda, həmin dövrdə
Ermənistan (daşnak) Respublikası
Zəngəzurla bağlı torpaq iddiaları
irəli sürüb. Bölgədə münaqişə,
silahlı toqquşmalar olub. 

1920-ci il 28 apreldə
Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin
qurulmasından sonra Zəngəzur
Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi
ayrıca inzibati bölgə - qəza olub.  

Bu vaxt Ermənistan (daşnak)
Respublikası Zəngəzuru anneksiya
etmək üçün silahlı mübarizəni
davam etdirirdi.

Bölgənin böyük hissəsi erməni
qüvvələrinin faktiki nəzarəti altında
idi. Eləcə də Qarabağın dağlıq
hissəsində erməni qüvvələrinin
hücumları davam edirdi. 

Azərbaycan SSR hökuməti
(Müvəqqəti İnqilab Komitəsi) 1920-
ci il 30 aprel tarixli notasında
Ermənistandan Zəngəzur və
Qarabağı öz qoşunlarından təmi-
zləməsini tələb etmişdi.

Bu arada bolşevik Rusiyası
Azərbaycanın ardınca
Ermənistanın da sovetləşməsi
üçün erməni əhalisini müxtəlif
şirnikləndirici addımlarla ələ almaq
istəyirdi. Bu şirnikləndirici addımlar
isə  Azərbaycan ərazisinin bir
hissəsinin Ermənistana verilməsi ilə
bağlı idi.  

Mikoyan başda olmaqla erməni
liderləri bolşevik Rusiyasının rəh-
bəri Lenini inandırmağa çalışırdılar
ki, Zəngəzurun (eləcə də
Naxcıvanın və Qarabağın)
Ernənistana verilməsi erməni
xalqının sovet hakimiyyətinə
inamını artıra bilər.

Lenin tərəfindən Zaqafqaziya
üzrə fövqəladə səlahiyyətli şəxs
(faktiki Qafqaz canişini) təyin olun-
muş Orconikidze də bu məsələdə
ermənilərə dəstək verirdi.  

Rusiyanın xarici işlər naziri
Çiçerin 1920-ci il iyunun 2-də
Orconikidzeyə məktubunda bu
məsələ ilə bağlı yazırdı: ”Daşnak
(Ermənistan) ilə hökuməti ilə kom-
promisə nail olmaq bizə vacibdir”.

* * *
1920-ci il 10 avqustda Rusiya

K(b)P-nin Qafqaz Bürosu
Azərbaycanın bolşevik rəhbərliyinin
razılığı olmadan Naxçıvanın Şərur-
Dərələyəz bölgəsini Ermənistana
vermək bərədə qərar çıxardı,
Qarabağ və Zəngəzur isə
Azərbaycanla Ermənistan arasında
“mübahisəli ərazilər” elan olundu.  

Bolşevik Rusiyası Azərbaycan
torpaqları hesabına Ermənistanı
şirnikləndirmək və sovetləşdirmək
siyasəti Azərbaycanın kommu-
nistləri tərəfindən etiraz doğurdu.

Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab
Komitəsinin sədri Nərimanov buna
qarşı çıxaraq Leninə məktub yazdı.

Nərimanov yazırdı ki, Mərkəzin
çıxardığı qərarlar Azərbaycan əhal-
isi arasında Rusiyaya və sovet
hökumətinə inamı sarsıda bilər:

“Zəngəzur və Qarabağın ney-
trallaşdırılması, yaxud daşnaklara
verilməsi… (Azərbaycan müsəl-
man əhalisi tərəfindən)xəyanət
sayılacaqdır… Müsəlman kütlələr
Sovet hakimiyyətinin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü qo  rumamasını
satqınlıq, ermənipərəstlik yaxud
sovet hakimiyyətinin zəifliyi hesab
edəcəklər…“

(“К истории образования
Карабахской автономной обла-
сти Азербайджанской ССР. 1918-
1925. Документы и материалы.
Баку, Азернешр, 1989, с.56 ) . 

Lakin bu etirazların faktiki nəti -
cəsi olmadı. Çünki Azərbaycanın
sobet rəhbərliyində də ermənilər
güclü qüvvəyə malik idi   lər. 

Bu arada bolşevik Rusiyası
Azərbaycanın sovet hökuməti ilə və
tezliklə qurulması gözlənilən
Ermənistan sovet hökuməti ilə
ikitərəfli sazişlər hazırlayırdı.
Azərbaycan sovet hökuməti bu
sazişdə ərazi bütövlüyü
məsələsinin təmin olunmasına da
ümid bəsləyidi. Erməni kommin-
istləri də Zəngəzur, Naxçıvan və
Qarabağ məsələsinin öz xeyirlərinə
həllini gözləyirdilər.

1920-ci il noyabrın 29-da
Ermənistnda (Yerevanda) sovet
hakimiyyətinin qurulduğu elan olun-
du, hərçənd bölgələrdə daşnak
hökuməti hələ tam süqut etməmiş-
di.  

Zəngəzurun Ermənistana ver-
ilməsi 1920-ci il noyabrın 30-da
keçirilən Azərbacan K/b/P MK
Siyasi və Təşkilat bürolarının birgə
iclasının qəbul etdiyi qərarı ilə həll

olundu. 
Azərbacan K/b/P

MK Siyasi və Təşkilat
bürolarının birgə
iclasında 3-cü
məsələ kimi
“ E r m ə n i s t a n d a
İnqilab Komitəsinin
Ermənistanda Sovet
hakimiyyətinin elan
olunması haqqında
teleqramı“ müzakirə
edildi və qərar
çıxarılmışdı. 

AK(b)P MK
Siyasi və Təşkilat
bürolarının bu birgə
i c l a s ı n ı n

(30.XI.1920) qəbul etdiyi “tarixi”
qərarlara aydınlıq gətirmək
məqsədilə orada iştirak edənlərin
tərkibinə də mütləq diqqət yetirilmə-
lidir: Q.Orconikidze, Sarkis (S.Ter-
Danielyan), Y.Stasova, Q.Kaminski,
N.Nərimanov, Ə.Qarayev,
M.Hüseynov. 

İclasın qərarının “v“ bəndində
yazılırdı: “… Sovet Azərbaycanı ilə
Sovet Ermənistanı arasında heç bir
sərhəd mövcud deyildir. 

Qərarın başlıca məqsədi onun
mərkəzi bəndində (“q“) öz əksini
tapmışdı.

Orada deyilirdi ki, Zəngəzur və
Naxcıvan sovet Ermənistanın tərk-
ibinə keçirlər.  

Digər bəndlərdə isə yazılırdı:  
d) Qarabağın Dağlıq hissəsinə

öz müqəddəratını təyin etmək
hüququ verilir;

e) Sovet Azər baycanı sovet
Ermənistanı ilə qırılmaz hərbi və
təsərrüfat ittifaqı bağlayır (o cüm-
lədən neft haqqında göstərilsin).

Qərarda həmçinin (“j“ və “i“
bəndləri) Nərimanova bütün bunlar
barədə bəyanat hazırlamaq və onu
Bakı Sovetinin plenumunda elan
etmək tapşırılırdı.

S.Orconikidzenin təkidi ilə tarix-
in qara səhifəsinə düşəcək bu
bəyanatı məhz N.Nərimanov elan
etməli idi. 

Nərimanov qərarın əleyhinə idi,
xüsusilə Naxcıvanla bağlı
məsələyə qəti qarşı çıxırdı.
Zəngəzurun isə bütünlüklə deyil,
erməni əhalisinin çoxluq təşkil etdiyi
qərb hissəsinin Ermənistana ver-
ilməsini mümkün sayırdı. Qeyq
edək ki, ermınilərin 1918-ci ildə
Zəngəzurda həyata keçirdiyi qırğın-
lar nəticəsində burada azərbaycan-
lı əhalisinin sayı kəskin azalmışdı.  

1920-ci il dekabrın 1-də
Nərimanov Azərbacan K/b/P MK
Siyasi və Təşkilat bürolarının birgə
iclasındın qərarı barədə bəyanat
verdi. Nərimanov həmin bəyanatda
yalnız Zəngəzurdan bəhs edirdi.

-Nərimanovun Bakı Sovetinin
iclasında verdiyi bəyanat (rusca): 

«Советский Азербайджан,
идя навстречу борьбе братского
армянского трудового народа
против власти дашнаков, проли-
вающих и проливавших невин-
ную кровь наших лучших товари-
щей-коммунистов в пределах
Армении и Зангезура, объявляет,
что отныне никакие территори-
альные вопросы не могут стать
причиной взаимного кровопуска-
ния двух вековых соседних наро-
дов: армян и мусульман.
Территория Зангезурского уезда
предлагается Сов. Армении, и

трудовому крестьянству нагорно-
го Карабаха предоставляется
полное право самоопределения;
все военные действия в преде-
лах Зангезура приостанавли-
ваются, а войска Советского
Азербайджана выводятся»

(Mənbə: газета «Коммунист»,
Баку, 2 декабря 1920 г.).

В тот же день в одноимен-
ной газете «Коммунист», выхо-
дившей в Ереванена армянском
языке, был опубликован исковер-
канный перевод на армянский
язык текста декларации, в кото-
ром рядом с Зангезуром упоми-
нался Нахчыван, а фраза «пред-
лагается Советской Армении»
была переведена как «являются
нераздельной частью Советской
Армении». 

-Zəngəzurun inzibati bölgüsü
ilə bağlı Azərbaycan rəhbərliyində
narazılıqlar isə özünü göstərməkdə
idi.

Məhz buna görə, Zəngəzurun
Ermənistana verilməsi rəsmən elan
olunsa da qəzanın onun idarəçiliy-
inə keçməsi dərhal baş verməmiş-
di.

AK/b/P MK Siyasi və Təşkilat
bürolarının 1921-ci il 12 yanvar tar-
ixli iclasında “Zəngəzurun müsəl-
man hissəsinin inzibati cəhətdən
təşkili“ haqqında qərar çıxarıldı.  

Qərarda Zəngəzur bölgəsini 2
yerə: Qərbi Zəngəzur qəzası və

Şərqi - əhalisinin kürdlərdən
ibarət olmasına görə Kürdüstan
qəzasına bölmək təklif edilirdi.

əsasən kürdlərdən ibarət
olmasına görə Kürdüstan qəza-

sına bölmək təklif edilirdi.”
(Bax: İ.Musayev "Azər baycanın

Naxzıvan və Zənqəzur bölgələrində
siyasi vəziyət və xarici dövlətlərin
siyasəti (1917-1921-ci illər)" mono-
qrafiyası, Bakı, 1998, с.284)  

Nəticədə Zəngəzur qəzasının
6.742 kvadrat verstlik ərazisindən
(Bax: Скибицкий А.М. Кара -
бахский кризис // Союз, 1991,
№7; Гейдаров Н.Г. В горах
Зангезура. Баку, 1986, с.3) 3.105
kv.versti Azərbaycan SSR tərk-
ibində qalmış, 3.637 kv.verstlik
hissəsi isə Ermənistana verilmişdi.

Onu da qeyd edək ki,
Azərbaycanın tarix ədəbiyyatında
bu problem kifayət qədər həllini tap-
mamışdır.

-Naxçıvana gəldikdə, həmin
dövrdə bu bölgə Türkiyə
qüvvələrinin nəzarətində idi və
burada sovet hakimiyyəti faktiki
mövcud deyildi.

Məhz Türkiyənin qəti mövqeyi,
eləcə də Nərimanovun Naxçıvanla
bağlı prinsipial mövqeyini Mərkəzə
(Leninə) bildirməsi Azərbaycanın
bu tarixi torpağının Ermənistana
verilməsinin qarşısını aldı.

1921-ci ilin oktyabrın 13-də
imzalanan Qars müqaviləsində
Naxçıvanın Azərbaycanın ərazisi
kimi təsdiqlənməsi ilə Ermənistanın
Naxçıvana yiyələnmək cəhdi boşa
çıxdı. 

-Qarabağa gəldikdə isə, 1921-
ci ilin iyulun 4-də RK/b/P MK
Qafqaz Bürosunun Stalinin iştirakı
ilə keçirilən iclasında “Qarabağ
məsələsi“ müzakirə edilərək Dağlıq
Qarabağın Ermənistan SSR-in
tərkibinə daxil edilməsi barədə
qərar çıxarılsa da, Nərimanov buna
qəti etiraz etdi.

Qərarla razılaşmayan
Azərbaycan kommunistləri ilə
ermənipərəst qüvvələr (Kirov,
Orconikidze, Myasnikov, Fiqatner)
arasında ciddi ixtilaf yaranır.  

Nəticədə səhərisi günü, 1921-ci
il iyulun 5-də Qarabağ məsələsinə
N.Nərimanovun qəti tələbi ilə
yenidən baxaraq Dağlıq Qarabağı
Azərbaycan SSR hüdudlarında
saxlanması, Dağlıq Qarabağa
Şuşa şəhəri inzibati mərkəz
olmaqla geniş muxtariyyət verilməsi
qərara alınır.

Bu qərar iki il sonra, 1923-cü il
iyulun 7-də Azərbaycan SSR
hökumətinin dekreti ilə rəsmiləşdi. 

-Zəngəzurun Ernımistan SSR-
ə verilmiş hissəsində  Qafan,
Gorus, Qarakilsə (Sisian) və Mehri
rayonları yaradıldı.

Nəticədə Naxçıvan digər
Azərbaycan torpaqlarından ayrı
salındı. 

Zəngəzurun Azərbaycanda
qalan hissəsində isə əvvəlcə
Kürdüstan qəzası, sonra isə
Zəngilan, Qubadlı, Laçın rayonları
yaradıldı. 

Bax: 
Административно-территори-

альное деление Армянской
Советской Социалистической
Республики(Источник: Советская
Энциклопедия)  

(1921-1928 гг) - 10 уездов: 
1.Даралагезский - с.

Кешишкенд.
2.Делижанский – Делижан.
3.Зангезурский - г. Герюсы

(Горис)
4.Ленинаканский - г.

Ленинакан
5.Лори-Бамбакский - г.

Караклис.
6.Мегринский – Мегры.
7.Ново-Баязетский - Нор-

Баязет.
9.Эриванский - г. Эривань.
10.Эчмиадзинский –

Вагаршапат. 
24.07.1929- 1.10.1930 (5 окру-

гов):  
1.Зангезурский –
2.Ленинаканский -
3.Лорийский -
4.Севанский -
5.Эриванский – 
1933-cü ildə Ermənistan SSR-

in ərazisi rayonlara bölünür və
Zəngəzur adı xəritədən silinir.

-Bax həmçinin: 
Административно-территори-

альное деление Азер бай джан -
ской Советской Со ци али сти -
ческой Рес пуб ли ки(Источник:
Советская Эн циклопедия)  

Май 1920 (20 уездов) 
1.Агдамский - г. Агдам
2.Агдашский - г. Агдаш
3.Арешский - г.
4.Бакинский - г. Баку
5.Ганджинский - г. Ганджа
6.Геокчайский - г. Геокчай
7.Джебраильский - г.

Джебраил
8.Джеванширский - г. ?
9.Джеватский - г. Джеват
10.Закатальский - г. Закаталы
11.Зангезурский - г. Зангезур
12.Казахский - г. Казах
13.Карягинский - г. Карягино
14.Кубинский - г. Куба
15.Курдистанский - г.

Абдалляр
16.Ленкоранский - г.

Ленкорань
17.Нухинский - г. Нуха
18.Сальянский - г. Сальяны
19.Шемахинский - г. Шемаха
20.Шамхорский - г.

Анненфельд    
1922.Зангезурский уезд уп -

раз днен.

İtirdiyimiz tarixi yurdlar:
ZƏNGƏZUR
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“115 il əvvəl – martın 12-də Azərbaycan
xalqının yetirdiyi ən məşhur qəhrəman-
lardan olan Qaçaq Nəbi xəyanətlə qətlə
yetirilib. Qaçaq Nəbi 46 illik ömrünün tam
13 ilini əlində silah, vəfalı ömür-gün
yoldaşı Həcərlə birlikdə fasiləsiz olaraq
rus-erməni, fars zülmünə qarşı mücadilə
aparıb. Bu qoşa ad həm Azərbaycanın
qəhrəmanlıq salnaməsinə, həm də dünya
qaçaqçılıq hərəkatı tarixinə şərəflə
yazılıb, ümumxalq sevgisinin, qorxma-
zlıq, cəsarət, şücaət, əyilməz iradənin
simvoluna çevrilib”. Zəngəzur Cə miy -
yətləri Birliyinin sədri Hacı Nəri man -
oğlunun “Media forum”a açıqlamasında
deyib.

Hacı Nərimanoğlu Məhəmməd Əmin
Rəsulzadənin “Azərbaycan milli istiqlal
mücadiləsi” adlı əsərindən sitat gətirir:
“Zəngəzur və Naxçıvanda qorxmadan parti-
zan müharibəsi aparan Qaçaq Nəbi Gəncə
vilayəti, Zəngəzur qəzasının Aşağı Mollu
kəndində (indiki Qubadlı) anadan olmuşdu.
Yeddi nəfərdən ibarət ailəni atası çətinliklə
dolandırırdı.

Günlərin birində 16 yaşlı Nəbinin atasını
bəy döyür. Bunu görən Nəbi bəyin üzərinə
atılaraq onunla savaşır. Bəyin şikayətinə
əsasən Nəbi həbs olunur. O, həbsdən
qaçaraq həmfikirlərini ətrafına toplayır. Rus
çar rejiminə və onun Azərbaycandakı əlaltıları
olan bəylərə qarşı mübarizəyə başlayır.

Nəbinin arvadı Həcər xanımla yanaşı
baldızı Mehri xanım da bu mübarizədə yaxın-
dan iştirak edir. Nəbi həbsxanadan qaçdıqdan
sonra çar idarəsinin Azərbaycandakı əlaltıları
olan mülkiyyət sahibi xan və bəylərin
zülmündən cana gələn kəndlilərdən əli silah
tutan bir hissəsi onun ətrafına toplanır.
Nəbinin əsas düşmənləri çar rejimi, xanlar və
bəylər idi. O bu mübarizədə kasıbları və
onların hüquqlarını müdafiə edirdi. Nəbinin
mübarizə apardığı ərazi Zəngəzur və
Naxçıvan vilayətləri idi. İstismarçı imperial-
izmə və rus çar rejiminə qarşı mübarizə
aparan qaçaqlara xalq yaxından köməklik
edir, onlarla fəxr edirdi. Xalq onları ərzaqla
təmin edir, yeri gəldikdə gizlədirdi”.

Rəsulzadənin yazdığına görə, 1896-cı ilin
mart ayında Nəbi Kərbaladan dönərkən
Türkiyə ilə İran sərhəddi arasında olan Larni
kəndində rus casuslarının əvvəlcədən hazır-
ladığı pusqunun qurbanı olub.

Hacı Nərimanoğlu bildirib ki, Bəhlul
Bəhcətin “Qaçaq Nəbinin tarixi vəsiqə və
sənədlər üzrə” adlı tədqiqat əsəri 77 illik arxiv
qaranlığından sonra yaxın günlərdə işıq
üzünə çıxıb: “Qaçaq Nəbinin həmyerlisi,
müasiri, onu və dəstəsindəkilərin əksəriyyətini
şəxsən yaxından tanıyan, görüşüb söh-
bətləşən, ilahiyyatçı, tarixçi, folklorşünas alim,

Zəngəzurun sonuncu qazısı Bəhlul
Bəhcətin 1934-37-ci illərdə qələmə
aldığı 290 səhifəlik “Qaçaq Nəbinin
tarixi” vəsiqə və sənədlər üzrə” adlı
tədqiqat əsəri yaxın günlərdə işıq üzü
görəcək. Tədqiqat əsərindəki ayrı-ayrı
başlıq-bölümlər Qaçaq Nəbinin
düşmənlərinə, kimlərlə savaşmasına,
mübarizə yoluna güzgü tutur. Bəhlul
Bəhcət İrəvan və Tiflis arxivlərindən
əldə etdiyi məxfi yazışmalardan da
nümunələr gətirir, Nəbinin artıq 3
imperatorluğu rahatsız etdiyini,
başağrısına çevrildiyini faktlarla
göstərir”.

Hacı Nərimanoğlu onu da qeyd
edib ki, kitabın müəllifi Bəhlul Bəhcət
1934-38-ci illərdə “Azərnəşr”də və
Az.RAİ-nin ədəbiyyat bölməsində
çalışıb, “Quran”ı, “Şahnamə”ni ilk dəfə
orijinaldan dilimizə tərcümə edib,
Məhəmməd Peyğəmbərin və ailəsinin
tarixi və digər fundamental tədqiqatları
tamamlayıb, Hüseyn Cavid, Salman
Mümtaz, Əli Nəzmi, Əhməd Cavad
kimi müasirləri ilə sıx ünsiyyətdə olub.
15 mart 1938-ci ildə NKVD üçlüyünün
qərarı ilə güllələnib.

Zəngəzur Cəmiyyətləri Birliyinin
sədri əlavə edib ki, Qaçaq Nəbi ilə Həcərin
Azərbaycanın heç yerində abidəsi yoxdur:
“Qubadlıda vardı, 18 ildir Qubadlı da yoxdur”.

Qaçaq Nəbinin dostluq 
etdiyi nəsil - Rüstəmlilər

...Mahmudoba kəndi Şahbuz rayonunun
ən qədim-qayım kəndlərindən biri hesab
olunur. Bu kəndin salınma tarixi çox qədimlərə
dayanır. Hələ 1973-cü ildə rus dilində çıxan
tarixi oçerklərin birində Naxçıvanın ən qədim
tarixi kökü olan kəndlərindən biri kimi bu
kəndin də adı çəkilir. çox təəssüflər olsun ki,
zəngin tarixi faktları özündə gizlədən bu kənd
haqqında hələ lazımı səviyyədə tarixi araşdır-
malar aparılmayıb. 

Hələ çox açılmamış sirləri özündə
gizlədən bu kənddən gələcək tarixi həqiqət-
dən hələ də lazımınca bəhrələnə bilməmişik.
Lakin çox sevindiricidir ki, əslən
Mahmudobadan olan ayrı-ayrı ziyalıların,
ağsaqqalların müxtəlif dövrlərdə qələmə
aldıqları fikirləri həm Mahmudobalıların, həm
də Mahmudobanın yaxın iki-üç əsrlik tarixinə
güzgü tutmaqdadır. 

Bu günlərdə əslən Mahmudobalı olan
nəsil-nəcabətli ziyalı dostum Qadir Kərimov
oxumaq üçün mənə bir dəftər təqdim edib
¸Sənin üçün maraqlı olacaq, inşallah,
gələcəkdə kitab halına salarıq!,- dedi.

Yazı Mahmudobanın ağsaqqallarından
hesab olunan, iman sahibi, qeyrətli ziyalı
Kərbəlayi Qasıma məxsus idi. Yazını demək
olar birnəfəsə oxudum. İnsaf naminə demək
lazımdır ki, yazı mənə olduqca maraqlı gəldi.

Kərbəlayi Qasım bu yazını
Mahmudobanın oturuşmuş nəsillərindən olan
Rüstəmli tayfasının qocaman ağsaqqalların-
dan olmuş, 1958-ci ildə 104 yaşında
dünyasını dəyişmiş Abbas kişinin nəvə, nəticə
və kötücələrinin dedikləri çox maraqlı faktlar
əsasında yazmışdır.

Onu da deyim ki, Kərbəlayinin yazıya
aldıqları Mahmudobada hamının bildiyi və
təsdiq etdiyi həqiqətlərdəndir. Gəlin əvvəlcə
Kərbəlayi Qasımın öz xatirəsində dediklərinə
nəzər salaq:

-Mənim babam Rüstəm kişi Mahmudoba
kəndinin xarabalığa çevrildiyi dövründən
sonra bu yerlərin ilk sakinlərindən biri olub.
Belə ki, babamın əsli Zəngəzur mahalının Uz
kəndindən olub. 1800-cü ildə çar Rusiyasının
Azərbaycanı işğalı zamanı gənc Rüstəm baş
götürüb indiki Mahmudoba kəndinə gəlib. İlk
baxışdan bu kənddə olan münbit torpaqlar,
meşələr, sular xoşuna gəlir. özünə bir sığı-
nacaq düzəldir. Rüstəmin inamında ən çox rol
oynayan o olub ki, o haqqa bağlı olub.

Bu torpaqda köhnə məzar daşları, tarixi
abidələr və əvvəllər bu yerlərin yaşayış yeri
olması olmuşdur. Rüstəm qonşu Məzrə

kəndindən olan Ağabəy kişinin Nənəxanım
adlı abırlı-həyalı, ismətli qızı ilə ailə həyatı
qurur. Rüstəmin Kərim, Alkərim, Məmmədyar
və İbrahim adlı dörd övladı dünyaya gəlir.
Rüstəm kişi övladlarını yaxşı təlim-tərbiyə
etdikdən sonra hər birini evləndirir. ömrünün
sonuna kimi onlara insan kimi yaxşı ad-san
çıxarmalarını, Tanrıya bağlı olmalarını
tövsiyyə və vəsiyyət edir. 

Rüstəm kişinin vəfatından sonra onun
övlatlarından çoxlu uşaqlar törəyir. Kərbəlayi
Kərim və Məmmədyar isə "Hacı" titulu
qazanır. Hacı Məmmədyarın iki oğlu və dörd
qızı, Alkərimin üç oğlu, iki qızı, İbrahimin iki
oğlu, iki qızı olur. O vaxt bu nəslə
¸Rüstəmlilər" deyirlər. Hazırda Mahmudoba
kəndinin böyük bir hissəsi Rüstəm kişinin
törəmələrindən ibarətdir. Eyni zamanda da
qonşu Külüs, Uzunoba, Şıxmahmudlu və
digər bir neçə kəndlərdə də Rüstəmli nəs-
lindən olanlar yaşayırlar. öz ata-babalarının
layiqli davamçıları hər şeyi halallıqda görürlər.
Təsadüfi deyil ki, o vaxtlar çar məmurlarının
kəndlilərə qoyduğu ağır vergilərə Alkərim öz
etirazını bildirib onlara qarşı çıxır. Bu hadis-
ədən sonra onu ömürlük həps edirlər.
Alkərimin haqq-ədalət uğurunda mübarizliyi
bu gün də hər kəsə misal kimi
göstərilməkdədir. Mahmudoba kəndinin gün-
bəgün çoxalan insanlarının haqqa, ədalətə,
dinə, hökumətə münasibəti də artmağa
başlayır. Hər sözünü "Bissimillah"la başlayan
Mahmudobalılar heç vaxt ibadətlərini kəs-
məyiblər. Keçən əsrin doxsanıncı illərində
Hacı Kərim və onun qardaşları öz vəsaitləri
hesabına kənddə məscid inşa etdiriblər. çar
Rusiyasının siyasəti nəticəsində İmam
Zeynalabdinin adını daşıyan bu məsciddən
uzun müddət ambar kimi istifadə olunub.
Lakin Mahmudobalılar buna bir an belə məhəl
qoymayaraq öz ibadətlərindən geri qal-
mayıblar.

Rüstəmli nəslinin nümayəndəsi
Hacı Məhəmməd Qaçaq 
Nəbini necə xilas edib?

Kərbəlayi Qasım hamı üçün maraqlı ola
biləcək bu hadisəni dünya görmüş el
ağsaqqalı, hadisənin canlı şahidi olmuş
Abbas kişinin söhbətləri əsasında onun
dilindən belə qələmə alıb:

- Evimiz kəndin girəcəyində, yol qırağında
yerləşirdi. Mən bir neçə nəfərlə oturub söhbət
edirdim. Elə bu vaxt yaşı 35-40 arasında olan,
qara və kal buynuzu kimi eşmə bığlı, başında
quzu dərisindən alagül papağı olan bir nəfər
bizə yaxınlaşaraq ədəblə salam verdi. Sonra
soruşdu ki, bu yol kənarındakı ev kimindir?
Cavab verdim ki, Hacı Məhəmmədindir, mən
isə onun oğlu Abbasam... Həmin adam məni
bir kənara çəkib dedi:

- Abbas, mən Qaçaq Nəbiyəm... Naxçıvan
qazamatından qaçmışam. Tez Hacı
Məhəmmədə deynən, mənə bir at versin ki,
təqib edən piristav və onun silahlı
dəstəsindən canımı qurtarım...

Sən demə, atam Nəbini tanıyırmış...Atam
Nəbi ilə mehriban görüşüb onu evə dəvət
etdi... Nəbi təşəkkür etdi. Mən isə hazır
vəziyyətdə olan köhlən atımızı irəli çəkib
üzəngisini basdım. Qaçaq Nəbi qızıl quş kimi
atın üstünə sıçradı. Ata bir qamçı vurub yola
düşəndə bir daha minnətdarlığını bildirib,
qayıtdı ki, Hacı, bilmirəm xəcalətindən necə
çıxacağam...

Arası 15 dəqiqə keçməmişdi ki, sayı 30-
dan çox bir dəstə atlı piristav kəndə doluşdu.
Əllərinə düşən ilk adam mən oldum. Onlar
Nəbini soruşdular. Mən isə bir saat əvvəl
Nəbinin buradan keçdiyini dedim...Əlacları
kəsilmiş dəstə rəhbəri Nəbi gedən tərəfə bir
qatar patron boşaldaraq geri qayıtdı... Hacının
Nəbiyə kömək etməsini bir sirr kimi kənd
camaatı özlərində saxladılar. Aradan bir müd-
dət keçəndən sonra Nəbi öz başının dəstəsi
ilə atam Hacı Məhəmmədin qonağı oldu.
Atam onların gəlişi münasibəti ilə iki öyəc kəs-
dirdi. Yaxşı bir ziyafət verdi. Qaçaq Nəbi qayıt-
dı ki, ay Hacı, sənin mənə verdiyin at atışma
zamanı öldü. Uşaqlar bunun əvəzində sənə

yaxşı bir Qarabağ atı gətirib... Atam qayıtdı ki,
ay Nəbi, mən atı sənin kimi igidə
bağışlamışam. Biz verdiyimiz bəxşeyişi geri
almırıq. Nəbi gülümsəyib dedi: "Mən kişiyə
mənsub hər nə qədər müsbət keyfiyyət varsa,
onu səndə gördüm. Səninlə həmişə varam".
Bu söz-söhbətdən sonra kimsə içəri daxil olub
dedi ki, çuğullar Nəbinin yerini piristava deyib.
Onlar da bütün nə qədər heyyətləri varsa,
silahlandırıb kəndi nəzarətə alıblar. Atam Hacı
Məhəmməd dərhal gizli çıxış yolunu Nəbiyə
göstərdi... Bir azdan Nəbinin dəstəsinin atdığı
güllələrin səsi kazakları qorxuya saldı. Onlar
Nəbinin qorxusundan kimsəyə bir söz
demədən çıxıb getdilər. Lakin Nəbinin dəstəsi
kəndin kənarında kazaklara xeyli itki verdirdi...
Xeyli sayda ölən və yaralananlar oldu. Nəbi
yenidən kəndə qayıdıb yığışan camaahata
tapşırdı ki, hər kim Rüstəmli nəslindən
xəbərçilik edərsə, onu öz əllərimlə gül-
ləliyəcəyəm...

Nəbi getdi, başqa 
xatirələr qaldı

Abbas kişi deyir:
-Rüstəmlilərə mənsub olan olan

Mahmudoba kəndindəki "Danzıl" adlanan 30
hektarlıq yararlı münbit torpağı ələ keçirmək
üçün Naxçıvan xanları çox çalışırlar. Lakin
ömrü boyu bu sahəni Rüstəmlilər nəsli əkib-
biçdiyindən hökumətə vergi də ödəyirmişlər.
Rüstəmlilərin hər vəchlə məhv edilməsi
barədə Naxçıvan xanları kəllə sındırırlar.
Dəfələrlə xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbiylə bu
nəslin dostluğunu əldə bayraq tutub
hökumətə şikayət edərək daimi onları
incidirmişlər. Artıq hər cür istədiklərinə çata
bilməyəcəklərini görən xanlar bu nəslin üzdə
olanlarını məhv etmək üçün plan cızırlar.
Bunun üçün ağır cinayətlər törədib Naxçıvan
həbsxanasında cəza çəkən, Keçili kənd
sakinləri- Teymur, Yunis və digərlərini həbsx-
anadan qaçırdırlar. Sonra isə onlara pul verib
tapşırırlar ki, Rüstəmli nəslində kim varsa,
böyükdən kiçiyə qədər güllələsinlər. Bu muzd-
lu qatillər 19-cu əsrin sonlarında kəndə
gələrək Hacı Kərimin evinə basqın edirlər.
Onlar vəhşicəsinə Hacı Kərimi və 3 oğlunu,
qardaşı oğlu Rüstəm və onun nökərini qətlə
yetirirlər. Güllə səsini eşidən Kərbəlayi Həmzə
qardaşı Hacı Kərimin son nəfəsində özünü
ona çatdırır. Hacı Kərim qardaşına deyir ki, siz
gizlənin, bu qatillər sizi də öldürəcəklər...Bunu
deyib gözlərini əbədi yumur...Kərbəlayi
Həmzə yerdə qalan 3 qardaşının ailələrini bu
qatillərdən gizlədib ölümün pəncəsindən
qoparır. Qatillər isə yerdə qalanları tapa
bilmədiklərinə təəssüflənib atlarını minib geri
qayıdırlar. çar hökuməti bu qanlı cinayətə heç
bir diqqət yetirmir. Amma rəsmilər biganəliklə
deyirlər ki, hadisəni qazamatdan qaçanlar
törətdiyindən başqa bir ölkəyə (İrana)
qaçıblar. Onları isə tutmağa imkanımız yoxdur
və s. Bütün bu hadisələrdən xəbər tutan
Qaçaq Nəbi Mahmudobaya gələrək dostunun
və namərd gülləsiylə qətlə yetirilənlərin
hüznündə iştirak edir. Orada söz verir ki, bu
müdhiş gecənin qatillərini tapıb güllələcək...
Bundan bir müddət sonra Nəbi dəstəsiylə
Arazın o tayına adlayır. O, çoxsaylı dostlarının
köməyi ilə qətli törədən qatilləri tapıb xalqın
gözü qarşısında güllələyir. Nəbinin İranda
qatilləri güllələməsi xəbəri bütün hər tərəfə
yayılır. Naxçıvan xanları, çar çinovlikləri qorx-
uya düşərək Rüstəmli nəslinin yerdə qalan-
larıyla mülayim davranmağa başlayırlar... 

*** 
...Rüstəmli nəsli və bu nəsilin keşməkeşli,

lakin şərəfli və maraqlı tarixi haqqında daha
geniş məlumatlarla Kərbəlayi Qasımın
qələmə aldığı "Bir nəsilin tarixindən" kitabında
tanış ola biləcəksiniz...Rüstəmlilər bu gün də
öz nəsillərinin ad-sanını uc tuturlar.
Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, hal-hazırda
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi işləyən
general Rafiq Abbasov da Rüstəmlilər nəslin-
in nümayəndələrindəndir.

Həmid Ormanlı

KÜRD XALQININ QƏHRƏMAN OĞLU QAÇAQ NƏBİ 
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ÎŞEV BİBE MÊVANA MİN 

Îşev bibe mêvana min, ez bibînim têr bejna te.
Dîsa bibe hogira min, ez ramûsim reş çаvên te.
Jan-êşên xwe te ra bêjim, bikewgirî halê minda,
Bê te rojêm vala diçin, nanihêrim bedew-rinda.

Îşev bibe mêvana min, ez xemleke teze tekim,
Derê malam here-werê, bejin-bala te mêzekim.
Destê nevya em bigirin, dîlan, cejna tev bigerin,
Xaliq-alem rica bikin, ji vê dinê dereng herin.

Îşev bibe mêvana min, em bigerin  Kurdistanê,
Doza gelê xwe mêzekin, şev bimînin li zozanê.
Hêsrên çava bikin melhem, şefê bidin birîndara,
Rebbê jorîn bikin hîvî, zû qut bike qelpa, hara.

Îşev bibe mêvana min, em bibînin êla giran,
Tev tewafkin em merzelê Herîr, Xanî, Feqyê Teyran.
Tase ava welêt vexun, kevaca me vepesire,
Sîngê Sîpan me definkin, em ji hevdu nebin dûre.

Îşev bibe mêvana min, em kulîlka biçirpînin,
Baq-baq bikin, ser merzelê şêr-şenbaza bireşînin.
Bilindbin ser Agrîya kal, ji Xwedayê bikin rica,
Heq-rusqeta me bistîne, şa be dilê dosta-qenca.

Îşev bibe mêvana min, em serokê xwe bibînin,
Der-dîwarê Îmralîyê  kafkûn bikin, bihedmînin.
Tevî serok Amed, Wanê bikin taştê, firavîne,
Dunya-alem pîrozbayê min û te ra tew bişîne.

Îşev bibe mêvana min, cejna gelê xwe pîrozkin,
Libasekî kesk-sor-sipî me ra bînin, em li xwekin,
Ser govendê tu bikşînî, bejna zirav temaşekin,
Xewna şirîn xilaz nebe, çavê kasil ez venekim.

Hemû rojêd xweye bê te hesav dikim sar û vala,
Tev min naçî, tev min nayî, em dûrketin ji hevala.
Xwedê ew roj kir para min, ez çi bikim jiyan waye,
Heta dawyê em tev nejîn, emir-ferman dest Xudaye.

XWEZİL GULÎSTAN BE

Bixemile, hemû qulçêd welatê min,
Xwîn-xozavê paqiş bibin çem-kanyêd min.
Amed, Wanê, Şivan lêxe tembûr şa-geş,
Kuta bibin hemû rojêd dew, doze reş.
Keçik herin bin darûka boy qepokê,
Xort boy hubê hevra bikin mencêneqê.
Ber bistana lorik têrbin, mekin zarîn,
Dayîk û xûşk boy bira, lawa mekin zêrîn.
Esman vebe, kulîlk bidin çiqlê dara,
Dûvmeqesk lez mizgîn bînin ji bahara.
Dapîr, bavpîr ser sicadê rûnên rihet,
Gelêm yek be, ji yekbûnê hilde qewet.
Bendav lêxe, bigre pêşya çemêd har, gur,
Îdî bibe xwedan axa xweye lel-durr.
Welêt derê bîn-nefese neyarê har,
Cot bimeşin keç û xortêd kawe-kubar.
Yek ala me bimilmile tevî ala,
Dil-hinavêd xwînxarêd me bibin bela.
Zêrêd meye reş, zer, sipî bibe yêd me,
Pîyêd qirêj nekevine nav axa me.  
Tirba Xanî, Qazî, Berzan bibin zyaret,
Mirovêd dinê wan tewafkin bê tirs, rihet.
Kevn bê holê, neteribe helalîye,
Bêye kivşê kî ku hatye û kî bûye.
Her kes rûnê ser axa xwe, nebin qut-qir,
Edilayî penc bavêje, redbin qelp-hur.
Başûr, Bakûr, tew Rojava, him Rojhilat,
Dest bidin hev, tevî hevdu bikin xebat.
Kurd komkarbin, kulmê lêxin hemû cikî,
Nolî çema gişk bimeşin li alîkî.
Dinya rihetbûnê hilde, nebin tofan,
Gund-bajarên şên bimînin, nebin wêran.
Şîn tune be, ken têkeve dev û lêva,
Dîlan bibin, hevdu şabin bûk û zava.
Dibistana biaxive zimanê dê,
Vî emrî da ez bibînim ewê demê.
Guhê min da bê nalîna qelp-neheqe,
Dinya ronik rihet herim mala heqe.

ÎDÎ  RABE 
Rabe, ezîza min, biweklîne  vêxistina tu şemdanê,   
Emir aza, em bextewar,  bi tevayî mêze bikin Kurdistanê.    
Rabe, sosina min,  nefs dudune, lê qelbê me tev lêdide,     
Deme, ji xasbaxçê Mem û Zînê baqê gulê al tu hilde.
Rabe, temam qurna hevtangê min û te hemû zeryan,
Bestê Miksê gul çilmisîn ji av û hêsrê Feqîyê Teyran.
Rabe, kevotkа min, emir diçe, kuta dibe halê pejmûr,
Heta kengê ji çаvê reş berjêr bibin tim hêsrên hûr.
Rabe, bese razêy, were em cîkî li Kerkûkê bikin mêze,
Çîya û banîyê Kurdistanê topkin baqê gulên teze.
Rabe, rabe mizgîn heye, min û te pîroz dike temam dinê,
Em jî herin, bi tevayî pîroz bikin azayîhez Kurdistanê.

BBarîyê 
BBala

ULU HEYDƏR OĞLUSAN.

Azərbaycan adını yüksəklərə qaldıran,
Dövlətini qoruyan, qəlbə sevinc dolduran,
Bu firavan ölkəni caynaqlardan saldıran,
Hər kəsə ümüd verən Tanrımızdan sonrasan,
Millət üçün yaranan Ulu Heydər oğlusan.

Müstəqil ölkəmizi zirvələrə ucaltdın,
Xalqın üçün yaşadın, xalqın üçün yaratdın.
Millətini çox sevdin, insanları yaşatdın,
Hər kəsin sevimlisi, şərəfli bir adısan,
Xalqımın baş tacısan, Ulu Heydər oğlusan.

Keçilən bütün yolun əyrisi var, badı var,
Hamı eyni ölçülməz, yaxşısı var, yadı var,
Xalqımızın şərəfli, tükənməyən adı var,
Ürəklərdə yaşayan, Əliyevlər soyusan,
Tarixlərə yazılan, Ulu Heydər oğlusan.

Sair Küskün diləyir,ürəkdə bir arzudur,
Allah səni qorusun, dünya boyu yaşa,dur.
Əbəssiz bir lidersən, yenə yarad, yenə qur,

Azərbaycan xalqının, sevincinin dadısan,
Xoş günləri yaradan, Ulu Heydər oğlusan.

30.08.2011.
BU BÖYÜK ADA

Böyük söz sərrafı Qədimoğlusan,
Ulu məmləkətin qədim oğlusan,
Qoç Nəb nəvəsi, əmim oğlusan,
Qanımız eynidi,eyni qandanıq,
Bir nəsil övladı, eyni candanıq.

Dərdin köklənibdi inləyən tara,
Sinənə yüz yerdən vurulub yara.
Şair, de sən hara, Günəşli hara,
Burda bilinməyir ləlin qiyməti,
Sən bunu gözləmə, gözləmə qəti!..

Qubadlı elinin şair oğlusan,
Söz-sənət zirvəsi, mahir oğlusan,
Züleyxa aşiqi, Tahir oğlusan,
Bu yaşda eşqinə heyranam sənin,
Alışan köksündə qalmasın qəmin.

Qubadlı yuxuna girir hər gecə,
Insan var heç nəyi almayır vecə,
Çoxda fikir vermə hər sərsəm, gicə,
Inşallah dönərsən vətənə sarı,
Ömrün çiçək açar, görər baharı.

Küskünəm, sənətin, bilmanı sənsən,
Könül dərdlərin dərmanı sənsən,
Dəni, dəyirmanı, xrmanı sənsən,
Üyünüb qəlbində neçə söz, səda,
Vurğunam daşıdığın bu böyük ada.

Tariyel Küskün 28.09.2011.

SAYMADIN ÜÇ NӘFӘR 
MӘRD KİŞİLӘRİ

Saymadın üç nәfәr mәrd kişilәri,
Tutdun…miz…ruz…ranı, o nadanları.
Yaxına qoymadın «qurd» kişilәri,
Saymadın bizlәri, yanan canları.

O alim Ağanı, Nәriman şairi,
Alqayıdtәk o seyidi, o piri.
Vәzirxanı, işi bilәn mahiri,
Unutdun, çağırdın qaraqanları.

Elә iş gördün ki, etmәz heç insan,
Kәnardan boylandıq biz sәnә yanan.
O inandıqların deyil utanan,
Sәn dә utanmadın hәmin anları.

Ona görә işlәr oldu tәrsinә,
Axırda düşdün o gülünc günә.
Sözә baxan olsan deyәrdim sәnә,
Yaltaqlananların zәhәr qanları.
Buraxmadın yaxınına bizlәri,
Әqildәn, kamaldan tamam düzlәri.
Eşidirdin o natәmiz üzlәri,
Çoxalıbdır satqınların sanları.

Qapıda dururdu sumka gәzdirәn,
Qәhbә arvad kimi özün әzdirәn.
Nәriman Әyyubu tamam bezdirәn,
Eşitdin o saxta utananları.

22.10.2010.

NƏRİMANIN
İlk gündən sevdiyi çatmadı ona,
Dərhal itkin düşdü ləli Nərimanın.
O həsrət beləcə çatanda sona,
Al-qanını sordu zəli, Nərimanın.

Aylar gəlib keçib, ötdükcə illər,
Bir-birini əvəz etdi fəsillər.
Bildi ilk eşqini obalar, ellər,
Sevgiyə dəymədi əli, Nərimanın.

Nəriman Əyyubun yazdığı sözü, 
Gəzəcək Tehranı, Xoyu, Təbrizi.
Müxalif olsa da əllisi, yüzü,
Durar arxasında eli, Nərimanın.

27.11.2010.

BU BELƏ OLMAZ

Varlının kor olan keçisi belə,
Hər zaman qiymətli pula satılır.
Əzəldən belədir bu dövran, Lələ,
Gözəllər varlanan dula satılır.

Gözəllər gözəli kasıb bir sənəm,
Bir varlı gədəsi bəyənməz onu.
Doğru həqiqəti söyləyən mənəm,
Yalan danışmanam ta ömrüm sonu.

Varlının bir çirkin olan qızına,
Töküldü min yerdən müştəriləri.
Qonşusu kasıbın gözəl qızına,
Elçi gələn yoxdur illərdən bəri.

Dövranın qəribə işləri vardı,
Varlılar kasıbı bəyənmir heç an.
Xoşagəlməz işin uzanır ardı,
Bu işlərə artıq baxmır Yaradan.

Pozuldu dünyanın düz qanunları,
On faiz milyonçu, dilənçi qalan.
Bar verən arılar oldu cır arı,
Desələr düzələr, yalandır, yalan!

Haqsızlıq dünyanı bürüyüb bu gün,
Dünyanın hər yeri olur tarimar.
Fəlakət hər yeri batırıb bütün,
Dünya insanlara olur tamam dar.

Allahın qəzəbi tutub bizlərə,
Çünki çox çıxmışıq onun yolundan.
Sellər, sular bürüyübdür düzləri,
Axır sellər kimi dərələrdən qan.

Əgər düzəlməsə bu allahsızlıq,
Dünya məhv olacaq, beləcə qal-
maz…
Bürüyüb hər yeri bic, abırsızlıq,
Dəyişin insanlar, bu belə olmaz!

10.08.2010.

AKİF AĞA

Akif ağa, məqsədiniz mübarək,
Başa gələr arzuların inşallah.
Arzumuzdur səni deputat görək,
Kömək etsin bizi yaradan Allah.

Yaradanın vardır böyük qüvvəsi,
Üstünüzdə dalğalansın kölgəsi.
Bir də kömək etsin xalqımın səsi,
Seçilsəniz söyləyərik maşallah.

Fəqət iş görəndə düşün çox dərin,
Qoy nümunə olsun bütün işlərin.
Yaxşı işlərinə deyək afərin,
Gündəlikdə söylə, Allaha pənah.

Sənə söyləsələr kənardan bir söz,
Araşdırmaq üçün səbr eylə, döz.
Kənardan boylanır min yaramaz göz,
Elə işlər gör ki, axır etmə ah.
Olan yaxşılıqlar əvəzsiz qalmır,
Yersiz pislik edən zəfərlər çalmır.
Son peşmançılığın faydası olmur,
Bu həqiqət səndə qoy olsun agah.

Uyma bu dünyada heç zaman vara,
Uduzan kəslərə var etmir çara.
Var ki, əldən getdi, gəlmir dübara,
Varı tükənənlər ola bilməz şah.

Nəriman Əyyubu saymayın aciz,
Heyif ki qocalıb, saxlamayır diz.
Çalışın dünyada yaxşı qoyun iz,
Yaxşı iz qoyanı çox sevir Allah.

16.09.2010.

AĞA

Gözəl insan, elmlər doktoru,
BDU-nin müəllimi Ağa 
müəllimə ithaf edirəm.

Ağa müəllim, ağaların ağası,
İllər keçsin ürəyiniz sağ olsun.
İnnən belə qəlbin görməsin yası,
Ucalsın başınız, uca dağ olsun.

Qısa vaxtda kəşf eylədim sizi mən,
Tez tuturam hər bir sözü-düzü mən.
Qoyacağam bu dünyada izi mən,
Yediyiniz daim qaymaq, bal olsun.

Sevməyirəm hər ötəri insanı,
Sevdim əzəl gündən siz tək qananı.
Elm yolunda məşəl kimi yananı,
Dörd tərəfin bağça olsun, bağ olsun.

Söyləmisən, dözmüşəm hər əzaba,
Mehriban bir ata, qayğıkeş baba.
Hamı deyib bu kişiyə mərhəba,
Həyatında daim xoşbəxt çağ olsun.

Az müddətdə tanındınız Nərimana,
Dost yolunda alışana, yanana.
Mən heyranam sizin kimi insana,
Övladların sənə min budaq olsun.

NNәriman
ӘӘyyub
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Яввяли ютян сайларымызда
Ямир Ибращим едам олунаркян Щясяняли, Щцсейняли вя

Шащмящяммяд адлы цч оьлу вар иди. Щясяняли иля
Щцсейняли дюврцн сийаси зиддиййятляриндян истифадя едя-
ряк, юз ирси ямирликляриня сащиб олмаг фикриня дцшдцляр.
Онлар 1495-ъи илдя Кцрдцстана эяляряк яввял Бидлис ямир-
лийиня йахын олан Щегари ямирлийиндя дайаныб ялверишли вахт
эюзлядиляр. Лакин бу заман Щегари ямирлийиндя йашайан
ассорилярин цсйаны онларын планыны позду. Бидлиси йазыр ки:
«Щегари ямири Изяддинширля цсйанчылар арасындакы вурушма
заманы Щясяняли иля Щцсейняли юлдцрцлдц (76, 392).
Бундан сонра Ямир Ибращимин цчцнъц оьлу
Шащмящяммяд Гум шящяриндян Бидлис вилайятиня эялди.
О, Рузяки тайфасынын йардымы иля Бидлис галасыны тутараг юз
ирси ямирлик щцгугуну ялдя етди (1498-1500).
Шащмящяммяд бир гядяр юзцнц мющкямляндирдикдян
сонра ямиси оьлу Шяряф бяйи Бяхти тайфасына хас олан Орух
вилайятиндян эятириб Муш районунда юз нцмайяндяси
тяйин етди. Лакин Шащмящяммядин щюкмранлыьы узун
сцрмяди вя 1500-ъц илдя юлдц вя Ибращим адлы кичик бир оьлу
галды. Буна эюря дя Бидлис ямирлийинин идаря олунмасы
Рузяки задяэанларындан Ябдцррящман аьа Квалисинин
ихтийарына кечди. Лакин бу вязиййятдян наразы галан
Рузяки задяэанларындан Шейх Ямир Бидлиси Ябдцррящман
аьа ялейщиня олараг Муш ямири Шяряф бяйи Бидлис вилайяти-
ня эятирмяк гярарына эялди. Бидлиси эюстярир ки, арагарышды-
ранларын фитнякарлыглары нятиъясиндя ямиоьланлары арасында-
кы достлуг дцшмянчилийя чеврилди (76, 400-401).

Ябдцррящман аьа Шяряф бяй ялеyщиня тядбирляр эюрдц.
О, Шяряфбяйи Муш районундан Бидлися эятирмяк вя сонра
онун эюзлярини чыхармаг щаггында Ямир Ибращимля разы-
лашды. Лакин бу тядбири Шяряф бяй  билиб Бидлися эялмякдян
имтина етди. «Шяряфнамя»дяки мялумата ясасян Ямир
Ибращим, ейни мязмунда бир нечя дяфя мяктуб йаздыса
да,  Шяряф бяй бу дявятляри рядд етди (76, 401). Буну
бящаня едян Ямир Ибращим Муш нащиййясиня гошун эюн-
дярмяк гярарына эялди. Шяряф бяй бу щадисядян дя
хябярдар олду вя йахын адамлары иля бирликдя Муш галасыны
мющкямляндирди вя мцщарибяйя щазырлашды. Баш верян
вурушмада Шяряф бяй галиб эялди. Чцнки Рузяки тайфасынын
яксяриййяти ону мцдафия едирди. Бидлиси йазыр ки, мцщарибя
заманы  Рузяки тайфасы Ямир Ибращимдян айрылараг Шяряф
бяйин тяряфиня кечди (76, 403). Вязиййяти беля эюрян Ямир
Ибращим вя Ябдцррящман аьа сцлщ тяклифини иряли сцрдцляр.
Щяр ики тяряф сцлщя разылыг верди. Сцлщцн шяртляриня ясасян
Бидлис ямирлийи иля Яхлат Шяряф бяйя, Муш ямирлийи  иля Хнос
Ямир Ибращимя верилди. Бу сцлщдян сонра Ямир Ибращим
Бидлис галасында дярщал бюйцк бир гонаглыг тяшкил етди вя
бунунла да щяр ики ямиоьланлары арасында барышыг олду.
Лакин бу барышыг вя сцлщ о гядяр дя узун сцрмяди. Бидлиси
йазыр ки, гонаглыг эеъяси Шейх Ямир Билбаси бир нечя
няфярля бирликдя Ямир Ибращимин йатаг отаьына дахил олуб
ону  щябс етди. Беляликля дя Шяряф бяй бцтцн юлкянин
щюкмдары олду (76, 405).

Ямир Шяряф 1501-ъи илдян 1533-ъц илядяк мцяййян
фасилялярля Бидлис ямирлийини идаря етмишдир. Онун щюкмран-
лыг дюврц Бидлис ямирлийинин сийаси тарихиндя ян аьыр вя чятин
дюврлярдян биридир. Чцнки щямин дюврдя Кцрдцстан,
Османлы-Иран зиддиййятинин ясас мяркязини тяшкил едирди.

1507-ъи илдя Ы Шащ Исмайыл Сяфяви Дийарбякир яйалятин-
дян гайыдаркян Ямир Шяряф онун эюрцшцня эетмиш вя
Сяфявиляр дювлятиня табе олдуьуну билдирмишдир. Бидлиси
гейд едир ки, «Шащ Исмайыл Сяфяви Яхлат галасына чатдыг-
да Ямир Шяряф ону гаршылады вя тянтяняли бир зийарят тяшкил
етди. О, шаща бюйцк щядиййяляр верди вя шащ ися ону
мцкафатландырды, Бидлис ямири олмасыны бир даща тясдиг
етди» (76, 409-410).

Ямир Шяряф щямин илдя икинъи дяфя Шащ Исмайылын
Хойда гышлаг салдыьы заман диэяр Кцрд ямирляри иля бирлик-
дя эюрцшцня эетмишдир. Дийарбякир валиси Хан
Мящяммяд Устаълу Кцрд ямирляриндян шаща шикайятлян-
дийи цчцн шащ, Кцрд ямирлярини щябс етмяк цчцн щяр бири-
ни бир гызылбаш ямириня, о ъцмлядян Ямир Шяряфи дя Ямир
хан Мосуллуйа тапшырды. Сонра Шащ Исмайыл Сяфяви,
Чапан Султан Устаълуну Бидлис ямирлийини, Румлу Диван
султаны Щегари ямирлийини, Горугчубашы Йегин бяй
Тякялуну ися Ъязиря ямирликлярини ишьал етмяйя мямур
етди. Бидлиси эюстярир ки, Рузяки тайфасы 6 ай Бидлис галасы-
ны мцдафия етди, лакин Ямир Шяряфин эялмясиндян цмидсиз
галдыглары цчцн гала Чапан султана тяслим едилди (76,

407).
Бидлис галасы тяслим олдугдан сонра 1507-ъи илдя

Чапан султан Гурд бяй Шяряфлуну Бидлис ямири тяйин едиб,
юзц ися Тябризя гайытды.

Щямин ил Сяфявиляр сарайында баш верян щадисяляр вя
хцсусиля Юзбяк Шейбани ханын Хорасан нащийясиня
щцъум етмяси Шащ Исмайылы чох дцшцндцрдц. Бунунла
ялагядар олараг, о, Кцрд ямирлярини азад етмяк фикриня
дцшцр вя онларын бириндян башчыларынын Ямир Шяряф иля
Мялик  Хялил46 олдуьуну юйрянир. «Шяряфнамя»дя верилян
мялумата эюря Шащ Исмайыл щямин ики няфярдян башга
галан ямирляри азад етмишди (76, 412).

1510-ъу илдя Шащ Исмайыл Ямир Шяряф иля Мялик Хялили
ясир щалында Хорасан тяряфя сцрэцн едир. Рузяки тайфа-
сындан олан Мящяммяд аьа Кялщуки дя эизли олараг
шащын ордусуна гошулмушду. О, имкан тапдыгда Ямир
Шяряфя йемяк вя мейвя апарыр, ону гачыртмаг щаггында
мяслящятляр едирди.

Нящайят, Мящяммяд аьа бир эцн фцрсят ялдя едя-
ряк, бир нечя йящярли ат щазырлайыр вя Ямир Шяряфи чадырдан
чыхарыб Кцрдцстана доьру апарыр. Онлар Щегари ямирлийин-
дя олан бир кяндя эялирляр. Рузяки задяэанларындан олан
вя Ямир Шяряфин кечмиш досту Шейх Ямир Билбаси щямин
кянддя Ямир Шяряфля эюрцшяряк онун эялмя хябярини
Рузяки тайфасына йетирир. Ямир Шяряф тайфа цзвляриндян ики
мин няфяря гядяр орду топлайыб Шейх Ямир Билбаси иля бир-
ликдя Бидлис цзяриня щцъум етдиляр.

Йухарыда гейд етдийимиз кими, бу заман Бидлис,
Ядилъаваз вя Яръиш ямирликляриндя Шащ Исмайыл тяряфиндян
Гурд бяй Шяряфлу щюкмдарлыг едирди. О, бцнцн гцввясини
Шейх Ямиря гаршы сяфярбяр етмишди. Бидлисин «Эюй мей-
данында» баш верян вурушмада Рузяки тайфасы галиб
эялмяк яряфясиндя иди. Лакин Кцрд тайфа башчыларындан
Мащмуд бяй Пазукинин хяйаняти нятиъясиндя Гызылбашлар
галиб эялдиляр. Бидлиси эюстярир ки, бу мцщарибядя
Рузякиляр мяьлуб олду. Шейх Ямир Билбаси вя оьлу Ялаьа
юлдцрцлдц. Онларын ъяназяляри галибляр тяряфиндян йандырыл-
ды (76, 414-415; 97, 356).

Беляликля, Ямир Шяряф бир мцддят кюмяксиз вя цмид-
сиз галды. Щямин дюврдя Османлы-Иран щюкумятляри ара-
сындакы зиддиййят ян кяскин нюгтяйя чатмышды. Буна эюря
дя Мювлана Идрис Бидлиси Османлы сарайынын хейриня Кцрд
ямирляри арасында тяблиьат апарыр вя онлары Шащ Исмайыл
щакимиййятиня гаршы тящрик едирди. Юз ирси ямирлийиня чат-
маьа ъан атан Ямир Шяряф бу вязиййятдян дярщал истифа-
дя етмяк гярарына эялди вя бир нечя Кцрд ямирлярини дя
юзц иля щямряй етди. «Шяряфнамя»дяки мялумата эюря
Ямир Шяряф диэяр Кцрд ямирляри иля бирликдя Ы Султан
Сялимя мяктуб йазыб она табе олдуьуну билдирди. О,
щямин мяктубу Мящяммяд аьа Кялщуки вя Мювлана
Идрис васитясиля султан сарайына эюндярди (76, 415-416).

Султан Сялим Кцрд ямирляринин бу мяктубундан чох
шадланды вя Азярбайъан цзяриня щазырладыьы щярби сяфяр-
дя онларын иштиракыны тяшкил етди. Бидлиси йазыр ки:
«…Султанын Чалдыран чюлцндяки зяфярли йцрцшцндя Ямир
Шяряф дя иштирак едирди» (76, 415-416).

Щямин дюврдя Дийарбякир валиси Хан Мящяммяд
Устаълунун гардашы Явяз бяй Шащ Исмайыл тяряфиндян
Бидлисдя щюкмдарлыг едирди. «Шяряфнамя»дя дейилир ки,
Ямир Шяряф Чалдыран мцщарибясиндян сонра да Османлы
щюкумятинин Гызылбашлара гаршы апардыьы Дийарбякир
мцщарибясиндя иштирак етмиш вя 1516-ъы илдя Бидлис ямирли-
йини Гызылбашлардан эерийя алмышдыр (76, 417-418).

Тцрк мянбяляриндя эюстярилдийи кими, Ы Шащ Исмайыл
Сяфявинин Дийарбякир валиси Гарахана кюмяк эюндярдийи
Гызылбаш ордусуна басгын етмяк мягсядиля Бидлис ямири
Ямир Шяряфяддин Мювлана Идрисин эюстяриши иля диэяр Кцрд
ямирляри иля иттифага эирди, онлар 4 мин атлы иля Яхлатдан
Яръиш ямирлийиня доьру щярякят едяряк, дцшмяня аьыр
зярбя вурдулар (85, 379).

Мящяммяд Ямин Зяки Чалдыран мцщарибясиндя Шащ
Исмайыл Сяфявинин мяьлуб олдуьуну гейд едир. Бидлис
ямири Шяряф бяй юз галалары цзяриндя Османлы байраьы
галдырды вя Шащ Исмайыл тяряфиндян щямин вилайятдя ямир
олан юз гардашы Халид бяйи говуб чыхартды (117, 176).
Мящяммяд Ямин Зякинин фикриня зидд олараг Бидлиси
Халид бяйин Бидлис Ямири Шяряф ханын гардашы дейил,
Пазуки Сувар бяйин оьлу олдуьуну эюстярир (76, 402).
Бундан башга Дийарбякир мцщарибясинин башчысы Бигли
Мящяммяд паша да Дийарбякир гялябяси мцнасибятиля Ы

Султан Сялимя эюндярдийи мяктубда бцтцн Кцрдцстан
бяйляри иля йекдил олараг дцшмяня галиб эялмясини вя
шцъаятли кцрд ямирляринин кюмяйи иля ялдя етдийи гялябяси-
ни эюстярмишди (98, 418-419).

Бу эюстярилян фактлара ясасян 1514-ъц илдя Ямир
Шяряфин Бидлис ямирлийиндя олмасы вя Халид бяйин онун
гардашы гейд едилмяси щаггында Мящяммяд Ямин
Зякинин вердийи мялуматы дцзэцн щесаб етмяк олмаз.

Ы Султан Сялимин Азярбайъан вя Кцрдцстандакы гяля-
бяси бир сыра Кцрд ямирликлярини Османлы щюкумятиндян
асылы вязиййятя салды. О ъцмлядян Бидлис ямирлийи дя оъаг-
лыг тярзиндя Ямир Шяряфя верилди. О, истяр Ы Султан Сялим,
истярся дя Султан Сцлейман Гази заманында щямин
вязифяни ифа етди. Лакин Ямир Шяряф Османлы мямурларынын
Кцрдцстандакы юзбашыналыгларына эюря бир гядяр наразы
галды. О, щямин дюврдя Сяфявиляр сарайына мейл эюстяр-
мяк цчцн нисбятян тяряддцд едирди. Беля бир заманда
Гызылбаш сяркярдяляри арасында баш верян ихтилаф вя
Османлы-Иран зиддиййятляри нятиъясиндя Азярбайъанын
бяйлярбяйиси Юлмя Тякялу Тябриздя Ы Шащ Тящмасиб яле-
щиня цсйан галдырды.

1531-ъи ил щадисяляриндян бящс едян Гази Ящмяд
Гязвини йазыр : «Юлмя Тякялу Азярбайъанда 7 мин няфяр
юз тяряфдарларындан топлайыб цсйан галдырды. Лакин о,
мяьлуб олараг яввял Ван, сонра ися Рум (Тцркийя) юлкя-
синя эетди (101, 286; 83, 12).

Юлмя Султан щюкумятиня табе олуб ону Азярбайъан
цзяриня йенидян щярби сяфяр етмяйя сювг етди.
Мянбялярдяки мялумата эюря Султан Сцлейман Гази,
Дийарбякирин бяйлярбяйиси Фил Йагуб пашанын башчылыьы иля
Юлмяйя 30 мин няфярлик орду веряряк Бидлис вя Имадиййя
ямири Ямир Шяряфя гаршы эюндярмишди (101, 287; 76,
423).

ХВЫ ясрин тцрк мцяллифляриндян Сулагзадя йазыр ки,
Юлмя Тякялу шащдан цз дюндяряряк султан сарайына
эялди вя султан ону бюйцк бир гцввя иля Бидлис цзяриня
эюндярди. О, Бидлиси алмаг истядикдя шащ тяряфиндян
орада вали олан щакими сабиг Шяряф хан щядсиз-щесабсыз
Кцрд топлайараг мцщарибяйя башлады. Лакин Юлмянин
гошуну галиб эялди вя Шяряф ханын башы кясилиб султан
сарайына эюндярилди (85, 483).

Лакин Юлмя иля Ямир Шяряф арасында эедян мцщарибя
тцрк мцяллифляринин гейд етдикляри кими, тез вя асанлыгла
гуртармамышдыр. Дцшмян тящлцкясиня гаршы щазырлашан
Ямир Шяряф 1534-ъц илдя Тябризя эедяряк Ы Шащ
Тящмасибдян кюмяк алды. О, илк вурушмада галиб эяля-
ряк Юлмяни эери чякилмяйя мяъбур етди. Шащ Тящмасиб
йазыр ки: «Юлмя османлылара табе олду. Бидлис щакими
Шяряф хан бизим йанымыза эялди, бу вахт мян
Хондгаря47 мяктуб эюндяриб эюстярдим ки, Сиз Юлмяни
эюндярин, биз дя Шяряф ханы эюндярярик. Нийя Юлмя иля
Шяряф хана эюря ислам шащлары арасында дава баш версин?
Лакин султан бу тяклифи гябул етмяди» (101, 286; 83, 18).

(Арды эялян сайымызда)

ШЯРЯФ ХАН БИДЛИСИНИН «ШЯРЯФНАМЯ»
ЯСЯРИ КЦРД ХАЛГЫНЫН ТАРИХИ МЯНБЯЙИ КИМИ
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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.

2

1

3

4

5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

16

17
18

19
20
21
22

23
24
25

26
27

28
29

30
31

ya bi
t[p]n
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

Áá
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Ùàçûðëàäû Èñìàéûë ÒÀÙÈÐ

Селахаттин Демирташ: 
правительство не
имеет 
доверия в Амеде

Члены  Ассоциации по правам
человека  (АПЧ) и  представители
прокурдской Партии мир и демократии (ПМД), провели
вчера свой еженедельный митинг в Амеде
(Диярбакыр), Батмане, Стамбуле и Джизре с требова-
нием справедливости. Выступая на митинге в Амеде,
сопредседатель Партии  мира и демократии (ПМД),
Селахаттин Демирташ, заявил, что "государство не
имеет больше легитимности в Амеде, потому что здесь
нет справедливости в отношении курдов". 

Демирташ отметил, что правительственные учрежде-
ния работают в Курдистане только против курдов, аресто-
вывая и убивая. "Го су дарство, а не курды, несет ответ-
ственность, за решение курдского вопроса", сказал он.
Митинг Матерей в Диярбакыре был посвящен исчезнувше-
му  Эролу Бору. Министерство юстиции осталось равно-
душным к текущей голодовке в тюрьмах Турции, а поли-
цейские власти подвергли критике митингующих. Cheap
web hosting service is not always a good solution. I highly rec-
ommend reading some hosting reviews such as hostmonster
review or ipage hosting review.   Kurdishcenter.ru
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Mәn Şahmalı Kürdoğlu ilә dost dey-
ildim, amma onun vurğunuydum. Vә
günlәrin birindә (1991-ci ildә) bu gözәl
sәnәtkarın dәvәtilә Ağdamda, Qiyaslı
kәndindә onun qonağı oldum. Sәhәrә
qәdәr yatmadıq, Şahmalının öz ömrü-
günü, keçdiyi hәyat vә sәnәt yolu
haqqında onun şirin söhbәtinә qulaq
kәsildim. Şahmalı Füzulini çox sevirdi,
bu dahi şairin qәzәllәri onun dilindәn
düşmürdü. Elә sәhәri o qәzәllәrlә
açdıq.

Şahmalı haqqında "Qobustan" cur-
nalına bir yazı hazırladım. Amma yazı
çap olunanda Şahmalı dünyada yox idi.
Şәhid olmuşdu.

İstәyirdim ki, onun haqqında bir
kitab yazım, bu bәnzәrsiz sәnәtkarı
tanıdım. Amma yaza bilmәdim. Hәr
dәfә o kitaba başlamaq istәyәndә
"Rast" muğamını dinlәyir, Şahmalının
qәm dolu, qәhәr dolu, hәm dә sanki bu
dünyaya, fәlәyin gәrdişinә üsyan dolu
sәsini eşidir, әlim-qolum boşalırdı.

İllәr keçdi. İndi budur, Şahmalı
haqqında bir kitab yazılıb. Onu Fazilә
Qaraxanqızı yazıb. Ömründә Şahmalını
görmәyәn, amma onun sәsinin heyran-
larından olan bir xanım. Ağdamın
Pirzadlı-İsmayılbәyli kәndindә, ziyalı
ailәsindә doğulan, bir müddәt xanәndә
kimi tanınan, amma indi şair-jurnalist
kimi oxucuların diqqәtini cәlb edәn bir
xanım.

"Şahmalı Kürdoğlu". Fazilә xanımın
kitabına elә bu adı seçib. Kitabda üç
әsas xәtt görürәm: birincisi-Şahmalı
Kürdoğlu sәnәti haqqında müәllifin
özünәmәxsus düşüncәlәri, ikincisi onun
keçdiyi mәşәqqәtli hәyat yolu,
üçüncüsü Şahmalını sevәn sәnәt dost-
larının onun haqqında xatirәlәri.

Müәllif Şahmalı haqqında nә bilirsә,
nә eşidibsә, onların heç birindәn yan
keçmir. Ş.Kürdoğlu orta mәktәbi
Qiyaslıda bitirir, sonra Ağdamda pedo-
qoqçu texnikumu başa vurur, sonra da
Türkmәnistanda hәrbi xidmәt. Hәrbi
xidmәtini başa çatdırır, amma orada
universitetә daxil olur, hüquq fakültәsini
bitirir. Qayıdandan sonra isә atası vax-

tilә qaçaq olduğu üçün Şahmalıya iş
vermirlәr, o müәllimliklә mәşğul olur. İş
elә gәtirir ki, Şahmalını Bakıya dәvәt
edirlәr. Böyük bәstәkarımız Fikrәt
Әmirov Ağdama gәlir. Onun mәqsәdi
Opera teatrına sәsi olan, "Leyli vә
Mәcnun"da oynaya bilәn xanәndә tap-
maq idi. Şahmalı vә Bakir Haşımovu bu
niyyәtlә Bakıya dәvәt edirlәr.
Ş.Kürdoğlu hәm Opera teatrında, "Leyli
vә Mәcnün" operasında çıxış edir, hәm
dә filarmoniyada konsertlәr verir.
Belәliklә, mәşhurluq başlayır. Az sonra
o, "Rast" muğamını yazdırır vә bir
muğam ifaçısı kimi sәnәtsevәrlәrin
rәğbәtini qazanır.

Sonra isә ürәyinin sadәliyindәn fitnә-
felә uyur, yeddi il hәbsdә yatır. (Çox
tәәssüf ki, Fazilә xanımın kitabında bu
faktın üstündәn keçilib, Şahmalının başı-
na gәlәn bu әhvalat çoxlarına mәlumdur
vә mәn "Qobustan" jurnalındakı yazım-
da da bu barәdә qısaca söz açmışam).
Sonra Şahmalı Ağdama qayıdır, yenә
müәllimliyini davam etdirir, universitetin
filologiya fakültәsini dә bitirir, Ağdamın
musiqi dünyasına qovuşur, "Şur"
ansamblınının yaradıcılarından, fәal
üzvlәrindәn biri olur.

Әlbәttә, bu dediklәrimin bir çoxu
Fazilә xanımın kitabında çox geniş ver-
ilib. Bunlar bir insanın tәrcümeyi-halın-
da görünәn cizgilәrdir. Amma görün-
mәyәn, mәlum olmayan cizgilәr dә çox-
dur vә Fazilә xanım bizi Şahmalı
dünyasının o namәlum cizgilәrini
tanıdır.

Kitabın yaxşı cәhәtlәrindәn biri
budur ki, müәllim xanәndәnin muğam
haqqında fikirlәrini dә oxuculara çat-
dırır. Yәqin ki, xanәndәnin dilindәn
söylәnilәn bu fikirlәr yazılı şәkildә
saxlanılıbmış. Şahmalı Kürdoğlu deyir-
di: "Muğamın ayrıca bir fәlsәfәsi var,
әruzun ayrıca fәlsәfәsi. Hәr ikisindә
ümumi bir cәhәt var ki, muğamat yeddi
laddan vә ayrı-ayrı şöbәlәrdәn ibarәtdir.
Şeirin әruz vәzni dә müxtәlif bәhrlәrә
vә ayrı-ayrı növlәrә, tәfilәlәrә bölünür.
Bu müqayisәni oxuculara izah elәmәk
yerinә düşәr. Mәsәlәn: әruzun "Rәcәz"
bәhri muğamın "Çahargah" ruhuna
uyğundur. Hәr ikisindә üsyankarlıq,
döyüşkәnlik ruhu var. "Hәzә" bәhri
"Şur" muğamı ruhundadır. Hәr ikisi

ürәklәri ehtizaza gәtirir. Bu sәbәbdәn
dә "Şur" muğamının bir şöbәsinin adı
"Dilkәş"dir. "Dilkәş" fars sözü
olub,"ürәyi cәlb edәn", "könül alan"
mәnasındadır. "Rәmәl" dәvә vә yaxud
dәvә addımı-"Bayatı Şiraz" muğamının
ruhuna uyğundur. "Bayatı-Şiraz"
muğamı әsrlәrdәn üzü bәri gәlәn dәvә
karvanını xatırladır. Bu muğamın ruhun-
da dәrin düşüncә, kәdәr, hәsrәt, ümu-
miyyәtlә, bir ağırlıq, bir lәngәr var. İstәr
ustad oxusun, istәrsә dә yeniyetmә
cavan, bu muğamın ruhundakı kәdәri,
zәhmi dәrindәn dәrk edir, duyursan".

Hәr bir sәnәtkar haqqında yazılan
kitabda onun tәkcә sәnәti deyil, hәm dә
bir insan kimi xarakteri dә canlandırılır
vә bu mәnada Fazilә xanımın kitabında
biz Şahmalını özünәmәxsus bir insan
kimi dә tanıyır vә sevirik. Budur,
Ş.Kürdoğlunun qızı Afәt xanımın dedik-
lәri: "Şikayәt etmәzdi atam. Tәk-tәnha,
sevgidәn-nәvazişdәn çox uzaq sadә bir
ömür yaşayırdı. Mәn körpә olanda
anamın daha atamla birlәşmәyәcәyini
bilәn, onunla ailә qurmaq arzusunda
olan kәslәrә verdiyi cavablar belә
olmuşdu: "Hara getsәm, harda olsam-
evdә dә, mәktәbdә dә, yolda-izdә dә,
elә bilirәm ki, Şahmalı mәnimlә bir-
likdәdir, mәnim üçün dağ da, daş-qaya
da, ağac da, әtrafda mәni әhatә edәn
nә varsa, hamısı Şahmalıdır". Atamın
qürurlu bir insan olması hamıya
mәlumdur". Yeri gәlmişkәn qeyd edim
ki, kitabın araya-әrsәyә gәlmәsindә
müәllifә dәstәk olan, onunla bağlı bir
çox bilgilәrin әldә olunmasında Afәt
xanımın böyük rolu olmuşdur.

Tәbii ki, Şahmalı Kürdoğlu sәnәti ,
hәm dә onun insani keyfiyyәtlәri
barәdә әn sәmimi sözü onun sәnәt
dostları deyә bilәr. Fәzilә Qvaraxanqızı
bu niyyәtlә Şahmalı ilә dostluq edәn bir
çox sәnәt adamlarına müraciәt etmiş,
onların fikirlәrini dә oxuculara çatdır-
mışdır. Bәzilәrinә qısaca nәzәr salaq.

AKADEMİK VASİM MӘM-
MӘDӘLİYEV: "Şahmalı Kürdoğlunda
iki ümdә xüsusiyyәt var idi. Birincisi,
muğamı gözәl bilirdi. O, nәhәng
sәnәtkarımız Seyid Şuşinskidәn muğa-
mat dәrsi almış, muğamın bütün incә-
liklәrinә dәrindәn yiyәlәnmişdi. İkincisi
odur ki, Bakı Dövlәt Universitetinin

filologiya fakültәsindә Әli Fәhmidәn
dәrs almış, әruzu yaxşı mәnimsәmişdi.

..İnsan yaşadıqca kamilliyә can atır.
Ömrün kamillik dövrünü yaşayan Şah-
malı Kürdoğlu muğamla bәrabәr söz
yaradanı ilә baş-başa qalaraq, Allahı
zikr eylәyәrәk daim ilahi varlığa-öz
yaradanına qovuşmağa can atırdı"

XALQ ARTİSTİ ӘLİBABA MӘM-
MӘDOV: "Şahmalı mәnәn dә, cismәn
dә çox güclü insan idi. Yüksәk ifaçılıq
qabiliyyәtinә vә böyük daxili
mәdәniyyәtә malik idi. Onun ifasında
lentә alınan "Rast", "Zabul Segah"
dәstgahları Şahmalının ortabab ifasıdır.
Mәn onun mәclislәrdә daha yüksәk
sәviyyәli ifalarının şahidi olmuşam. O,
daim Füzulidәn oxuyardı. Paytaxtdan
uzaqlaşmağı onun ifasında muğam
dәstgahlarının lentә yazılmasına mane
oldu. Özünün bәstәlәri vardı. Mәn eşit-
mişdim. Füzulinin bir neçә qәzәlinә tәs-
nif bәstәlәmişdi".

ŞAİR MӘMMӘD ASLAN: "Unutqan
әsrimizdә sanki Füzulinin ruhu doğ-
muşdu onu-o könüllәr sultanını unut-
mağa qoymamaq üçün, odlu nәfәsinin
möcüzәsi olan sözlәrinә göy qurşağı
rәnglәrini birә-beş qat artırmaq üçün".

ALİM-TӘDQİQATÇI, XANӘNDӘ
VӘLİ MӘMMӘDOV: "Dörd il müd-
dәtindә bir yerdә tәhsil alarkәn Şah-
malını yaxından tanıdım. O, yüksәk
mәdәniyyәtә malik, sadә vә sәmimi
insan idi. Özünә dә, başqalarına da
tәlәbkar idi. Bәzәn düşüncәlәrә, xәyal-
lara qapılırdı. Ona xoş münasibәti olan
adamdan heç vaxt incimәzdi.

..Satqın ermәnilәrin öz havadarları
ilә torpaqlarımıza hücumu hamı kimi
Şahmalını çox qәzәblәndirdi.
Qarabağın, el-obanın Mәcnunu olan
Şahmalı doğma kәndini tәrk etmәmәk
qәrarına gәldi. Oğlanları nә qәdәr tәkid
etsәlәr dә, o, od-ocağından ayrılmadı".

XALQ ARTİSTİ CANӘLİ
ӘKBӘROV: "Rәhmәtlik Xan әminin
sәsinin heyranıyam. Şahmalının sәsi
onun sәsinә çox bәnzәyirdi".

GÖRKӘMLİ XANӘNDӘ
SÜLEYMAN ABDULLAYEV: "Şahmalı
çox gözәl oğlan idi. Allah ona elә boy-
buxun, elә qәdd-qamәt vermişdi ki: gur
qara saçları, yaraşığı, sәsi. Konsertә
gәlәnlәr hәm onun sәsinә, hәm dә
zahiri gözәlliyinә heyran qalırdılar".

Kitabda xalq artisti İslam Rzayevin,
tarzәn Rafiq Rüstәmovun, yazıçı
Mustafa Çәmәnlinin, hәmçinin bu sәtir-
lәrin müәllifinin-Vaqif Yusiflinin Şahmalı
haqqında ürәk sözlәri vә xatirәlәri dә
öz әksini tapır.

Әlbәttә, müәllif daha başqa,
görkәmli sәnәtkarlarla da görüşә,
onların Şahmalı Kürdoğlu şәxsiyyәti vә
sәnәti ilә bağlı düşüncәlәrini tәqdim
edә bilәrdi. Amma elә bunlar da
kifayәtdir. Әsas odur ki, bu kitabda
bәnzәrsiz sәnәtkar olan Şahmalı
Kürdoğlu yada salınır, xatırlanır vә
bizdә dә belә bir qәnaәt oyanır ki, әsl
sәnәtkar heç bir vaxt unudulmur.

VAQİF YUSİFLİ
“Әdalәt”

UNUDULMAYAN
ŞAHMALI KÜRDOĞLU

SS
әnәt sirlәrlә, möcüzәlәrlә doludur. Sәnәtkar
ömrünü bitirir, amma onun yaratdığı sәnәt yaşayır.
Dahi Üzeyir Hacıbәyovun, Azәrbaycan musiqi

sәnәtindә izlәri qalan, heç bir vaxt unudulmayan Cabbar
Qaryağdı oğlu, Bülbül, Seyid Şuşinski, Keçәçi oğlu
Mәhәmmәd, Xan Şuşinski, İslam Abdullayev, Zülfü
Adıgözәlov, Yavәr Kәlәntәrli, Mütәllim Mütәllimov, Yaqub
Mәmmәdov kimi sәnәtkarları yaşadan da onların sәnә-
tidir. Belә sәnәtkarlardan biri dә Şahmalı Kürdoğlu idi. O,
bizim muğam sәnәtindә öz dәst-xәtti olan, sәsi ilә fәlәk-
lәrә meydan oxuyan misilsiz bir ifaçıydı. "Rast" muğamını
demәk olar ki, әksәr xanәndәlәrimiz oxuyur, amma hәlә
dә Şahmalının oxuduğu "Rast"ın tәsiri duyğulardan silin-
mәyib.
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Başbakan Erdoğan, dört
günlük Çin ziyaretinin son
gününde iç politikaya ilişkin
önemli mesajlar verdi.

Çin gezisine katılan
gazetecilerin sorularını yanıt-
layan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, "4+4+4
eğitim sistemi
Cumhurbaşkanı tarafından
onaylandı ve 17 milyon
öğrencinin ailesi, uygula-
manın önümüzdeki döneme
yetişip yetişmediğini merak
ediyor." şeklindeki soruya

verdiği cevapta çarpıcı bilgiler
de verdi.

KÜRTÇE SEÇMELİ DERS

Erdoğan şunları kaydetti:
"Hiç endişeniz olmasın. Bütün
planlarımız yetişecek şekilde
yapılıyor. Hiçbir sıkıntıya mahal
bırakmadan ufak tefek bazı
hususlar dışında tereyağından
kıl çeker gibi yoluna girecek.
Osmanlıca, Kürtçe seçmeli
ders olarak seçilebilecek.
Detaylarını arkadaşlarımız
açıklayacaklar."

İstanbul'da, “Demokratikleşme süreci ve
yeni anayasa” konulu konferans veren
Arınç, ardından öğrencilerin sorularını
yanıtladı. Kürtçe anadilde eğitim konusu-
nun farklı bir konu olduğunu, anadilde
eğitimin anayasal bir engelle karşı
karşıya bulunduğunu anlatan Arınç,
şöyle konuştu:

"Anayasada bir engel bundan sonra olmay-
acaksa bu dilde bir eğitim yapılabilir mi, yapıla-
maz mı tartışmasında ben Kürtçenin, alfabesi,
grameri olan bir dil, şu kadar yüzyıldır konuşu-
lan, pek çok kitap yazılmış, edebiyat örnekleri
olduğunu söyledikten sonra 'İlkokuldan üniver-
site sonuna kadar eğitimi yapılacak kadar bir
medeniyet dili midir?' diye soru sordum. Hüküm
ifade eden bir cümle kullanmadım, soru sor-
dum. Sorumun cevabı da geldi. Pek çok
gazetede yazan çizen insanlar, 'Kürtçe bir
medeniyet dilidir' dediler. Amenna, kabul ediyo-
rum. Ben de kabul ediyorum, Kürtçe bir
medeniyet dilidir.

'Kürtçe bir medeniyet dili değildir' diye bir
eleştiri okumadım, oysa Türkiye'de buna inanan
yüzlerce siyasetçi de var, şu da var, bu da var,
ama cesaretlerini toplayıp düşüncelerini açık-
layamadılar. 'Kürtçe bir medeniyet dilidir' diyen-

ler çok güzel yazılar yazdılar, o yazılardan isti-
fade ettim. Anladım ki, kitabı olan, kültürü, folk-
loru, düşüncesi olan ve yaşayan bu dil bir
medeniyet dilidir.

Ama sorumun ikinci cevabını bekliyorum. Bu
dille baştan sonra bir eğitim yapmak mümkün
müdür? Siz buna 'evet' diyebilirsiniz ben de
'evet' demek için çalışmalarımı tamamlamak
üzereyim. Ancak düşünün, böyle bir eğitim
ancak Kuzey Irak'ta, Süleymaniye'de bir yerde
var, dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
Dolayısıyla böyle bir dil eğitime müsait midir,
yani fiziğiyle, kimyasıyla, astronomisiyle, sosyal
politikalarıyla her şeyi ifade etmeye yeterli midir
konusunda ben aydınlanmak ve tatmin olmak
ihtiyacındayım. 

Dürüst siyasetçi böyle olur. Siz bana 'bu dille
baştan sona eğitim yapmak mümkündür' deyin,
okurum, anlarım ve kabul ederim, hiç peşin
hükümlü değilim. Çünkü ben bu topraklarda 30-
40 yıldır değil 1000 yıldır Kürt vatandaşlarımın
yaşadığına inanıyorum, onların varlığından da
mutluyum, onların ne etnik kökenlerine, ne dil-
lerine ters gözle bakmadım.

Aynı medeniyetin çocuklarıyız, 1000 yıldır
birlikte bu medeniyeti inşa etmiş insanlarız.
Cumhuriyet'te de birlikteydik, Çanakkale'de de
birlikteydik. Bu ülkede hepimiz eşit yurttaşlar
olarak kardeşlik hukuku içinde yaşayacağız.
Bunu kabul etmek ayrı bir şeydir, ancak dil
konusu fevkalade önemlidir. Eğitimin en kaliteli,
en iyi yapılması için hangi dili kullanmalıyız nok-
tasında bugün var olan sistemi değiştirmek için
çok haklı sebepler bulmamız gerekir. O da
üniversitelerin işi, siz de bu konular üzerinde
çalışın, okuyun, oturun yazın çizin, bize yol gös-
terin. Birincisini nasıl başımın üstünde taşıyor-
sam, ikinci sorumun cevabını aldığımda da
ellerinizden öperim."

Ş ı r n a k ' d a  Ç a t ı ş m a :  
2  U zm an  Ç avuş  Ö ldü  

Şırnak'ın Uludere
ilçesi kırsalında Türk
ordu birlikleri ile geril-
lalar arasında çatışma
çıktı. 

Çatışma sabah
erken saatlerde, sınır
hattında bulunan
Uludere’nin Yeşimli
köyü Geymuşule üst
bölgesinde meydana
geldi. Burada operasy-
on yapan Türk ordu birlikleri ile bir grup gerilla arasında yaşanan çatış-
mada ilk bilgilere göre 2 uzman çavuş öldü, 3 asker de yaralandı.

Yaralı askerler helikopterlerle Şırnak Askeri Hastanesi’ne getir-
ilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Direnişe ses ver
Strasbourg’daki açlık grevi 45. gününe girdi. Eylemcilerde sistematik

ve nörolojik sorunların arttığına dikkat çeken Dr. Fahrettin Gülşen, bu
durumun hayati risk teşkil ettiğini söyledi. Kürt kurumları ise kamuoyuna
‘’sessiz kalmayın“ çağrısında bulundu.  

1 Marttan bu yana açlık grevi eylemcilerinin sağlıkları konusunda
açıklama yapan doktor Fahrettin Gülşen, kritik bir aşamada olduklarını
kaydetti. 50. gününe doğru gidilirken eylemcilerin sağlık durumlarında
kaygı verici gelişmelerin yaşanması olasılığının oldukça yüksek
olduğunu ifade eden Gülşen, eylemcilerde bulantı ve kusma, başdön-
mesi, kalp atışında düzensizlikler gibi belirtilerin görüldüğünü ifade etti. 

Tarık Yusufi adlı eylemcinin mide rahatsızlığı nedeniyle ciddi tehdit
altında olduğunu kaydeden Gülşen, bu durumun Yusufi’nin sıvı almasını
da zorlaştırdığını kaydetti. 

Eylemcilerden Nigar Eneyati’nin de daha önce varolan demir ve vit-
amin eksikliğinden kayaklanan vücut direncinin kırılması kendisi açısın-
dan hayati risk oluşturdığı ifade ediliyor. Gülşen’in verdiği bilgilere göre
Gülistan Hesen’in yaşadığı ciddi kilo kaybı da hayati riski yükseltiyor.
Kerim Sivri’nin ciddi potasyum eksikliğine bağlı olarak kardiyak sorunlar
ciddi hayati risk oluşturuyor.

Sağlıkçılar grevcileri ziyaret etti
Grevcilere destek amacıyla Kürdistan Sağlıkçılar Birliği’ne bağlı bir

grup doktor da dün St. Maurice Kilisesi’ne geldi. İki gün boyunca St.
Maurice Kilisesi’nde kalacak olan doktorlar, meslekdaşları Fahrettin
Gülşen ile birlikte eylemcileri sağlık taramasından geçirecek. 

Sanatçılar CPT önünde eylem yaptı
Eylemcilere destek için önceki gün AK önünde yapılan mitingten

sonra 7. dönüşümlü açlık grevini devralan TEV ÇAND sanatçıları dün de
CPT önünde eylem yaptı. Dayanışma Komitesi üyeleri de AK’nin Fransa
Elçiliği’yle yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede
eylemcilerin kararlığını ifade eden komite üyeleri, AK yetkililerine sorum-
luluklarını bir kez daha hatırlattı. 

Kav: Sanatçılar açlık grevi eylemine sahip çıkmalı
Öte yandan süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemcilerin sözcüsü

Fuat Kav da, 5 günlük nöbet eylemini basın çalışanlara devretmeye
hazırlanan sanatçılara yönelik konuştu. Kav, sanatçıların kendi özgün
yöntemleriyle, açlık grevine daha fazla sahip çıkmasını istedi.
Sanatçıların toplum üzerindeki etkisinin birçok kesimden daha etkili
olduğuna dikkat çeken  Kav, eyleme daha güçlü destek sunmalarını iste-
di. 

Kav’ın bu çağrısına karşılık TEV ÇAND sanatçıları 18 Nisan’da bir
kez daha AK önünde oturma eylemi yapacak. Her sanatçı çalışma yürüt-
tüğü alanı temsil eden kıyafetlerle birlikte oturma eylemine katılacak ve
ilgili kurumların sessizliğini kendi yöntemleriyle protesto edecek. 

TEV ÇAND sanatçılarının sürdürdüğü 7. dönüşümlü açlık grevi
nöbetini bugün basın çalışanları devralıyor. 

ZİLAN DİYAR – STRASBOURG
yeniozgurpolitika.org

www.haberdiyarbakir.com

Erdoğan: Kürtçe Seçmeli Ders Olacak

28 Şubat soruşturması
kapsamında düzenlenen
operasyonda gözaltına
alınanların isimleri belli
oldu. Özel yetkili Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen 28
Şubat Soruşturması kap-
samında hakkında gözaltı
kararı çıkarılan kişilerin
isimleri belli oldu.
Operasyon kapsamında
28 Şubat'ın mimarlarından
emekli Orgeneral Çevik
Bir İstanbul'da gözaltına
alındı.

Soruşturma kapsamında
hakkında gözaltı kararı
çıkarılan 31 kişinin isimleri
şöyle:

Ankara'da, Emekli
Tuğgeneral Abdullah
Kılıçarslan, emekli kurmay

albaylar Oğuz Kalelioğlu,
Hüsnü Dağ, Arslan Daştan,
Sezai Kürşatökte, Ahmet
Nazmi Solmaz; emekli kıdemli
albaylar Serdar Çelebi,
İbrahim Selman Yazıcı, emekli
albaylar Mustafa Kemal Savcı,
Ziya Batur, Mehmet Şinasi
Çalış, Ruşen Bozkurt,
Aburrahman Yavuz Gürcüoğlu,
İsrafil Aydın, Yahya Cem
Özarslan, emekli binbaşı

Ahmet Aka;
emekli Başçavuş
Hamza Özaltun

İs tanbu l 'da
e m e k l i
Orgeneral Çevik
Bir, emekli tuğ-
generaller İdris
Koralp, Ünal
Akbulut, emekli
albaylar Eser
Şahan, Yüksel
Sönmez, Cengiz

Çetinkaya; emekli Binbaşı
Salih Eryiğit; emekli yüzbaşılar
Orhan Nalcıoğlu, Mustafa
Babacan; emekli başçavuş
Aydın Karaşahin, Necdet
Batıran

Çanakkale'de, emekli ast-
subay Ahmet Tarık Yelkenci,

Eskişehir'de, emekli albay
Alican Türk,

Niğde'de, emekli kıdemli

28 Şubat Gözaltılarında İsimler Belli Oldu

'Anladım ki, Kürtçe Bir Medeniyet Dilidir!'
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Li Hewlêrê Serokwezîrê
Kurdistanê  Nêçîrvan Barzanî
pêşwaziya heyeteke partiya kesk

ya Almaniyayê bi Serokatiya
Seroka vê partiya han kir.

Di hevdîtineke de

S e r o k w e z î r ê
Kurdistanê kêfxweşiya
xwe ya li hember ser-
dana vê heyeta han bo

Kurdistanê diyar kir.
Di berdewamiya vê hevdîti-

na han de Seroka partiya kesk
ya Almaniyayê jî li ser navê par-
tiya xwe pîrozbayiyên xwe
pêşkêşî Nêçîrvan Barzanî kir û
hêviya serkeftinê ji nav hatî re
xwest û kêfxweşiya xwe li hem-
ber pêşkeftinên heyî yên li
Kurdistanê de jî anî ziman.

Di beşeke din ya vê hevdîti-
na han de kêşeyên heyî yên di
navbera Bexda û Hewlêrê de jî
hatin nirxandin û her dû alî
tekez li ser çareser kirina
kêşeyên han bi rêya diyalogê
kirin.(KTV). Rojeva Kurd 

W e z î r ê
Perwerdeyê Omer
Dinçer diyar kir ku
zimanê Kurdî wekî
zimanekî biyanî li
Tirkiyê nayê hêj-
martin. 

Serokê HAK-PARê
jî di daxuyaniyekê de
got: “Kurdan ji bo
destûrê 4 daxwazên
hevpar pêşkêşkirine.
Em dixwazin xwendi-

na kurdî ji dibis-
tana seretayî heta
zanîngehê hebe.”

W e z î r ê
Perwerdeyê yê
Tirkiyê Omer
Dinçer di
hevpeyvînek ligel
rojnameyekî de li

ser pirsên derbarê
zimanê Kurdî de got:
“Zimanê Kurdî wekî
zimanekî biyanî nayê
hilbijartin. Em ji bo
kurdî bibe dersekî
bijarte, lêkolînê dikin.”

Berî çend rojan
serokwezîrê Tirkiyê
Receb Tayîb Erdogan
jî di daxuyaniyekê de
gotibû: “Kurdî û
Osmanî dikarin bibin
dersên bijarte.”

N î v d i l î
Piştgirî Da
Darizandina
28ê Sibatê
Hevserokê BDPê û par-
lamanterê Hekariyê

Selahhadîn Demîrtaş li Stenbolê bi dayîkên
paşînê ve hat ba hev. Pirsa rojnamegaran ya ku ,
'hûn darizandina 28ê Sibatê çawa dinirxînin?'
wiha bersivand: "Belê eva tiştekî baş e lê bi vê
darizandinê ve şop û saziyên hemû yên darbeyên
ji holê ranabin."

Demîrtaş paşê wiha dewam kir: "Bi darizandina du
sê esker û rojnamegeran ve mesele çareser nabe. Bila
tu kes nebêje ku bi vê gavê ve em bi darebeyan re rû
bi rû dibin na gişî sazîyên darbeyên wek makîneyan bi
tiqe tiq dixebitin û li ser xwe ne. Suçê kê hene bila
werin darizandinê, daraz jî divê hiquqê bi rêve bibe."

Hin kesan ev tevgara Demîrtaş, şiband ya Bahçelî
û Kılıçdaoğlu çimkî wan jî ji dil û raste rast piştgirî ned-
abûn vê gavê. Ji xwe wek tê zanîn ji bo darizandina
darbekaran BDPê di referandumê de biryara boykotê
dabû. Rojeva Kurd 

Vê sibehê  di çerçova doza
28-ê sibatê de 31 orgeneral
û efserên bilind yên Kevin
hatin girtin. Bi biryara doz-
erê xwedî desthiladariya
taybet biryara lêgerîna
malên hinek orgeneralên
Kevin hate dayin. Heta niha
li Enqere û Stanbulê 31 kes
hatine binçav kirin.

Di nav wan de yê herî
girîng cîgirê serokerkanê

Tirkiye yê berê Çevîk Bir e. Vê
sibehê li mala Çevik Bir lîgerin
hate kirin û Çewik Bir girtin û

birin emniyetê. Piştî lêpirsînê
dê Çevik Bir dexin himber
dozer û biryara dawî dozer

dide. Wek tê zanin di
dema serokwezîriya
Necmettin Erbekan de bi
fermana Çevik Bir tank li
kolanên Enere geriyan û
Erbekan li ser vê bûyerê
xwe ji hukumetê da
aliyekî.

Niha jî Çevik Bir û
hevalên xwe bi sedema teşe-
busa darbeyek leşkerî hatin
binçav kirin.

Bakur û Başûr pirojeyê
Kurdistana mezin
amadekiriye

Rojnamevanê tirk Altemur
Kilic di nivîseke xwe de ku, di
malpera Kent Haber de

weşandiye, aliyên siyasiyên
bakurê Kurdistanê bi hevkarî
digel Mesmûd Barzanî pilana
avakirina dewleteke kurdî
ama dikin:

``BDP, Qendîl, Abdula
Ocelan û selahedîn Demîrtaş
bi zelalî û eşkereyî dibêjin ku
ji bajarê Exdir heta bajarê
Hetayê axa Kurdistanê ye û
Barzanî jî tekîdê li ser qorinê-
na wan dike.``

Rojnamevanê navborî
dinivîse ku Kurd behsa avak-
rina Kurdistaneke yekgirtî

dikin û Amerîka jî piştevaniyê
li Kurdan dike û Tirkiye jî
bêdeng e:

``Demîrtaş, PKK û Barzanî
behsa sînorên Kurdistana
mezin dikin û ji bo avakirina wê
Kurdistana mezin pirojeyek
amade kiriye. Lê, mixabin, tevî
van hemû nûçe û daxuyaniyan
jî, hikûmet deng nake û
rêaksyon nîşan nade. Amerîka
û dewletên zilhêzên cîhanê jî
dixwazin ew Kurdistana mezin
bê damezirandin. 

Li vir pirsa giring eve; Li
hemberî vê pirojeyê Hikûmet
çi dike? Altemur Kiliç rojne-
mevaneke ku bi nijadperestiya
xwe tê naskirin.  Rojeva Kurd 

Kurdî zimanek hevdem e
Cîgirê serokwezîrê Tirkiye

Bulenc Arinc bi gotubêja li ser
zimanê kurdî kirî gelek hate
rojevê. Arinc di zanîngehîkî de
konferansa `` pêvajoya
demokrasiyê û destûra nû `` de
amade bû û axavtinek kir.

Xwendevanan pirs ji Arinc
kirin.

Xwendevanekî ji Arinc pirsî:
We di axavtinek ya xwe de gotubû
ku, zimanê kurdî ne zimanê
medeniyetê ye. Dê destûra nû di derbarê perwerda zimanê dê de
çi hebê?

Arinc bersiva xwendavan da: `` Eger we gotina min di vê der-
barê de baş şopandibe, min negotiye zimanê kurdî ne zimanê
medenîyetiye  yan jî min negotiye kurdî ne zimanek hevdem e.
Eger min gotibê zimanê kurdî ne zimanek hevdem e, ev dibe
neheqiyek e mezin. Ev dibê sedemê bê hurmetiyê li himber
kesayeta min bi xwe. Ez ne kesayetek welê nezanim ku tiştekî bi
vî awayî bêjim. Min tu cara negotiye kurdî ne zimainek hevdem e.

Arinc di berdewambûna axvtina xwe de got:  Eger di destura nû
de tu asteng nemîne gelo mirov dikare bi kurdî perwerê bike?
Kurdî zimanekê ku xwedî gramere, gelek pirtuk hatine nivîsandin.
Edebiyata vî zimanî heye. Min tenê pirsek kir û got: Gelo ji seretayî
heta zanîngehê mirov dikare bi zimanê kurd îperwerdê bike? Min
pirsek kir. Gelek kesan bersiva pirsa min dan û gotin. Belê kurdî
zimanek hevdeme û dikare perwerde bi zimanê kurdî çêbibe. Ez jî
dibêjim : Amenah zimanê kurdî zimanek hevdeme.

Rojeva Kurd 

S e r o k a t i y a  P e r l e m a n a  
Kurdistanê Di Roja Enfalê 
D e  P e y a m e k  P ê ş k ê ş  K i r  

bi heketina 24mîn
salvegera destpê kirina
enfal kirina Gelê Kurd ji
aliyê Rejîma hilweşiyayî
ya Besê ve Serokatiya
partlementoya Kurdistanê
peyamek pêşkêş kir û
daxwaz ji tevahiya alî û
Berpirsên Kurdistanê kir
daku, bihev re hewl bo

ceza kirina Tawanbarên vê karesata han kir. 
Di vê peyama han de hatiye ku, di dema destpê kirina kare-

sata enfalê de tevahiya welatên Cîhanê, Cîhana Îslam û welatên
derdor jî çavên xwe ji vê karesata han girtibûn û li ber çavên wan
de neteweyek dihat tunekirin û ti kesek anjî ti welatek amade
nebû jiber berejwendiyên xwe dengê xwe bilind bike. 

Di beşeke din ji vê peyama Serokatiya Perlemana Kurdistanê
de hatiye ku, pêwîste tevahiya aliyên Kurd, Parlemen, Hikûmet û
aliyên din yên siyasî hewl bo vê yekê bidin daku, Tawanbarên vê
kareseta han werin cezakirin û ev karesata han weke komkujî li
dijî Gelê Kurd were naskirin. krg.org

Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya
C l a u d i a  R o t h  k i r

Wezîr Dînçer: Kurdî 
Ne Zimanê Biyani ye

Çevik Bir hate girtin

Bakur û Başûr pirojeya
Kurdistana mezin

Sekreterê
federasyona fûtbolê ya Herêma
Kurdistanê, Selam Husên, diyar
kir, bo cara yekê di dîroka
Kurdistanê de, tîma fûtbolê ya
Kurdistanê dê beşdarî şampiy-
oniya navdewletî bike.

Selam Husên, ji AKnewsê re
got, tîma fûtbolê ya Kurdistanê,
dê bo cara yekê di dîrokê, beş-

darî şampiyoniya
navdewletî ya fûtbolê
bike ku dê meha
Gulana îsal li Filistînê tê
sazkirin. Husên, diyar
kir, tîma Kurdistanê ji
aliyê FIFAyê ve hatiye
qebûlkirin û da zanîn, ji
bilî Kurdistanê, welatên
Filistîn, Ozbekistan,
Tûnis, Morîtaniya,

Pakistan, Srîlanka û
Endoneziya jî dê beşdar bibin.

Alîgirek Tima Kurdistanê ya
netewî  Salam Huesien Sekreterê
federasyona fûtbolê ya
Kurdistanê, wiha pêde çû, “Li gorî
min beşdarîkirina tîma Kurdistanê
di şampiyoniya han de, werçerx-
aneke dîrokî ye bo fûtbola
Kurdistanê.”       Rojeva Kurd 

FIFA tîma fûtbola Kurdistanê 
b i  f e r m î  q e b û l  k i r
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Вчера министр тор-
говли Курдистана
совместно с иракским и
иорданским коллегами
обсудил вопрос постав-
ки товаров из Иордании,
которые раньше прохо-
дили из иорданского
порта Акаба в Турцию
через Сирию.

П р а в и т е л ь с т в а

Багдада и Иордании, после
получения согласия прави-
тельства Курдистана, догово-
рились о переправке това-

ров через пропускной пункт
"Ибрагим Халиль" (Регион
Курдистан) в Турцию.

Совместное заседание
министров прошло в отеле
"Эрбиль Плаза".

Об этом сообщил агент-
ству "Пеямнер" Умид
Мухаммед – пресс-секре-
тарь Министерства связи и
транспорта Курдистана.

Прошлой
осенью курдские активисты
в Германии начали офици-
альную кампанию за призна-
ние курдской идентичности
в Европе. Кампания была
организована Федерацией
курдских общин (YEK-КОМ),
базирующейся в
Дюссельдорфе. 

В первом туре кампании
были собраны 60 000 подписей и
должным образом направлены в
немецкий парламент. 

Позже, YEK-КОМ, филиал
Рабочей партии Курдистана
(РПК) обратился к другим курд-
ским группам и политическим
партиям в поисках участия в кам-
пании.

Юксель Коч, глава YEK-
КОМ говорит, что 16 мест-
ных парламентов в
Германии подтвердили, что
они поставили требования
кампании в всей повестке
дня. Это позволяет Koч и
ее коллегам начать третий
этап своего проекта. 

"Кампания за призна-
ние курдской идентичности

не должна ограничиваться толь-
ко одной организацией", сказал
Коч "Рудав". "Мы хотим встре-
титься с организациями из всех
частей Курдистана и иметь их
поддержку нашем проекте".

Проект должен был обсуж-
даться в немецком парламенте в
сентябре прошлого года, но он
был отложен.

Лидеры YEK-КОМ говорят,
что курды в Германии должны
быть признаны как курды, а не
иракцы, турки, сирийцы или
иранцы. Если это будет достигну-
то, говорят они, курды и их обще-
ственные центры получат много
прав. Группа курдских активистов
встретилась в немецком городе

Дюссельдорфе на прошлой
неделе с тем, чтобы объявить
новые планы своей кампании.
Среди организаций, присутство-
вавших на совещании, были
Федерация мигрантов в
Германии (AGIF), Федерация
рабочих Турции в Германии (Atif),
немецко-турецкая ассоциация
по правам человека (TUDAY) и
Союз студентов Курдистана.

"На третьем этапе нашей
кампании мы стремимся  встре-
титься с курдскими организация-
ми и отправить наш проект в
местные парламенты Германии",
сказала Коч. Она призывает всех
курдов в Германии взять на себя
ответственность за эту кампа-
нию.  "Это национальный долг и
он нуждается в участии курдских
организаций из всех четырех
частей Курдистана", сказала она.
По словам Koч, представители
"Движения Горран" внесли свой
вклад в кампанию с самого нача-
ла. Она говорит, что они обрати-
лись к Демократической партии
Курдистана (ДПК) и
Патриотическому союзу
Курдистана (ПСК) и встречи с их
представителями в Берлине
должны состояться в ближайшие
дни. Курдистан.Ру

Затраты на содержание в
тюрьме на острове Имралы
в Мраморном море лидера
Рабочей партии Курдистана
(PПK)  ежедневно состав-
ляют 125 тыс. турецких
лир или около 50 тыс. евро.

По данным некоторых источ-
ников, к Оджалану относятся
предельно внимательно, потому
что в случае малейших замеча-
ний о дискомфорте со стороны
заключенного Турция может
столкнуться с проявлениями кри-
тики в свой адрес. До этого пред-
ставители Совета Европы
неоднократно обвиняли Турцию
в нарушении прав осужденного
лидера РПК.

Для того,  чтобы объяснить
налогоплательщикам, что кон-
кретно Оджалан за их деньги
получает, турецкая газета Hürriyet
(Свобода) опубликовала подроб-
ный обзор жизни за решеткой
одного из опаснейших для
Турции людей. Стало известно,
что курдский лидер регулярно
занимается спортом, а ежеднев-
ное меню Оджалана и ещё пяти
его приближенных не отличается
от выбора блюд, предлагаемых
охраняющим их военнослужа-

щим.
Раз в месяц лидер PПK про-

ходит медицинское обследова-
ние и по данным газеты, на дан-
ный момент никаких отклонений
в состоянии его здоровья не
обнаружено. Правда, Оджалан
часто жалуется на то, что у него
болят и слезятся глаза. Hürriyet
предполагает, что причиной
может быть свет, постоянно
включенный в его камере.
Однако, по словам экспертов,
освещение, работающее 24 часа
в сутки, не должно травмировать
зрение. 

По словам Гюлтан Кишанак,
сопредседателя  Партии мира и
демократии (BDP), защищающей
интересы курдов в турецком пар-
ламенте, Оджалан является
неотъемлемой частью курдской
проблемы: "Это человек, у кото-
рого наивысшая власть в PПK  и
авторитет народа. И правитель-
ство знает об этом, поэтому вело
с ним переговоры. Никакое
решение курдского вопроса не
может оставить его в стороне".

В том, что переговоры с
Оджаланом до сих пор не увен-
чались успехом, есть ошибка
правительства, утверждает пред-

ставитель Партии мира и демо-
кратии. По ее мнению, находя-
щиеся у власти люди раньше
уделяли внимание только пере-
говорам с лидером РПК, но не
занимались демократизацией.
"Они не добьются успеха, если
будут продолжать в том же духе.
Нигде в мире еще не было слу-
чая, когда организация сдала бы
свое оружие, зная, что их лидер
находится в тюрьме", - сказала
Кишанак, в партии которой нахо-
дится брат лидера РПК Мехмет
Оджалан. "А  если правительство
не хочет, чтобы РПК сложило
оружие, а просто желает покон-
чить с этой организацией, тогда
это будет очень длинный и кро-
вавый процесс".

По разным данным в Турции
проживает 13,4-18,6 млн. курдов
(18% всего населения). Если сло-
жить количество жертв РПК и
Вооруженных сил Турции, то в
этом непрекращающемся кон-
фликте погибло уже более 40
тыс. человек

Члены "Saturday
Mothers"  и Ассоциации по
правам человека провели
вчера свой еженедельный
митинг в Диярбакыре,
Батмане, Стамбуле и
Джизре с требованием
справедливости. Выступая
на митинге в Диярбакыре,
сопредседатель партии
мира и демократии (BDP),
Селахаттин Демирташ, заявил,
что "государство не имеет боль-
ше легитимности в Диярбакыре,
потому что здесь нет справед-
ливости в отношении курдов". 

Демирташ отметил, что пра-
вительственные учреждения
работают в Курдистане только
против курдов, арестовывая и
убивая. "Государство, а не

курды, несет ответственность,
за решение курдского вопроса",
сказал он.

Митинг Матерей в
Диярбакыре был посвящен
исчезнувшему  Эролу Бору. 

Министерство юстиции оста-
лось равнодушным к текущей
голодовке в тюрьмах Турции, а
полицейские власти подвергли
критике митингующих

Курдистан.Ру

Это мероприятие
состоится в марте сле-
дующего года и будет пер-
вым иракским конгрессом
с 1979 года. Ахмад Дизайи,
президент
Салахаддинского универ-
ситета, заявил, что после
того, как его университет
принял участие в конгрес-
се в этом году в Марокко,
участники выбрали
Эрбиль в качестве следую-
щего места встречи. 

Мероприятие состоится
18-22 марта и будет проходить
под руководством президента
Курдистана Масуда Барзани, в

нем примут участие 200 ректо-
ров университетов со всего
арабского мира. 

"Это хорошая возможность
для укрепления наших  связей
с арабскими университетами",
сказал Дизай.

Фестиваль- конкурс
"Соцветие Урала" пройдет
20 апреля в Екатеринбурге.
Он приурочен к
Международному дню
солидарности молодёжи –
24 апреля.

Фестиваль организован
силами Уральского
Государственного горного уни-
верситета (УГГУ), Центром
содействия национально-куль-
турным объединениям и
Ассоциацией молодежных
этно-культурных объединений
при УГГУ, при поддержке
Департамента внутренней
политики Губернатора
Свердловской области,
Министерства физической
культуры, спорта и молодежной
политики и Министерства обра-
зования Свердловской области.

Целью фестиваля является
гармонизация межэтнических
отношений в молодежной
среде,  сохранение и популяри-
зация национального тради-
ционного культурного наследия
народов Среднего Урала. 

Фестиваль пройдет в 3
этапа:

1 этап: 20 марта -  13 апреля
2012 г. - оформление и прием
заявок и конкурсных материа-
лов участников Фестиваля;

2 этап: 16-19 апреля (отбо-

рочный тур)- конкурсные про-
смотры выступлений, материа-
лов участников Фестиваля, под-
готовка гала- концерта.

3 этап: 20 апреля - подведе-
ние итогов, проведение гала-
концерта.

Для участия в конкурсной
программе Фестиваля допус-
каются самодеятельные и про-
фессиональные  коллективы
участников в возрасте от 15 до
25 лет.

В состав жюри фестиваля
войдут известные музыканты,
специалисты в области искус-
ства, культурологи и фолькло-
ра. Выступления коллективов и
солистов будут оцениваться по
следующим номинациям:

1.Ансамбль:
- вокальный,
- вокально-инструменталь-

ный;
- инструментальный,
- танцевальный.
2. Солист (ка).
3. Специальные номинации.

Торговые поставки Иордании 
пройдут через Курдистан

Демирташ: правительство не 
имеет доверия в Диярбакыре

В Эрбиле пройдет съезд Союза
арабских университетов

В Екатеринбурге пройдет I I I  областной 
молодежный фестиваль национальных культур

Кампания за курдскую 
идентичность в Германии

Тюремное заключение Абдуллы Оджалана
стоит Турции 53 тыс. евро в день

kurdistan.ru
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П р е з и д е н т
Джалала Талабани
в связи с годовщи-
ной преступления
Анфаль сделал спе-
циальное заявле-
ние в котором
говорится что наш
народ  в те  дни,
пережил  отврати-
тельное преступ-
ление, и понёс
огромные  потери
в числе которых были жен-
щины и дети.

Вспоминая  об этих пре-
ступлениях, мы  проявляем

больше терпения и решимо-
сти двигаться вперед к  демо-
кратии, а для того, чтобы
сохранить ценности жизни и

человечности, справедливо-
сти, мира и свободы.

Наибольшее исполнение
условии нашего народа в
лице  мучеников Анфаль и
Халабджы , восстания , мас-
совых  захоронения и шехи-
дов в тюрьме, и всех  жертв,
принесенные нами это под-
держивать демократический
выбор и продолжить строи-
тельство на основах справед-
ливости и братства, добра,
любви и мира, и это обеспечи-
вает консолидацию нашего
строительства демократиче-
ского федерального Ирака  и
препятствует возвращению
любой формы диктатуры,
преступности и произвола .

Джаляль Талабани
Президент Республики

Древние народные про-
мыслы в Мосуле под угрозой
исчезновения.  Директор
центра по изучению Мосула
Даннун Алтай заявил, что
город Мосул имеет много
древних промыслов и реме-
сел и что эти древние про-
фессии внесли свой вклад в
развитие экономики со вре-
мен ассирийцев и также в
современную эпоху.

Даннун Алтай добавил, что

центр заинтересован в изуче-
нии старинного наследия для
того, чтобы дать ряд рекомен-
даций которые помогут сохра-
нить секреты древних промыс-
лов и ремесел древнего
Мосула.

Но в настоящее время древ-
ние промыслы и ремесла в горо-
де Мосуле находятся на грани
вымирания. А ведь Мосул был
одним из древних городов, в
котором были разработаны

такие ремесла как, например
производство текстиля и тканей
швейной промышленности,
например (муслина), одного из
самых тонких видов ткани,
Которые экспортируются в евро-
пейские страны в то время.

Стоит отметить из многове-
ковой истории, что многие путе-
шественники, побывавшие в
Мосуле рассказывали о многих
промыслах и ремеслах, о про-
фессиях, когда они возвраща-
лись на свою родину. Так путе-
шественник Марко Поло еще в
тринадцатом веке заявил, что
видел муслин в городе Мосуле
и хвалил его производство.

По словам главы админист-
рации президента регионально-
го Курдистана Фуада Хуссейна
,Курдская Национальная
Конференция пройдёт в июне
месяце в столице Южного
Курдистана городе Эрбиле при
участии всех Курдских партии,
групп и различных сторон.

А так же президент
Курдистана  уважаемый Масуд
Мустафа Барзани который
является главным организато-
ром данной Конференции при-
гласит  Государственного секре-
таря США Хиллари Дайан
Родэм Клинтон которая согла-
сится ,выражают уверенность
Курдские руководители.

Кроме госпожи Хиллари
Клинтон на конференции при-
мут участие многие известные

личности и руководители из
многих стран мира.

После назначения
Нечирвана Барзани премьером
регионального Курдистана,
премьер Турции Эрдоган в
своём поздравлении к своему
коллеге пригласил его в Турцию
как ожидается в своём офици-
альном визите Нечирван
Барзани обсудит с Реджепом
Эрдоганом  Курдскую проблему
и вопрос РПК для поиска реше-
ния путём мирного диалога.

Как известно президент
Курдистана Масуд Барзани в
последнее время реально стал
лидером Курдов
Курдистанского и мирового мас-
штаба который охватывает всех
Курдов где бы они не находи-
лись.

ÄÈÏËÎÌÀÒ
№ 14 (162)  16 - 22 Апрель 2012   ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Церемония 24 годовщины преступления Анфаль 
В присутствия Имада Ахмеда, замести-

тель премьер-министра Регионального пра-
вительства Курдистана, Арама Ахмеда, мини-
стра мучеников и Анфаль, ряда членов пар-
ламента Курдистана, ряда министров прави-
тельства и большое количество чиновников
правительство и партийных органов в районе
Чамчамал в честь 24 годовщины преступле-
ния Анфаль прошла церемония .  

Церемония началась с минуты молчания в
память о жизни мучеников и чтение из
Священного Корана, а затем Салах Kуeжa,
представитель администрации Чамчамал, в
честь этого дня выступил с речью и по приветствовал участников церемонии, отметив, что опе-
рации Анфаль, которая была проведена во всех регионах Курдистана в частности районе
Чамчамал,  пострадал вес народ Курдистана от рук баасистского режима и мы должны чтит им
помять и не забыть это день. Представитель администрации , отметили ,что необходимо пре-
доставить больше услуг семьям мучеников и Анфаль,  подчеркнул, что Региональное прави-
тельство Курдистана ,должна для семьям  шехидов и Анфаль,  распределить  участки, или им
построит дома . Администрация Чамчамала ,также ,отметила ,что нужно официально ускорить
процесс перенесения  останков Анфаль ,хотя недавно ,по этому поводу была начата работа ,  но
нужно активизировать усилия этой работы , чтобы узнать о судьбе пропавших без вести лиц во
время Анфаль.

Внимание к  
студентам 

учащихся на Украине 

Заместитель министра выс-
шего образования Ирака
Салам Хошнав ,посетил
Украину в Киеве  встретился с

студентами Ирака и регионального Курдистана в здание
посольства Ирака где его встретил посол Шораш Халид. На
встрече со студентами Салам Хошнав выслушал студентов
где они высказали свой предложения и рассказали о своих
проблемах и ситуации с своей  учёбой на Украине.
Заместитель министра Салам Хошнав рассказал о программе
высшего образования обоих министерств высшего образова-
ния в Багдаде и Эрбиле  по обучению студентов заграницей и
их отношении с министерством образовании Украины. Хошнав
уверил студентов что окажут им необходимую помощь и
постоянное внимание.

Новость подготовил наш собкор в Киеве Рзгар  Галали
ПСКмедиа

Мы выполняем долг 
перед мучениками

Древние промыслы под 
угрозой исчезновения

Клинтон примет участие 
в Курдской конференции
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