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Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı
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Sed hezaran kes, bona
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Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsini anım mərasimində iştirak edib
1992-ci il fevralın 25-dən 26na keçən gecə erməni təcavüzkarları
Azərbaycanın
Xocalı
şəhərində bəşəriyyət tarixində ən
qanlı faciələrlə bir sırada duran
soyqırımı törətdilər. Bu faciədən
26 il keçir. Həmin kütləvi qırğın
nəticəsində 106-sı qadın, 63-ü
uşaq, 70-i qoca olmaqla 613 nəfər
amansızlıqla qətlə yetirildi, 487
nəfər şikəst oldu, 1275 dinc sakin
girov götürüldü, onlardan 150
nəfərin taleyi hələ də məlum deyil.
Bu soyqırımı aktı nəticəsində 8
ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq
hər iki valideynini itirdi. Hər il
dünya azərbaycanlıları və ədaləti
uca tutanlar Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edirlər.
Azərbaycan paytaxtının minlərlə sakini Xocalı soyqırımının
26-cı ildönümü ilə əlaqədar anım
mərasimində iştirak etmək üçün
fevralın 26-da səhər tezdən Xətai
rayonunda faciə qurbanlarının
xatirəsinə ucaldılmış abidənin
önünə toplaşıb.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva anım
mərasimində iştirak etdilər.
Abidənin yanında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu, soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə ehtiramını
bildirdi.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, Baş nazir Artur Rasizadə, Milli Məclisin sədri Oqtay
Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev abidənin önünə gül dəstələri qoydular.
Mərasimdə dövlət və hökumət
nümayəndələri, Milli Məclisin
deputatları, nazirlər, komitə və şirkət rəhbərləri, dini konfessiyaların
başçıları, habelə qırğından xilas
ola bilmiş Xocalı sakinləri iştirak
edirdilər.
Anım mərasiminin iştirakçıları

abidənin önünə tər güllər düzdülər.
Azərbaycanın tarixinə qanlı
hərflərlə yazılmış həmin gecə
erməni silahlı dəstələri hələ SSRİ
dövründə Xankəndi şəhərində
yerləşən, şəxsi heyətinin xeyli
hissəsi ermənilərdən ibarət olan
366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikasının və hərbçilərinin köməyi
ilə qədim Xocalı şəhərini yerləyeksan etdilər.
Xocalı faciəsi 200 ilə qədər bir
müddətdə erməni millətçilərinin
və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin
davamıdır. Soyqırımı zamanı 56
nəfər xüsusi qəddarlıqla öldürülüb,
3 nəfər diri-diri yandırılıb, başlarının dərisi soyulub, bədən əzaları
və başları kəsilib, gözləri çıxarılıb,
hamilə qadınların qarnı süngü ilə
yarılıb. Bu əməllərin qabaqcadan
düşünülmüş qaydada, milli əlamətinə görə insanların tamamilə və ya

qismən məhv edilməsi niyyəti ilə
törədilməsi beynəlxalq hüquqa
əsasən Xocalı faciəsinin məhz
soyqırımı olduğunu təsdiq edir.
İnsanlığa qarşı törədilmiş bu
cinayət aktı beynəlxalq aləm tərəfindən öz hüquqi qiymətini almalıdır. Azərbaycan dövləti erməni
millətçilərinin xalqımıza qarşı
törətdiyi cinayətlər, o cümlədən
Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanıdılması üçün məqsədyönlü və ardıcıl
iş aparır. Prezident İlham Əliyev
Xocalı faciəsini təcavüzkar erməni
millətçilərinin yüzilliklər boyu
Azərbaycan xalqına qarşı apardığı
soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi kimi qiymətləndirib.
Erməni
təcavüzkarlarının
törətdikləri bu vəhşilik yaddaşlardan heç zaman silinməyəcək. Bu,
təkcə Azərbaycan xalqına qarşı

soyqırımı deyildi, bəşəriyyətə,
insanlığa qarşı törədilmiş qanlı
cinayət idi. Buna baxmayaraq, o
zamankı Azərbaycan hakimiyyəti
bu dəhşətli hadisəyə siyasi qiymət
verilməsi, qanlı qırğın barədə obyektiv məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün heç bir
əsaslı iş görmədi. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın
təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gəldikdən sonra həmin
qanlı faciəyə hüquqi-siyasi qiymət
verildi. 1994-cü ildə ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Azərbaycan parlamenti 26 fevralı
Xocalı soyqırımı günü kimi elan
etdi.
Hər il bu müdhiş faciənin ildönümü respublikamızda və dünyanın müxtəlif ölkələrində ürəkağrısı
ilə qeyd olunur. Faciə ilə bağlı
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezi-

denti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyeva
böyük xidmətlər göstərib. Fondun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində də hər il silsilə tədbirlər reallaşdırılır. Həyata keçirilən ardıcıl
və kompleks tədbirlərin məntiqi
nəticəsi olaraq yalan və saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü ifşa olunur.
Artıq Xocalı faciəsinin soyqırımı
olması faktı dünyanın bir çox
ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərarlarında, qətnamələrində
əksini tapır. Kanada, Meksika,
Kolumbiya, Peru, Pakistan, Bosniya və Herseqovina, Rumıniya,
Çexiya, İordaniya, Honduras və
digər ölkələrin parlamentləri, eləcə
də ABŞ-ın bir sıra ştatlarının
qanunverici orqanları və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı
soyqırımını tanıyıb. Beynəlxalq
hüquqa görə, soyqırımı sülh və
bəşəriyyət əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır beynəlxalq cinayət
sayılır. BMT Baş Məclisinin 1948ci il 9 dekabr tarixli 260 saylı qətnaməsi ilə qəbul edilən və 1961-ci
ildən qüvvəyə minən Konvensiyada soyqırımı cinayətinin hüquqi
əsası təsvir edilib. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı həmin Konvensiyada təsbit edilən soyqırımı cinayətinə aid bütün
əməllər tətbiq olunub.
Xalqımız qəti əmindir ki, ədalət mütləq yerini tutacaq, Xocalı
faciəsi soyqırımı kimi tanınacaq,
eləcə də hazırda Cənubi Qafqazın
iqtisadi güc mərkəzinə çevrilən,
beynəlxalq aləmdə mövqeyini
daha da möhkəmləndirən, hərbi
qüdrəti ilə seçilən Azərbaycan
düşmən tapdağı altında olan torpaqlarını azad edəcək, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq,
günahkarlar isə layiqli cəzalarını
alacaqlar.

Prezident İlham Əliyev “Rossiya-24” telekanalının müxbirinə müsahibə verib

Prezident
İlham
Əliyev
“Rossiya-24”
telekanalının
müxbirinə müsahibə verib.
Müsahibə telekanalın Xocalı
soyqırımı ilə əlaqədar efirə gedən
reportajında yer alıb. Müsahibəni
təqdim edirik.
Müxbir: İlham Heydər oğlu,
ağır səhərdir. Hansı düşüncələrlə

buraya gəlmisiniz, hansı fikirlərlə
yuxudan oyanmısınız? Deməliyəm
ki, Rusiyada rusiyalılar bu faciəni
xatırlayırlar və bu günü ehtiramla
yad edirlər. Hansı düşüncələrlə bu
gün buraya gəlmisiniz?
Prezident İlham Əliyev: İlk
növbədə, belə bir gündə bizimlə
birlikdə olmaq və Azərbaycan

xalqının faciəsinə münasibət
bildirmək üçün Bakıya gəldiyinizə
görə sizin telekanala təşəkkür
etmək istəyirəm. Mən bunu çox
yüksək qiymətləndirirəm və buna
görə sizə minnətdaram. Bu gün
Azərbaycan xalqının tarixində ən
qanlı səhifələrdən biridir, azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Bu

günü Azərbaycan xalqı həmişə
yadda saxlayacaq və heç vaxt
unutmayacaq. Ermənistan 26 il
əvvəl azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı
törədib.
Bunun
nəticəsində 613 dinc sakin
öldürülüb, onlardan 106-sı qadın,
63-ü uşaqdır. 1200-dən çox dinc
sakin əsir düşüb və işgəncələrə
məruz qalıb, 500-ə qədər insan əlil
olub, 150 dinc sakin barədə isə heç
bir məlumat yoxdur. Onlar itkin
düşmüş sayılırlar, amma onların
öldürüldüyü ehtimalı daha çoxdur.
Həmin müdhiş gün, həmin qanlı
faciə barədə çox sayda video, foto
materiallar, möcüzə nəticəsində
sağ qalmış insanların şahidliyi var.
Bu, erməni faşizminin təzahürü
idi. Bu, vəhşiliyin təzahürü idi.
Bu gün bütün dünyada
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası
genişlənir. Bu günlər dünyanın bir
çox ölkələrində matəm tədbirləri
keçirilir. Bu günlər Azərbaycanın
diaspor təşkilatları, ictimaiyyət
“dəyirmi masa”lar, təqdimatlar,
sərgilər keçirir. Bütün foto və
video sənədlər bu böyük faciə
haqqında şahidlik edir. Biz bunu

xatırlayırıq. Bunu heç vaxt unutmayacağıq. Bu faciənin heç vaxt
təkrarlanmaması üçün Azərbaycan
daha güclü olmalıdır. Siz mənim
bu matəm gününü hansı hisslərlə
qarşıladığımı soruşdunuz - hər bir
azərbaycanlının keçirdiyi hisslərlə, günahsız öldürülənlərə görə
dərd, kədər, qurbanlara görə ağrı
hissi, eyni zamanda, ölkəmizi
möhkəmləndirmək qətiyyəti ilə.
Azərbaycan xalqının gələcəkdə
heç vaxt belə faciə ilə
üzləşməməsi üçün ölkəmizin iqtisadi, hərbi potensialını möhkəmləndirməliyik.
Müxbir: İlham Heydər oğlu,
bu müsahibəyə, bizimlə vaxt tapıb
görüşdüyünüzə görə təşəkkür
edirik.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun.
Müxbir: Bu, dövlət üçün
kədərlidir.
Prezident İlham Əliyev: Bu
gün bizimlə burada olduğunuza
görə bir daha sizə təşəkkür etmək
istəyirəm. Çox sağ olun.
Müxbir: İştirak etməkdən
məmnun olduq.
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DAŞKƏSƏNDƏ XOCALI SOYQIRIMI QURBANLARININ ƏZİZ XATİRƏSİ DƏRİN HÜZNLƏ YAD EDİLDİ
Daşkəsəndə Xocalı faciəsinin
iyirimi altıncı ildönümü ilə bağlı
ümumrayon anım tədbiri 26 fevral
tarixində rayon ictimaiyyəti fəallarının iştirakı ilə İcra Hakimiyyətinin iclas zalında keçirildi.
Tədbir Xocalı şəhidlərinin, o
cümlədən torpaqlarımızın ərazi
bütövlüyü uğrunda canlarından
keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə
başladı.
Daha sonra Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev anım tədbirində çıxış etdi.
O, çıxışında dedi:
– 26 il əvvəl – 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə
erməni təcavüzkarları Azərbaycanın Xocalı şəhərində bəşəriyyət
tarixində ən qanlı faciələrlə bir
sırada duran soyqırım törədiblər.
Xocalı faciəsi XX əsrin ən
dəhşətli soyqırım hadisəsi və
beynəlxalq cinayət kimi təsdiq
olunmuşdur. Bu soyqırım zamanı
Azərbaycan xalqı yüzlərlə şəhid
qurban vermişdir.
Xocalı soyqırımı Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi zamanı baş
vermiş ən dəhşətli hadisələrdən
biridir.
1992-ci ilin fevral ayının 25dən 26-na keçən gecə erməni
silahlı birləşmələri keçmiş SSRİyə məxsus olan və o dövrdə
Dağlıq Qarabağın Xankəndi
şəhərində yerləşən 366-cı alayın
bilavasitə köməkliyi ilə yeddi min
nəfərə qədər azərbaycanlı əhalinin
yaşadığı Xocalı şəhərinə 5
istiqamətdən hücum etdilər. Əhali
tibbi xidmət və ərzaq sarıdan ciddi
əziyyət çəkirdi. Şəhərdə çox
sayda xəstələr, yaralılar, qocalar,
qadınlar və uşaqlar var idi.
Həmin gecə dinc mülki əhali,
uşaqlar, qadınlar, qocalar, xəstələr
ağlasığmaz vəhşiliklə məhv edildi. Yalnız təsadüflər nəticəsində
bir qrup Xocalı sakini tarixə
şahidlik etmək üçün sağ qala
bildi.
Xocalı soyqırımı nəticəsində
613 nəfər qətl edildi, 1000-dən
artıq dinc sakin müxtəlif dərəcəli
güllə yarası alaraq şikəst oldu,
1275 nəfər girov götürüldü.
Onlardan 150 nəfərinin taleyi bu
gün də məlum deyil. Qətlə yetirilənlərin 106 nəfəri qadın, 63
nəfəri azyaşlı uşaq, 70 nəfəri ahıl
qoca, şikəst olanların 76 nəfəri
yetkinlik yaşına çatmamış oğlan
və qızlar idi.
Son iki əsrdə erməni millətçi
və ekstremist dairələri xarici
havadarlarının köməyi ilə tarixi
Azərbaycan torpaqları hesabına
xəyali “Böyük Ermənistan”
ideyasını reallaşdırmaq məqsədilə
Azərbaycana
qarşı
ardıcıl
işğalçılıq siyasəti həyata keçirmiş,
bu məkrli məqsədə çatmaq üçün
zaman-zaman amansız terror
aksiyaları və kütləvi qırğınlar,
deportasiya və soyqırım kimi
cinayətlər törətmişlər.
Çoxsaylı tarixi sənədlər
şahidlik edir ki, 1905-1907, 1918-

1920, 1948-1953-cü illərdə
Qafqazda öz tarixi ərazilərində
etnik təmizləmə və soyqırım
siyasətinə məruz qalan yüz minlərlə azərbaycanlı kütləvi surətdə
qətlə yetirilmiş və öz dədə-baba
torpaqlarından didərgin salınmışlar.
1988-ci
ildən
etibarən
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
əsassız ərazi iddiaları yenidən baş
qaldırmışdır.
1988-1989-cu
illərdə 250 mindən artıq azərbaycanlı son nəfərinə kimi Ermənistandakı tarixi torpaqlarından
deportasiya edilmiş, bu qanlı
aksiya zamanı yüzlərlə günahsız
insan – qocalar, qadınlar, uşaqlar
vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir.
İyirmi ildən çoxdur ki, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi, o
cümlədən, Dağlıq Qarabağ inzibati-ərazi
bölgüsünə
daxil
olmayan və 90-cı illərin əvvəllərinədək bütünlüklə azərbaycanlıların yaşamış olduqları 7 rayon
hələ də Ermənistan silahlı

Əliyevin apardığı uğurlu xarici
siyasət sayəsində hazırda bu
soyqımı törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin
məlumatlandırılması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Xocalı
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırıma
obyektiv
qiymət
verilməsi
istiqamətində davamlı olaraq iş
aparılır. Bu baxımdan Heydər
Əliyev Fondu, xüsusilə onun
prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyevanın gördüyü işlər olduqca
təqdirəlayiqdir. Belə ki, fond
bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı
haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir.
Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla xanım

Prezidenti öz çıxışında bütün
dünyaya
səslənərək
deyib:
“Xocalı faciəsi zamanı şəhid olan
azərbaycanlı qardaşlarımızı rəhmətlə anırıq. Dünyada vəhşi
qətliam arayan varsa, bu,
Xocalıdır. İnsanlıq tarixinin ən
böyük zülmlərindən biri 26 il
əvvəl Xocalıda yaşanıb. Dünyada
hər fürsətdə demokratiyadan,
insan hüquqlarından bəhs edib
Xocalı qatillərinə hökm kəsən və
ya bununla bağlı çıxışlar edən bir
ölkə
gördünüzmü?
Görə
bilməzsiniz. Çünki türkə, müsəlmana gələndə onların gözləri,
qulaqları və vicdanları qapanır.
Onlar görməz, duymaz, hiss etməzlər. Amma hər kəs unutsa da, biz
unutmayacaq və unutdurmayacağıq. Xocalı qətliamını da, qardaşlarımıza qarşı işlənən bütün
insanlıq günahlarını da hər zaman
xatırlayacaq və xatırladacağıq”.
Xocalı faciəsi qan yaddaşıdır
və bu faciəni Azərbaycan xalqı
heç vaxt unutmayacaqdır.

qüvvələrinin işğalı altındadır.
Münaqişə nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz əzəli
yurdlarından vəhşicəsinə qovulmuş, on minlərlə adam qətlə yetirilmiş və şikəst edilmişdir. İşğal
zonasında yüzlərlə şəhər və kənd,
minlərlə ictimai-mədəni tikili,
təhsil və səhiyyə müəssisələri, tarixi-mədəniyyət abidələri, muzeylər, məscidlər, müqəddəs sitayiş
yerləri, qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilərək, misli görünməmiş
vandalizm aktına məruz qalmışdır.
Xocalı soyqırımına ilk dəfə
siyasi-hüquqi
qiyməti
Ulu
Öndərimiz Heydər Əliyev verib.
Belə ki, 1994-cü ildə Azərbaycan
xalqının ümummilli liderinin
təşəbbüsü ilə Milli Məclis Xocalı
soyqırımı ilə bağlı qərar qəbul
edib. Həmin qərarla fevral ayının
26-sı Xocalı soyqırımı və Milli
Matəm günü kimi qəbul olundu,
bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara bildirildi, Azərbaycan
xalqının haqq səsi çatdırıldı.
Ölkə Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
çox hörmətli cənab İlham

Əliyevanın təşəbbüsü ilə ayrı-ayrı
ölkələrdə təşkil edilən və faciənin
həqiqətlərinin yayılmasına yönəlmiş “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası da Xocalı
soyqırımının beynəlxalq aləmdə
tanıdılması istiqamətində işləri
daha da sürətləndirib, səmərəsini
artırıb, xalqımızın başına gətirilən
bu faciəni və Ermənistanın işğalçı
dövlət olduğunu dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında çox
mühüm rol oynayıb. Belə ki, halhazırda ondan çox xarici ölkə və
ABŞ-ın 20-dən çox ştatı Xocalı
soyqırımını tam və ya parlament
səviyyəsində qətliyam kimi
tanıyıb.
Bildiyiniz kimi artıq uzun
müddətdir ki, Xocalı həqiqətlərinin dünyada təbliği işində
Azərbaycan və Türkiyə diaspor
təşkilatları
birgə
fəaliyyət
göstərirlər. Fevralın 20-də qardaş
Türkiyə Respublikasının Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) parlament qrupunun toplantısındakı çıxışı zamanı
Azərbaycanın bu haqq işinə
böyük dəstək verib. Türkiyə

Bir vacib məsələ ilə bağlı
bildirmək istəyirəm ki, möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci ilin sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan
iclasında dövlətimizin
Başçısı 2018-ci ili “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti ili” elan
etmişdir. Yüz il bundan əvvəl
müsəlman aləmində ilk dəfə
olaraq demokratik cümhuriyyət
yaradıldığını diqqətə çatdıran ölkə
Rəhbərimiz çıxışında deyib ki, bu
respublikanı Azərbaycan xalqı
yaratdığına görə hər birimiz fəxr
edirik. Bununla bir daha bütün
dünyaya nümayiş olunmuşdur ki,
Azərbaycan xalqı böyük xalqdır,
istedadlı xalqdır, azad xalqdır.
Möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin 2018-ci ili
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
ili” elan etməsi, həm də Azərbaycan
cəmiyyətinin
müstəqil
dövlətçiliyinə sahib çıxmaq iradəsidir.
Azərbaycan xalqının müqəddəratında taleyüklü əhəmiyyətə
malik hadisələrin də hər birinin,

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində azərbaycanlılara qarşı törədilmiş
kütləvi qırğınların da 100 ili
tamam olur. Azərbaycan xalqının
milli müqəddəratı ilə birbaşa bağlı
olan bu faciənin 100 illiyinin qeyd
edilməsi, həm də torpaqlarımızı
bu gün də işğal altında saxlayan
Ermənistanın işğalçılıq tarixinin
mahiyyətini geniş ictimaiyyətə
çatdırmaq imkanıdır.
Milyonlarla həmvətənlilərimiz kimi biz daşkəsənlilər də
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllini ulu
öndər Heydər Əliyev siyasətinin
müdrikliyində və həmin siyasi
kursu layiqincə davam etdirən
ölkə başçısı çox hörmətli cənab
İlham Əliyevin məqsədyönlü
fəaliyyətində görürük.
Xalqımız, o cümlədən də biz
daşkəsənlilər Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli, işğal
olunmuş torpaqlarımızın azad
edilərək
ölkəmizin
ərazi
bütövlüyünün bərpası ümidi ilə
yaşayır və bu günün uzaqda
olmadığına inanırıq.
Birmənalı olaraq bir daha da
əminliklə bildiririk ki, Xocalı
soyqırımının
günahkarları,
xüsusilə qətliyamın əsas iştirakçılarından biri olan Serj Sarkisyan öz layiqli cəzalarını alacaq
və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Çünki bu dəhşətli
cinayət cəzasız qala bilməz. Bu
qanlı faciə təkcə Azərbaycan
xalqına qarşı törədilmiş qətliyam
deyil, o həm də bütün insanlığa,
bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bir
cinayətdir.
Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin, əziz ruhları şad
olsun!
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyevin dərin məzmunlu nitqindən
sonra tədbirdə iştirak edən digər
natiqlər də Azərbaycanın azadlığı,
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş
və bu amansız soyqırımın qurbanına çevrilmiş dinc, günahsız
soydaşlarımızın keçdiyi məşəqqətli həyat yolundan söhbət açıb
faciənin ağır nəticələri, sağalmaz
yaraları, cinayətkar və işğalçıların
öz layiqli cəzalarını almaları
istiqamətində hər birimizin
üzərinə düşən məsuliyyət və vəzifələr haqqında çıxışlar etdilər.
Qeyd edək ki, Xocalı
soyqırımının 26-cı ildönümünün
Daşkəsən
rayonunda
qeyd
edilməsi münasibətilə Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müvafiq sərəncamı əsasında
hazırlanmış tədbirlər planına
uyğun olaraq rayonun bütün
ümumtəhsil məktəblərində, idarə,
müəssisə və təşkilatlarda, inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərdə silsilə anım tədbirləri keçirilmiş, rayon sakinləri təşkil olunan anım tədbirlərində erməni
vəhşiliyinə, ötən əsrin ən amansız
soyqırımına öz kəskin etirazlarını
bildirmişlər.
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Sed hezaran kes, bona komkûjîya Xocalîyê meşîyan
Ev roj, 26-ê şûbatê sed hezaravan kes, bi
serokê komara Azerbaycanê birêz Îlham
Elîyêvva, ji meydanê ``Azadî``yê heya
peykela şehîdên Xocalîyê meşîyan û gul û
sosinava şehîda bîr anîn. Serokê komara
Azerbaycanê birêz Îlham Elîyêv der bare
komkûjîya-qetlîyama Xocalîyê axifî û got:
``Emê komkujîya-qetlîyama Xocalîyê çawa
``Komkûjîya Gel`` li cîhanê bidine nasandin...

Trajêdîya-şepûka û komkûjîya
gellên bajarê Xocalîyê...
Li qurna (sedsala) XX-a, XOCALÎ wek
Helepçe, Dêrsim, Mahabat komkûjîyek ji alîyên
nijatparêzên ermenî bi harîkarîya eskerên sor, yê
sovêtêye berê hat qetandin.
Di sala 1992-a, şeva ji 25-a derbasî 26-şê
şûbatê li bajarê haşitî xwaz Xocalîyê şepûkek,
komkûjîyek ji alîyên “mirovahî“-yê, ji alîyên
ermenîyan hat kirin. Dijminên nijatparêz wê şevê
bajarê Xocalîyê bi xwîna gel sor “xemiland“.
Li Qerebaxê şer dom dikir, Xocalî navçek li
navbera Qerebaxê û Axdamê bû, hê şer ne
gêhêştibu wur, ne dihate aqilê tu kesî ermenî wê
wextekî şeva zivistanê êriş bike ser bajarê
Xocalîyê û gellên am û tam qetlîyam bikin. Her
der bi berfa sipî hatibu xemilandin.
Roja 25-ê şeva şûbatê, derbasî 26-a bunê bi
harîkarîya korpusa tangên û topên rusaye 366-a
eskeranva êrişî bajarê Xocalîyê kirin û jin-zarok,
kal-pîr, keç-xortên dest vala hatin qetlîyam kirin.
Yê dîl ketî hê jî tu agahî jê tunene, yê ku revîbûn
daristanê bi serma şehîd ketibûn.
Hinek xwe gîhandibun gundan û silamet
mabun. Lê miqabin wê şevê faşîstên ermenî 613
mrov qetl kiribûn, kîjanî ku ji wana 63 kes zarok,
106 kes jin, 70 kes kal û pîrbûn. 8 malbet bi
temamî hatine tunekirin, 25 zarok dê û bavên
xwe unda kirine, 130 zarok hinek bavên xwe,
hinek jî daykên xwe unda kirine. 487 mirov
kîjanîku ji wana 76 zarok giran brîndar bibûn.
1275 mrov dîl birine, 150 mirov undaye.
Hine kesên ji Xocalîyê saxin, agahî didin
wekî, pirranîyê gellên Xocalîyê azerî û kurd
bune û serkarê dewleta Azerbaycanêye wî çaxî,
Ayaz Mutellîbov bi zane Xocalî bê parastin hîştine û bona wê jî bû sedemê qetlîyamê. Heya
hatina Hêyder Elîyêve hertim zindî, tu kes pirsa
Xocalîyê dernedixiste rojevê, wextê Hêyder
Elîyeve hertim zindî hat ser kar, bajarê Xocalî
wek bajarê şrhîda nav kir û buyerên Xocalîyê
derxicte rojeva Azerbaycanê û cîhanê. We rojê,
26-ê şûbatê çawa roja komkûjîyê elam kir. Her
sal gellên Azerbaycanê, 26-ê şûbatê wek roja
komkûjîyê derbas dikin û dengên xwe digîhînine cîhanê, wekî gelên cîhanê bizanibin
ermenî çi şepûk anîne sere gelên Azerbaycanê
piranî sere gelên azerî û kurd. Daxwazîya me
ewe wekî, rewşenbîrên me wek Çeto Omerî
bên Azerbaycanê, agahî hildin, ji van buyaran
agahdarbin û agahîyê bidine sazîyên gelên me
wusa jî sazîyên cîhanê, wekî nijatparêzên
ermenî li Ermenîstanê, Laçînê, Kelbecerê,
Kubatliyê, Cebrailê çi şepûk anîne serê gelên
Azerbaycanê û gelên kurd.
Amadekar: Tahir Silêman
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Xocalı soyqırımnın bünövrəsi erməni daşnaklar tərəfindən 1897-ci ildə Xanasorda 40000
kürd və türk xalqlarının qətli ilə başlayaraq, Qərbi Azərbaycanda, Qarabağda, Naxçıvanda,
Bakı və ətraf rayonlarda və sonda 26 fevral Xocalı soyqırımına qədər gəlib çatmışdır

Kürd yoxsa Erməni Soyqırımı; Fərziyyələr və Həqiqətlər
Hərdən biz ata-babalarımızın nəsihətlərini unuduruq, özü də tez unuduruq.
Babam Kürd Musa, ömrünün sonuna-yəni
115 yaşına qədər Qərbi Azərbaycanın
Vedibasar əyalətində yaşamışdır. O, hər
zaman ermənilərin müxənnət olduq larından danışardı və bizə tövsiyəsi də o
olardı ki, ermənilərə eti bar etməyin.
Çünki, onlar fürsət düşən kimi, öz pis

məsələsində çox da əhəmiyyətli olmayan
bir problemi ( demoqrafik ağırlığına görə )
önə çıxarır
çünki,
"tarix boyunca
ermənilərlə kürdlər anlaşmamışlar və
1915 –ci ildə erəməniləri osmanlılarla birlikdə kürdlər də soyqrıma məruz
qoyublar”.
İlk olaraq, yalnız kompleks bir problem
olan erməni - kürd əlaqələri və problem-

əməllərini həyata keçirəcəklər.
Mən ona qədər erməni-müsəlman
davası görmüşəm. “İtlə yoldaş olanın
zopası əlində olmalıdır”, deyə bizə nəsihət verərdi. Son günlərdə erməni
soyqırımında əhəmiyyətli rol aldığı iddia
edilən kürdlər və bu rol səbəbiylə kürdlər
tərəfindən ermənilərdən istənilən üzrlər
danışılmaqdadır. Görəsən, Xocalı, Xanasor, Sorkuli və bu kimi yüzlərlə şəhər və
kəndlərdə aparılan soyqırımınlar üçün
erməni daşnakları nə vaxt üzr istəyərək
soyqırım iddialarından əl çəkəcəklər.
1915-ci ildə yaşanan acı hadisələrlə
üzləşmək nə qədər lazımdırsa , kürdlərin
də bütünlüklə olaraq bu qırğında iştirak
almadıqlarını söyləmək və müdafiə etmək
də bir o qədər əhəmiyyət ifadə
etməkdədir. Bu mövzu ilə əlaqədar
araşdırmaçı -yazar və dilçilik mütəxəssisi
Mamostə Əziz Cəvonun keçdiyimiz aylarda rusca nəşr olunmuş məqaləsindən
bəzi
məqamları
dərc
etməyimizi
məqsədəuyğun hesab etdik.
Doğruları görmək lazımdır ... - Eziz
Cəvo
Modest Kolerovun "Yeni partlama
nöqtələri: Kurdistan, Qarabağ və Rusiya"
başlıqlı məqaləsi içində yaşadı ğımız
dövrdəki dünya siyasətinin bir sıra aktual
mövzularına öz prizmasından baxır.
Məqalənin yazarının təqdim etdiyi, eyni
müddət içərisində yaşanan bu problemlərin strateji və geosiyasi istiqamətlərinin
analizlərini özünəməxsus şəkildə təhlil
edir.
M. Kolerov deyir ki: " ... Ermənistanın
geosiyasi zəifliyi və kürdlərin dövlətin səhnəsinə çıxmaları , obyektiv olaraq bir dəfə
daha erməni siyasətində , zəmanət sistemləri arasında - əsgəri olaraq Kollektiv
Təhlükəsizlik Razılaşması Təşkilatında ,
siyasi olaraq da ABŞ və NATO da sağlam seçki edə bilmə problemini deyil,
amma
Dağlıq
Qarabağın
idarəsi

ləri haqqında deyil , eyni zamanda
Osmanlı İmperatorluğunda yaşamış digər
millətlərin əlaqələri və problemləri haqqında da belə ayaqüstü bir şey söyləmək
gərəksizdir. Bu mövzular xüsusi diqqət
tələb edir. İkincisi M. Kolerovun ən sonunda dövlətləşmə yoluna girmiş Kürdlərin
guya erməniləri soyqrıma məruz qoymaları fikri tamami ilə yanlış və absurddur.
Başda deyilməsi lazım olan; yunanlıların , kürdlərin , assurilər və Osmanlı
İmperatorluğunda yaşayan türk olmayan
digər millətlərin soyqrımlarından olduğu
kimi erməni soyqrımının da bu dövlətin
siyasətinin bir nəticəsi olduğudur.
Soyqırım , bir dövlətin öz vətəndaşlarından bir seqmentə və ya başqa ölkədəki
insanlara qarşı tətbiq məhv siyasətidir.
Soyqırım termini , nəticələri nə qədər trajik olursa-olsun , dövlət statusunda
olmayan millətlər və dini icmalar arasında
baş verən qarşıdurmalar üçün istifadə
edilə bilməz və onlar üçün etibarlı ola
bilməz . Və Osmanlı İmperatorluğunda ,
kürdlər və ermənilər arasındakı qarşıdurmaların nəticəsi də tragik olmuşdur. Bunu
inkar etmək mümkün deyil. Amma
soyqırım tamamilə fərqli bir hadisədir .
Məqsədi bir milləti və ya dini bir birliyi
tamamilə məhv etmək istəyi olan bir
dövlət siyasətidir.
Xainlər və günahkarlar öz xalqlarından
deyildirlər! Kürdlər bu günə qədər davam
etdirilən soyqırım siyasətinə qurban
edilmişdir və xainlərin işlədikləri cinayətlər
səbəbiylə
bütün
xalqın
cinayət
məsuliyyətinə cəlb heç bir dayağının ola
bilməyəcəyi kimi ermənilərində bu iddialarının əsası və dayağı yoxdur.
Bir də tarixi həqiqətlərə müraciət edək.
Ən başda, Vazgen Kazaryanın məşhur
erməni alimi Stepan Boqosyana yazdığı
məktuba baxaq. ( S. Boqosyan - alim,
Sovet Ermənistanı Radio- TV nəşrləri

komitəsi köhnə başçısı , Ermənistan
Kommunist Partiyası köhnə I katibi - AM).
"- Hörmətli Stepan Bogosyan ! ...
Məqalədən ortaya çıxan budur ki , Xanasor hərəkəti erməni millətinin yaddaşında
qorunduğu kimi reallaşmamış . Bununla
nə demək istəyirsiniz? "Ey ermənilər, əgər
indiyə qədər erməni fədailerinin ( Hayduk
) silahlarını qadın və uşaqlara doğrultmadıqlarını və güllələmədiklərini zənn
edirsinizsə yanılırsız. Güllələdim ! Həm
də necə güllələdimmi demək istəyirsiniz ?
Bunumu göstərmək istəyirsiniz? Xalqın
gözündə fədailərin əziz xatirəsini alçaltmaqmı istəyirsiniz? "- Bu məktub"
ՀայԱրիներ "(" erməni aryanlar " , № 63 , 64,
Oktyabr , 2005) qəzetində və daha sonra"
ՀԱՅԱՐԻԱԿԱՆՉ "(" Zovarmari – Ermənilerin səsi ") saytında nəşr olundu.
Vazgen Kazaryanın söz açdığı Xanasor hərəkəti haqqında ermənilərin “narıland.com “saytından oxuyuruq: (Xatırladım ki, bu hərakatı ermənilər müqəddəs
hərakat hesab edirlər N. Ə.)
" Xanasor hərəkəti 25-27 İyul 1897 "
başlığı altında belə yazılıb: " Xanasor
hərəkətı erməni döyüşçülərindən ibarət
olmuşdur. Bu hərakatın məqsədi Mazrik
Kürd Tayfaları İttifaqını məhv etmək idi. Bu
hərakat Daşnak Partiyası tərəfindən
yaradılmışdır. Onların məqsədi bu tayfanın
döyüş gücünü məhv etmək və intiqam
almaq idi və onlar kürdlərdən intiqam
aldılar. (Nəyin intiqamını görəsən? N.Ə) 25
İyul 1897-ci ildə səhərə yaxın vaxtda 250
(başqa qaynaqlara görə, 150-300 arası)
döyüşçülərlə bir basqınla Mazrik Kürd
Aşiretinə hücum etdilər və zəfər qazandılar

. Məqalədə isə yalnız
25 inansın
öldürüldüyü yazılıb. (başqa qaynaqlara
görə -20 ). Bu ortaya çıxan sayı tərəflərin
döyüşdə verdikləri itkin sayı deyil . Ayrıca
məqalədə izah edildiyinə görə iki erməni
keşiş də silahlı qruplarla birlikdə bu
hərəkətə qatılmışdır. Xanasora edilən
hücumun 1915-ci il hadisələrindən 18 il
əvvəl icra edildiyinə diqqət yetirək. 1915ci ilə gəlindiyində kürdlərin yeni bir Xanasor qisası quruplaşdığının yetişdiyini də
anlamaq lazımdır. Ermənilərə qarşı nifrət
səbəbi olan, erməni fədailərinin hərəkətlərinin xatirələrindən gücünü almış bu
kürdlərin bir hissəsinin ermənilərə qarşı
cəzalandırma əməliyyatlarında iştirak
etmiş ola biləcəkləri qəbul edilə bilər.
Xanasor hərəkətı erməni hərbiçilər tərəfindən edilən tək qanlı hücum deyil
Ermənilərin
onlarla belə hücumları
olmuşdur, lakin Osmanlı
hokuməti
əhəmiyyət verməmişdir.
Sərhat bölgəsində bir Yezidi Kürd də
zamanında mənə buna bənzər bir hadisə
söyləmişdir. 1915 –ci il hadisələrindən
sonra qaçqın olaraq 1918-ci ildə yaxın
qohumlarıyla birlikdə Ermənistandakı
Kürd kəndimiz
Pampada məskunlaşmışdır. Onun dediyinə görə, kürd kəndi
Sorkuli (yüzlərlə evə sahib böyük bir
kənd) eyni şəkildə bir gecədə yox edilmiş
əhalisi qətlə yetirilmişdir. Gecə vaxtı
kəndə hücum edən ermənilər kəndin
bütün sakinlərini qətlə yetirmişlər və
kəndə od vurub yandırmışlar.
O zaman qətlə yetirilmiş kürdlərin
fotoşəkillərini çəkəcək və ya hadisələri
detallarıyla yazacaq olan kəslər yox idi. Bu

... Basqın 27 İyulda sona çatdı ".
Bu məqalədə döyüşçülərin əsas
olaraq tayfanın kişilərini öldürdüklərini
qadın və uşaqlara isə toxunmadıkları
yazılır. Amma silahlıların döyüş taktikalarını azca da olsa bilən anlayır ki, ani
bir hücumda , hələ ortalıq aydınlanmadan
səhərə yaxın, insanın çoxu yuxudaykən
bu hücum edilibsə , kişilərin harada , yaşlı
qadın və uşaqların harada olduqlarını
bilməyin mümkün ola bilməyəcəyini anlar.
Bu üç günlük müharibənin sonunda
Mazrik Kürd Aşireti bütünlüklə qətlə
yetrilmiş,
40.000
qədər
insan
öldürülmüşdür (bax: http://www.aztagdaily.com/archives/22143 40.000 insan öldü)

siyasət bu gün də icra edilməkdə və yenə
kimsədən bir səs çıxmır. Kürd xalqı
etmədiyi şeylər üzündən günahkar gösterilmə siyasətinin , haqsızlığının və əxlaqsızların əxlaqsızlığının qurbanı olmuşdur.
Kürdlər , Osmanlı Dövlət mexanizmində
silah vəzifəsi görmüş bu xainləri günahkar
elan etmiş olmalarına baxmayaraq,
ermənilər qanlı "Xanasor qətliamının"
ildönümünü "zəfər günü " kimi, bir bayram
kimi qeyd edir və bu hücuma həsr edilən
mahnı və marşları oxuyurlar. Erməni siyasi
liderləri bu qanlı və faciəli hadisəni tərifləmə və ucaltma fikirlərindən bu günə
qədər əl çəkməyiblər..
Səhifəni hazırladı: Tahir Süleyman
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Xocalı soyqırımı Kürdüstanın Ərbil
şəhərində keçirilən konfranslarda qaldırılıb
Kürdüstan bölgəsinin Səlahəddin universitetinin rektoru Əhməd Dzeyinin rəhbərliyi ilə “Osmanlı dönəmində Yaxın Şərq
və Kürdüstanın siyasi durumu” mövzusunda 17 ölkənin iştirakı ilə keçirilən konfransa
Azərbaycandan beş nəfərlik nümayəndə
heyəti də dəvət olunmuşdur.
İlkin olaraq türkmən Yazıçılar birliyinin
sədri və “Yurd” dərgisinin baş yazarı, sabiq
türkmən millət vəkili Əsəd Ərbil, Ərbil

şəhərində Yazıçılar Birliyinin konfransında
iştirak etmək üçün bizi dəvət etdi. Mövzu
“Hələbçədə, Balisanda kürdlərin, türkmənlərin Səddam Hüseyn tərəfindən kimyəvi
silahlarla soyqırıma məruz qalması”
mövzusunda, yaxşı yazarlara təqdimat
keçiriləcəkdi. Əsəd Ərbil başda olmaqla
türkmən və kürd şair və yazıçıları bizi də
dəvət etdilər və biz konfransa getdik.
Yazıçılar Birliyinin konfransında, mən cəhd
etdim ki, ermənilərin 1992-ci ildə Azərbaycanda yaşayan türklərə, kürdlərə qarşı

törətdikləri faciələri, ələl xüsus Xocalı
soyqırımı məsələsini gündəmə qoyun.
Əvvəlcə onlar tərəddüd etdilər və dedilər ki,
bu gündəlikdə yoxdur. Amma mən təkid
etdim, Xocalı ilə bağlı apardığımız kitabları,
şəkilləri göstərdik. Dedik ki, Səddam
Hüseyn kimyəvi silahla insanları kütləvi
şəkildə qırıb. Ermənilər isə qırmaqdan
əlavə insanların gözlərini çıxardıblar,
başlarının dərisini soyublar. Yəni bunlar
daha dəhşətlidir. Xocalıda azəri türkləri ilə
bərabər kürdlər də olub.
Yəni təkidlə məsələni gündəliyə
saldırdım.
XIX
əsrdən
ermənilərin
Qarabağa gətirilməsi, 1915-ci illərdə
erməni-türk müharibəsi dövründə camaatın
Qərbi Azərbaycandan məcburi İrana
mühacirət olunması, Sovet hökuməti
dövründə qayıtması, 1937-ci ildə kürdlərin
Orta Asiya və Qazaxıstana sürgün olunması, 1947-ci ildə azərbaycanlıların Qərbi
Azərbaycandan kütləvi şəkildə deportasiya
edilməsi, Dərələyəz, Zəngəzur mahallarının boşaldılması məsələlərini tarixi faktlarla gündəmə gətirdim. Xocalı məsələsinə
geniş yer verərək orada olan hadisələri,
əlimizdə olan məlumatları çatdırdım. Apre-

lin 16-da Səlahəddin Universitetində 17
dövlətdən gələn qonaqların iştirak etdiyi
konfransda mən Xocalı məsələsini qaldırmaq istədim. Bu zaman konfrans rəhbərliyi

qeyd etdi ki, bu tarixi bir mövzudur, siyasi
mövzu deyil. Dedim o halda icazə verin xaricdən gələn jurnalistlərlə mətbuat konfranslı keçirim. Biz Xocalı ilə bağlı əlimizdə

məlumat verdik, onlara əlimizdə olan
vərəqələr payladıq. Ayın 20-də mən
məsələni
Kürdüstan
parlamentinin
gündəminə qoymağa çalışdım. Lakin Siyasi
Bürodan bizə bildirdilər ki, biz Kürdüstan
Hökuməti olaraq dəfələrlə Azərbaycan
hökuməti ilə diplomatik əlaqələrə girməyə
çalışsaq da, bu məsələ hələ də baş tutmayıb. Dedilər 50-yə yaxın ölkənin səfirliyi,

olan 300-400-ə qədər şəkilləri, fakt olaraq
çıxartdıq və xaricdən gələn jurnalistlərə
təqdim edərək başa saldıq ki, belə bir
hadisə baş verib. 50-dən artıq xarici jurnalistə 20 yanvar hadisələrini, Qarabağ hadisələrində partladılmış avtobusları, Bakı met-

konsulluğu Kürdüstan bölgəsində var.
Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycan
hökuməti soyqırımla bağlı bizə müraciət
etməyib. Ona görə də məsələni Kürdüstan
parlamentinə qoya bilmərik. Bu, qanundan
kənardır. Türkiyənin Ərbildəki konsulunun

rosundakı terror aktını əks etdirən şəkillər
payladıq. Onlarda böyük maraq oyandı və
dedilər ki, niyə Azərbaycan hökuməti və
diasporası bu məlumatları bizlərə çatdırmır,
bizimlə əlaqə saxlamır? Mən də onlardan
xahiş etdim ki, siz də konferans rəhbərliyinə deyin, Xocalı soyqırımı məsələsini
gündəliyə salarsa, biz konfrans iştirakçılarına Xocalı məsələsini şərh edərik. Xaricdən
gələn jurnalistlərlə yerli jurnalistlər gedib
konfrans rəhbərliyindən xahiş etdilər və bu
məsələnin
gündəliyə
qoyulmasının
razılığını aldıq.
Konfrans qabağı biz Xocalı, Qarabağ,
20 yanvarla bağlı 400-dən artıq şəkil və
məlumatlar payladıq. Ondan sonra mən
Xocalı soyqırımı ilə bağlı, Azərbaycanla
bağlı geniş çıxış etdim. Çıxışım böyük
alqışlarla qarşılandı. Bundan sonra müxtəlif
siyasi partiyalarla görüşdük və Azərbaycanın başına gətirilən hadisələri gündəmə
gətirdik. Mən universitetin tarix və ədəbiyyat fakültəsində də müəllim və tələbələrlə
qarşısında seminar keçirdik, tarixi hadisələr, başımıza gələn bəlalar haqqında

müavini İbrahim bəylə görüşdük. O da dedi
ki, Xocalı məsələsinin qaldırılması çox
yaxşı oldu. Əgər burada Azərbaycan səfirliyi olarsa biz bu məsələni daha qabarıq
şəkildə gündəmə gətirə bilərik. Beləliklə
biz Azərbaycanla bağlı beş konfrans və
seminar keçirtdik. Türkmən Yazıçılar Birliyində, Türkmən Mədəniyyət Mərkəzində
olduq, Molla Musa Bərzaninin məzarını
ziyarət etdik”. Tahir Süleyman onu da
vurğuladı ki, “Diplomat” qəzetinin idarə
heyəti adından İraqda Azərbaycan səfirliyinin açılması üçün ölkə prezidenti İlham
Əliyev cənablarına iki dəfə müraciət ediblər, lakin Xarici işlər nazirliyinin verdiyi
cavab sabitliyin olmamasıdır.
Azərbaycanın İraqda səfirliyin açılması
haqqında 2010-cu il noyabrın 12-də prezident İlham Əliyevin sərəncamı var. Lakin
nədənsə, bu sərəncam indiyə qədər icra
olunmayıb. Ermənistanın səfirliyi isə on
illərdir İraqda fəaliyyət göstərir. Arzu edirik
ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanın da
səfirliyi Kürdüstan bölgəsində fəaliyyət
göstərsin.
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Kürdüstan muxtariyyətində Azərbaycan söhbəti...

Xocalı faciəsi Ərbil şəhərində anıldı; müxbirimiz Şimali İraqdan yazır...
Azərbaycandan Şimali İraqın
Kürdüstan muxtariyyətinin paytaxtı Ərbil şəhərinə gedən 5
nəfərlik nümayəndə heyəti artıq
bu ölkəyə çatıb. Məlum olduğu
kimi, “Diplomat” qəzetinin baş
redaktoru Tahir Süleymanın
təşəbbüsü ilə 5 nəfərlik nümayəndə heyəti Səlahəddin Universitetində keçiriləcək “Osmanlı imperiyası dövründə Yaxın
Şərqdə ictimai-siyasi vəziyyət”
mövzusunda konfransda iştirak
etməyə dəvət olunublar.
Heyətdə təşkilatçıların dəvətini qəbul edən “Yeni Müsavat”ın
əməkdaşı Emil Salamoğlu da
var.
Nümayəndə
heyətinin
Ərbildə yaşayan kürd və türkmən ziyalıları, eləcə də hökumət
təmsilçiləri, ədiblərlə görüşləri

lar.
Yalnız
şübhələndikləri
adamları saxlayırlar. Ərbil İraqın
ən sabit bölgəsidir. Ona görə də
başqa əyalətlərdən Ərbilə axın
var. Şəhərdə tikinti bumu
yaşanır. Hər yerdə binalar inşa
edilir, parklar salınır. Türkiyə
mətbuatının da yazdığı kimi,
görünən
budur
ki,
Ərbil
gəlişməkdə
olan
yüksək
səviyyəli bir paytaxtdır.
Nümayəndə heyəti aprelin
14-də Ərbil şəhərində təşkil
olunmuş Kürdüstan Yazıçılar
Birliyinin tədbirində iştirak edib.
Tahir Süleymanın təşəbbüsü ilə
proqramda olmayan Xocalı
faciəsi ilə bağlı mövzu gündəmə
salınıb və çıxışçıların sırasında
T.Süleyman Xocalı faciəsində
ermə nilərin başımı za gətirdiyi
fəlakətləri
konfrans
iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
Türkmən Yazarlar Birliyinin
sədri Əsəd Ərbil və İdarə Heyətinin üzvü Riyaz Dəmirçi də konfransda dəvət əsasında iştirak
ediblər. Tədbirin əsas məqsədi
Səddam Hüseynin hakimiyyəti
dövründə kütləvi qırğına məruz
qalan hələbcəlilərə dair bədii
əsər yazan ədiblərin mükafatlandırılması olub.
Konfransda
ölkənin
mədəniyyət naziri Doktor Kava
Mahmud və Ərbil valisi Nevzad
Hadi iştirak ediblər.
Mərasim Hələbcə və Xocalı
qətliamı
qurbanlarının
bir

Xatın, nə də Sonqimidir. Xocalı
faciəsi daha ağır və dözülməz
olub. Bu ağrı yaddaşımızdan
heç vaxt silinə bilməz”.
T.Süleyman Xocalı soyqırımında qətlə yetirilənlərin statistikasını açıqlayıb və vurğulayıb
ki, bu dəhşətli faciə haqda bütün
dünya məlumatlı olmalıdır: “Xocalıda 623 nəfər həlak olub, 8
ailə tam məhv edilib, 25 uşaq
hər iki valideynini itirib. 230 uşaq
bir valideynini itirib.
1275 nəfər əsir götürülüb.
Xocalıya 5 milyard manat ziyan
dəyib.
İnsanlarımıza
zülm
olunub. Körpələr, yaşlılar, qadınlar amansızlıqla qətlə yetirilib.

dəqiqəlik sükutla yad edilməsi
ilə başlayıb. Hələbcə qətliamı
ilə bağlı Ərbil valisi və başqa
yetkililər çıxış ediblər.
Daha sonra Tahir Süleymana söz verilib. Azərbaycan
mediasında birmənalı qarşılanmayan T.Süleyman “Yeni Müsavat” müx birinin birbaşa mü şahidəsi olan konfransda erməni faşist lərinin Xocalıda
azərbaycanlıların başına gətirdiyi müsibətlərdən, vəhşiliklərdən söz açıb. Qeyd edib ki,
illər keçdikcə bizi göynədəcək
bu faciə xalqımızın yaddaşından silinməyəcək:
“Əksinə, xalqı mıza daha
dözümlü
olmağa,
erməni
şovinizminə qarşı mətin mübarizə aparmağa səbəb olacaq.
Xocalı faciəsi nə Hələpcə, nə

Nə yaxşı ki, Çingiz Mus tafayev kimi oğullar həyatlarını
təhlükəyə ataraq bu hadisələri
çəkib bütün bəşəriyyətə çatdırıblar. Xocalı bizim sağalmaz
yaramız, ana-bacılarımızın ahnaləsi, körpələrimizin göz yaşlarıdır”. T.Süleymanın çıxışına
görə konfrans iştirakçıları ayağa
qalxaraq alqışlayıblar. Konfransdan sonra onlar Xocalı hadisəsinin Ş.İraq ictimaiyyətinə lazımi şəkildə çatdırılmamasından
şikayətləniblər. Yekunda Ş.İraqın mədəniyyət naziri və Ərbil
valisi Hə ləbcə mövzusunda
yazan bədii əsərlərin qaliblərini
mükafatlandırıblar.

nəzərdə tutulur.
Bu
görüşlərdən
əlavə,
müxbirimiz Şimali İraqda ictimaisiyasi vəziyyət haqda reportajlar
da hazırlayır. Reportyorumuzun
bölgə ilə bağlı ilkin təəssüratları
belədir:
“Şimali
İraqın
sərhəd
qapısından şəhər mərkəzinə
qədər yoxlanış məntəqələrində
əli silahlı polislər şəhərə daxil
olan hər kəsə nəzarət edir.
Şəhərin giriş-çıxışında hər bir
maşın yoxlanılır, maşındakı şübhəli sərnişinlərin pasportlarına
baxılır. Burada deyilir ki, polislər
terrorçuları bir baxışdan tanıyır-

Emil SALAMOĞLU,
musavat.com
“Diplomat” qəzetinin
240-cı sayından
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ErmƏnilƏrin “DƏnizDƏn DƏnizƏ” ErmƏnistan
xülyasini gözünDƏ qoyan İsmayil ağa simko
îü ëó Úÿ ôÿð àü à íû Òÿ á ðè çÿ äÿ âÿò åò äè.
Éàõ øû íèéé ÿò ëè âÿ Ãó 1880-úè èë äÿ áþéöê èí ãè ëà áè ùÿ - ðà íà èíà ìû îëàí Úÿ ôÿð àüà äàé û ñû
ðà êà òà áà ø ëàé àí Øåéõ Óáåé äóë ëà Ìèð çÿ âÿ àë òû ãî ðóé óú ó ñó èëÿ áèð èí ãè ëà áû íûí éà òû ðûë ìà ñûí äàí ñî íðà ëèê äÿ Òÿ á ðè çÿ ýå äèð âÿ èëê þíúÿ
Èðàí Êöðäöñòà íûí äà, ÿøè ðÿò ðÿ è ñè âÿ éàõ øû ãàð øû ëà íûð.
äÿ ðÿ áÿé ëÿ ðè íèí ðÿù áÿðë èé èí äÿ ñèé à Î âàõò ëàð Ãàô ãàç ëàð äà åð ìÿ íè ñè âÿ ìèë ëè ìÿã ñÿä ëÿð ëÿ áà ø ëàé àí ëÿð ðóñ ùà âà äàð ëà ðû íûí êþ ìÿéè èëÿ
ùÿ ðÿ êàò äå ìÿê îëàð êè, ñî íà éåò äè.
Òöðêèéÿ,
Èðÿ âàí
âÿ
Àçÿð áàéú à íûí ìöõòÿ ëèô
áþ ëý ÿ ëÿ ðèí äÿ âÿ åëÿúÿ äÿ
Øà óìé à íûí âÿ Ìè êîé à íûí ïëàí ëà ðû ÿñà ñûí äà Áà êû äà Àçÿ ð áàéú àí ëû ëà ðûí
ñîé ãû ðû ìûí à áà ø ëà ìûø äû ëàð. Îí ëà ðûí ïëàí ëà ðû íà
ýþ ðÿ, áó ýöíêi èøü àë
îëóí ìóø ÿðà çè ëÿð, Çÿ íý ÿ çóð, Nàõ ÷û âàí, Ýÿíúÿ,
Ãà çàõ, Òî âóç, áèð ñþç ëÿ,
Êöðÿ ãÿ äÿð îëàí ÿðà çè ëÿð, Áà êû âÿ Áà êû ÿò ðà ôû
ÿðà çè ëÿð îí ëàð òÿ ðÿ ôèí äÿí
ñîé ãû ðûì àïà ð û ëà ðàã èøü àë
î ëóí ìà ëûé äû.
Íèçàìöë-Ñÿëòÿíÿ
1915-úè èë äÿ Òöðêèé ÿ äÿ
êöðäëÿð òÿ ðÿ ôèí äÿí áó ðóí ëà ðû îâó ëà ðàã ýå ðè
ãàé û äàí
åð ìÿ íè ëÿ ðèí
àñàé è øè
ïîç ìà ëà ðû íûí
ãàð øû ñû íû àë ìàüà âÿ õàë ãûí ýö âÿí ëèé è íè ñàõ ëà ìàã èøè íè Úÿ ôÿð àü àéà
ùÿ âà ëÿ åò ìÿê èñ òÿ äèé è íè
áèë äè ðèð. ßë àë òûí äàí èñÿ
îíó þëäöðìÿé èí ïëà íû íû
ùà çûð ëàé ûð ä û. Ìÿ ñÿ ëÿ èëÿ
Êÿë áàüû, Úó à í ðóéè êè ìè ÿøè ðÿò ëÿ ðèí áàü ëû ïëà íû ùÿé à òà êå ÷èð ìÿê äÿí
àü ûð âå ðýè þäÿ ìÿ ëÿ ðè ñÿ áÿ áèí äÿí þòðö áó ðà ýÿ ëè øè íèí åð òÿ ñè ýöíö
çà ìàí-çà ìàí áàø ãàë äûð äûã ëà ðû Úÿ ôÿð àüà Íè çàìöë-Ñÿë òÿ íÿ èëÿ
öñéàí ëàð ýåð ÷ÿê äÿ ìè ëëè ìÿã ñÿä - ýþðöøìÿ ê ìÿã ñÿ äè ëÿ âà ëèéÿ àèä
ëÿð äÿí âÿ éóðä ñå âÿð áèð àí ëàé ûø äàí îëàí ãî íàã åâè íÿ ýþí äÿ ðè ëèð.
áàø ãàë äûð ìûø äû.
Àíú àã îíóí þëäöðöëìÿ ñè ö÷öí ãî Ìó çàô ôÿ ðóä äèí øàù çà ìà íûí äà íàã åâè íèí ÷å â ðÿ ñè íÿ òàï øû ðûã ëà
Èðàí ùÿð áà õûì äàí àü ûð ÷ÿ òèí ëèê ëÿð - ëà çû ìè ïóñ ãó ëàð ãó ðóë ìóø, ñè ëàù ëû
ëÿ öç-öçÿ ãàë äû. Þë êÿ íèí ýÿ ëèð âÿ àäàì ëàð óéü óí éåð ëÿð äÿ éåð ëÿø äè çÿ íý èí ëèê ãàé íàã ëà ðû èô ëà ñà óü ðà äû. ðèë ìèø äè.
Ùÿð ÿøè ðÿò ðÿ è ñè þçöíöí áþ ë ýÿ ñè íÿ
Úÿ ôÿð àüà ùÿð øåé äÿí õÿ áÿð ñèç
ìöñòÿ ãèë ùþ êó ìÿò êè ìè áà õûð äû. ãî íàã åâè íÿ ýÿ ëèð âÿ Ãà ðàú à äàü ëû
Èðàí Êöðäöñòà íûí äà Ñÿë ìàñ (Øà - Ìÿù ìÿä Ùöñåéí õàí Çÿð ùà ìè âÿ
ïóð), Óð ìèéà (Ðçà èéÿ) âÿ ÿò ðà ôû íû í àäàì ëà ðû òÿ ðÿ ôèí äÿí éàé ëûì àòÿ øè ÿí áþéöê êöðä ÿøè ðÿ òè îëàí Øû êà êè - íÿ òó òó ëà ðàã þëäöðöëöð. Úÿ ôÿð àü ëÿð ùþ êó ìÿ òÿ òà áå îë ìóð äó. Ñûì - à íûí àäàì ëà ðû ñè ëàù ñÿ ñè íÿ ùà äè ñÿ
êî, áöòöí Øû êà êè ÿøè ðÿ òè íèí ðÿ è ñè éå ðè íÿ ýÿ ëèð ëÿð. Úÿ ñÿ äèí àïà ðûë ìà îëóá, Àâ äîéó áîé ó íà ìÿí ñóá èäè. ñû íûí ãåé ðè-ìöìêöí îë äóü ó íó
Ñûì êî îë äóüó ÿðà çèéÿ ùÿð áà õûì - ýþðöá úàí ëà ðû íû ãóð òàð ìàã ö÷öí
äàí ñà ùèá îë ìóø, äþâ ëÿ òèí áó ðà äà - âó ðó øóð ëàð âÿ èêè þëö âå ðÿ ðÿê Óðóü
êû ùþêìöíÿ ñîí âåð ìèø äè.
êÿí äèí äÿ äöøìÿí ëÿ ãàð øû-ãàð øûéà
1905-úè èë äÿ Ìó çàô ôÿð ðó äèí øà - ýÿ ëèð ëÿð. Áó áåø êöðä ãÿ ù ðÿ ìà íû
ùûí àâ ðî ïà ñÿé à ùÿ òè íÿ ÷ûõ äûüû áèð ÷ÿ òèí áèð äþéöø ñî íóí äà áèð íå ÷ÿ
âàõò Íè çàìöë-Ñÿë òÿ íÿ àä ëû áèð ÿñý ÿð þëäöðÿ ðÿê îí ëà ðûí àò ëà ðû íà
ÿñèë çà äÿ Àçÿð áàéú à íà âà ëè îëà ðàã ìè íèð âÿ Êöðäöñòàí à äþí ìÿéè áàú ýþí äÿ ðèë äè. Íè çàìöë-Ñÿë òÿ íÿ, Øû - à ðûð ëàð.
êà êè ÿøè ðÿ òè íè äþâ ëÿ òÿ áîé óí ÿé Úÿ ôÿð àü à íûí áó øÿ êèë äÿ òÿ ëÿéÿ
äèð ìÿê èñ òÿé èð äè. Àì ìà áó íóí Øû - ñà ëû íûá þëäöðöëìÿ ñè Ìÿù ìÿä àüà
êàê ÿøè ðÿò ðÿ è ñè Ìÿù ìÿò àü àéà âÿ îü ëó Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî íó äÿ ìöùà ðè áÿ èëÿ ãà ëèá ýÿ ëÿú ÿé è íÿ ðèí äÿí ùèä äÿò ëÿí äèð äè. Áó íóí ñî èíàí ìûð äû.
Èêèöçëö
ñöìöðý ÿúè íóúó Èðàí äþâ ëÿ òè íÿ ãàð øû ìöáà ðè áöòöí äöøìÿí ëÿð êè ìè î äà ìöõòÿ - çÿ àïàð ìàã, Èðàí ùþ êó ìÿ òè íèí
ëèô ïëàí ëàð, ùèé ëÿ ëÿð ùà çûð ëà ìàüà Êöðäöñòà íûí áó áþ ëý ÿ ñèí äÿ êè ùþê áà ø ëà äû.
ìðàí ëûü û íà ñîí âå ðèá þç èäà ðÿ ÷è ëèé Þç ëÿ ðè íÿ ïèñ ëèê åò ìÿé ÿú ÿé è íè è íÿ êå ÷èð ìÿ ê ãÿ ðà ðû íà ýÿ ëèð.
âÿ èø áèð ëèéè ýþ ðÿú ÿé è íè ñþé ëÿé ÿ ðÿê
Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî áàø ãà ñèé à ðÿ ñ ìè áèð äÿ âÿò ëÿ Ìÿù ìÿä àü à íûí ñÿò ÷è ëÿð êè ìè èñ òÿê âÿ àð çó ëà ðû íû

Èðàí Ùþêóìÿòèíèí õàèíúÿñèíÿ þëäöðòäöéö
Èñìàéûë Àüà Ñûìêîíóí þëöìöäÿí 80 èë êå÷äè.

ýåð ÷ÿê ëÿø äèð ìÿê ö÷öí áèð-áèð ëÿ ðè íÿ äöøìÿí îëàí Òöðê âÿ Èðàí äþâ ëÿò ëÿ ðè àðà ñûí äà êû ìöíà ãè øÿ äÿí éà ðàð ëàí ìûø äûð. Î âàõò ëàð Îñ ìàí ëûÈðàí ñÿð ùÿä ëÿ ðè íè ìöÿéé ÿí ëÿø äèð ìÿê ö÷öí òÿé èí åäèë ìèø êî ìèñ ñèéà
ôÿ à ëèéé ÿò ýþ ñ òÿ ðèð äè. ÁÌÒ-íèí ãÿ ðà ðû íà ýþ ðÿ, Ãî òîë (Ãî ïóð) äÿ ðÿ ñè
âÿ ÿò ðà ôû Èðàí äà, Øû êàê ÿøè ðÿò ëÿ ðè íèí ùà êè ìèéé ÿ òè àë òûí äà îëàí ÿðà çè íè Îñ ìàí ëû äþâ ëÿ òè ãÿ áóë åò ìÿê
èñ òÿ ìèð äè. Ñûì êî áó àí ëà øûë ìà ìàç ëûã äàí éà ðàð ëà íà ðàã î ÿðà çè ëÿ ðÿ ÿë
ãîé óá þç ùþêìö àë òû íà àë äû âÿ
äþâ ëÿò åëàí åò äè.
Èñ ìàé ûë àü à íû
þëäöðìÿê ïëàí ëà ðû
Ñûì êî Èðàí äþâ ëÿ òè ãàð øû ñûí äà êû
ìþâ ãåé è íè áè ë äèð äèê äÿí ñî íðà ñè ëàù ëû ãöââÿ òîï ëà ìàã ëà, áþ ëýÿ öçÿ ðèí äÿ êè ùþê ìðàí ëûü û íû ýþ ñ òÿð äè.
Àçÿð áàéú àí âà ëè ñè Ìöêÿð ðÿìöëÌÿ ëèê Ñûì êî èëÿ ìöùà ðè áÿ åò ìÿé èí ÷û õûø éî ëó îë ìà äûüû äöøöíúÿ ñèé ëÿ îíó õà èíú ÿ ñè íÿ þëäöðìÿ ïëàí ëà ðû íû ùà çûð ëà ìàüà áà ø ëà äû. Áèð áîì áà íû øèð íèé àò ãó òó ñó ùÿú ìèí äÿ ùà çûð ëàé à ðàã Õîé äàí õöñó ñè îëà ðà ã È ñ ìàé ûë àüà àäû íà ýþí äÿ ðèð. Ùà äè ñÿ íè Èñ ìàé ûë àüà áå ëÿ íÿãë åäèð:
"Ùÿé ÿò äÿ îòóð ìóø äóì. Óøàã ëàð
áèð øèð íè ãó òó ñó ýÿ òèð äè ëÿð. Íÿ íÿ ëÿ ðè íèí îí ëàð ö÷öí ýþí äÿ ðäèé è íè
ýö ìàí åäÿ ðÿê ùÿ ìÿí è÷è íÿ áàõ ìàã èñ òÿé èð ëÿð. Î àí äà Ùåé äÿð
ßðîü ëó íà Íè çàìöë-Øóúà äàí áèð
øèð íè ãó òó ñó ýþí äÿ ðèë äèé è íè âÿ à÷ äûã äà ïàðò ëàé ûø äàí þëäöéöíö åøèò ìèø äèì.
Áèð
øöáùÿ
äöøäö è÷è ìÿ. Óçàüà
ýþòöðöí äå äèì. Óçàã ëàø äû ðû ëàð êÿí áèð àé äûí ëûã ýþðöíäö ýþçöìÿ. Î
ñà àò îü ëó ìó ãóú àü û ìà
àëà ðàã þçöìö éå ðÿ àò äûì. Áîì áà ïàðò ëà äû.
Ìÿí ãóð òóë äóì, àíú àã
ãàð äà øûì ßëè âÿ áèð íå ÷ÿ àäàì þëäö".
Ìöêÿð ðÿìöë-Ìÿ ëè êèí
áó íà ìÿðä ëèé è íÿ ýþ ðÿ,
1919-úó èë äÿ Èñ ìàé ûë
àüà Ñûì êî ÷à ëûø ìà ëà ðû íû
äà ùà ýöú ëÿí äè ðÿ ðÿê áþ ëý ÿ íè äþâ ëÿ òèí ÿëèí äÿí
àëûð âÿ þç ùþêìö àë òû íà
ñà ëà ðàã äà ùà äà ýöú ëÿí äèð äè. Òÿ á ðèç-Óð ìèéà éî ëó íó òó òóá,
ýå äèø-ýÿ ëè øè êÿ ñ äè. Ùþ êó ìÿò éàë íûç
Óð ìèéà ýþëö öçÿ ðèí äÿí áþ ëýÿ èëÿ
ÿëà ãÿ ñàõ ëàéà áè ëèð äè.
Åðìÿíè-Àññóðè
îðäóñóíóí ðÿùáÿðè
Ìàð Øÿìóíóí Ñûìêî
òÿðÿôèíäÿí þëäöðöëìÿñè
Û Äöíéà Ìöùà ðè áÿ ñè âÿ Òöðêèé ÿ äÿ åð ìÿ íè ëÿ ðèí Ðóñ-Èíý è ëèñ-Àë ìàí-Éó íàí ùà âà äàð ëà ðû òÿ ðÿ ôèí äÿí áèð åð ìÿ íè äþâ ëÿ òè íèí ãó ðóë ìà ñû ïëà íû öçðÿ åð ìÿ íè ëÿð êöòëÿ âè
ãû ðü ûí ëàð òþ ðÿò äè ëÿð, áèð ìèëé îí äàí
àð òûã èí ñà íû ãÿò ëÿ éå òèð äè ëÿð. Áóí äàí ñî íðà 25 ìèí ëèê ðóñ-åð ìÿ íè-

àñ ñó ðè îð äó ñó Èðàí ÿðà çè ñè íÿ êå ÷ÿ ðÿê Ñÿë ìàñ, Óð ìèéà âÿ Õîé ÿò ðà ôûí äà éåð ëÿø äè ëÿð. Áóí ëàð ðóñ-òöðê
ìöùà ðè áÿ ñè çà ìà íû ×àð Ðó ñèé à ñû
òÿ ðÿ ôèí äÿí ñè ëàù ëàí äû ðûë ìûø äû ëàð.
Àìå ðè êà ëû åð ìå íè ìèëé î íåð ëÿð äÿ
îí ëà ðà àð õà äó ðóð äó ëàð. Áàø ãà áèð
òÿ ðÿô äÿí îí ëà ðûí èíý è ëèñ ëÿð ëÿ äÿ
ÿëà ãÿ ëÿ ðè âàð äû. Áó äþâ ëÿò ëÿð Ñÿë ìàñ, Óð ìèéà âÿ Ùÿê êà ðè àðà ñûí äà
ãà ëàí ÿðà çè äÿ Åð ìÿ íè-Àñ ñó ðè äþâ ëÿ òè ãóð ìàã èñ òÿé èð äè ëÿð. Ùÿò òà,
Ðó ñèéà âÿ
Èíý è ëòÿ ðÿ êè ìè èêè
áþéöê äþâ ëÿ òèí äÿ áó ïëàí äà áàð ìàã ëà ðû âàð äû. Ìÿã ñÿä ëÿ ðè Ñÿë ìàñ, Óð ìèéà áþ ëý ÿ ñè èëÿ Ùÿê êà ðè
ñÿð ùÿä äè àðà ñûí äà þç ëÿ ðè íÿ áàü ëû
âÿ Òöðêèé ÿéÿ ãàð øû áèð äþâ ëÿò
ãóð ìàã, ñî íðà èñÿ Âàí âÿ Ùÿê êà ðè íè äÿ áó ÿðà çèéÿ ãàò ìàã èñ òÿé èð äè ëÿð. Áó ùÿ äÿ ôÿ ÷àò ìàã ìÿã ñÿ äèé ëÿ éöêñÿê èíý è ëèñ íöìàé ÿí äÿ ñè, àñ ñó ðè, åð ìÿ íè âÿ êöðä õàë ã ëà ðû àðà ñûí äà áèð áèð ëèê éà ðàò ìàã èñ òÿé èð äè. Àíú àã êöðäëÿ ðè áå ëÿ áèð
ïëà íà ðà çû ñàë ìà äàí åð ìÿ íè-àñ ñó ðè
äþâ ëÿ òè ãóð ìàã èäåé à ñû íû ýåð ÷ÿê ëÿø äè ðÿ áèë ìÿé ÿú ÿê ëÿ ðè íè éàõ øû áè ëèð äè ëÿð.
Òöðêèé ÿ äÿí ãî âóë ìóø åð ìÿ íè ëÿð ëÿ àñ ñó ðè ëÿð Óð ìèéà âÿ Òÿ á ðè çÿ
òÿ ðÿô ãà÷ äûã ëà ðû çà ìàí ãû ðü û íà âÿ
òà ëà íà ýè ðèø äè ëÿð. Éåð ëè ÿùà ëè è íèí
ãû ðû ëà íû ãû ðûë äû, ãà ëà íû èñÿ úàí ëà ðû íû ãóð òà ðà ðàã è÷ÿ ðè ëÿ ðÿ êþ ÷ ìÿéÿ

áà ø ëà äû ëàð. Àñ ñó ðè ëÿ ðèí ðÿù áÿ ðè
Ìàð Øÿ ìóí, ãÿ ðà ðý à ùû íû Ñÿë ìàñ
éà õûí ëûü ûí äà êû Õî ñ ðîâ àüà ãÿ ñÿ áÿ ñèí äÿ ãóð äó âÿ 25 ìèí ëèê îð äó
èëÿ áþ ëý ÿ äÿ àü à ëûã åò ìÿê ôè ê ðè íÿ
äöøäö.
Åð ìÿ íè ëÿ ðèí âÿ àñ ñó ðè ëÿ ðèí áó
áþ ëý ÿ äÿ éåð ëÿø ìÿ ñè Ñûì êî àü à íû
íà ðà ùàò åò ìÿéÿ áà ø ëà äû. Î, ÿë àë òûí äàí Àçÿð áàéú àí áÿé ëÿ ðèí äÿí,
àü à ëà ðûí äàí êþ ìÿê èñ òÿ äè.Ëà êèí
Ñûì êî àüà áþ ëý ÿ äÿ ìöñòÿ ãèë ëèê
ÿë äÿ åò äèé èí äÿí øàù Àçÿð áàéú àí äàí åù òèé àò åäÿ ðÿê áþéöê áèð ýöúö
Àçÿð áàéú àí äà ñàõ ëàé ûð äû.
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ErmƏnilƏrin “DƏnizDƏn DƏnizƏ” ErmƏnistan
xülyasini gözünDƏ qoyan İsmayil ağa simko
Øåéõ Óáåé äóë ëà, Èñ ìàé ûë àüà ùÿ ðà êà òû øà ùûí ýþçöíö ãîð õóò ìóø äóð.
Íå ÷ÿ èë ëÿ ðè äè êè, Êöðäöñòàí äà àü à ëàð
áàø ãàë äûð ìûø âÿ þç ëÿ ðè íè ìöñòÿ ãèë
åëàí åò ìèø äè ëÿð. Ëà êèí ðóñ ëà ðûí, èíý è ëèñ ëÿ ðèí, åð ìÿ íè ëÿ ðèí Àìå ðè êà äà êû
ùà âà äàð ëà ðû âÿ Èðàí, Òöðêèéÿ äþâ ëÿò ëÿ ðè èì êàí âåð ìèð äè ëÿð êè, äöíéà
äþâ ëÿò ëÿ ðè Êöðäöñòà íû òà íû ñûí ëàð.
Îíà ýþðÿ Èðàí øàùû åðìÿíè âÿ àññóðèëÿðèí ðóñ âÿ èíýèëèñ ùàâàäàðëàðûíûí
Êöðäöñòàí âÿ Àçÿðáàéúàíäà éåðëÿøìÿñèíÿ ýþç éóìóðäó. Îíà ýþðÿ êè, ÿñðëÿðäÿí áÿðè Êöðäöñòàí èíãèëàáëàð îúàüû îëìóøäóð. Èñòÿð Èðàí, èñòÿðñÿ äÿ Òöðêèéÿ
ïàð÷àëàíìûø Êöðäöñòàíûí ýöúöíö, áèðëèéèíè äàüûòìàã ö÷öí ùÿìèí ÿðàçèëÿðäÿ
åðìÿíèëÿðëÿ àññóðèëÿðèí éåðëÿøìÿñèíÿ ýþç
éóìóðäóëàð. Àíúàã îíëàð äöøöíìöðäöëÿð
êè, áåëÿ áèð äþâëÿòèí ãóðóëìàñûíûí àãèáÿòè
íåúÿ îëàúàãäûð.
À. Êÿñðÿâè "Èðàí Ìÿøðóòèééÿò Òàðèõè"
àäëû êèòàáûíäà áóíëàðû éàçûð:
"Åðìÿíè âÿ Àññóðè îðäóñó Óðìèéà
øÿùÿðèíè àñàíúà ÿëÿ êå÷èðäè. Ìàð Øÿìóí
áèð ãðóï àññóðè âÿ åðìÿíè èëÿ áèðëèêäÿ
Ñÿëìàñà äîüðó ùÿðÿêÿò åòäè. Ìàð Øÿìóí Èñìàéûë àüàíû éàíûëòìàã èñòÿéèðäè.
Èñìàéûë àüàéà õÿáÿð ýþíäÿðÿðÿê îíóíëà áèð éåðäÿ ýþðöøìÿëÿðèíè àðçó åòäèéèíè
áèëäèðäè. 1918-úè èëèí ôåâðàë àéûíäà Êîíÿøàðäà ýþðöøìÿéè ãÿðàðà àëäûëàð.
Ìàð Øÿìóí éàíûíà ñèëàùëû 140 ñöâàðè âÿ ñå÷êèí àäàìëàð àëàðàã áèð ôàéòîíà
ìèíèð âÿ øÿðòëÿøäèêëÿðè ýöíäÿ ýþðöø éåðè îëàí Êîíÿøàðà ýÿëäè".
Òÿãäèìàò÷û âÿ òàðèõ÷è éàçàð ßëÿääèí
Ñåúàäè "Êöðä èíãèëàáëàðû(áàøãàëäûðûëàðûíäà)" êèòàáûíäà ýþñòÿðèð êè, ÷àð Ðóñèéàñû,
áó þëêÿäÿ áîëøåâèêëÿðÿ ãàðøû ÿíýÿëëÿð
åòìÿê èñòÿéèðäè. Áóíóí ö÷öí öñéàíëàð
þëêÿñè îëàí Êöðäöñòàíûí áó áþëýÿñèíäÿ
éàøàéàí êöðäëÿðèí, ÿëÿëõöñóñ Èñìàéûë
àüàíûí ñÿñèíè ñþíäöðìÿê ôèêðèíäÿéäèëÿð.
Ðóñëàð Ìàð Øÿìóíëà äàíûøûãëàð àïàðàðàã áèð
àíëàøìà ÿëäÿ åòäèëÿð: "Áó
ìÿìëÿêÿòäÿ Èñìàéûë àüà âàð. Î, ùÿì
÷àðûí, ùÿì äÿ Ìàð Øÿìóíóí þíöíäÿ
áèð ÿíýÿëäèð äåäèëÿð. Áàøëàíüûúäà
êöðäëÿðëÿ åðìÿíèëÿðèí áèðëèêäÿ áèð ùþêóìÿò ãóðìàëàðûíû ÿëäÿ åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ
Ñûìêî àüà èëÿ ýþðöøìÿëÿð åòäèëÿð. Àíúàã ùÿãèãÿòäÿ Ñûìêîíó âÿ êöðäëÿðè àðàäàí ÷ûõàðàðàã äîüðóäàí äîüðóéà áèð åðìÿíè âÿ àññóðè äþâëÿòè ãóðìàã èñòÿéèðäèëÿð".
Áó ùÿãèãÿòÿ ÷îõ áÿíçÿéèðäè. ×öíêè,
éóõàðûäà ãåéä åòäèéèìèç êèìè Ìàð Øÿìóíóí òÿëèìëè 25 ìèí ñèëàùëûñû âàðèäè.
Áóíëàð ÿñýÿðè îðäóíóí êîìàíäàñû àëòûíäà èäè. Àðõàñûíäà èíýèëèñëÿð âÿ Ðóñ ÷àðûíûí ùÿð úöð äÿñòÿéè âàðäû.
Û Äöíéà Ìöùàðèáÿñèíèí ñîíóíäà þëêÿäÿ
îëàí øÿðàèò âÿ äóðóì
Èñìàéûë àüàíûí ãöââÿëÿðè èñÿ íÿ î
äÿðÿúÿäÿ òÿëèìëè, íÿ äÿ äèññèïëèíÿ ñàùèá
èäè. Òÿìÿëäÿ ÿøèðÿò ãöââÿëÿðè áèðëèéè
èäè. Àéðûúà, îíà àðõà ÷ûõûá ñèëàù âÿ
úÿáùÿõàíà áàõûìûíäàí éàðäûì âåðÿí
ùÿð ùàíñû áèð äþâëÿò äÿ éîõ èäè. Áåëÿ
îëóíúà Ñûìêîíóí îðòàäàí ãàëäûðûëìàñû
åðìÿíèëÿð ö÷öí áèð è÷èì ñó êèìè àñàí
îëàúàãäû.

Èñìàéûë àüà Ñûìêî éàõøû áèëèðäè êè,
åðìÿíè âÿ àññóðèëÿð Òöðêèéÿäÿ êöðä
áÿé âÿ àüàëàðûíû áèð éåðÿ éûüàðàã ýöéà
êöðä äþâëÿòè ãóðìàã ïëàíëàðûíû ùàçûðëàéûðìûøëàð. Ëàêèí, ãÿôèëäÿí õàèí åðìÿíèëÿð
êöðä áÿéëÿðèíè àòÿøÿ òóòóá ùàìûñûíû
ýöëëÿëÿéèðëÿð. Àíúàã îíëàðäàí áèðè áàéûðäà îëäóüó ö÷öí àòûíà ìèíèá õàëãû õÿáÿðäàð åäèð. Áåëÿëèêëÿ êöðäëÿð Òöðêèéÿäÿ åðìÿíèëÿðèí êþêöíö êÿñèð. ßñëèíäÿ
èñÿ åðìÿíèëÿð êöðä áÿé âÿ àüàëàðûíû
þëäöðÿðÿê, îíëàðûí òöðêëÿð òÿðÿôèíäÿí
ãÿòë åäèëäèéèíè éàéàðàã, îíñóç äà àðàëàðûíäà îëàí ìöíàãèøÿíè ãûçûøäûðàðàã èêè
ìöñÿëìàíû áèð-áèðèíÿ ãàðøû ñàëäûðàðàã
ãûðäûðìàã èñòÿéèðäèëÿð. Áó ìÿñÿëÿëÿðè
éàõøû áèëÿí Èñìàéûë àüà Ñûìêî ùÿð àääûìûíû þë÷öá-áè÷èá, äöøöíöëìöø øÿêèëäÿ
àòûðäû. Íåúÿ äåéÿðëÿð, ñóéó öôëÿéÿöôëÿéÿ è÷èðäè.
Ùÿòòà, áèð äÿôÿ Ñûìêîíóí ñèéàñÿòèíäÿí áàø à÷à áèëìÿéÿí áèð êöðä áÿéè
Ñûìêîéà ãàðøû ÷ûõûð. Îíó áàøà äöøÿí
Ñûìêî îíà äåéèð: "Ìÿí ñÿíè éàõøû áàøà äöøöðÿì, íàðàùàò îëìà. Àòà-áàáàëàðûìûçûí ãàíû èëÿ ñóâàðûëìûø áó ìöãÿääÿñ òîðïàãëàðûí öñòöíäÿ íÿèíêè åðìÿíè
äþâëÿòèíèí ãóðóëìàñûíû, ùå÷ îíëàðûí àéàã áàñìàëàðûíû äà èñòÿìèðÿì. Ñÿáðëè îë,
íÿòèúÿíè ýþðÿúÿêñÿí".
Èñìàéûë àüà Ñûìêî èëÿ Ìàð Øÿìóí
àðàñûíäà êå÷ÿí ýþðöøìÿëÿð ùàããûíäà òàðèõ÷è âÿ òÿäãèãàò÷û ßëÿääèí Ñÿúàäè áóíëàðû éàçûð:
"Èñìàéûë àüà Ìàð Øÿìóíó ïàäøàùëàð
ö÷öí ùàçûðëàíàí ðÿñìè ãàéäà èëÿ ãàðøûëàéûð. Ìàð Øÿìóí äèíè ëèäåðëÿðèí ýåéäèêëÿðÿ àëëû-øàëëû ýåéèìëÿð è÷èíäÿ ýÿëÿúÿêäÿ áèð õàëãûí ðÿùáÿðè îëàúàã àäàì êèìè, ÷åâðÿ ìöùàôèçÿëÿðè èëÿ çÿðëè äþðä
àòëû áèð ôàéòîíà ìèíÿðÿê, äþðäö ðóñ îëàí
âÿ ôàéòîíäà îòóðìóø âÿçèééÿòäÿ öçëÿðè
ãàðøûéà âÿ éàíà áàõàí àòëû éöêñÿê
ðöòáÿëè ÿñýÿðèí èêèñè Ìàð Øÿìóíóí àðõàñûíäà àéàã öñòÿ ýþçëÿéèðäè. Ãûëûíú äÿñòÿêëÿðèíÿ çöìðöä âÿ äÿéÿðëè ìöúÿâùÿðëÿðëÿ áÿçÿäèëìèø ãûëûíúëàðûíû ãûíûíäàí ÷ÿêèá ÿëëÿðèíäÿ òóòìóøäóëàð. Áó
ýþðêÿì ïàäøàùëàðà éàðàøàí áèð ýþðêÿì
èäè. Ýöíÿø øöàëàðû äöøÿíäÿ èíñàí ùåéðÿò è÷èíäÿ ãàëûðäû . Ìàð Øÿìóí áó áè÷èìäÿ Òåéìóð àüàíûí ãîíàã åâèíÿ åíäè".
Ìàð Øÿìóí ýþðöø éåðèíÿ ÷àòàí âàõò
Èñìàéûë Àüà àðõàñûíäà áèð ñûðà àäàìëà
Êîíÿøàðà ýÿëäèëÿð. Àíúàã Èñìàéûë àüà
äàùà ãàáàãúàäàí þç àäàìëàðûíû Òåéìóð
àüàíûí èìàðÿòèíÿ ýþíäÿðìèø âÿ åâèí
ÿùàòÿñèíäÿ þçëÿðèíÿ óéüóí ìþâãå òóòìóøëàð.
Ìàð Øÿìóí îðàéà ÷àòûíúà þçö îòàüà
êå÷èá îòóðóð âÿ àòëûëàðû òàì ùàçûð áèð âÿçèééÿòäÿ åøèêäÿ ýþçëÿéèðäèëÿð. Êÿñðÿâè
áó ùàãäà áåëÿ éàçûð:
"Áèçèì Ìàð Øÿìóí âÿ Ñûìêî
ýþðöøìÿñèíäÿí õÿáÿðèìèç éîõ èäè. Èñìàéûë àüàíûí ùàäèñÿ ùàããûíäà þçöíöí
ñþéëÿäèéèíÿ ýþðÿ, Ìàð Øÿìóí "Èíäè
Êöðäöñòàí äåéÿ àäëàíäûðûëàí áó þëêÿ áèçèì, áèçèì âÿòÿíèìèçìèø. Íÿ âàð êè,
äèí Àëÿìè ãàðøû-ãàðøûéà áèçè áþëìöø.
Èíäè áèðëÿøìÿìèç ýÿðÿêäèð. Þëêÿìèçè

ÿëÿ êå÷èðèá áèðëèêäÿ éàøàìàëûéûã. Îðäóìóçó áèðëÿøäèðñÿê ñèç äÿ áèçèìëÿ îëóðñàíûç ÒßÁÐÈÇÈ aëìàã áèçèì ö÷öí ÷îõ
àñàí îëàð". ×öíêè øèìàëäà äà ðóñëàðûí
êþìÿéè èëÿ Øàóìéàí âÿ Ìèêîéàíûí
ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà Õÿçÿðäÿí Ãàðà äÿíèçÿ, Äèéàðáÿêèðäÿí Èðàí êþðôÿçèíÿ êèìè
áèð ôåäåðàòèâ äþâëÿò éàðàäàúàüûã.
Ñûìêî Ìàð Øÿìóíóí ïëàíûíû þéðÿíäèêäÿí ñîíðà ýöëöìñÿéÿðÿê îíà
"äöøöíÿðÿì" - äåäè. Ìàð Øÿìóíó éîëà
ñàëìàã ö÷öí îíóíëà áèðëèêäÿ áàéûðà ÷ûõûð. Ìàð Øÿìóí ôàéòîíà ìèíÿí çàìàí
ñèëàù ñÿñè åøèäèëèð. Áó ñÿñ èñòÿð

Àññóðè ëèäåðè Ìàð Øÿìóí

Êöðäöñòàíû, èñòÿðñÿ äÿ Àçÿðáàéúàíû
èíýèëèñ ðóñ ùàâàäàðëàðû îëàí åðìÿíè,
àññóðè гûðüûíëàðûíäàí гóðòàðûð vÿ
ermnilÿrin dÿnizdÿn dÿnizÿ xölyasûnû
alt öst edÿrÿk Lozanadakû ermÿni
plankeølÿrin planûnû alt-öst edir. Ìàð
Øÿìóí éåðÿ éûõûëûð. Øûêàêè ñèëàùëû ýöúëÿðè äþðä áèð éàíäàí Òèãðàíûí âÿ Ìàð
Øÿìóíóí àòëû ñèëàùëûëàðûíà àòÿø à÷ûð âÿ
100-ÿ ãÿäÿð ñå÷ìÿ àäàìëàðûíû þëäöðöðëÿð. Èñìàéûë àüà ùÿìèí ýöí ×àðèéÿ äþíöð. Åðòÿñè ýöí ñöáù òåçäÿí àññóð âÿ åðìÿíè îðäóëàðû Èñìàéûë àüàéà ãàðøû ùöúóìà êå÷èðëÿð. ßòðàô êÿíäëÿðèí ÿùàëèñèíè
ãÿòë åäÿðÿê ùå÷ êèìÿ àìàí âåðìèðëÿð.
Èñìàéûë àüà ÷ÿòèí áèð ãàðøûäóðìàäàí ñîíðà ×àðèéà øÿùÿðèíäÿí ÷ûõìàã ìÿúáóðèééÿòèíäÿ ãàëûð.
Ìàð Øÿìóíóí þëäöðöëìÿñèíäÿí ñîíðà õàëã, õöñóñèëÿ Ñÿëìàñ âÿ Óðìèéà
ÿòðàôûíäàêû ÿùàëè åðìÿíè âÿ àññóðèëÿðèí
ãàíëû ãûðüûíëàðûíà ùÿäÿô îëäó, ÷îõëó èíñàí þëäöðöëäö. Ìàð Øÿìóíëà äàíûøûãëàðà ýåäÿí çàìàí Èñìàéûë àüà Ñûìêî Îñìàíëûëàðäàí âÿ Òÿáðèçäÿí éàðäûì èñòÿìèøäè. Âÿ î õÿáÿðäàð åòìèøäèð êè, 25000 íèçàìè îðäóéà ãàðøû âóðóøàð ëàêèí
áó áèð ÷îõ ÿùàëèíèí êöòëÿâè ãûðüûíûíà ñÿáÿá îëà áèëÿð. Èñìàéûë àüà Ñûìêîäàí
ýþçö ãîðõàí øàù èìêàí âåðìèðäè êè,
Àçÿðáàéúàíäà áèð åðêÿê ãóø äà ó÷ñóí.
Îäóð êè, Àçÿðáàéúàíäàí ùå÷ áèð éàðäûì
ýÿëìÿäè. Áèð òÿðÿôäÿí èñÿ Èðàí øàùû î
ÿðàçèëÿðäÿ áèð åðìÿíè âÿ àññóðè äþâëÿòèíèí éàðàíìàñûíûí òÿðÿôäôðû èäè. Îíà ýþðÿ åðìÿíè âÿ àññóðèëÿðÿ èíýèëèñëÿðèí âàñèòÿñèëÿ éàðäûì åäèðäè.
Àììà Èñìàéûë àüà Ñûìêî êöðäëÿðäÿí èáàðÿò ñèëàùëû äÿñòÿíèí Òöðêèéÿäÿí

éàðäûì ýÿëìÿéèíÿ èíàíûðäû. Òöðêèéÿäÿí
ýÿëÿí ÿøèðÿò ãöââÿëÿðè âÿ åëÿúÿ äÿ Èðàã
Êöðäöñòàíûíäàí Øåéõ Ìàùìóä Áÿðçÿí÷è ãöââÿëÿðè ýåú äÿ îëñà êþìÿéÿ ýÿëäè,
åðìÿíè âÿ àññóðè îðäóëàðûíà àüûð çÿðáÿëÿð âóðàðàã ìÿüëóáèééÿòÿ óüðàòäûëàð.
Åðìÿíèëÿð èíýèëèñ îðäóñóíà ñûüûíìàã
ö÷öí Ñàéûíãÿëàéà ÷ÿêèëäèëÿð. Ìóêðèéàíè
êöðäëÿðè àðàñûíäà áó èë “×èëî èëè” îëàðàã
àäëàíäûðûëäè. Ìàð Øÿìóíóí þëäöðöëìÿñèíäÿí ñîíðà Ðçàéèäÿ éàøàéàí (Óðìèéà) òàðèõè éàçû÷û âÿ òÿäãèãàò÷û ßëè
Äåùãàíèíèí äåäèéèíÿ ýþðÿ åðìÿíèëÿð âÿ
àññóðèëÿð 109 ýöí Óðèìéà áîëýÿñèíäÿ
ãÿòëèéàìëàð åòäèëÿð. Óøàã, ãàäûí, êèøè
äåìÿäÿí 140 ìèí àäàìû þëäöðäöëÿð.
Êÿíä âÿ ãÿñÿáÿëÿðè òàëàí åòäèëÿð.
Éàõøû, Ñûìêî ùå÷ áèð ñÿáÿáè îëìàäàí íÿ ìÿãñÿäëÿ Ìàð Øÿìóíó
þëäöðäö? Áó ùàãäà ìöõòÿëèô ôèêèðëÿð
âàð. Áÿçè òÿäãèãàò÷ûëàð Ñûìêîíóí áó
ùÿðÿêÿòèíè áþéöê ñÿùâ îëàðàã ãèéìÿòëÿíäèðäèëÿð. Àíúàã áèð ãèñì ñÿíÿäëÿðÿ
ýþðÿ Ñûìêî Ðóñèéà âÿ Èíýèëòÿðÿíèí äÿñòÿéè èëÿ Ìàð Øÿìóíóí áåëÿ áþéöê áèð
ãöââÿ èëÿ Êöðäöñòàíûí áó áþëýÿñèíäÿ
äþâëÿò ãóðàúàüûíà èíàíìûøäûð. Õöñóñèëÿ
Ì.Øÿìóíóí þëäöðöëìÿñèíäÿí ñîíðà ëèäåðëèéÿ ýÿòèðèëÿí Ïåòðîñ, Ëîçàí êîíôðàíñûíäà Êöðäöñòàíäà àññóðèëÿð ö÷öí áèð
éåðèí òÿéèí åäèëìÿñèíè èñòÿéèðäèëÿð.Òèïèê Ôÿëÿñòèíäÿ éÿùóäèëÿðÿ éàðàäûëäûüû
Èñðàèë äþâëÿòè êèìè. Âÿ éà Ëåíèíëÿ
Àòàòöðêöí ðàçûëàøìàñû èëÿ Àðàç áîéó
ãÿäèì Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíûí Èãäûð,
ßðçóðóì, Àüðû, Àìàñèéà, Âàíà ãÿäÿð
éÿíè Àðàç Àçÿðáàéúàí Úóìùóðèééÿòèíèí áèð ùèññÿñèíèí Òöðêèéÿéÿ âåðèëìÿñèíÿ ãàðøûëûã Òöðêèéÿäÿí ãîâóëìóø âÿ
ãÿäèì Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíäà éåíè
ãîíäàðìà Åðìÿíèñòàí ðåñïóáëèêàñûíûí
éàðàíìàñû ö÷öí øÿðàèò éàðàòäè âÿ Ìóñàâàò ùþêóìÿòèíè áîëøåâèêëÿðÿ òÿñëèì åòäè.
Èðàíûí àäëû-ñàíëû éàçàðû âÿ øàèðè Ìÿëèêöì-Øöàððàéè Áàùàð "Ñèéàñàë Ïàðòèëÿðèí ãûñà òàðèõè" àäëû êèòàáûíäà áåëÿ éàçûð:
"Ëîçàí" êîíôðàíñûíäà åðìÿíè Ïåòðîñ
Ëîíäîíóí äÿñòÿéè èëÿ àññóð âÿ êÿëäàíèëÿðèí ÿí êþùíÿ ìèëëÿòëÿðèíäÿí îëäóãëàðû,
éóðäëàðûíûí èñÿ Ìîñóëäàí Îñìàíëû Êöðäöñòàíûíäàí âÿ Èðàí Êöðäöñòàíûíäàí Óðìèéàéà ãÿäÿð îëàí ÿðàçèíè îíëàðà âåðèëìÿñèíè,
àéðûúà þçëÿðè ö÷öí áÿëèðëè áèð ìÿðêÿç âÿ
èãàìÿòýàùûí âåðèëìÿñèíè òÿëÿá åäèðäèëÿð.
Áóíóíëà áèðëèêäÿ àññóðëàðûí Èíýèëòÿðÿ âÿ
Ðóñèéà ö÷öí ìöõòÿëèô õèäìÿòëÿð åòäèêëÿðèíÿ âÿ åäÿúÿêëÿðèíÿ ñþç âåðèðäèëÿð. Òöðêëÿðèí
éöðöòäöêëÿðè ÷àáàëàðûí Ìàð Øàìóíóí
þëäöðöëìÿñèíäÿ öçàã áèð ôèêèð éîõäóð. Ùÿð
íåúÿ îëóðñà-îëñóí Ñûìêîíóí áó ïëàíû Èíýèëòÿðÿ âÿ Ðóñèéàíûí Êöðäöñòàíäà vÿ Cÿnubi Azÿrbaycanda áèð àññóð - åðìÿíè äþâëÿòè ãóðìàã ïëàíûíû ïîçìóøäóð. Úèëî ìÿñÿëÿñèíèí éàòûðûëìàñûíäàí ñîíðà 1919 -úó èëèí
éàçûíäà Ñûìêî áþëýÿäÿêè göcöhö àðòûðìàã
ìÿãñÿäèëÿ ïëàíëàðûíû ùàçûðëàäû. Òÿáðèç Óðìèéà éîëóíó þç ùèìàéÿñè àëòûíà àëäû. 1919úó èëèí ñîíëàðûíäà Ñèïàùàíäàðè Àçàì Àçÿðáàéúàíà âàëè òÿéèí åäèëäè. Ñèïàùñàëàð Çèéàóä Äåâëÿ àäûíäà áèðèíè Óðìèéà ùàêèìè îëàðàã ýþíäÿðèëìèøäèð. Î, Ñûìêîéà ãàðøû äèðÿíìÿéÿ âÿ þç ìöäàôèÿñèíè ÿëäÿ åòìÿéÿ ÷àëûøäû.
Àðàøäûðäû: Òàùèð ÑÖËÅÉÌÀN
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Xoúalû mösibÿti.
Xoúalû dÿrdi.
Xoúalû faúiÿsi...
SoyQıRıMı olDu
XoCAlıMıZDA
İyèðìè àëòû ôåâðàë, äÿùøÿòëè î ýöí,
Ñîéãûðûìû îëäó Õîúàëûìûçäà.
Î ýöí öðÿêëÿðäÿ ãàëäû áèð äöéöí,
Ãûðûëäû îüëàíëàð, ìÿùô îëäó ãûç äà.

Xoúalû faúiÿñi íÿ Ùÿëÿïúÿäèð, nÿ
Zilan dÿrÿsidir, nÿ Aürûdûr, nÿ dÿ Dersimdir. Xoúalû faúiÿsi XX ÿsrdÿ
tþrÿdilmiø ÿn dÿùøÿtli faúiÿäir. Õîúàëû
faúiÿsi daùa aüûr, daùa dþzölmÿz îëìóøäóð. 26 fevral 1992-úi il tarixè yaøadûqúa
bu àüðû ùe÷ zaman bu xalqûn yaddaøûn-

ñèì dþyöø÷ölÿrindÿn ibarÿt olmuødur.
Fevralûn ikinúi
yarûsûndan baølayaraq øÿùÿr aramsûz olaraq ermÿni

llÿr ke÷dikúÿ zaman-zaman bizi ýþynÿdÿúÿk bu faúiÿ
xalqûìûçûí yaddaøûndan ùe÷ zaman silinmÿyÿúÿk. Baølarû
kÿsilmiø kþrpÿlÿrin fÿryadû, bu xalq yaøadûqúa ùe÷ áèð âàõò yaddan ÷ûxmayaúaq. ßksinÿ Azÿrbayúan xalqûna daùa dþzömlö
olmaüa, tarixinè unutmamaüa, ermÿni vÿùøiliklÿrinÿ, ermÿni
øovinizminÿ qarøû daùa mÿtin möbarizÿ aparmaüa
sÿbÿb
olaúaqdûr.

È

lûlar minlÿrlÿ þlÿnlÿr barÿdÿ mÿlumat
verirlÿr.
“Sandi Tayms” qÿzeti (London).
1 mart 1992-úi il-Ermÿni ÿskÿrlÿri
minlÿrlÿ ailÿni mÿùv etmiølÿr.

“Ö÷ éöç àëòìûø àëòû” âÿùøè î àëàé,
Ñÿïäè Õîúàëûéà ìÿðìèëÿðèíè.
Ìèõàèë Ãàðáà÷îâ, òàéãóëàüà òàé,
Ðàèñà êûñãûðäû íàäàí ÿðèíè.
Äöíéà òàðèõèíäÿ áåëÿ ñîéãûðûì,
Îëìàìûø ùå÷ çàìàí áó âÿùøèëèêäÿ.
À÷ûëäû íå÷ÿ ìèí ñèíÿäÿ øûðûì,
Âÿùøèëèê åäèëäè úöò, èêèëèêäÿ.

dan silinmÿyÿúÿk. Bu qanlû faúiÿ
nÿtiúÿsindÿ 623 nÿfÿr ùÿlak olìóø, 8
ailÿ tamamilÿ yer özöndÿn silinìèø, 25
Êþìÿê åéëÿìÿñÿ ñàðûãóëàãëàð,
uøaq ùÿr iki valideyinini itirìèø, 230
uøaq èñÿ valideyinlÿrindÿn birini
Åðìÿíè êèì èäè ñîéãûðûì åäÿ?
itirìèødið.
Áèçèì íþêÿðèìèç, òÿíáÿë óëàãëàð,
487 nÿfÿr yaralanmûødûr. Onlardan
Ýöúö ÷àòà áèëìÿç ùå÷ âàõò, ùå÷ âÿäÿ.
76 nÿfÿrè uøaqûð. 1275 nÿfÿr ÿsir
ýþtörölmöø, 250 nÿfÿr èñÿ itkin
Ùàéûôû àëìàñàã, ðóùëàð èíúèéÿð,
döømöødör. 01.04.1992-úi il tarixinÿ
Ýÿëÿí íÿñèëëÿð äÿ ãûíàéàð áèçè.
olan mÿlumata ýþrÿ Xoúalûya 5 milyarä
manat mÿblÿüindÿ ziyan dÿymiødir.
Ãÿùðÿìàí èýèäëÿð, äåéèë àüúèéÿð,
Bÿs kimdir ýönàùkar? ßslindÿ
Ýþñòÿðÿð “éàí” ëàðà êèìëèéèìèçè.
Xoúalû faúiÿsi bir ne÷ÿ ay ÿvvÿldÿn î
dþvrkö sÿriøtÿsiz ùakimiyyÿt strukÊèìëÿð åéëÿäèëÿð, éàõøû áèëèíèð,
turlarûnûn èøáèëìÿçëèéè óúáàòûíäàí áàøëàÈíäè êþêëÿíìÿëè ãåéðÿòëÿðèìèç.
Ýåúèêäèêúÿ éàääàøëàðäàí ñèëèíèð,
Áèðëÿøèá, áèð éóìðóã îëìàëûéûã áèç.

silaùlû dÿstÿlÿri tÿrÿfindÿn, toplardan iri
÷aplû pulemyotlardan, minaatanlaräàí,
avtomatlardan
atÿøÿ
tutulmaüa
baølamûødû.
Bÿs
éàøàíìûø
áó
ôàúèÿëÿðèí
ýönaùkarlarû kimlÿr idi? ßslindÿ
ýönaùkarlarû
kÿnarda
axtarmaq
mÿnasûzdûr. ßsl ýönaùkar ermÿnilÿr
deyil, o dþvrki sÿlaùiyyÿtli dþvlÿt
nömayÿndÿlÿri idi. Vaxtûnda tÿdbir
ýþrölsÿ idi. Nÿ õîúàëû ôàúèÿñè éàøàíàðäû
íÿ dÿ diýÿr rayonlar iøüal olunardû.
Ùÿtta o dþvrki ùakimiyyÿt bu faúiÿni
xalqdan ýizlÿtmÿkdÿn belÿ ÷ÿkinmÿìèødilÿr.
Nÿ yaxøû ki, Úinýiz Mustafayev,

Éóìðóüóìóç Êîðîüëóíóí éóìðóüó,
Áàáÿê ãûëûíúûíû ýþòöðìÿëèéèê!
Áàø Êîìàíäàí áóéóðìàëû áóéðóüó,
Äûüàíû Êåòèäÿí þòöðìÿëèéèê!
Àëàã Õàíêÿíäèíè, Ïÿíàùàáàäû,
Ñîíðàäàí Øóøàéà äþíÿí øÿùÿðè.
Ãîâàã åðìÿíèíè, éàøàéàí éàäû,
Ìèíÿê Ãûðàò êèìè îëàí êÿùÿðè.
ìûøäû. ×öíêè áàøëàðû kreslo, pul, vardþvlÿt yûümaüa qarûømûø, Xoúalû yaddan
÷ûxmûødû. Ùe÷ kÿs ìöùàñèðÿäÿ îëàí
Xoúalûnû, îëàúàã ôaúiÿëÿði baøa döømÿk,
Xoúalûlarûn dÿrdinÿ øÿrik ÷ûxmaq, baø
verÿ bilÿúÿk tÿùlökÿlÿrin qarøûsûnû
almaq istÿmirdi. 1991-úi ilin oktyabrûnÁèç àëìàñàã Ãàðàáàüû, èíúèéÿð,
dan blokadada olan Xoúalûnûn quru
Íÿáèíèí, Ùÿúÿðèí ãÿùðÿìàí ðóùó.
ÿlaqÿsinin bÿrpasûna ÷alûømaq ÿvÿzinÿ,
Úèùàä åëàí åäèá, áèðëÿøñÿê ÿýÿð,
Bakûda oturub ùakimiyyÿt davasû ilÿ
mÿøüul idilÿr. Xoúalûya verilÿn elektrik
Ãûðûëàð åðìÿíè, ñåâèíÿð àùó.
enerjisinin 1992-úi il yanvarûn 2-dÿn
kÿsildiyini, yanvarûn 28-dÿ isÿ sonunúu
Íå÷ÿ ìèí ýöíàùñûç øÿùèäëÿðèìèí,
vertalyotun ora ýetdiyini bilsÿlÿr dÿ, ùe÷
Ãèñàñûíû ìöòëÿã àëìàëûéûã áèç.
bir tÿdbir ýþrölmÿmiødi.
Àðòñûí öðÿêëÿðäÿ ýöíäÿ íèôðÿò, êèí,
Øÿùÿrdÿ qalanlar ÿsasÿn qoúalar,
Òåçëèêëÿ ãÿëÿáÿ ÷àëìàëûéûã áèç.
uøaqlar, qûz-ýÿlinlÿr, yerli þzönö
22.02.2007 mödafiÿ dÿstÿlÿri, Milli Ordunun áèð ãè-

Ýöíàùñûç Õîúàëû àùû, íàëÿñè,
Ýÿðÿê êè, ãàëìàñûí éåðèí öçöíäÿ.
Éàéûëñûí äöíéàéà õàëãûìûí ñÿñè,
Ìÿùâ åäÿê äöøìÿíè Úûäûð äöçöíäÿ

onun kimi qeyrÿtli oüullar var èdû. Þz
ùÿyatlarûnû tÿùlökÿyÿ ataraq bu dÿùøÿtli
faúiÿni, ermÿnilÿrin ÿli ilÿ 366-úû
motoatûúû polk tÿrÿfindÿn tþrÿdilÿn bu
vÿùøiliklÿri bötön dönyaya ÷atdûran bu
øÿxslÿrÿ allaù rÿùmÿt etsin, qÿbèrlÿri
nurla dolsun ki, bu qanlû tarixi ermÿni
vÿùøiliklÿrini olduüu kimi bötön bÿøÿr
þvladlarûna ÷atdûrmûølar.
O dþvrkö ùadisÿlÿri þz ýþzlÿri ilÿ
ýþrÿn xariúi jurnalistlÿr, belÿ bir
faúiÿnin tarixdÿ olmadûüûnû bildirÿðÿê
áåëÿ éàçûðäûëàð:
“Krua Eveneman” jurnalû (Paris)
25 yanvar 1992-úi il-Ermÿnilÿr
Xoúalûya ùöúum etmiølÿr.
Bötön dönya eybÿúÿr ùala salûnmûø
meyidlÿrin øaùidi îëäó.
Azÿrbayúan-

“Faynenøl Tayms” qÿzeti (London)
9 mart 1992-úi il-Ermÿnilÿr Aüdama
tÿrÿf ýedÿn äèíú ÿùàëèíè ýöllÿlÿmiølÿr.
Azÿrbayúanlûlar 200 nÿfÿrÿ qÿdÿr úÿsÿd
saymûølar.
“Tayms” qÿzeti (London)
4 mart 1992-úi il-÷oxlarû eybÿúÿr
ùala salûnmûødûr, kþrpÿ qûzûn anúaq baøû
qalmûødûr.
“Èzvestiya” (Moskva)
4 mart 1992-úi il-Videokamera
qulaqlarû kÿsilmiø uøaqlarû ýþstÿrir. Bir
qadûnûn sifÿtinin yarûsû kÿsilmiødir.
Kiøilÿrin skalplarû-baø dÿrisi soyulmuødur, ermÿnilÿr vaxt itirmÿmÿk ö÷ön barmaqdan özöyö barmaqla, qulaqdan
sûrüanû qulaqla birlikdÿ kÿsmiølÿr.
Bötön bunlar Xoúalû faúiÿsinin neúÿ
dÿ aüûr bir faúiÿ olmasûndan, xalqûmûzûn
baøûna ýÿtirilÿn mösibÿtlÿrdÿn, ermÿni
qÿddarlûüûndan, ermÿni vÿùøiliklÿrindÿn
xÿbÿr verir.
Xoúalû bizim qan yaddaøûmûzdûr.
Xoúalû bizim saüalmaz yaramûz, uøaqlarûmûzûn ýþz yaølarû, qadûnlarûmûzûn,
ana vÿ baúûlarûmûzûn aù-nalÿsi, fÿryadûdûr... Xoúalû bizim qanla yuyula
bilÿúÿk bir lÿkÿmizdir!
Xoúalû faúiÿsi elÿ bir aüûr yökdör ki,
tarix yaøadûqúa bu yökön aüûrlûüûnû ùiss
edÿúÿyik.
Xoúalû faúiÿsi tariximizin qanlû
sÿùifÿsidir. Bunu ùe÷ vaxt unutmaq
olmaz.
Ey ulu tanrû, Açÿrbayúan xalqûna
Xoúalû kimi faúiÿ bir daùa qismÿt
etmÿ, ulu tanrû ùe÷ bir xalqûn taleyinÿ
belÿ bir qanlû sÿùifÿni yazmasûn.
Baølarû kÿsilmiø, ýþzlÿri ÷ûxarûlmûø,
namusuna tÿúavöz edilmiø qadûnlarûn
ýþz yaølarû, aù nalÿsi bizi ùÿr an
dþyöøÿ sÿslÿyir.
Ñÿùèôÿíè ùàçûðëàäû: Tahir Söleyman
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Doğum tarixi:
1833-cü il
Doğum yeri: Şuşa
Vəfatı:
1918-ci il
Vəfat yeri:
Şuşa
Mir Möhsün Nəvvab
Azərbaycanın Şuşa şəhərində
yaşayıb-yaratmış şair, rəssam,
xəttat və musiqişünas alim.

Şuşa

Şuşa şəhəri həmişə Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzlərindən
olub. Məşhur alim, musiqişünas
Firidun Şuşinskinin sözlərinə görə,
XIX əsrdə bu kiçik şəhərdə 95 şair,
22 musiqişünas, 38 peşəkar
müğənni, 16 rəssam, 5 astronom,
18 memar, 16 həkim yaşamışdır.
Şəhərdə ona yaxın ədəbi, musiqi
və digər cəmiyyətlər, ondan artıq
mədrəsə və müxtəlif tipli məktəb
fəaliyyət göstərirdi, Dağlar qoynu
Şuşada orta əsrlər elm, incəsənət
və mədəniyyət ənənələri Azərbaycanın hər yerindən daha artıq
dərəcədə özünə qərar tuta bilib.

D Î P L O M AT
isə, Nəvvab sonuncu kimyagərlərdən, münəccimlərdən və köhnə
məktəbə mənsub rəssamlardandır.
O 1833-cü ildə Şuşada Hacı
Seyid Əhmədin ailəsində doğulmuş və bütün ömrü boyu doğma
şəhərindən kənara çıxmamışdır.
İlk təhsilini ruhani məktəbində alan
Nəvvab ərəb, fars, türk dillərini
mükəmməl mənimsəmiş, sonra
isə Abbas Sarıcalı mədrəsəsində
astronomiya, kimya, riyaziyyat və
digər elmlərin əsaslarına yiyələnmişdir.
Uzun ömrü boyunca Nəvvab
Şuşanın mədəni və ictimai həyatında fəal iştirak edib. Şerlər
yazmış, özünün açdığı mətbəədə
kitablar nəşr etmiş, məktəblərdə
dərs demiş, elm və incəsənətin
müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş
iyirmidən artıq kitab yazmış,
"Məclisi-fəramuşan" adlı ədəbi,
"Məclisi-xanəndə" adlı musiqi
məclisləri qurmuşdur. Şairlərdən
Abdulla bəy Asi, Fatma xanım
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Kifayətül-ətfal,Nurül-Ənvar" və
Pəndnamə kimi kitablarında da öz
əksini tapmışdı. Qarabağ və bütün
Azərbaycan incəsənətinə ən
böyük töhfəsini isə Nəvvab heç
şübhəsiz, öz bədii yaradıcılığı ilə
vermişdi. Bir çox akvarel rəsmləri,
kitab miniatürləri və bir neçə bina
və məscidə vurduğu naxışlər bizə
yadigar qalmışdır.
Mir Möhsün Nəvvabın məşhur
musiqi traktatı Vüzuhül-ərqam ilk
dəfə 1913-cü ildə Bakıda nəşr
olunmuşdur (Onun musiqiyə həsr
etdiyi
Kəşfül-həqiqəti-məsnəvi
əsəri də məlumdur). Həmin risaləsində Mir Möhsün ayrı-ayrı
muğamların, bəzi dəstgahların
mənşəyi və onların adlarının kökü
haqqında məsələləri araşdırır,
muğamların şer mətnləri ilə
əlaqəliliyi, ifaçı ilə dinləyicinin
qarşılıqlı münasibətləri, akustika
baxımından onların optimal yerləşməsi problemlərinə toxunur.
Nəvvab ilk dəfə olaraq, dəstgah
terminindən istifadə edir, o vaxt

Nəvvab yaradıcılığının tədqiqinə
həsr etmiş musiqişünas Zemfira
Səfərova yazır: "Vizuhül-ərqam
keçən əsrdə yalnız Azərbaycanda
deyil, bütün Şərq ölkələrində
muğam ifaçılığının və musiqi incəsənətinin vacib məsələlərindən
bəhs edən qiymətli bir musiqi
əsəridir."
Nəvvab 1918-ci ildə Şuşa
şəhərində dünyasını dəyişəndə
artıq Azərbaycanda və onun
hüdudlarından qıraqlarda yaxşı
tanınırdı.
wikipedia.org
Hörmətli oxucular, öz dövründə baş verən hadisələrin
şahidi olan 1905-1906-ci illərdəki erməni - müsəlman qırğınını
qələmə alaraq, nəşr etdirdiyi
“1905-06-cı illərdə ErməniMüsəlman davası” adlı kitabını
hissə-hissə qəzetimizin saylarında sizə çatdıracağıq!
İzzətli və mehriban qardaşlarım, hüzurunuza böyük ehtiramla, Nəvvab Mir Möhsün

Qarabağda məlum olan altı dəstgahın adını çəkir: Rast, Mahur,

mərhum Hacı Seyid Əhməd
Ağamirzadə Qarabaği oğlu ərziəhval edir ki, bu vaxtlar, yəni hicri
1323-cü (miladi 1905) ildə Qafqaz
vilayətində və bir para xarici
ölkələrdə ermənilərlə müsəlmanlar
arasında baş vermiş iğtişaşların və
qırğınların bir parasını müxtəsər
şəkildə yadigar qalmaq üçün Azərbaycan türkisində qələmə aldım.
Əvvəla, bunu bilmək lazımdı
ki, Qafqaz vilayətləri müsəlman
padşahlarına,
ələxsus,
İran
şahlarına tabe olub. Elə ki,
Qafqaz vilayətlərində, o cümlədən, Azərbaycanda ayrı-ayrı
xanlıqlar
yaranaraq
İran
tabeliyindən çıxdılar, bu zaman,
yəni hicri 1161-ci (miladi 1748)
ildə Pənah xan Bayatda bir qala
tikdirdi. Bir az müddətdən sonra
həmin qalanı tərk edib hicri 1165ci (miladi 1751) ildə Tərnəkütdə
başqa bir qala bina etdi. Beş il
istər-istəməz o qalada qaldı.
Əyanlar Pənah xanın bu qalaya
meylsiz olduğunu hiss edib ona
müraciət etdilər ki, əgər məsləhət
bilsəniz, gözəl havası olan səfalı,
hündür bir yer var ki, orda yeni bir
qala tikdirərdin. Ora müdafiə
baxımdan da münasib bir
mövqedə yerləşir. Pənah xan öz
əyanları ilə gəlib həmən yerə
baxarkən gördü ki, ora hündür bir
yerdir, dörd ətrafı uca qayalar və
dağlarla əhatə olunmuşdur. Uçan
quşlardan başqa insan və heyvan
həmin qayalarla qalxıb enməyə
qadir deyil. Bura yalnız iki
tərəfdən – şərqdən və qərbdən
gediş-gəliş yolları var. Pənah xan
həmin yeri bəyənib bildirdi ki, çox
yaxşı möhkəm şəhər yeridi. Lakin
nə fayda ki, kifayət qədər axar
suyu və çayları yoxdu. Sonra
xanın əmri ilə kənkanlar gəlib
orada bir neçə yerdə quyular
qazdılar. Quyulardan yaxşı su
çıxdı. Lakin şor idi.
Hicri 1170-ci (miladi 1756) ildə
Pənah xanın əmrinə əsasən
həmin yerdə bir qala tikildi və
həmin qala Pənahabad qalası
adlandırıldı. İndi həmin qalaya
Şuşa qalası deyirlər. Get-gedə
həmin qala abadlaşdıraraq şəhərə
çevrildi. Burda ərbxana tikdirilərək
pul kəsilməyə başladı. Burda
sikkələr kəsilirdi. Qarabağda
Pənah xanın hakimiyyəti İran
padşahının onu İrana aparana

Mir Möhsün Nəvvab kimdir?
Zəngin kitabxanalarda xəttatlar
kitabların üzünü köçürür, rəssamlar şəhər binalarının divarlarına

Kəminə, Məşədi Eyyub Baqi, Xan
Qarabaği, Abdulla Həsən Şahid,
ifaçı və müğənnilərdən Hacı Hüsü,

nəqşlər vurur, kitablara miniatürlər
çəkirdilər. Xalça emalatxanalarında sonralar dünyanın ən böyük
muzeylərinin
bəzəyi
olacaq
xalçalar toxunurdu. Musiqiçilər
Qarabağ muğam məktəbinin adını
daim uca tuturdular. Bəlkə də
məhz buna görə XIX əsrin ortalarında Azərbaycanın hər yerində
kapitalist münasibətləri cücərən və
yeni təfəkkür yaranan bir zamanda
orta əsrlərə məxsus elmi biliklər
sisteminə sahib ensiklopediyaçı
alim Mir Möhsün Nəvvab bu
şəhərdə yaşayıb-yaradır. Görkəmli musiqiçi, şair, rəssam, xəttat,
münəccim, kimyaçı və riyaziyyatçı
olan Mir Möhsünü əsərlərinin məzmunu, səviyyəsi və həcmi etibarilə
həqiqətən də orta əsrlərin sonuncu
ensiklopedist alimləri dəstəsindən
hesab
etmək
mümkündür.
Hərçənd ki, o, Şuşanın ictimai həyatında həmişə qabaqcıl, o dövr
üçün mütərəqqi mövqelərdə durmuşdur.

Məşədi Cəmil Əmirov, İslam
Abdullayev, Seyid Şuşinski və
başqaları həmin məclislərin üzvləri
idilər. Bu cəmiyyətlər Azərbaycandakı digər eyni məqsədli məclislər
Şuşadakı "Məclisi-üns", Şamaxıdakı "Beytüs-Səfa", Bakıdakı
"Məcməüş-şüəra" ilə sıx əlaqələr
saxlayırdı.

Həyatı

Şuşanın Mamay məhəlləsində Nəvvabın evi
İndi Mir Möhsün Nəvvabı ilk
öncə musiqişünas, Azərbaycan
dilində yazılmış "Vüzuhül-ərqam"
("Rəqəmlərin izahı") risaləsinin
müəllifi kimi tanıyırlar. Ən yaxşı
klassik ənənələr ruhunda qələmə
alınmış həmin əsər Şərqdə bu
qəbildən
yaradılmış
son
risalələrdən biridir. Azərbaycanda

ya r a d ı c ı l ı ğ ı

"Kəşfül-həqiqəti-məsnəvi"
(birinci səhifəsi)
Mir
Möhsünün
əsərləri
içərisində
"Təzkireyi-Nəvvab"
toplusu daha artıq maraq doğurur.
Burada
XIX
orta
əsrlərdə
Qarabağdan çıxmış 100-dən artıq
şairin həyatı və yaradıcılığı
haqqında məlumatlar toplanmışdır. Təzkirə 1913-cü ildə Bakıda kitab şəklində nəşr olunmuşdur.
Nəvvab riyaziyyat, kimya və
astronomiya ilə maraqlanırdı. 0 öz
evində iki teleskop qoyaraq, kiçik
bir rəsədxana və kimya laboratoriyası yaratmışdı. 1899-cu ildə
dərslik kimi qələmə aldığı
"Kifayətül-ətfal" kitabında o, göy
cisimlərinin yerləşməsi və günəş
tutulmaları haqda cədvəllər tərtib
etmişdir. Alim kimya laboratoriyasında şagirdləri ilə sınaqlar
keçirir və orta əsrlərdə yaşamış
kimyagərlər tərəfindən verilən
nüsxələri yoxlayırdı. Nəsihətnamə
əsərində cavanlara verdiyi nəsihətlərin sayı 500-dən artıq idi.
Tanınmış pedoqoq və alimin etik
görüşləri müəyyən mənada onun

Şahnaz, Rahavi, yaxud Rahab,
Çahargah və Nəva. Nəvvabın
sözlərinə əsasən, ifa olunan dəstgahın tərkibi bir çox hallarda
ifaçının zövqündən və qabiliyyətindən asılı olur. Alim həmin əsərində
Qarabağ musiqiçiləri tərəfindən ifa
olunan 82 mahnı nə muğamın
adını çəkir. Mir Möhsün bir neçə
muğamın mənşəyini və onların
adının etimologiyasını araşdırır.
Belə ki, Azərbaycan, Nişapur, Zabuli, Bağdadi, Şirvani, Qacarı, Şah
Xətai və başqa muğamların
adlarını onların yaranmasında rol
oynamış şəxslərlə və yer adları ilə
əlaqələndirir. Rast muğamını
bahar mehi, Rəhavini yağış
damlaları, Çahargahı ildırım
çaxışı, Dügahı fontan vuran
bulaqlarla, Humayunu quşların
uçuşu, Nəvanı bədbəxt sevgililərin
ah-naləsi, Mahuru suların şırıltısı,
Şahnazı bülbüllərin cəh-cəhi,
Üşşaqı
quşların
havada
süzməsi,Üzzalı
meteoritlərin
hərəkəti ilə əlaqələndirir.
Muğamların emosional təsiri
haqqında Nəvvab yazır ki, Üşşaq,
Busəlik və Nəva şücaət və hünər
göstərməyə ruhlandırır, Bozarq,
Rahavi, Zəngulə, Zirəfkəndi,
Hüseyni kədərli duyğular oyadır.
Nəvvab
musiqinin
müalicəvi
əhəmiyyəti barədə də bir sıra
maraqlı fikirlər söyləyir. Əsər bu
sözlərlə bitir: "Bu risalə Vətən
elminin
qüdrətini
artırmaq
məqsədilə yazılmışdır."
Ömrünün bir neçə onilliyini

qədər davam etmişdi (Xan İrana
aparılanda orada vəfat etmişdi
(Ancaq deyilənə görə, Pənah xan
İranda vəfat etməsinə baxmayaraq, vəsiyyətinə görə onu gətirib
Ağdamda İmarətdə dəfn etmişlər).
Pənah xandan sonra İbrahim
Xəlil xan öz atasının yerində oturub hökmdarlıq etmişdir. İbrahim
Xəlil xan Qalanın (xalq arasında
Pənahabad şəhəri Qala adı ilə
məşhur idi) abadlığına böyük
əhəmiyyət verərək onun ətrafında
çoxlu kəndlər salmışdı. Bununla
da
get-gedə
onun
xanlığı
qüvvətlənmiş və özü böyük şöhrət
tapmışdı.
İran padşahı Ağa Məhəmməd
şah Qacar saysız qoşunla
Qarabağa hücum etdikdən sonra
Qalaya daxil olarkən İbrahim Xəlil
xan Dağıstan tərəfə qaçmışdır.
Ağa Məhəmməd şah Qacar isə
xanın oğlu Məhəmməd Həsən
ağanın evini özünə iqamətgah
seçmişdi. Ağa Məhəmməd şah
Qacar bir gün Səfərəli adlı bir
nökərini cinayət etdiyinə görə
hədələyib, buyurur ki, sabah
müqəssirlərin hamısının başını
kəsdirib bir minarə tikdirəcək və
Səfərəlinin başını lap yuxarıda
qoyduracaq. Həmin Səfərəli
şahın qapısında keşikçi durardı.
O gecə bir yoldaşı ilə birlikdə
gecədən xeyli keçdikdən sonra
şahın yatdığı evə daxil olub,
xəncər ilə şahın qarnını yırtıb
öldürürlər.
Bu hadisə hicri 1211-ci (miladi
1796) ildə baş vermişdi. Şah
öldürüldükdən sonra qoşun dağılıb
İrana qayıtdı və İbrahim Xəlil xan
gəlib öz yerində qərar tutdu. Ağa
Məhəmməd şahın vəliəhdi Fətəli
şah hadisədən xəbərdar olduqdan
sonra oğlu Abbas Mirzənin
sərkərdəliyi ilə yenidən Qarabağa
qoşun yeritdi. Bu əhvalatdan xəbər
tutan İbrahim xan qorxuya düşdü.
Dərhal öz oğlu Məhəmməd Həsən
ağanı Gəncəyə rus sərdarının yanına göndərib ondan kömək istədi.
Rus sərdarı on min qoşun
götürüb Məhəmməd Həsən ağa
ilə birlikdə Qarabağa gəldi.
İbrahim Xəlil xan əmirlilərdən və
cəbrayıllılardan bir qədər atlı
götürüb rus sərdarının qabağına
gəldi. Görüşdən sonra onlar Araz
çayı tərəfə İran qoşununun
qarşısına
hərəkət
etdilər.
Aslandüz deyilən yerdə İran
qoşunu ilə qarşı-qarşıya gəlib, bir
az döyüşəndən sonra azsaylı İran
qoşunu geri çəkilib İrana qayıtdı.
Vuruşdan sonra İbrahimxəlil xan
öz atlıları və rus qoşunu ilə birlikdə geri dönüb qalaya tərəf üz
qoydular. Gəncə-Qarabağ yol
ayrıcına çatarkən rus sərdarı irəli
çıxıb xanla əl tutduqdan sonra
dedi ki, cənabınızın Qalasını çox
tərifləyirlər.

Аðàøäûðäû: Tahir Söleyman
(Ardı gələn sayımızda)
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1947-ci il. Mustafa Bərzani və onun kürd peşmərgələri Azərbaycanda
1946-cı ilin dekabrında İranda
Mehabad respublikası süqut edir.
İranın baş nazir Qəvame-Səltənə ilə
Mehabadın lideri Qazı Məhəmməd
arasında avqustda Tehranda bağlanmış razılaşma pozulur və şah qoşunları həm Təbrizi, həm də Mehabadı ələ
keçirir. 1947-ci ilin 30 martında Qazı
Məhəmməd, qardaşı Sədr Qazı və
Mehabad respublikasının müdafiə
naziri Seyf Qazı dar ağacından asılır.
Şah qoşunlarına qarşı müqaviməti
yalnız respublikanın Baş komandanı,
general Mustafa Bərzani davam etdirir.
44 yaşlı Bərzani sonunda qüvvələr nisbətinin bərabər olmadığını və məğlubiyyətin qaçılmazlığını anlayaraq İranı
tərk etmək və SSRİ-yə keçmək qərarına gəlir. 1947-ci ilin iyununda o, silahlı
dəstəsi ilə Naxçıvanla sərhədi keçərək
Azərbaycan ərazisinə, Culfaya daxil
olur. Beləliklə, Bərzaninin və tərəfdarlarının 12 il davam edən SSRİ dövrü
başlayır. Həmin dövrün bir neçə ili
Azərbaycan SSR-də keçir.
* * *
SSRİ ərazisində dəfələrlə Bərzani
ilə ünsiyyətdə olmuş əfsanəvi Sovet
əks-kəşfiyyatçısı Pavel Sudoplatov
(1907-1996) özünün 1990-cı illərdə
işıq üzü görən “Xüsusi əməliyyatlar”
adlı memuarlarında xatırlayır: “Bərzani
SSRİ-yə gəlməzdən bir müddət əvvəl
İrandakı kürd üsyançıların rəhbərləri
şahın qurduğu tələyə düşürlər: onlar
danışıqlar üçün Tehrana çağırılır,
burada həbs edilir və edam olunurlar.
Yalnız Bərzani həmin qismətdən qaça

Qonşuların qeyri-adi hərbi fəallığının səbəbləri Moskva üçün sirr deyildi.
Vasili
Ryasnoyun
həmin
məruzəsində deyilirdi: “Əldə olunmuş
bilgilərə gör, İran Kürdüstanında, Uşnu
rayonunda (Urmiyə gölündən cənubqərbə) 1947-ci ilin martından başlayaraq İran hökumət qoşunları ilə İraqdakı bərzan tayfasının tərksilah
olmaqdan imtina etmiş üzvləri arasında hərbi əməliyyatlar başlayıb. Kürd
bərzan tayfası 1945-ci ildə İraqdan
köçərək İranda məskunlaşıb”.
Beləliklə, əvvəl İraqda, sonra isə
İranda məğlubiyyətə düçar olmuş
molla Mustafa Bərzani kor dalana
sıxışdırıldığını yaxşı anlayaraq yeganə
qurtuluş yolunu Azərbaycan ərazisinə
keçməkdə görürdü. Onun hərbi birləşmələri Maku yaxınlığında şah
qoşunlarını məğlub edərək SSRİ
sərhədinə doğru hərəkət edirdilər.
Pavel Sudoplatov memuarlarında
sərhəddə toplaşmış Bərzani tərəfdarlarının sayı barədə yazır: “Sərhədi
keçən Bərzani tərəfdarlarının sayı 2
minə yaxın döyüşçüdən ibarət idi, elə
bir o qədər də onların ailə üzvləri
vardı”. Ancaq digər Sovet əks-kəşfiyyatçısı - Vadim Udilov isə özünün
“SSRİ-də terror aktları və təxribatlar”
kitabında onların sayının 500 nəfər
olduğunu yazır.
İyunun 15-də İran təyyarələrinin
bombardmanı altında Araz çayı boyu
sərhədə ilk kürd dəstəsi yaxınlaşır.
Dəstədən 2 nəfər Sovet sahilinə
keçərək Mustafa Bərzaninin Stalinə

bilir. Şah onu danışıqlara dəvət
edəndə, Bərzani cavab verir ki, yalnız
bir halda Tehrana gələ bilər - əgər şah
özünün ailəsini girov kimi Bərzaninin
mənzl-qərargahına göndərərsə. Şahla
ilkin danışıqlar davam edən müddətdə
isə o, qüvvələrinin böyük hissəsini
İranın şimal rayonlarına, SSRİ ilə
sərhədin yaxınlığına yerləşdirir”.
1947-ci ilin iyununda SSRİ Daxili
işlər nazirinin müavini Vasili Ryasnoy
Stalinə məruzə edir: “Bu ilin 15 iyununda Naxçıvan 41-ci sərhəd
dəstəsinin hərbi müşahidəsinə görə,
Sovet-İran
sərhədindin
cənubqərbində İran təyyarələri peyda olaraq
Ağgül gölündən (İran) cənuba doğru
uçuşlar keçirib. Onlar bizim ərazilərimizə 200 metrə qədər məsafədə daxil
olublar. Elə həmin dövrdə bir neçə
bomba partlayışı da qeydə alınıb”.

məktubunu sərhəd komissarına təqdim edir. Ancaq Moskvadan cavab
gecikir. 16 iyunda səhər tezdən İran
sərhədində öz şəxsi mühafizəçilərinin
əhatəsində Bərzani də peyda olur və
dəstəsinin SSRİ-yə üzüb keçməsinə
icazə üçün danışıqlar aparmaq istəyir.
Ancaq sərhədçilərə yalnız bir tapşırıq
verilmişdi: diskussiyaya girməmək,
sərhədi pozan kürdləri isə saxlamaq
və tərksilah etmək.
İyunun 17-də kürdlərin vəziyyəti
daha da çarəsizləşir və Araz çayı ilə
əvvəlcə yaralılar və taqətdən düşən bir
qrup silahlı keçərək Naxçıvan ərazisinə daxil olur. Bu 160 nəfərdən 40 odlu
silah götürülür. Çayın o biri sahilindən
müşahidə aparan Bərzani öz tərəfdarlarının sərhədçilər tərəfindən atəşə
tutulmadığını gördükdə, iyunun 18-də
dəstəsinin qalan üzvlərinin də çayı

keçməsinə göstəriş verir. Bu vaxt
kürdlər silahlarının bir hissəsini İran
tərəfdəki qamışlıqlarda gizlədərək
sərhədi keçirlər. İyunun 19-da SSRİ
Daxili işlər nazirliyi əməliyyatın

nəticələrinə dair Stalinə məlumat
göndərir: “İyunun 18-i axşama qədər
Molla Mustafa Bərzaninin başçılığı
altında kürd dəstəsi Sovet ərazisinə
keçib. Onların ümumi sayı 499
nəfərdir. Kürdlərdən götürülüb:
303 tüfəng, 5 avtomat, 55 tapança,
54 qumbara, 13 binokl, 13 min patron.
Saxlanılmış kürdlər Naxçıvan şəhərinə
aparılıb və burada sərhədçilərin
mühafizəsi altındadırlar”.
İran sərhəd komissarı tezliklə
Sovet həmkarına müraciət yollayaraq
Bərzani və tərəfdarlarının təhvil verilməsini təklif edir. Müraciətdə deyilirdi:
“Dostluq münasibətlərimizin pozulmaması naminə xahiş edirik ki, 400 əclafı
geri qaytarasız”. Ancaq Sovet tərəfi bu
xahişə məhəl qoymur. Bununla da,
Bərzaninin və onun kürdlərinin əvvəlcə
çox qısa müddət çəkəcəyi fərz edilən,
ancaq 12 ilə qədər davam edən “Sovet
dövrü” başlayır.
* * *
Bir müddət Culfada saxlandıqdan
sonra, kürdlər Abşerond yerləşdirilirlər.
Bərzani isə qısa müddət Şuşada qalır,
sonra isə Bakıya köçürülür. Onun
Sovet rəhbərliyinə “sosializm uğrunda
mübarizəyə hazır olduğuna” dair
söylədiyi nitqlər isə istər Miocəfər
Bağırovda, istərsə də Moskvadan
gələn emissarlarda xəfif ironiya doğrurur. Sovet tərəfində əsas təəccüb
yaradan cəhətlərdən biri kürdlərdə çox
güclü inkişaf etmiş tayfa-nəsil münasibətləri idi. Onlar Bərzanini az qala
ilahiləşdirirdilər və bu cür geridə
qalmış ictimai münasibətlərlə sosializm quruculuğuna dair vədlər qətiyyən
bir-birinə uyuşmurdu.
Odur ki, Sovet rəhbərliyi bu arxaik
münasibətləri heç olmasa yumşaltmaq, kürdlərin cəmiyyətə assimilyasiyasına nail olmaq üçün hətta
kürdləri Bərzanidən bacardıqca təcrid
də edirdi. Üstəlik, kürdlərin arasında
kommunist təbliğatı aparmaq, yaxud
oraya öz adamlarını salmaq cəhdləri
də uğur gətirmirdi - kürdlər yadlar üçün
qapalı idilər. Bununla bağlı, Pavel

Sudoplatov bir epizodu da xatırlayır artıq Daşkənddə olanda onların
Bərzaninin əhatəsinə informator yerləşdirmək cəhdləri həmin şəxsin izsiztozsuz yoxa çıxması ilə nəticələnir.
* * *
1947-ci ilin payızında Sudoplatov
Bərzani ilə görüşüb danışmaq üçün
nazir Abakumov tərəfindən Bakıya
göndərilir. O, memuarlarında bu
barədə yazır:
“Mən Bərzaniyə TASS-ın (Sovet
İttifaqı Teleqraf Agentliyi) baş direktorunun muavini və Sovet hökumətinin
nümayəndəsi kimi təqdim olundum.
əyatımda ilk dəfə idi ki, əsl feodal ilə
rastlaşırdım. Bununla belə, Bərzani
məndə fərasətli siyasətçi və təcrübəli
hərbi rəhbər təsiri yaratdı. O dedi ki,
son yüz ildə kürdlər farslara, iraqlılara,
türklərə və ingilislərə qarşı 80 dəfə
üsyan qaldırıb və onların 60-ından
çoxunda kömək üçün Rusiyaya
müraciət edərək adətən yardım alıblar.
Cavab olaraq mən elan etdim ki, Sovet
tərəfi Bərzaninin və onun zabitlərinin
bizim
hərbi
məktəb
və
akademiyalarımızda xüsusi təlim
keçməsinə razıdır. Həm də ona
bildirdim ki, kürdlərin Azərbaycandan
Orta Asiyaya köçürülməsi müvəqqəti
xarakter daşıyır və onların Kürdüstana
qayıtmaqları üçün şərait yetişənə
qədər davam edəcək...”
Sudoplatov xatirələrində daha bir
maraqlı məqama toxunur: “Abakumov
mənə
Bərzani
ilə
söhbətlərin
nəticələrini, habelə Stalinin kürdlərin
hərbi tədris müəssisələrimizdə təhsil
almalarına razılıq verdiyini Mircəfər
Bağırovla bölüşməyi qadağan etmişdi.
Məsələ
ondadır
ki,
Bağırov
Bərzanidən və onun adamlarından
İran Azərbaycanında vəziyyəti destabilizasiya etmək üçün yararlanmaq
niyyətindəydi. Ancaq Moskvada fərz
edirdilər ki, Bərzani İranda yox, məhz
İraqda daha lazımlı ola bilər - oradakı
ingilispərəst rejimi devirmək üçün...”
* * *
1947-ci ilin oktyabrında Bərzani
Azərbaycan kommunistlərinin rəhbəri
Bağırova öz məktub-memorandumunu
yollayır. O, Bağırovdan aşağıdakı
məsələlərə münasibət bildirməsini
xahiş edir:
“1. Tərəfdarlarım ilə görüşməyə
icazə verilməsi.
2. Onların təhsili üçün şəraitin
yaradılması.
3. Aylıq bülletenin çapının təşkil
edilməsi.
4. BMT-yə kürdlərə münasibətdə
yeridilən ədalətsiz siyasətlə bağlı
şikayətin göndərilməsi.
5. Stalinlə görüşün təşkil olunması”.
Noyabrın 15-də o, Bağırova daha
bir məktub yollayır. Bərzani məktubunda Bağırovu “Şərq xalqlarının rəhbəri”
adlandırır. “Biz taleyimizi Sovet dövləti
ilə bağlamağı vacib saydıq, çünki, bu
hakimiyyət azadlığın dayağı və
xalqların ümididir”, - Bərzani yazır.
Həmin məktubunda o, “çox məşəqqətli, incidlilmiş və təhqir olunmuş vəziyyətə düşən azadlıq hərəkatı döyüşçülərinə diqqət ayırmasını” xahiş edir.
(Ardı var)
Məmməd Süleymanov
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Andranik alıbdı Qarabağ dağın
Sultan bəy kəsibdi onun qulağın.

Ata baxa-baxa məhv oldu bala
Oda qaladılar nə ola-ola

Oğulun ölümün sən görməlisən
Nədən zövq alırıq sən bilməlisən.

Biri balta oldu bri sap oldu
İkisi birləşib bu yurda doldu
Süngülər dəldilər xalqln bağrını
Götürə bilmədik biz bu ağrını

Süngülər tuşlandı növrəstələrə
Faşistlik etdilər görün kimlərə?
Kəsilmiş başları təpiklədilər
İlahi iraq et etdilər nələr.

O gecə meşədə xəfif ağladı
Palıdlar baş əyib qara bağladı.
Deyən buludlarda yerə endilər
Dilsiz daşlar belə ax, dilləndilər.

Gəlişin yüz əlli ili olunca
“Qonaqlar” şənliklər etdi doyunca
Azıxdan yüz əlli çıxsaq nə olar
“Qonağın” payına neçə il qalar?

Balanın ətini verib anaya
Birdəki O, qoca xala Sonaya
Onlar yemədilər başlar kəsdilər
Növbəti “qurbana” tez tələsdilər.

Xoca Alı qalx ayağa et nəzər
Bilməzdin yurdunda yağılar gəzər.
Məlunlar yurdunu qaladı oda
Yurdun laiq deyil bu müdhiş ada.

Abidə qoydular yüz əlli ilə
Hər yerdə fərəhlə gətirib dilə,
Yüz əlli ildir ki, bizlər burdayıq
Yüz əlli ildir ki, bizlər dardayıq.

Sədəflər çəkildi dişlər çəkildi
Yerinə qurğuşun mərmi əkildi.
Qısası axmalı müsəlman qanı
Görənlər gördülər bu dəhşət anı.

Ruhən fəryad etdi xan Pənahəli
Dedi ki, bu işdə var yadlar əli.
Qarabağ, həm sözü, özü mənimdi
Qarabağ yağıya daim qənimdi.

“Qonaqlar” səsini atıb başına
Çıxıb Topxananın lap düz qaşına
Dedilər Qarabağ bizim olubdu
Müsəlman sonradan yurda dolubdu.

Tofiqə dedilər atanı göstər
Dinmədi vüqarla bu ər oğlu ər
Gülləni Tofiqə tuşlayan zaman
Tofiqin atası istədi aman.

Azıxdan bu yana var Qarabağım
Murovum Kəpəzim Topxana dağım,

Əvvəli Kərbala sonu Xocalı
Müsəlman yanaraq görüb bu halı.

-Əvvəl məni öldür sonra kimisə
-Məhəldə qoymarıq sizlərtək kəsə

Hacı Paşa
Ağaoğlu

Xocalı faciəsi

X o C A l ı

Ədalət Bədirxanov

Ananın qucağındaki
daşlaşmız körpənin dilindən
Mən bir uşaq doğuldum,
Yaşamağa cahanda,
Tam haqqımla vətəndaş,
Xocalı torpağında.
Qəsd olundu yurduma,
Gecənin son çağında,
Şaxtalı, don, amansız,
Soyuq, qarda, boranda,
Dondum, heykələ döndüm,
Bir ana qucağında.

Bilmədim, sevgi nədir,
Bilmədim, həyat nədir,
Bölmədim sevincimi,
Bildirmədim, dərd nədir.
Bilmədim ölmək üçün,
Günahlarım bəs nədir?
Şaxtalı, don, amansız,
Soyuq, qarda, boranda,
Dondum, heykələ döndüm,
Bir ana qucağında.
Mənim yaşda günahsız
Körpələr nə qədərdir?
Qoy duysun bəşəriyyət,
Bəlkə yüz minlərlədir.

İbrahim xan ruhu nalə edibdi,
Ruhu Nətavanın yurddan gedibdi
O gecə göylərdə buludlar qara
Vuruldu bu yurda sağalmaz yara.
Vaqif də o gecə fəryad eylədi
Görünməz dəhşəti ərşə söylədi
Səlim bəy fəryada qatıb naləsin
-Tarix görməmişdi zülmün beləsin
Min belə səhnədən doymadı kafər
Məhv oldu insanlar çox ər oğlu ər
Nalələr çevrilib oldu Mübariz
Yüz kafər yox oldu qaldı tarix, iz.
Tomrislər, Babəklər, Mübarizlərin
Bu yurd onlarındı O, şir dizlərin
Qılınclar sıyrılar bu gün sabaha,
Yağıdan heç əsər qalmaz bir daha.

Bu quduzluq, soy qırım,
Qan dünyaya ləkədir,
Şaxtalı, don, amansız,
Soyuq, qarda, boranda,
Dondum, heykələ döndüm,
Bir ana qucağında.
Qoca, qadın, ya körpə,
Heç kimə baxmadılar,
Qışqıran hər bir kəsin
Başından vururdular.
Məni möhkəm vurdular,
Sanki ölmüş sandılar,
Şaxtalı, don, amansız,

Soyuq, qarda, boranda,
Dondum, heykələ döndüm,
Bir ana qucağında.
Qızdır məni, ey günəş,
Mən bəşər övladıyam,
Ananın qucağında
Donmuş buz parçasıyam.
Bir daş olsam da belə,
Ruhum bilir haqdayam,
Şaxtalı, don, amansız,
Soyuq, qarda, boranda,
Dondum, heykələ döndüm,
Bir ana qucağında.
23-25.02.2016

Xudu Məmmədovun axtardığı, ermənilərə qan udduran laçınlı Çal Aslan
Düzü əslən Laçınlı olan bu tarixi qəhrəman Çal
Aslan haqqında eşitməmişdim. Və bu günə kimi də
heç bir məlumatım da yox idi. Amma Qarabağın
Çal Aslan adlı igid və qəhrəman oğlu olub. Bəs Çal
Aslan kimdir? Bununla bağlı paytaxta çıxıb sorğu
apardıq. Heç kəs bu qəhrəmanı tanımadı. Amma
əslən laçınlı olan bir gənc başını bulayıb dedi ki,
belə bir ad eşitmişəm. Amma kimliyi haqqında heç
nə bilmirəm. Öz-özümə düşündüm:
Bəlkə taksi sürücülərinə müraciət edim? Çünki
sürücülər daha çox əhali ilə sıx təmasda olur,
qəzet-jurnal oxuyurlar. Taksi sürücülərindən biri
gülə-gülə dedi: "Sizi nə maraqlandırır?" jurnalist
olduğumu ona dedikdə o, belə cavab verdi: Çal
Aslan mənim babam olub. Sürücünün adı Məhəmməd Piriyev idi. M.Piriyev bildirdi ki, əslən laçınlı
olsalar da, Ağdamda doğulub, boya-başa çatıb:
"Çal Aslan Laçın rayonunun Kürdhacı kəndində
doğulub, Soltan bəyin əmisi oğludur. Bölgələrdə,
eləcə də camaat arasında adıçəkilən bu tarixi
şəxsiyyət haqqında o qədər də məlumat yoxdur. Çal
Aslan elə aslan kimi kişi olub. Cəngavər, qorxmaz,
dizi bükülməz bir igid olub. Onun gülləsindən quş
da ötə bilməzdi. Çal Aslanın adı gələndə yağı
düşmən zağ-zağ əsərdi. Azərbaycan xalqı Soltan
bəyi daha geniş tanıyır. Amma Çal Aslan ondan da
qoçaq olub. Elə Soltan bəy kimi ağıllı adam olub.
Bir sözlə, Çal Aslan soltan bəyin sərkərdəsi idi".
M.Piriyev onu da dedi ki, babası haqqında elə
dərin məlumatı olmayıb: "Allah rəhmət eləsin
akademik Xudu Məmmədova, bir gün Xudu müəllim doğulduğu doğma kəndi olan Mərziliyə gəlir və
söhbət Çal Aslandan düşəndə o deyir ki, ə, görün
Çal Aslanın burda qohumlarından kimi var, onu
mənimlə görüşdürün. Çünki o igid haqqında sinəm
doludur. Nə qədər sağam, qoy bu məlumatları onun
qohumlarına çatdırım. Onda çox kiçik idim. Ağlım
elə sən deyən kəsmirdi. Amma babam haqqında
Xudu müəllimin dediklərindən bir-iki kəlmə qalıb.
1918-ci ildə Andranik Gürcüstana getmək üçün
Paşa bəydən yol istəyir və bunun müqabilində ona

bir qatır yükü qızıl vəd edir. Paşa bəy Çal Aslanla
Soltan bəyi yanına dəvət edib bu haqda onların
fikirlərini öyrənir. Bu dəmdə Çal Aslan belə cavab

verir ki, biz gərək Şuşa qubernatoru Xosrov bəyin
yanına gedək və ona bu haqda məlumat verək. Çal
Aslanla Soltan bəy Şuşaya Xosrov bəyin yanına
gedib bu haqda ona məlumat verirlər ki, Andranik
böyük qoşunla üstümüzə gəlir. Xosrov bəy çox uzaqgörən və ağıllı adam olub. O, Çal Aslanın
sözündən tutur və bir az fikirləşib deyir - "Aslan,
əmioğlu fikirin nədir?" Çal Aslan Xosrov bəyə belə
cavab verir ki, düşmənə yol vermək olmaz. Amma
Andranik bizə bir qatır yükü qızıl vəd edib deyir ki,
siz yer verin mən qoşunlarımla birgə Gürcüstana
keçirəm. Xosrov bəy Çal Aslana söyləyir ki, sənin
üz-gözündən sərkərdəlik yağır, bir sərkərdə kimi
bu haqda nə fikirləşirsən? O belə cavab verir ki,
Andranikə bildirəcəyik ki, camaat başa düşməsin

deyə topları sökün, onu qatırlara yükləyin və sizə
onda yol verəcəyik. Bu təklif Xosrov bəyin çox
xoşuna gəlir və sağ əlini Çal Aslanın kürəyinə
vurub deyir ki, əmioğlu sən əsl sərkərdəsən və
mənim sualıma da sərkərdə kimi cavab verdin. Belə
də olur. Bu siyasətlə Zabux çayında 3 gün qanlı
döyüş gedir. Çal Aslan öz dəstəsi ilə 40 min erməni
silahlılarını məhv edir".
Müsahibin onu da söylədi ki, 11-ci qızıl ordu
Azərbaycana gələndən sonra bolşeviklərin əlinə
keçməsin deyə Soltan bəy Çal Aslana təklif edir ki,
artıq Azərbaycan sovet ordusunun əlində olduğundan onunla Türkiyəyə getsin: "Çal Aslan etiraz edib
deyir ki, kişi də vətənini düşmən əlində qoyub
gedərmi? Qürbətdə yaşamaqdansa və yad məzarın
olmaqdansa vətəndə qalmaq daha yaxşıdır. Çal
Aslan qucaqlaşıb, öpüşüb ayrılan zaman Soltan bəy
dərindən ah çəkib belə bir bayatı söyləyir:
Əziziyəm, dolan gözüm,
Dol gözüm, dolan gözüm.
Gedərsən qayıtmazsan
Vətəni dolan gözüm.
Çal Aslansa belə cavab verir:
Xoruz keçdi, çağırır
Vədə keçdi, çağırır
Başım cəllad əlində,
Dilim dostu çağırır.
Hətta deyilənə görə orda hər iki qəhrəman
düşmən əlinə keçməsin deyə bir-birilərinə güllə də
atmaq istəyirmişlər. Amma Soltan bəy uzaqgörənlik edib Çal Aslana deyir ki, özümüzü öldürə
bilərikamma arvad-uşağı fikirləşmək lazımdır.
Düşmən çoxdur. Soltan bəy ailəsini Çal Aslana
tapşırıb Türkiyəyə gedir. Bolşeviklər Çal Aslanı
tutub Qazaxıstana sürgün edir. Sürgündə onun iki
gözü də tutulur və axırda gəlib vətəndə ölür".
M.Piriyev onu da vurğuladı ki, Çal Aslanın nəticəsi
Fazil Mehtiyev də Azərbaycanın milli qəhrənmanıdır.
Qələndər Xaçınçaylı
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navçeyên din ji destê…

Bi gor daxwiyaniyê çapemeniya ser bi PYD tê gotin, ku
YPG şeva derbazbuyî gundê Omîra û navçeyên derdora
Şera ji artêşa Tirkiyê û milisên grêdayî bi Artêşa Azad ya
Suriyê paşve girtine.
Herweha tê gotin, ku di operasyona YPG de YPJ jî beşdari kiriye û encama şerê hanê de gelek kûştî û brîndar
hene, lê hejmara wan carê nediyare.
PeyamaKurd

Bi wêne…Almanya toreke
pas li Hewlêrê dadimezrîne!
Hikûmeta Almanya di berdewama alîkariyên ji bo herêma Kurdistanê de toreke pas li bajarê Hewlêrê dê

Navenda Lêkolînên Civakî ya
Dîcle (DÎTAM), bi navê “Di pêvajoyên aştîyê de rola Rêxistinên Sivîl
ên Civakî“ li Amedê civînek giştî li dar
xist. Ev projeya ku di 2016an de li
Amedê bingeha wê hat avêtin û li
bajarên cuda xebata xwe didomîne,
hewl dide ku Rêxistinên Sivîl ên
Civakî hişyar bike, wan tev li xebatên
xwe bike da ku ew rêxistin li dijî şer
bêdeng menînin û bi xebatên xwe
yên sivîl û civakî ve xizmeta aştîyê
bikin.
Serokê DÎTAMê Mehmet Kaya,
anî zimên ku bi avakirina vê projeyê
wan xwestiye ji bo çareserîya pirsa
Kurd û bidawîanîna şer dezgehên
sivîl çalaktir bikin û tevnek aştîyê
biafirînin. Kaya, herweha anî zimên
ku armanca wan a yekem li herêmê
(Bakurê Kurdistanê) Yekîtîya Civaka
Sivîl pêk bînin, armanca duyem
heman tevna civakî li seranserê
Tirkîyê pêk bînin û armanca sêyem jî
vê tevna civakî bigihînin asta
navnetewî.
Mehmet Kaya, di axavtina xwe
de behsa helwest û siyaseta AKP û
Kurdan kir, anî zimên ku “bi
bêdengkirina civaka sivîl û polîtîka li
ser dijminatîya Kurdan wê AKP negi-

hîne tu çareserîyekê“ û got: “AKP bi
xwe digot ku polîtîkayên salên 90î
pirsa Kurd anîye vê astê. Divê AKP ji
bîr neke ku Rêxistinên Sivîl ên
Civakî di serketina wê de rola herî
mezin lîztine. Le xuyaye wê
operasyona ser Efrînê û pêşketinên
ku li welêt dibin, ji bo polîtîkayên
navxweyî bikin alav hacet“.
Kaya, rexne li siyaset û
polîtîkayên AKP girt û got: “Di
pêşavoja çareserîyê de du alî

hebûn, Tirkîye û rêxistina çekdar. Lê
niha rewş cuda ye û di ser Sûrîyê re
xwe gihand astek navnetewî. Ji ber
vê, divê Tirkîye li Rojhilata Navîn ji
xwe re polîtîkayek Kurd pêk bîne“.
Mehmet Kaya, di axavtina xwe
de bala Tirkîyê kişand ser hebûna
pirsa Kurd û anî zimên ku “Kurdên
Iraq û Sûrîye jî di nav de, divê Tirkîye
di pirsa Kurd de rûpelekî nû veke û
divê asta wê ya navnetewî jî bigre
ber çav“.
peyamakurd.com

Rûsya û Fransa tekeziyê li
ser agirbesta Xûteyê dikin
Wezîrê derve yê Fransa JeanYves Le Drian li Mosko li gel hevpostê xwe yê Rûsî Sergey Lavrov

daran bê vekirin ku ji cihê şer
derkevin.
Herwiha wezîrê derveyê Fransa

Mafê Parlamenterî ji Parlamenterên HDPê Ehmed
Yildirim û Îbrahîm Ayhan hat stendin. Hejmara parlamenterên HDPê jî daket 50 kesan. Mafê parlamenteriya,
Parlamenterê HDPê yê Mûşê Ehmed Yildirim û yê Rihayê civiya û derbarê biryara agirbesta li
Îbrahîm Ayhan, jiber pejirandina sizaya wan a zîndankir- Sûryê kongirekî rojnamevanî lidar
inê, ji wan hat stendin.
xistin.
Di wî kongirî de, wezîrê derve yê
Fransa tekez kir, ku pêwîst e riya
derbaskirina alîkariyan ji bo xelkê
Xûta Rojhilat bê vekirin û rê li ber
sivîlan û bi taybet zarok û jin û birîn-

hişyariya wê yekê da, ku cenga
Sûryê berifreh bibe û li herêmê tevî
belav bibe û got: Tenê Rûsya kare
fişarê li Hikûmeta Sûryê bike daku
biryara Encûmena Ewlehya cîhanî
ya derbarê agirbestê bicî bike.
Ji aliyê xwe ve wezîrê derve yê
Rûsya Sergey Lavrov got: "Divê

damezrîne. Li gor zanyariyên berdest, duh 26.02.2018ê
Parêzgerê Hewlêrê Newzad Hedî li bajarê Dusseldurf ê
Almanya li gel berpirsên desteya hatûçûnê ya bajar civiya
û belgeyek lêktêgeheştinê îmza kirin.
Li gor wê belgeyê desteya hatûçûnê ya Almanya sîstemek bo pas li bajarê Hewlêrê dadimezrîne û çend pas jî
wek diyarî ji bo Hewlêrê dê rêbike. Hikûmeta Almanya di
destpêka êrîşên rêxistina terorîst a DAIŞê li ser herêma
Kurdistanê, bi rêkirina alîkariyên mirovî, çek û
şêwirmendên leşkerî ve alîkariya herêma Kurdistanê û
hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê dike.
BasNews

Mafê Parlamenterî ji Parlamenterên
HDP yildirim û Ayhan hat stendin

ketîbeyên opozisyonê pabendî
agirbestê bin, lê niha ew ketîbe
Şamê topbaran dikin û hêzên
Hikûmetê jî bersiva wan didin".
Lavrov diyar kir, ku agirbesta 5
demjimêran ya ku Rûsya pêşinyar
kir û niha ketiye warê bicîkirinê de,
armanca wê vekirina korîdoran e ji
bo sivîl ji cihên şer bên derxistin.
Li ser vê mijarê jî, rêxistinên
hewarçûnê yên ser bi Netewên Yekgirtî ve, ragihandin ku bêtirî 1000
kesên birîndar di Xûteya Rojhilatê de
mane û heya niha jî ti nîşanek tine ye
ku riya derketinê li ber wan hatiye
vekirin.
Ji aliyê xwe ve, jêderên xwecihî ji
nav Xûta Rojhilat tekez kirin, piştî ku
agirbesta Rûsî ya 5 demjimêran ket
warê bicîkirinê de, kopterên
Hikûmetê bermîlên teqîner bi ser
Xûteyê de avêtin û di encamê de, 2
welatiyên sivîl canê xwe jidest dan.
Girêdayî heman pirsê, Netewên
Yekgirtî ragihand, tevî ku agirbesta
Rûsî ketiye warê bicîkirinê de, lê şer
hîn berdewam e û di rewşa şer de,
dezgehên me nikarin ti hevkariyê
bikin û nikarin alîkariyan derbasî
Xûteyê bikin..
kurdistan24.net

Heyva Sor a Kurd alîkariyên mirovî ji bo Efrînê dide hev

Biryarnameya dadgehê ya bo stendina mafê parlamenteriyê îro di Parlamentoya Tirkiyê de hat xwendin. Piştî
xwendinê bi awayek fermî mafê parlamentertiya Yildirim û
Ayhan jê hat stendin.
Hîn berê jî mafê parlamenteriya, Leyla Zana, Fîgen
Yuksekdag, Nursel Aydogan, Faysal Sarîyildiz, Tuba
Hezer, Ferhat Encu û Besîme Konca ji wan hatibû stendin.
Koma Parlamenteriya HDPê bi biryara dawî ji 59 parlamenteran daket 50 parlamenteran.
kurdistan24.net

Heyva Sor a Kurd li Cizîra Rojavayê
Kurdistanê 82 milyon Lîreyên Sûrî wek
alîkarî ji bo bajarê Efrînê dan hev.
Heyva Sor a Kurd û hejmarek ji rêxistinên civaka sicîl ku 11 roj in koneke
piştgîriyê ji bo Efrînê li bajarê Qamişlo
vedabûn îro di konferanseke rojnamevanî de ragihandin, wan karîn
zêdetir ji 82 milyon Lîreyên Sûrî wek
alîkarî ji bo bajarê Efrînê bidin hev.
Herwiha amaje bi wê yekê jî kirin,
her kesê ku bixwaze piştgîriya Efrînê
bike, deriyê danheva alîkariyan vekirî
dimîne.
Tîmeke Heyva Sor a Kurd a Cizîrê
di 23 meha Çileya bûrî de gihiştibû
bajarê Efrînê zêdetir mehekê li Efrînê
ma û alîkariyên tenduristî ji sivîlan re

pêşkêş dikir. Ji destpêka êrîşa artêşa
Tirkiyê li ser Efrînê ve, gelek rêxistinên
civaka sivîl li herêma Cizîrê kampînên

danheva alîkariyan ji bo xelk û qurbaniyên Efrînê bi rê ve birin û hîn jî
berdewam in.
kurdistan24.net
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Mesrûr Barzanî: Xewna serxwebûnê namire H e y e t a
Şêwirmendê Encumena Asayişa Herêma Kurdistanê Mesrûr
Barzanî di hevpeyvînekê de li gel
malpera Almonîtor ya Amerîkî ragihand, ku ti carî xewna serxebûna

xwesteka gelê me bû û rawestana
civaka navdewletî li dijî wê xwestekê, berovajî hemû bingeh û pirensîpên Netewên Yekgirtî bû.
Di berdewamiya axiftna xwe de,

Kurdistanê namire û got: Piroseya
referandumê giring bû, daku hemû
civaka navdewletî û bi taybetî jî
Hikûmeta Iraqê hez û viyana gelê
Kurdistanê ji bo serxebûnê bibînin.
Herwiha Mesrûr Bazranî ragihand, ew gava Kurdan avêtî, ne
tawan bû, ew tenê eşkerakirina

Mesrûr Barzanî eşkere kir, ku wan
berî referandumê, bi gellek welatan
re ew yek behs kirin û ti welatekî
tev Iraqê jî, dijatiya xwe ji bo mafên
çarenivîsî û serxwebûna Kurdistanê nedan xuyakirin û tenê
têbîniyên wan li ser dema encamdana referandumê hebûn. Mesrûr

Barzanî ku niha li Amerîka ye û li
gel berpirsên pile bilind ên îdara
Donald Trump civînan lidar dixe,
derbarê sizayên Bexdayê li ser
Herêma Kurdistanê got: "Rawestandina geştên navdewletî li
firîngehên Herêma Kurdistanê û
sizayên Bexdayê li ser Herêma
Kurdistanê, biryareke nedestûrî bû
û nabe firîngeh têkelî pirsên siyasî
bên kirin". Got jî: "Niha gotûbêj ji bo
vekirina firîngehan berdewam in û
Kurdan piraniya mercên Bexdayê
qebûl kirine, lê Bexda her û her
bihaneyan derdixe û niha ti
bihaneyek ji bo vekirina firîngehan
nemaye û tenê girtina wan biryareke siyasî ye û ew jî bûye beşek
ji piropagendeya hilbijartinan".
Herwiha Mesrûr Barzanî eşkere
kir: "Di çarçoveya Konfiransa Asayişa Cîhanî li Munichen, em li gel
serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî
civiyan, li wir Ebadî soza vekirina
firîngehan da, lê berî niha jî sozên
wiha dabû û sozên xwe bicî
nekiribû, niha jî em li bendî ne gelo
wê Ebadî sozên xwe bicî bike yan
nake".
KDP.info

Siyasetmedarên Almanya rexne li Tirkiyê digrin...
Katja Keul, „Erdoğan Kurdên li
bakurê Suriyê wek terorist dibîne
û bi vî hawayî helwesta xwe
meşru dibîne. Lê mirov tu caran
nikare
ev
helwesta
hanê
bipejirîne. Divê ew dev ji ev helwesta hanê berde.“
Hikumeta Tirkiyê, ku operasyonên xwe yên leşkeri li Efrînê bi
maddeya 51 ya peymana Koma
Miletan „Parastina Mafê Meşru“ ve
grê dide, li Berlinê bu cihê şik û
gumanan û Siyasetmedarên
Almanya rexne li Tirkiyê digrin û
Operasyona
Leşkerî
wek
„Tevgerek
li
dijiyê Yasaya
Navnetewî“ dinerxînin.
Siyasetmedarê
Kristiyanên
Demokrat
(CDU)
Roderich
Kiesewetter got, „Tirkiyê biryara
agirbesta Encumena Asayişa
Neteweyên Yekgirtî tenê di
çarçeweya şerê li hember El
Kaide, El Nusra û DAİŞ’ê dibîne û
di şerê li hember YPG jî berdewam dibe, eva hanê nayê
qebulkirin.“
Katja Keul, ku di Meclîsê de
berdevkê gruba Keskan ya

„Siyaseta Bêçekkirinê“ ye bangewazî kir, ku Tirkiyê pabend bi biryara agirbesta Encumena Asayişa

Almanya bazirganiya çekan jibo
Tirkiyê bide rawestandin.
Bijan
Djir-Sarai,
berdevkê

Neteweyên Yekgirtî bimîne. Katja
Keul di berdewamiya axaftina xwe
de weha got, „Erdoğan Kurdên li
bakurê Suriyê wek terorsitan
dibîne û bi vî hawayî helwesta
xwe meşru dibîne. Lê mirov tu
caran nikare ev helwesta hanê
bipejirîne. Divê ew dev ji ev helwesta hanê berde.“ Herweha
xatun Keul got, divê hikumeta

karûbarên derve ya Partiya
Demokratên Azad (FDP) bi vî awayî
işaret bi biryara Encumena Asayişa
Neteweyên Yekgirtî dike, „divê zutirîn
dem dawiya Operasyona leşkeri û
Tund û Tujiyê were encam dan. Ev
Operasyona hanê tu pêwendiyek bi
yasaya navnetewî nîne û mirov
nikare di vî warî de Tirkiyê mafdar
bike.“
peyamakurd.com

‘Berpirsên yNKê li Kerkûkê nikarin du
zîrevanên çekdar jî li gel xwe bigerînin’

Endama fraksiyona PDKê li
Encûmena nûnerên Iraqê Emîre
Zengene aşkera kir, berpirsên
YNKê zanyariyên berevajî yek
derbarê Kerkûkê de belav dikin, lê
ew bixwe nikarin du zîrevanên
çekdar jî li gel xwe bigerînin.
Îro
27.02.2018ê
nûnera
Kerkûkê li encûmena nûnerên

Iraqê Emîre Zengene ji BasNewsê
re ragehand: ‘’Hejmarek ji
berpirsên YNKê daxuyaniyên bê
serûber li ser rewşa Kerkûkê
didin, bangeşeya wê yekê dikin ku
Kerkûk aram e û ji aliyê din ve jî
hin berpirsên din dibêjin hezar
çekdarên DAIŞê Kerkûk dorpêç
kirine.’’ Herwaha aşkera kir: ‘’Bi

taybet berpirsên YNKê li Kerkûkê
nikarin du zîrevanên xwe li gel
xwe bigerînin û naha baweriya
xelkê bi wan jî nemaye.’’
Emîre Zengene got: ‘’Nabe
tirsê di nava xelkê Kerkûkê de ava
bikin, ji ber wan gelek car derbederî dîtine. Lê em nizanin DAIŞ dê
êrîş bike bo ser Kerkûkê yan na,
ku em bikarin xelkê di vê mijarê de
agahdar bikin. Dibe ku rastî jî tê
gotin ku aramî nemaye û ew
tundiyên ku rojane li Kerkûkê hene
vê rastiyê aşkera dikin.’’ Herwaha
got, li sînorê bajarokê Şiwan ê ser
bi Kerkûkê artêşa Iraqê çend cîhek
vala kirine û Pêşmerge ew cîhane
girtine, lê ti pevçûnek di navbera
Pêşmerge û hêzên Iraqê de
pêknehatiye, lê Pêşmerge sînorê
xwe qahîm dike.
BasNews

E N K S ê
serdana Amerika dike

Berpirsê Ofîsa Pêwendiyên Derve ya ENKSê
Kamîran Haco ragihand ku şandeke ENKSê bi mebesta
gihandina dengê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê û
ragirtina şer li Efrînê dê serdana Amerîka û Ewropa bike.
Kamîran Haco derbarê wê serdanê ji malpera
KDP.info re ragihand: “Biryar e şandeke ENKSê serdana

Amerîka bike û roja 28ê vê mehê ligel Wezareta Derve
ya Amerîka bicive, paşê jî emê ligel berpirsên Koşka Spî
bicivin.”
Haco wiha got: “Armanca me ji vê serdanê bo Amerîka ji bo gihandina dengê Kurdan e li Rojavayê Kurdistanê û nexasim jî li Efrînê ku şer li wir bê rawestandin û
êdî ziyan negihê gelê me. Herwiha pirojeyeke Amerîkî ji
bo rojhilatê Çemê Feratê heye û li ser wê pirojeyê em
dixwazin berpirsên Amerîka bibînin ku ew piroje çawa ye
û em jî nêrîna xwe li ser bidin.”
Kamîran Haco wiha domand: “Piştî ku em 3 rojan li
Amerîka bimînin, emê serdana çend welatên Ewropî jî
bikin, ku ew jî Fransa û Brîtanya û Fînlanda ne, ew jî ji
bo
gihandina
dengê
Kurdan
li
Rojavayê
Kurdistanê.”Rojavayê Kurdistanê-KDP.info- Berpirsê
Ofîsa Pêwendiyên Derve ya ENKSê Kamîran Haco ragihand ku şandeke ENKSê bi mebesta gihandina dengê
Kurdan li Rojavayê Kurdistanê û ragirtina şer li Efrînê dê
serdana Amerîka û Ewropa bike. Kamîran Haco derbarê
wê serdanê ji malpera KDP.info re ragihand: “Biryar e
şandeke ENKSê serdana Amerîka bike û roja 28ê vê
mehê ligel Wezareta Derve ya Amerîka bicive, paşê jî
emê ligel berpirsên Koşka Spî bicivin.” Haco wiha got:
“Armanca me ji vê serdanê bo Amerîka ji bo gihandina
dengê Kurdan e li Rojavayê Kurdistanê û nexasim jî li
Efrînê ku şer li wir bê rawestandin û êdî ziyan negihê
gelê me. Herwiha pirojeyeke Amerîkî ji bo rojhilatê
Çemê Feratê heye û li ser wê pirojeyê em dixwazin
berpirsên Amerîka bibînin ku ew piroje çawa ye û em jî
nêrîna xwe li ser bidin.” Kamîran Haco wiha domand:
“Piştî ku em 3 rojan li Amerîka bimînin, emê serdana
çend welatên Ewropî jî bikin, ku ew jî Fransa û Brîtanya
û Fînlanda ne, ew jî ji bo gihandina dengê Kurdan li
Rojavayê Kurdistanê.”
rojevakurd.com

Ebadî rizgarbûyên êzîdî bê hêvî kir!
Kurdên êzîdî yên ku ji destê DAIŞê rizgar bûne, ji dirêjkirina qedexeya li ser firokexaneyên Kurdistanê gelekî aciz
bûne û dibêjin, Ebadî em bê hêvî kirin. Çend roj berê
serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî fermana dirêjkirina qedexeya ku ji kerba referandomê li ser firokexaneyên Kurdistanê
hatiye danîn, da. Li ser vê mijarê, berpirsê rizgarkirina
revandiyên êzîdî Husên Qaidî ji BasNewsê re got, gelek riz-

garbûyên êzîdî pêdivî bi wê hene ku li derveyî Kurdistanê
bên dermankirin lê ji ber qedexeya ku li ser firokexaneyên
Kurdistanê hatiye danîn, nikarin biçin derve.
Husên Qaidî her wiha got, êzîdî li bendê bûn firokexane
vebin lê Ebadî ferman da qedexeya li ser firokexaneyan were
dirêjkirin. Vê yekê rizgarbûyên êzîdî bê hêvî kir. Ew gelekî
aciz in ji vê yekê. Berpirsê rizgarkirina revandiyên êzîdî bang
li hikûmeta Iraqê kir dest ji wê kerb û kîna xwe li hember gelê
Kurdistanê berde û êdî gelê kurd ceza neke.
BasNews
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Washington, Kurdistan di Rojhilata Navînê de... Putin ferman da: Rawestin
Mesrur Barzani, „Herêma
Kurdistan erkên ser milê xwe

pêk dihêne. Di van hevdîtinan
de tekez li ser berdewamiya

cîbecî kiriye û nuha divê Bexda
bersiva me bide. Iraq divê
mûçeyên fermanberan bide û
qedexeya ser Firokexaneyên
herêma Kurdistanê jibo geştên
navnetewî rake.“ PeyamaKurdŞêwirmendê encûmena Asayişa
Herêma Kurdistanê Mesrûr
Barzanî di seredana xwe ya
Amerikayê de hevditinên gring

pêwendiyên Amerika û herêma
Kurdistan tê kirin ji ber ku herêma Kurdistanê faktorek grînge
di Rojhilata Navînê de.
Masrur Barzanî, Şêwirmendê Encûmena Asayişa
Herêma Kurdistanê di Preskonferansekî de got, „Armanca
seredana me gotûbêjkirin li ser
çend
pirsên
giring
wek

pêwendiyên me li gel Amerîka û
rewşa nuha ya Îraqê herweha
danûstandinên me li gel Bexdayê ye. Derbareya van pirsan
de ta nuha me çendîn kombun li
gel rayadarên koşka sipî wek
rawêjkarê Asayîşa Netewî ya
Amerîkayê û li gel berpirsên
wezareta derve ya Amerîkayê
pêkanî“ Barzanî di wan hevdîtinan de ji rayedarên Amerikayê
re aşkere dike, ku herêma Kurdistanê pabende jibo çareserkirina problemên di navbera
Hewlêr û Bexdayê di çarçeweya
destura Iraqê de û herêma Kurdistan di vî warî de erkên ser
milê xwe cîbecî kiriye û nuha
divê Bexda bersiva wan bide.
Iraq divê mûçeyên fermanberan
bide û qedexeya ser Firokexaneyên herêma Kurdistanê jibo
geştên navnetewî rake.
Li ser vê yekê rayedarên
Amerikayê amadebuniya xwe
jibo çareserkirina probleman
anîne ziman. peyamakurd.com

yilmaz: Efrîn berdewamîya Kerkûkê ye
Me berî niha jî nivîsandibû, aqûbeta ku hat
serê Kerkûkê wê bê serê Efrînê jî. Ji ber ne
Amerîka, ne Rûsya û ne jî dewletên din, naxwazin
Kurd biserkevin û di herêmê de bibin xwedî erk,
xwedî hêz û xwedî gotin. Her çiqasî Amerîka,
Rûsya û dewletên hevpeyman Kurdan wek
hevkarê xwe dibînin û bêyî Kurdan nikarin şerê
rêxistinên wek ÎŞÎDê bikin jî, lê di mijara yekîtî û
serxwebûna Kurdistanê de ne xwedî biryar in,
naxwazin û hetta Kurdistanek serbixwe ji bo xwe
xeter jî dibînin. Halîhazir rewş wisa dixuye. Lê di
pêşerojê de wê çi bê guhertin, kes nizane.
Çawa ku Amerîka û dewletên hevpeyman li
Kerkûkê bêdeng man û bûn şirîkê xiyanet û
dagîrkirina Kerkûkê, xuyaye heman xiyanetê li
Efrînê jî dikin. Hem Rûsya, hem Amerîka û
dewletên hevpeyman wek Kerkûkê ji êrîşên ser
Efrînê re jî bêdeng in, bi vê bêdengîyya xwe piştgirîyek mezin didin Tirkîyê û rûn li ser navê Rûsya,
Îran, Sûrîye û Tirkîyê dikin. Bi vê yekê carek din
xuya bû ku çi Amerîka û Rûsya be, çi jî dewletên
rojava û dewletên dagîrker bin, naxwazin Kurd
wek millet bibin yek û Kurdistan jî bibe dewletek
serbixwe. Ew her dixwazin Kurd di nav sînorên
dewletên dagîrker de kole û hêsîr bimînin, bi hinek
mafên piçûk dengê wan bê birrîn da ku Kurd her
û her muhtacî wan bin.
Di vê derbarê de Pispora Têkilîyên Navdewletî
û Akademîsyen Dr. Arzu Yilmaz, aqûbeta Efrînê jî
wek aqûbeta Kerkûkê dibîne û tîne zimên ku li
Kerkûkê çi bûbe, Efrîn jî berdewamîya wê ye.
Arzu Yilmaz, di derbarê rewşa Efrînê û êrîşên
ser Efrînê de axivî û dîtinên xwe anîn zimên. Yilmaz, anî zimên ku sersebebê pirsgirêkên navbera
Kurdên Sûrîyê û rejîma Esed Rûsya bi xwe ye û
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got: “ Hêzên Kurd dixwestin bi rejîma Sûrîyê re
têkilîyê deynin, lê Rûsya herdem dibû asteng.
Sedema ku têkilîyên navbera YPG û Esed pêk
nedihatin, Rûsya bi xwe bû, Rûsya ev yek
nedixwest. Dixuye ku Rûsya bi vê yekê dixwaze
Tirkîye û rejîma Esed bike mixatabên hev, wan li

hev bîne û wan bîne ser heman maseyê“.
Yilmaz, di derbarê Efrînê û hatina milîsên Îranê
de jî tine zimên ku ji ber Rûsyayê rejîma Sûrîyê
nikarîbû artêşa xwe bişîne Efrînê, lê Îranê ev
fersend bi kar anîye û bêyî ku hesabê Rûsyayê
bike milîsên xwe şandiye Efrînê. Ev yek jî encam
û fikara ku tevgera Kurd û Îranê li hev kiribe
derdixe holê. Arzu Yilmaz, di derbarê pêşeroja
Kurdan de bi dudilî diaxive, di wê şik û gumamê
de ye ku piştî şikestin û têkbirina ÎŞÎDê, wê hêzên
mezin yên navdewletî dîsa pişta xwe bidin Kurdan, wan bi tenê bihêlin û ji niha ve di vê derbarê
de hevkar û hevfikir in û dibêje: “Ez tiştên ku îro li
Efrînê pêk tên û tiştên ku piştî referandûmê li
Kerkûka Herêma Kurdistanê pêk hatin ji hev cuda
nakim. Li Kerkûkê çi bûbe, tiştên li Efrînê dibin jî
berdewamîya wê ye “.
peyamakurd.com

Xüsusi müxbirlər:
Ramiz Qərib,
Tariyel Cəlil
Региональный корреспондент:
Усуб Тейфур
Müəlliflərin mövqeyi ilə redaksiyanın
mövqeyi üst-üstə düşməyə bilər.

Ajansa Rûs RIA ragihand ku serokê Rûsyayê Vladimir Putin bo
alîkariya mirovahiyê bigihê banliyo ya Xûta ya Rojhilat, her roj siet
di navbera 09.00 û 14.00 an de wê êrîşên hewayî bidin rawestandin. Wezîrê Bergiriyê yê Rûsyayê Sergey Şoygu li ser fermana
Putin axifî û got bo tehliya sîvîlên Xûta ya Rojhilat wê korîdora

mirovî bê vekirin. Şoygu got: “Koordînat amade ne û wê di demeka nêz de bê beyankirin.”
Xûta Rojhilat ji sala 2012an heya niha di bin kontrola muxalifên
rejîmê de ye.
peyamakurd.com

Divê kurd ji hukumet û
parlementoya ıraqê vekişin

Parlementerê parlementoya Iraqê yê PDKê Şaxewan Abdulah
daxûyakirin ku, dive nûnêrên kurda zûtirîn dem ji hukumet û parlementoya
Iraqê
xwe vekişînin. Ji ber
ku tu niyeta Bexdayê ku mafê kurda
nasbike tuneye.
Di derbarê biryara
hukumeta
Iraqê ya dirêjkirina
qedexeya li ser
balefirxaneyên Kurdistanê de Abdulah
dibêje: Ev biryar bi
xwe delilê ku hukumeta Bexdayê di derbarê Kurdistanê de di nava
leptek xirab de ye. Hewl didin bûtçeya Kurdistanê ji %17ê daxin ji
% 12.6 , Ev yek bi biryara serokwezîr Heyder Ebadiye, em hêja
hêviya çine ez tê nagihim. Parlementerê PDKê berdewamiya axvtina xwe de dibêje: Divê kurd ji hukumet û parlementoya Iraqê vekişin, kurd çikas di vê helwestê de dereng bimînin ewkas ji zerera
kurdan re ye. Ji ber ku ti niyeteke Bexdayê naskirina mafê kurdan
tineye. Ti eleqeya vê bi hilbijartinê nîne.Divê zûtirîn dem kurd ji
Bexdayê vekişin.
rojevakurd.com

Allah rəhmət eləsin!
"Azərbaycan Kürdləri" İctimaii Birliyinin idarə heyəti və "Diplomat" qəzetinin redaksiya heyəti adından Tahir Süleyman, Ədalət
Bədirxanlı, Nəriman Əyyub, Adıgözəl müəllim, Elxan müəllim,
Füzuli Tanrıverdiyev, Asif müəllim, Sağatel Cəbrayılov, Ramiz
Qəmbər, Manaf Səfərov, Vüsal Ziyadxanoğlu, Namiq İbrahimov
İbrahimov Xurşud Cümşüd oğlunun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun övladlarına və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər. Allah rəhmət eləsin,
məkanı Cənnət olsun!
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