
Nêçîrvan Barzanî: Divê
rewşa Şingalê asayî bibe

Ñÿù. 8

Serok Barzanî: Şingal di destê çekdaran de ye ku
nahêlin xelkê wê vegerin û navçe were avedankirin

Sedir daxwaza hilweşandina
parlamento yê dike

KÜRD XALQININ QƏHRƏMAN
OĞLU QAÇAQ NƏBİ Hêvî û Tewqe ji Înglistanê SÛPHIYÊ SÎWEREGÎ YÊ SEREKANIYA

ROJAVAYÊ KURDISTANÊ…

DDÎÎPPLLOOMMAATT
Hÿftÿl ik Èúò èìàè-ñèyàñè ãÿçåò
Rojnama heftename civakî ` sîyasî

Ãèyìÿòè: 

Hêjaye:

¹ 29 (493) 01-07 Tebax,  Avqust sal. il 2022

Ji meha ,`bat] sala 2003-a t] we,andin 40 гÿïèê

xalqı mübariz və qəhrəman xalqdır.KÜRD Heydər Əliyev

Áè ëèð ñÿí, íÿ åò ìèø êöðäëÿð áèð çà ìàí?  Ãÿ äèì Àâ ðî ïà íûí õà÷ ïÿ ðÿ ñò ëÿ ðè,    Ìöñÿë ìàí êå ÷ ìè øèí þé ðÿí ñÿ ÿý ÿð,
Ãóð òàð ìûø Èñ ëà ìû ÷îõ àü ûð äàð äàí!     Éöç èë ëÿð ñûí äûð ìûø ýþé ìÿ ñ ÷èä ëÿ ðè.  Êöðäöí äÿ ðý à ùû íà äà èì áàø ÿé ÿð.

Ñÿ\áàùÿääèí Åëîüëó

Prezident İlham Əliyev Panamanın Azərbaycanda yeni
təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

İrəvan quberniyası

Ñ ÿ
ù.

 2
Ñÿ

ù.
 6 YNK: pêwîste karên cedî ji bo avakirin

Şengalê û vegera koçberan bê kirin

ŞƏRƏF XAN BİDLİSİNİN “ŞƏRƏFNAMƏ”
ƏSƏRİ KÜRD XALQININ TARİXİ MƏNBƏYİ KİMİ

HORASAN VE KÜRTLER: BİR ALDATILMANIN SONU Курдская делегация в Вашингтоне
обсуждает объединение сил пешмергаÑÿ

ù.
 7

Ñÿ
ù.

 5
Ñ ÿ

ù.
 8

Ñÿ
ù.

 2
0

Ñÿù. 9 Ñÿù. 7

Guterres: Divê ji tiştên
hatine jiyîn ders bên sitendin

“Biz öz tarixi yurdlarımıza
mütləq qayıdacağıq”

Ñÿù. 18
Ñÿù. 9

Ñÿù. 12 Ñÿù. 12Ñÿù. 8Ñÿù. 4

Mesrûr Barzanî: Ji bo xizmetkirina
Êzdiyan çi ji destê me tê em dikin

Ñÿù. 2 Ñÿù. 8

Премьер Ирака 
призывает к диалогу

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Grand-Agro İnvitro” MMC-nin
müəssisəsi ilə tanış olub, “Azbadam” MMC-nin emal zavodunun açılışında iştirak ediblər

493:1.QXD  08.08.2022  2:18  Page 1



Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva “Grand-
Agro İnvitro” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin müəssisəsinin
fəaliyyəti ilə tanış olublar və
“Azbadam” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin badam emalı zavo-
dunun açılışında iştirak ediblər.

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cab-
barov və “Grand-Agro İnvitro”
MMC-nin icraçı direktoru Taleh
Zeynalov dövlətimizin başçısına
və birinci xanıma müəssisənin
fəaliyyəti barədə məlumat
verdilər.

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
xüsusilə qeyri-neft sektorunun
inkişafı ilə bağlı qarşıya qoyulan
prioritetlər uğurla həllini tapır. Eyni
zamanda, qeyri-neft sektorunda
kənd təsərrüfatı məhsullarının
payı artır. Bu isə ərzaq təhlükəsi-
zliyinin təmin olunması və idxal-
dan asılılığın aradan qaldırılması
deməkdir.

Prezident İlham Əliyevin və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın
fəaliyyəti ilə tanış olduqları
“Grand-Agro İnvitro” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin müəs-
sisəsi və “Azbadam” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin açılışı
olan badam emalı zavodu məhz
qeyri-neft sektoru və kənd təsər-
rüfatının inkişaf konsepsiyasının
uğurla reallaşdırılmasının nəticə-
sidir.

Prezident İlham Əliyev: Son
vaxtlar fındıqçılıq Azərbaycanda
çox inkişaf edir. Fındıq bağlarının
sahəsini iki dəfədən çox artır-
mışıq. Fındıq ixracına görə biz
indi dünyada üçüncü yerdəyik.
Amma badam istehsalı, əfsuslar
olsun ki, Azərbaycanda çox aşağı
idi və daxili tələbatı ödəmirdi. Ona
görə indi badamçılıqla da ciddi
məşğul olmaq lazımdır. Bu meyvə
sortları yerli sortlardır, yoxsa xarici
sortlardır?

Taleh Zeynalov: Həm xarici
sortlarımız, həm yerli sortlarımız
var. Məqsədimiz də odur ki, yerli
sortların içərisində məhsuldar və
təbiətə uyğun çeşidləri seçib
seleksiya yolu ilə onların artırıl-

masına nail olaq.
Prezident İlham Əliyev: Bura-

da çox vacib məsələ odur ki,
əlbəttə, intensiv bağçılıq daha çox

məhsulun həcminə
istiqamətləndirilir. Amma bizim
xüsusiyyətimiz və üstünlüyümüz
odur ki, - hər zaman belə olub, bu
gün də belədir, - bizdə yetişdirilən
meyvə-tərəvəz təbiidir. Yəni,
orqanikdir və onun xüsusi dadı
var. Burada yerli sortlara daha çox
üstünlük verilməlidir. Yəni,
kəmiyyət dalınca getsək, bizim
xüsusi dad verən o meyvələri itirə
bilərik. Buna xüsusilə diqqət
yetirin. Çünki bizim istər narımız
olsun, almamız olsun, pomidoru-
muz olsun, xurmamız olsun,
doğrudan da xüsusi dada malikdir.
Biz onu itirməməliyik.

Qeyd edək ki, 2017-ci ildə
fəaliyyətə başlayan “Grand-Agro
İnvitro” MMC məhsuldar meyvə
və digər bitki tingləri yetişdirməklə
məşğuldur. Müəssisənin tətbiq
edilən müasir texnologiyalar
sayəsində ənənəvi üsullarla çox-
aldılması mümkün olmayan,
həmçinin yerli və xarici bazarda
rəqabətədavamlı yüksəkkey-
fiyyətli məhsullar yetişdirmək
imkanları mövcuddur. Növ seçimi

bazarın tələbatı və müştərinin
sifarişinə uyğun olaraq müəyyən
edilir.

“İnvitro” layihəsinə yatırılan

investisiyanın ümumi məbləği 21
milyon manatdır.

İstixanalar müasir damcı üsulu
və sisləmə sistemi ilə suvarılır.
Müəssisənin beynəlxalq standart-
lara tam cavab verən labora-
toriyası isə ən müasir
texnologiyalarla təchiz olunub.
İnkubasiya otaqlarının geniştu-
tumlu olması sayəsində labora-
toriya il ərzində 4 milyon ədəd
müxtəlif cins və sort yetişdirmək
imkanına malikdir.

Müəssisədə 84 nəfər daimi
işlə təmin olunub.

Prezident İlham Əliyevin və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın
açılışında iştirak etdikləri badam
emalı zavodu isə “Azbadam”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə
məxsus istehsal müəssisəsidir.

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cab-
barov və “Azbadam” MMC-nin
icraçı direktoru Anar Ağayev
dövlətimizin başçısına və birinci
xanıma zavod barədə məlumat
verdilər.

Qeyd edildi ki, layihənin həya-
ta keçirilməsi iki mərhələdə plan-

laşdırılıb. Birinci mərhələ üzrə
2017-2019-cu illərdə Abşeron ray-
onunun Qala və Bilgəh
qəsəbələrində Aralıq dənizi

badam sortlarından olan Quara
(160 hektar), Belona (95 hektar),
Avijor (138 hektar) və Soleta (34
hektar) növlü ağaclardan ibarət
badam bağları salınıb. Bağlara
yatırılan ümumi investisiya
məbləği 17 milyon manatdır.

İkinci mərhələdə yaradılan
zavod ölkədə ilk badam emalı
müəssisəsidir. İnşası 2021-ci ilin
sentyabrında tamamlanan zavo-
dun ümumi investisiya dəyəri 13,5
milyon manatdır. Bunun 10 milyon
manatı Sahibkarlığın İnkişafı
Fondu hesabına ayrılan güzəştli
kredit, 3,5 milyon manatı isə
təsisçi kapitalıdır.

Mikayıl Cabbarov: 2015-2019-
cu illərdə ölkədə istehlak olunan
təmizlənmiş badamın 90-95 faizi
idxal edilirdisə, 2021-ci ilin
nəticələrinə görə artıq biz
ürəkaçan dinamikanı görə bilirik.

Anar Ağayev: İdxalı 50 faizə
qədər azaltmışıq. 2024-cü ildə isə
yalnız bizim bağ bütün Azərbay-
canın istehlak həcmini qarşılaya
biləcək. Digər bağlardan ala-
cağımız badamları da emal edib

ixrac edəcəyik.
Prezident İlham Əliyev: Çox

yaxşı, öz bağlarınızın da sahəsini
genişləndirin. Çünki badam
yetişdirmək üçün Abşeron torpağı
çox münbitdir. Burada boş sahələr
çoxdur. Biz gələndə gördük ki,
bütün yol boyunca sağ-sol zeytun
bağlarıdır. Əvvəllər bu ərazi boş
sahə idi, son vaxtlar əkilmişdir.
Bu, böyük imkanlardır. Abşeron
torpaqları zeytun, badam
yetişdirmək üçün ən münbit tor-
paqlardır. Burada hələ boş tor-
paqlar var, onlardan mütləq isti-
fadə etmək lazımdır. Çünki biz
gələcəkdə badamı da fındıq kimi
ixrac edəcəyik.

Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev zavodu işə saldı.

Bildirildi ki, zavodda məhsulun
ilkin emalı, sındırılması, qurudul-
ması və çeşidlənməsi nəzərdə
tutulur. Müəssisə İspaniyanın
“Jose Borrell S.A.” brendinə məx-
sus avadanlıqla təchiz edilib.
Zavodun illik emal gücü 2 min ton
badam ləpəsidir.

Onu da deyək ki, “Azbadam”
MMC investisiya təşviqi hesabına
edilən güzəştlərdən yararlanaraq,
indiyədək xərclərinə 1 milyon
manat məbləğində qənaət edib.
Badam ləpəsinin ölkədaxili illik
istehlak həcmi 750-800 ton təşkil
edir. 2015-2019-cu illərdə ölkədə
istehlak edilən badam ləpəsinin
90-95 faizi idxal olunurdu. Bu
məqsədlə ölkədən hər il 6 milyon
ABŞ dolları məbləğində valyuta
xaricə çıxırdı. Müəssisənin
fəaliyyəti nəticəsində 2024-cü
ildən etibarən daxili bazarın tələ-
batı “Azbadam” MMC-nin emal
müəssisəsi hesabına nəinki tam
şəkildə təmin olunacaq, məh-
sullar Avropa İttifaqı ölkələrinə,
Türkiyəyə, MDB və Mərkəzi Asiya
respublikalarına, Hindistana, Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və digər
ölkələrə “Made in Azerbaijan”
brendi ilə ixrac ediləcək.

Müəssisə əhalinin məşğulluq
məsələsinin həllinə də töhfə verir.
Burada 130 nəfər daimi işlə təmin
olunub.                    president.az

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev avqustun
6-da Panama Respublikasının
ölkəmizdə yeni təyin olunan
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
xanım Mariela del Karmen Sagel
Rosasın etimadnaməsini qəbul
edib.

Səfir Mariela del Karmen
Sagel Rosas etimadnaməsini
Prezident İlham Əliyevə təqdim
etdi.

Dövlətimizin başçısı səfirlə
söhbət etdi.

Prezident İlham Əliyev
ölkələrimiz arasında beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində, xüsusilə
Qoşulmama Hərəkatında yaxşı
əməkdaşlığın həyata keçirildiyini
bildirdi, Azərbaycanın bu təşkilata
sədrlik müddətinin uzadılmasının,
o cümlədən COVID-19 ilə bağlı
ölkəmizin irəli sürdüyü təşəbbüs-
lərin Panama tərəfindən dəstək-
ləndiyinə görə minnətdarlığını
ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı
Azərbaycanın sədr kimi Qoşulma-
ma Hərəkatının institusional
inkişafı istiqamətində səylər
göstərdiyini bildirərək, bununla

bağlı artıq iki mühüm tədbirin -
Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin Bakı konfransının və
Qoşulmama Hərəkatı Gənclər
Sammitinin çox uğurla keçirildiyini
vurğuladı və bunun Hərəkatın
fəaliyyətinə yeni dinamika verdiyi-
ni dedi, bu baxımdan təşkilata üzv
dövlətlərin dəstəyinin rolunu qeyd
etdi. Prezident İlham Əliyev Azər-
baycanın təşkilata sədrlik müddə-
tinin uzadılması barədə üzv
dövlətlər tərəfindən yekdil qərarın
qəbul edilməsini ölkəmizə
göstərilən böyük dəstəyin və hör-
mətin ifadəsi kimi dəyərləndirdi.

İkitərəfli münasibətlərə toxu-
nan dövlətimizin başçısı iqtisadi
sahədə əməkdaşlıq imkanlarının
müəyyənləşdirilməsinin və biznes
dairələri arasında informasiya
qıtlığının aradan qaldırılmasının
zəruriliyini bildirdi, yeni təyin olu-
nan səfirin iki ölkənin əlaqələrinin
genişləndirilməsi işinə töhfə
verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.

Xoş sözlərə görə minnətdar-
lığını bildirən xanım Mariela del
Karmen Sagel Rosas qeyd etdi ki,
Panama ərazisinin kiçik olmasına

baxmayaraq, böyük iqtisadi-ticari
imkanlara malikdir. Xanım Mariela
del Karmen Sagel Rosas bu
baxımdan ölkəsinin beynəlxalq

hab olması imkanlarından istifadə
edilməsinin mümkünlüyünü
diqqətə çatdırdı. Səfir, eyni
zamanda, ölkələrimiz arasında

ticarət, mədəniyyət və digər
sahələrdə əlaqələrimizin
genişlənəcəyinə ümidvar
olduğunu bildirdi.
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Avqustun 4-də Daşkəsən rayonun-
da Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin, Gəncə-Daşkəsən Regional Təhsil
İdarəsinin, Daşkəsən KOB dostunun,
Daşkəsən Gənclərin İnkişaf və Karyera
Mərkəzinin dəstəyi və Əmək və Əhalin-

in Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyində Dövlət Məşğulluq
Agentliyinin Mərkəzi Karyera Filialının
təşkilatçılığı ilə təşkil olunub.

Seminarda RİH-nin əməkdaşları,
Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Mərkəzi

Karyera Filialının rəhbəri Toğrul Ələk-
bərov, Filialın karyera məsləhətçisi
Nərgiz Bayramova, abituriyentlər, 9-11-
ci sinif şagirdləri, valideynlər və müəl-
limlər iştirak ediblər. Layihənin əsas
məqsədi valideynləri və gəncləri

müasir əmək bazarının tələbləri barədə
məlumatlandırmaq və abituriyentlərin
düzgün ixtisas seçimi etmələrinə
dəstək verməkdir.

Giriş nitqi ilə çıxış edən Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai-

siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin müdir müavini  Elmar Əliyev
iştirakçıları Daşkəsən Rayon icra
Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyevin
adından salamlayıb və seminarın
əhəmiyyətini qeyd edib. Mərkəzi Kary-
era Filialının rəhbəri Toğrul Ələkbərov
tərəfindən ixtisas seçiminin aparılması
meyarları, düzgün kodlaşdırma qay-
daları, prosesin psixoloji aspektləri,
əsas ixtisaslar və onların gələcək per-
spektivləri haqqında məlumat verib.

Filialın karyera məsləhətçisi Nər-
giz Bayramova isə seminar zamanı
gənclərə özünütanıma və
özünüinkişafın əhəmiyyəti, görülən
işin cəmiyyət üçün yararlı olması,
dəyər, maraq, bacarıq və istedadların
müəyyən olunması yollarını izah edib.
Həmçinin gələcəyin peşələri, ixtisas
üzrə ölkədə və xaricdə təhsil haqqın-
da məlumat verib, "Universiteti nəyə
əsasən seçməli?" "Düzgün kodlaşdır-
ma qaydaları", "Prosesin psixoloji
aspektləri", "Əsas ixtisaslar və onların
gələcək perspektivləri", "VİSA nədir?"
mövzularında söhbət aparıb. İnterak-
tiv keçən seminarda gənclərin sualları
cavablandırılıb. 

Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısı Aqil  Nəzərlinin laçınlı  məcburi
köçkünlərlə növbəti görüşü-səyyar

qəbulu 2022-ci il 5 avqust tarixdə Bakı
şəhəri, Suraxanı rayonunun Hövsan
qəsəbəsində keçirilmişdir.

53 nəfər laçınlı məcburi köçkünün
iştirak etdiyi görüş-səyyar qəbulda
çıxış edən Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərli
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən
Müharibəsində qazanılan qələbədən,
qısa müddət ərzində işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə aparılan geniş tik-
inti və quruculuq işlərindən, ölkə rəh-
bərinin işğaldan azad olunmuş
ərazilərə mütəmadi səfərlərindən,

Laçın rayonunun ərazisində iki mühüm
dövlət əhəmiyyətli obyektin - Güləbird
Su Elektrik Stansiyasının açılışında  və

Laçın rayonunun Qorçu kəndi
ərazisində beynəlxalq hava limanının
təməlqoyma mərasimində iştirakın-
dan, eyni zamanda 2022-ci il 26 iyun
tarixində bir daha Laçın rayonu ərazis-
inə səfər etməsi zamanı Laçın
Beynəlxalq Hava Limanında aparılan
tikinti işlərindən, “Qorçu” elektrik
yarımstansiyasında görülən işlərdən,
“Həkəriçay” su anbarı layihəsi ilə tanış
olmağından danışmışdır. Rayon rəh-
bəri çıxışında eyni zamanda şəhid
ailələrinə, müharibə əlillərinə, məcburi
köçkünlərə göstərilən diqqət və qayğı-
dan söz açmış, son illər məcburi

köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması  ilə bağlı xeyli işlərin
görüldüyünü, 100-dən artıq müasir
yaşayış kompleksinin və qəsəbələrin
salındığını, digər köçkünlərlə yanaşı
yüzlərlə laçınlı məcburi köçkün
ailəsinin də yeni mənzillərlə təmin
edildiyini  bildirmişdir. O, daha sonra
çıxışında Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın ölkənin sosial-iqtisadi həy-
atındakı xidmətlərindən söz açaraq,
respublikada məcburi köçkünlərin
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətindəki çoxşaxəli fəaliy -
yətindən də danışmışdır.

Səyyar qəbulda altı nəfər məcburi
köçkünün müraciəti dinlənilmişdir.
Qeyd edilən müraciətlərə baxılması
üçün  aidiyyəti üzrə konkret tapşırıqlar
verilərək, həmin tapşırıqların icrası
nəzarətə götürülmüşdür.

Qəbulda Laçın Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısı aparatının məsul
işçiləri, həmçinin müvafiq inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəliyin işçiləri
iştirak etmişlər.

Səyyar qəbulda iştirak edən rayon
sakinləri doğma torpaqlarımızın işğal-
dan azad olunmasına, onlara dövlət
tərəfindən göstərilən davamlı diqqət və
qayğıya görə ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevə tükənməz minnətdar-
lıqlarını bildirmişlər.

Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Alı Qocayevin
rayonun Alabaşlı qəsəbə sakinləri ilə növbəti səyyari görüşü
keçirildi. Görüşdə qəsəbə sakinləri ilə yanaşı İcra Hakimiyyəti
başçısının müavinləri, İcra aparatının şöbə müdirləri, hüquq-
mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbər-
ləri iştirak edirdilər.

Əvvəlcə Alabaşlı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə icra
nümayəndəsi Qütbəddin Ələkbərov qəsəbə barədə iclas işti-
rakçılarına geniş məlumat verdi. Kənddə görülmüş işlər, elek-
trik enerjisi, su təminatı, aparılmış abadlıq işləri, əhalini nara-
hat edən məsələlər və problemlər barədə ətraflı danışdı.Daha
sonra kənd sakinləri tərəfindən çıxışlar və təkliflər oldu.
Qəsəbə sakinləri əhalinin problemlərinin həll edilməsi məqsə-
di ilə yerlərdə həyata keçirilən tədbirlərə, göstərilən yüksək
diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban

xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını ifadə etdilər.
Səyyar qəbulu yekunlaşdıran Samux RİH-nin başçısı

cənab Alı Qocayev qəsəbə sakinləri tərəfindən irəli sürülmüş
rəy və təkliflərə baxılması üçün aidiyyəti orqanların rəhbər-
lərinə yerindəcə müvafiq tapşırıqlar verdi.

Tərtərdə Məhərrəm ayı ilə əlaqədar qərərgah
üzvlərinin növbəti tədbiri keçirilib

Avqust ayının 5-də Məhərrəm ayı ilə əlaqədar
Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim
Məmmədovun rəhbərliyi ilə  qərərgah üzvlərinin
növbəti tədbiri keçirilib.

Rayon İcra hakimiyyətində keçirilən tədbirdə
hüquq-mühafizə orqanlarının, icra hakimiyyətinin
əməkdaşları və din xadimləri iştirak ediblər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Tərtər Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov bildirib
ki, cari ilin iyul ayının 30-dan başlanmış Məhərrəm
ayında, o cümlədən 8 avqust “Aşura” günündə dini
mərasimlər “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbay-
can Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq əvvəl-
cədən icazə verilmiş məscid, ziyarətgahlarda keçirilə
bilər.

Rayon icra hakimiyyəti müvafiq dövlət qurumları
tərəfindən mərasim iştirakçılarının təhlükəsizliyi, məs-
cidlərə rahat gediş-gəlişləri, dini ayinlərin sərbəst və
maneəsiz keçirilməsi bütün lazımi tədbirlər görülür,
əhali arasında maarifləndirmə tədbirləri aparılır.

Rayon rəhbəri əhalinin epidemioloji salamatlığının
təmin edilməsinin zəruriliyini də qeyd edərək keçirilən

mərasimlərdə gigiyenik qaydalara əməl olunmasını
tövsiyə edib. 

Qeyd olunub ki, rayon ərazisində 5 məsçid və 1
ziyarətgahda (Ələm ocağı) dini mərasimlərin keçir-
ilməsinə icazə verilib. Küçələrdə, evlərdə ehsan
süfrələrinin açılması, dini mərasimlərin təşkili tövsiyyə
olunmur.

Rayon rəhbəri Məhərrəm ayı ilə bağlı tədbirlərin
mövcud qanunvericilik çərçivəsində keçirilməsinin
zəruriliyini diqqətə çatdırıb. Aşura günlərində bütün
bölgələrdə qanvermə aksiyası təşkil olunacağını, qan-
vermə aksiyasında iştirak etmək istəyənlərin Mərkəzi
Qan Bankının Bərdə rayon regional bölməsinə
müraciət edə bilmələri barədə də məlumat verib.

Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı hüquq-
mühafizə orqanlarına Aşura günlərində ictimai asay-
işin sabitliyinə nəzarəti gücləndirməyi, məscidlərdə
fəaliyyət göstərən din xadimlərinə isə dini mərasimlərin
təşkili zamanı öz üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə
yerinə yetirməyi, tədbirlərdə son dərəcə məsuliyyətli
olmağı tapşırıb.

Sonra Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının bir-
inci müavini Elvin Umudov, İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin müdir müavini-Dini qurumlarla
işin təşkilatçısı Zabil Paşayev, Tərtər Cümə məscidinin
imamı Sadiq Cəfərov  çıxış edərək Azərbaycan
cəmiyyətinin hər zaman ənənəvi dəyərlərinə yüksək
ehtiram bəslədiyini vurğulayıblar. Çıxışçılar bu il də
Məhərrəmlik, Aşura mərasimlərinin milli mənəvi dəyər-
lərimizə uyğun şəkildə qeyd ediləcəyini, dini mərasim-
lərdə Kərbəla şəhidləri ilə yanaşı ərazi bütövlüyümüz
uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin də ruhuna
dualar oxunacağını, xatirələrinin yad ediləcəyini bildiri-
blər. Məhərrəmlik mərasimlərində hər kəsi QMİ-nin
Qazılar Şurasının müvafiq fətvasının tələblərinə ciddi
riayət etməyi,  qanvermə aksiyalarında fəal iştirak
etməyi tövsiyə ediblər.  
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“115 il əvvəl – martın 12-də Azərbaycan
xalqının yetirdiyi ən məşhur qəhrəman-
lardan olan Qaçaq Nəbi xəyanətlə qətlə
yetirilib. Qaçaq Nəbi 46 illik ömrünün tam
13 ilini əlində silah, vəfalı ömür-gün
yoldaşı Həcərlə birlikdə fasiləsiz olaraq
rus-erməni, fars zülmünə qarşı mücadilə
aparıb. Bu qoşa ad həm Azərbaycanın
qəhrəmanlıq salnaməsinə, həm də dünya
qaçaqçılıq hərəkatı tarixinə şərəflə
yazılıb, ümumxalq sevgisinin, qorxma-
zlıq, cəsarət, şücaət, əyilməz iradənin
simvoluna çevrilib”. Zəngəzur Cə miy -
yətləri Birliyinin sədri Hacı Nəri man -
oğlunun “Media forum”a açıqlamasında
deyib.

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

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

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

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

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

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

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

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

Qaçaq Nəbinin dostluq 
etdiyi nəsil - Rüstəmlilər

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rüstəmli nəslinin nümayəndəsi
Hacı Məhəmməd Qaçaq 
Nəbini necə xilas edib?

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

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

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

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

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

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

Nəbi getdi, başqa 
xatirələr qaldı

Abbas kişi deyir:
-Rüstəmlilərə mənsub olan olan

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

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

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

Həmid Ormanlı
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Яввяли ютян сайымызда
Бидлиси Сялащяддин Яййуби заманында Дямяшг щюкм-

дары Мялик Яфсял тяряфиндян Яшглан (Дямяшгин йахынлыьын-
дадыр) шящяринин даьылмасы вя ящалинин аьыр вязиййятя
дцшмясини «Мир’ат ял-Ъанан» тарихиня истинад едяряк йаз-
мышдыр. О, Кцрдцстан ъоьрафийасыны веряркян Щямдуллащ
Гязвинин 1339-ъу илдя йаздыьы ясяриндян бир мянбя кими
истифадя едир. Щямин ясяр Шяряф хан Бидлисинин ян чох исти-
фадя етдийи мянбялярдян биридир. О,  Чинэиз хан дюврцндя
кцрд ямирликляриндян алынан верэилярин мигдарыны да щямин
ясярдян эютцрмцшдцр (63, 117-129; 76, 353-356).

«Шяряфнамя» нин мцяллифи Султан Ъялаляддин
Харязминин юлдцрцлмяси фактыны Шейх Рцкняддин
Ялацддювля Симнанинин «Игаблиййя» ясяри, Щямдуллащ
Гязвинин «Тарихи гозиде» вя Дювлятшащ Сямяргяндинин
«Тязкирят яш-Шцяра» ясярляриня истинадян йазмышдыр. О,
Ъялаляддин Харязмшащын, Бидлис вя диэяр кцрд вилайятляриня
эялмясини гейд едяркян йеня дя щямин ясярдян истифадя
етмишдир (66, 149-163; 76, 352-368).

Мцяллиф Бидлис вилайяти щаггында данышаркян
Фирузабадинин «Гамус» ясяриндян истифадя едяряк йазыр:
«Бидлис щавасы вя суйу йахшы олан йеря дейилир» (111, 214;
76, 335).

Бидлис щямин бюлмядя Бидлис вилайятиндян чыхан бир сыра
елм хадимлярини дя эюстярир. О, щямин изащында «Няфящат
ял-Цнс» ясяриндян бир мянбя кими истифадя етдийини вя бу
ясярин Ябдцррящман Ъами тяряфиндян йазылдыьыны гейд
едир (76, 345). Лакин Катиб Чяляби «Няфящат» ясяринин
мцяллифи Ъами дейил, Ябутащир ял-Кцрди олдуьуну эюстярир
(103, 15). Бизя эюря Бидлиси Ябдцррящман Ъаминин
«Няфящат ял-цнс» ясяриндян истифадя етдийи кими, Бидлис
алими Ябутащир ял-Курдинин «Няфящат» адлы ясяриндян дя
истифадя етмишдир, лакин о буну эюстярмямишдир. Мцяллиф
Ямир Теймурун 1393-ъц илдя Кцрдцстаны ишьал етмясини
ХВ ясрин бир сыра мянбяляриндя эюстярилдийи кими верир.
Лакин истифадя етдийи мянбялярдян тякъя «Зяфярнамя» нин
адыны гейд едир (77, 687; 76, 120).

Бидлиси 1421-ъи илдя Шащрух Мирзянин (Ямир Теймурун
оьлудур) Кцрдцстана эялмясини вя бир сыра кцрд ямирлярини
юз итаяти алтына алмасыны да ХВ ясрин диэяр мянбяляриндя
гейд едилдийи кими эюстярир. Лакин о, дюврцн мянбяляриндян
йалныз «Мятля-цс-Ся”’деин (108, 449-450; 76, 378) вя
Мяъмя-цл бящрейн» ясяриндян истифадя етдийини гейд едир.

Тядгигат просесиндя Бидлисинин изащ етдийи щадисяляр
дюврцн бир сыра мянбяляри иля мцгаися олунурду, бир чох
щадисяляр мязмун етибары иля бир-бириня охшар вя йахуд да
ейни формада верилмишдир. 

Беляликля,  демяк олар ки, мцяллиф мянбяляр ясасында
тарихи щадисяляри изащ едяркян  тящрифя йол вермямиш вя
орта ясрин диэяр мцяллифляри кими, бцтцн щадисяляри наьыл тяр-
зиндя тякрар етмишдир. Бидлиси ясяринин икинъи ъилдиндя Али
Осман сцлалясинин тарихини йазаркян истифадя етдийи мянбя-
лярдян Гази Ящмяд Гаффари Гязнявинин «Тарихе ъащан
ара»  ясяринин адыны чякир. О, «Шяряфнамя»нин Ы ъилдиндя
Луристанда щюкмдарлыг едян кцрд тайфаларынын тарихини дя
ясасян «Тарихе ъащан ара» ясяриня истинадян йазмыш (76,
20-52; 100, 167), лакин ясярдян истифадя етдийини гейд
етмямишдир. Бидлиси Али Осман сцлалясинин тарихиндян бящс
едяркян, онларын йашадыьы илк шящярин Мярв олдуьуну гейд
едир. Мцяллиф щямин шящярдя монголларын тюрятдикляри ъина-
йятлярдян бящс едир. О, бу щагда олан фактлары Хондямирин
«Щябиб яс-Сийар» ясяриндян игтибас етдийини эюстярир.

Бидлиси ясяринин щяр ики ъилди цзяриндя ишляйяркян тякъя
тарихи мянбялярдян дейил, бядии ядябиййатдан да истифадя
етмишдир. О, Мярв шящяриндя эцнащсыз ящалинин монголлар
тяряфиндян кцтляви сурятдя гырьыныны тясвир едяркян Юмяр
Хяййамын ашаьыдакы рцбаисини гейд едир.

87, 10; 78, 7.
(Тяръцмяси: Пийалянин тяркиби мейля бирляшдикдя

мяст онун сындырылмасыны рява билмяз.
Кимин мящяббяти цчцн бирляшян эюзяллярин башы, айаьы

вя голлары-бах кимин гязябиля сындырылды).
Бидлиси бурада монголларын ъинайятини щуманист бир

тарихчи кими гялямя алмышдыр. Мцяллиф бир сыра мяшщур шаир-
лярин, о ъцмлядян Фирдювсинин «Шащнамя»синдян, Щафиз
Ширазинин «Диван» ындан, таъик шаири Ябдцррящман
Ъаминин «Хиряднамя»синдян вя диэяр ядиблярин ясярля-
риндян истифадя едяркян, юз ясярини щям мязмун вя щям
дя бядии ъящятдян зянэинляшдирмишдир.

Бидлиси истифадя етдийи мянбялярдян бязиляринин мцялли-
фини эюстярся дя ясярин адыны гейд етмир вя йахуд да
ясяри эюстярся дя мцяллифини гейд етмир. Тядгигат зама-
ны бунлардан бязиляри мцяййянляшдирилиб гайдайа салын-
мышдыр. Бунунла бярабяр, тядгигат просесиндя 1393-ъц
илдя Теймурлянэин Ъямлик адлы йердя (Мардин йахынлыьын-
дадыр) дцшярэя салмасы, Кцрдцстан ямирляриндян бязиля-
ринин бюйцк тянтяня иля онун эюрцшцня эялмяси вя онла-
рын Теймурлянэ тяряфиндян сямими гябул едилмяси дя
мялум олду. Бир сыра щадисяляр ХВ ясрин мянбяляриндян
Шяряфяддин Яли Йяздинин «Зяфярнамя»синдя,
Низамяддин Шаминин «Зяфярнамя»синдя, (77, 372-373;
126, 149-150), Мирхондун «Рювзят яс-Сяфа» ясяриндя
вя Бидлисинин «Шяряфнамя»синдя (112, 35) ейни мязмун-
да гейд едилмишдир. Мясялян, Ямир Теймурun щямиn
дцшярэядян султаниййядя олан аиляси цчцн эюндярдийи
щяdiйяnin Шейх адлы бир шяхс тярфиндян гарят едилмяси о
дюврцн мянбяляриндя олдуьу кими гейд едилир. Тякъя
«Шяряфнамя»нин мцяллифи щямин шяхсин кцрд Бяхти гяби-
лясиндян олдуьуну ялавя етмишдир. Бизъя
«Шяряфнамя»нин бу гейдиййаты доьру дейилдир. Чцнки
Бидлисинин мянсуб олдуьу Рузяки тайфасы иля Бяхти тайфасы
арасында узун заман мцбаризя вя тайфа вурушмасы
давам етмишдир, ола биляр ки, тякъя «Шяряфнамя» ниn
мцяллифи о нюгтейи-нязярдян щямин шяхсин Бяхти кцрдляри-
ня мянсуб олдуьуну иряли сцрмцшдцр.

Бидлисинин истифадя етдийи мянбяляр йалныз ХЫЫЫ-ХВ яср-
лярин мянбяляри олмушдур. О, ХВЫ ясрин бир чох щадисяля-
рини юзцнцн шяхси мцшащидясиня вя юз сюзц иля десяк
«доьру данышан гоъаларын мялуматына ясасян йазмыш-
дыр» (76, 8). Она эюря дя Бидлиси юз ясяриндя ХВЫ яср
мянбяляриндян йалныз «Тарихе ъащан ара» нын адыны гейд
етмишдир.

ХВЫ яср кцрд халгынын тарихиндя хцсуси ящямиййят
кясб едир. Чцнки щямин ясрин яввялляриндян башлайараг,
бир сыра мцстягил кцрд ямирликляри Османлы щимайясиня
кечмякля юз мцстягилликлярини итирмиш вя османлыларын бир
вассалына чеврилмишдир. Тяяссцф ки, бу дюврдя Османлы
султанларынын тяшяббцсц иля Кцрдцстанda баш верян бязи
дяйишикликляр «Шяряфнамя» дя лазыми гядяр ишыгландырыл-
мамышдыр.

Беляликля, Бидлиси юз ясяри цзяриндя ишляйяркян бир сыра
тарихи мянбялярдян истифадя едир вя щямин мянбяляри юз
ясяриндя якс етдирир ки, бу да юзлцйцндя тядгигат иши цчцн
чох файдалыдыр.

Бидлисинин ХВЫ яср Азярбайъан вя  Иран тарихиня аид
вердийи мялуматлар чох сяъиййявидир. Чцнки бу мялумат-
лар онун шяхси мцшащидясинин иникасыдыр. Бидлисинин яввял-
ки мянбяляря истинадян вердийи мялуматлар наьыл тярзин-
дя, кечмиш мцяллифлярин йаздыгларынын ейни тякрары олдуьу
цчцн тянгидя лайигдир. Чцнки Бидлиси бир тарихчи олмаг ети-
бары иля яввялки мянбялярдян истифадя едяркян онларда
олан нюгсан ъящятlяri эюстярмяли вя юз мцлащизяляри иля
тящлил вя тядгиг етмяли иди. Бидлисидя олан бу чатышмамаз-
лыьы орта ясрин бцтцн тарихчиляриндя мцшащидя етмяк
мцмкцндцр. Она эюря дя «Шяряфнамя» ясяриндя нязя-
ря чарпан бу кими нюгсан ъящятлярин цзяриндя дайанма-
ьа лцзум йохдур.

ТАРИХШЦНАСЛЫГДА  «ШЯРЯФНАМЯ» 
ДЯН   ИСТИФАДЯ  ЕДЯН  ТАРИХЧИЛЯР

Апардыьымыз тядгигат вя истифадя етдийимиз мянбя вя

ядябиййатлардан мялум олур ки, сонракы мцяллифляр ХВ-
ХВЫ ясrin кцрд вя Кцрдцстан тарихиня аид зянэин бир
мянбя олан «Шяряфнамя» ясяриндян диэяр мянбяляря
нисбятян чох истифадя етмишlяр. Лакин онлар Кцрд халгынын
тарихиня олдугъа сятщи йанашмышлар. Чцнки Йахын вя Орта
Шярг халглары ичярисиндя Османлы султанларынын вя Иран
шащларынын ишьалчылыг сийасятляриня гаршы кцрдляр даща
инадчы олмушлар. Султанларын вя шащларын ишьалчылыг сийа-
сятлярини нязмя чякян орта яср мцяллифляринi кцрдлярин тари-
хи бир о гядяр дя марагландырмамышдыр. «Шяряфнамя»йя
гядяр демяк олар ки, кцрд тарихи щаггында айрыъа бир ясяр
ялдя йохдур, о дюврцн мцяллифляри беля бир ясярин йазылма-
сына щявяс эюстярмямишляр. Буна эюря дя кцрдлярин тари-
хини арайыб, ахтармаг цчцн Азярбайъан, Иран, тцрк вя
яряб мянбяляриня мцраъият етмяк лазым эялирди (97,82).

«Шяряфнамя» айрыъа кцрд тарихини юйрянмяк цчцн
сонракы тядгигатчыларын ялиндя файдалы бир мянбя кими дя
чох гиймятлидир. Ону илк дяфя эюркямли тцрк тарихчиси Катиб
Чяляби (1591-1656) юз ясяриндя «Тарих Мир Шяряф хан ял-
Бидлиси» ады иля гейд етмишдир.

Катиб Чяляби Мир Шяряф ханын тарих китабынын ики щисся-
дян ибарят олдуьуну эюстяряряк йазыр: «Онлардан бири
кцрд щюкмдарлары щаггында мялумат верир, диэяри ися
хябярляр мяъмуясидир» (105, 234).

Катиб Чяляби «Шяряфнамя»нин йазылмасындан 40 ил
сонра, йяни 1635-ъи илдя йаздыьы «Ъащаннцма» ясяриндя
«Шяряфнамя» дян даща чох истифадя етмишдир (101, 410-
430).

Беляликля, бир даща айдын олuр ки, Катиб Чяляби
«Шяряфнамя»дян истифадя едян илк Шярг мцяллифидир.

«Шяряфнамя»дян истифадя едян мцяллифлярдян бири дя
Катиб Чялябинин мцасири олан тцрк сяййащы Ювлийа
Чялябидир. О, Тифлис шящяринин салынмасы щаггында бящс
едяряк йазыр: «Иранзямин мцвяррихляриндян
«Шяряфнамя» сащибинин сюзц цзря бу шящяри (Тифлис)
Искяндяр Зцлгярнейнин хязинядары Битлис бина етдирмишдир
ки, Ван яйалятиндяки Бидлис шящярини дя о йапдырмышдыр»
(48, 315).

Бидлиси гейд едир ки, доьру, дцзэцн рявайятя эюря
Бидлис Искяндярин гуламларындан биринин адыдыр. О, щям
Бидлис галасынын вя щям дя вилайятин (Бидлисин) банисидир
(76, 335).

Сонра Ювлийа Чяляби ясяринин бир чох йериндя
«Шяряфнамя» дян фактлар эятирир вя ондан тарихи бир
мянбя кими истифадя етдийини гейд едир. Бу ики Шярг мцял-
лифляриндян сонра, йяни 1669-ъу илдя «Шяряфнамя» ни тцрк
мцяллифи Мящяммяд бяй ибн-Ящмяд бяй тцрк дилиня тяръ-
цмя етимишдир (133, 70). Бундан сонра «Шяряфнамя» нин
Шяргдя узун заман бир мянбя кими истифадясиз галдыьыны
эцман етмяк олар.

(Арды эялян сайымызда)

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

cap:4-=.QXD  1/1/2004  5:48 AM  Page 7

ŞƏRƏF XAN BİDLİSİNİN “ŞƏRƏFNAMƏ”
ƏSƏRİ KÜRD XALQININ TARİXİ MƏNBƏYİ KİMİ

493:1.QXD  08.08.2022  2:18  Page 5



DÎPLOMAT 01-07 Tebax,  Avqust sal. il 2022¹ 29 (493)6 01-07 May, Gûlan 2011D Î P L O M A T¹ 08  (119)5

Quberniyanın tarixi
1849-cu il iyunun 9-da İrəvan

quberniyası yaradıldı. Yeni quberniya
və quberniya orqanları 1850-ci il yan-
varın 1-dən fəaliyyətə başladı.20
Bütün keçmiş «Erməni vilayəti», o

cümlədən Aleksandropol qəzası
(Axalkalaki sahəsi olmadan) və Muğru
sahəsinin bir hissəsi yeni yaradılmış
İrəvan quberniyasına daxil oldu.
Quberniya beş qəzaya: İrəvan,
Aleksandropol, Novobayazet,
Naxçıvan və Ordubada bölündü.
Göründüyü kimi İrəvan quberniyası
tərkibində Ordubad xüsusi qəza kimi
ayrılmışdı. Bəzi qəzalar sahələrə
bölünmüşdü. İrəvan quberniyasında
Zəngibasar, Sürməli, Şərur və
Sərdarabad sahələri var idi. Naxçıvan
qəzası isə Naxçıvan və Dərələyəz
sahələrinə bölünmüşdü. Ordubad
qəzasında sahələr yox idi. Şərur
sahəsinin inzibati mərkəzi Başnoraşen
kəndi, Dərələyəz üçün Keşişkənd,
Naxçıvan üçün Naxçıvan şəhəri idi.
Digər sahə inzibati mərkəzləri iri
kəndlərdə (Qəmərli, Qazıqışlaq, Zeyvə
və b.) idi.

İrəvan quberniyası təşkil
edildikdən sonra da onun xarici hüdud-
ları və tərkibi müəyyən dəyişikliklərlə
müşahidə edilmişdi. 1862-ci ildə yeni
təyin olunmuş canişin Mixail
Nikolayeviçin təqdimatı ilə çar II
Aleksandr 1867-ci il dekabrın 9-da
Qafqaz və Zaqafqaziya diyarının
idarəsinin dəyişdirilməsi haqqında fər-
man verdi. Bu fərman üzrə Ordubad
qəzası on yeddi ilədək mövcud olduq-
dan sonra ləğv edilərək, Naxçıvan
qəzası ilə birləşdirildi. Onun yerinə
Eçmiədzin qəzası təşkil edildi. Muğru
sahəsi isə yeni yaradılmış Yelizavetpol
quberniyasına birləşdirildi. İrəvan
quberniyası yenə də beş qəzadan
(İrəvan, Aleksadropol, Novobayazet,
Naxçıvan, Eçmiadzin) ibarət oldu.
Fərman İrəvan quberniyasının qəzaları
arasında sərhədlərin dəyişdirilməsi işini
canişinə həvalə etdi. Canişin bu
hüquqdan istifadə edərək 1870-ci ilin
əvvəllərində qəzaların hüdudlarında
dəyişiklik etdi. Sürməli və Eçmiədzin
qəzalarının bir hissəsi İrəvan qəzasına
birləşdirildi. Şərur sahəsi isə İrəvan
qəzasından aralanaraq Naxçıvan
qəzasına birləşdirildi. Lakin İrəvan
quberniyasının qəzalarında, xüsusən
Naxçıvan qəzasında ərazinin dəy-
işdirilməsi bununla başa çatmadı.
Dövlət Şurasının təsdiq edilmiş rəyinə
əsasən 1874-cü ildə Şərur-Dərələyəz
və Sürməli qəzaları yaradıldı. Şərur-
Dərələyəz qəzası Naxçıvanın iki
sahəsi – Şərur və Dərələyəz əsasında
təşkil edilmişdi. Bununla da Rusiya
imperiyası tərkibində Naxçıvanın tarixi
ərazisinin inzibati-ərazi bölgüsü üzrə
çoxsaylı dəyişiklər, əsasən, başa çat-
mışdı.

İrəvan quberniyasına 
daxil olan qəzalar:

İkinci mərhələ həm də Erməni

vilayətinin ləğvi və yeni inzibati ərazi
sisteminin təşkili ilə başlanan dövrdür.
1840-cı ildə Erməni vilayəti ləğv olun-
muş, I849-cu il 19 iyun tarixli dekretlə
Irəvan quberniyası, quberniya tərk-
ibində isə mahallar əvəzinə qəzalar

təşkil edilmişdir. Bu
tədbirlərdə məqsəd
idarəçilik üsulunu tək-
milləşdirməklə yanaşı,
azərbaycanlıların
əksəriyyət təşkil etdiyi
əraziləri ermənilər
yaşayan ərazilərlə bir-
ləşdirib birincilərin təsir
dairəsini azaltmaq,
idarə aparatında ikin-
cilərin nümayəndələri-
ni yerləşdirmək, belə-
liklə, ərazini yavaş-
yavaş
erməniləşdirmək
olmuşdur. İrəvan
quberniyası tərkibində
aşağıda göstərilən
qəzalar təşkil olun-
muşdur: 1.
ALEKSANDROPOL
QƏZASI - buraya

sonralar Axuryan-Artik, Ani, Qukasyan,
Qugark, Spitak adlandırılmış rayonların
əraziləri;

NAXÇIVAN QƏZASI - müasir
Naxçivan MR ərazisi; Nor-Bayazet
qəzası - buraya sonralar Hrazdan,
Sevan, Nor-Bayazet, Martuni,
Vardenis adlandırılmış rayonların,
Kotayk rayonu Qırxbulaq bölgəsinin
azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin,
habelə Krasnoselsk rayonunun Göyçə
gölü ətrafı əraziləri; Sürməli qəzası -
Araz çayının sağ sahili (hal-hazırda
Türkiyə ərazisidir); 

ŞƏRUR-DƏRƏLƏYƏZ QƏZASI -
buraya sonralar Yeğeqnadzor və
Əzizbəyov adlandırılmış rayonların
əraziləri, habelə Naxçıvan MR
Sədərək rayonunun kəndləri; İRƏVAN

QƏZASI - buraya sonralar Artaşat,
Ararat, Masis, Kotayk adlandırılmış
rayonlarının əraziləri (Masis və
Kotaykın bir hissəsı); Eçmiadzin qəza-
sı - buraya Eçmiadzin, sonralar Masis,
Hoktemberyan, Abaran, Əştərək, Talin,
Araqadz adlandırılmış rayonların
əraziləri daxil idi. Qəzaların tərkibinin
müasir rayonlarla müqayisəli şəkilda
verilməsində məgsəd azərbaycanlı
əhalinin o zaman bölgələrdə geniş
miqyasda yerləşməsi barədə oxucuda
təsəvvür yaratmaqdır. Söhbət əsasən
Sovet Ermənistanının əksər hissəsini
təşkil etmiş Aleksandropol, Nor-
Bayazet, Şərur-Dərələyəz, İrəvan,
Eçmiadzin qəzalarında yaşamış azər-
baycanlıların sayı barədə gedəcəkdir.
Çünki Sürməli və Naxçıvan qəzaları,
Şərur bölgələri Sovet Ermənistanının
tərkibində olmamışdır. 2-ci cədvəldə
1886-cı ildən 1917-ci ilədək İrəvan
quberniyasının 5 qəzasında əhalinin
yerləşməsi, sayı, demografık dəyişiklik-
ləri haqqında məlumat verilir. Şəhər-
lərin əhalisi müvafıq qəzaların əhalisi
tərkibündə göstərilmişdir. 1877-78-ci
illərin rus-türk müharibəsində
Rusiyanın qələbəsi, Türkiyənin bir sıra
vilayətlərinin Rusiyaya birləşdirilməsi
İrəvan quberniyasında, habelə
Zaqafqaziyanın bir sıra bölgəsində
ermənilərin yerləşdirilməsi kütləvi

xarakter aldı. İrəvan quberniyasında
ermənilərin xüsusi çəkisi xeyli artmağa
başladı. Bu müharibədə ermənilərin
fəal iştirakı Rusiyanın qələbəsində
mühüm rol oynadı. Ermənilər də rus
goşunlarının qələbəsinə çox böyük
ümid bəsləyir, belə hesab edirdilər ki,
rus qoşunlarinın qələbəsi nəticəsində
Türkiyə ərazisinin ermənilər yaşayan
bəzi əyalətləri Rusiyanın əlinə
kəçəcək, bununla da "Böyük
Ermənistan" mifinin reallaşması üçün
şərait yaranacaqdır.

Onlar bu məqsədə çatmaq üçün
hər vəchlə rus qoşunlarına yardım
edirdilər. Belə ki, Tiflisdə,
Yelizavetpolda, İrəvanda, hətta Bakıda,
ermənilər yaşayan bölgələrdə nümay-

işlər keçirilir, "türk boyunduruğu” altında
guya inliyən erməniləri “azad etmək
üçün" könüllülər toplayıb rus goşunları-
na yardım etməyə çağırırdılar.

Ə h a l i s i
1917-ci ilin statistikasına görə

keçmiş İrəvan quberniyası əhalisinin
38 faizini müsəlmanlar, 60 faizini
ermənilər təşkil edirdi: Şərur-Dərələyəz
mahalında ümumi əhalinin 66,7 faizi,
Sürməlidə 63,6 faizi, Naxçıvanda 59
faizi müsəlmanlar idi. İrəvan şəhərinin
özünün əhalisi 43,4 faiz müsəlmanlar-
dan ibarət idi.

İqtisadiyyatı - Məktəbləri
İrəvanda ilk qəza məktəbini 172 il

öncə, 1836-cı ildə Mirzə Molla
Məhəmməd oğlu yaradıb. 1881-ci ildə
İrəvan quberniyasında üç təhsil ocağı -

İrəvan Gimnaziyası, İrəvan Müəllimlər
Seminariyası və Uluxanlı kənd mək-
təbi açılmışdır. Bundan bir il əvvəl
İrəvanda ibtidai məktəb, iki il sonra isə
Böyük Vedidə yeni tipli məktəb
fəaliyyətə başlamışdır. Qori Müəllimlər
Seminariyasını bitirmiş Cəlil
Məmmədquluzadə ilk dərsini Uluxanlı
məktəbində demişdir. Firudin bəy
Köçərli 1885-ci ilin iyun ayında İrəvan
Gimnaziyasına Azərbaycan dili və
şəriət müəllimi təyin olunmuş, düz on il
burada çalışmışdır. Əməkdar elm xadi-
mi, yazıçı Əziz Şərifin xatirələrindən
bilirik ki, azərbaycanlı uşaqlar gim-
naziyaya daxil olmaq üçün əvvəlcə
hazırlıq mərhələsindən keçməliydilər
və bu məqsədlə iki pansionun xid-
mətindən istifadə edilirdi. Atası onu
ikinci pansiona qoymuşdu. Həmin il
Mustafa bəy Topçubaşov və qardaşı
Mehdi bəy Topçubaşov da pansionda
oxuyublar. Müəllimlər Seminariyasının
nəzdində hazırlıq şöbəsi kimi ibtidai
sinif fəaliyyət göstərirdi. Burada azər-
baycanlılar, ermənilər, ruslar,
gürcülər,ukraynalılar və digər millətlərin
nümayəndələri təhsil alırdılar. Onlara
riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, tarix,
coğrafiya, rus dili, biologiya fənləri
öyrədilirdi. Filologiya elmləri namizədi,
İrəvan tarixinin tədqiqatçısı Əsgər
Zeynalov Firudin bəy Köçərlinin

İrəvanı "əhli üləma və şüəra şəhəri"
kimi qiymətləndirdiyini vurğulayaraq
yazır: "İstər İrəvan Gimnaziyasında,
istər İrəvan Müəllimlər
Seminariyasında təhsil o dərəcədə
yüksək idi ki, onların məzunları
Rusiyanın, eləcə də Avropanın ən
güclü ali məktəblərində lazımi
səviyyədə təhsillərini davam etdirə
bilirdilər. Məsələn, İrəvan
Gimnaziyasının və Müəllimlər
Seminariyasının məzunlarından dünya
şöhrətli alim, akademik Mustafa bəy
Topçubaşov Kiyev universitetində,
gimnaziyanın sonuncu qızıl

medalçısı, görkəmli alim və ictimai
xadim Əziz Əliyev Peterburq Hərbi
Akademiyasında, professor Mehdixan
Yerevanski, məşhur hüquqşünas alim
Miryusif Mirbabayev, ictimai xadim
Maqsud Məmmədov Moskva

Universitetində, akademik Əhməd
Rəcəbli İtaliyanın Peruça şəhərində Ali
Kral Eksperimental Aqrar İnstitutunda,
ziyalı ocağının layiqli övladları Adil və
Əslidar Muğanlinski qardaşları
Almaniyanın Leypsiq Universitetində
təhsillərini davam etdirmişdilər...
Akademik Heydər Hüseynov, böyük
bəstəkarımız Səid Rüstəmov, görkəmli
elm xadimi və ictimai xadim Həsən
Seyidov da ilk təhsillərini İrəvan
Gimnaziyasında almışlar". İrəvan
Gimnaziyasının və Müəllimlər
Seminariyasının fəaliyyətinə 1919-cu
ildə ermənilər son qoydular.

Şərur-Dərəlyəz qəzası
Şərur-Dərələyəz - Şərur-Dərələyəz

qəzası İrəvan quberniyasında inzibati-
ərazi vahidi.

İndiki Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisinin bir hissəsini
əhatə edirdi. Dağlıq (Dərələyəz) və
düzən (Şərur) hisslərdən ibarət idi.
Dərələyəzdə heyvandarlıq, Şərurda
isə əkinçilik inkişaf etmişdi. 1886-cı ilin
məlumatına görə, əhalisinin 70,5%-i
azərbaycanlılardan ibarət idi. Kürdlər
və b. millətlər də yaşayırdı. Rus
çarizminin köçürmə siyasəti ilə əlaqə-
dar 1828-ci ildən sonra ərazidə
İrandan köçürülmüş ermənilər də
məskunlaşmışdı. Azərbaycanın, eyni
zamanda Naxçıvan bölgəsinin Rusiya
tərəfindən işğalından (1828) sonra çar
hökumətinin 1870-ci il inzibati ərazi
islahatına əsasən Şərur-Dərəlyəz
ərazisində İrəvan quberniyasının tərk-
ibinə daxil olan Şərur-Dərələyəz qəza-
sı təşkil edilmişdi.

Şərur-Dərələyəz qəzası İrəvan
xanlığı dövründə (XVIII əsrin 40-cı illəri
- 1827) Şərur mahal kimi onun tərkib-
inə, Dərələyəz isə Naxçıvan xanlığına
daxil idi. Çar Rusiyası Naxçıvan və
İrəvan xanlıqlarını işğal etdikdən sonra
burada “Erməni vilayəti” yaratmışdı.
1840-cı il inzibati-ərazi bölgüsü zamanı
"Erməni vilayəti" ləğv edildi, İrəvan və
Naxçıvan qəzaları təşkil olundu. 1849-
cu ildə onların əsasında İrəvan
quberniyası təşkil edilmiş,
quberniyanın tərkibində beş qəza
(İrəvan, Naxçıvan, Gümrü
(Aleksandropol), Yeni Bayazid
(Novobayazet) və Ordubad)
yaradılmışdı. 1870-ci ildə isə Şərur və
Dərələyəz torpaqları əsasında yeni
qəza - Şərur-Dərələyəz qəzası
(mərkəzi Baş Noraşen) təşkil olun-
muşdu. İ.Şopenin 1829-32-ci illərdə
tərtib etdiyi kameral təsvirə görə,
İrəvan əyalətinin Şərur mahalında 50
kənd qeydə alınmışdı. Bu kənd lərdə
1305 ailə yaşayırdı. Onların hamısı
azərbaycanlılar idi, bir nəfər də erməni
ailəsi qeydə alınmamışdı. Əhalinin

sayı 6510 nəfər (3397 kişi, 3113 qa
dın) idi. Yalnız çar Rusiyasının köçür-
mə siyasəti nəticəsində mahalda
ermənilər peyda olmuşdu.

Dərləyəz mahalına İrandan 336
ailə, yaxud 1757 nəfər (958 kişi, 804
qadın) köçürülmüşdü. Erməni
ailələrinin köçürülməsi əhalinin etnik
tərkibində qismən dəyişikliyə səbəb
oldu. O zaman Naxçıvan əyalətinin
Dərələyəz mahalında 78 kənd qeydə
alınmışdı. Burada da əhali, demək olar
ki, azərbaycanlılardan ibarət idi. 1001
azərbaycanlı ailəsində 4583 nəfər
(2411 kişi, 2172 qadın) yaşayırdı.
Ermənilər cəmi 58 ailə (0,57%), yaxud
288 nəfər (141 kişi, 147 qadın) idi.

Çar Rusiyasının köçürmə siyasəti
nəticəsində Dərələyəz mahalına
İrandan 507, Türkiyədən 8 ailə (cəmi
515 ailə) köçürülmüş, erməni əhal-
isinin sayı süni şəkildə 2773 nəfər
artırılmışdı. 1917 il Qafqaz təqviminin
məlumatına görə, Şərur-Dərələyəz
qəzasının sahəsi 2637,50 kv.verst idi.
Qəzada 90250 nəfər (47399 ki şi,
42851 qadın) qeydiyyata alınmışdı,
onların 88496 nəfəri (98,05%) yerli
sakin, 1754 nəfəri (1,95%) müvəqqəti
yaşayanlar idi. Şərur-Dərələyəz qəzası
əhalisinin təxminən 58493 nəfəri
(64,8%) azər baycanlı, 29165 nəfəri
(32,3%) erməni və b. idi. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Baş nazirinin Paris
Sülh Konfransı sədrinə 1919 il 16/19
avqust tarixli müraciətində Şərur-
Dərələyəz qəzasın da azərbaycan-
lıların 72,3%, ermənilərin 27,1%,
başqalarının 0,4% olduğu bildirilirdi.

Göründüyü kimi, İrəvan və Nax
çıvan xan lıqla rı nın son dövründə, de
mək olar ki, əhalisi ancaq azərbaycan-
lılardan ibarət olan Şərur-Dərləyəz
qəzasında ermənilərin sayı süni şək-
ildə bütün əhalinin üçdə birinədək
artırılmışdı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yaradıldıqdan sonra Şərur-Dərələyəz
qəzasını Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsi elan etmişdi. Lakin bu əzəli
Azərbaycan torpaqlarına əsassız iddia
irəli sürən erməni-daşnak hakimiyyəti
digər bölgələrdə olduğu kimi burada
da əhaliyə qarşı soyqırım siyasəti həy-
ata keçirməyə başladı. Onlar etnik
təmizləmə vasitəsilə bu ərazilərin
erməni hakimiyyətinə keçməsinə can
atırdılar. Lakin əhali erməni
təcavüzünə qarşı qə tiy yətlə müqav-
imət göstərirdi. Şərur-Dərələyəz qəza-
sı da mər kəzi Naxçıvan olan Araz-
Türk Respublikasına da xil ol muşdu.
Müttəfiq dövlətlər Naxçıvan, Sürməli
və İrəvan qu berniyasının bir hissəsi ilə
birgə Şərur-Dərələyəz qəzasını da
ermənilərə verməyə cəhd edir di.
Azərbaycan Xalq Cüm huriyyəti
hökuməti bu si yasətə qarşı qəti eti-
razını bildirmiş, Paris Sülh Konfransına
etiraz notasında Nax çı van, Sürməli,
Şərur-Də rələyəz, həmçinin İrəvan qu
ber ni yasının bir his sə si nin
Azərbaycan Respublikası höku mə ti
nin əlində sax lanmasını zəruri hesab
etmişdi. Azərbaycan və Ermə nistanda
sovet hakimiyyətinin qurulmasından
son ra vəziyyət dəyişdi. Şərur-
Dərələyəz qəzasının Də rələyəz sa
həsi bütünlüklə Ermənistan SSR-ə
verildi. Zaqafqaziya MİK-in 1929 il 18
fevral tarixli qərarına əsasən,
Azərbaycan SSR-in rayonlaşdırılması
ilə əlaqədar Şərur-Dərələyəz qəzası
ləğv edilmiş, tərkibindəki Qurdqulaq,
Xaçik, Horadiz k.-ləri torpaqları ilə bir-
likdə Ermənistana qatılmışdı. Bu,
Moskva müqaviləsinin (1921) və Qars
müqaviləsinin (1921) şərtlərinə, eyni
zamanda beynəlxalq hüquq normaları-
na tamamilə zidd olub, Azərb. xalqına
qarşı xəyanətkar qəsd və cinayət idi.

Arxiv

İrəvan quberniyası

Paytaxt: İrəvan
Rəsmi dili Rus
Yerli dili Azərbaycan və erməni
Etnik tərkibi  - ermənilər 53,2%; azərbaycanılar 37,8%
İnzibati quruluşu Quberniya
Region Qafqaz
Tarix
- Yaranma tarixi 1850
- Ləğv olma tarixi 1917

Sahəsi
- 1897 27.830 km² (10.745 sq mi)

Əhalisi
- 1897 təxminən 829.556 
-  Əhali sıxlığı 29,8 /km²  (77,2 /sq mi)

Qəzalar
Aleksandropol qəzası
Naxçıvan qəzası
Yeni Bəyazid qəzası
Sürməli qəzası
Şərur-Dərəlyəz qəzası
İrəvan qəzası
Eçmiədzin qəzası
Cəmi quberniya üzrə

ermənilər
85,5 %
34,4 %
66,3 %
30,4 %
27,1 %
38,5 %
62,4 %
53,2 %

azərbaycanlılar
4,7 %

63,7 %
28,3 %
46,5 %
67,4 %
51,4 %
29,0 %
37,8 %

kürdlər
3,0 %

…
2,4 %
21,4 %
4,9 %
5,4 %
7,8 %
6,0 %

ruslar
3,4 %

…
2,2 %

…
…

2,0 %
…

1,6 %

assuriyalılar
…
…
…
…
…

1,5 %
…
…

İrəvanın vitse qubernatoru İsmayıl bəy
Qazıyev öz həyat yoldaşı Əfruz xanım  ilə  

1 8 9 7  c i  i l  ü z r ə  m i l l i  t ə r k i b
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- "Azərbaycan Qaçqınlar
Cəmiyyəti” İctimai Birliyi “Qərbi Azər-
baycan İcması” adı ilə qeyri-kommer-
siya təşkilatına çevrildi. Ad dəy-
işdirilməsi hansı ehtiyacdan yarandı?
Bundan sonrakı fəaliyyət
istiqamətində prioritetlər nələr ola-
caq?

- 44 günlük Vətən müharibəsi bizə
Azərbaycanın 270 illik tarixində analoqu
olmayan bir Zəfər yaşatdı. Bu Zəfər
regionda hər kəsin hesablaşmaq
məcburiyyətində olduğu bir reallıq ortaya
qoydu. Bu reallıq 34 ildən bəri fəaliyyət
göstərən Azərbaycan Qaçqınlar
Cəmiyyəti üçün də öz fəaliyyət
istiqamətlərinə yenidən baxmaq zərurəti
doğurdu. Azərbaycan Qaçqınlar
Cəmiyyəti bu günə qədər, əsasən, 1988-
1991-ci illərdə Qərbi Azərbaycandakı
ata-baba yurdundan qovulmuş qaçqın-
ların problemləri ilə məşğul olurdusa, bu
gün artıq qarşımızda daha böyük
hədəflər – son 220 il ərzində Azərbay-
canın tarixi torpaqlarında ermənilərin və
onların havadarlarının soydaşlarımıza
qarşı deportasiya, soyqırımı, etnik təmi-
zləmə, bu ərazilərdə Azərbaycan tarixi-
mədəni irsinin və izinin məhv edilməsi
siyasətinin ifşası, Qərbi Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çat-
dırılması vəzifəsi durur. Cəmiyyətin bu
günə qədərki adı isə bu məzmunu ehtiva
etmədiyi üçün onun adını Qərbi Azərbay-
can İcması adı ilə əvəz etməyi
məqsədəuyğun hesab etdik.

- Təşkilatın Qərbi Azərbaycandan
didərgin düşmüş soydaşlarımızın bir-
ləşməsində, təşəkkülündə nə kimi
rolu gözlənilir?

- Qərbi Azərbaycan məsələsi ümum-
milli məsələdir, bu coğrafiya son qarışına
qədər Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır.
Bu ərazidə tək İrəvan xanlığının yox,
Qərbi Zəngəzurun timsalında Qarabağ
xanlığının, Dərələyəz mahalının timsalın-
da Naxçıvan xanlığının, Dilican dərəsi və
Şəmşəddil sultanlığının timsalında
Gəncə xanlığının, Borçalının dağlıq
hissəsi yerləşir. 44 günlük Vətən
müharibəsində biz bir millət olaraq dəmir
yumruq kimi birləşdik və Müzəffər Ali Baş
Komandanın nümayiş etdirdiyi dəmir
iradəsi və qətiyyəti ilə Zəfər qazandıq.
Qərbi Azərbaycan uğrunda mübarizədə
də eyni milli birliyi nümayiş etdirməliyik.

- Onların hüquqlarının beynəlxalq
aləmdə müdafiəsi üçün addımlar atıla-
caqmı? Mümkünsə hansı addımlar?

- Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin müdrik bir kəlamı var: beynəlx-
alq hüquq güc deyil, güc beynəlxalq
hüquqdur. Lakin əlbəttə, biz Qərbi Azər-
baycan həqiqətlərini beynəlxalq
müstəviyə çıxarmalıyıq. Erməni yalan-
larını, erməni saxtakarlıqlarını sona
qədər ifşa etməliyik. Bura 1988-1991-ci
illərdə Qərbi Azərbaycandan qovulan
soydaşlarımıza dəyən maddi və mənəvi
ziyan da daxildir.

- Azərbaycan xalqının hazırkı
Ermənistan ərazisində yaratdığı və
hazırda çoxu məhv edilmiş zəngin tar-
ixi-mədəni irsin öyrənilməsində hansı

işlər görüləcək? O abidələrin vandalizm
aktına məruz qalması barədə müəyyən
materialların toplanılması və bu materi-
alların beynəlxalq ictimaiyyətin və təşk-
ilatınların diqqətinə çatdırılması
yönündə də fəaliyyət göstərməyi
düşünürsüzmü? Mən bilirəm ki, sizin bu
istiqamətdə əhatəli işləriniz var.

- Qərbi Azərbaycan – indiki
Ermənistan ərazisində xalqımızın çox
zəngin mədəni-tarixi irsi var. Bu da
təsadüfi deyil, çünki əcdadlarımız minil-
lər boyu bu ərazidə yaşayıblar.
Qarşımızda duran ən mühüm
məsələlərdən biri həmin irsimizə aid
materialları toplayıb ortaya qoymaqdır.
Bu materialların beynəlxalq ictimaiyyətin
və təşkilatınların diqqətinə çatdırılması
məsələsində də heç bir problemimiz yox-
dur, xarici ölkələrdə bizim xeyli sayda
dəyərli soydaşlarımız var və biz onları bu
işə səfərbər edəcəyik.

- Bir vaxtlar Qərbi Azərbaycanda
yaşamış soydaşlarımızın folklorunun,
oradakı qədim yer adlarının,
mədəniyyətinin öyrənilib gələcək
nəsillərə çatdırılması yönündə də işlər
görüləcəkmi?

- Qərbi Azərbaycanla bağlı xalqımıza
məxsus bütün dəyərlər öyrəniləcək, biz
həmin dəyərlərə sahib çıxmağı bacar-
malıyıq və bacaracağıq. İndiyə qədər bu
işlər xeyli dərəcədə sistemsiz şəkildə
aparılıb, lakin bundan sonra sistemli şək-
ildə aparılacaq.

- Əslən Qərbi Azərbaycandan olan
soydaşlarımızın öz ata-baba yurdları-
na qayıda bilməsi üçün İcma hansı
işləri görəcək? Bu haqda sizin fikir-
ləriniz nədir? Qayıdış və sülh içində
birgəyaşayış mümkündürmü?

- Biz öz tarixi yurdlarımıza, dədə-baba
ocaqlarımıza mütləq qayıdacağıq. Bu,
bizim tarixi-mənəvi və insani
haqqımızdır. Burada qeyri-qanuni heç nə
yoxdur, insanlar öz doğma evlərinə
qayıtmaq, öz evlərində yaşamaq istəyir-
lər. Bunu heç kəsə qadağan etmək
olmaz. O ki qaldı İcmanın bu yolda hansı
işləri görəcəyinə, təbii ki, İcma bu yolda
mümkün olan hər şeyi edəcək. “Qayıdış
və sülh içində birgəyaşayış mümkündür-
mü?” sualınıza gəldikdə isə, nəzəri
cəhətdən niyə də olmasın? Lakin praktik
cəhətdən ermənilərlə bu, mümkün deyil.
Çünki tarixi təcrübə göstərir ki, psixoloji
cəhətdən xəstə olan bu toplum –
ermənilər heç vaxt və heç bir dövrdə öz
qonşuları ilə dinc yanaşı yaşamaq iqti-
darında deyillər.

Bir kitap ile Kürt Halkının tarihinin
başına bela edilen, HORASAN dan
GELME: TÜRKLÜK; yetmiş yıl sonra,
bir Kürt kitabı ile ,bu türklük belasın-
dan kurtuldu.Büyük Kürdoloji

Emekçisi:MEHMET BAYRAK’ın,Özge
Yayınlarından çıkan kitabı:KÜRT VE
ALEVİ TARİHİNDE HORASAN-
TARİH-ETNOLOJİ-MÜZİK-EDEBİY-
AT,altbaşlığı ile yayınlanan
eser,alanında bir ilk.Bir tarihsel aldat-
maya karşı çığır açıcı kaynak kitap.

Kemalizmin güneş dil yapay
teorisi,Dersim Vahşeti veYatılı bölge
okulları,özel savaşı ile Kürt ve Kürt
Alevi halkının üzerine tarihi bir
karabasan,bir büyük yalan ,yanıl-
saması olan Horasan ve Türklük,artık
Mehmet Bayrak’ın kitabı ile son bul-
muş oluyor.Bırakalım,Kürt ve Kürdis-
tani kaynakları,sömürgeci,işgalcilerin
saklı kaynaklarında bile ,Horasan ve
Kürtlüğü ayrıntılarla biliniyor ve
yazılıyor.Bu kitap temel olarak
Horasan Kürt bilim adamları ve
akademisyenlerin kaynaklarından
alınmış olmasına rağmen,işgalcilerin
gizli kaynaklarındanda yarar-
lanılmış.Her bakımdan tarihi bir kap-
samlı Kürdoloji eseri.

Alevi Kürt kültürü ve tarihine derin-
lemesine değinilen yapıt,resmi ideolo-
jinin,Alevi Kürtlük üzerine oynanan
oyunlarınıda alt ediyor.Yeni Kürt tari-
hine bir ışık oluyor.Ünlü Osmanlı
,1900 yılları tarihcilerinden;  Şemsed-
din Sami’nin:Kamüs’l Alem’ de :’İran’ın
her tarafında,hatta Horasan’da bir çok
Kürt Aşiretleri bulunuyor. ’Anekdotu,
egemen kaynaklara önemli bir örnek
oluşturmaktadır.

Kürt komutan Ebu Müslüm
Horasani,718-755 yani 8,yüzyılda
yaşamıştır.kuruluşuna öncülük ettiği
Abbasi devleti ile kendi adı ile anılan
,Horasan eyaletinide kurmuştur.Aynı
eserde ;Mehmet Bayrak,Kürtlerin beş
temel yerleşim yeri,ana kürdistanda
ve önemli ikisi ise Kürdistan dışın-
dadır.Bunlar :Orta Anadolu Kürt Yer-
leşimi ile Albruz Dağları ve Horasan
Kürt yerleşimidir,diye açıklamak-
tadır.Eyalet çoğrafi olarak kuzey doğu
İran ve Hazar gölü-denizinin
güneyinde bulunan bölge tarihsel
Horasan a göre yarıdan az bir bölgeye
yayılır.Bugün bile Horasan nüfusunun
büyük bir kesimi Alevi Kürtlerden oluş-
maktadır.Birbuçuk milyon civarında
Kürt nüfusuna sahip olduğu bilinmek-
tedir.

Horasan Bir Tuzaktır.
Resmi ideoloji Alevi Kürt asimilasy-

onunda,Horasanı bir tuzak gibi kul-
landı.Alevi Kürtleri vahşet ve askeri
zor ile yok edemediği, Alevi Kürtlüğü
bu Horasan asimile tuzağı ile tarihe
gömmek istedi. Doğu Kürdistanda
Yaresan lar ve Güney Kürdistanda
Kakailer ve Alevi bağlantısı unutturul-

maya çalışıldı.Bu kitap bu tuzağı
ayrıntılı boşa çıkarma uğraşıdır ve bu
başarılmıştır.

Türkleştirme ve özünden koparma-
da Horasan adı kullanılmış,türk

düzmece tarihi üzerinden yapay bir
tarih oluşturulmak istenmiştir.Bu pro-
pagandanın etkisi ile Horasan! asimi-
lasyonu oluşturulmak istenmiş ve
yakın döneme kadar kısmende bunda
başarılı olunmuştur.

Genel tarih olarak İran Safevileri
üzerinden hareket ederek bu tarihe bir
giriş yapılınabilir.Sincan Kürtlerinden
olduğu kabul edilen Şah İsmail,Kuzey-
dan gelen sünni saldırılara karşı
,Horasan eyaletinde bir alevi savunma
hattı oluşturmak istedi.Bunun için
döneminde sınırları Maraşa-gurgum-
kadar gelen alanda Alevi Kürtlerden
onbine yakın bir nüfusu alarak
Horasana yerleştirdi.Özbeklerden alı-
nan bu alanın korunma ve savunması
bu kesimlerden ,Alevi Kürtlerden oluş-
turuldu.Maraş;Dersim ve hatta Suriye
ye kadar olan bölgede dönem dönem
aileler bu savunma hattını oluşturmak
için batıdan Horasana taşındı.Sünni
Özbek ve Türkmenlere karşı,bu Kızıl-
baş-Alevi Kürtlerden bir savunma
oluşturuldu,oluşturulmak istendi.İkinci
doğuya göç Şah Tahmas döneminde
yapıldı.Yine onikibine yakın bir Kürt-
Kızılbaş buradan alındığı
biliniyor.Üçüncü olarak,Şah Abbas
döneminde yine aynı sayıda göç oluş-
turuldu.Bu rakamda onikibin olarak
ifade ediliyor.

Yavuz Sultan Selim dönemde 1639
Kasr-ı Şirin Antlaşması ile ilk defa
ikiye bölünen Kürdistanda,nüfus ve
siyasi dengeler değişti ve bozuldu.Bu
tarihten sonra batıda Maraş Torosları-
na kadar uzanan Şii İran egemenliği
son buldu.Bu tarihten sonra ise daha
önce Şahlar tarfından doğuya
Horasana götürülen Kızılbaş
Kürtler,Osmalı topraklarında kalan
aile ve yurtlarına dönmek üzere geri
göçe başladı.Bu Horasanda gelmek-
ten çok, gidenlerin geri gelmesi
idi.Horasanda Dım Dım kalesi
üzerinden, kuzeyde Dersim, Malatya,
Sivas, Antep, Adıyaman hatta Afrin-
bugünki Rojava-e kadar geri dönüş
yaşandı. Bu geri dönüşe rağmen
bugun Horasan da nüfüsun çoğunluğu
Kürt-Alevi kesiminden oluşmaktadır.
Şimdiki Horasan aşiret yapısı ile
Kuzey Kürdistan Alevi-Kızılbaş aşiret
yapısı aynıdır.

Kaynaklar:
Mehmet Bayrak-Horasan
-cskk.org-Horasan Kürtleri üzerine

Horasan da yönetilen,oldukca temel
kaynak-

-Serhustani Horasani
-Kawa Horasani
-Selim Seringil
-Şemseddin Sami-Kamüs’l Alem

HORASAN VE KÜRTLER: BİR ALDATILMANIN SONU "Biz öz tarixi yurdlarımıza
mütləq qayıdacağıq"
"Qərbi Azərbaycan İcması”nın sədri 
Əziz Ələkbərlinin APA-ya müsahibəsi
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Serok Mesûd Barzanî di salveg-
era heştemîn a jenosîda Şingalê de
ragihand, tawana jenosîda Şingalê
birîneke kûr e li ser gewdê gelê
Kurdistanê, xwişk û birayên me yên
Êzdî ji ber Kurdbûn û bi sedema ol
û bîr û baweriyên xwe, ketin ber
êrîşa teroristan.”

Peyama Serok Mesûd
Barzanî:

“Îro heşt sal di ser êrîşa teroris-
tan a li ser Şingalê re derbas
dibin. Tawana jenosîda Şingalê
birîneke kûr e li ser gewdê gelê
Kurdistanê. Di vê karesatê de,
xwişk û birayên me yên Êzidî ji ber
Kurdbûn û bi sedema ol û bîr û
baweriyên xwe, ketin ber êrîşa
teroristan. Ew tawanên DAIŞê li
dijî xwişk û birayên me yên Êzidî
kiriye, berdewamiya wê zincîreya
karesat û tawan bû ku di dirê-
jahiya dîrokê de li hember gelê
Kurdistanê hatine kirin.

Di karesata komkujiya Şingalê
de, cihê mixabiniyê ye ku tevî
hebûna rêkeftina di navbera
Herêm û Hikûmeta Iraqê de ji bo
pêşeroj û birêvebirina Şingalê, hîn
ew rêkeftin nehatiye cibicîkirin.
Şingal di destê komek hêzên çek-

daran de ye ku li pêş vegera xelkê
û avedankirina Şingalê bûne rêgir.

Pêngava yekem a dermankirina
birîna Şingalê ew e, Şingal vegere
destê xwediyên wê yên resen û
ew hêz û mîlîşyayên ku destê xwe
danîn ser wê, ji Şingalê derkevin û
rêkeftina Şingalê bê cibicîkirin.
Her wiha pêwîst e rêkarên wiha
bêne girtin ku êdî careke din kare-
sat, zulm û tawan li dijî Êzidiyan û
pêkhateyên din dubare nebin.

Di vê bîranîna dilşewat de,
şehîd û qurbaniyên Şingalê bi bîr

tînin. Hevdem jî wan şehîd û
Pêşmergeyên qehreman jî bi bîr

tînin yên ku bi xwîna xwe çiyayê
Şingalê parastin û dorpêça teror-
istan li ser çiyayê Şingalê şikandin
û bajarê Şingalê jî ji destê teroris-
tan rizgar kirin û di encamê de
efsaneya DAIŞê şikandin û serê
teroristên DAIŞê kete jêr pêyên
Kurdên Êzidî.

Hezar silav li giyanê pak ê
şehîdên Şingal û hemû şehîdên
riya azadiya Kurdistanê

Mesûd Barzanî         KDP.info

Politburoya YNKê bi minase-
beta 8 mîn salvegera komkujiya
Şengalê peyamek ragihand.

Peyama YNK:
Di bîranîna salroja karesata

jenosîda kurdên Êzdî û êrişên bo
ser navçeya Şengalê de, em
bejna xwe ji bo qurbaniyên wê
diçemînin ku heşt sal beriya niha ji
aliyê terorîstên DAIŞê ve hatibû
kirin.

Di vê bîranîna karesata hov-
ane de, li gel rizgarkirina wan
navçeyên hanê ji stem û zordariya
çekdarên DAIŞê, beşek ji wan
kesên bi dîl û wek kenîzek hatibûn
revandin hatine rizgarkirin û azad-
kirin.

Hewl û bizavên Yekîtiya Nîşti-
manî ya Kurdistanê (YNK)ê ji bo
wê yekê ye, hewlên hemû aliyan
bi hikûmeta navendî û hikûmeta
Herêma Kurdistanê, partî û aliyên
Kurdistanî û Êraqiyan xurtir bikin,
ji bo dîtin û soraxî wan kesên ku ji
dema rûdana karesatê û vir ve
aqûbeta wan ne diyare.

Herwiha, kar û hewilên cedî bê
kirin bi armanca zêdetir avakirina
gund û bajarok û cîhên
niştecîbûnê yên Êzdiyan û riz-
garkirina wan ji jiyana kamp û
awareyî û bikaranîna wan wek
kartê siyasî ji bo armancên cûr-
bicûr.

Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdis-
tanê (YNK)ê dixwaze jiyaneke
asûde û aram ji bo wan berdest

bike, kar û desthilata hêja li
dezgehên rêveberiyê de bi wan
bê dayîn, da ku birîn û êşa dem û
rojên karesata bi serê wan de
hatiye sarêj bibe.

Erkekî din ku li ser milê me
hemûyane ewe ku hewlên parastina
Êzdiyan û warên wan zêdetir bên
xurtkirin, da ku ji her gef û êrişekî din
ku bibe metirsî li ser jiyana wan bên
parastin.     rojevakurd.com

hilbijartinDi berdewamiya piroseya hilbijartina
nûneran bo kongira 4an ya ENKSê, li bajarê Kobanê

yê Rojavayê Kurdistanê jimareyek nûner hatine hilbi-
jartin.

Roja Duşemê 01ê Tebaxa 2022yan, li bajarê
Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê di civîneke berfereh
de û di bin serperiştiya komîteyekê de, ku ji Elî
Ibrahîm, Ednan Bozan û Şukrî Şahîn pêk dihat, hilbi-
jartin ji bo destnîşankirina nûneran ji bo kongira
ENKSê re hatine birêvebirin.

Piştî bidawîhatina piroseya hilbijartinê pîrozbahî li
nûnerên serkeftî hat kirin, û tekezî li ser wê çendê
hate kirin, ku ENKSê seywana giştî ji bo bidestxisti-
na mafên Kurdan e.  rojevakurd.com

Serokê Herêma Kurdistanê Cejna
Çilê Havînê li Êzdiyan pîroz kir

KDP.info- Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî bi peyamekê cejna Çilê Havînê ya Êzdiyan
pîroz kir.

Peyama Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî wiha ye:

“Cejna Çilê Havînê li hemû xwişk û birayên me
yên Êzdî yên li Kurdistan û li her cihê dinyayê bin,
bi taybetî jî yên ku hêşta di nava kampan de koçber
in, bi germî pîroz dikim. Hêvîdarim ev cejn aramî,
xêr û xweşiyê bi xwe ra bîne.

Di hemû cejn û bîranînan da em xwîşk û birayên
xwe yên Êzdî yên ku bûne qurbanê destê terorê bi
bîr tînin, serê xwe li ber wan ditewînin, malbatên
revandiyan pişt rast dikîn ku dê li ser xebatên xwe
yên ji bona vedîtin, vegerandin û eşkerekirina
çarenivîsa revandiyan berdewam bin.

Hêviya cejneka aram û tena ji bo hemû Êzdiyan
dixwazim. Her sal bi xêr û xweşî be.

Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê

02.08.2022”

Sedir daxwaza hilweşandina
parlamento yê dike

Rêberê Tevgera Sedir Muqteda Sedir, ji bo
aliyên siyasî û alîgirên xwe peyamek ragihand.

Muqteda Sedir di peyama xwe de da xûyakirin
ku,tiştê niha rûdide, milmilaniya li ser desthilatê ye
û wî hîn biryar nedaye ku beşdarî hilbijartinên
pêşerojê de çêbe bike.

Sedir dibêje: Em ne li dijî ti kes û aliyekî ne,
ewên ku dixwazin me bikujin, weke ku di tomarên
dengî de hatiye, em ji ber xoşewîstiya niştiman û
gel, ji bo wan hîdayetê dixwazin. Me ligel wan
gotûbêj ceriband, me dît ku çi bi serê welat de hat,
wêrankarî li pey hat, piştre gel gotina xwe got,
gotûbêja ligel wan sûdê nade. Em ti car rijandina
xwînê naxwazin, lê belê çaksazî bi qurbanîdanê
dibe, ez amade me ku şehîd bibim ji bo çaksazî û
rizgariya gel û niştiman.

Berdewamiya peyama xwe de Sedir dibêje: Ey
gelê Iraqê, eger hûn guhertin û çaksaziyê dixwazin,
ez li benda we me. Eger hûn rewşa niha dixwazin,
hûn dizanin. Ji bo ku sûdeke esmanî û piştevaniya
Xwedê ji bo hemûyan be, ez bawer im piraniya gel
ji vê çîna desthilatdar tije bûye, em jî jê ne razî ne.
Em bi rêya demokrasiyê a aştîxwaziya şoreşgeriyê,
daxwaza çaksaziyê dikin.

Serok Barzanî: Şingal di destê çekdaran de ye ku
nahêlin xelkê wê vegerin û navçe were avedankirin

YNK: pêwîste karên cedî ji bo avakirin
Şengalê û vegera koçberan bê kirin

Nûner ji bo Kongira 4an ya ENKSê tên 
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Mesrûr Barzanî: Ji bo
xizmetkirina Êzdiyan çi
ji destê me tê em dikin

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr
Barzanî bi boneya cejna Çileya Havînê
peyameke pîrozbahiyê arasteyî Êzdiyên Kurdis-

tan û cîhanê kir û ragihand, ji bo xizmetkirina
xwişk û birayên Êzdî, her çi di şiyana Hikûmeta
Herêma Kurdistanê de dê bike.

Peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî:
“Bi hilkefta cejna Çileya Havînê,

pîrozbahiyeke germ arasteyî xwişk û birayên
Êzdiyên Kurdistan û cîhanê dikim.

Hêvîdar im di rewşeke pir aram û ewle de vê
cejnê derbas bikin.

Bi vê hilkeftê, dupat dikin ku Hikûmeta Herê-
ma Kurdistanê her çi di şiyana wê de be, dê bixe
karê xwe de ji bo bêtir xizmetkirina xwişk û
birayên Êzdî û kêmkirina êş û azarên wan.

Cejna Çileya Havînê pîroz be û her tim di
xweşiyê de bin.”  KDP.info

Guterres: Divê ji tiştên hatine
jiyîn ders bên sitendin

Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî (NY)
Antonio Guterres, ji bo salvegera bikaranîna

bombeya atomî ya li hember bajarê Hîroşîma ya
ji aliyê Amerîkayê ve serdana Hîroşîmayê kir û
diyar kir: “Divê ji tiştên ku hatine jiyîn, ders bên
sitendin.”

Sekreterê Giştî yê NYê, di merasîma ji bo
bibîranîna qurbanên wê bûyera roja 6ê Tebaxa
1945ê de axivî û da zanîn: “Li vî bajarî bi deh
hezaran kes di kêliyeke ku qasî çavên xwe
vekirin û girtin de can dan.”

Guterres eşkere kir, piştî êrîşê kesên ku di
jiyanê de jî man, ji ber bandora radyoaktîvîteyê
bi pirsgirêkên tenduristiyê yên wek penceşêrê re
tekoşînê dikin. Divê ji tiştên ku hatine jiyankirin
ders û ezmûn bên wergirtin.

Guterres destnîşan kir: “Li Ukrayna, Rojhilata
Navîn û Nîv Girawa Kore krîzên hene gefa nûk-
leerî jî li gel xwe tîne. Mirovahî bi çekekî tejî û
amade ve dilîze.”  PeyamaKurd

Li Qamîşlo bi dronê li erebeyekî xistin

Li Binxetê li bajarê Qamîşlo nêzî benzînxana
Hîsko bi dronê li erebeyekî xistin û di encamê de
kuştî û birîndar hene lê jimara wan diyar nîne.

Tenê malperên nêzî rêvebiriya xwe ser
dibêjin ku kuştî û birîndar hene lê encam dê di
wexta pêş de diyar bibe.  PeyamaKurd

Serok Barzanî bi minasebeta 8
emîn Salvegera Komkujiya Şingalê
de peyamek ji bo raya giştî ragi-

hand. Barzanî dibêje: Tişta ku
tawankarên DAIŞê li hember xuşk û
birayên me yên êzîdî pêk anîn,
dirêjkirina rêze karesat û tawanên
ku di dîrokê de li dijî gelê Kurd
hatine kirin e.

Peyama Serok Barzanî:
Bi navê Xwedayê mezin û dilovîn

Îro heştemîn salvegera êrîşa
terorîstî ya li ser Şingalê ye. Sûcê
qirkirina Şengalê birîneke kûr e li

ser bedena gelê Kurd. Di vê kare-
satê de xwişk û birayên me yên
Êzidî ji ber Kurdbûn û ji ber ol û
baweriya xwe rastî êrîşa terorîstan
hatin. Tişta ku tawankarên DAIŞê li
hember xuşk û birayên me yên êzîdî
pêk anîn, dirêjkirina rêze karesat û
tawanên ku di dîrokê de li dijî gelê

Kurd hatine kirin e.
Cihê mixabiniyê ye ku tevî

rêkeftina di navbera Hikûmeta
Herêma Kurdistanê û Hikûmeta
Iraqê ya derbarê paşeroj û birêvebi-
rina Şingalê de, heta niha ew
rêkeftin nehatiye cîbicîkirin. Pênga-
va yekem a dermankirina birînên
Şengalê, vegerandina wê bo
xwediyên wê yên resen e û divê hêz
û milîsên ku Şengal bi dest xistine, ji
Şengalê derkevin û peymana Şen-
galê pêk bînin. Her wiha ji bo
dûbarebûna karesat, zilm û
tawanên li ser Êzidiyan û civakên
din, divê tedbîr bên girtin.

Bi vê boneya xemgîn em şehîd û qur-
baniyên Şengalê bi bîr tînin. Her wiha
bîranîna wan şehîd û pêşmergeyên
qehreman ên ku bi xwîna xwe Çiyayê
Şengalê parast û dorpêça terorîstan li ser
çiyayê Şengalê şikandin û bajarê Şen-
galê ji destê terorîstan rizgar kirin, bi bîr
tînin.

Bi hezaran silav li giyanê
şehîdên Şengalê û hemû şehîdên
tevgera azadiya Kurdistanê.

Mesûd Barzanî

Şanda Wezareta Pêşmerge li
Amerîkayê ligel Wezaretên Bere-
vanî,berpirsên wezereta Derve,
endamên Kongres û nûnerên Koşka
Spî civiya. 

Cîgirê Alîkarê Wezîrê Berevanî
yê Amerîkayê diyar kir, liv û
tevgerên DAIŞê hîn jî mane û
alîkariyên wan ji bo Pêşmerge
didomin. Wezîrê Pêşmerge jî dest-
nîşan kir: Amerîka û welatên Ewro-
payê pêdagirî li ser çaksazî û yekx-
istina hêzên Pêşmerge û pêkanîna

hêzeke Kurdistanî dikin.
Şanda Wezareta Pêşmerge

bûye hefteyek li Amerîkayê ye û bi
serokatiya Wezîrê Pêşmerge ser-
dana Wezareta Berevaniyê û Kon-
gresê kiriye, herwiha biryar e ser-
dana Wezareta Derve û Koşka Spî
jî bikin.

Nûnera Hikûmeta Herêma Kur-
distanê ya li Washingtonê Beyan
Samî Ebdurehman bi navê Serokê
Herêmê û Serokwezîrê Herêma
Kurdistanê spasiya gel û hikûmeta

Amerîkayê û kompaniyên Amerîkî
kir, ku di rewşên dijwar de dost û
piştevaniya rasteqîn a Herêma Kur-
distanê ne.

Beyan Samî Ebdurehman diyar
kir: “Em şanaziyê dikin bi hevkariya
Amerîka û Hevpeymaniya
Navdewletî ya li dijî DAIŞê,
Pêşmergeyên me li sînorekî hezar
kîlometre berevanî kir, ku xeta bere-
vaniya li dijî DAIŞê hebû. Loma Kur-
distan bû penageheke aram ji bo
hemû wan kesên ji destê teror û
tirsînê ji deverên xwe direviyan.

Herwiha destnîşan kir: “Ez bi
navê Serokê Herêmê Nêçîrvan
Barzanî û Serokwezîrê Herêmê
Mesrûr Barzanî spasiya hemû wan
Amerîkiyan dikim ku alîkariyên xwe
gihandin Herêma Kurdistanê, her ji
gelê Amerîkayê ve heta Wezareta
Derve û Kongres û Koşka Spî û
Wezareta Berevaniyê. Pêwendiyên
me ji bilî serbazî, abor û çandî ne.
Em spasiya jûra bazirganî û kom-
paniyên Amerîkî dikin, ji şerê DAIŞê
ve heta niha, tevî qeyran û kêşe û
astengiyên cuda, hîn jî li Herêma
Kurdistanê ne.        rojevakurd.com

Nûnera Hikûmeta Herêma Kur-
distanê li Amerîkayê Beyan Samî
Ebdulrehman ragihand ku ew hewl
didin Hewlêr û Nashville bibin
bajarên bira. Samî tekez kir, ku

Amerîka û Herêma Kurdistanê dê li
ser berdewamiya peywendiyên
aborî, çandî û emnî yên di navbera
her du welatan de berdewam bin.

Berdewamiya axaftina xwe de

nûnêra hukumeta Kurdistanê got:
“Peywendiyên Herêma Kurdistanê
û Amerîkayê ne tenê emnî ne,
pêwendiyên me yên bazirganî jî
hene û em hewl didin peywendiyên
çandî pêş bixin. Em ji nêzîk ve ligel
Odeya Bazirganî ya Amerîka û Kur-
distanê kar dikin, em spasiya hemû
kompanyayên Amerîkî dikin ku di
dema dijwariyên curbicur û şerê li
dijî DAIŞê de li Kurdistanê veberhê-
nanên xwe berdewam kirine. Samî
got ku ew li ser bernameyeke xwişk
û biratiyê dixebitin û hêvîdar in ku
Nashville ku wek Kurdistaneke
biçûk tê naskirin, bibe xûşka
Hewlêrê.               rojevakurd.com

Divê Şingal ji bo xwediyê xwe yê resen bê vegerandin

Amerika: Pêgeheke girîng a Hewlêrê heye

Amerîka û Herêma Kurdistanê dê pêwendiyên xwe berdewam bikin
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Mesrûr Barzanî: Bi xwîna geş a
sedan Pêşmergeyên qehreman
Şingal ji dest DAIŞê hat azadkirin

KDP.info- Serokê Hikûmeta Herêma Kurdis-
tanê Mesrûr Barzanî bi boneya salvegera jenosî-
da Êzdiyan li Şingal û derdora wê ya bi destê
terorîstên DAIŞê peyamek belav kir.

Peyama Serokê Hikûmetê wiha ye:

“Di heştemîn salvegera jenosîda xwişk û
birayên Êzdî li Şingal û derdora wê ya bi destê
terorîstên hov ên DAIŞê, ku xem û kovaneke
mezin e, bîranînên şehîdan û bêserûşûnên wê
tewana hov bibîrtînin, ku bi hezaran kes bi komî
hatin şehîd kirin û bêserûşûn û derbeder kirin.

Ew tewana hinde bi dil êş û hinavhej bû ku ti
demekî nayê jibîrkirin û wijdana gelê Kurdistanê
û mirovahiyê hejand û pêwîste bi ti rengekî rê
neyê dan ew komkujî û tewane dubare bibin.

Di vê bîreveriyê de pêdiviye qurbanîdanên
hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ya di rizgarkiri-
na Şingalê ya bi rêberî û serpereştiya yekser a
Cenabê Serok Mesûd Barzanî jî jibîr nekin, ku bi
xwîna geş a sedan Pêşmergeyên qehreman ên
Kurdistanê Şingal ji destê terorîstên DAIŞê hate
azadkirin.

Xwişk û birayên Êzdî, di dîroka kevin û nû de
û di dirêjayiya salên derbasbûyî de, bi mixabinî
ve gelek êş û derd dîtine. Naha jî bi sedema xwe
sepandina grubên çekdar, Şingal heta naha
navçeyekî ne bi ewle ye û xelkê wê hîn koçber in
û nikarin vegerin ser malê xwe. Lewra bi vê
helkeftê dakokiyê li ser bicîhanîna rêkeftina Şin-
galê û asayîkirina rewşa devera Şingalê û der-
ketina milîs û grupên çekdar ên derveyî yasayê
dikin, ku dawî bi êş û azarên koçberên Şingalê
bê û bi serbilindî vegerin wargehên xwe.

Di vê bîranîna xemgîn de em tekez dikin ku,
Hikûmeta Herêma Kurdistanê dê li ser tevgera
xwe ya li gel hikûmeta federal û civaka
navnetewî ji bo vegerandina serbilindane ya
xwişk û birayên Êzdî bo ser cîh û warên xwe
berdewam be, Em di xema avadaniya Şingal û
deverên din ên Êzdiyan de ne ku xizmeteke
zêdetir bê kirin û li gor yasaya rizgarbûyên Êzdî,
ku Encûmena Nûnerên Iraqê jî pejirandiye, divê
kesûkarên qurbaniyan bên qerebûkirin.

Di heman demê de Hikûmeta Herêma Kur-
distanê li gel Tîma Lêkolînan a Navnetewî ya
Tewanên DAIŞê (UNITAD) di alîkarî û hema-
hengiya berdewam de ye, ji bo ku dadgehkirina
tewanbarên DAIŞê û arşîvkirina tewanên wan û
bêhtir bi cîhanênasandina jenosîda xwişk û
birayên Êzdî.

Hezaran silav ji bo rihê paqij ê şehîdên
jenosîda Şingalê û temamê şehîdên Kurdistanê.

Mesrûr Barzanî
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê

Serok Barzanî pêşwazî li Konsulê
Giştî yê Holanda li Hewlêrê kir û di
wê hevdîtinê de konsulê Holanda
got, şerefeke mezin bû ku li Kurdis-
tanê kar kiriye û di pêşerojê de jî ewê
her wekî dostê gelê Kurdistanê

bimîne.
Îro Çarşema 03.08.2022 li Sela-

heddîn Serok Mesûd Barzanî
pêşwaziya Hans Akerboom Konsolê
Giştî yê Holanda li Hewlêrê kir ku bi
helkefta dawî hatina erkên xwe û bi

mebesta xatir xwestin û malavayiyê
serdana Serok Barzanî kiribû

Di hevdîtinê de di derbarê
pêşhatên siyasiyên dawî yên Iraqê û
egerên li nav proseya siyasiya Iraqê
de danustandina bîr û ramanan kirin.

Her di vê hevdîtinê de Konsolê
Giştî yê Holanda ragihand ku
şerefeke mezin bû ku li Kurdistanê
kar kiriye û di pêşerojê de jî ewê her
wekî dostê gelê Kurdistanê bimîne.
Konsulê Giştî yê Holanda ragihand
ku welatê wan amadeye li gel
Hikûmeta Herêma Kurdistanê
hevkar û hemaheng bê ji bo pêşxisti-
na peywendiyan bi taybet li warê
teknolojiya çandinê û berfirehtir kiri-
na kertê çandiniya li Herêma Kurdis-
tanê da.  KDP.info

Çerçoveya Hemahengiya Iraqê
civînek kir û li ser pêşniyara Muqteda
Sedir helwesta xwe diyar kir.

Çarçoveya Hevahengiyê
daxûyaniyek belav kir û dibêje:Em
piştevaniya rêya destûrî dikin tevî
encamdana hilbijartinên pêşwext jî,
lê belê bi mercek ku ew hilbijartin
piştî yekdengiya niştimanî be û keş û
hewayeke aram ji bo birêveçûna wê
çêbibe. Divê beriya her tiştî rêz li
saziyên destûrî were girtin û xebatên
wan neyên astengkirin û em hemû di
bin siya yasa, destûr û berjewendiya
gel de bin.

Îro Sekreterê Giştî yê Ketîbeyên
Seyîduşşuheda yê ser bi Heşda

Şe’bî Ebû Ala El Welaî jî ragihand,
yek ji biryarên herî girîng ên îro yên
Çarçoveya Hevahengiyê ew e ku bi ti

awayî dirêjkirina dema mayîna Miste-
fa Kazimî li ser postê serokwezîriyê
nayê qebûlkirin.        rojevakurd.com

Xetên navbera Hewlêr û Bexdayê
ji ber alozbûna rewşa Iraqê gelek
qelebalix bûne û Rêveberê Giştî yê
Hevbeş ya Kirîzan jî dibêje, bi fermî ti
kes ji Herêma Kurdistanê
derneketiye, lê tê pêşbînîkirin ku xelk

derbasî Herêma Kurdistanê bibin.
Rêveberê Giştî yê Navenda

Hevbeş ya Qeyrana Kurdistanê
Husên Kelarî ji malpera fermî ya Par-
tiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) re
ragihand: “Em bi rastî nizanin ji ber

rewşa niha ya Iraqê xelkê Herêma
Kurdistanê çima koçî Herêma Kur-
distanê kirine. Xeta bejahî ya di
navbera Herêma Kurdistanê û Bex-
dayê de qerebalix e.”

Her wiha got: “Piraniya berpirsên
iraqî mal û vila li Herêma Kurdistanê
hene, ji ber wê jî em piştrast in ku
eger alozî li Iraqê berdewam bike,
ew kesên ku cihê lê dijîn dê malbat û
zarokên xwe bar bikin.” “Tevî ku me
tu amadekariyên fermî ji bo
pêşwazîkirina xelkê nekiriye, lê
dixweyê bi berdewamiya aloziyên li
Iraqê, xelk careke din ji deverên din
ên Iraqê koçber bibin, her dema ku
xelk wek penaber derbasî Herêma
Kurdistanê bibin, hikûmet dê ted-
bîran bigire.” .

Şaredariya mezin ya Diyarbekirê li ser daxwazên zêde
tênkirin, dewreyên şano û dramayê yên lezgîn vedike. Li
gor ragihandina Daîra Çandê û Civakî ya Şaredariyê; di
beşa Şanoyên Şaredariya Mezin ya Bajêr de dewreyên
lezgîn yên şano û dramayê vedike. Herkesê di ser 18 salî
de be, heya 14 ê tebaxê dikare seredana ji bo dewrê bike,
şiyanên xwe deyne ortê, xwe bipêş de bibe. Qursên şano
û dramayê bê pere tên dayîn, wê di 20 tebaxê de dest-
pêbike û di 20 cotmehê de biqede.                PeyamaKurd

Konsulê Holanda: Karê min li Kurdistanê 
şerefeke mizin bû û ezê her dostê we bimînim

Ji bo çareseriya kêşeyên siyasî, em
piştevaniya her rêyeke destûrî dikin!

Husên Kelarî: Ji ber aloziyên Iraqê rêya
navbera Hewlêr û Bexdayê qelebalix bûye

Li Diyarbekirê dewre ya şano
û dramayê ya lezgîn vedibe
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03.08.2022 bi amadebûna
birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê
Herêma Herêma Kurdistanê,
Nûnerê Serok Wezîrê Iraqê Miste-
fa Kazimî, Nûnerên Netewên Yek-
girtî, konsolxane û nûneratiyên
welatên derve, berpirsên hizbî û
hikûmî yên li parêzgeha Dihok û
Mûsilê, xizmên qurbaniyan li
navçeya Sêmêlê ya parêzgeha
Dihokê bi boneya bîranîna
heştemîn salvegera jenosîda
Êzdiyan li Şingalê û derdora wê ji
aliyê rêxistina terorîst a Daîş ve,
merasimek li dar xistin.

Piştî çend axaftinên parêzgarê
Dihokê û Wezîrê Karûbarên Şehî-
dan, Serok Nêçîrvan Barzanî
gotarek pêşkêş kir ku eve jî
naveroka wê ye:

Mêvan û beşdarên hêja,
Berî her tiştî ez bixêrhatina we

hemûyan dikim, bi taybetî Nûnerê
Serok Wezîr Mistefa Kazimî ku îro
serdana me kir, konsolên welatên
derve yên li Hewlêrê, ez bi germî
bi xêrhatina wan hemûyan dikim.

Em îro heştemîn salvegera
jenosîda Şingalê, karesata herî
mezin a sedsala 21. a ku hat serê
Êzdiyan û gelê Kurd, bi bîr tînin.
Di vê rojê de em bejna xwe li ber
giyanê şehîd û qehremanên
Ezdiyan ditewînin.

Ev karesata DAIŞ ê bûye
rûpeleke din a bi xwînî ya dîroka
Kurdistanê û fermaneke din li ser
Êzdiyan. 5 hezar jin, zarok û
mêrên Êzdî hatin qetilkirin.

Heta niha 2 hezar û 717 Êzdî
revandîne û 325 hezar jî di warge-
hên penaberan de ne. 100.000
Êzdî reviyane welatên cîhanê.
Piraniya Şingalê hatiye wêrankirin
û gelê wê bê mal mane.

Di nava çend rojan de bi
hezaran Êzdî hatin gullebarankirin
û di gorên komî de hatin veşartin.
Bi hezaran keç û xwûşkên Êzdî dîl
hatin girtin û ew kirîn û firotin. Wan
hewl da ku wan bi zora çekan û
kuştinê veguherînin.

Gelî bira,
Ez dizanim ku dilê we tije xem

û hesret e. Xema we mezine. Ev
hejmar pir xemgîn in. Lê divê em
hertim mezinahiya vê karesatê li
ber çavan bigrin, da ku em hewl
bidin û kar bikin ji bo di zûtirîn dem
de çareser bikin û bandorên wê
kêm bikin û hewl bidin ku careke
din ev karesat li ser gelê me
dubare nebe.

Li vir gotineke Êzdiyan tê bîra me:
Gelek hene, dilşikestî
Bi şev xewa xwe birîn
Li gel û miletê xwe xwedî

derkevin
Li dinya û axretê li tu bazarê

nayên firotin.
Gelê Êzdî.
Ji rojên destpêkê yên vê kare-

satê me soz da ku ji bo parastina
Êzdiyan çi ji destê me bê em ê
bikin. Tevî komkujî û wêrankirina
Şingalê, revandin, kirîn û firotina
xwûşk û dayikên Êzdî ji her tiştî
zêdetir dilê Êzdiyan û dilê
tevahiya gelê Kurd birîndar kir. Vê
yekê ji me re birînek vekiriye û bi
hêsanî nayê ji bîrkirin.

Ji wê demê ve me nivîsînge-
heke rizgarkirinê vekiriye, û heta
niha me kariye 3554 mêr, jin û
zarok rizgar bikin. Me soz da ku

heta jin, mêr û zarokek dîl nemîne
em ê xebata xwe bidomînin, ev
erka me ye û ya herî kêm jî ji bo
gelê xwe, ji bo xwûşk û birayên
me yên Êzdî westandin tuneye.
Daxwazê ji her kesê ku zan-
yariyek derbarê revandinê de
heye, hevkariyê ligel nivîsîngeha
revandinê bike da ku em kesê
revandî bibînin û bi îzna Xwedê wî
rizgar bikin.

Di dema vê karesatê de, bi
alîkariya xelkê hêja yê parêzgeha
Dihokê û Netewên Yekgirtî,
Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi
lez û bez kar kirin.

Piştgiriya ji bo penaberên Şin-
galê, alîkariya xelkê ji bo penaber-
an cihê serbilindî û spasiyê ye.
Gelek spas ji bo xelkê Dihokê,
spas ji bo xelkê Zaxo, spas ji bo
hemû xelkê Behdînan, spas ji bo
hemû xelkên ku li vê herêmê dijîn,
mamostayên olî, rewşenbîr,
mamostayên zanîngehê, mamos-
ta û hemû kesên ku di wê rojê de
rawestiyan, ez qet ji bîr nakim
penaberên Êzdî, li hinek cihan
mamostayên olî biryara valakirina
mizgeftan ji bo wan penaberan
dan, ev wêneya jiyana hevbeş bi
taybetî li Kurdistanê û bi taybetî li
parêzgeha Dihokê cihê şanaziyê
ye ji bo gelê me û parêzgeha
Dihokê, ji bo Kurdistanê û ji bo me
hemûyan û divê ev yek her bimîne
û ev bihevre jiyan berdewam be.

Hevalên hêja.
Di heman demê de Serokê me

Mesûd Barzanî soza azadkirina
Şingalê û parastina mezargehên
Şerfedîn û Laleşa Nûranî da. Li
sengerê Şingalê navenda xwe ya
qadê ava kir û heta roja ku li
Çiyayê Şingalê mizgîniya serkeft-
inê da, li Şingalê dest ji têkoşînê
berneda, soza ku dabû gelê me bi
cih anî.

Pêşmergeyên merxas yên ku
ji bo azadkirina Şingalê şehîd
bûne û çiyayê Şingalê parastine,
her tim li cem gelê Kurd rêzdar in,
qehremanî û xwîna wan nehişt ku
DAIŞ Êzdiyan ji nav bibe.

Ez spasiya hemû rêxistin û
kesayetên Kurd ên ku li derveyê
welat ji bo hişyarkirina karesata
Şingalê û piştgiriya Êzdiyan xebat
kirine, dikim. Ez spasiya welatên
hevpeyman dikim ku di wan rojan
de alîkariya me kirin ji bo azadkiri-
na Şingalê, em hêvîdar in ku
berdewam bin da ku ev karesat li
piraniya welatên cîhanê wek
jenosîd bê naskirin.

Beşdarên hêja.
Kurdistan û Êzdiyatî nas-

nameya dîrokî ya hevpar a
netewe û erdnîgariya me ye.
Êzdiyatî li Kurdistanê oleke qedîm
e û beriya hatina olên din jiyan û
têkiliyên mirovan li Kurdistanê bi

rêk xistiye.
Êzdiyatiyê di nivîs, kevneşopî

û sirûdên xwe de dewlemendiya
ziman û çanda gelê Kurd
parastiye. Kurdistan navenda
Êzdiyatiyê ye. Wateya Êzdiyatiyê
li Kurdistanê şert û bingehê Êzdiy-
atiyê ye.

Lewma divê Êzdî li Şingalê li
Kurdistanê li ser axa xwe bimînin.
Divê dev ji ronahiyê bernedin û
wan ji xwediyên xwe mehrûm
nekin.

Ji bo Êzdiyan ji Kurdistanê
dûrketin zehmet e, dûrbûna
Êzdiyan ji Kurdistanê metirsiyeke
mezin e li ser Êzdiyan. Kurdistan
û Êzdîtî du bawerî û erdnîgarî ne
ku bi hev ve girêdayî ne û kes
nikare van herduyan ji hev
veqetîne, ji ber ku baweriya

Êzdiyatiyê li Kurdistanê ava bûye,
weke Êzdî dibêjin:

Bersiva Kurdistanê bide
Bila baweriya xwe ava bikin
Şerfedîn Mîr Li diwane
Ez bang li hemû welat û

saziyên navneteweyî dikim ku
piştgiriyê bidin herêma Şingalê û
gelê Êzdî yê hatine qirkirin. Ya
girîng ew e ku di avakirina herêma
Şingalê de, xizmetguzarî û hemû
pêdiviyên Êzdiyan li ser axa xwe
piştgirî bidin Êzdiyan. Penaberên
li welatên cîhanê ji bo windakirina
Êzdiyan metirsiyeke mezin e.

Weke hemû gelê Kurd, Êzdî jî
bi destê hemû rejîmên berê yên
Iraqê rastî jenosîdê hatine. Rejî-
ma berê bi dehan gundên
Êzdiyan wêran kirin, gelek Êzdî bi
komî girtin û wenda kirin û nas-
nameyên wan guhertin. Piştî sala
2003’an rastî êrîşên hovane yên
El Qaîdeyê hatin, weke darvekiri-
na 40 karkerên Êzdî li Mûsilê,
komkujiya Gir Uzeyr û Siba
Şêxder. Piştî wan DAIŞ’ê bi
awayekî sîstematîk herêma Şin-
galê qir kir.

Komkirina bi dehan belge li
ser vê tawana DAIŞ ê ti gumanê
nahêle ku tişta ku li dijî Êzdiyan
hatiye kirin li gorî yasayên
navdewletî jenosîd û tawanên dijî
mirovahiyê ye.

Bi gotineke din, erkekî yasayî,

exlaqî û mirovî ya civaka
navdewletî ye ku piştevaniya
Êzdiyan bike.

Xweşbextane Parlamentoya
Kurdistanê biryar da ku komkujiya
Şingalê jenosîde. Yasaya pişte-
vaniya jinên rizgarbûyî yên Êzdî û
kêmîneyên din jî li Parlamentoya
Iraqê hat qebûlkirin. Tîma
Lêkolînê ya Neteweyên Yekbûyî
(UNITAD) ji bo dadgehê bi
hezaran delîl kom kirine û li gelek
welatan hewl tê dayîn ku karesata
Şingalê weke jenosîd bê naskirin.

Ev hemû gavên mezin ji bo
parastina Êzdiyan in. Lê heta niha
yasaya piştevaniya jinên Êzdî yên
rizgarkirî bi temamî nehatiye
cîbicîkirin, ji ber nebûna ewlekarî
û xizmetguzariyê li Şingalê rewşa
awareyên li wargehê gelekî xerab
e.

Gelê Êzdî hê jî di bin ban-
dorên neyînî yên qirkirinê de dijî.
Ji bo vê jî pêwîstî bi karekî zêdetir
ji aliyê Hikûmeta Federal a Iraqê
ve bi hemahengiya Hikûmeta
Herêma Kurdistanê heye. Divê ji
bo vê mijarê jî piştgiriyeke vekirî ji
welat û rêxistinên navneteweyî bê
kirin. Êzdî mexdûrên jenosîda rêx-
istineke ku dijminê hemû
mirovahiyê bû. Çi dibe bila bibe
divê ji bo Êzdiyan alîkarî bê kirin.

Beşdarên hêja.
Rewşa Şingalê hê jî awarte

ye, bi deh hezaran malbat nikarin
vegerin herêmê. Rêkeftina Şin-
galê ya di navbera Hikûmeta
Herêma Kurdistanê û Hikûmeta
Federal de heta niha nehatiye
bicîhkirin. Li Şingalê ti rêve-
beriyeke yasayî nîne, pirsgirêka
hebûna hêzên çekdar yên li der-
veyî sîstema berevaniyê ya Iraqê
hê nehatiye çareserkirin. Metir-
siyên li ser Êzdiyan û gelên wan ji
nedîtî ve tên.

Şingalê asayî bikin. Yên ku rê
li asayîbûna rewşa Şingalê digrin,
xema Êzdiyan û Şingalê naxwin.
Divê êdî Şingal weke karteke
siyasî neyê bikaranîn. Divê êşên
gelê Şingalê nebe lîstikeke siyasî.
Divê rê bê dayîn ku rewşa Şingalê
asayî bibe.

Beriya her tiştî erkê Hikûmeta
Iraqa Federal bi hemahengî li gel
Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye
ku rewşa Şingalê asayî bike, li
herêmê rêveberiyeke rewa ava
bike, hêzên ne rewa ji nav bibe û
xelkê herêmê ji bo parastinê kar
bike. Xwe îdare bikin.

Parêzgehkirina Şingalê û terx-
ankirina bûdceya pêwîst ji bo vê
armancê dikare bibe sedemek
gelek baş ji bo çareserkirina pirs-
girêkên Şingalê û ji holê rakirina
mîrateya karesatê. Bi vê pêngavê

jî dê gelên herêmê vegerin ser
axa bav û kalên xwe.

Ji bo vê mebestê ez bang li
hemû aliyên Kurdistanî û Iraqî
dikim ku piştgiriya vê pêşniyarê
bikin. Her wiha bang li rêxistinên
herêmî û navnetewî dikim ku erka
xwe ya li hember gelê Êzdî û Şin-
gal a ezîz ji bîr nekin.

Yanî Êzdî hê jî di xem û xîzê
de ne. Piştî jenosîdê pêdiviya
Êzdiyan bi lênêrîneke taybet heye
û divê ev yek bê kirin.

Beşdarên hêja,
Weke em hemû jî dibînin,

rewşa siyasî û ewlekarî li Iraqê
her ku diçe aloztir dibe.
Nakokiyên di navbera hêz û par-
tiyan de gihiştiye asteke gelek
metirsîdar! Pêwîstiya Iraqê bi
hevkariya hemû hêz û aliyên
siyasî heye. Parastina aştî û
aramiya Iraqê erk û berpirsiyariya
hevpar ya hemû hêz, partî û
pêkhateyên Iraqê ye.

Aştî, ewlehî û aramiya
tevahiya Iraqê bi hev ve girêdayî
ne. Ji ber wê jî careke din bang li
hemû hêz û aliyên Iraqî dikim ku
hemû pirsgirêkan bi hev re li ser
maseya gotûbêjan çareser bikin.

Her wiha banga yekrêzî, yekîtî
û hevkariya hevbeş a hêz û aliyên
Kurdistanî dikim. Îro di vê rewşa
hestiyar û aloz de, pêwîstiya
Herêma Kurdistanê ji her demê
zêdetir bi yekrêziyê heye. Eger
em yekdeng bin, emê bikaribin
destkeftên mezintir bi dest bêxin,
emê bikarin alîkariya xwe û xwûşk
û birayên xwe yên li Iraqê bikin da
ku ji rewşa niha derbas bibin.

Hikûmeta Herêma Kurdistanê
bang li aliyên siyasî kir ku
nakokiyên xwe yên li ser hilbijarti-
nan çareser bikin û ji bo diyarkiri-
na roja hilbijartinan bigihin
hevtêgihiştinekê.

Em hêvîdar in ku heştemîn
salvegera karesata Şingalê bibe
handana gavên cidî ji bo çare-
serkirina pirsgirêkên xelkê Şin-
galê, asayîkirina rewşê, pêşkêşki-
rina xizmetguzariyên pêwîst û
avakirina herêmê.

Tevî vê trajediya mezin,
berxwedana Êzdiyan hêjayî rêz-
girtin û nirxandineke mezin e. Bi
vê bawerî û berxwedanê ez
bawer im emê karibin birînên wan
bipêçin û ber bi pêşerojeke baştir
û geştir a gelê xwe ve bimeşin.

Spas ji bo amadebûna we.
Bila serê hemû qurbaniyên

karesata Şingalê sax be.
Bi taybetî spasiya Parêzgeha

Dihokê û Parêzgarê Dihokê dikim
ji bo piştevanîkirina berdewam bo
penaberên Şingalê û penaberên
din yên devera Dihokê, çi Mesîhî,
çi Êzdî û yên hatine vê deverê.
Min gelek caran gotiye û ez
dubare dikim ku xweşiya Kurdis-
tanê ev tabloya jiyana me ya
hevbeş e. Hêviya min ew e ku
miletê me çi Misilman, çi Êzdî, çi
Xiristiyan, çi Ereb û Turkmen,
dixwaze em li vî welatî bi hev re
bijîn, berpirsiyariya me ya hevpar
û paşeroja me bi hev ve girêdayî
ne. Em bi yekrêziya bi rehma
Xwedê gavên mezin ber bi
paşerojê biavêjin.

Dîsa bi xêr hatin û gelek spas
ji bo amadebûna we.

Nêçîrvan Barzanî: Divê rewşa Şingalê asayî bibe
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”Komela Pêşketina Kurdistanê ji
alîyek ve weha pişta xwe bi pren-
sîpên Wîlson girêdaye; ji alîyek ve jî
jibo pêkanîna wan prensîpan li Kur-
distanê, hêvî û tewqe ji Înglistanê
kirîye. Ji ber ku Înglistan wê demê
dewleteka xurt bûye û di şer da zora
dewleta Osmanî birîye, her weha
parçeyek ji Kurdistanê jî digel Îraqê
dagir kirîye, welatevînên Kurd hêvîya
alîkarîyê jê kirine û xîyala ku bi
alîkarîya wê Kurdistanê rizgar bikin di
dilê xwe da danîne. Ew xîyal û ew
hêvî, di sohbeteka komelê da hatîye
eşkerakirin û daxwazkirin. Ew sohbet
û ew daxwaz di kovara ”Jîn” da jî der-
ketîye. Memdûh Selîm, di nivîsara
xwe ya bi sernivîsara ”Sohbetek di
Qulûba Kurdan da” (Kürd Kulübünde
Bir Musahabe) qala wê sohbetê
kırîye û daye zanîn ku di Hezirana
1919´an da li xanîyê Komela Pêşketi-
na Kurdistanê civîneka mezin
pêkhatîye, gelek zan û xwenda û
xwendekarên Kurd di wê civînê da
beşdar bûne, berpirsîyarekî komelê
di civînê da li ser xebat û daxwazên
komelê peyivîye, tiştên ku heta wê
demê di meydana sîyasî, civakî û
dîplomasî da hatine kirin, dane
zanîn.

Li gora haydarîyên ku wî berpirsî-
yarî dane, Komela Pêşketina Kurdis-
tanê, standina heqên Kurdan ên
neteweyî li gora Prensîpên Wîlson
xistîye bernama xwe û di heqê
daxwaza gelê Kurd da haydarîyên
pêwist digel xerîta Kurdistanê dane

temsîlkarên her çar dewletên mezin li
Stanbolê. Ew her çar dewlet Emrîka,
Fransa, Înglistan û Îtalya bûne.
Peymana Sevrê

”Şerîf Paşa, dema domkirina Kon-
feransa Parisê, ji alîyek ve bi tem-
sîlkarên dewletên Ewrupî ra peyivîye

û doza gelê Kurd bi wan daye zanîn,
di heqê doza gelê Kurd da ew ser-
wext kirine; ji alîyekî dî ve jî bi tem-
sîlkarê Ermenîyan Nobar Paşa ra
peyivîye û sazkirina dewleteka
xweser jibo gelê Kurd bi wî jî daye
qebûlkirin û her duyan di heqê sazki-
rina dewleta Kurdistanê ya xweser
da beyaneka tevayî îmza kirîye û
daye konferansê. Bi wî awayî, ew
xebata Şerîf Paşa ya diplomasî jî
berdar bûye.” (Jîn, Cild I, r. 34, ji
tîpên erebî bo latinî û tirkî û kurdîya
xweser, M. Emîn Bozarslan)

Di dûwayîya konferansê da, di

tarîxa 10ê08ê1920´î da li derê Parisê
di Koşka Sêvres da ”Peymana
Sevrê” hatîye îmzakirin. Li gora wê
peymanê, ji çemê Ferat heta sînorê
Ermenistanê û Îranê Kurdistan hatîye
naskirin û heqê kifşkirina pêşedema
xwe bi xwe ji neteweyê Kurd ra
hatîye qebûlkirin. Her weha hatîye
qebûlkirin ku, eger gelê Kurd
bixwaze dikare li ser axa xwe dewle-
ta xwe ya xweser jî saz bike. (Zinnar
Silopî, Doza Kurdistan, r. 56- 58)

Bi wê peymanê, di dîroka Kurdis-
tanê da cara pêşîn heqê gelê Kurd di
meydana navberneteweyî da hatîye
naskirin û hem dewleta Osmanî, hem
jî dewletên Ewrupî jibo naskirina
heqê gelê Kurd îmza dane. Ji ber wê
yekê, Peymana Sevrê di tarîxa
neteweyê Kurd da belge û wesîqeye-
ka pir giring e, welew ew wesîqe di
arşîvên dewletên îmzakirox da mabe
jî û nehatibe pêkanîn jî.

Qet guman tune ku Peymana
Sevrê li Kurdistanê di nava kîtleyên
gelê Kurd da şayî û kêfxweşîyeka
bêsînor afirandîye. Dr. Nurî Dêrsimî
di vî babetî da weha nivîsîye:

”Ew roja ku dewletên hevgirtî di
heqê sazkirina Kurdistaneka xweser
da li Sevrê amade kiribûn, di nava
tebeqên gelê Kurd ên fire da şayî û
heyecaneka kûr afirandibû û ew
neteweyê ku ji sedsalan virda di binê
nîrê bîyanîyan da dinalîyan, rakiribû
ser lingan.” (Dr. Nurî Dêrsimî, Di
Dîroka Kurdistanê da Dêrsim- Kur-
distan Tarihinde Dersim- r. 171)

8mîn salvegera komkojiya şen-
galê di seride ji aliyê desthilata herê-
ma Kurdistanê û gelek aliyên siyasî
yên Kurdan ve hate bi bîranîn.
Berpirsên aliyên siyasî li başûrê Kur-
distanê daxwaz kirin ku, peymana
hukumeta Iraqê û ya Kurdistanê ji bo
Şingalê li ser li hevkirîn bête cîhbicîh
kirin.

Herweha hukumeta herêma Kur-
distanê û serokê herêma Kurdistanê
aliyekî ve daxwaza cibicîkirina li
hevhatina li gel Iraqê kirin û dan
xûyakirin ku, gerek hêzên ne yasayî
û biyanî ji şengalê derkevin. Ji aliyek
din serok Barzanî di peyama xwe de,
da xûyakirin ku, gerek Şingal radestî
xwediyê xwe yê resen bê kirin.

Wek din gelek aliyên siyasî beşên
din yên Kurdistanê bi daxûyaniyan
karasata Şingalê şermezar kirin.Her-
weha bi sedan nivîskar,rewşenbîr û
siyasetmedarên Kurd di medya
civakî de karasata Şingalê bi
minasebeta 8 salvegera  komkujiya
Êzidiyan şermezar kirin û li Şingalê
xwedî derketin. Bê guman ev hemî
cihê dilxweşiyê ye û hestên niştiman
perweriyê ye.

Lê li vê derê pirsek heye ku, ji bilî
desthilata Kurdistanê kesekî zehf
behsê nekir.

Gelo îro ji bo çi hêja birînên Şin-
galê nikare bêne dermankirin? 

Kî li Şingalê desthilata? 
Gelo ji bo Şingal nekeve ser herê-

ma Kurdistanê kî rêgir e?
Hêzên ne yasayî û biyanî li Şin-

galê kî ne?
Pêwiste ku bersiva van pirsa

hemiyan bêne dayîn, daku em

rastiya rewşa Şingalê tê bigihin.
Qatilê Şingalê rêxistina terorîs a

DAÎŞ e. DAÎŞ komkujiya  Şingalê kir

û bû sedema bi sedên hezaran Êzidî
penaber bûn. Tê zanîn ku, di
serokatiya serok Barzanî de
pêşmergeyên Kurdistanê Şingal ji
destê DAÎŞê rizgar kir. Herweha roja
Şingal hatî rizgarkirin serok Barzanî
li serê çiyayê Şingalê konferansek
rojnemevanî li darxist û rizgarkirina
Şingalê ji hemû cîhanê re ragihand.

Piştî referanduma serxwebûna
Kurdistanê, Artêşa Iraqê li gel Heşda
Şeibî û milîsên şîe û hinek çekdarên
PKKê cardin Şingal vegirtin û ketin
Şingalê de. Çekdarên PKKê bûn
beşek ji milîsên Şîe û li Şingalê cih
bûn. Heta wek vê gavê jî li Şingalê

wek miaşxwerên Heşda Şeibî li dev-
era Şingalê dibin sedemek sereke ku
hêja Şingal wêrane û penaber nikarin

vegerin û tu xizmetguzarî nayê kirin û
xelkê Şingalê perîşan e.

Di 8 emîn salvegera komkujiya
Şingalê de gerek gelek bi zelalî hel-
westa çekdarêm PKKê wek
miaşxarên Heşda Şeibî bê şermezar
kirin. Gerek PKK ji Şengalê derkeve.
Şengal îro ji aliyê Heşda Şeibî û
PKKê ve hatiye dakirkirin.

Bi zimanek zelal gerek ew aliyên
siyasî û kesayetên lanetê li komku-
jiya Şingalê tînin, helwesta xwe vekirî
bêjin û daxwaziya derketina çek-
darên PKKê li gel milîsên şîe ji şen-
galê bikin. Yekemîn rêya çareseriya
pirsgirêka Şingalê ev e.

Ji bo yekrêziya
Kurda biryar dan

Serok Barzanî li Pîrmam pêşwaziya Bafil Tal-
abanî Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê
kir û di hevdîtinê de wezîrê derve yê Iraqê Fuad
Huseyn û cîgirê serokwezîr Qubat Talabanî jî
amade bûn.ji bo nirxandina rewşa niha ya Iraqê
û pêşhatên wê, gotûbêj û danûstandina fikir û
nêrînan hat kirin.

Kar ji bo yek helwestiya hêzên siyasiyên Kur-
distaniyan li beramber pêşhatên ku rûbirûyê Iraq
û Herêma Kurdistanê bûne bikin û berdewamiyê
bidin civînên ji bo vê mebestê.  rojevakurd.com

Filma Namo li Kurdistanê
Roja duşemî 08.08.2022ê li sînemaya

“Salem” a bajarê Silêmaniyê, pêşandana giştî ya
fîlma “Namo” ji derhêneriya “Nader Sae War” û
lîstikvanê navdar ê Kurd “Bextiyar Pêncayî” dest
pê dike.

Derhinêrê Filmê Nader Sae War dibêje: Ez
gelek kêfxweşim ku Namo dê li Kurdistanê bê
nîşandan.

Derhênerê Namoyê Nader Sae War di peya-
ma xwe de wiha got: “Ez gelek kêfxweşim ku
Namo dê li Kurdistanê bê nîşandan, di çend
hefteyên borî de gelek hevalan hewlên mezin
dan ku ev fîlm bigihêje qonaxa ku ez dixwazim.
Bi we re fîlmê bibînin û bi hev re li ser fîlm
nîqaşeke pir baş bikin. Hêvîdar im ev xwestek di
demek nêz de pêk were. Ez li hêviya dîtina we
me û gelek spas dikim.”

Fîlm beşdarî gelek festîvalên navneteweyî
bûye, di nav wan de 66emîn Festîvala Fîlman a
Navneteweyî ya Taormina li Îtalyayê, 44emîn
Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Hong Kongê
û Festîvala Fîlman a Navneteweyî ya Taormina
ya du salane, Frankfurt, Almanya, 10emîn Festî-
vala Fîlman a Navneteweyî ya Stenbolê, Tirkiye.
û gelek bûyerên hunerî yên din. rojevakurd.com

Keştiya 33 hezar ton misir
barkirî giha Îstenbolê

Keştiya bi navê NAVISTAR a ku 33 hezar ton
misir ( lazût) barkiriye û ji Ûkraynayê ketibû ser
rê giha bajarê Îstenbolê. Keştî do ji bajarê
deryayê yê Ûkraynayê ji Odessayê derketibû rê

û niha li Îstenbolê ye. Wê NY, Rûsya, Ûkrayna û
Tirkiye li Îstenbolê  kontrola keştiyê bikin û wê
keştî di rêya xwe de here Îrlandayê.

Wezareta bergiriyê ya Tirkiyê ragihand ku
ciyê ji bo rawestina keştiyê hatiye destnîşankirin,
keştî li wir rawestiyaye.

Keştiya bi navê ‘Rojen’ ku bi ala Maltayê ye û
13 hezar ton misir barkiriye û keştiya bi ala
Tirkiyê ya bi navê ‘Polarnet’ ê, wê di çend sietên
pêşiya me de bigihên Îstenbolê.   PeyamaKurd

Hêvî û Tewqe ji Înglistanê 

Bîranîna karasata Şingalê
pêwîstî helwesta siyasî heye

Siddik BOZARSLAN
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Hikûmeta Herêma Kurdistanê 8ê vê 
mehê weke bêhnvedana fermî ragihand

Li hemû saziyên fermî yên Herêma Kurdis-
tanê, 8ê vê mehê weke bêhnvedana fermî hat
ragihandin.

Li gor Fermangeha Medya û Zanyarî ya
Hikûmeta Herêma Kurdistanê diyar kir: “Roja
Duşemê 8ê Tebaxa 2022yan ku dikeve roja 10ê
Muherema 1444an a Koçî, li hemû saziyên fermî
yên Herêma Kurdistanê bêhnvedana fermî ye.”

Herwiha di daxuyaniya Fermangeha Medya
û Zanyarî de hat destnîşankirin, roja Sêşemê 9ê
Tebaxa 2022yan li hemû saziyan dewama fermî
heye.  PeyamaKurd

Îsraîl: Me bi tank û yekîneyên
zirxî li Xezzayê li 7 ciyan xist

Artêşa Îsraîlê li Xezzayê bi sedema bi ser
Rêxistina Cîhad a Îslamî ve ne, serê siba bi tank
û yekîneyên zirxî li Xezzayê, li 7 ciyan xist.

Operasyona bi navê ‘Operasyona di Wextê
Şefeqê’ de ji aliyê Îsraîlê de hat destpêkirin û
niha di roja duyem de ye. Ciyên artêşa Îsraîlê
xistiye nav hedefa xwe temamê wan îmha kiriye.

Ciyê tê gotin ku navenda perwerda leşkerî ya
rêxistinê ye, depoya leşkerî ya li Xan Yûnisê,
depoya muhîmmatê ya leşkerî jî di nav wan de
bi balafirên şer li temamê hedefên wan xistine.

Wezareta tenduristiyê ya Fîlîstînê ragihand
ku di êrîşa Îsraîlê ya ser Xezzayê de zarokekî 5
salî, jineka 23 salî bi temamî 15 kes mirine û 125
sîvîl birîndar bûne.  PeyamaKurd

Dê xwest kurê xwe rizgar bike
lê ew di Çemê Erez de fetisî

Li navça Xorasana bi ser bajarê Erzeromê
jina bi malbata xwe ve çûbû ji bo geryanê, li ser

ava Çemê Erezê kurê wê ket ava çem û dê ji bo
wî rizgar bike xwe avêt nava avê û ket bet pêlên
avê. Jina bi navê Asuman Düztaş a 32 salî dema
dît kurê wê yê bi navê Muhammet Lütfi ket avê,
ji bo kurê xwe rizgar bike, xwe avêt nava avê.

Dê karibû kurê xwe rizgar bike lê ew bi xwe
ket ber pêlên avê û bi avê de çû. Li ser agah-
darkirina AFAD ê û tîmên cendirmeyan yên
noqavê, bi îtfaiye û tîmên 112 ê yên lezgîn ve
çûn ciyê bûyerê.

Piştî demekî karibûn xwe bigihînin cesedê
Asuman Düztaş ku di avê de fetisîbû. Cesedê
Asuman Düztaş birin morga nexweşxana navça
Xorasanê ji bo otopsiyê. Rewşa kurê wê
Muhammet Lütfi başe.                 PeyamaKurd

4 parçebûna Kurdistanê bi her
awayî li ser jiyana neteweya me û li
ser jiyana her kurdekî bandor û
tesîreke gelek neyênî  çêkir. Ew
rewşa neyênî dom ddike û bûye
rewşeke dîrokî ya dramatik.

Parçebûna Kurdistanê malbat û
eşîret parçekirin. Sûphiyê Sîweregî
jî yek ji malbata parçebûyî bû. Ew ji
Sîweregî bû. Lê malbata wî çûbûn li
Serêkaniya Rojavayê Kurdistanê bi
cî war bibû. Ew li wir mezin bû. Mal-
bata wî jiyana xwe ya civakî li
Sûriyeyê li Serêkaniya Rojavayê
Kurdistanê avakir. Sûphî jîli wir
mezin bû û wî jî jiyana xwe ya per-
werdeyî û civakî li wir meşand. Li
wir zewicî. Li wir bû xwediyê gelek
zarokan. Li wir jiyaneke civakî û
aborî ya ji derveyî dorê meşand. Di
ciwantiya xwe de bû evîndarê
welatê xwe. Di nav Tevgera
Neteweyî ya Rojavayê Kurdistanê
de cîh girt.

Hezar mixabin beriya salekê me
û neteweya kurd Kurdperwerê Hêja
û dilsozê Kurdistanê Birayê Hêja
Suphî wenda kir. Mirina Birayê
Hêja Suphiyê Sîweregê em û
miletê me gelek xemgîn kir.  Lewra
ew ji bona Doza Kurd û Kurdistanê
wendayekî mezin bû. Wî di dilê me
de birîneke mezin vekir.

Min Suphiyê Sîweregê di sala
1979an li Serêkaniya Rojavayê
Kurdistanê nas kir. Cara pêşî, Ez û
Şehîd Necmeddîn Buyukkaya bi
hev re bûn mêvanê Wî. Me di
heman dem de malbata wî ya hêja
jî wê demê ji nêzik ve nas kir.

Dema min ew û malbata wî  nas
kir, ew bi her awayî û bi danûstand-
inên xwe kurdên resen bûn. Ew bi
zarokên xwe û bi hewirdora xwe re
xwediyê pêwendiyeke demokrat û
neteweyî bû. Di nav malbatê de her
dem bi kurdî qise dikirin û bi kurdî
tevdigeriyan.

Mala wî/wan ji her Kurdperw-
erekî re vekirî bû. Bi civata kurd re
xwediyê pêwendiyeke çand û
şopandariya kurdî bûn. Ji derdê her
kurdekî re têkildar bûn. Qasî ji wan
dihat bi aborî jî ji her kurdekî re
alîkar bûn.

Xelkê Serekaniye ji wî gelek hez
dikir û ji wî re rêzgirtî bûn. Her Kur-
dperwerekî jî, ji wî hez dikir. Lewra
ew ji bona azadî û serxwebuna
Kurdistanê tevdigeriya.

Wî jî qiymet dida her kurdekî û
Kurdperwerekî. Ew evîndarê
neteweya kurd û Kurdistanê bû.

Dema min ew nas kir, ew
endamê Partiya Çep yên Kurdên li
Suriyeyê bû. Ew li Serêkaniyê û li
herêmê berpirsiyarê partiyê bû.  Ew
endamekî partiyê yê çalak û
xebatkar bû. Ew gelek nêzikî
Sekreterê Giştî yê Partiyê, Îsmetê
Seyda bû.

Neteweya kurd û Partiya Çep
sekreterê giştî yê delal Îsmetê
Seyda zû wenda kir. Ez baş dizan-
im ku em bi hev re û Suphiyê Sîw-
eregî  dostê hêja  bi mirina wî gelek
xemgîn bûn. Pştî mirina Îsmetê
Seyda di partriyê de çalaktir bû.

Wî berpirsiyariya partiyê jî gelek
baş dimeşand. Ew kesekî grup-
parêz û partîparêz nebû, ew kurd-
parêz û Kurdistanparêz  bû. Loma jî
bi hemû partiyên kurd û Kurdistanê
re pêwendiyên wî baş bûn.
Qiymeteke mezin dida her kurdekî
û partiyeke Kurdistanê û xebata
partiyên Kurdistanê. Loma jî dema
wî biryar dida ku li Serêkaniyê
çalakiyeke kurdî û kurdperwerî
bimeşîne, bi hemû partiyan û kurd-
perweran re pêwendî girîng didît.

Dema ku di sala 12ê Îlona
1980yî de li Tirkiyeyê kutete (Dar-
beya leşkerî) çêbû, bi sedan Kurd-
perwer, endam û berpirsiyarê Par-
tiyên Kurdistanê ji Bakurê Kurdis-
tanê reviyan çûn Rojavayê Kurdis-
tanê, mala wî ji wan re her dem
vekirî bû.

Mala wî wek beregeha kurdî bû.
Dayika wî, hevjîna wî, zarokên wî
di xizmeta xwe de, hîç kêmasiyek
nebûn. Di Xizmeta kurdperweran
de gelek kêfxweş bûn.

Ew xebatkarekî Doza Kurd-Kur-

distanê yê gelek çalak bû. Ew
dozkarê, doza Kurdistanê bû. Ew
kesekî Kurdistanî bû. Ji bona wî
ferqa beşê Kurdistanê tune bû.

Wî, xwe him xebatkarê tevayî
Kurdistanê û him jî xebatkarê her
beşeke Kurdistanê dizanî û bi nav
dikir. Loma jî yekîtiya neteweya
kurd û Kurdistanê ji bona cenabê
wî armanceke stratejî bû.

Ew ji Dewleta Federe Ya Kurdis-
tanê re piştgir bû. Loma jî çû li wir
cîwar bû û Xizmeta Dewleta Federe
ya Kurdistanê kir. Li wir jî jiyana
xwe ji dest da.

Her çiqas di destpêkê de ji bona
ku Partiya Çep bi PKKê re xwediyê
pêwendî bû, wî jî bi wan re
pêwendî meşand. Lê her dem
karûxebatên PKKê yên ne kurdî û li
dijî Kurdan û rêxistinên Kurdan
rexne dikir. Eciziya xwe vekirî dianî
ser zimên.

Di van salên dawî de gelek
aşkere li dijî karûxebatên PKKê li
Dewleta Federe ya Kurdistanê û li
Rojavayê Kurdistanê bû. Wî dizanî
ku PKKê ne partiyeke Kurd û Kur-
distanê ye. Helwesta xwe gorî wê
diyar dikir.

Suphiyê Sîweregî û Bavê Ferîd
bi mirina xwe birîneke kûr di dil û
mêjiyê me kurdperweran de çêkir.
Me, ew tu wext bîra nekir. Em wek
Kurdperwerekî wî jî divê bîra nekin

Ez bibîranîna Bavê Ferîd gelek
kêfxweş im.

Ew dostekî min ê gelek baş bû.
Me bi hev re gelek wextên xweş
derbas kir. Derfeta me bû ku em di
mijarên gelek girîng û Kurd û Kur-
distanê û dinyayê de bîrûreyên xwe
pêşkêşî hev bikin.

Ez dubare diyar dikim ku ez
gelek xemgîn im.

Ez ji bona malbata wî ya hêja,
dost û hevalên wî, hevxebatkarên
wî yên siyasî, neteweya kurd û Kur-
distanê re sersaxî û sebir dixwaz-
im.

Bila ciyê wî gulistan û Kurdistan
be. Ez baş dizanim ku Bavê Ferîd li
dinyaya xwe ya nû de jî kesekî
xoşbîn û rûken e.

Bavê Ferîd te li me neheqî kir û
te ji nav me zû koç kir.

Tu di dilê me û mêjiyê me de dijî
yî. Zarokên te ciyê te dagirtine.
Sipas ji Xizmeta te re.

Enqere, 05. 08. 2022

Baregeheke artêşa Tirkiyê û çekdarên wê li gunde-
warên Efrînê bûn armanca êrîşê û di encamê de 4
leşkerên Tirkiyê û 3 çekdar birîndar bûn.

Çavdêriya Mafên Mirova ya navenda wê li Londonê
ye diyar kir, hêzên artêşa Tirk li gundewarên Efrînê
bûn armanca êrîşê û di encama êrîşê de 4 leşkerên
artêşa Tirkiyê û 3 çekdar birîndar bûn.

Herwiha çavdêriyê da zanîn, êrîş li dijî baregeha
Tirk a li gundê Enabê yê girêdayî navçeya Şerayê pêk
hatiye û îdîa kir ku êrîşa bi topan ji aliyê artêşa
hikûmeta Şamê û hêzên Kurdî yên li herêmê pêk
hatiye. 

Di berdewamiya daxuyaniyê de hat eşkerekirin, li der-
dora gundê Merenazê jî di navbera hêzên hikûmeta Şamê
û çekdarên artêşa Tirk de şer rû daye.      PeyamaKurd

01-07 Tebax,  Avqust sal. il 2022¹ 29 (493)13 DÎPLOMAT

SÛPHIYÊ SÎWEREGÎ YÊ SEREKANIYA
ROJAVAYÊ KURDISTANÊ…

Î b r a h î m  G U Ç L U
(ibrahimguclu21@gmail.com) 

Êrîşî baregeheke artêşa Tirkiyê û çekdarên wê kirin: 4 leşkerên Tirkiyê birîndar bûn
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Çapemeniya Iraqê: Sedir
serdana mala merciya

Şîeyên Iraqê Elî Sîstanî kir

Çapemeniya Iraqê diyar kir, Rêberê Tevgera Sedir,
Muqteda Sedir serdana mala merciya Şîeyên Iraqê Elî Sîs-
tanî kir.

Li gor çapemeniya Iraqê da zanîn, çûna Sedir a ji bo
mala Sîstanî bi armanca beşdarbûna merasîma matema
îmam Husên a meha Muherremê û bibîranîna şehîdkirina
wî ye.

Hêjayî gotinê ye, Sedir niha pêşengtiya nerazîbûn û
xwepêşandanên herî mezin li dijî hêzên din ên siyasî yên
Şîe li ser pêkanîna hikûmetê dike.              PeyamaKurd
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Премьер Ирака
призывает к диалогу

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-
Казими призвал к мирному диалогу между
всеми политическими партиями, чтобы
найти решение ухудшившейся политиче-
ской ситуации в стране.

"Я приглашаю всех сесть за стол нацио-
нального диалога, чтобы найти политиче-
ское решение кризиса", — говорится в
заявлении Казими, касающемся продол-
жающихся демонстраций в Багдаде.

Заявление прозвучало после того, как
сторонники шиитского лидера Муктады ас-
Садра, с утра субботы занявшие здание
парламента, приняли решение продолжить
сидячую забастовку. В ответ "Координацион-
ная структура", в которую входят политиче-
ские соперники Садра, призвала и своих
сторонников выйти на улицы.

Премьер-министр Ирака предупредил об
опасных последствиях, если политический
кризис в стране не будет разрешен в бли-
жайшее время.

Он призвал политические партии "успо-
коиться, снизить эскалацию и выступить с
инициативой решения на региональной
основе", заявив, что пришло время обсудить
механизмы "запуска согласованного сторо-
нами проекта реформ".

"Мы готовы помочь найти решение,
сохраняющее общественное спокойствие и
стабильность", — отметил премьер.

При этом, Казими подчеркнул, что приня-
ты все меры безопасности для контроля над
ситуацией и предотвращения кровопроли-
тия в стране. 

Он также призвал демонстрантов поки-
нуть государственные учреждения и сотруд-
ничать с силами безопасности. kurdistan.ru

Избирательная комиссия Курдистана 
предупреждает о технических проблемах

Иракский Курдистан вряд ли сможет про-
вести парламентские выборы вовремя из-за
технических проблем. Об этом 4 августа
заявила региональная избирательная комис-
сия. Срок действия мандата Высшей Неза-

висимой комиссии по выборам и референду-
мам Курдистана (IHERC) истек 20 декабря
2019 года, и для продления ее мандата курд-
ским депутатам необходимо принять новый
закон. Между тем, текущий парламентский
срок заканчивается 6 ноября 2022 года.
Поэтому ожидается, что голосование
состоится до этой даты. Президент Курди-
стана Нечирван Барзани ранее в этом году
постановил, что следующие выборы должны
состояться 1 октября. Однако представитель
IHERC Шориш Хасан заявил, что парламент
еще не продлил мандат комиссии, чтобы она
могла начать подготовку к выборам.

Он также указал, что после продления
мандата курдский президент должен устано-
вить новую дату проведения выборов, кото-
рая "не должна" быть менее чем за шесть
месяцев до голосования.              kurdistan.ru

Активисты из проиранских
шиитских организаций направи-
лись в понедельник в центр Багда-
да, чтобы провести там демонст-
рацию в защиту законности и пра-
вопорядка. Как сообщил телека-
нал Al-Hadath, на подступах к пра-
вительственной "зеленой зоне"
полицейские спецподразделения
применили против них водометы,
тем не менее демонстранты суме-
ли приблизиться к бетонным
заграждениям и пытаются разбить
возле них палаточный лагерь.

Ранее в центр иракской столи-
цы были переброшены армей-
ские подкрепления и бронетехни-
ка, чтобы предотвратить столкно-
вения между сторонниками про-
тивоборствующих шиитских
лидеров.

В субботу сторонники ради-
кального шиитского имама Мукта-
ды ас-Садра захватили здание
Совета представителей (парла-
мента) Ирака в "зеленой зоне" Баг-
дада. Их представитель Ибрагим
аль-Джабари заявил, что активи-
сты не намерены покидать парла-
ментский дворец, пока не будут
выполнены всех их требования.
Главным среди них является "рос-
пуск законодательного органа вла-
сти и создание переходного прави-
тельства, которое не будет вклю-

чать в себя коррупционеров".
Действия сторонников ас-

Садра сорвали голосование в пар-
ламенте по кандидатуре нового

премьер-министра Ирака Мухам-
меда Шияха ас-Судани, который
считается близким к Тегерану
шиитским политиком. В ответ руко-
водители межфракционного коор-
динационного комитета, которые
выдвинули в премьеры ас-Судани,
призвали своих сторонников
"выйти на улицу, чтобы защитить
закон и порядок". Они обвинили
имама ас-Садра в стремлении
"спровоцировать в стране анархию
и религиозную рознь".

Ирак переживает с октября про-
шлого года острый политический
кризис, вызванный неспособ-
ностью парламента избрать ново-

го главу правительства и прези-
дента. По итогам октябрьских
досрочных выборов в парламент
сторонники ас-Садра получили
наибольшее количество мандатов
- 73 из 329. 31 мая шиитский имам,
выступающий против усиления
иранского влияния, потребовал
роспуска законодательного органа
власти и проведения досрочных
выборов. 9 июня его сторонники
сложили с себя депутатские пол-
номочия.                     kurdistan.ru

На фоне роста эскалации в Баг-
даде "Движение садристов" 1 авгу-
ста изложило условия, при кото-
рых оно согласится на диалог с
проиранской "Координационной
структурой". Ранее в тот же день
Хади аль-Амери - глава альянса
"Фатх", одного из ключевых членов
"Координационной структуры",
выступил с заявлением, в котором
призвал конфликтующие стороны
разрешить споры путем диалога и
немедленно приступить к деэска-
лации ситуации.

В ответ высокопоставленный
чиновник "Движения садристов"
Салих Мохаммед аль-Ираки напи-
сал в Твиттере, что первым усло-
вием для принятия призыва Амери
к диалогу является его выход из
"Координационной структуры", а
также отказ от сотрудничества с
Нури аль-Малики.

Малики является лидером коа-
лиции "Правовое государство" и
ключевым членом "Координацион-
ной структуры". Ранее он занимал
пост премьер-министра Ирака.
Именно во время его правления

"Исламское государство" захвати-
ло обширные территории Ирака.

Чиновник "Движения садри-

стов" также попросил Амери гаран-
тировать, что он поддержит
реформы, которые должны быть
проведены в Ираке, "чтобы спасти
страну от коррупционеров".

Тем временем, сторонники
лидера "Движения садристов"
шиитского религиозного деятеля

Муктады ас-Садра, с 30 июля окку-
пировавшие парламент, до сих пор
остаются в здании законодатель-

ного органа. Они выступают с тре-
бованием досрочных выборов и
призывают к демонстрациям в
других иракских провинциях. Нача-
ло протестам положило выдвиже-
ние кандидата на пост премьер-
министра Ирака от "Координа-
ционной структуры".   kurdistan.ru

Садр встретился с Систани
Лидер "Движения садристов" и шиитский рели-

гиозный деятель Муктада ас-Садр 6 августа в Наджа-
фе встретился с великим шиитским аятоллой Ирака
Али Систани.

Как сообщают СМИ, Садра видели на многолюд-
ных улицах района, где проживает Систани. Полити-
ческие наблюдатели предсказывали, что два влия-
тельных шиитских лидера обсудят политическую
напряженность в Ираке и продолжающиеся протесты
в Багдаде. Однако источники сообщили, что встреча
была посвящена не политике, а подготовке к рели-
гиозным церемониям, посвященным годовщине битвы
при Кербеле, в которой был убит Хусейн ибн Али, внук
исламского пророка Мухаммеда.

СМИ: силы безопасности Ирака применили 
водометы против шиитских активистов в Багдаде

Ирак: Садристы объявили условия 
диалога с "Координационной структурой"
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Главы ДПК и ПСК обсудили курдское 
единство на фоне политических 
беспорядков в Ираке

Курдский лидер Масуд Барзани, прези-
дент "Демократической партии Курдистана"
(ДПК), и Бафель Талабни, президент "Пат-

риотического союза Курдистана" (ПСК) 4
августа обсудили последние политические
события в Эрбиле и Багдаде.

Как заявила штаб-квартира Барзани, в
ходе встречи стороны договорились рабо-
тать над единством курдских политических
партий перед лицом текущих проблем в Баг-
даде, а также продолжить регулярные меж-
партийные встречи для принятия последую-
щих мер по этому вопросу.       kurdistan.ru

В Ираке протесты охватили уже семь
провинцийal-Sumaria: в Ираке протесты
охватили уже семь провинций

В Ираке акции протеста сторонников
политика Муктады ас-Садра охватили уже
семь провинций, в том числе Багдад, пере-
дает телеканал al-Sumaria.

В субботу в столице Ирака возобнови-
лись протесты сторонников влиятельного
шиитского политика Муктады ас-Садра,
демонстранты второй раз за неделю ворва-
лись в здание парламента. Сейчас они все
еще находятся там, и, по их словам, плани-
руют дальше проводить забастовку. При

этом "Координационная платформа", проти-
востоящая ас-Садру, призвала последова-
телей организовать протестную акцию у гра-
ниц "Зеленой зоны" с планом перекрыть
дорогу в аэропорт, чтобы не допустить бег-
ства членов правительства.

По информации СМИ, митинги начались
в провинциях Мейсан, Дивания, Бабиль,
Басра, Дияла и Ди-Кар. В Багдаде манифе-
станты перекрыли несколько мостов, веду-
щих к "Зеленой зоне", а между протестую-
щими сторонниками "Координационной
платформы" и силовиками возникли
небольшие стычки.

Ранее один из лидеров "Координацион-
ной платформы" Амер аль-Фаиз сообщил
РИА Новости, что блок не планирует отзы-
вать своего кандидата на пост премьер-
министра после прошедших в Багдаде про-
тестов.

Ирак находится в состоянии политиче-
ского кризиса. После состоявшихся еще в
октябре 2021 года парламентских выборов
политические силы страны так и не смогли
избрать нового президента республики и
сформировать правительство. Согласно
местному законодательству, парламент
избирает главу государства большинством в
две трети голосов.                     kurdistan.ru

Очередной многомесячный прави-
тельственный кризис в Ираке сопро-
вождается массовыми акциями про-
теста и захватом здания парламента
митингующими. В конце июля 2022
года демонстранты начали сидячую
забастовку в парламенте и разбили
палаточный лагерь у его стен. Они
выступают против выдвижения на
пост премьер-министра араба-шиита
Мухаммеда ас-Судани, которого счи-
тают ставленником Ирана. Чтобы
предотвратить погромы и беспорядки
в так называемой "зеленой зоне" сто-
лицы, где расположены правитель-
ственные здания и диппредстави-
тельства, в центр Багдада были вве-
дены войска. И хотя в канцелярии
исполняющего обязанности главы
правительства Мустафы аль-Каземи

заверяют, что военные не будут
использовать против демонстрантов
боевые и резиновые пули и дымовые
шашки, обстановка в центре Багдада
остается весьма напряженной.

Традиционно, иракская армия ста-
рается не вмешиваться во внутрипо-
литические конфликты, ведь она
после свержения Саддама Хусейна
была деполитизирована и в ней слу-
жат представители различных кон-
фессиональных и этнических групп
населения (арабы-шииты, арабы-сун-
ниты, курды, туркоманы, другие). В
министерстве обороны и службах
безопасности также подтверждают,
что военные и силовики других
ведомств доказали свою лояльность
иракскому народу и не будут вмеши-
ваться в политические процессы.

Главной причиной сегодняшнего
кризиса власти в Ираке стала неспо-
собность избранного в октябре 2021
года парламента сформировать
новое правительство, избрать премь-
ер-министра и президента страны.
Как известно, "Движение садристов",
возглавляемое авторитетным шиит-
ским лидером Муктадой ас-Садром,
набрало относительное большинство
голосов избирателей, однако к власти
прийти не смогло: переговоры с дру-

гими блоками и партиями о формиро-
вании нового кабинета министров
оказались в тупике из-за непримири-
мости сторон, в первую очередь, из-
за позиции проиранских шиитских
группировок.

Трудно сказать, чем закончится
противостояние политических сил в
стране на этот раз. Предыдущие
подобные конфликты удавалось раз-
решать с помощью посредничества
президента Иракского Курдистана
Масуда Барзани, который умел убеж-
дать представителей блоков арабов-
шиитов и арабов-суннитов в необхо-
димости взаимных уступок и поиске
компромисса во благо иракского
народа. Сейчас Масуд Барзани по
возрасту оставил пост президента
курдского региона и остается лишь

общепризнанным лидером иракских
курдов. Вряд ли сейчас он или другой
курдский лидер смогут также эффек-
тивно примирить непримиримое, т.е.
добиться компромиссной фигуры на
пост премьера из числа шиитского
большинства страны, кандидатуру
которого бы могли поддержать в пар-
ламенте арабы-сунниты и курды. В
принципе, последние согласны с
достигнутой после свержения
С.Хусейна договоренностью о преро-
гативах выдвигать на пост премьера
араба-шиита, соответственно, на
пост спикера парламента – араба-
суннита и на пост президента – курда.
Такое разделение власти в стране
всех устраивает.

Поэтому предложенный арабами-
шиитами кандидат, как правило, под-
держивается суннитами и курдами.
Кризис на этот раз осложняется и
отсутствием единства среди ведущих
курдских партий (ДПК и ПСК) по пово-
ду кандидатуры на пост президента
страны. Хотя в Ираке эта должность
носит больше представительский
характер, а главную роль в принятии
важных политических и экономиче-
ских решений играет премьер-
министр, но, как гарант конституции,
и в межгосударственных отношениях

президент тоже весьма важен. До
последнего времени ведущая курд-
ская партия ДПК уступала этот пост
представителю ПСК, но на этот раз
выдвинула своего кандидата. Одной
из причин такого решения стали
результаты выборов в федеральный
парламент, в результате которых ДПК
получила 31 место по сравнению с 17
местами ПСК. Безусловно, внутри-
курдская борьба за пост президента
страны отвлекает курдских лидеров
от более активного участия в поиске
компромисса между шиитскими бло-
ками по кандидатуре нового премьер-
министра. 

Похоже на то, что на этот раз
политический тупик в Багдаде затя-
нулся надолго и перспектив его мир-
ного разрешения пока не просматри-
вается. Искусственно созданное бри-
танской администрацией по итогам
Первой мировой войны на базе трех
провинций (веляйетов) Османской
империи (Басра, Багдад, Мосул) госу-
дарство Ирак демонстрирует свою
нежизнеспособность. Коренные про-
тиворечия между основными группа-
ми населения (арабами-шиитами,
арабами-суннитами и курдами) про-
воцируются все большим расколом
внутри арабо-шиитского большин-
ства. При этом крайне негативную
роль играют иранские власти, кото-
рые пытаются манипулировать свои-
ми ставленниками в Ираке и все
больше вмешиваются во внутренние
дела соседней страны.

Победившее на парламентских
выборах 2021 года "Движение садри-
стов" можно отнести к национально-
патриотическим силам иракского
общества, которые выступают за рав-
ноудаленность Багдада от Вашингто-
на и Тегерана. Их лидер Муктада ас-
Садр не приемлет зависимости вла-
стей Ирака от политики иранских
аятолл, которые разжигают межкон-
фессиональные распри и конфликты
в самом Ираке и в арабском мире в
целом. Подрывная деятельность про-
иранских военно-политических груп-
пировок в Ираке типа шиитской мили-
ции "Хашд аш-Шааби", попытки их
вмешательства в сирийский кон-
фликт – все это вызывает недоволь-
ство не только арабов-суннитов и
курдов, но и патриотически настроен-
ной части арабов-шиитов. 

Муктада ас-Садр считает, что
Ираку настало время дистанцировать-
ся от Ирана и проводить более само-
стоятельный курс во внешней и внут-
ренней политике, иначе страна может
развалиться на несколько анклавов по
примеру Сирии или превратиться в
марионетку Тегерана. Он считает, что
Ирак должен оставаться частью араб-
ского мира и быть толерантным ко
всем конфессиям.            kurdistan.ru

1 августа на дороге в провинции Сулеймания
Иракского Курдистана атаке беспилотника подвергся
автомобиль. По неподтвержденным данным, в маши-
не находились два человека, один из которых с ране-
ниями был доставлен в больницу.

В интервью "BasNews" об этом сообщил глава
администрации Рапаррина.

По словам чиновника, пока неясно, принадлежал
ли автомобиль членам "Рабочей партии Курдистана"
(РПК) и стоит ли за авиаударом Турция.

Сообщается, что раненый родом из Рании, и на
данный момент нет никакой информации, указываю-
щей на его принадлежность к РПК, члены которой
постоянно преследуются армией Турции на террито-
рии Курдистана.  kurdistan.ru

Иракцы начинают уставать от опеки иранских аятолл

Сулеймания: беспилотник нанес удар по автомобилю
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Президент Курдистана повторил свое
приглашение к общеиракскому диалогу в Эрбиле

2 августа президент Курдистана Нечирван Барзани повторил
свое приглашение провести в Эрбиле "всеобъемлющий и брат-

ский" диалог между всеми иракскими группировками для урегу-
лирования ситуации.

Он также выразил поддержку инициативе премьер-министра
Ирака Мустафы аль-Казими по созданию условий для организа-
ции переговоров между спорящими сторонами.

"Вновь призывая к всеобъемлющему братскому иракскому
диалогу в Эрбиле, мы подтверждаем нашу поддержку призыва
премьер-министра Аль-Казими к диалогу между иракскими поли-
тическими партиями, чтобы найти выход из нынешнего кризиса
и работать вместе, чтобы привести страну безопасности", —
говорится в заявлении курдского президента.          kurdistan.ru

ЕС рассчитывает на "последнюю попытку"
США и Ирана по спасению ядерной сделки

Е в р о п е й -
ский союз рас-
считывает, что
возобновление
п е р е г о в о р о в
Ирана и США
позволят им
п р ед п р и н я т ь
" п о с л е д н ю ю
попытку" по
возвращению
ядерной сдел-
ки. Об этом
заявил офици-
альный пред-
ставитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, его
слова приводит Reuters.

Стано рассчитывает, что на переговорах стороны примут чет-
кие и убедительные политические решения, которые приведут к
результатам. "Пришло время для последней попытки", — под-
черкнул Стано.

Он заявил, что в прошлом месяце был предложен компро-
миссный вариант соглашения, но пространство для дополни-
тельного маневра было исчерпано.

В 2015 году Россия, США, Китая, Великобритания, Франция,
Германия и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план
действий по ядерной программе Тегерана. Западные страны
снимали санкции в обмен на ограничение иранской ядерной про-
граммы. В 2018 году президент США Дональд Трамп в односто-
роннем порядке вышел из СВПД.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что глава
МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что ни в коем
случае не надо сомневаться в серьезности [ядерных] намерений
Ирана на переговорах по вопросу о необходимости для сторон
вернуться к своим обязательствам.                           kurdistan.ru

Президент "Демократиче-
ской партии Курдистана" (ДПК)

Масуд Барзани призвал все
иракские стороны урегулиро-
вать политическую напряжен-
ность в Багдаде путем диалога.

Ранее с аналогичным при-
зывом Барзани обратился в
субботу, 30 июля, во время
выступления на церемонии в
международном аэропорту
Эрбиля, посвященной возвра-
щению останков 100 барзан-

цев-жертв кампании геноцида
"Анфаль" 1983 года.

Курдский лидер выразил
сильную обеспокоенность
ухудшением политической
ситуации в Багдаде и напом-
нил, что все составляющие
Ирака, включая курдов, арабов,
туркмен, ассирийцев и халде-
ев, уже достаточно пострадали
от напряженности и теперь
заслуживают лучшей жизни. 

Он выразил надежду на то,

что все стороны в Ираке будут
способствовать деэскалации
ситуации в стране.

Сторонники шиитского
религиозного и политического
лидера Муктады ас-Садра с
утра субботы проводят
демонстрации в Багдаде,
выступая против оппонентов
Садра и их кандидата на пост
нового премьер-министра стра-
ны. Демонстранты вошли в
охраняемую "Зеленую зону" и
устроили сидячую забастовку у
здания парламента.

Соединенные Штаты также
поддержали призывы искать
диалог для разрешения поли-
тической напряженности. Об
этом сказано в заявлении
посольства США в Багдаде.
"Мы вновь подтверждаем нашу
поддержку мирного протеста и
призываем все стороны при-
держиваться принципа ненаси-
лия и верховенства закона при
осуществлении своих конститу-
ционных прав", — говорится в
заявлении.            kurdistan.ru

Высокопоставленная курд-
ская делегация Регионального
правительства Курдистана
(КРГ) находится в Соединен-
ных Штатах, в том числе, для
обсуждения процесса объеди-
нения сил пешмерга.

Министр пешмерга Шориш
Исмаил 5 августа заявил на
пресс-конференции, что про-
вел несколько "плодотворных"
встреч с официальными лица-
ми США, обсуждая военное
сотрудничество и стабильность
Курдистана.

Он отметил, что Вашингтон
и другие союзники настаивают
на ускорении усилий по объ-
единению сил пешмерга, что
также является одним из "глав-
ных приоритетов" 9-го кабинета
министров КРГ.

Он подчеркнул, что офици-
альные лица США ясно дали
понять, что поддержка Вашинг-
тоном сил пешмерга зависит от
процесса реформ внутри мини-
стерства пешмерга.

"Они четко сказали нам, что,
если процесс реформ не пой-
дет хорошим и систематиче-

ским образом, это окажет нега-
тивное влияние на [военную]
поддержку сил пешмерга", —

сказал курдкий министр.
США также настаивают на

формировании объединенных
армейских бригад пешмерга и
Ирака для решения проблем
безопасности в оспариваемых
между Эрбилем и Багдадом
районах, где боевики "Ислам-
ского государства" (ИГ) сохра-
няют свое присутствие и совер-

шают регулярные террористи-
ческие атаки.

Вину за задержку этого про-

цесса министр Исмаил возло-
жил на иракское правительство.

"В Ираке для каждой задачи
создается несколько препят-
ствий… У них было множество
требований, и мы их выполни-
ли. Это Ирак — для выполне-
ния задачи требуется столько
усилий и времени", — пояснил
он.                         kurdistan.ru

Масуд Барзани призывает иракские стороны 
урегулировать напряженность посредством диалога

Курдская делегация в Вашингтоне
обсуждает объединение сил пешмерга
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