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

Ãиyìÿòи: 

Hêjaye:

¹ 35 (499) 17-23 Îlon Sentyabr sal. il 2022

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

xalqı mübariz və qəhrəman xalqdır.KÜRD Heydər Əliyev

“BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN” “Əsrin müqaviləsi”ndən 28 il ötdü

gцllЯ atmadan hakИmИyyЯtЯ  
gЯlЯn dцnya sИyasЯtЧИsИ

Ñÿù. 4-5

Главы ДПК и ПСК обсудили проблемы
создания нового правительства Ирака

Li Diyarbekirê kuştina Jîna Emînî hat protestokirin
Германия призывает руководство Ирана 

прислушаться к протестующим женщинам
Fransa: Girtin û mirina Jîna Emînî 
ji aliyê Îranê ve em hejandin

Gəncədə “Şuşanamə” 
kitabının təqdimatı keçirilib
ŞƏRƏF XAN BİDLİSİNİN “ŞƏRƏFNAMƏ”
ƏSƏRİ KÜRD XALQININ TARİXİ MƏNBƏYİ KİMİ

Ñÿ
ù.

 3
Ñÿ

ù.
 7 Ji Serhedê ber bi Yekaterînbûrgê

Hüseyin Siyabend Aytemur: Kürtler, Irak’a en iyi
cevabı ‘Bağımsızlık Referandumu’ ile vermiştir

AZƏRBAYCANDA FEODAL DÖVLƏTLƏRİ Keça Kurd Jîna Emînî piştî îşkenceya hêzên Îranê jiyana xwe ji dest daÑÿ
ù.

 8
-9

Ñÿ
ù.

 1
0

Ñÿ
ù . 

1 1
Ñÿ

ù.
 1

3

Ñÿù. 12 Ñÿù. 12

Husên: Heta çar salên din Amerîka
wê alîkariya hêzên Pêşmerge bike

Nêçîrvan Barzanî pîrozbahî
li Yekîtiya Zanayan kir

Ñÿù. 10
Ñÿù. 13

Ñÿù. 12 Ñÿù. 13Ñÿù. 18

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê bi Alîkara
Wezîrê Berevaniyê yê Amerîkayê re civiya

Ñÿù. 2 Ñÿù. 18

Kerkuki: Kürdistan Parlamentosu 
Kerkük için bir vali seçmeli

Prezident İlham Əliyev Laçın şəhərində inşa ediləcək “Laçın” 
qovşaq yarımstansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak edib

499:1.QXD  25.09.2022  0:53  Page 1



Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham
Əliyev sentyabrın 22-də
Türkiyə Respublikasının
səhiyyə naziri Fahrettin Kocanı
qəbul edib.

Fahrettin Koca Türkiyə
Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev
salamlara görə minnətdarlığını
bildirdi, onun da salamlarını
Rəcəb Tayyib Ərdoğana çatdır-
mağı xahiş etdi.

Qonaq vurğuladı ki, Azər-
baycanın və Türkiyənin dövlət
başçıları arasında sarsılmaz
birlik və qardaşlıq əlaqələri
bütün digər qurumlar kimi,
Səhiyyə nazirlikləri arasında da
əməkdaşlıq üçün yol göstərici-
sidir və bu baxımdan ölkələrim-
izin nazirlikləri sıx əməkdaşlıq
həyata keçirir.

Türkiyənin səhiyyə naziri
qeyd etdi ki, Prezident İlham

Əliyevin rəhbərliyi ilə tor-
paqlarımızın işğaldan azad
olunması dərin sevinc hissi
bəxş edir. Nazir şəhidlərlə bağlı
başsağlığı verdi, qazilərə şəfa
dilədi. Şuşa Bəyannaməsinin
əhəmiyyətini vurğulayan
Fahrettin Koca bu sənəddə
əksini tapan hədəflər
istiqamətində səhiyyə
sahəsində də əlaqələri inkişaf
etdirmək və dərinləşdirmək
üçün çalışdıqlarını bildirdi.

Türkiyəli nazir dedi ki,
ölkəsində səhiyyə sahəsində
əldə olunan təcrübəni və elmi
bilikləri azərbaycanlı həmkar-
larla bölüşmək qardaşlıq bor-
cudur. O, dövlətimizin
başçısının dəstəyi ilə Bakıda
keçirilən Azərbaycan-Türkiyə
Səhiyyə Biznes Forumunun
əhəmiyyətindən danışdı.

Prezident İlham Əliyev
Özbəkistanda Türkiyənin
dövlət başçısı ilə görüşünü
məmnunluqla xatırladı, dostluq
və qardaşlıq əlaqələrimizin

bütün sahələrdə durmadan
inkişaf etdiyini vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı Şuşa
Bəyannaməsinə toxunaraq
bunu münasibətlərimizin rəsmi
təzahürü kimi qiymətləndirdi,
bu Bəyannamənin xalqları -
mızın iradəsini, dövlətlərimizin

maraqlarını əks etdirdiyini dedi.
Azərbaycan Prezidenti həm

müharibə zamanı, həm də
müharibədən sonrakı dövrdə
Türkiyə həkimləri tərəfindən
qazilərimizin müalicəsinə görə
minnətdarlığını bildirdi.

Dövlətimizin başçısı Türk

Dövlətləri Təşkilatı
çərçivəsində əməkdaşlığı qeyd
etdi, bu baxımdan səhiyyə
sahəsində də əlaqələrin
təqdirəlayiq olduğunu dedi və
Azərbaycan-Türkiyə Səhiyyə
Biznes Forumunun önəminə
toxundu.

Sentyabrın 21-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev “Azərenerji” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti tərəfindən Laçın

şəhərində inşa ediləcək 110/35/10
kV-luq “Laçın” Qovşaq Yarımstan-
siyasının tə məl qoyma mərasimində
iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı “Laçın”
Qovşaq Yarımstansiyasının tə -
məlini qoydu.

“Azərenerji” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin prezidenti Baba Rza-
yev Prezident İlham Əliyevə “Laçın”
Qovşaq Yarımstansiyası haqqında
məlumat verdi.

Bildirildi ki, Laçın şəhərinin və
ətraf kəndlərin Azərbaycanın
ümumi enerji sisteminə qoşulması,
dayanıqlı və fasiləsiz elektrik ener-
jisi ilə təchiz edilməsi üçün şəhərin
cənub girişində inşa olunacaq
rəqəmsal yarımstansiya Şəhər-
salma və Arxitektura Komitəsi ilə
razılaşdırılmış layihə üzrə tik-
iləcək. Ümumi gücü 80 meqa-
vatamper olacaq bu yarımstansiya
qovşaq funksiyasını daşıyacaq.
Belə ki, Füzulidəki “Şükürbəyli”
yarımstansiyasından çıxaraq
“Cəbrayıl”, “Zəngilan”, “Qubadlı”
yarımstansiyalarına, oradan isə
“Gülə bird” Su Elektrik Stansiyası
ilə əlaqələnən 110 kV-luq iki dövrəli

xətt, “Daşkəsən” yarımstan-
siyasından “Kəlbə cər” və “Qorçu”
yarımstansiya la rına çəkilən 110
kV-luq ikidövrəli xətt, həmçinin
“Şü kür bəyli” yarımstansiyasından
“Füzuli” və “Şuşa” yarımstan-
siyalarına gətirilən 110 kV-luq
ikidövrəli xətt “Laçın” şəhər yarım-
stansiyası ilə əlaqələn diriləcək.
Beləliklə, 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra Qara bağda
və Şərqi Zəngəzurda tikilən yarım-
stansiyaların və yeni çəkilən 400
kilometrdən çox yüksəkgərginlikli
ikidövrəli xətlərin dairəvi elektrik
təchizatı yaradılacaq. Bununla da,
işğaldan azad olunmuş əra -
zilərdəki yüksəkgərginlikli xət lə -
rdən birində qəza baş verərsə,
dərhal digər istiqamətdən gələn
xətt vasitəsilə oraya gərginlik ver-
iləcək. Bununla da Qarabağda və
Şərqi Zəngəzurda enerjinin veril-
işində fasilə yaranmayacaq.

Diqqətə çatdırıldı ki, strateji
əhəmiyyətə malik bu yarımstan-

siyada müasir mikroprosessor tipli
rəqəmsal idarəetmə, mühafizə və
avtomatika sistemləri, sabit və
dəyişən cərəyan qurğuları, 35 kV-
luq və 10 kV-luq qapalı paylayıcı
qurğular ilə təchiz olunmuş
İdarəetmə Mərkəzi, ən müasir
avadanlıqlardan ibarət 110 kV-luq
açıq paylayıcı qurğu yaradılacaq,
həmçinin işçi heyət üçün xüsusi
yataqxana korpusu tikiləcək.

Yarımstansiyanın iş rejiminə
real zamanda nəzarət olunması və
göstəricilərin “Azərenerji” ASC-nin
SCADA sisteminə ötürülməsi
məqsədilə yerli mikro-SCADA dis-
petçer idarə etmə sistemi qurulacaq
və ener jisistemin mərkəzi SCADA
sisteminə inteqrasiya olunacaq.

“Laçın” Qovşaq Yarımstan-
siyasında yanğın təhlükəsizliyinin
təmin olunması məqsədilə
nasosxana binası, yanğın su hov-
uzu, qəza yağ tutumu, yanğından
mühafizə və yanğın xəbərverici
sistemləri də quraşdırılacaq.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın
21-də Laçın rayonuna səfər edib.

Dövlətimizin başçısı Kəlbəcər-
Laçın avtomobil yolunun 35-ci kilo-
metrliyində Laçın Beynəlxalq Hava
Limanına 2400 metr uzunluğunda
giriş tunelinin inşası ilə tanış olub.

Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin
sədri Saleh Məmmədov dövlə-
timizin başçısına yeni inşa olunan
tunel barədə məlumat verdi.

Qeyd edək ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı-
na əsasən, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonları
ərazisində icra olunan mühüm
əhəmiyyətə malik yol infrastruktu-
ru layihələrindən biri də uzunluğu
76,3 kilometr olan Kəlbəcər-Laçın
avtomobil yoludur. Hazırda bu
yolun və yol üzərində tunellərin
inşası davam etdirilir.

Məlumat verildi ki, Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
tərəfindən yolun müəyyən
hissələrində qazma-dolğu işləri
icra olunur, yeni torpaq yatağı inşa
edilir. Bundan başqa, düzbucaqlı
və dairəvi suötürücü boruların,

həmçinin su kanallarının tikintisi,
drenaj işləri və daş divarın inşası
aparılır. Yolboyu tikintisi nəzərdə
tutulmuş 12 avtomobil tunelindən
5-nin (T1, T2, T5, T6 və T7) tikinti
işləri uğurla davam etdirilir.

Bildirildi ki, dolaylardan keçən
mövcud yoldan istifadə ediləcəyi
təqdirdə həddindən artıq sürüşmə
zonalarına rast gəlinir. Bundan
başqa, qış fəslində güclü qar və
şaxtalı hava şəraitində yolun təh-
lükəsiz istismarı mümkün olmaya
bilər. Bununla əlaqədar dolayların
birbaşa tunellər vasitəsilə
keçilməsi qərara alınıb. Tunellər
bir istiqamət üzrə bir hərəkət
zolaqlı və 11,60 metr enində ola-
caq. Tunellərin ümumi uzunluğu
7596,5 metr təşkil edəcək.

Qeyd edildi ki, Kəlbəcər-Laçın
yolunda inşa olunan birinci tunelin
(T1) uzunluğu 187 metrdir. Hazır-
da bu tunelin giriş portalının tikin-
tisi həyata keçirilir. Uzunluğu 354,4
metr olan T2 tunelində giriş
istiqaməti üzrə 115,8 metr qazma
işləri görülüb. Uzunluğu 448,7
metr olan T5 tunelində çıxış
istiqaməti üzrə 331 metr qazma
işləri aparılıb. T6 tunelinin uzun-

luğu 612,4 metrdir. Tuneldə hər bir
istiqamət üzrə ümumilikdə 537,4
metr qazma işləri yerinə yetirilib.
T7 tuneli 2420,1 metr uzunluğun-
da olmaqla inşa edilir. Tunelin hər
bir istiqaməti üzrə ümumilikdə 532
metr qazma işləri görülüb. Bu
tunellərdə giriş və çıxış olmaqla
hər iki istiqamətdə qazma, partlat-
ma və qırıcı üsullarla qaya qrunt-
lardan ibarət hissələrin
kənarlaşdırılması işləri davam
etdirilir.

Bildirildi ki, layihələndirilən
digər tunellərdə isə işlərə
mərhələlərlə başlanılması nəzərdə
tutulur. T3 tuneli 900,2 metr, T4
tuneli 853,7 metr, T8 tuneli 230
metr, T9 tuneli 700 metr, T10 tuneli
200 metr, T11 tuneli 320 metr və
T12 tuneli 370 metr uzunluğunda
olacaq.

Diqqətə çatdırıldı ki, Kəlbəcər-
Laçın avtomobil yolu boyunca tor-
paq yatağı üçün təməlin hazırlan-
ması, yamacların formaya salın-
ması, 12 düzbucaqlı və 4 dairəvi
borunun inşası işləri davam
etdirilir.

Kəlbəcər və Laçın rayonlarını
birləşdirən bu avtomobil yolu 2, 3

və 4 hərəkət zolaqlı olmaqla, birin-
ci, ikinci və üçüncü texniki
dərəcələrə uyğun olaraq inşa
edilir. Yolun ilk 38 kilometrlik
hissəsində suların ötürülməsini
təmin etmək məqsədilə ümumi
uzunluğu 3348 metr olan 60
dairəvi boru, həmçinin zəruri yer-
lərdə ümumi uzunluğu 1038 metr
olan 9 avtomobil körpüsünün
inşası nəzərdə tutulur.

Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu
başlanğıcını Kəlbəcər rayonunun
Qamışlı kəndindən götürməklə
işğaldan azad edilmiş Laçın ray-
onunun ərazisindən keçir. Yeni yol
bu rayonların bir çox yaşayış mən-
təqələri ilə yanaşı, rayon mərkəz-
inə və yenicə inşasına başlanılmış
Laçın Beynəlxalq Hava Limanına
qədər rahat gediş-gəlişi təmin
edəcək.
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Vətən müharibəsi şəhidi 
Rüstəm Hacıyevin ad günü 
məzarı önündə qeyd olundu

Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan Tərtər ray-

onunun Yuxarı Qapanlı kənd sakini Hacıyev
Rüstəm Firqani oğlununun doğum günü məzarı
önündə qeyd olunub.

Bu münasibətlə Tərtər Rayon İcra
Hakimiyyətində Vətən müharibəsi iştirakçıları və
şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Ülvi
Nəcəfov, YAP Tərtər rayon təşkilatının sədri Eldar
Əsədov, şəhidlərin ailə üzvləri, qazilər, veteranlar,
kənd sakinləri və şəhidin yaxınları şəhidin məzarını
ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzüb, ruhuna
dualar oxuyublar.

Rüstəm Hacıyev 1999-cu ilin sentyabr ayının
22-də Tərtər rayonunun Yuxarı Qapanlı kəndində
anadan olmuşdur.

Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Hacıyev
Rüstəm 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Kəlbəcərin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşıb. Sentyabrın 29-da Kəl-
bəcər rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə
şəhid olub. Tərtər rayonu Yuxarı Qapanlı kəndində
dəfn olunub.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası
zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
ölümündən sonra “Hərbi xidmətlərə görə”, "Vətən
uğrunda" və "Kəlbəcərin azad olunmasına görə"
medalları ilə təltif olunub.

Şəhidimiz son 
mənzilə yola salındı

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan

istiqamətlərində törədilən genişmiqyaslı təxribatın
qarşısı alınarkən şəhid olmuş Laçın rayonunun
Sadınlar kəndindən olan Azərbaycan ordusunun
zabiti, leytenant İsgəndərov Qorxmaz İsgəndər
oğlunun nəşi  Ağcabədi rayonuna gətirilərək Taxta
Körpü ərazisindəki məzarlıqda dəfn olunub.

Böyük izdihamla keçirilən vida mərasimində
rayon rəhbərliyi, şəhid ailələrinin üzvləri, rayon icti-
maiyyəti iştirak edib. Şəhidin ruhuna dualar oxunub,
müxtəlif şüarlar səsləndirilib.

Dəfn zamanı əbədi xatirə kimi saxlanılması
üçün üçrəngli  müqəddəs bayrağımız şəhidin atası-
na təqdim olunub.

Sentyabrın 22 də Daşkəsən
Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati
binasında keçirilən tədbir Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 13

fevral 2020-ci il tarixli, 1816 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş
“Məşğulluq Strategiyasının həyata
keçirilməsinə dair 2020–2025-ci illər
üçün Tədbirlər Planı”nın  4.5-ci bən-
dinin (Peşə və sahə assosiasiyaları
yaradılmasının dəstəklənməsi)
icrasının təmin edilməsi məqsədi
daşıyıb.

İclasda Daşkəsən RİH-nin məsul
işçiləri, Daşkəsən KOB dostu, Azər-
baycan Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Kon-
federasiyasının rayon bölməsinin,
Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rayon
xidmət şöbəsinin, dövlət idarələri və
ictimai xidmət təşkilatlarının, təhsil,
səhiyyə və mədəniyyət işçiləri
həmkarlar ittifaqlarının rayon

komitələrinin nümayəndələri, rayon
bələdiyyə şurasının sədri  və müx-
təlif sahələrdə fəaliyyət göstərən
sahibkarlar iştirak ediblər.

İclas Daşkəsən RİHB-nin müavini-
Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və pro-
qnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri
Vüqar Məmmədovun sədrliyi ilə keçir-
ilib. Daşkəsən RİH-nin başçısı Əhəd
Abıyevin adından iştirakçılara salam-
larını çatdırdıqdan sonra Vüqar Məm-
mədov bildirib ki, peşə və sahə assosi-
asiyaların yaradılması sosial dialoqun
inkişaf etdirilməsi və qeyri-formal
əmək münasibətlərinin qarşısının alın-
ması, sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da
genişləndirilməsi, məşğulluğun artırıl-
ması, məlumatlılıq səviyyəsinin yük-
səldilməsi, sahibkarların maraqlarının
müdafiəsi baxımından çox əhəmiyyət-
lidir. 

İcra başçısının müavini çıxışında
məlumat verib ki, Daşkəsən rayonu

üzrə 2022-ci ilin 6 ayı ərzində 165
min manat yerli özəl investisiya
qoyuluşu olmuşdur ki, bunun
sayəsində 14 yeni iş yeri
yaradılmışdır. Rayona investisiya
cəlb olunması məqsədilə ərazidə
kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı və emalı, sənaye, energeti-
ka, tikinti, ticarət, nəqliyyat, telekom-
munikasiya və poçt, maliyyə və
bank, turizm və  digər xidmət
sahələri üzrə mövcud vəziyyət,
məlumatlar kütləvi informasiya
vasitələri ilə hərtərəfli təşviq olun-
muşdur.

Digər çıxış edənlər də, rayonda
peşə və sahə assosiasiyaları
yaradılmasının dəstəklənməsinin
vacibliyini qeyd edib, müxtəlif
mülahizələr irəli sürüblər.

İclasda diqqətə çatdırılıb ki,
sahibkarlara öz fəaliyyət göstərdik-
ləri istiqamətlərdə tələb olunan ixti-
saslı işçilərin hazırlanmasında
Dövlət Məşğulluq Agentliyi və rayon-
da fəaliyyət göstərən Peşə məktəbi
vasitəsilə də müvafiq köməkliklər
olunur.

Rayon ərazisində müxtəlif
sahələr üzrə fəailiyyət göstərən
sahibkarlar tərəfindən  assosi-
asiyaların yaradılması üçün
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
və Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilat-
ları Milli Konfederasiyası tərəfindən
qanunamüvafiq dəstək göstə -
riləcəkdir.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
və Gəncə Regional Mədəniyyət
İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü, "Azərbaycan
Respublikasının Qabaqcıl Təhsil
İşçisi", Prezident təqaüdçüsü, alim-
şair Bayram Ağrıdağın (Apoyev)
"Şuşanamə" kitabının təqdimat
mərasimi keçirilib.

Təqdimatda Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayra-
mov, AMEA-nın Gəncə Bölməsinin
sədri, akademik Fuad Əliyev, YAP
Gəncə şəhər təşkilatının sədri Ramil
Orucov, Gəncə Regional Mədəniyyət
İdarəsinin rəisi Vasif Cənnətov, Azər-
baycan Yazıçılar Birliyinin Gəncə
Bölməsinin nümayəndələri, şəhər
ziyalıları, idarə, müəssisə və təşkilat
rəhbərləri iştirak ediblər.

Əvvəlcə Vətən müharibəsi

şəhidlərinin ruhu bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib.

Niyazi Bayramov çıxışında bildirib
ki, Şuşa fatehləri və Qarabağ
şəhidlərinə həsr olunan "Şuşanamə"
kitabı şəhidlərimizin və müharibə işti-
rakçılarımızın xatirəsinin daim əbədi
saxlanılması üçün atılan addımlardan
biridir. O, Müzəffər Ali Baş Koman-
dan, Prezident İlham Əliyevin rəhbər-
liyi altında Rəşadətli ordumuz
tərəfindən Şuşa şəhərinin işğaldan
azad edilməsinin 44 günlük Zəfər tar-
iximizin ən önəmli hadisələrindən
olduğunu qeyd edib. Şəhər rəhbəri
yazıçı Bayram Apoyevi kitab təqdi-
matı ilə əlaqədar olaraq təbrik edib,
ona yaradıcılığında uğurlar arzulayıb.

Çıxış edən qonaqlar yazıçının
həyat və yaradıcılığına nəzər salıblar.
Bildirilib ki, Bayram Apoyev 100-dən

çox elmi-metodik əsərin, 3 mono-
qrafiyanın, 3 dərsliyin, 4 dərs və tədris
vəsaitinin, 12 metodik vəsaitin müəlli-
fidir. Bayram Apoyevin Nizami
Gəncəvinin pedaqoji görüşlərinə həsr
olunmuş 5 kitabı işıq üzü görüb.
"Şuşanamə" isə müəllifin 6-cı
kitabıdır. Kitaba müəllifin 1992-2022-
ci illər ərzində Vətən, Qarabağ,
ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı – Şuşa
və işğal olunmuş torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda qəhrəmancasına
döyüşən Azərbaycan əsgəri haqqın-
da yazdığı şeirləri daxil edilib. Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin tövsiyəsi və
dəstəyi ilə hazırlanmış və nəşrə
təqdim edilmiş kitab "Şuşa ili" və Şuşa
fatehlərinə ithaf olunub.

Tədbirdə həmçinin, 4 nömrəli
Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimləri
tərəfindən pianoda milli vətənpərvərlik
ruhunda olan musiqi parçaları ifa
olunub.

Çıxışlardan sonra Niyazi Bayra-
mov müəllifə Gəncə şəhərinin ictimai-
mədəni həyatında göstərdiyi səmərəli
fəaliyyətinə görə Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin "Təşəkkürnamə"si,
Vasif Cənnətov mədəniyyət
sahəsində göstərdiyi səmərəli
fəaliyyətinə görə Gəncə Regional
Mədəniyyət İdarəsinin  "Təşəkkü-
namə"sini təqdim ediblər.

Qeyd edək ki, tədbir yazıçı, dra-
maturq, şair, filologiya elmləri doktoru,
professor, Azərbaycan Yazıçılar Bir-
liyinin üzvü, Azərbaycan SSR əmək-
dar elm xadimi Mir Cəlal Paşayevin
Ev Muzeyində gerçəkləşib.

Daşkəsəndə peşə və sahə assosiasiyalarının 
yaradılmasının dəstəklənməsi ilə bağlı iclas keçirilib

Gəncədə "Şuşanamə" kitabının təqdimatı keçirilib
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Äöíéàíûí иíгиëàá ñиñòåìи,
ñиéàñÿò÷иëÿðи Àçÿðáàéúàí õàë гû -
íûí õиëàñкàðû, Óëó Þíäÿð,
Бюéöк Ùåé äÿð ßëиéåâ
úÿíàáëàðûíûí иíги ëà áûíäàí,

áюéöк ñиéà ñÿ òиí äÿí äÿðñ
àëìàëû âÿ юðíÿк ýюòöð ìÿ -
ëиäиðëÿð. Бåëÿки, Óëó Þíäÿð,
Бюéöк Ùåé äÿð ßëиéåâ ýöëëÿ àò -
ìà äàí, õàëгûí õàùиøи âÿ òÿëÿáи
иëÿ ùàкиìиééÿòÿ ýÿëäи,  Àçÿð -
áàé úàíû âÿ Àçÿð áàé  úàíäà éà -
øà éàí àçñàéëû õàëгëàðû áю éöк
ôÿëàкÿò äÿí õиëàñ åòäи. 

Бяли Цмуммилли лидер, Бюйцк
Щейдяр Ялийев мцлки эейимдя
тяййарядян дцшдц вя илк иши гар-
даш гырьыны баш верян Эянъябаса-
ра эетди, силащсыз, горумасыз. Гыса
мцддятдя юлкянин сабитлийини
позан бцтцн силащлы гцввяляря еля
сийаси эедиш етди ки, онлар силащла-
ры иля бирликдя эялиб “торбайа” эир-
диляр вя бир дя айылдылар ки, ъяза-
чякмя мянтягяляриндядирляр. Щеч
кимин тясяввцр етмядийи гыса бир
вахтда атяшкяс елан етди вя рес-
публикада сабитлийи йаратды. Бюйцк
щуманистлик едяряк, юмцрлцк
щябся мякум едилян о силащлы
дястялярин рящбярлярини азадллыьа
бурахараг деди: “Сиз эедин аиляля-
ринизи идаря един, сизляр дювляти
идаря етмяйя гадир дейилсиниз”. 

Бяли бир эцлля атмадан щаки-
миййятя эялди вя йасханалары той-
ханаларла явяз етди, Азярбайъаны
дцнйайа танытды, индики сабитлик,
инкишаф эюз  габаьындадыр.

Эюрцрсцнцз, Сурийада нечя
иллярдир гардаш гырьыны эедир,
Мустафа Камалын Ъцмщуриййятин
йаранмасында едилян гятлийамлар
вя йаранан эцндян бу эцня
эядяр гардаш ганы ахыдылыр. Инаны-
рыг ки, Тцркийянин индики баш нази-
ри Ряъяб Тяййиб Ярдоьан ъянаб-
лары, Щейдяр Ялийев сийасятиндян
дярс алараг  Тцркийядя йцз иля
йахын давам едян гардаш гырьыны-

на сон гойаъагдыр.
Сяддам кими диктатор ган

тюкяряк щакимиййятя эялди, эедян
эцня гядяр щямвятянляринин
ганыны тюкдц вя башына эялянляр

щамыйа мялумдур. 
Беля диктаторларын сайыны артыр-

маг олар.
Лакин бунлардан фяргли олараг,

дцнйа сийасятчиляри юндярляриндян
олан, Улу Юндяр, Бюйцк Щейдяр
Ялийев бир эцлля атмадан щаки-
миййятя эялди вя мцдрик сийасяти
нятиъясиндя Азярбайъанымызы
инкишаф етмиш юлкяляр сырасына
чыхарды. Бяли, дцнйа сийасятчиляри,
рящбярляри Улу Юндяр, Бюйцк
Щейдяр Ялийев сийасятини юйряниб
вя бящрялянмялидирляр.

Çа ман кеч дикъя, Улу Юн дяр,
Бюйцк Щей дяр Ялий ев сий а ся ти нин
дя рин лий и ни да ща ай дын эюр мяк
олур. Тя сяввцр един, яэ яр Улу
Юн дяр, Щей дяр Ялий ев hаки мийй -
я тя вах  тын да эял мя сяй ди, атяш  кяс
мцга ви ля си баь лан ма сай ы ды, ер -
мя ни ляр Азяр  байъ ан тор паг ла ры на
олан тяъ авцзцнц бир аз да эе ни ш -
лян ди ря ряк, юз ля ри нин де дийи ки ми,
Эян  ся ба сар да да хил ол маг ла,
Кцря гя дяр ишь ал едя би лсяй диляр.
Бир ан лыьа тя сяввцр един, Эянъ я -
ба са рын кючкцн ля ри, ер мя нийя эи -
ров дцшян ля ри, Эцръцста на, Ру сий -
айа га чан ла ры, ма  лы-мцлкц бир
анын ичин дя ялин дян чы ха раг эи ров,
гач гын-кючкцн ща лы на дцшян хал -
гын ду ру му неъя ола би ляр ды? Îн -
суз да про блем ляр ичин дя йа шай ан
Бор ча лы ма ща лын да кы сой да ш ла ры -
мы зын ду ру му ну, Тцркий я нин
Азяр байъ ан ла вя тцрк дцнйа сы иля
яла гя си нин кясилдийини дцшцняряк
нятиъяни аьыла эятирмяк ки фай ят -
дир.Åр мя ни ля рин яли ня дцшяъ як
Ми нэ я че вир су ан ба ры нын  суйу
бу ра хыл сай ды, бир ан ба шы мы за эя -
ляъ як фаъ и я ля рин бюйцклцйцнц
дцшцнмяк ла зым дыр. Кцр чайы
щюв зя син дя олан шя щяр, рай он вя

кянд ля ри ми зин яща ли си нин ду ру му -
ну эюз юнц ня эя тир мяк ки фай ят -
дир.

Эянъ я ба са рын ишэ а лы, Ав ро па
га пы ла ры нын, Ав ро па ба за ры нын
цзцмцзя баь лан ма сы де мяк олар -
ды. Биз мяъ бу ри йе ня дя ке ч миш
"аь а мыз" олан рус чи нов ник ля ри нин
бой ун ду руьу ар ты на йал ва ра раг,
ха щиш едя ряк ке ч мя ли идик.

Щя ля мян Яли крам Щцммя то -
вун "Та лыш-Муь ан" Ре с пуб ли ка -
сын дан, онун эя ля ъяк дя Иран Ис -
лам Ре с пуб ли ка сы на бир ляш мя син -
дян, Сц рят Щцсей но вун "хан лыь ын -
дан", ши мал дан рус ла рын ля зэ и ля рин
"Саб вал" тяш ки ла ты нын яли иля Сий я -
зя ня гя дяр яра зи ид ди а сын дан, Ба -
ла кян, Гах, Гя бя ля ки ми стра те æи
бю лэ я ля ря эюз ти кян ляр дян да ныш -
мы рам.

Äцнйа дюв лят ля ри нин рящ бяр ля -
ри щу ма ни ст лийи, уза гэ ю рян лийи, яфв
ет мяйи, баь ы ш ла маьы Азяр байъ а -
нын ъа ван пре зи ден ти  Ил щам Ялий -
ев ъя наб ла рын дан юй рян мя ли дир ляр.
Ил щам Ялий ев ъя наб ла ры не чя-не чя
юмцр лцк щяб ся мящ кум олун  муш
ин сан ла ры яфв ет ди, цмид сиз аи ля ля -
ри се вин дир ди вя Азяр байъ ан да кы
мцна ги шя оъ аг ла ры ны уза гэ ю рян
сий а ся ти иля ара дан эютцрдц. Ил щам
Ялий ев ъя наб ла ры нын щу ма нист сий -
а ся ти Тцркийя, Иран, Су рийа ким
юл кя ля рин дюв лят рящ бяр ля ри ня юр -
няк ол ма лы дыр. 

"Áà êû-Òè áè ëè ñè-Úåé ùàí"
ÿ ñ  ð è í   äöíéÿ âè 
ñ ö ë ù   ìö ãà  âè ëÿ ñè 

Би зи бцтцн бу бя ла лар дан Щей дяр
Ялий е вин уза г эю рян сий а ся ти гур -
тар ды.  Îнун уза гэ ю рян сий а ся ти,
hяй а та ке чир дийи дцн йя ви
лайиhяляр, бюйцк дюв лят ляр,  бей -
нял халг бир  лик ляр, тяш ки лат лар тя ря -
фин дян дя с тяк лян ди, юл  кя  дя сий а си
са бит лик йа ран ды вя дюв ля ти миз гу -
руъ у луг йо лу на гя дям гой ду.

Сон ил ляр яща ли нин, юл кя ми зин ри фа -
щы йах  ши лаш ды, йцзляр ля пар к лар са -
лин ды, йол лар абад лаш ды рыл ды, яф са -
ня ви кюрпцляр ти кил ди, йе ни кянд -
ляр, гя ся бя ляр ин ша едил ди. 

Щюр мят ли пре зи ден ти миз, Ил щам
Ялий ев ъя наб ла ры нын опе ра тив тяш -
ки лат чы лыьы сай я син дя "Ба кы-Ти би ли -
си-Ъей щан" нефт кя мя ри, Ба кы-Яр -
зу рум газ кя мя ри вах тын да ся -
мя ря ли чя кил мя си сай я син дя,
йцзляр ля юл кя ля ри Азяр байъ а на
баь ла ды.  Бу ин ки ша фа эю ря, ин ди
дцнйа дюв лят ля ри ис тя ся ляр дя, ис -
тя мя ся ляр дя би зи дя с тяк ля мяк -
дя дир ляр. 

Хяй а лым мя ни о ил ля ря апар ды,
Улу Юн дяр ля олан эюрцшцм йа да
дцшдц.....

1992-ъи илин де кабр айы иди.Щяр
йер дя щяръ-мяръ лик щюкм
сцрцрдц. Ъяб щя дя ита ят сиз лик, юз -
ба шы на лыг йа ран мыш, эцнц-эцндян
тор паг ла ры мыз ял дян эе дир, шя щид -
ля ри ми зин сайы ар тыр ды. Азяр байъ ан
йас ичин дя иди.  Юл кя ми зин щяр йе -
рин дя йа с ха на лар гу рул муш ду. Щяр
эцн ъяб щя дян хо ша э ял мяз хя бяр -
ляр эя лир ди. Щеч ким, щеч ки мин
яри зя си ни оху маг ис тя мир ди. Äе -
мяк олар ки, юл кя  ида ря олун маз
ха о са че в рил миш ди.

Йу ха ры да гейд ет дий им  ки ми,
о дювр ляр дя Азяр байъ ан да бюйцк
щяръ-мяръ  лик ляр нятиъясиндя вя -
тян даш мцща ри бя си нин ба ш ла ма сы на
зя мин йа ран мыш ды, гар даш гы рь ы ны
ба ш ла мыш ды. Бу ну эю рян халг, хал -
гы мы зын да щи оь лу, язя ли вя ябя ди
мил ли ли де ри миз Щей дяр Ялий ев ъя -
наб ла ры ны Ба кыйа дя вят ет ди. Щей -
дяр Ялий ев йе ни дян ща ки мийй я тя
эял ди вя та ри хи ми зи, ди ни ми зи, ди ли -
ми зи, мя ня вийй а ты мы зы, пар ча лан -
маг цзря олан Вя тя ни ми зи хи лас
ет ди.

Î, Азяр байъ ан хал гы ны, Азяр -
байъ ан дюв ля ти ни мящв ол маг дан,
дцнйа хя ри тя син дян си лин мяк дян
бир дя фя лик хи лас ет ди.  Юл кя миз дя
йа шай ан мил ли аз лыг лар Щей дяр
Ялий е ви, онун апар дыьы дцнйя ви
сий а ся ти ни бюйцк мя щяб бят ля се -
вир ляр вя дя с тяк ляй ир ляр. Бу се вэи,

бу мя щяб бят хал гы мы зын цряй ин дя
ябя ди га лаъ аг. Чцнки хал гы мыз вя
юл кя миз цчцн та лейцклц ан лар да,
дцшмян ля ри миз ет ник аз лыг ами лин -
дян ис ти фа дя ет мяк ис тя ди ляр.
Азяр байъ ан хал гы нын ай рыл маз

щис ся си олан аз сай лы хал г ла ры фя ла -
кят гар шы сын да иди ляр. Мящз вах -
тын да ща ки мийй я тя халг тя ря фин дян
эя ти ри лян Щей дяр Ялий ев ъя наб ла ры
он ла ры бу фя ла кят дян хи лас ет ди.

Цч са а та гя дяр о мцдрик ин -
сан ла сющ бят етдiк. Îл дугъа са кит,
сябр вя тям кин ля би зи дин ля ди.
Мцдрик, гайь ы лы, ма ви оке ан лар
ки ми сон суз, дя рин вя мя на лы
эюз ля ри иля  сан ки ин сан ла рын гял би -
ни, дцшцнъя си ни охуй ур ду. Çа ман
кеч дикъя, щя ги гя тян онун ня гя -
дяр уза гэ ю рян сий а ся тя ма лик ол -
дуь у ну да ща чох дярк ет дим.  Î,
Азяр байъ а ны мы зын ин ки ша фы вя дир -
чял дил мя си цчцн бир чох мцга ви -
ля ляр  вя кон тракт лар баь лай ыб,
дяй яр ли эюрц шляр ке чи риб. Бу
мцга ви ля ляр ля о, Азяр байъ а ны мы зы
дцнйа дюв лят ля ри ня та ныт ды, дцнйа
дюв лят ля ри ни Азяр байъ а на баь ла ды
вя дцнйа сящмдар ла ры ны Азяр -
байъ а на сяр майя гой маьа сювг
ет ди. Азяр байъ а ны мыз цчцн чох
дяй яр ли олан бу мцга ви ля ляр дян
би ри дя "Ба кы-Тби ли си-Ъей щан"яс -
рин мцга ви ля си дир. Бу мцга ви ля -
нин им за лан ма сы ны  дц шц нян дя,
ин са на йал ныз иг ти са ди мян фя ят вя
нефт их раъ а ты эя лир. Ла кин бу мя -
ся ля ба ря дя дя рин дян дц шц нян  дя
эюрцрцк ки, мцдрик ин сан, хал гы -
мы зын улу юн дя ри, Щей дяр Ялий ев
бу мцга ви ля иля Азяр байъ ан,
Эцръцстан, Га за хы с тан, Тцркмя -
ни с тан, Тцркийя, Ав ро па нын бир сы -
ра дюв лят ля ри ни, еляъя дя АБШ-ны
вя бу юл кя ляр ля яла гя си, баь лы лыьы
олан юл кя ля ри би ри-би ри ня баь лай ыб
вя са зиш сиз, мцга ви ля сиз бу юл кя -
ляр ара сын да сан ки сцлщ мцга ви ля -
си им за лай ыб. Бу юл кя ляр бун дан
бе ля би ри-би ри нин мцда фи я си ня
галх маьа, би ри-би ри нин сюзцнц де -
мяйя, ар ха дур маьа, йар дым ет -
мяйя мяъ бур дур лар. Чцнки Улу
Юн дя рин уза гэ ю рян сий а ся ти сай я -
син дя бу юл кя ляр юз ля ри дя бил мя -

дян би ри-би ри ня баь лан ды вя юзц
дя еля эцълц гцввя иля баь лан ды
ки, бу баь лы лыьы щеч бир гцввя по -
за бил мяз.

(daâamû sÿh.9-da)
(ßââÿli sÿh. 8-dÿ)

gцllЯ atmadan hakИmИyyЯtЯ  
gЯlЯn dцnya sИyasЯtЧИsИ
“Əsrin müqaviləsi”ndən 28 il ötdü
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Щюр мят ли пре зи ден ти миз Ил щам
Ялий ев ъя наб ла ры вах тын да “Ба кы-
Тби ли си-Ъей щан” нефт кя мя ри нин
ин ша сы на ба ш ла ды, онун ла бя ра бяр
“Ба кы-Гарс” газ кя мя ри нин бцню -
в ря си ни гой ду вя hяйата кечирди.
Азяр байъ а ны мыз цчцн щяй а ти ящя -
мийй я ти олан “Ба кы-Ахал ка ла ки-
Гарс” дя мир йо лу нун мц га  ви ля си -
ня гол чяк ди вя Эцръцстан,
Тцркийя  рящ бяр ля ри иля бир лик дя,
бу прой ек тин тя мя ли ни гой ду vя
baшa чatmaq üzredir. . Бу мцга -
ви ля ляр бир чох юл кя ля ря бюйцк
щяй а ти ящя мийй ят кясб ет ся дя,
щяр за ман би зи вя би зим ки ми юл -
кя ля ри “бой ун ду руг”да сах лай ан
Ру сийа ки ми ще э е мон юл кя ля ря
сяр фя ли дей ил ди. Не чя ил ляр дир ки,
Га ра баь мя ся ля си ни мей да на
атан вя щял ли ня янэ ял олан Ру -
сийа, эцнц-эцндян гцдрят ля нян,
эцъ ля нян вя Ав ро па бир лий и ня,
НА ТÎ-йа йа хын ла шан Азяр байъ а -
ны вя Эцръцста ны ишь ал ет мяк
цчцн йе ни йол лар ах тар ды вя Га ра -
баь ки ми, ба ба ла ры Ни ко лай ын дюв -
рцн дян йан ды ры лан оъ аь ын оду ар -
ты рыл ды. Эцръцста нын ся бир сиз пре зи -
ден ти Са а каш ви ли нин уъ ба тын дан
оъ аьа бен зин тюкцлдц. Ня тиъ я дя,
Ру сийа Эцръцста ны ишь ал ет мяк ис -
тя ди.Бюйцк ар зу лар ла йа шай ан Ру -
сийа, ясрляр дир щязм ет дийи Ба кы
неф ти нин Ав ро пайа няг ли ни син ди ря
бил мир ди. Îна эю ря дя Эцръцстаны
ишь ал ет мяк ис тя ди ки, бял кя Азяр -
байъ ан вя Азяр бай- ъ ан неф ти
онун их тий а ры на кеч син вя Азяр -
байъ ан йе ни дян Ру сий а нын бой ун -
ду руь у на эир син.

Ла кин Ру сийа щя ля дя ба ша
дйшмяк ис тя мир ки, юл мяз Цмум -
мил ли ли дер Бюйцк Щей дяр Ялий ев
ъя наб ла ры Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы, Азер байъ ан хал гы цчцн еля
бир иг ти са ди-сий а си йол гой уб эе диб
ки, бун дан бе ля ис тя ся ляр дя
Азяр бай са ны Ру сий а нын яса ря ти ал -
ты на са ла бил мяй яъ як ляр. Неъ я ки

Ру сийа Эцръцста ны ишь ал едя бил -
мя ди вя Эцръцстан дан чы ха ры лар -
кян Îсе тий а ны вя Аб ха зий а ны ишь -
ал едя ряк,  мцстя гил дюв лят елан
ет ди. Юзц дя дцшцнмя дян ба шы ны
бя лайа сал ды.

Îн да эю ря сян Ру сийа йцз ил -
ляр дир юз азад лыг ла ры уь рун да
мцба ри зя апа ран че чен хал гы нын
вя Че че ни с та нын, Та та ры с та нын,
Баш гырд с та нын вя ди э яр мух тар ви -
лай ят ля рин мцстя гил лий и ни нийя вер -
мир вя нийя та ны мыр?  .Äе мя ли,
инам ла дейя би ля рик ки, юл мяз
Цмум мил ли ли де ри миз Бюйцк Щей -
дяр Ялий ев дцща сы вя Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын пре зи ден ти, щюр -
мят ли Ил щам Ялий ев  зя ка сы сай я -
син дя "Ба кы-Тби ли си-Ъей щан" яс рин
мцга ви ля си Эцръцста ны ишь ал ол -
маг дан хи лас ет ди.Вя бу мцга ви -
ля сай я син дя  Азярбайъанла
Эцръцстан арасында бир дя фя лик са -
бит лий ин  тя мял да шы нын гой ул ма сы
де мяк дир вя Эцръцстан мя ся ля си
бу на сцбут дур. Бцтцн дцнйа иъ ти -
ма ийй я ти нин эюзц гар шы сын да Ба -
кы-Тби ли си-Ъей щан" яс рин мцга ви -
ля си ня им за ат мыш юл кя ляр вя би ла -
ва си тя бу прой ек тя баь лы олан шир -
кят ляр  галх ды, Ру сий айа бей нял -

халг га нун лар чяр чи вя син дя тя сир
ет ди ляр вя ишь ал чы рус ор ду су ну
Эцръцстан дан чы харт ды лар. Вя
Эцр ъцста нын НА ТÎ-йа цзв ол ма -
сы мя ся ля си сцрят лян ди рил ди. Бу

мя ся ля ля ри эю рян  ер мя ни ляр дя
бу щя ги гя ти эюрцр вя Азяр бай-  ъ -
ан ла олан кон флик тин щял ли йол ла ры ны
ах та рыр. Ар тыг ер мя ни ляр дя эюрцр
ки, Ру сийа он ла ры чы хыл маз бя лайа
са лыб вя бу бя ла нын щял ли тор паг ла -

рын гай ы ды шы вя гон шу луг да сцлщ
шя ра и тин дя йа ша маг дыр. Îна эю ря
дя "Ба кы-Тби ли си-Ъей щан" яс рин
мцга ви ля си ни, "Ба кы-Тби ли си-Ъей -
щан" ÿñ ðиí äöíéÿ âи ñöëù ìöгà -
âи ëÿ ñи ад лан дыр саг да ща дцзэцн
олар. 

Бя ли, да ныл маз факт дыр ки, бу
эцн мин ляр ля мцхтя лиф дцнйа юл -
кя ля ри нин шир кят ля ри, сящмдар ла ры
Азяр байъ ан да бцню в ря са лыб ча лы -
шыр лар. Азяр байъ а ны мыз эцнц-
эцндян гцдрят ля нир, ин ки шаф едир,
эю зял би на лар уъ ал ды лыр, явя зо лун -
маз йол лар са лы ныр, яф са ня ви кюр -
пц ляр гу ру лур, фа б рик вя за вод лар
ачы лыр. Юл кя ми зин щан сы эу шя си ня
эе дир сян эет эю зял пар к лар, ис ти ра -
щят зо на ла ры, абад йол лар эю ряр -
сян. Ре с пуб ли ка мы зын бцтцн шя -
щяр, гя ся бя вя кянд ля рин дя йе ни,
эю зял эюз ох шай ан би на лар ти ки лир,
уъ гар рай он ла ры мы за газ вя ра щат
йол лар чя ки лир. Кцчя ля ри миз дя,
щяй ят ля ри миз дя, яй а лят ля ри миз дя
мцхтя лиф че шид ли вя мар ка лы ра щат
ма шын лар эюз ох шай ыр. Хал гы мы зын
мад ди ду ру му эцнц-эцндян йах -
шы ла шыр, ялил вя гоъ а ла рын, им тий аз -
лы вя тян да ш ла ры мы зын ма а ш ла ры ар -
тыр. Хал гы мыз фи ря ван щяй ат сцр -
мяйя ба ш лай ыб. 

Биз ина ны рыг ки, хал гы мыз Улу
Юн дя рин хид мят ля ри ни щеч вахт

унут май аъ аг, да им Щей дяр Яли- й -
ев сий а ся ти ни дя с тяк ляй яъ як! Азяр -
бай ъ ан хал гы  Бюйцк Щей дяр Ялий -
ев идей а ла ры нын щяй а та ке чи рил мя си
на ми ня,  юм рцмцзцн со ну на ки ми
ча лы шаъ аь ыг вя онун идей а ла ры ны йа -

шат маг цчцн, мющ тя рям пре зи ден -
ти миз, Ил щам Ялийев ъя наб ла ры на
йа хын дя с тяк олаъ аь ыг. Щюр мят ли
пре зи ден ти миз Илщам Ялий ев ъя наб -
ла ры нын ин ди ки ха риъи вя да хи ли сий а -
ся ти ня тиъ я син дя Вя тя ни миз эцнц-
эцндян чи чяк ля нир, эю зял ля шир. Биз
ина ны рыг ки, Вя тя ни миз Азяр бай сан
дцн- йа нын ин ки шаф ет миш юл кя ля ри -
нин юн сы ра ла рын да олаъ аг дыр вя
щюр мят ли пре зи ден ти миз Ил щам
Ялий ев ъя наб ла ры нын бу сий а ся ти
ня тиъ я син дя ня ин ки тякъя Азяр -
байъ ан да, еля- ъя дя Гаф газ да
сцлщ вя ямин-аман лыг бяр па олаъ -
аг вя дцнйа нын гцдрят ли юл кя ля ри
би зим ля до ст луг вя ямяк да ш лыг  ет -
мяйя ча лы ша ъаг  лар.

Хал гы мыз Ре с пуб ли ка мыз да
баш ве рян иъ ти маи-сий а си ща ди ся ля -
ри эюрцр, дяй яр лян ди рир вя ла зы -
мынъа гий мят лян ди рир. 

Ща мыйа мя лум дур ки, щюр -
мят ли пре зи ден ти миз Ил щам Ялий ев
ъя наб ла ры, ис тяр юл кя да хи лин дя, ис -
тяр ся дя дцнйа дюв лят ля ри ара сын -
да, апар дыьы мцд рик сий а ся ти ня -
тиъ я син дя дцнйа дюв лят ля ри эцнц-
эцндян гцдрят ля нян Азяр  бай са ны -
мыз ла, онун рящ бя ри щюр мят ли пре -
зи ден ти миз Ил щам Ялий ев ъя  наbла -
ры иля ще саб ла шыр лар вя она щюр мят
вя гайьы иля йа на шыр лар бе ля йа -
наш ма хал гы мыз цчцн, Ре с пуб ли -

ка мыз цчцн фяхрдир.
Бя ли, бу эцн щюр мят ли Пре  зи ден -

ти миз Ил щам Ялий е вин хош ся да ла ры
ре с  пуб ли ка мы зын щяр йе рин дян эя -
лир.Яй а лят ля ри ми зин ин ки ша фы цчцн,
инам ла де мяк олар ки, щяр эцн бир
не чя пар к лар, йе ни мяк тяб би на ла ры,
хя с тя ха на лар, ид ман ком плек с ля ри,
фа б рик вя за вод лар,мцхтя лиф елм
оъ аг ла ры нын ачы лы шы ны едир. Бу иш ляр
ин кар едил мяз  дир. Хал гын эюзц тя ря -
зи дир дей иб ляр. Биз ина ны рыг ки, хал -
гы мыз юл мяз Улу Юн дяр Бюйцк
Щей дяр Ялий ев ъя наб ла ры нын сий а -
ся ти ни  щяй а та ке чи рян, щюр мят ли
пре зи ден ти миз Ил щам Ялий ев ъя наб -
ла ры на арха ола ъаг лар.

Инамла демяк олар ки,
президентимиз Илщам Ялийев ъя -
наб ларынын индики сийасяти няти -
ъясиндя Вятянимиз эц нц-эцндян
чичяклянир, эю зялляшир вя дцн йанын
инкишаф етмиш юлкяляринин юн
сыраларыда юзцня йер ту туб.

Щàçûðëàäû:
Òàùèð СЦЛЕЙМАН

gцllЯ atmadan hakИmИyyЯtЯ  
gЯlЯn dцnya sИyasЯtЧИsИ
“BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN” ƏSRİN DÜNYƏVİ SÜLH MÜQAVİLƏSİ
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Mahmud bəy Bala bəy oğlu
Səfikürdski

Doğum tarixi 1898-ci il
Doğum yeri Səfikürd kəndi
Vəfatı 1977-ci il

Həyatı
Bala bəyin üçüncü oğlu

Mahmud bəy 1898-ci ildə
Səfikürd kəndində dünyaya boy
göstərmişdi. 1909-cu ildə
Gəncə gimnaziyasına daxil
olmuşdu. Gimnaziyanı bitir-
mədən orduya çağrılmışdı. Rus
qoşunlarının tərkibində rumın
cəbhəsində döyüşlərdə iştirak
еtmişdi. Hərbi xidmətdən sonra
Gəncəyə dönmüşdü. Gəncənin
müsəlman-türk əhalisinin rus-
ların himayəsi ilə еrmənilər
tərəfindən kütləvi şəkildə qırıl-
masının qarşısının alınmasında
yеni yaradılmış «Yaşıl

qvardiya» adlı özünmüdafiə
dəstəsinin tərkibində çıxış
еtmişdi. «Yaşıl qvardiya»
əsasən gənclərdən,
tələbələrdən ibarət idi. Mahmud
bəy Səfikürdskinin döyüş
təcrübəsini nəzərə alaraq, onu
qvardiyanının sədr müavini
təyin еtmişdilər. Gimnaziyanı
1919-cu ildə başa vurduqdan
sonra bir müddət Gəncə Dairə
məhkəməsində müstəntiqliyə
namizəd kimi hüquq еlminin
incəliklərini öyrənməyə
çalışmışdı. Еlə həmin il o,
Bakıda BDU-nin tibb fakültəsinə
daxil olmuşdu. Ailə vəziyyəti və
maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar
olaraq işləmək fikrinə düşmüş
və ƏMT-nın rəisi Nağı bəy
Şeyxzamanlı Gəncə hadis-
ələrindən Mahmud bəyi

tanıyırdı. Və şübhəsiz ki, onun
ƏMT rəisinin müavini kimi
mürəkkəb və məsuliyyətli vəz-
ifəyə təyin еdilməsi həm də
onların bir-birilərini yaxşı tanı-
malarından irəli gəlirdi. Arxiv
matеriallarından məlum olur ki,
Mahmud bəy Səfikürdski ƏMT-
da rəis müavini kimi 1919-cu
ildə noyabr ayının 15-dən
martın 6-dək ƏMT-nın (əksinqil-
abla mübarizə təşkilatının) rəis
müavini vəzifəsində çalışmışdı.
O da bu vəzifədə hümmətçiləri
təmsil еdirdi. Çünki razılığa
əsasən, ƏMT rəhbərliyi iki par-
tiyadan təmsil olunmalı idi.
ƏMT-nın rəis müavini vəzifəsi
də hümmətçilərin payına
düşürdü. Ancaq bütün bunlara
baxmayaraq, arxiv sənədlərinin
də təsdiq еtdiyi kimi Mahmud

bəy bu vəzifədə özünu lay-
iqincə apardı, gənc rеspub-
likanın təhlükəsizliyinin təmin
еdilməsində öz bacarığını

əsirgəmədi. Xüsusən də еrməni
cəsuslarına və dеnikinçilərə
qarşı mübarizədə Mahmud bəy
Səfikürdski bütün imkanlarını
səfərbər еtmişdi. Onu da dеyək
ki, əldə еdilmiş matеrialların
(MTN-nin arxivi, PR-1752 saylı
istintaq işi) bir qismində onun
bolşеviklərə qarşı da çıxışı qеyd
еdilir. Buna əlavə olaraq onu da
dеmək olar ki, Nağı bəylə
Mahmud bəyin barəsində
söylənilən fikrə bir söykənəkdir.
28 aprel işğalından sonra bir
qrup hümmətçi Azərbaycan
Fövqaladə Komissiyasında işə
qəbul еdildi. Onlardan biri də
Mahmud bəy idi. Bu еlə çox
uzun çəkmədi. 22 noyabr 1920-
ci ildə onun həbs еdilməsi
barədə 1906 saylı ordеr imza-

landı. Bir gün sonra onu Quba
şəhərində həbs еdib Bakıya
göndərdilər. Onu kommunistlərə
qarşı çıxış еtməkdə
günahlandırırdılar. Ziddiyyətli
ifadələrin nəticəsində Mahmud
bəy Səfikürdski haqqında 21
yanvar 1921-ci ildə qərar
çıxırıldı: o, tutduğu vəzifəsində
qala bilməz. Ancaq onun
«cinayət»ləri sübuta yеt-
mədiyindən həbsdən azad
еtmişdi. Təqiblər davam еdirdi.
Bеlə bir vəziyyətdə Mahmud
bəy Səfikürdski Azərbaycanı
tərk еtmək məcburiyyətində
qaldı. Öncə Yuqoslaviyada
yaşayıb ticarətlə məşğul oldu.
Sonra Türkiyədə yеrləşdi.
Mahmud bəy 1977-ci ildə vəfat
еdib.

Mahmud bəyin Əli bəy adlı
oğlu, Mələk xanım, Bilqеys
xanım və Lеyla xanım adlı
qızları var.

Goranboyun Səfikürd kəndi
ərazisində 5 min il yaşı olan yeni
yaşayış məskəni aşkar edilib.
«Göl yeri» ərazisində aparılan
qazıntı nəticələrinin qədim dövr
tarxinin öyrənilməsinə töhvə
olduğu bildirilir. Yaşayış yerindən
çiy kərpij , qazma şəklində evlər,
təsərrüfat quyuları, ojaq yerləri, 3
insan skeleti, saxsı qablar və
çoxlu sayda bəzək əşyaları
tapılıb. Ərazidə tədqiqat aparan
mütəxəsislərin fikrincə qazıntı
işlərinin nəticəsi Azərbayjan arx-
eologiyasında az öyrənilən və
mübahisələrə səbəb olan
məsələlərə aydınlıq gətirəcək.
Yeniliklər əsasən ilk Tunj

dövrünə qədərki mərhələni əhatə
edir.

Tapılan kiçik öküz fiquru isə bu
dövrdə insanların «toxa»
əkinçiliyindən «xış»a keçdiyinə
dəlalət edir. Bundan başqa metaldan
dəmir ujluqlu kəsiji alətlərin hazırlan-
masında istifadə olunan «bitum»
məhlulu da aşkarlanıb ki, bu əvvəlki
arxeoloci qazıntılar zamanı az miq-
darda olduğundan indiyədək onun
tərkibi öyrənilməmiş qalıb.

Dövrlərə şahidlik edən bu daş
natiqlərin hər parçası tarixin qaranlıq
səhiflərini nurlandıran məşəl kimidir.
O işıqda isə əcdalarımızın getdiyi
yollara yolçuluq etmək insana
mənəvi rahatlıq verir. 

Goranboyda 4500 il tarixi
olan yaşayış məskəni aşkar
edilib. Müzəffər Hüseynov:
"Hazırda ərazinin hələ ki,
100 kvadratmetri araşdırılır”.
Goranboyda 4500 il tarixi
olan yaşayış məskəni aşkar
edilib. Tarixi abidə rayonun
Səfikürd kəndi ərazisində
tapılıb. Ekspedisiya qrupu-
nun üzvü, arxeoloq Müzəffər
Hüseynovun sözlərinə görə
2 il əvvəl aparılan tədqiqat-
lar zamanı bu ərazidə
içərisində 10-dan çox
insanın dəfn olunduğu
kurqan aşkar edilmişdi. 

“Sonradan aparılan araşdır-
malar nəticəsində isə müəyyən-
ləşib ki, qara arxac adlanan bu
sahədə yaşayış məskəni də

mövcud olub və yaşayış yeri
təqribən 2 hektar ərazini əhatə
edib. Qazıntılar nəticəsində
tapılan maddi mədəniyyət
nümunələri hələlik bu ərazidə
yaşayan insanların toxuculuq və
dulusçuluqla məşğul olduğuna
dəlalət edir”, - deyə o bildirib. 

Bundan başqa arxeoloqların
ehtimallarına görə tapılan hey-
van sümükləri vasitəsilə o
dövrün heyvanat aləmi barədə
də informasiya əldə etmək
mümkün olacaq. 

Müzəffər Hüseynov əlavə
edib ki, 2 ha ərazidə yaşayan
insanların həm yaşayış yerləri,
həm də təsərrüfat sahələri var.
“Yəni burada onlar həm çörəklər
bişirib, həm də, qab-qacaq
hazırlayıblar. Hazırda biz onun
hələlik 100 kvadratmetrini
araşdırırıq”, -deyə o vurğulayıb. 

Son zamanlar Goranboy
rayonunun Səfikürd kəndi
ətrafında geniş çöl-tədqiqat
işləri aparılıb. Bu işlərin
nəticəsində isə rayon üçün
ilkdəfə olaraq eneolit
dövrünə aid yaşayış
məskəni aşkar edilib. Həmin
yaşayış məskənində
aparılan kəşfiyyat xarakterli
qazıntı nəticəsindəabidənin
e.ə. V minilliyə aid olduğu
müəyyən edilib. 

AMEA-nın Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitutunun arxe-
oloqu Müzəffər
Hüseynovunsözlərinə görə,
burada eyni zamanda çoxlu
saxsı məmulatlar da aşkar
olunub. Bundan əlavə, kənd

ətrafinda son tunc-ilk dəmir
dövrünə aid ikitorpaq qəbir
tapılıb və qazınti nəticəsində
qəbirlərdən gil qablar, müxtəlif
materiallardan, tuncdan bəzək
əşyaları - muncuqlar, qolbaq yə
sırğalaraşkar edilib.
Ekspedısiyanın əsas uğurların-
dan biri Səfikurd kəndi yaxın-
lığında onun cənub-şərq
tərəfindən ilk tunc dövrünə,
b.e.ə. III minilliyəaid kurqan
abidəsinin aşkar edilərək qazıl-
ması olub.

Arxeoloq Müzəffər
Hüseynov onu da bildirdi ki,
kurqanın diametri 16 metr,
hündürlüyü 2,8 metrdir. Kurqan
hündürlüyü 18-20 metrolan
uzunsov-oval formalı təpənin
üzərində qurulub. Qazıntı
zamanı kurqan örtüyündə son
tunc dövrünə aid bir qəbir
abidəsi də aşkar
edilərəkqazılıb. Kurqan
örtüyündən aşkar olmuş salla-
ma qəbir 2x1 metr ölçüdə olub,
110 sm dərinlikdə dəfn edilib.

Qəbirdə müxtəlif forma yə
ölçüdə 5 ədəd saxsı qab,
əqiqdən hazırlanan 72 ədəd
muncuq, 1ədəd tunc iynə, 3
ədəd kəsici alət aşkaredilib.
Əsas kurqanaltı oəbir çox
maraqlıdır.

Arxeoloq M.Hüseynov onu
da bildirdi kı, bu qəbir kam-
erasının divarları iri ölçülü

əhəng daşlarından tikilib.
Kurqanaltı kamera isəsərdabə
tiplidir. Sərdabənin divarlarının
hündürlüyü 145 sm-dir. Bu
hündürlüyü həm də sərdabənin
hündürlüyü kimi vermək olar.

Sərdabənin divarları isə çox
yaxşı qalıb. Enli inşa edilmiş
divarların şimal tərəfdə eni 1
metr 10 sm, cənub və qərb
tərəfdə isə 1 metr 60sm-dir.
Sərdabənin içəridən ölçüsü
şərq-qərb istiqamətində 3 metr
70 sm, şimal-cənub
istiqamətində 3 metr 40 sm-dir.
Sərdabəyə giriş isəşərqdəndir.
Girişin eni 1 metr 40 sm, giriş
dəhlizinin uzunluğu isə 4 metr
30 sm-dir. Giriş dəhlizinin
kənarındakı divarlar da ağ

əhəng daşındantikilib. Girişdə 1
metr 70 sm plan sərdabənin
ağzı 60-65 sm ölçüdə, qalınlığı
8 sm olan ağ əhəng daşı ilə
örtülüb. Divarların ətrafi isə iki
cərgəçay daşları ilə bərkıdilib.

Sərdabədə 19 insan 
skeleti aşkar olunub

Sərdabənin içərisində onun
4 küncündə diametrləri 25x27
sm, dərinlikləri 45-50 sm olan
dirək yerləri də aşkar edilib.
Dirək yerlərininiçərisindən aşkar
olunan kiçik və orta ölçülü çay-
daşlarına əsasən gənc arxeoloq
Müzəffər Hüseynov onu da ehti-
mal edir ki, bu dirəklərin
ətrafıçay daşları ilə möhkəm-
ləndirilib. Kameranın üst hissəsi
ağac tirlərlə örtülüb. Bunu
qazıntı zamanı sərdabənin
içərisində yanıb kömür olan
ağacqalıqları da sübut edir.
Bəzi agac qalıqlarının diametri
30 sm-ə, uzunlugu isə 1 metrə
qədər qalıb.

Sərdabənin üstü ağacla
döşəndikdən sonra kameranın
üzəri iri qaya daşları ilə təpə
formasında qurulub.
Sərdabənin döşəməsi ağ gillə-
suyandıqdan sonra içərisi
tamamilə münasib qaya daşları
ilə döşənib. Skelet və bütün
arxeploji materiallar bundan
sonra səliqə ilə sərdabəyəqoyu-
lub. Sərdabə tipli bu qəbirdə 19
insan skeleti, 23 saxsı qab, 213

muncuq, 10 ədəd iy başlığı
aşkar edilib. İy başlığının 9-ü
sümükdən, biriisə daşdan hazır-
lanıb. Daşdan hazırlanan iy
başlığı çox ustalıqla hazırlanıb,
üzəri üçbucaq formalı naxışlarla
bəzədilib. 10 ədəd iy başlığının
birqəbirdə aşkar edilməsi faktı
ilk tunc dövrü üçün nadir hadisə
hesab edilə bilər. Sərdabədən
aşkar olunan skeletlər sağ və
sol yanı üstə,yarıbükülü, baş
tərəfı divara söykənmiş
vəziyyətdə qoyulub.

Torpaq qəbirlər aşkar edilib
Goranboyun Səfikürd

kəndində tədqiqatlar aparan
Müzəffər Hüseynov sonda onu
da bildirdi ki, tədqiqatlar zamanı
ilk tunc dövrünə aidkurqanlar-

dan 150-200 metr şimal-şərqdə.
son tunc-ilk dəmir dövrünə aid
torpaq qəbir də aşkar edilib.
Qəbır 80 sm dərinlikdə yer-
ləşməkləşərq-qərb
iştiqamətində uzunluğu 2 metr,
eni 1 metr yarımdır. Qəbirdən
sol yanı üstə qoyulmuş skeletin
ətrafinda isə 3 saxsı qab, 48
ədəd əqiqmuncuq, 1 ədəd tunc
muncuq, 1 ədəd tunq qolbaq, 1
ədəd tunc sırğa, 2 ədəd
dəvəgözü kəsici alət askar
edilib.

Digər torpaq qəbir
Səfikürdün şimal-
şərq_tərəfındən aşkar edilib. 2
metr 5 sm dərinlikdə aşkar
edilən torpaq qəbir kamerası
160x90sm ölçüdədk. Qəbirdən
yarımbükülü vəziyyətdə sağ
yanı ustə qoyulan skeletın
ətrafindan 3 ədəd saxsı qab, 12
ədəd muncuq, 2 ədəd kəsici
alətaşkar edilib. Goranboy ray-
onu ərazisində, xüsusən
Səfikürd kəndi ətrafinda
aparılan apxeoloji qazıntılar
zamanı eneolit, ilk tunc, son
tunc- ilkdəmir dövrü
mədəniyyətlərinin öyrənilməsi
baxımından xeyli nailiyyətlər
əldə edilib. Tezliklə nəzərdə
tutulan tədqiqatlara vəsait
ayrılan kimiSəfikürd kəndində
yə rayonun digər
istiqamətlərində yeni kəşfiyyat
ışləri başlanacaq.

MAHMUD BƏY SƏFİKÜRDSKİ

Goranboyun Səfikürd kəndi ərazisində 5 min 
il yaşı olan yeni yaşayış məskəni aşkar edilib

AAnnaallooqquu oollmmaayyaann kkuurrqqaann
Abidə tunc dövrünə, b.e.ə. III minilliyə aid edilir

Goranboyda 4500 il tarixi olan
yaşayış məskəni aşkar edilib

Yaşayış yerindən çoxlu qədim əşyaları tapılıb
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1453-ъц илдя Щясян бяй (Узун Щясян) Амид галасын-
да (Дийарбякирдядир) тахта отурду. О, аз мцддят ярзиндя
Кцрдцстанын бир щиссясини Азярбайъан, Ермянистан, Ираг-
Яъям, Ираг-Яряб вя Фарс торпагларыны юз щакимиййятиня
табе етди. Онун щакимиййяти дюврцндя Кцрдцстанын бир
сыра ямирликляри дя ишьал едилди. О, щямин ямирликляри гарят
едир вя йандырырды. Мянбялярдяки мялумата эюря Ярзинъан
вилайятинин ямири Мялик Хяляф мцгавимятсиз тяслим олма-
гла бярабяр, 10 батман19 гызыл вя 50 батман эцмцш вер-
мякля щямин вилайяти мящв олмагдан хилас етмишдир (43,
241-242).

Щясян бяйин хяляфляри заманында Аьгойунлу щаки-
миййяти зяифлядийиня эюря Кцрдцстан йеня дя Османлы,
Мисир щюкумятляринин нцфузу даирясиня дцшмцшдц. Беля-
ликля, Кцрдцстан ХВ ясрин ахырынадяк дяфялярля бир истилачы-
дан диэяр истилачынын ялиня кечмиш вя онун игтисадиййаты
дащ да позулмушду. Лакин о дюврлярдя бир сыра кцрд ямир-
ликляри юз мцстягилликлярини сахлайа билмишди (76, 240-266).

Узун заман давам едян хариъи басгынлар вя дахили
тайфа мцщарибяляри нятиъясиндя тагятдян дцшян бир халгын-
кцрдлярин ХВЫ ясрин яввялляриндя Османлы вя Сяфяви дюв-
лятляри кими гцввятли гоншулары вар иди. Яввялдя олдуьу
кими, щямин дюврдя дя мцхтялиф кцрд тайфалары арасында
ямирлик вязифяси вя торпаг мцлкиййяти нясилдян нясля кечян
монархийа системли ямирликляря бюлцнцрдц. Бу ямирликлярин
иътимаи дайаьы тайфа цзвляри щесаб олунурду. Онун игтиса-
ди ясасыны ися торпаг цзяриндя хырда феодал, хцсуси
мцлкиййят формасы вя бу мцлкиййятя архаланан истисмар
цсулу тяшкил едирди. Тайфанын цзвляри ямир цчцн мцхтялиф
мцкялляфиййятляр дашыйыр вя онун щярби сяфярляриндя иштирак
едирди. Кцрдляр арасында феодал цчцн щярби хидмят ясрляр
бойу даими бир пешя шяклини алмышды. Буна эюря дя кцрд
ямирляри гцввятли дювлят гаршысында юзцнц щярби хидмятчи,
зяиф дювлят   гаршысында ися мцстягил бир щюкмдар кими щисс
едирди. Бидлисинин гейд етдийиня эюря кцрдляр арасында
гцввятли вя сайъа цстцнлцк тяшкил едян тайфалар яширят (76,
18) адланырлар. ХВЫ ясрин яввялляриндя Кцрдцстанда бир
нечя гцввятли вя нисбятян мцстягил яширятляря  тясадцф олу-
нурду. Бунлардан бири мяркязи Мяряш яйаляти олмагла,
сярянъамында чохлу кцрд ямирляри олан тцркмян Яла-
яддювля Зцлгядяр, диэяри ися мяркязи Сабучбулаг (Меща-
бад) олмагла Мукри тайфасынын башчысы Сейфяддин оьлу
Саром иди. Кечмишдя олдуьу кими, щямин ясрдя дя ямирляр
арасында давам едян дахили вурушмалар Кцрдцстанын
сийаси ъящятъя бирляшмясиня имкан вермирди. Бидлиси юз яся-
риндя Кцрдцстандакы бу вязиййяти эюстяряряк йазыр: «Щяр
бири бир тяряфдя юзбашына мцтлягиййят байраьы галдырараг,
сярбяст олараг даь зирвясиндя далдаланыр… Араларында
Тювщиддян21 башга щеч бир мянада бирлик йохдур» (76,
16-17; 103, 450).

Беляликля, ХВЫ ясрин яввялляриндя щяля сийаси ъящятдян
мяркязляшмямиш кцрд ямирляри башга тяъавцздян юзлярини
горумаг цчцн гоншулугларындакы ики гцввятли дювлятдян
бириня истинад етмяли идиляр. Сцнни мязщябиня йахын олан
кцрд ямирляри османлылар тяряфя мейл эюстярмяли идиляр.
Лакин кцрд халгы иля Азярбайъан халгы арасындакы тарихи
дюстлуг вя ямякдашлыг кцрдлярин яксяриййятиндя Сяфявиляр
дювлятиня архаланмаьа мейли артырырды (22, 7). Чцнки кцрд
халгы юзцнц хариъи басгынлардан горумаг цчцн Азярбайъ-
ан яразисиндя тяшкил олан Сяфявиляр дювлятиня цмид эюзц иля
бахырды. Лакин Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин Кцрдцстан щаг-
гындакы йанлыш сийасяти бу цмиди щечя чыхартды. Шащын
Кцрдцстан цзяриня илк щцъуму Савучбулаг нащиййясини
гясб етмякля башланды.

Ы Шащ Исмайыл 1505-ъи илдя Гызылбаш сяркярдяляриндян
Дурмуш хан Шамлу, Ябди бяй Шамлу, Саруяли Мющцрдар
Тякялу, Байрам бяй Гараманлу вя Хулафа бяйин башчылыьы
иля Саром цзяриня бюйцк орду эюндярди. Лакин Саром бяй
бу мцщарибядя галиб эялди вя юз мцстягиллийини горуду. О
дюврцн мянбяляриндяки мялумата эюря щямин мцщарибя-
дя гызылбашлар чохлу итки вердиляр вя адлары чякилян сяркяр-
дялярдян Дурмуш хан Шамлу, Байрам бяй (59, 90) вя
Хулафа бяй саламат эери гайытдылар.

«Щябиб яс-Сийяр» ясяринин мцяллифи бу щадисядян бящс
едяркян Ы Шащ Исмайыл Сяфявинин Кцрдцстан щаггындакы
истилачылыг сийасятини пярдяляйяряк йазыр: «Саром
Кцрдцстан гарятчиляри иля бирликдя йол кясмякля мяшьул
олдуьу цчцн шащ онун цзяриня гошун эюндярди. Саром
гачды вя динсиз кцрдлярдян бир чохлары юлдцрцлдц. Шащ
ордусу бюйцк гянимятля эери гайытды» (112, 42). Гунаба-

ди гейд едир ки: «Шащ ордусу иля кцрд дилавярляри арасында
шиддятли мцщарибя олду. Саром гачды, кцрдлярин чоху
гылынъдан кечрилди вя ган су йериня ахды» (113, 102).

Бидлиси эюстярир ки, «Саром Гызылбашларын тяъав-
цзцндян юзцнц горумаг цчцн Ы Султан Сялим хана табе
олду» (76, 289).

Бизим цчцн Бидлисинин йаздыьы даща доьру вя дцзэцн
мялумат щесаб едилир чцнки о, Сяфявиляр дювляти иля кцрд
ямирляри арасында эедян вурушмалары юз ясяриндя дягиг
сурятдя гейд едир вя дюврцн зиддиййятлярини мцяййян
гядяр ачыб эюстярирди.

Мцасир Иран тядгигатчысы Рза Пазуки22 1507-1508-ъи
иллярин щадисяляриндян бящс едяряк Саромын Эцръцстан
щакими олдуьуну гейд едир вя 1507-ъи илдя гызылбашлар
тяряфиндян юлдцрцлдцйцнц иряли сцрцр. Мянбяляря истинадян
щямин мцяллифин мцддяасы дцзэцн дейилдир (70, 285).

ХВЫ ясрин яввялляриндя Кцрдцстан яразисинин бюйцк
бир щиссясиня сащиб олан гцввятли щюкмдарлардан бири дя
яввялдя гейд едилдийи кими Ялаяддювля Зцлгядяр иди. Бу
сцлаля 1339-ъу илдян 1515-ъы иля гядяр Мяряш, Ялбистан,
Харпут, Амид, Урге вя с. Кцрд вилайятляринин щюкмдары
олуб, 80 мин евдян ибарят олан Зцлгядяр тайфасына вя бир
чох кцрд тайфаларына башчылыг етмишдир. Бу сцлалянин сон
нцмайяндяси Ялаядювля, о заман Кцрдцстаны юз нцфуз
даиряляриня бюлцшдцрян Мисир вя Османлы султанлары иля
мцдрик сийасят апарараг юз мцстягиллийини горумагла
бярабяр, онлардан мадди истифадяляр дя едирди. Мясялян,
Искяндяр Мцншинин йаздыьына эюря Рум нцмайяндяси
онун сарайына эялдикдя, о юз хадимляриндян бир нечя няфя-
риня Мисир палтары эейдириб Рум нцмайяндяляриня дейирди:
«Мисир нцмайяндяси эялиб сизин ялейщинизя мяндян кюмяк
истяйир.Лакин мян султанла дост олдуьум цчцн онларын
тяклифини рядд едирям» (47, 33). Мисир нцмайяндяси эяляр-
кян йеня дя ейни вязиййяти тякрар едирди. Буна эюря дя
Ялаяддювля Зцлгядяр щямишя дейирмиш ки, «ики гызыл гушум
вардыр, бири гызыл, диэяри ися эцмцш йумуртлайыр» (47, 33).

Беляликля, онун гцдрят вя нцфузу эцнц-эцндян артыр
вя 70-дян чох кцрд ямири Ялаяддювля щюкумятиня табе
олур. Ы Шащ Исмайыл Сяфяви иля вурушмада мяьлуб олан
Аьгойунлу Султан Мурад 1506-ъы илдя Мяряш яйалятиня
эялир вя Ялаяддювлянин гызы иля евлянир. Бундан сонра
тцркмян ордусу иля Ялаяддювля ордусу бирляшяряк бюйцк
бир гцввя тяшкил едир. Бу гцввядян истифадя едян Яла-
яддювля диэяр кцрд ямирликлярини вя о ъцмлядян Мосул
вилайятини дя юз щакимиййятиня табе едир. Бундан сонра о,
Дийарбякир яйалятини яля кечирмяк истяйирди, лакин 1507-ъи
илдя Дийарбякир щакими Ямир бяй Мюсуллу тцркмян Ы Шащ
Исмайыла табе олур вя буна эюря дя шащ она хан ляьяби
верир. Сонралар ися Тящмасиб Мирзянин ляляси вя Хорасан
вилайятинин щакими тяйин едир (113, 293). Дийарбякир галасы
щялялик Ялаяддювлянин ялиндя галыр. О, юз нювбясиндя
Дийарбякир цзяриня щцъума щазырлашыр. Одур ки, буну
дуйан Ы Шащ Исмайыл 1507-ъи илдя Ялаяддювлянин цзяриня
гошун эюндярди. Щяр ики орду Ялбистан чюлцндя цз-цзя
эялди. Цч эцн давам едян ганлы вурушмадан сонра Гызыл-
башлар йалныз Дийарбякир галасыны Ялаяддювля ордусундан
ала билир.

Дюврцн бир сыра мцяллифляри щямин мцщарибядя щялак
олан инсанларын ганындан Ялбистан торпаьынын гырмызы
рянэя бойандыьыны гейд едирляр (112, 43-45). Ялаяддювля
галан ордусу иля Мяряш тяряфя чякилди. Ы Шащ Исмайыл Дийар-
бякир яйалятини Хан Мящяммяд Устаълуйа тапшырды.
Лакин Дийарбякир мащалындакы Гара Щямид ямирлийинин
щакими Гайытмас бяйя23 табе олмады вя ихтийарындакы
Амид галасыны мющкямляндирди. О, Хан Мящяммяд
Устаълу иля апардыьы мцщарибядя мяьлуб олду.

Щясян бяй Румлу йазыр ки: «Тякъя Амид галасынын
алынмасында 7 мин няфярдян артыг адам юлдцрцлдц (59,
94). Бу мяьлубиййятдян сонра Гайытмас бяй Мосуллу
Мяряш щюкмдары Ялаяддювля Зцлгядяр иля иттифаг баьлады.
Онларын 10 мин няфярлик гошунуна Ялаяддювля Зцлгядярин
оьлу Гасым бяй (Саро Гаплан ады иля мяшщурдур) башчы
тяйин олунду. Гасым бяй 1507-ъи илин гыш айларында Дийар-
бякир цзяриня щцъум етди. Бу мцщарибядя йеня дя Хан
Мящяммяд галиб эялди. Гасым бяй вя Гайытмас бяй
Мосуллу юлдцрцлдц. Беляликля дя, Гара Щямид шящяри тутду
вя галаны ися Хан Мящяммяд Устаълу тяряфиндян ишьал
едилди.

Щясян бяй Румлу эюстярир ки: «Щямин мцщарибядя
Гасым бяйин 10 мин няфярлик гошунуна гаршы, Хан
Мящяммяд Устаълунун йалныз 2 мин няфяр гошуну вуруш-

ду вя галиб эялди» (59, 95-96). Бидлиси Хан Мящяммяд
Устаълунун галиб эялмя сябябини юз ясяриндя беля изащ
едир: «Хан Мящяммяд Устаълу Сцлеймани Кцрд тайфасы-
нын башчысы Мир Дийаяддин (Зийаяддин) иля гощум олду.
Буна эюря дя Сцлеймани тайфасы гылынъ эцъц иля Дийарбяки-
ри горуду вя Саро Гаплан юлдцрцлдц (76, 265). Кцрдцстан
яразисиндя баш верян бу мцщарибялярдя ян чох кцрд халгы-
нын мящв олдуьуну эцман етмяк олар.

Гази Ящмяд Гязвини йазыр ки: «Бу мяьлубиййятдян
сонра Ялаяддювля Зцлгядяр 14 мин гошун топлайыб, бюйцк
оьлу Гур Шащрух вя кичик оьлу Ящмяд бяйи щямин гошу-
на бяшчы тяйин етди. О, бу бюйцк гцввяни йеня дя Дийар-
бякир цзяриня эюндярди, лакин мяьлуб олду» (101, 270-71).
Ялаяддювля 1515-ъц иля гядяр мцстягиллийини сахлады. Лакин
щямин илдя Кцрдцстан яразиси Ы Султан Сялим тяряфиндян
ишьал едиляркян вурушмада юлдцрцлдц (48, 146; 102, 119).

Ы Шащ Исмайыл Дийарбякир яйалятини вя она табе олан
бир сыра гала вя ямирликляри ишьал етди. Лакин о, бунунла
кифайятлянмяйиб Якил, Мюсул, Сянъяр, Мардин, Ярзинъан,
Харпут, Яръиш вя бир сыра башга ямирликляри дя мцщарибя
йолу иля алды. Шащ Чямяшкязяк вилайятини ишьал етмяк цчцн
Нуряли хялифянин башчылыьы иля орайа гошун эюндярди, лакин
щямин вилайятин ямири Щаъы Рцстям бяй мцгавимят
эюстярмяди вя юз ямирлярини Гызылбашлара тяслим етди. О,
щяля 1503-ъц илдя Султан Байязидин Сяфявиляр ялейщиня олан
тяклифини дя рядд етмишди. Бундан сонра Шащ Исмайыл тяря-
финдян Ярзинъан вилайятиня щаким олан Нуряли Хялифя, щям
дя Чямяшкязяк щакими олду, сонра Етаг ямирлийи Ящмяд
бяйдян зорла алынды.

Шащ Ъязиря яйалятини ишьал етмяк цчцн цч дяфя орайа
гошун эюндярди, лакин щяр дяфя мяьлуб едилди. «Шяряфна-
мя»дя эюстярилдийиня эюря Ъязиря щакими Ямир Шяряф йал-
ныз бир вурушмада шащ гошунларындан 1700 няфяр
юлдцрмцш вя чохлу ясир алмышды (76, 124). Лакин Ямир Шяря-
фин юлцмцндян сонра онун гардашы Шащ Яли бяй Ы Шащ Исм-
йыла табе олду.

Шащ Исмайыл Сяфяви кцрд ямирликлярини ишьал етдийи
заман (1505-ъи ил) 12 няфяр адлы-санлы кцрд ямири Шащ Исма-
йыла табе олмаг мягсядиля бюйцк щядиййялярля Хой вя
Тябриз тяряфя щярякят етди. Бидлиси йазыр ки: «Кцрдцстан
ямирляри Тябризя чатан кими шащын ямриля зянъирляниб щябся
алындылар» (76, 125). Щямин илдя 11 няфярдян ибарят икинъи
бир груп кцрд ямирляри Тябризя Шащ Исмайыла табе олмаьа
эетдиляр. Онларын талейи дя яввялки 12 няфярин талейи иля бир-
ляшди. Бу ямирлярдян бязиляри йалныз Чалдыран мцщарибяси
(1514) заманы имкан тапыб Кцрдцстана эяля билдиляр.

Беляликля, Ы Шащ Исмайыл Сяфяви истила етдийи ямирликляр-
дян башга, щябся алдыьы ямирлярин дя торпагларыны Гызылбаш
сяркярдяляриня тапшырды. Бидлисинин йаздыьына эюря «О,
Ъязиря яйалятини Хан Мящяммяд Устаълынын гардашы Улаш
бяйя, Якил ямирлийини Мянсур бяйя вя Бидлис вилайятини дя
яввял Гурд бяйя, сонра ися Явяз бяйя тапшырмышды» (76,
125-416).

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

(Яввяли ютян сайымызда)

(Арды вар)
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AZƏRBAYCANDA FE
İqtisadi rayon
Kəlbəcər-Laçın
Ərazi 707 km²
Əhali 33900 nəfər
Nəqliyyat vas. kodu
64
Poçt kodu (Mərkəzi

PŞ)
AZ 6401
Yaşayış məntəqələrinin

sayı 82
Zəngilan - Azərbaycan

Respublikasında rayon.
1930-cu ildə təşkil olun-
muşdur. Kiçik Qafqazın
cənub şərqində, Arazın sol
sahilində yerləşir. Qərbdə
və şimal-qərbdə
Ermənistan Respublikası
ilə, cənubda və cənub-
şərqdə İran İslam
Respublikası ilə həm-
sərhəddir. sahəsi 707 km²,
əhalisi 37,4 min nəfərdir
(01.01.2006). İnzibati
mərkəzi Zəngilan şəhəridir.

ZƏNGİLANIN TARİXİ
Şərqlə qərbin qovuş-

duğu yerdə yerləşən
bölgə, ticarətdə əsas
əlaqələndirici mən-
təqələrdən olmuşdur.
Bölgənin tarixinin qədim-
liyini, qalalar, müşahidə
məntəqələri, arxeoloji
qazıntılar zamanı aşkar
edilmiş maddi-mədəniyyət
abidələri və nümunələri,
qədim sikkələr və məişət
qabları sübut edir.
Rayonun ərazisində 60-cı
illərdə təsərrüfat işləri
zamanı xeyli küp qəbirlər
(küp qəbirlər
Azərbaycanda e.ə. II
əsrdən eramızın əvvəl-
lərinə kimi mövcud olmuş-
dur) və e. ə. IV -II əsrlərə
aid edilən və əksəriyyəti
Makedoniyalı İsgəndərin
adına zərb olunan onlarla
sikkə ərazinin lap qədim
zamanlardan beynəlxalq
ticarətdə mühüm rol
oynadığından xəbər verir.
XIV əsrdə yaşamış
məşhur coğrafiyaşünas və
tarixçi Həmdullah
Qəzvininin yazdığına görə,
Zəngilanın əsası hicri tarix-
in 15-ci ilində, yəni 636-cı
ildə qoyulub.

QƏDIM ŞƏRIFAN
ŞƏHƏRI

Rayonun ərazisində
Xudafərin su qovşağının
yaradılması ilə əlaqədar
olaraq 1974-cü və 1979-cu
illərdə Azərbaycan EA
Tarix İnstitutunun
Arxeologiya şöbəsi
tədqiqat aparmışdır.
Arxeoloji qazıntı işləri
zamanı məlum olub ki,
ərazi arxeoloji və memarlıq
abidələri ilə zəngindir.

Burada "Şəhri Şərifan"
və ya Şəhri Xəlifan adı ilə
tanınan bir orta əsr
şəhərinin xarabalıqları
aşkar olunmuşdur. Şəhər
qalığının ərazisi 9 hektara
yaxındır. Şəhər təbii,
coğrafi və strateji baxım-
dan əlverişli mövqedə yer-

ləşib, qərb tərəfdən dağ
silsiləsi, şərqdən Həkəri
çayının sıldırım sahili ilə
əhatə olunub. Məlum
olmuşdur ki, bu şəhər
cənubu Qafqazdan keçən
baş ticarət yolunun
üzərində yerləşir.İlk qazın-
tılar burada ilk mədəni
təbəqənin olduğunu aşkar
etdi. Burada IX əsrdən
insan yaşadığını
söyləməyə əsas verir.
Şəhərin də elə bu dövrdə
yəni IX əsrdə formalaşdığı,
əsası qoyulduğu görünür.
Şəhər XIV- XVII əsrlərə
kimi mövcud olmuşdur.
Qazıntılar və tapılmış arx-
eoloji materiallar şəhərdə
duluşçuluq və metalişləmə
sənətinin inkişaf etdiyini
göstərir. Şəhərin iqti-
sadiyyatında çəltikçilik
xüsusi yer tuturdu. Bunun
şəhərdə tapılan düyü
anbarı sübut edir.

Memarlıq abidələrindən
biri Şərifan kəndində yer-
ləşən Şəhri-Şərifan abidə-
sidir. Bu abidənin böyük
bir hissəsini Həkəri çayının
selləri uçurub dağıdıb və
yuyub aparıb.Abidənin
ancaq sərdabə hissəsi
bizə gəlib çatmışdır..
Azərbaycan orta əsr
memarlığında ən qiymətli
abidə olan bu kompleks
XII-XIII əsrə aid edilir.
Onun yeraltı hissəsi plana
görə çıxıntılara malik
kvadrat şəklindədir. Onun
ölçüləri 5,4 x 5,4 m-dir.
Onun 3 qolu çatmatağla,
dördüncü tərəfi isə müstəvi
tavanla örtülmüşdür. Giriş
yolu, mehrabı və divarları
nisbətən yaxşı vəziyyət-
dədir. Maraqlıdır ki, giriş
və mehrab olan tağ
naxışlanıb, digər tağlarda
belə naxış yoxdur,abidə
içəridən və çöldən dörd-
künc formalıdır. Üstünün
uçuğundan məlum olur ki,
künclərdə boşluqları
doldurmaq üçün saxsı
qablardan istifadə olunub.
Bu da içəridə dua oxunan
zaman səsin ahəngdar
səslənməsinə və təsirli
olmasına imkan yaradırdı.
Abidənin cənub divarında
dördbucaqlı formada
taxçaya oxşar, çox da
dərin olmayan mehrab
vardır. Onun yan tərəfləri
nazik tili sütunlarla
bəzədilmişdir. Abidənin
tağının arxivoltu prizmatik
çıxıntılı formadadır. Onun
üstü üçbucaq şəkilli
xonçalarla bəzədilmişdir.
Divarlar yaxşı cilalanmış
daş piltələrdən
hörülmüşdür. Onun şərq
qolu çatmatağla
örtülmüşdür. Həmin qolun
qurtaracağında üstü
kəsilmiş tağşəkilli qapı yeri
vardır. O, müstəvi tağta-
vanla örtülü dəhlizə açılır.
Tikintinin mərkəzi hissəsi
günbəzlə örtülmüşdür.

Divarlar və tağlar yaxşı
cilalanmış Daş piltələrdən
hörülmüşdür. Abidənin
yerüstü qalıqları onun bür-
cvari türbələrə oxşarlığını
sübut edir.

Burada aparılan
tədqiqat zamanı şəhər

ətrafında iki qəbiristanlığın
olduğu müəyyən edilib.
Onların biri şəhərin varlı
əhalisinə məxsus sərdabə
tipli qəbirlərdir. Bu qəbiris-
tanlıq təqribən 1 km şimal-
da yüksək dağın döşündə
salınıb. Onlar ağ daşla
inşa edilib, əksər hallarda
qapı üstü və ya mehrab-
vari hissədə həndəsi və
nəbati formada naxışlanıb.
İkinci qəbiristanlıq isə
şəhərin cənub-qərbində
olub üstü dirəklərlə örtülən
qəbirlərdən ibarətdir. Hər
iki qəbiristanlıqda dəfn
islam adəti üzrə aparılıb.

3 metr dərinlikdə aşkar
edilmiş hamam kompleksi
çox maraq doğurur.
Əsasən bişmiş kərpicdən
Naxçıvan-Təbriz memar-
lığı üslubunda inşa edilən
bu kompleksin su
qızdırılan otağı, parxanası
və yuyunmaq yeri və hov-
uzları salamat qalmışdır.

MƏMMƏDBƏYLI
TÜRBƏSI

Rayonun
Məmmədbəyli kəndində
olan türbə dövrümüzə
qədər salamat gəlib çatan
abidələrdəndir. Günbəzin
yuxarı hissəsi azca
dağılmışdır. Türbə pirami-
dal günbəzlərlə örtülmüş
səkkizgüşəli prizmadan
ibarətdir. Türbənin əsas
qapısı şimal-qərb
tərəfdədir. Onun üzü çox
sadə işlənmişdir. Üz
müstəvilərinin əsas
hissələri batıqdır. Buna
görə də türbənin küncləri
bir qədər çıxıntılıdır.
Türbənin qapısı yerdən
1,8 m. hündürlükdədir.
Orada yeraltı sərdabədə
mövcuddur. Məmmədbəyli

türbəsi Azərbaycanın bürc-
vari türbələrinə bənzəyir.
Abidənin karnizi diqqəti
cəlb edir. O, qara rəngi
daşdan işlənmişdir.
Konstruktiv elementlərin
mütənasibliyi gözəl
memarlıq kompoziyası tür-

bəyə moni-mental gözəllik
verir. Əsas tikinti materialı
kimi daşdan istifadə
edilmişdir. Kərpic tikin-
tilərdə olduğu kimi bu tür-
bənin divarı yükdaşıyıcı
kütləyə və üzlüyə bölün-
mür. Üzlük eyni zamanda
divarın əsas hissəsini təşk-
il edir. Üst kamera
divarının qalınlığı 86 sm
olub iki, cərgədən ibarətdir.
O, daxili və xarici üzlük
daşlardan hörülmüşdür.

Onların arası boş
saxlanılmış, sonra məhlul-
la doldurulmuşdur. Bu cür
tikintiyə Azərbaycanın
başqa türbələrində də rast
gəlinir. Türbənin üst gün-
bəzini tikərkən də bu
texnikadan istifadə olun-
muşdur. Burada da gün-
bəz iki qatdır. Daxili gün-
bəz sferik, xarici günbəz
isə piramidal formadadır.
Onların da arası məhlulla

doldurulub. 1975-ci ildə ilk
dəfə yeraltı sahə təmizlən-
miş və türbənin sərdabəsi
üzə çıxarılmışdır. Sərdabə
2,95 x 3,30 m. ölçülü
düzbucaqşəkilli plana
malikdir. O, 190 sm
hündürlükdə çatmatağa
örtülmüşdür. Sərdabəyə
giriş qərb tərəfdəndir.
Qapının eni 76 sm,
hündürlüyü isə 88 sm-dir.
İslam qaydalarına görə tür-
bəyə və sərdabəyə girişin
hündürlüyü 120 sm-dən
artıq ola bilməz. Çünki,
bura girən bir qədər
əyilməli, mərhuma ehti-
ramını bildirməlidir.
Sərdabənin döşəməsi
yaxşı cilallanmış daşlarla
hörülmüşdür. Orta əsrlərdə
belə türbələr adətən feodal
əyanların, maddi duru-
muyaxşı olan və eyni
zamanda tanınmış şəxs-
lərin qərbi üstündə
ucaldılırdı. Bu türbənin gir-
işi üstündə olan və nəsx
xətti ilə yazılmış bir kitabə
vardır. Bu kitabədə deyilir
ki, bu türbə 704-cü ildə
Ramazan ayında (1305)
Məhəmməd əl-xacənin
qəbri üstündə tikilmişdir.

HACALLI DAIRƏVI 
BÜRCÜ XIV ƏSR

Hacallı kəndindəki
dairəvi bürc - bu tarixi
memarlıq abidəsi də
qorunurdu. Çox təssüflər
olsun ki, onun haqqında
bizim əlimizdə nə şəkil, nə
də məlumat vardır. Bu
abidə dairəvi formada
olmuşdur. Bu bürcün dəqiq
tikilmə tarixi bəlli deyil.
Onun da səbəbi mütəxəsis

rəyinin və arxeoloji
tədqiqatların aparılmasının
nəticəsidir. Burada orta
əsrlərə aid kəhriz, kar-
vansara qalığı və məscid
də mövcud olmuşdur.
YENIKƏND SƏRDABƏSI

Həkərinin sağ sahilində
olan Yenikənd kəndində
də XIV əsrə aid sərdabə
mövcud idi. Onun da üst
hissəsi uçmuş ancaq alt
hissəsi dövrümüzə gəlib

çatmışdır. Bu abidə də
vaxtında tədqiq olun-
madığından onun haqqın-
da ətraflı məlumat vermək
imkanımız yoxdur.
ZƏNGILAN ŞƏHƏRINDƏ 

MƏSCID
Rayon mərkəzində

olan bu məscid XVII -
XVIII əsrlərə aid edilir.
Məscidin Səfəvilər
dövründə tikilməsi güman
edilir. Onun ölçüləri 12 x
20 m. idi. İçərisində
mehrab və taxça var idi.
Tikintidə əsasən yerli
əhəng daşından istifadə
olunmuşdur. Divarlar
üzlənməmişdir. Məscidin
qapısı günçıxana açılırdı.
Qapı tağformalı olmuşdur.
Onun üst tərəfində kitabəsi
var idi. Rayonun Bartaz,
Sobu, Baharlı, Qıraq
Müşlan, Malatkeşin-
Şəfibəyli kəndlərində,
Mincivan qəsəbəsində də
məscidlər var idi. Rayon
ərazisində tapılmış qoç
heykəlləri və at fiqurları da
uzaq keçmişimizdən xəbər
verirdi.

BARTAZ QIZ QALASI
Rayonun Bartaz kəndi

ilə Vejnəli kəndi arasında
hündür bir dağın üstündə
xalq arasında Qız qalası
adlanan bir qala da var idi.
Qala əsasən müşahidə
məntəqəsi rolunu
oynamışdır. Çünki, yoldan
xeyli aralı və yüksəklikdə
olan və bir o qədər də
böyük olmayan belə bir
qala nə sığınacaq, nə də
müdafiə istehkamı rolunu
oynamayıb. Orta əsr
müdafiə qalaları və sığı-
nacaqlar hündür və geniş
bir ərazidə inşa edilir və
onun ətrafı ya təbii şəraitlə
qorunurdu, ya da ki,
qalanın ətrafına hündür
divar çəkilir və müəyyən
məsafələrdən bir bürclər
inşa edilirdi. Burada biz
onlara təsadüf etmirik.
Bunlara əsasən deyə
bilərik ki, Bartaz qız qalası
müşahidə məntəqəsi rolu
oynamışdır. Rayonun
Yeməzli və Bartaz
kəndlərində qədim alban
kilsələri var idi.

MUZEYLƏR
Tarix diyarşünaslıq

muzeyi rayon mərkəzində
idi. Onun yüzlərlə
eksponatı var idi. Onlar
xalqımızın uzaq
keçmişindən bu günümüzə
qədər olan həyat tərzini,
məişət və mədəniyyətini
əks etdirdi. Daş heykəllər
muzeyi Ağ oyuq deyilən
yerdədir. Burada müxtəlif
dövrlərə aid daş abidələri
vardır.

KOROĞLU DAŞI
Xalq qəhrəmanı

Koroğlunun adı ilə hal-
landırılan bir daş əslində
ondan xeyli əvvəllər
mövcud olmuşdur. Bu daş
ağ rəngdədir və onun nis-

AZƏRBAYCANDA 
FEODAL DÖVLƏTLƏRİ
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EODAL DÖVLƏTLƏRİ
bətən baş tərəfinə bir oyuq
var. Həmin daşın yerləşdiyi
yerə Ağ oyuq deyirlər. Bu
ərazinin belə adlanması
bu daşla əlaqədardır. Ağ
(daş) oyuq (yenə daşda)
sözləri hər şeyin adını
göstərir.Daşın üzərindəki
oyuqda qədim türklər,
atəşpərəstlər od qalayardı.
Bu oyuqda da çox güman
ki, şam yanardı, müxtəlif
ayinləri icra edərdilər.
Daşın üzərində qəribə
yazılar da vardır. Bunlar
qədim türk yazılarına
bənzəyirdi. Çox güman ki,
bunlar Orxan-Yenisey
yazılarıdır. Bu əraziyə
bəzən "Yazı düzü" də
deyirlər. Bu ad da həmin
daşla, onda olan yazılarla
əlaqədar yaranmışdır.
Həmin ərazi rayon
mərkəzindən Bakıya
gedən yolun üstündə,
hündür bir yerdədir.Daşın
ölçüləri təxminən 90 sm x
40 sm x 20 sm-dir. O
yonulmuş haldadır. Neçə
əsrdir günün və yağışın
altında qalmasına baxma-
yaraq öz keyfiyyətini itir-
məmişdir.

COĞRAFI MÖVQEYI
Zəngilan rayonu şimal-

dan Qubadlı və Cəbrayıl
rayonları, cənubdan və
şərqdən İran, qərbdən
Ermənistanla həmsərhəd-
dir.

RELYEFI
Qərbdə dağlıq və

şərqdə düzənlikdir.
Ərazisində Yura, Təbaşir
və Neogen-Antropogen
çöküntüləri yayılmışdır.
Faydalı qazıntıları: tikinti
daşı, əhəng xammalı, qızıl,
qara mərmər və s.

TƏBIƏTI
Zəngilan inzibati rayon

kimi 1930-cu ildə təşkil
edilmişdir. Ərazisi - 707
km2 Zəngilan rayonu
şimaldan Qubadlı və
Cəbrayıl, cənubdan və
şərqdən İran İslam
Respublikası, qərbdən
Ermənistan Respublikası
ilə həmsərhəddir. Rayon
ərazisi Kiçik Qafqaz
dağlarının cənub tərəfində
Arazboyu hissədə yerləşir.
Ərazinin özünəməxsus
gözəllikləri, sıldırımlı qay-
aları, laləli düzləri, göz
oxşayan meşələri və kol-
ları vardır. Rayonun ərazisi
mürəkkəb səth qurluşuna
malikdir. Ərazi çay dərələri
ilə parçalanaraq dərin
dərələr əmələ gətirir.
Rayon ərazisində əsasən
Mezozoy gili sistlər, Yura
təbaşir yaşlı əhəng və
qumdaşları bir çox yer-
lərdə çökmə və vulkan
mənşəli suxurlar
yayılmışdır. Dağlıq
ərazilərdə yayılmış Yura
və Təbaşir dövrü süxurları
150-200 min il əvvələ aid-
dir. Ərazidə Bazarçay sil-
siləsinin Barbar və Sələfir

zirvələri (2270 metr yüük-
səklikdə) vardır ki, bu sil-
silə də Ağbənd, Vejnəli
yaxınlığında Araz dərəsinə
düşür. Burada zəngin qızıl
yataqları (Vəjnəli) vardır.
Şükürataz yüksəkliyindən
başlanan başqa bir sıra
Sobu-Top -Dəlləkli kəndləri
istiqamətində Araza doğru
enir. Oxçu və Bərgüşad
çayları arasında olan
Süsən dağı silsiləsi,
cənub-şərqə doğru enərək
Ağoyuq düzünü əmələ
gətirir. Bura təbaşir çökün-
tülü suxurlardan ibarətdir.
Oxçu çayının hər iki
sahilində Karst mağaraları
vardır. Rayonun şimal-şərq
hissəsində Qarabağ sil-
siləsi yerləşir. Bu silsilə
getdikcə alçalaraq Geyən
çölünü əmələ gətirir.
Rayonun ərazisində dağlıq
hissələrdə sıx meşələr
yayılmışdır. 1800-2000
metr hündürlükdə olan enli
yarpaqlı meşələr getdikcə
enərək subalp və alp
çəmənliklərinə keçir.
Rayonun ərazisi müalicə
əhəmiyyətli bitgilərlə və
bulaqlarla zəngindir.
Ərazidə zəngin tikinti daşı,
gil, mərmər və s. material-
lar vardır. Rayonun təbii
şəraiti, mürəkkəb relyefi
onun özünə məxsus iqlimi-
ni yaratmışdır. Ərazidə
Araz boyu yerlərdə qışı
quraq keçən yarımsəhra
və quru çöl iqlimi, bir
qədər yüksək hissələrdə
isə quraq keçən mülayim
isti iqlim vardır və sürətli
dağ çayları olan Həkəri,
Oxçu, Bəsit və Araz keçir
və mənbəyi dağ sil-
silələrdən başlayan çay-
ların mənsəbi Araz çayıdır
Rayonun ərazisi müxtəlif
tarixi dövrlərdə ayrı-ayrı
inzibati ərazi bölgülərinə
məruz qalmışdır.Rusiyanın
işğalı zamanı 1828-ci ilə
qədər bölgənin ərazisinin
Bəsitçaydan qərbə tərəf
hissəsi Naxçıvan, şərqə
tərəf hissəsi isə Qarabağ
xanlığının tərkibinə daxil
olur. XIX əsrin əvvələrində
Rusiyanın Cənubi Qafqazı
işğal etməsindən sonra
yeni ərazi-inzibati bölgüsü
aparılır. 1868-ci ildə
YElizavetpol quberniyası
yaradılır. Onun tərkibində
Şuşa, Yelizavetpol və
Zəngəzur qəzaları
yaradılır: Yeni bölgüyə
əsasən Zəngilan ray-
onunun ərazisi Zəngəzur
qəzasına daxil edilir. 1925-
ci il sənədlərində Zəngilan,
Cəbrayıl qəzası tərkibində
göstərilir və xəritədə
Zəngilanın Genlik, Aladin,
Dəlləkli kəndləri qeyd
olunur. Son iki yüz ildə
vahid təbii sərhəddə malik
olmayan Zəngilan 1930-cu
ilin avqustunda müstəqil
rayon kimi formalaşır və
dəqiq müəyyən olunmuş

bir ərazisi olur.
İQLIMI

Ərazisinin çox yerində
qışı quraq keçən mülayim
isti iqlim təşkil edir. Orta
tem-r yanvarda 1°C, iyulda
25,3°C-dir. İllik yağıntı
400-500 mm-dir.

GÖRKƏMLI ŞƏXSLƏRI
ALİMLƏRİMİZ Bu

səhifədə Əli Sobulunun
"Zəngəzurun zəngilanlı
ziyalıları" kitabından isti-
fadə olunmuşdur

SEMEDOV QUDRET
REHMAN oglu kend teser-
rufatinin generalni direk-
toru Məhərrəmov Nizami

Ədil oğlu - akademik (elm-
tutumlu texnologiyalar
üzrə)

Məmmədova Adilə
Ziyad qızı - fizika-riyaziyy-
at elmləri doktoru

Paşayev Rizvan
Teymur oğlu - fizika-
riyaziyyat elmləri doktoru

İbrahimov Hüseyn
Behbud oğlu - fizika-
riyaziyyat elmləri namizədi

Mehtiyev Qüdrət
Dadaş oğlu - fizika-
riyaziyyat elmləri namizədi

Vəliyeva Nailə - fizika-
riyaziyyat elmləri namizədi

Piriyev Nəsib Paşa
oğlu - fizika-riyaziyyat elm-
ləri namizədi

Hüseynov İnkar Əfrayil
oğlu - fizika-riyaziyyat elm-
ləri namizədi

Hüseynov Əfsus
Əfrayil oğlu - fizika-
riyaziyyat elmləri namizədi

Mehdiyev Qüdrət
Dadaş oğlu - fizika-
riyaziyyat elmləri namizədi

Şükürov Əbülfət
Seyfulla oğlu - fizika-
riyaziyyat elmləri namizədi

Həsənov Məhərrəm
Səməd oğlu - coğrafiya
elmləri doktoru

Vəliyev Xosrov Ələsgər
oğlu - coğrafiya elmləri
doktoru

Məmmədov Zahid
Səttər oğlu - coğrafiya
elmləri doktoru

Hüseynov Sofiq Kəlbi
oğlu - iqtisad elmlər dok-
toru

Xudiyev Şamil Yusif
oğlu - iqtisad elmləri dok-
toru

Mütəllimova Vəfa
Allahverən qızı - iqtisad
elmləri namizədi

Əmirova Fəridə Şamil
qızı - iqtisad elmləri
namizədi

Şıxəliyev Nizami
Məhəmməd oğlu - iqtisad
elmləri namizədi

Hüüseynov Hüseyn
Rza oğlu - iqtisad elmləri
namizədi

Hüseynov Hüseyn
Qarakişi oğlu - iqtisad elm-
ləri namizədi

Azadov Eldar
Həsənxan oğlu - iqtisad
elmləri namizədi

Vəliyev Xostan Ələsgər
oğlu - iqtisad elmləri
namizədi

Piriyev Zahid Nəsib
oğlu - iqtisad elmləri
namizədi

Məmmədova Gülyaz
Alməmməd qızı - texnika
elmləri doktoru

Bağırov Bayram
Məhəmməd oğlu - texnika
elmləri doktoru

Ələkbərov Mikayıl
Behbut oğlu – texnika elm-
ləri doktoru

Camalov İbrahim
Muradxan oğlu - texnika
elmləri namizədi

Heydərov Mikayıl
Xulayar oğlu - tarix elmləri
doktoru

Rəsulov Atəş
Bayraməli oğlu – tarix elm-
ləri doktoru

Təhməzov Ziyad
Murad oğlu - tarix elmləri
namizədi

Cabbarov Məhəmməd
Alməmməd oğlu -
coğrafiya elmləri doktoru

Cabbarov Məhəmməd
Alməmməd oğlu -
coğrafiya elmləri namizədi

Həsənov Məhərrəm
Səməd oğlu - coğrafiya
elmləri namizədi

Əsədov Gülüş Əliş
oğlu- tibb elmləri doktoru

Məmmədov Mürşüd
Cabbar oğlu - tibb elmləri
doktoru

Xanəliyev Nəriman
Məhəmməd oğlu – tibb
elmləri doktoru

Sailova Cəmilə Cəmil
qızı - tibb elmləri namizədi

Əmirəliev Sabir
Nurqələm oğlu - tibb elm-
ləri namizədi

Mehtiyev Paşa Surxay
oğlu - tibb elmləri namizədi

Allahverdiyeva
(Nəbiyeva) Liliana
Bəhmən qızı - tibb elmləri
namizədi

Məmmmədov Namiq
Ziyad oğlu - tibb elmləri
namizədi

Xanməmmədova Aida
Atlıxan qızı - tibb elmləri
namizədi

Orucov Müşfiq Teyyub
oğlu - tibb elmləri namizədi

Hüseynova Səadət Arif
qızı - tibb elmləri namizədi

Ələkbərov Eldar
İsgəndər oğlu - tibb elmləri
namizədi

Vəliyev Ələsgər Həsən
oğlu – tibb elmləri namizə-
di

Əliyev Aqil Nəriman
oğlu – tibb elmləri namizə-
di

Əliyev Nəriman
Salman oğlu– filologiya
elmləri namizədi

Rəhimov Həsən Piri
oğlu – filologiya elmləri
doktoru

Məhərrəmli Qulu -
filologiya elmləri namizədi

Qafarov Haşım
Mirsadıq oğlu - filologiya
elmləri namizədi

Məhərrəmov Baba
Balaca oğlu - filologiya
elmləri namizədi

Piriyeva Ofeliya Nəsib
qızı – pedaqoji elmlər
namizədi

Allahverdiyev Musa Əli
oğlu - kənd təsərrüfatı
elmləri namizədi

Hüseynov Şamxal
Qarakişi oğlu - kənd təsər-
rüfatı elmləri namizədi

Şükürov Məhəmməd
Gülməmməd oğlu - kənd
təsərrüfatı elmləri namizə-

di
Bağırov Famil Musa

oğlu - kənd təsərrüfatı
elmləri namizədi

Qocayev Sabir
Məmmədqulu oğlu - kənd
təsərrüfatı elmləri namizə-
di

Məmmədov Ziyad
İsgəndər oğlu - biologiya
elmləri namizədi

Ağaquliyev İmamqulu
Məhərrəm oğlu – biologiya
elmləri namizədi

Məmmədov Atlıxan
İsgəndər oğlu - biologiya
elmləri namizədi

Sailov Cəmil İsfəndiyar
oğlu - biologiya elmləri
namizədi

Atakişiyev Tağı Əli oğlu
- biologiya elmləri namizə-
di

Sailov Mais Cəmil oğlu
- biologiya elmləri namizə-
di

Rəsulov Məmmədxan
Bayraməli oğlu - hüquq
elmləri namizədi

Yaqublu Nəsiman -
tarix elmləri namizədi

Kərimov Şamil Bəhlul
oğlu - coğrafiya elmləri
namizədi

Abdulov Nüsrət
Alməmməd oğlu - texnika
elmləri namizədi

Abdullayev Novruz
Alməmməd oğlu - texnika
elmləri namizədi

Paşayev Nüşrəvan
Teymur oğlu - texnika elm-
ləri namizədi

Səfiyeva Leyla
Allahverdi qızı – tibb elm-
ləri namizədi

Səfiyev İsmayıl
Allahverdi oğlu – texnika
elmləri namizədi

Səfiyeva Cəmilə
İbrahim qızı – hüquq elm-
ləri namizədi

Cabbarov Rəşid -
psixologiya elmləri
namizədi

Rüstəmov Nüşirəvan
Xankişi oğlu - kimya elm-
ləri doktoru

Abdinov Fazil Qabil
oğlu – kimya elmləri
namizədi

Kərimov Peçorin
Müzəffər oğlu - kimya elm-
ləri namizədi

Qocayev Adil
Namazqulu oğlu – baytar-
lıq elmləri namizədi

MƏDƏNIYYƏT, 
TƏHSIL VƏ SƏHIYYƏ

MÜƏSSISƏLƏRI
Zəngilan rayonunda

ümumtəhsil məktəblərinin
sayı 66 olmuşdur O cüm-
lədən: 39 orta məktəb 15
əsas (8 illik) məktəb 12
ibtidai məktəb

Şagirdlərin sayı – 5
836 Müəllimlərin sayı – 1
115

İŞĞALDAN SONRA
2008-2009 tədris ili

üçün ümümtəhsil mək-
təblərinin sayı – 37 O
cümlədən: 34 orta məktəb
2 əsas məktəb 1 ibtidai
məktəb

Şagirdlərin sayı – 3
960 Müəllimlərin sayı –
821

2008-2009-cu tədris
ilində 2 şagird prezident
təqaüdçüsüdür.

1993-cü ildən sonra 3
müəllim “Əməkdar müəl-
lim” adına layiq görülüb.

2 müəllim “Tərəqqi”
medalı, 2 müəllim isə
“Azərbaycan Respublikası
qabaqcıl təhsil işçisi” döş
nişanı ilə təltif olunublar.

AZƏRBAYCANDA 
FEODAL DÖVLƏTLƏRİ
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Başbakan Mesrur Barzani, Güney 
Kore’nin yeni başkonsolosunu kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani ve Güney Kore’nin yeni
Erbil Başkonsolosu Cho Kijong, ile görüştü.

Başbakan Mesrur Barzani, Güney Kore’nin yeni
Erbil Başkonsolosu Cho Kijoung ile görüştü.

Cho Kijoung'u yeni görevinden dolayı kutlayan ve
kendisine başarılar dileyen Başbakan, Kürdistan Böl-
gesi ve Güney Kore arasındaki tarihi ilişkilerin önemine
değindi. Başbakan, her alanda ikili ilişkilerin daha da
geliştirilmesi temennisinde bulundu. Güney Kore’nin
Kürdistan Bölgesi’ndeki çalışmalarıyla ilgili bir sunum
yapan Cho Kijoung ise verdiği destek ve sağladığı
kolaylık için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurum
ve kuruluşlarına teşekkür etti.  Nerina Azad

Kerkuki: Kürdistan Parlamentosu 
Kerkük için bir vali seçmeli

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Ger-
miyan Başkanlık Meclisi Başkanı Kemal Kerkuki,

Kürdistan Parlamentosu’nun Kerkük için bir vali
seçmesi gerektiğini belirtti.

KDP Kerkük-Germiyan Başkanlık Meclisi Başkanı
Kemal Kerkuki, yaptığı açıklamada, Kürlerin temsilci-
leri aracılığıyla Kürdistan Parlamentosu’nda Kerkük
için bir vali belirleme hakkı olduğunu söyledi

“Kürdistan Bölgesi ve Bağdat’taki tüm makamlar Kürt
halkının hakkıdır” diyen Kemal Kerkuki, söz konusu
makamların herhangi bir kimsenin, siyasi ve silahlı
grubun tekelinde olmadığını vurguladı. Kürtlerin Kerkük’te
çoğunluğu oluşturduğunu belirten Kerkuki, “Kerkük İl
Meclisi seçimlerinde Kardeşlik Listesi 41 sandalyenin
26’sını kazandı. Bundan dolayı Kerkük Valiliği Kürtlerin
hakkıdır, Kürtler bir vali belirlemeli ve o vali görev yapmalı”
ifadelerini kullandı. Kerkuki, “Kerkük Valiliği Kürtlerin hakkı
olduğu için Kürtler temsilcileri aracılığıyla Kürdistan Parla-
mentosu’nda kendi valilerini belirlemeli” dedi. Kerkük’te
Kürt nüfusunun çoğunlukta olduğu seçimlerde de kanıt-
landı. Buna göre valilik makamının Kürtlerde olması
gerekiyor ancak 16 Ekim 2017’den sonra valilik makamı
Kürtlerden zorla alındı ve Kürtlere baskı ile Araplaştırma
politikasının hizmetine sokuldu.             Nerina Azad

Jina Emini'yi haber yapan
kadın gazeteci tutuklandı

İran'da başörtüsü yasalarını uygulayan ahlak polisi
tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını
kaybeden Jina Emini'nin haberini yapan kadın gazete-
ci tutuklandı.

İran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına
uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra
geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden 22 yaşındaki
Jina Emini'nin ölümü tüm dünyada tepkiyle karşılandı.
İran'da Jina Emini'nin ölümünün ardından düzenlenen
protestolarda resmi rakamların açıklamalarına göre en
az 17 kişi hayatını kaybetti. Protestolar devam ederken,
Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), İran’da Jina
Emini'nin hastaneye kaldırılmasını haber yapan kadın
gazetecinin tutuklandığını duyurdu. "İran polisi, evine
bakın yaptığı gazeteci Nilufar Hamidi'yi tutukladı. Jina
Emini'nin hastaneye kaldırıldığını ilk bildiren Nilufar
oldu. Nilüfar, bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci oldu.
CFWIJ gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep
ediyor." Nerina Azad
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Köşe yazarı Hüseyin Siyabend
Aytemur Independent Türkçe için
kaleme aldığı "Irak'ta Sünni, Şii ve
Kürt Okulu" başlıklı analiz yazısın-
da Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta
geçmişten beri süregelen
gelişmeleri ele alarak, Kürtler'in
Irak'a en iyi cevabını 'Bağımsızlık
Referandumu' düzenleyerek

verdiğine dikkat çekti.
Siyabend Aytemur yazısına,

"Bu üç okul arasındaki özeliklerin
yanında -ki bu özelliklerin bazıları
her üç okulda da cevheri olarak
göze çarpıyor- mülahaza edildiği
gibi, 1926-1956 yılları arasındaki
süre içinde her üç okulda objektif
bir yakınlaşma meydana geldi."
diyerek başlıyor.

Yazı şöyle devam ediyor:
1958'de krallık rejiminin yıkıl-

masından sonra, üç üyeden oluşan
bir başkanlık konseyi kuruldu. Bu
konseyin üç üyesi Kürt, Şii ve
Sünni olmak üzere üç oluşumdan
seçilmişti. 27 Temmuz geçici
anayasasında üç okulun da ulaş-
mak istedikleri başlıca amaçlar
vardı. 

Bu anayasanın ikinci maddesi,
Irak'ı Arap âleminin bir parçası
saymıştı. Bu da tam olarak Sünni
okulun önemli prensiplerinden
biriydi. Bu, Sünni Okulu'nun siyasi
yönelimlerini yansıtan tek madde
değildi. Bu anayasada başka nok-
talar da vardı.

Bunlardan en önemlisi 16'ncı
maddeydi ki bu madde devletin
kutsallığını koruma konusunda
güçlü bir vurguda bulunuyordu.
17'nci madde ise orduya siyasi bir
rol veriyordu.

3'üncü madde Kürtlerin ve Ara-
pların ulusal ortaklığını ifade ediy-
ordu. Bunda da Kürt okulunun etk-
isi görülüyor.

Ancak bu süre içinde üç okul
arasında meydana gelen yakınlaş-
manın devamlılığı kalmadı. Sonra-
ki yıllarda bu üç okul arasındaki
ilişkilerde soğuma oldu.

Irak'ın eski tarihi Sümer
devletçikleri döneminden başlar.
Yani o dönemde merkeziyetçilik
için hiçbir ihtiyaç olmamıştır.  

Daha sonra Babil'de, Aşur'da,
Güney'de ve Kürtlerin yerleşik
oldukları ve kendi kendilerini yönet-
tikleri dağlık bölgelerden çıkan
topluluklar, önceki Iraklıların kendi
özelliklerini koruduklarını gösteriy-

or.
Yeni tarihte şu mülahazada

bulunulabilir ki Osmanlılar bazı
durumların dışında Iraklıları
merkeziyetçi tek devlet otoritesinin
kontrolü altına alamadı. 

Merkeziyetçi sistemin en kötü
özelliği güce dayanmasıydı. Önce-
ki Irak, güçle Irak'ın ulusal (toprak)

birliğinin korunabileceğini düşünen
bir teorinin propagandasını yapıy-
ordu.

Çünkü bölgesellik isteğinin yer-
ine getirilmesi, merkeziyetçi görev-
lerini yürütemeyecek etkisiz ve
kapasitesiz bir devletle sonuçlan-
abilirdi.

Bu da sırasıyla, laik tarzda
devletin kutsallığını korumayı
ortaya çıkardı. 

Daha sonra, egemen olan
siyasi nesil ile devlet arasında
meydana gelen birlik, egemen olan
siyasi neslin kendisini devletin istek
ve arzularının temsilcisi olarak
görmesini beraberinde getirdi.

Bu da en baştan, önceki Irak'ın
siyasetlerinin gerçekçi olmadığını
gösteriyordu.

1958'e kadar, yani Irak, Batı ve
İran arasındaki ilişkilerde hatırı
sayılır bir ilerleme ve gelişmenin
olduğu döneme kadar, çoğu defa
Kürtler ulusal haklarını talep ettik-
lerinde komünist sempatizanı ve
destekçileri olarak adlandırılırken
Şiilerin İran'la kurdukları ilişkilerden
ise çok nadir bahsediliyordu. 

1958'den sonra, yani Irak'ın
batının kampından çıktığı ve sol
eğilimli bir siyaset takip ettiği yıl,
Irak'ın İran ve Batı ile ilişkilerinin
bozulmasından dolayı, Kürtlerin
planlarını Batı'yla ve Şiilerin ise
planlarını İran'la kurduğu teorisi
revaç kazandı. 

Bu durum, devletin vatan-
daşlarına şüpheyle bakmasına
neden oldu. Bunun yanında ege-
men olan siyasi nesil, siyasetlerine
ve devlete yönelik eleştirileri ayıra-
maz durumu geldi. Bu kar-
makarışık bakış açısı, devletin
kendi vatandaşıyla yüz yüze
gelmesine neden oldu. 

Irak, uygun bir yol bulmak ve
sorunları çözmek için bazı girişim-
lerde bulunmakla beraber, devletin
çözüm çabaları ile sorunların
büyüklüğü aynı ölçüde değillerdi.

1931'de, her ne kadar da yerel
dil kanununun çıkarılması yoluyla

Kürtler ile devlet arasında var olan
soğukluğun sona erdirilmesi amaç-
landıysa da bu başarılı olmadı.

Kanunun uygulanması yolunun
ve şeklinin önündeki eksiklikler,
Kürtlerin devletle ilişkilerini
düzeltmesi için ortaya çıkan fırsatın
önünde engel oldu. 

1958'de, geçici anayasada
bulunan ortaklık kavramı sadece
bir başkanlık konseyini
beraberinde getirdi.

1963-1966 yıllarında, Irak'ta
gayr-ı merkeziyetçiliğin uygulan-
masına yönelik projeler tutmadı ve
vilayetler kanunu da vilayetlere
talep edilen yetkileri vermedi.

Açıktır ki bu çabaların tutma-
masının sebebi, devletin sorunun
özünü dikkatli bir şekilde araştır-
maması ve şekli olmada ısrarlı
olmasıydı.

Böyle sorunlar devam etti.
Çünkü şekilsel çözüm çabaları
büyük sorunlar için çözüm bula-
madı. 

Irak tecrübesi, çözümün sadece
niyet ve lafız prestlikle olmaya-
cağını ve eğer sorunun özüne yak-
laşmazsa çabanın sadece tut-
mamış bir adım olarak kalacağını
ortaya çıkardı. 

Önceleri, Irak'ın en büyük
sorunlarından biri, devletin 3 okul
arasında yaşanan gerilimleri azal-
tacak şekilde vatandaşların özgür
seçimi olabilecek genel bir standart
ve ortaklığın ifadesini temsil
edemiyor oluşudur.

Bilakis Irak cephesi sorunların
kaynağı ve bir parçası olmasıydı. 

3 okul ve bunun için ortaya
konan çözüm yolları da birbirine
karıştırıldı.

Sosyal, siyasal ve ekonomik
eşitlik, destek gören önemli adım-
lar olmalı.

Vatandaşlık ve demokrasi tek
başlarına istikrarı sağlayamazlar
ve koruyamazlar da.

Bu da, eşitlik, ortaklık, haklar
için kanun koymak gibi prensiplere
önem verilmesini gerektiriyordu
ama artık derinleşen sorunlar bunu
mümkün kılmıyor. 

Öyle sanıyorum ki merkeziyetçi,
sade ve birleşik devlet olarak, bu
devletlerin obsesyonu, hâkim bir
ulus devleti (Nation-State) ortaya
çıkarmak istemek de mümkün mü?
Bu da bu ülkelerin çok uluslu
yapısına ters.

Bu çaba, hâkim ulusun kim-
liğinin diğer bütün unsurlara day-
atılması, diğerlerini inkâr etme ve
ortadan kaldırma çabasıydı.

Ki, Kürtler, burada, hedef olan
taraftı. Kürt sorunu için tek çözüm
yolu Irak'ın 3 ayrı yapıya dönüşme-
sidir.  Ancak Kürt sorunu karşısında-
ki geri kalmışlık, şu ana kadar da,
hem bu devletlere hem de Kürtlere
büyük bir acı ve elem verdi.

Kürt Okulu, Kürt sorununun Irak
bağlamında, çözüm sürecine dair
en iyi cevabı referandum ile ver-
miştir. Tamamı için tıklayın...

Nerina Azad

Hüseyin Siyabend Aytemur: Kürtler, Irak'a en iyi
cevabı 'Bağımsızlık Referandumu' ile vermiştir
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Di navbera Wezareta Berevaniya
Amerîka û Wezareta Pêşmerge ya
Herêma Kurdistanê de, bi
merasîmeke li Hewlêrê hat lidarxistin,
protokola ewlekarî û hevtêgihîştinê hat
îmze kirin.

Îro 21ê Îlona 2022yan bi amadebû-
na Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîr-
van Barzanî, Serokê Hikûmeta Herê-
ma Kurdistanê Mesrûr Barzanî,
Wezîrê Pêşmerge Şoreş Îsmaîl û Cîgi-
ra Wezîrê Berevaniya Amerîkayê  ya
Karûbarên Asayîşa Navnetewî
Celeste Wallender, protokoleke
hevtêgihîştin û ewlekariyê di navbera
Herêma Kurdistanê û Amerîkayê de
hat îmze kirin.

Di merasîma ku cîgirên Serokê
Herêma Kurdistanê û Cîgirê Serokê
Hikûmeta Herêma Kurdistanê, baly-
ozê Amerîkayê li Iraqê û hejmarek
wezîr û şêwirmendên leşkerî amadehî
kirin de, protokola hevtêgihîştinê di
navbera Wezareta Pêşmerge û
Wezareta Berevaniya Amerîkayê de
hat îmze kirin.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîr-
van Barzanî di merasîmê de, bal
kişand ser qehremaniya Pêşmerge ya
di şerê dijî terorê de û got, piştevaniya
Amerîka û Hêzên Hevpeyman li Iraq û
Herêma Kurdistanê bi bandor bû di
têkşikandina DAIŞê de.

Nêçîrvan Barzanî ji bo hevkarî û
hemahengiya di navbera Pêşmerge û
artêşa Iraqê ya ji bo tekoşîna dijî metir-

siyên terorê de, spasiya Serokwezîr û
Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdarên
Iraqê Mistefa Kazimî kir. Herwiha
Barzanî, behsa pêbendiya Herêma
Kurdistanê ya bi hevbeşiya ligel
Amerîkayê kir û got, ji ber hevkarî û
piştgiriya wan a di çaksaziyên
Wezareta Pêşmerge û proseya yekx-
istina Pêşmerge de spasiya Amerîka û
welatên dost dikim.        PeyamaKurd

Wezîrê Karên Derve yê Iraqê Fuad
Husên di çarçoveya beşdarbûna civî-
na salane ya Civata Giştî ya
Neteweyên Yekbûyî de axivî û diyar
kir, heta çar salên din Amerîka wê
alîkariya hêzên Pêşmerge bike û divê
PDK û YNK li hev bikin, da ku roleke
girîng di proseya siyasî ya Iraqê de
bilîzin.

Fuad Husên li New Yorkê eşkere
kir, rola Herêma Kurdistanê girîng e û
dikare roleke mezin di pêkanîna
hikûmeta Iraqê de bilîze. 

Husên da zanîn: “Divê PDK û YNK
li hev bikin û her du alî û aliyên din ên
Kurdî li Bexdayê li ser siyaseta
hikûmeta nû bandora wan hebe.”

Derbarê beşdariya Iraqê di civîna

salane ya Neteweyên Yekbûyî de,
Wezîrê Karên Derve yê Iraqê dest-
nîşan kir: “Weke dewlet, Iraq ji cîhanê
cuda nîne û berjewendiyên wê yên
aborî, siyasî û stratejîk hene, hemû
ew welatên ku me ew dîtin, tekezî li
ser wê yekê dikin ku divê aliyên Iraqî
bigîhin rêkeftinê û hikûmet were
avakirin.”

Herwiha eşkere kir: “Welatên cîran,
Ewropa û Amerîka tekezî kirin ku ew
destwerdanê nakin di pêkanîna
hikûmetê de, ji bo wan girîng e ku ew
bi xwe hikûmetê pêk bînin, eger
Herêm û Bexda hevkar bin, dikarin
hikûmetekê ava bikin.” Di berde-
wamiyê de li ser alîkariya Amerîkayê ji
bo Pêşmerge Wezîrê Karên Derve yê
Iraqê diyar kir: “Çendîn sal in Amerîka
alîkariya Pêşmerge dike û pêwîstiya
Amerîkayê bi rizamendiya Iraqê heye
û tiştê ku min fêm kir, Serokwezîrê
Iraqê jî rizamendî nîşan daye û ji bo
çar salên din, ew alîkarî wê berdewam
bin.”  PeyamaKurd

Li Diyarbekirê Platforma Jinan li ser
kuştina Jîna Emînî daxuyaniyek da û
kuştina wê hat protestokirin.

Li parêzgeha Diyarbekir a Bakurê
Kurdistanê Endamên Platforma Jinan
a Dîcle Amedê bi armanca protestoki-
rina kuştina Jîna Emînî daxuyaniyek
dan û diyar kirin, dibe ku navê dewle-
tan tê guhertin, lê ew wê hişmendiya
kuştina jinan nas dikin û jinên ku li
Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatine
kuştin jî hatin bi bîrxistin.

Platforma Jinan a Dîcle Amedê di
daxuyaniya xwe de eşkere kir: “Li Iran,
Ermenistan, Sûriye, Afxanistan,
Ukrayna, Pakistan, Iraq, Kurdistanê û
Tirkiyê hema hema li hemû cîhanê li
beramberî mafê jiyan û azadiya jinan
êrîş hene û jin tên kuştin. Ev encama
hişmendiya wan desthilatan e ku dijmi-
natiya jinan dikin.”

Herwiha Parlamentera HDPê ya
Mûşê Gulistan Kiliç Koçyigit jî beşdarî
çalakiyê bû û eşkere kir ku ol wek
amûrekê tê bikaranîn û bi vî awayê
kuştina jinan tê rewakirin. Herwiha
polîtîkayên desthilata AK Partiyê yên
derbarê jiyana civakî de jî rexne kir û

got: “Ne tenê li Îranê li vî welatî û li her
çar aliyê cîhanê jin ji aliyê mêran û ji
aliyê hişmendiya ku nîjadperest, olper-
est û zayendperest e tên kuştin. Li vî
welatî jî ji ber polîtîkayên AKP-MHPê
rojane jin tên kuştin û wê têkoşîna me
li berambar van kiryaran berdewam
be.”

Keça Kurd Jîna Emînî êvara
Sêşemê 13ê Îlona 2022an li Tehranê

bi tohmeta xwenepêçanê hat deste-
serkirin û pişt re bo navenda polîsan
hatibû veguhestin. Her çiqasî
rayedarên Îranê red kiribû jî, lê bavê
Jîna ragihandibû di dema veguhestinê
de îşkence lê hatiye kirin û Jîna an
Mehsa Emînî ji ber vê îşkenceyê piştî
nîvroya Înê 16ê Îlona 2022ê li
Nexweşxaneya Kesra ya Tehranê can
daye.  PeyamaKurd

Serok Barzanî telefona malbata Jîna
Emînî kir û sersaxî ji wan re xwest

Êvariya roja Yekşema 18.09.2022 Serok Mesûd
Barzanî li rêya telefonê ve peywendiyê bi malbata
Jîna Emînî kir û hevxemiya xwe ji bo can jidestdana
Jîna Emînî bi wan ragihand û hêviya hedar û aramî
û bicîhbûna dadperweriyê ji bo wan xwest. KDP.info

Fermandarê Alman: Pêşmerge hêzeke profesyonel 
e, em dixwazin piştevaniyê bidomînin

Fermandarê Hêzên Almanya yê li Iraq û Herêma
Kurdistanê Albay Eko beşdarî merasîma derçûna
hêzên Pêşmerge bû.

Fermandarê Hêzên Alman got, hêzên Pêşmerge
hêzeke profesyonel e û Wezareta Pêşmerge ji bo
reforman pêngavên baş avêtine û diyar kir, ew
dixwazin piştevaniya Kurdistanê berdewam bikin.

Fermandarê Hêzên Almanya yê li Iraq û Herêma
Kurdistanê Albay Eko ku beşdarî nimayîşa derçûyên
Pêşmerge yên xula dehem a Fermandariya Barzan
bû ragihand: “Bi nêrîna min, Pêşmerge hêzeke pro-
fesyonel e û ez agahdar im ku Wezareta Pêşmerge
pêngavên baş ji bo çaksaziyê avêtine.”

Fermandarê Alman herwiha got: “DAIŞ hîn jî li
Kurdistan û Iraqê gefê dixwe. Loma eger
siyasetmedarên Almanyayê rê bidin, em ê pişte-
vaniya Kurdistanê berdewam bikin.”    PeyamaKurd

Bi amadebûna hezaran kesan
meytê Jîna Emînî hat veşartin

Bi amadebûna hezaran kesan, meytê Jîna Emînî
(Mahsa) îro Şemiyê 17ê Îlona 2022an li Goristana Seqiz a
Rojhilatê Kurdistanê hat veşartin. Li gor Çalakvanê Seqizî
Hîsam Ferecyan ragihandiye, gelek kes ji bo beşdariya
merasîma veşartina meytê Jîna Emînî bûne û got: “Biryar
bû meytê wê beriya saet 10ê sibehê were veşartin, meyt

vê beyaniyê gihîşt Seqizê lê malbata wê rê neda ku zû
were veşartin, gelek kes li goristanê kom bûn.”

Herwiha bi hezaran kes li Goristana Seqizê beşdarî
merasîma veşartina keça Kurd a Jîna Emînî ya ku li
Tehranê bi tawana “pabendnebûna xwepêçanê” ji aliyê
polîsan ve hatibû girtin û piştre bi îşkenceyê can dabû.

Hîsam Ferecyan eşkere kiriye, Jîna Emînî ji ber der-
beyeke ku ji serê xwe xwariye can daye, ne ji ber celteya dil
an mêjî. Li gorî çavkaniyên pizîşkî, xwîna ku ji guhê Jîna
hatiye ji ber derba ji serê xwe xwariye ye. Navenda
Hevkariya Partiyên Kurdistana Îranê bûyera keça Kurd Jîna
Emînî ya ku li Tehranê ji ber xwenepêçanê bi îşkenceya
polîsan canê xwe ji dest da, şermezar kir û roja Duşema
19ê Îlonê banga greva giştî kir û ragihand, divê hemû gelê
Kurd bi girtina dukanên xwe û neçûna ser kar xwepêşan-
danê bikin.                                                    PeyamaKurd

Amerîka û Kurdistanê protokeleke girîng a ewlekariyê îmze kir

Husên: Heta çar salên din Amerîka wê alîkariya hêzên Pêşmerge bike

Li Diyarbekirê kuştina Jîna Emînî hat protestokirin
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Nêçîrvan Barzanî pîrozbahî
li Yekîtiya Zanayan kir

Bi helkefta 52 saliya damezrandina Yekîtiya
Zanayên Ola Îslamê ya Kurdistanê, bi germî li

Serok û Mekteba Bicîhkar ya Yekîtiya Zanayên
Ola Îslamê ya Kurdistanê û hemû mamosta û
zanayên olî pîroz dikim û serkeftinê jê ra dixwaz-
im. Bi vê minasebetê em bi rêz û hurmet li
têkoşîna Yekîtiya Zanayan ya di qonaxên şoreş
û azadiyê de dinêrin û silavan li giyanê şehîdên
Yekîtiya Zanayan dikîn. Em rol, pêgeh û bando-
ra Yekîtiya Zanayan û Mamostayên Olî di civaka
Kurdistanê de, bi taybetî di pêşxistina pêkve-
jiyanê, lêborîn û rûbirûbûna tundrewiyê de bilind
dinirxînin.

Em destxweşiyê li Yekîtiya Zanayên Olî yên
Kurdistanê dikin ji ber kar û hewlên wê yên ji bo
bidestxistina mafên mamostayên olî û hemû
piştevaniyê ji bo xizmetkirin û baştirkirina jiyana
zana û mamostayên olî dupat dikin.

Xwedayê mezin bi me hemûyan re be û gel û
welatê me biparêze.

Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê

21.09.2022

Yekîtiya Ewropayê: Tiştê ku bi ser
Jîna Emînî de hat nayê qebûlkirin

Yekîtiya Ewropayê bi daxuyaniyekê kuştina
Jîna Emînî şermezar kir û got: “Tiştê ku bi ser wê
de hat, nayê qebûlkirin.”

Yekîtiya Ewropayê di daxuyaniya xwe de da
zanîn: “Divê rayedarên Îranê dilniya bibin ku
mafê xelkê tê parastin û kesên desteserkirî, bi tu
awayî reftara xerab ligel wan neyê kirin.” Jîna
Emînî keçeke Kurd a 22 salî bû, roja 13ê Îlona

2022an bi birayê xwe re ji bajarê Seqizê serdana
Tehranê kiribû û ji ber ku hîcaba xwe bi awayekî
rêkûpêk girê nedaye ji aliyê polîsan ve hat
binçavkirin û piştî du saetan ji ber îşkencedanê
ew rakirin nexweşxaneyê û roja 16ê mehê li
nexweşxaneyê can da.                PeyamaKurd

Fransa: Girtin û mirina Jîna Emînî 
ji aliyê Îranê ve em hejandin

W e z a r e t a
Karên Derve ya
Fransayê bi dax-
u y a n i y e k ê
daxwaz kir ku
" d e m i l d e s t "
lêkolînên eşkere
ji bo derketina

rastiyan li ser kuştina Jîna Emînî werin encam-
dan. Wezareta Karên Derve ya Fransayê di dax-
uyaniya xwe de eşkere kir: “Girtin û mirina
Mehsa (Jîna) Emînî ji aliyê polîsê asayîşa civakî
ya Îranê ve em hejandin. Fransa wê girtin û
tundîtûjiya ku bûye sedema canjidestdana wê
şermezar dike.”      

Jîna Emînî keçeke Kurd a 22 salî bû, roja 13ê
Îlona 2022an bi birayê xwe re ji bajarê Seqizê ser-
dana Tehranê kiribû û ji ber ku hîcaba xwe bi
awayekî rêkûpêk girê nedaye ji aliyê polîsan ve
hate binçavkirin û piştî du saetan ji ber
îşkencedanê ew rakirin nexweşxaneyê û roja 16ê
mehê li nexweşxaneyê can da.       PeyamaKurd

KDP.info- Serok Mesûd Barzanî
bi boneya damezrandina Yekitiya
Zanayên Ola Îslamî ya Kurdistanê
peyamek belav kir.

Peyama Serok Barzanî waha ye:
Bi helkefta derbasbûna pencih û

du sal li ser damezrandina Yekîtiya
Zanayên Ola Îslamî ya Kurdistanê
pîrozbahiyeke germ li Serok û
Endamên Mekteba Tenfîzî û Encû-
mena Navendî ya Yekîtiya Zanayan
û hemû mamostayên ola pîroza
îslamê li Kurdistanê dikim.

Damezrandina Yekîtiya Zanayên
Ola Îslamî ya Kurdistanê bi rênîşan-
dan û raspardeya cenabê Barzaniyê
Nemir biryareke girîng û karîger bû, ji
bo bihêzkirina rola mamostayên olî li
Şoreş û xebata gelê me û her wiha
belavkirina dîndarî û xwedanasî û
kûrtirkirina çanda pêkvejiyan û
rûbirûbûna hizra tundrewiyê. Li gel
eve da jî rol û qurbanîdana
mamostayan û zanayên mezinên

Kurd yên ola Îslamê li pêşxistina
nermî û hizra neteweyî û nîştiman-
perwerî û redkirina jêrdestiyê li dîro-
ka mîlletê me da gelek ber bi çav
bûye û bi piştrastiyê ve ew rol li qon-
axa niha û paşerojê de jî girîng û bi
bandor dimîne.

Li vê salvegerê da hêviya serkeft-

inê ji bo Yekîtiya Zanayên Ola Îslamî
ya Kurdistanê û hemû mamostayên
birêz dixwazim û spasî ked û erkê
wan yê pîroz dikim.

Xwedayê mezin pişt û penayê me
hemû aliyek bê.

Mesûd Barzanî

21.09.2022”

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê
Mesrûr Barzanî bi Alîkara Wezîrê
Berevaniyê yê Amerîka ji bo
Karûbarên Asayişa Navdewletî
Celeste Wallender re civiya.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê
îro bi şandeke Amerîkî ya bi
serokatiya Alîkara Wezîrê Bere-
vaniyê yê Amerîka ji bo Karûbarên
Asayişa Navdewletî Celeste Wallen-
der kir û spasiya piştevaniya
Amerîkayê ya ji bo hêzên Pêşmerge

kir. Ofîsa Serokwezîr bi dax-
uyaniyekê da zanîn, di civînê de li
ser pêşvebirina pêwendiyên Herêma
Kurdistanê û Amerîkayê û yadaşta
hevtêgihîştinê gotûbêj hat kirin ku îro
di navbera her du aliyan de li ser
berdewambûna piştgirîkirina
Pêşmerge û hevahengiya serbazî û
ewlehiyê tê îmzekirin.

Herwiha hat destnîşankirin,
Serokwezîr Mesrûr Barzanî spasiya
piştevaniya Amerîkayê kir ji bo hêzên

Pêşmerge, bi taybetî di rûbirûbûna
teror û terorîstên DAIŞê de. Bi tay-
betî ku îro ew yadaşta hevtêgihiştina
girîng di navbera her du aliyan de tê
îmzekirin û daxwaza Herêma Kurdis-
tanê jî ji bo pêşvebirina pêwendiyên
ligel Amerîkayê dûpat kiriye.

Di berdewamiyê de hat ragihandin,
di civînê de Alîkara Wezîrê Berevaniyê
yê Amerîkayê kêfxweşiya xwe bi ser-
dana Herêma Kurdistanê nîşan daye û
diyar kiriye ku cihê şanaziyê ye îro li vir
e ji bo îmzekirina vê yadaşta hevtêgi-
hîştinê ku nîşaneya bihêzkirina
pêwendiyên Herêma Kurdistanê û
Amerîkayê ye. Herî dawî di daxuyaniyê
de hat eşkerekirin, çaksaziyên
Kabîneya Nehem, bi taybetî çak-
saziyên Wezareta Pêşmerge û
girîngiya çareserkirina kêşeyên
navbera Herêma Kurdistanê û
Hikûmeta Federal bi awayekî bingehîn
û li ser bingeha destûrê, çend mijarên
din ên civînê bûn, ku Balyoza
Amerîkayê ya li Iraqê Alina Romanows-
ki û Balyozê Giştî yê Amerîkayê ya li
Herêma Kurdistanê Ervin Hicks Jr
amade bûn. PeyamaKurd

Keça Kurd Jîna Emînî ya 22 salî
ku li Tehranê ji aliyê hêzên Îranê ve
hatibû girtin û rastî îşkenceyeke giran
hatibû, piştî 3 rojên li nexweşxaneyê
îro 16ê Îlonê jiyana xwe ji dest da.

13ê Îlonê roja Sêşema borî Jîna
Emînî, ji bo serdana xizmên xwe bike
li Tehranê bi birayê xwe re bûye ku li
stasyona Heqanî ya metroyê bi hinc-
eta hicaba îslamî nedaniye ber xwe,
ji aliyê polîsên Tehranê hatiye deste-
serkirin û ew birine girtîgeha polîsan
a li cadeya Wezîran a Tehranê.

Li gorî şahidên bûyerê, Jîna di
dema veguhastina navenda polîsan
de, rastî lêdan û îşikenceya polîsan
hatiye û herwiha li navenda polîsan jî
rewşa wê ya tenduristiyê xirab bûye.

Rêxistinên mafên mirovan ên
Rojhilatê Kurdistanê dane xuyakirin,
piştî ku rewşa tenduristiya Jîna xirab
bûye, bi awayekî dereng ji bo
nexweşxaneyê hatiye veguhestin.

Herwiha malbat û xizmên Jîna
Emînî dane zanîn ku li nexweşxaneyê

ji wan re hatiye gotin, Jîna tûşî krîza
dil û mejî bûye û ji hişê xwe çûye û di
komayê de ye, lê berevajî vê dax-
uyaniyê rojnamevanên Îranî û Rojhi-
latê Kurdistanê bi zarê bijîşkên
Nexweşxaneya Kasrî ya Tehranê rag-
ihandine, Jîna Emînî tûşî krîza mejî û
dil nebûye, lê derb li serê wê hatiye

xistin, ji ber wê jî serê wê şikestiye û
tûşî xwînberbûna mejî bûye.

Keça Kurd Jîna Emînî ya li Îranê
bi navê Mehsa Emînî tê naskirin,
xelkê bajarê Seqizê yê Rojhilatê Kur-
distanê ye û 22 salî bû. Jîna tevî mal-
bata xwe ji bo serdana xizm û nasên
xwe çûbû Tehranê.     PeyamaKurd

Serok Barzanî pîrozbahî li Yekitiya Zanayên Ola Îslamî ya Kurdistanê kir

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê bi Alîkara
Wezîrê Berevaniyê yê Amerîkayê re civiya

Keça Kurd Jîna Emînî piştî îşkenceya hêzên Îranê jiyana xwe ji dest da
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Îsraîl: Divê civaka navdewletî hêza
serbazî li dijê Îranê bi kar bîne

Yair Lapid serokwezîrê Îsraîl, di Civata Giştî ya Neteweyên
Yekbûyî de axavtinek kir û di axavtina xwe de behsa tehdîda
Îranê kir û got: “Yekane rê ji bo rêgirtina li Îranê li hember berde-

wamkirina bernameya atomî ew e ku em gefa serbazî li şûna
gotûbêjan bi kar bînin, tenê wê demê em dikarin rêkeftineke bi
hêz li gel Îranê pêkbînin. Divê ji bo îranê zelal bibe ku eger
berdewam be di bernameya atomî de, cîhan dê li şûna axaftinê,
bi hêza serbazî bersiva wan bide. Şiyana me ya pêwîst heye û
em natirsin ku bi kar bînin. Her karek pêwîst be, em ê encam
bidin, Îran nikare bibe xwedî çekê atomî.” Beriya niha
Serokwezîrê Îsraîlê Yair Lapid diyar kiribû, Îsraîlê kariye hewl-
danên zindîkirina rêkeftina atomî pûç bike.                 Related
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Главы ДПК и ПСК обсудили проблемы
создания нового правительства Ирака

Курдский лидер Масуд Барзани, президент
"Демократической партии Курдистана" (ДПК),

19 сентября встретился с Бафелем (Павлом)
Талабани, президентом "Патриотического
союза Курдистана" (ПСК), чтобы обсудить фор-
мирование нового правительства Ирака, вызо-
вы в политическом процессе в Багдаде и выбо-
ры нового президента Ирака. 

В последний раз Масуд Барзани и Бафель
Талабани встречались 4 августа, когда догово-
рились работать над укреплением единства
курдов в иракской политике и перед лицом теку-
щих политических вызовов.              kurdistan.ru

Брат убитой Иман Сами
приговорен к 15 годам тюрьмы

Суд Эрбиля приговорил брата активистки
Иман Сами к 15 годам тюремного заключения
за убийство сестры.

Двадцатилетняя Иман Сами была убита в
марте этого на главной улице столицы Иракско-
го Курдистана, Эрбиля. Дело было признано
"убийством чести", а брат и дядя убитой аре-
стованы.

Адвокат Харем Рафаат сообщил журнали-
стам после заключительного заседания суда,
что, к убийству причастны и другие люди. Он
также сообщил, что дядя Сами, присутствовав-
ший на месте преступления, освобожден из под
стражи.

Дело Иман Сами вызвало массовый обще-
ственный резонанс, люди призывали положить
конец гендерному насилию в Курдистане.

После сообщений об убийствах еще
нескольких женщин Генеральное консульство
США в Эрбиле выразило обеспокоенность
ростом насилия в отношении женщин.

"Соединенные Штаты разделяют озабочен-
ность лидеров РИК [региона Иракский Курди-
стан] по поводу недавнего роста насилия,
убийств и нарушений прав женщин и других
маргинализированных сообществ в Иракском
Курдистане", — говорится в онлайн-заявлении,
опубликованном консульством США. 

"Так называемые "убийства чести", такие как
недавние убийства Иман "Марии" Сами Магдид,
Марьям Якуб и Айди Мухаммед, должны быть
расследованы, после чего должны быть приня-
ты юридические меры, а виновные должны
быть привлечены к ответственности", — гово-
рится в сообщении.                       kurdistan.ru

Турецкий беспилотник нанес удар
по штаб-квартире РПК в Синджаре

Штаб вооруженной группы, связанной с
турецкой "Рабочей партией Курдистана" (РПК), в
Синджаре иракской провинции Ниневия, 23 сен-
тября подвергся авиаудару турецкого беспилот-
ника. О жертвах пока не сообщается. По данныи
агентства "BasNews", авиаудар был нанесен по
штабу "Отрядов сопротивления Синджара"
(YBS) в районе Гир Изер. Турецкие беспилотни-
ки часто наносят удары в этом районе по штаб-
квартирам и транспортным средствам, принад-
лежащим РПК и другим вооруженным группам,
связанным с РПК. 11 сентября контртеррористи-
ческая служба Иракского Курдистана сообщила,
что два члена вооруженной группы, связанной с
РПК, были убиты в результате удара турецкого
беспилотника в районе между деревнями Баре
и Бахрава в районе Синджар.             kurdistan.ru

Несколько арабских государств
хотят вернуть Сирию в состав орга-
низации. Как сообщает Middle East
Monitor 19 сентября, об этом заявил
помощник генерального секретаря
Лиги арабских государств (ЛАГ) Хос-
сам Заки.

Заки, в частности, сказал: "При-
сутствие Сирии вовсе не было усло-
вием Алжира, но Алжир желает,
чтобы Сирия смогла принять участие
в следующем заседании ЛАГ, чтобы
восстановить утраченное единство
между государствами-членами Лиги".

Он также отметил, что "возвраще-
ние Сирии в Лигу арабских госу-
дарств — это желание не только
Алжира, но и нескольких других
арабских государств".

Заки рассказал, что глава ЛАГ
Ахмед Абульгейт провел "продолжи-
тельные" переговоры с алжирскими
официальными лицами при подго-
товке к проведению саммита Лиги в

Алжире.
После обсуждения Абульгейт и

алжирские официальные лица согла-
сились, что Сирия не должна возвра-
щаться в Лигу арабских государств
на данный момент, поскольку этот
вопрос должен быть согласован еди-

ногласно.
Напомним, 12 ноября 2011 года

большинство государств-членов Лиги
арабских государств проголосовали
за приостановку членства Сирии в
ответ на подавление режимом Баша-
ра Асада протестующих. kurdistan.ru

Десять физических лиц и две
организации, связанные с Ираном,
были подвергнуты санкциям со сто-
роны Соединенных Штатов за кибе-
ратаки, сообщили Госдепартамент и
министерство финансов США.

Согласно заявлению, лица,
пострадавшие от санкций, являются
ассоциированными членами Корпуса
стражей Исламской революции
Ирана и несут ответственность за
кибератаки на американскую и дру-
гую инфраструктуру, а также за рас-
пространение программ-вымогате-
лей.

Министерство финансов заявило,
что общегосударственная мера была
принята против группы вредоносных
хакеров, действующих в Иране, кото-
рые вмешивались в работу инфра-
структуры в Соединенных Штатах и
других странах, по крайней мере, с
2020 года.

Санкции являются результатом
совместных действий Госдепарта-
мента США, министерства юстиции и
казначейства, Федерального бюро
расследований, Киберкомандования

США (USCYBERCOM), Агентства
национальной безопасности и Агент-
ства по кибербезопасности и инфра-
структуре.

Госдепартамент также указал в
своем заявлении, что три человека
получат вознаграждение, предлагае-
мое за информацию о злонамерен-
ных хакерских действиях. В рамках
программы вознаграждений Госде-
партамент предлагает до $ 10 млн

любому, кто предоставит информа-
цию, которая поможет идентифици-
ровать или найти человека, занимаю-
щегося вредоносной кибератакой
против критической инфраструктуры
в Соединенных Штатах. По данным
Министерства финансов США,
выплаты вымогателям в Соединен-
ных Штатах в прошлом году превыси-
ли $ 590 млн по сравнению с $ 416
млн годом ранее.           kurdistan.ru

Европейский Союз заявил, что
убийство курдской девушки Махсы
(Джины) Амини в полицейском участ-
ке Ирана, неприемлемо, и что винов-
ные должны быть привлечены к
ответственности.

"На прошлой неделе 22-летняя
Махса Амини скончалась от травм,
полученных во время содержания
под стражей в полиции после задер-
жания за несоблюдение законов о
ношении [хиджаба] в Иране. Наши
мысли с семьей Махсы Амини и ее
друзьями", — говорится в заявлении
официального представителя ЕС по
внешним делам. "То, что с ней про-
изошло, неприемлемо, и виновные в
этом убийстве должны быть при-
влечены к ответственности".

Заявление ЕС также подчеркива-
ет необходимость того, чтобы иран-
ские власти обеспечили соблюдение
основных прав своих граждан, и
чтобы лица, находящиеся под стра-
жей, не подвергались жестокому
обращению в какой бы то ни было
форме.

Как уже сообщалось, 22-летняя
курдянка Махса (Джина) Амини из

иранского курдского города Сакиз,
скончалась в пятницу, 16 сентября,
после того, как впала в кому от сотря-
сения мозга.

Она была арестована в прошлый
вторник в Тегеране и взята под стра-
жу, где, по данным правозащитных
организаций и членов семьи, подвер-
галась физическим пыткам.

Подозрительная смерть Амини
вызвала массовые протесты в иран-
ских курдских городах, где, как
сообщалось, между силами безопас-
ности и протестующими произошли
ожесточенные столкновения.

По данным правозащитной орга-
низации "Hengaw", по меньшей мере

пять протестующих были убиты,
более 150 человек, в том числе
много детей, получили ранения, аре-
стованы более 250 человек.

Госсекретарь США Энтони Блин-
кен 20 сентября заявил, что его
народ присоединяется к народу
Ирана, чтобы оплакать смерть
девушки. "Махса Амини должна была
быть живой сегодня. Вместо этого
Соединенные Штаты и иранский
народ оплакивают ее", — написал
Блинкен в Twitter. "Мы призываем
иранское правительство прекратить
систематическое преследование
женщин и разрешить мирные проте-
сты".                            kurdistan.ru

Сирия не вернётся в Лигу арабских государств

США ввели санкции против иранских хакеров

ЕС и США призывают Иран привлечь к
ответственности убийц Махсы Амини
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Президент Курдистана примет участие 
в похоронах королевы Елизаветы II

18 сентября президент Иракского Курдиста-
на Нечирван Барзани прибыл в Лондон для уча-

стия в государственной панихиде по покойной
королеве Елизавете II.

По официальному приглашению Соединен-
ного Королевства курдский президент также
примет участие в приеме, организованном для
мировых лидеров в Лондоне.

Ранее, посетив Генеральное консульство
Великобритании в Эрбиле, Барзани подписал
книгу соболезнований. "Королева Елизавета II
оставалась маяком силы и источником стабиль-
ности на протяжении семи десятилетий своего
правления", написал он.

В отдельном заявлении он выразил соболез-
нования королевской семье, правительству и
народу Соединенного Королевства в связи с
кончиной королевы.                       kurdistan.ru

Германия призывает руководство Ирана
прислушаться к протестующим женщинам

Министр иностранных дел Германии Анна-
лена Бербок призвала руководство Ирана обра-

тить внимание на женщин, вышедших на улицы
в связи со смертью Махсы (Джины) Амини. 22-
летняя курдянка Махса Амини из иранского
города Сакиз впала в кому и скончалась после
задержания иранской полицией нравов. Ее
семья и правозащитные группы заявили, что ее
пытали. Эта смерть вызвала протесты в Иран-
ском Курдистане, в ходе которых по меньшей
мере четыре человека были убиты и десятки
ранены. 

"К ним нужно прислушаться, поскольку эти
женщины требуют прав, которыми должны
обладать все люди", — заявила 21 сентября
министр Бербок в кулуарах Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке.  kurdistan.ru

В сирийском Дейр-эз-Зоре 5
человек умерли от холеры

Вспышка холеры унесла жизни по меньшей мере
пяти человек в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об
этом 17 сентября сообщили государственные СМИ.
По данным "Аl-Arabiya", вспышка холеры в Сирии при-
вела к более чем 930 предполагаемым случаям забо-
левания по всей стране, более 70 % из которых заре-
гистрированы в районе Алеппо, а 20 % — в Дейр-эз-
Зоре. Однако министр здравоохранения Сирии Хасан
аль-Габбаш заявил представителям ООН, что вспыш-
ка холеры на севере Сирии находится под контролем,
и что его министерство утвердило план реагирова-
ния, в том числе обеспечение чистой водой и созда-
ние групп раннего реагирования.

Ранее на этой неделе Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) заявила, что с 25 августа ею
зафиксировано 8 смертей от этой болезни на севере
и востоке Сирии, в том числе два случая смерти в
Дейр-эз-Зоре. Сообщается, что из-за плохого состоя-
ния воды и недостаточного ее обеззараживания под
угрозой находятся лагеря беженцев, расположенные
в районах, контролируемых "Сирийскими Демократи-
ческими Силами" (СДС).                         kurdistan.ru

21 сентября курдский лидер
Масуд Барзани, президент "Демокра-
тической партии Курдистана" (ДПК),
принял спикера парламента Курди-

стана Реваз Файик для обсуждения
ряда вопросов, включая процесс раз-
работки первой региональной консти-
туции Курдистана.

Президент Барзани и спикер
Файик подчеркнули необходимость
единства и сотрудничества, чтобы
обеспечить подходящую основу для
процесса разработки Конституции,
говорится в заявлении штаб-кварти-
ры Барзани.

Стороны также подчеркнули, что
не только политические партии, но и
различные социальные сообщества
Курдистана должны работать вместе
над окончательным проектом Консти-
туции, который отражал бы волю всех
компонентов.

Масуд Барзани также вновь
заявил о своей полной поддержке
усилий законодательного органа по
укреплению единства между полити-
ческими сторонами и созданию осно-
вы для процесса разработки основно-
го документа региона.     kurdistan.ru

Президент Ирана Эбрахим Раиси
заявил, что смерть курдянки Махсы
Амини во время ее нахождения под
стражей в полиции нравов должна
быть обязательна расследована. Его
слова приводит The Guardian.

На пресс-конференции в кулуарах
Генеральной ассамблеи ООН глава
иранского правительства сообщил,
что связался с семьей погибшей при
первой же возможности и заверил ее
родственников в непреклонном наме-
рении разобраться с этим инциден-
том. Сейчас, по его словам, судебные
органы уже выполняют свои обязан-
ности. Примечательно, что в про-
шлом Раиси руководил этой ветвью
власти.

Ранее, комментируя трагедию с
Амини в ходе официального выступ-
ления в Генассамблее, он напомнил,
что подобные происшествия случа-
лись и в США, а также задал вопрос,
все ли случаи смертей из-за стрель-
бы полиции были расследованы в
Америке. Не называя конкретных
государств, он отметил, что по вине
властей с людьми во всем мире про-
исходят негативные ситуации, и при-
звал оценивать их по единому стан-
дарту.

При этом президент Ирана не
стал прямо осуждать продолжающие-
ся в стране протесты, хотя обычно в
таких случаях руководство республи-
ки часто возлагает вину за дестаби-
лизацию обстановки в стране на
Запад. Раиси подчеркнул, что митин-
ги — это нормальное и приемлемое
явление, подходящее для освещения

определенных проблем. Однако сле-
дует различать демонстрации и ван-
дализм, добавил он.

Протесты захлестнули страну
через несколько дней после того, как
Махса Амини, 22-летняя уроженка
Иранского Курдистана, скончалась в
больнице Тегерана. По версии оппо-
зиционных СМИ, смерть была вызва-
на побоями со стороны полиции нра-
вов, задержавшей девушку якобы за
нарушение правил ношения платка.
С каждым днем демонстрации наби-
рают обороты, и число жертв столк-
новений с полицией растет с обеих
сторон. Как сообщает The Guardian
со ссылкой на правозащитные орга-
низации, количество погибших пре-
высило три десятка человек.

Однако, как отмечает ряд экспер-
тов, протесты хорошо скоординиро-
ваны, что указывает на их искус-
ственный характер. При этом смерть

Амини могла стать лишь поводом: в
среде митингующих все чаще звучат
политические и экономические лозун-
ги, а также антироссийские. Все это
косвенно подтверждает вовлечен-
ность Запада, который регулярно
пытается дестабилизировать обста-
новку в Иране, надавливая на самые
больные точки.

Кроме того, задержание курдянки
за неправильное ношение платка
дало повод в очередной раз озву-
чить проблему ограничения прав
женщин. Некоторые активистки в
ходе демонстраций или на интернет-
площадках стали напоказ резать
волосы и сжигать головные уборы,
требуя ослабления религиозных
норм. На этом фоне президент
Ирана отказался дать интервью жур-
налистке CNN Кристиан Аманпур,
которая не стала ради беседы с
Раиси надевать платок. kurdistan.ru

Федеральный верховный суд Ирака признал недей-
ствительным правительственный указ, по которому была
воссоздана Иракская национальная нефтяная компания
(Iraqi National Oil Company, INOC) как самостоятельная
организация. Об этом сообщает Iraq Oil Report. Суд счел,
решения правительства Ирака о воссоздании INOC и
назначении ее руководства не имеют законной силы.
INOC была создана в 1966 году, однако в 1987 году вла-
сти Ирака разделили ее на несколько региональных ком-
паний, управление которыми перешло к Министерству
нефтяной промышленности страны. В октябре 2018 года
правительство приняло решение воссоздать INOC, пере-
дав в ее управление девять нефтяных госкомпаний. В
январе 2019 года Федеральный верховный суд заявил,
что такое решение может нарушать конституцию страны.

В августе 2020 года президентом INOC был назначен
министр нефти Ирака Ихсан Исмаил. Однако в марте

2022 года иракский парламент отстранил его от этой
должности.  Изначально предполагалось, что INOC нач-
нет работу в третьем квартале 2021 года или в первом
квартале 2022 года. В 2021 году компания подписала ряд
соглашений с французской TotalEnergies по проектам раз-
работки нефти и газа в Ираке. kurdistan.ru

Масуд Барзани и спикер парламента 
Курдистана обсудили проект конституции

Президент Ирана Раиси потребовал расследовать
гибель курдянки на фоне нарастающих протестов

Суд в Ираке отменил решение о воссоздании
национальной нефтяной компании INOC

499:1.QXD  25.09.2022  0:53  Page 19



ДИÏЛОМАТ
№ 35 (499) 17-24 Сентября 2022-год ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

TƏSİSÇİ VƏ BAŞ REDAKTOR:
TAHİR SÜLEYMAN

ÎMTÎYAZ Û SERNIVÎSAR:
TAHÎR SİLÊMAN

УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
ТАХИР СУЛЕЙМАН
Tel: +994 50 352-33-18

Xüsusi müxbir:

Ta r i y e l  C ə l i l

Региональный корреспондент: 

Усуб Тейфур

Müəlliflərin mövqeyi ilə redaksiyanın

mövqeyi üst-üstə düşməyə bilər.

Ünvan: Bakı şəhəri Az1040, küçə 
S.Mehmandarov ev 25, mənzil 17

Navnîsan: Bakû Az1040, soqaq 
S.Mêhmandarov xani 25, mal-17

Адрес: Баку Az1040, улица 
С.Мехмандаров дом 25, кв.-17

Qəzet “Diplomat” qəzetinin bilgisayar
mərkəzində yığılıb səhifələnib və

“Mətbuat” mətbəəsində çap olunmuşdur.
e-mail: hewler@mail.ru

Şəhadətnamə: NFŞ 005004966

BUSB-un Sabunçu rayon filialı

VÖEN 1800061582
H/h 438010000

Sifariş: 1500

Премьер-министр Барзани и Генеральный
консул Кореи обсудили укрепление связей

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барза-
ни 22 сентября принял нового Генерального консула Южной

Кореи в Эрбиле Чо Киджунга для обсуждения двусторонних
отношений.

Как сообщил курдский премьер, в ходе встречи было
подтверждено стремление Курдистана и Кореи к развитию
двусторонних отношений во всех сферах.

Корейский посланник также проинформировал Барзани
о планах своей миссии в Курдистане и поблагодарил госу-
дарственные учреждения Регионального правительства
Курдистана (КРГ) за сотрудничество.  kurdistan.ru

Ирак готов изменить отношения 
с разными странами: МИД

Ирак стремится изменить свои дипломатические отно-
шения со многими странами мира, заявил министр ино-
странных дел Фуад Хусейн в кулуарах 77-й Генеральной

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке. Ирак присутствует на саммите ООН не только для
того, чтобы выразить свое мнение о политической ситуа-
ции, но также чтобы "реформировать и изменить" свои
связи со многими странами, заявил иракский министр в
интервью телеканалу "Kurdistan24".

Как отметил министр, в повестке дня иракской делегации
в Нью-Йорке помимо внутренних вопросов, также укрепле-
ние торговых отношений и увеличение инвестиций в вос-
становление экономики Ирака.

В пятницу премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими
выступил с речью перед международными делегациями в
Ассамблее. До этого он провел встречи с президентом
Франции Эмманюэлем Макроном, Генеральным секрета-
рем ООН Антониу Гутерришем, вице-президентом Всемир-
ного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке Фери-
дом Бельхаджем, а также с представителями Организации
Североатлантического договора (НАТО).           kurdistan.ru

Курдский лидер, глава пра-
вящей "Демократической пар-
тии Курдистана" (ДПК) Масуд
Барзани провел телефонный
разговор с членами семьи
Махсы (Джины) Амини, чтобы
выразить соболезнования в
связи со смертью их дочери.

"В воскресенье, 18 сентября
2022 года, президент Масуд
Барзани связался с семьей
Джины Амини по телефону,
чтобы выразить сочувствие в
связи со смертью Джины Амини
и пожелать [осуществления]
справедливости", — говорится
в пресс-релизе.

Махса Амини, 22-летняя
курдская девушка из иранского
курдского города Сакиз, сконча-
лась в пятницу после того, как
впала в кому от сотрясения

мозга. Она была арестована в
прошлый вторник в Тегеране и
взята под стражу "полицией
нравов", где, по данным право-
защитных организаций и
заявлений семьи, подвергалась
физическим пыткам.

Инцидент привел к массо-

вым протестам и забастовкам в
иранских курдских городах в
провинциях Курдистан и Запад-
ный Азербайджан. В столкнове-
ниях с силами безопасности
погибли 2 человека и около 20
получили ранения, в том числе
10-летний ребенок. kurdistan.ru

Иракские власти надеются,
что сторонники одного из наи-
более влиятельных деятелей
Ирака, шиитского имама Мукта-
ды ас-Садра будут представле-

ны в новом правительстве стра-
ны. Об этом в четверг сообщил
министр иностранных дел
Ирака Фуад Хусейн.

"Мы [действующее иракское
правительство] надеемся
достичь соглашения с движени-
ем ас-Садра, чтобы его пред-
ставители стали частью прави-
тельственного состава", - отме-
тил Хусейн, слова которого при-
вел телеканал "Аль-Джазира".
Он добавил, что "конфликты
между шиитскими партийными
блоками серьезно затрудняют
формирование нового кабинета
министров".

Вместе с тем глава иракско-
го МИД указал, что "между пар-
тиями и блоками идет перего-
ворный процесс" и выразил
надежду, что в "ближайшее

время будет проведена очеред-
ная сессия парламента стра-
ны".

В настоящее время полити-
ческая обстановка в Ираке
крайне обострена. С момента
выборов в парламент прошел
уже почти год, однако в стране
так и не сформировано новое
правительство, премьер и пре-
зидент официально именуются
исполняющими обязанности.

Основное противоборство
идет между двумя силами, кото-
рые представляют шиитскую
общину страны: движением ас-
Садра и альянсом "Координа-

ционные силы", неофициаль-
ным лидером которого является
бывший иракский премьер Нури
аль-Малики. Сторонники ас-
Садра придерживаются анти-
американской позиции и высту-
пают против вмешательства
Ирана во внутренние дела
страны, "Координационные
силы" внимательно прислуши-
ваются к рекомендациям Теге-
рана и поддерживают с иран-
скими властями тесные отно-
шения. В конце августа в
результате вооруженных столк-
новений в столице Ирака Багда-
де между военизированными
формированиями, поддержи-
вающими противоборствующие
шиитские стороны, погибли не
менее 30 человек, более 300
пострадали.

Сторонники ас-Садра, имев-
шие крупнейший блок в парла-
менте, в июне сложили с себя
депутатские полномочия и
потребовали его роспуска и
объявления даты досрочных
выборов. Однако 7 сентября
Федеральный суд Ирака откло-
нил иск садристов о роспуске
законодательного органа.
"Координационные силы" и под-
держивающие аль-Малики
политические блоки не исклю-
чают проведения досрочных
выборов, но, по их мнению, они
должны проходить при дей-
ствующем парламенте и рабо-
тоспособном правительстве. 

Масуд Барзани выразил соболезнования семье Махсы Амини

Багдад надеется, что сторонники ас-Садра
войдут в новое правительство Ирака
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