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Neçirvan ve Mesrur Barzani’den
Irak Cumhurbaşkanı Reşid’e mesaj!
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Prezident İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü olub
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PÎROZBAHÎ
Serokê Yekitiya Civata Kurdên Azerbaycanê û

Xudan Îmtîyaz û sernivîsê rojnameya “Dîplomat”-ê
Tahir Silêman, li ser navê sendîkaya giştî û desteya
birêvebiriya rojnameyê, em pîrozbahiyê li rêzdar Doktor
Letîf Reşîd dikin ku, wek serokomarê nû yê Îraqê hat
hilbijartin. Di 13ê cotmehê de li parlamentoya Îraqê
dengdan hat derbaskirin û cenabî Doktor Letif Reşîd
serket. Em  di vê posta nû ya serokomariyê de jê re
serkeftinê dixwazin. Em hêvî dikin ku serokomarê nû yê
Îraqê birêz Doktor Letîf Reşîd yekrêzî û wekheviya
gelên Îraqê, aramiya Îraqê bi dest bixe û Îraqê ber bi
qonaxeke nû ya serkeftî û geşepêdanê ve bibe û bigihe
jîyaneke edlayî, dostanî, biratî, wekhevî û geşepêdanan
gelê Îraqê.

- Em careke din pîrozbahiyê li birêz Doktor Letîf
Reşîdî dikin û hêviya serkeftinê di vê posta berpirsyar
de hertim serkeftinê dixwazin.

-Bi rêz û hurmet li ser navê Serokê Yekitiya Civata
Kurdên Azerbaycanê û Xudan Îmtîyaz û sernivîsê roj-
nameya “Dîplomat” Tahir Silêman.

Serok Barzanî pîrozbahî li serokomarê nû yê Iraqê Letîf Reşîd kir
Serok Mesûd Barzanî pîrozbahî li Seroko-

marê nû yê Iraqê Letîf Reşîd kir ku îro 13ê Cot-
mehê di dengdana Parlamentoya Iraqê de hat
hilbijartin.

Baregeha Barzanî ragihand, îro 13ê Cot-
meha 2022an, Serok Mesûd Barzanî ji bo hilbi-
jartina Letîf Reşîd wek Serokomarê nû yê Iraqê
pîrozbahî li wî kir.

Di daxuyaniya Baregeha Barzanî de hat
diyarkirin ku Serok Barzanî hêvî kir, “proseya
siyasî ya Iraqê derbasî qonaxeke nû û erênî
bibe.”

Hêjayî gotinê ye, Dr. Ebdulletîf Reşîd ku
bixwe ji YNKê ye bi pêşniyara Partiya Demokra-
ta Kurdistanê û vekişîna namzedê PDKê ku
aliyên siyasî yên Iraqê jî piştevaniya wê pêşni-
yarê kirin, bi piraniya dengên parlamenteran
wek serokomarê nû yê Iraqê hat hilbijartin.
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Oktyabrın 13-də Astanada
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
Rusiya Federasiyasının Prezi-
denti Vladimir Putinlə görüşü
olub.

Dövlətimizin başçısını
salamlayan Prezident Vladimir
Putin dedi:

-Hörmətli İlham Heydər
oğlu, Sizinlə bugünkü tədbir
çərçivəsində indi görüşmək
fürsətinə görə çox şadam. Biz
Sizinlə müntəzəm olaraq
görüşürük və həmişə nədənsə
danışmağa mövzu var. Çünki
çox müxtəlif istiqamətlər üzrə
kifayət qədər geniş qarşılıqlı
fəaliyyət mövcuddur. Rusiya
Azərbaycanın aparıcı iqtisadi-
ticari tərəfdaşlarından biri kimi
qalmaqdadır və əmtəə
dövriyyəsi artır. Məncə, ötən il
14 faiz artıb, bu ilin ilk 7 ayı
ərzində 7 faizdən çox artıb.
Bizim iqtisadi operatorlar Azər-
baycan iqtisadiyyatına 4,5 mil-
yard dollar sərmayə yatırıblar.

Hökumətlərarası Komis-
siyanın həmsədrləri müntəzəm
görüşürlər. İşlər Sizin təklif
etdiyiniz plan üzrə gedir.
Düşünürəm ki, 2024-cü il də
daxil olmaqla, Sizin
tərəfinizdən təklif olunan bir
sıra perspektivli, maraqlı layi-

hələr üzrə gedir. Təbii ki, biz
regionda vəziyyətin nizamlan-
ması ilə bağlı məsələləri də
həmişə diqqətdə saxlayırıq.
Ümidvaram ki, bütün bu
məsələlər üzrə bir daha danış-
maq fürsətindən də istifadə
edəcəyik və mövqelərimizi
dəqiqləşdirəcəyik.

Prezident İlham Əliyev
dedi:

-Vladimir Vladimiroviç, Sizi
yenidən görməyimə çox
şadam. Siz tamamilə
haqlısınız, biz müntəzəm
görüşürük, demək olar, bu
yaxınlarda Sankt-Peterburqda,
o görüşə qədər isə ötən ay
Səmərqənddə. Bizim münasi-
bətlər nə dərəcədə dinamik
inkişaf etsə də, Siz dediyiniz
kimi, bir çox məsələlər üzrə
mövqelərimizi dəqiqləşdirməyə
həmişə ehtiyac var. Biz
ölkələrimiz arasında münasi-
bətlərin bu cür inkişaf etməsinə
görə çox şadıq. Fikrimcə, bu
münasibətlər ən yüksək
səviyyəyə - müttəfiqlik qarşılıqlı
fəaliyyət səviyyəsinə çatıb və
biz bir çox məsələlər üzrə fəal
surətdə irəliləyirik. Siz qeyd
etdiniz, təsdiqləmək istəyirəm
ki, iqtisadi-ticari əlaqələr üzrə
əmtəə dövriyyəsində artım var.
İndi müəyyən etdiyimiz və bun-

dan əvvəlki görüşlərdə
razılaşdırdığımız layihələr bizə
qarşılıqlı ticarəti daha da artır-
maq imkanı verəcək. Həmçinin
nəqliyyat, energetika sahələ -
rində və humanitar sahədə
əməkdaşlıqla bağlı məsələlər.
Biz bütün istiqamətlər üzrə
müsbət dinamika görürük.

Lakin, əlbəttə, hər bir görüşdə
biz regionumuzda təhlükəsi-
zliyə, sülhə nail olmaq
məsələlərindən yan keçmirik.
Biz bu gün bu barədə də
danışacağıq. Biz uzunmüddətli
sülhə hədəflənmişik. Biz hesab
edirik ki, nəhayət bu sülhə nail
olmaqdan ötrü öz tərəfimizdən

kifayət qədər konstruktiv tezis-
lər təklif etmişik.

Beləliklə, görüşmək fürsət-
inə görə bir daha təşəkkür
edirəm. Əminəm ki, bu görüş
də çox məhsuldar olacaq. Sağ
olun.

Prezident Vladimir Putin:
Sağ olun.

Oktyabrın 13-də Astanada
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
Qazaxıstan Respublikasının
Prezidenti Kasım-Jomart
Tokayev ilə görüşü olub.

Görüşdə çıxış edən Prezi-
dent Kasım-Jomart Tokayev
dedi:

-Hörmətli İlham Heydər oğlu,
mən Sizə, ilk növbədə, buraya
səfər etdiyinizə, Zirvə Toplan-
tısının işində iştirak etdiyinizə,
yekun nəticələrə nail olunması-
na verdiyiniz müsbət töhfəyə
görə minnətdarlığımı bildirmək
istərdim. Sözsüz ki, mən bunu
dəyərləndirirəm. Siz, necə
deyərlər, buna vaxt ayırmısınız.

Bizim ikitərəfli qarşılıqlı
münasibətlərimizə gəlincə,
gözəl Bakı şəhərinə səfərim

zamanı göstərilən qon-
aqpərvərliyə görə təşəkkürümü
bildirməkdən başlamaq
istərdim.

Zənnimcə, bizim danışıqlar
məhsuldar, maraqlı olub və
deməliyəm ki, xaricdə siyasi,
iqtisadi dairələrin diqqətini cəlb
edib. Buna görə də Azərbay-
canı müttəfiqimiz, strateji tərəf-
daşımız hesab edirik, daim bu
xəttə sadiq qalacağıq. Azər-
baycan təkcə öz regionunda
deyil, həm də daha geniş
coğrafi miqyasda çox böyük rol
oynayır. Düşünürəm ki, bizim
ortaq cəhətlərimiz çoxdur və ən
müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı
inkişaf etdirmək əzmindəyik.
Biz bu barədə Bakıda ətraflı
danışmışıq.

Bu gün gündəlikdə belə

adlandırılan Orta Dəhlizin
inkişafı məsələsi durur. Dünən
mənim Türkiyə Prezidenti ilə
danışıqlarım olub. O da,
həmçinin müvafiq qurumların
rəhbərlərinin Bakıda keçirilən
görüşünə dəfələrlə istinad
edib. Təbii ki, onlar bu iş for-
matının davam etdirilməsinə
hədəflənib. Bizim tərəfimizdən,
əlbəttə ki, hər hansı bir prob-
lem olmayacaq, əksinə, biz də
bunda maraqlıyıq. Mən açıq
çıxışlarımda Orta Dəhliz
adlandırılan Transxəzər
marşrutu barədə həmişə
danışmışam.

Bizim müxtəlif sahələrdə, o
cümlədən humanitar sahədə
ənənəvi əlaqələrimiz var və
bunların hamısı davam
edəcək. Biz Azərbaycanın

görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin adını daşıyan küçənin
paytaxtımızda daha görkəmli
yerə köçürməyin vacibliyindən
danışmışıq. Belə bir yer
müəyyənləşdirilmişdir. Mən
onu bəyənmişəm. Bu, sadəcə,
vaxt məsələsidir.

Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev dedi:

-Çox sağ olun, hörmətli
Kasım-Jomart Kemeleviç.
Əvvəla, dəvətə görə təşəkkür
edirəm. Qardaş Qazaxıstanda
yenidən olmağıma çox şadam.
Həmçinin keçirilmiş Zirvə
Toplantısının yaxşı nəticələri
münasibətilə təbrik etmək
istərdim. Bu, Qazaxıstanın
beynəlxalq arenada oynadığı
rolun və Sizin ölkənizin yüksək
nüfuzunun daha bir nümay-
işidir.

Həmçinin sabah daha bir
Zirvə Toplantısı olacaq. Yəni,
başa düşürəm ki, Sizin
qrafikiniz nə dərəcədə
gərgindir və bu mühüm hadis-
ələrə hazırlıqla bağlı məsələlər,
əlbəttə, çox vaxt aparır. Odur
ki, görüşmək fürsətinə görə
şadam.

Sizə, ilk növbədə, Heydər
Əlirza oğlu Əliyevin xatirəsinə
dərin ehtiramınıza görə
təşəkkür etmək istərdim. Biz
Sizinlə bu barədə danışdıq.
Mən qəbul edilmiş qərarlara
görə minnətdaram.

Həmçinin Azərbaycana
Sizin rəsmi səfərinizi və bizim
görüşümüzü, danışıqlarımızı,
həm ikitərəfli gündəlik, həm də
regional problemlər üzrə
hərtərəfli fikir mübadiləmizi
səmimiyyətlə xatırlayıram.
Zənnimcə, Sizin səfərinizdən

sonra artıq yaxşı nailiyyətlər,
nəticələr var, - biz indi bu
barədə danışacağıq, - həm
nəqliyyat sahəsində, həm də
digər sahələrdə. Orta Dəhlizin
inkişafı ilə bağlı məsələlər
zamanın hökmüdür. Yaxşı ki,
həm Qazaxıstan, həm Azər-
baycan buna hazır idi, çünki
bizim ölkələrdə çox müasir
nəqliyyat infrastrukturu
yaradılıb ki, bu, çox böyük
həcmdə yükləri artıq bu gün
daşımağa imkan verir. Lakin
düşünürəm ki, gələcək infra-
struktur planlarımızın
əlaqələndirilməsi zamanı biz
Transxəzər marşrutunun
buraxılış qabiliyyətinin
genişləndirilməsi üzrə bundan
sonrakı işləri sinxronlaşdıra
bilərik. Bu, bizim ölkələrin və
xalqların marağında, uzun-
müddətli maraqlarda, qonşu-
luğumuzdakı ölkələrin
maraqlarında olacaq. Yəni, bu
mövzunun çox ciddi davamı
olacaq.

Digər bütün məsələlər üzrə
isə, Siz qeyd etdiyiniz kimi,
bizim ölkələr müttəfiqdir, strate-
ji tərəfdaşdır. Bu müttəfiqlik
ortaq köklərə və ümumi
maraqlara əsaslanır. Sizi Zirvə
Toplantısının uğurla keçirilməsi
münasibətilə bir daha təbrik
etmək və qonaqpərvərliyə görə
təşəkkür etmək istərdim.

Görüşdə energetika,
nəqliyyat-logistika sahələrində
əməkdaşlıq məsələləri müza-
kirə olundu. Həmçinin Azərbay-
c a n - T ü r k i y ə - Q a z a x ı s t a n
üçtərəfli formatda keçirilən
görüşlərin davam etdirilməsi
barədə fikir mübadiləsi
aparıldı.
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Prezident İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə görüşü olub

Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstan 
Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə görüşü olub
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Lətif Rəşid İraqın
prezidenti seçildi

İraqın yeni prezidenti Lətif Rəşid ikinci
turda 162 səs toplayaraq seçildi.

Xəbər Mərkəzi – İraqın yeni prezidenti bəlli
olub. Parlamentin ikinci turunda KYB-nin
müstəqil namizədi Lətif Rəşid qalib gəlib.

Lətif Rəşid ikinci turda 162 səs toplayıb.
Digər namizəd və hazırkı prezident Bərham
Salih isə 99 səs toplayıb.

İraq parlamentində keçirilən prezident
seçkilərinin birinci turunda heç bir namizəd
kifayət qədər səs toplaya bilməyib.

Birinci turda 277 deputat səs verib.
Kürdüstan Vətənpərvərlər Birliyinin (KYB)
namizədi və hazırkı prezident Barhem Salih
99 səs aldığı halda, KYB üzvü olan, lakin
müstəqil olaraq seçkiyə qatılan Əbdüllətif
Rəşid 157 səs toplayıb.

329 yerlik İraq parlamentində ilk turda
prezidenti seçmək üçün 220 deputat tələb
olunurdu.

Ona görə də seçki ikinci tura qaldı. İkinci
turda 162 səs toplayan Lətif Rəşid prezident
seçilib.

Digər namizəd və hazırkı prezident
Berhem Salih isə 99 səs toplayıb.

Bugünkü seçkilərdən əvvəl Kürdüstan
Demokrat Partiyası (KDP) öz namizədi,
Kürdüstan bölgəsinin daxili işlər naziri Reber
Ahmetin namizədliyini geri götürdüyünü və
Lətif Rəşidi dəstəkləyəcəyini açıqlamışdı.

İraqda 2003-cü ildən sonra qurulan siyasi
quruluşa görə, prezident kürdlər arasından
seçilir.

Seçiləcək prezidentin hökuməti qurmağı
İranın dəstəklədiyi şiə qrupların baş nazirliyə
namizədi Məhəmməd Şia əl-Sudaniyə həvalə
edəcəyi gözlənilir.

İraqda 2021-ci il oktyabrın 10-da keçirilən
ümumi seçkilərdən bir ildən çox vaxt keçməs-
inə baxmayaraq, yeni hökumət hələ də for-
malaşmayıb.

Lətif Rəşid kimdir?
Lətif Rəşid 1944-cü ildə Süleymaniyyədə

anadan olub. 1968-ci ildə Liverpul Universite-
tinin İnşaat Mühəndisliyi fakültəsini bitirmişdir.

1976-cı ildə Mançester Universitetində fəl-
səfə doktoru dərəcəsini qazanmışdır. O,
Yəmən və Səudiyyə Ərəbistanında FAO-nun
layihə meneceri oldu. O, İraq Milli Konqresinin
(İİK) İcraiyyə Şurasının üzvü seçilib. O, 1986-
cı ildə Kürdüstan Milli Birliyinin Böyük Bri-
taniya təmsilçisi olub. O, 2004-cü ildə İraqın
Su Ehtiyatları Naziri olub.

Oktyabrın 13-də Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə  İqti-
sadiyyat Nazirliyinin Sahib kar lığın
İnkişafı Fondu (SİF) Kiçik və Orta Biz-

nesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) ilə
birgə Daşkəsən rayonunda fəaliyyət
göstərən sahibkarlara dövlətin
güzəştli maliyyə dəstəyinin verilməsi
mexanizminin izah edilməsi, rayonda
həyata keçirilməsi məqsədəuyğun
hesab olunan nümunəvi layihələrin
təqdim olunması, sahibkarlarla
müvəkkil kredit təşkilatları arasında
qarşılıqlı inamın artırılması məqsədi
ilə “Sahibkarlığın güzəştli kred-
itləşdirilməsi”nə dair işgüzar görüş
keçirib.

Tədbirdə Daşkəsən Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısı Əhəd Abıyev, İqti-
sadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın
İnkişaf Fondunun idarə heyəti sədrinin
müşaviri Namiq Zeynalov, Fondun
məsul işçisi Qəzənfər Səfərxanlı,
KOBİA-nın Gəncə-Qazax iqtisadi ray-
onu üzrə koordinatoru Anar Əliyev,
müvəkkil kredit təşkilatlarının
nümayəndələri, rayondan olan
sahibkarlar və aidiyyəti üzrə müxtəlif
qurumların rəhbərləri iştirak ediblər.

Əvvəlcə Ulu Öndər Heydər

Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin
xatirəsi yad edilib. 

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə-

tinin Başçısı Əhəd Abıyev görüş işti-
rakçılarını salamladıqdan sonra
çıxışında deyib:

- Bugünkü görüşümüz rayon
ərazisində sahibkarlıq fəaliyyətinin
daha da genişləndirilməsi, məşğul-
luğun artırılması, bu sahədə
məlumatlılıq səviyyəsinin yük-
səldilməsi, sahibkarların maraqla rının
müdafiəsi baxımından çox əhəmiyyət-
lidir. 

Azərbaycan Respublikasının
möhtərəm Prezidenti cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
biznes və investisiya mühitinin təkmil-
ləşdirilməsi prosesində böyük
nailiyyətlərə imza atılır. Rayonumuzda
da sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli
şərait yaradılmışdır.

Daşkəsən Rayon İcra Haki miyyəti
tərəfindən rayona özəl investisiyaların
cəlb olunması sahəsində mütəmadi
olaraq işlər aparılır.                 2022-ci ilin ötən 9
ayı ərzində rayona 190 min manat
yerli özəl investisiya qoyuluşu olmuş-
dur ki, bunun nəticəsində də 14 yeni iş

yeri yaradılmışdır. Rayona investor-
ların cəlb olunması üçün yerli
resurslar nəzərə alınmaqla, bütün
sahələr üzrə sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi ilə əlaqədar işlər davam
etdirilir.

Dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızda
həyata keçirilən mütərəqqi sosial-iqti-
sadi və hüquqi islahatlar çərçivəsində
yerli icra hakimiy yə tlərinin qarşısında
olduqca mühüm vəzifələr qoyulmuş-
dur. Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti
tərəfindən kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafının dəstəklənməsi, qanu na -
müvafiq dəs təyin göstərilməsi üçün
bütün im kanlardan istifadə edilir.

Əhəd Abıyevin çıxışından sonra
SİF-in idarə heyəti sədrinin müşaviri
Namiq Zeynalov Fondun fəaliyyəti və
ötən illərdə gördüyü işlər barədə geniş
məlumat verib. Həmçinin bildirib ki,
cari ilin ötən 9 ayı ərzində Fond
tərəfindən Daşkəsən rayonu üzrə 3
layihə maliyyələşdirilib və bu yöndə
işlər davam etdiriləcəkdir.

KOBİA-nın Gəncə-Qazax iqtisadi
rayonu üzrə koordinatoru Anar Əliyev
Daşkəsən rayonunun mövcud iqti-
sadiyyatı və potensialı, Daşkəsən
KOB dostu ofisinin fəaliyyəti və
sahibkarlığın güzəştli kred-
itləşməsində mövcud problemlərin
aradan qaldırılması üçün qarşıda
duran vəzifələrdən danışıb, güzəştli
maliyyə dəstəyinə ehtiyacı olan
sahibkarlarla görüşün yüksək işgüzar
səviyyədə keçəcəyinə ümid edərək
uğurlar arzulayıb. SİF-in məsul əmək-
daşı Qəzənfər Səfərxanlı isə Fondun
fəaliyyətinə dair vizual maarifləndirici
təqdimatla çıxış edib.

Daha sonra sahibkarların sualları
cavablandırılıb, təqdim olunan layi-
hələrin qeydiyyatı aparılıb, həmçinin
Daşkəsən rayonunun iqtisadi poten-
sialının müxtəlif aspektləri geniş təhlil
edilib, bukletlər paylanıb. 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti
başçısının birinci müavini Səməd
Tomuyev hərbi attaşelərə hadisə
barədə ətraflı məlumat verib. O bildirib
ki, humanitar atəşkəs rejiminin tətbiq
edilməsinə baxmayaraq 2020-ci il
oktyabrın 11-də gecə saat 02:00
radələrində Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərində
çoxmənzilli yaşayış binaları raket
atəşinə tutulub. Hadisə nəticəsində 4-
ü qadın olmaqla 10 nəfər şəhid olub,
35 nəfər isə yaralanıb. Vətən
müharibəsi dövründə Ermənistan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncə
şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə (4, 5, 8,
11, 17 oktyabrda) raket və ağır
artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26
nəfər şəhid olub, 142 nəfər yaralanıb,
şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur
obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə
külli miqdarda ziyan dəyib. Səməd
Tomuyev tərəfindən Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən mülki
infrastruktura dəyən ziyanın aradan
qaldırılması istiqamətində görülən
işlər barəsində də məlumat verilib. 

Tədbirin sonunda Müdafiə Nazir-
liyinin xatirə və təşəkkür plaketi Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyəti basçısının bir-

inci müavini Səməd Tomuyevə təqdim
edilib

Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində
hərbi attaşelər Nizami Gəncəvi
Məqbərə Kompleksində də olublar.

Burada onlara dünya ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbay-
can şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin yaradıcılığı barədə ətraflı
məlumat verilib.

Daşkəsəndə sahibkarlığın güzəştli 
kreditləşdirilməsi mövzusunda tədbir keçirilib

Xarici ölkələrin hərbi attaşeləri Gəncədə
terror qurbanlarının xatirəsini anıblar
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( p o e m a )
Görkəmli alim, böyük mütəfəkkir,
həyatda idealım, dahi insan,
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi
ideyasının daşıyıcısı
“Ömür məhz yadda qalan günlərin
sayı ilə ölçülür.” -Sözlərinin müəllifi

XUDU MƏMMƏDOV
səxsiyyətinə ithaf edirəm
P r o l o q
Gecə sakit Ay da var,
Rəbbimin diqqəti var.
Səma təmiz buludlar,
Hərdən kölgə salırlar.
Çox uzaqdır ulduzlar,
Göz boyda kainat var.
Haqqın öz isməti var, 
Bəxtin nə qüdrəti var?
Vətən adlı xəstəyəm,
Qarabağa dəstəyəm.
Gül-bülbül sevdasına
Ən incə həvəsdəyəm.
Gülə könül verəndən
Qalmışam indi naçar.
Hər zərın qiyməti var,
Bəxtin nə qüdrəti var?
Səbr -dözüm ha deyil,
Bezmək -hələ iş deyil.
Çözmək -nəticə deyil,
Bacarıqdır qazançım,
Dağ yoludur inancım.
Keçəcəyim körpü dar,
Dünyanın cənnəti var,
Bəxtin nə qüdrəti var?
Tamah qılınc sayılsa,
Səbr mərhəmət deyil.
Ustad memar tapılsa,
Divar hörən yad deyil,
Sorğu sual, cavab da,
Dörd səmavi kitab da.
Rəbbimin hikməti var,
Bəxtin nə qüdrəti var?

l  h i s s ə
HÖKMDARIN YUXUSU
Rəvayətə görə bir şah var imiş, 
Vəzir, vəkilləri çox eşidərmiş. 
Ancaq qocalsa da, dolsa da yaşa, 
Düşünüb iş görər, uymaz fərraşa.
Deyirlər şah bir gün göstəriş verir, 
Sözünü hamıya bəyan eyləyir. 
Əyanlar yığışır, vəzir də gəlir, 
Şah taxta əyləşib, belə söyləyir:
“Bu gecə yuxuya getmişdim şirin, 
Mənə sual oldu mənalı, dərin. 
Sordu bir ağsaqqal, nurani kişi, 
Ayırd edirsənmi yaxşını, pisi!?
Cavabın bilmədim, möhlət istədim, 
Tam gözdən itincə onu izlədim. 
Ayılıb oturdum, baxdım doyunca, 
Göz qırpa bilmədim səhər olunca”.

l l  h i s s ə
BAŞ VƏZİRIN TAMAHI
Deyirlər, şahların çətin anında, 
Ağıllı vəzirlər məsləhət verir.
İndi hökmdarın dar məqamında, 
Görək qoca vəzir nələr söyləyir: 
“Dünyada insana ən yaxşı istək, 
Böyük bir ölkədə şahlıq eyləmək. 
Bir deyil, istərəm min ola varın, 
Dirəyi qızıldan olan sarayın.
Zalım sərkərdələr yığasan elə, 
Ölkələr əlindən zinhara gələ. 
Kef üçün xanımlar, bir də ziyafət, 
Bir güllü baxçada xoş istirahət;
Çərhovuz mayesi ceyran südündən, 
Kölgəlik ağappaq quş lələyindən; 
Gündüzlər səninlə olsa da hamı, 
Gecələr gözəllər yandıra şamı.
Bütün əyalətdə işi əzəldən, 

Tapşır, cavabını soruş vəzirdən. 
Düzü, çox çətindir pisi söyləmək, 
Şahın qarşısında hər gün əyilmək”. 
Şah bunu eşitcək durdu, az qala 
İstədi vəziri zindana sala. 
Əyanlar baş əyib, söz istədilər, 
Saraya yığışan, vəzir, vəkillər:
“Səbr edin, ey böyük şahların şahı, 
Ölüm son məqamdır, acıdır ahı.
Qırx gün möhlət verin, əgər tapmasa, 
Vəzir öz qanıyla yusun günahı.”
l l l  h i s s ə
ŞAHIN MƏRHƏMƏTİ

Şah səbrini basdı, şərtini kəsdi, 
Söylədi: “Bilməsən, zindan əbəsdi. 
Onda dar ağacı qurduracağam, 
Ya da ki, boynunu vurduracağam”.
Vəzir tərk eylədi sarayı həmən, 
Saydı günlərini həmin o gündən. 
Libasın dəyişdi, geydi çuxasın, 
Bircə gün istədi artıq yaşasın.
Gəzdi əyaləti, bir neçə diyar, 
Gördü, zəhmətini bölənlər də var. 
Öyrəndi ki, hamı şahdan razıdır, 
Ancaq, vəzirlərdən xalq narazıdır.
Otuz doqquz günü, aylı gecəni, 
Vəzir dincəlmədi, gəzdi ölkəni. 
Ayrıla bilmirdi o, qəm-qüssədən, 
Get-gedə taqətdən düşürdü bədən.
Bütün əyalətin dərdi-sərinin, 
Danışa bilmirdi bir kəlməsini. 
Fəqət qəlbindəki o, öz dərdinin, 
Bölüşə bilmirdi bir cümləsini.
Ürək çırpınırdı, göz qaralırdı, 
Toran qarışırdı, axşam düşürdü. 
Elə bil həyatla vidalaşırdı, 
Hava soyuyurdu, o, üşüyürdü.
Bir isti komaya istədi getsin, 
Kiməsə qəlbində olanı desin. 
Ehtiyac duyurdu söhbət eyləsin, 
Bütün olanları açıb söyləsin.
Vəzir düşünürdü harda qalmağı, 
Axır qərar verdi yolda durmağı. 
Səssiz titrəyirdi onun dodağı, 
Bəlkə biri edər Allah qonağı?
Sanki, təbiətdə bütün qanunlar, 
Biri o birinə uyğun olurlar. 
Gör necə demişlər ulu babalar: 
“Qaçan da, qovan da, Allahı anar”.

l V  h i s s ə
MÜDRİK QOCANIN QONAĞI

Bu anda bir cütcü gəlirdi çöldən, 
Bütün gün işləyib düşmüşdü əldən. 
Səxavətli olan bu müdrik qoca, 
Çox yollar keçmişdi kamil olunca.
Cütcü qaraltıya çatıb dayandı, 
Gördü bu dayanan yad bir adamdı. 
Soruşdu: “Ay oğul, yoxsa çobansan, 
Bəs sürü hardadır, nə axtarırsan?”
Vəzir cavab verdi: “Bəndəyəm ki, mən, 
Kaş, çoban olaydım elə əzəldən. 
Yuxarıda Allah, aşağıda sən. 
Bəlkə bir gecəlik, qonaq edəsən?”
Vəzirin qolundan tutub astaca, 
“Mən səni anladım”,- söylədi qoca. 
“Sən ki, Allah adın çəkdin, ay oğul, 
Qonaq Allahındır, hörməti uca”...
Qoca “gedək”,-deyib sözü bitirdi, 
Söhbət edə - edə evə çatdılar. 
Çırağı yandırdı, odun gətirdi, 
Buxarı yerində ocaq çatdılar.
Qoca tezcə alıb dəsdamazını, 
Qıldı bir kənarda şam namazını. 
Ocağın üstünə çaydanı qoyub, 
Bir çaylı- çörəkli süfrə açdılar.
Allahın verdiyi nazı- nemətdən, 
Yedilər, içdilər, söhbət açdılar. 
Qoca danışsa da olub-keçəndən, 

Sözün arasında soruşdu birdən:
“Halın pərişandır, çox kədərlisən, 
Danış ki, kədəri bölə biləsən. 
Nə varsa aç, danış, gizlətmə məndən, 
Sən Allah qonağı, bəs özün kimsən?”
Edam həyəcanın yaşayan vəzir,
Sorğu suallarla tamam barışdı.
Qəmli gözlərində sel dolu nəzir,
Olub keçənlərləri bir-bir danışdı:
“Mən şahlar şahının baş vəziriyəm, 
Verilən fərmanı gərək mən çözəm. 
Şahın yuxusunda gördüklərinin, 
Cavabın tapmaqda tamam acizəm”.
Vəzir olanları danışdı başdan, 
Qoca da dinlədi, lap axıracan. 
Şahın baş vəzirə tapşırığından, 
Bir hikmət yarandı bu əhvalatdan.

V  h i s s ə
YUXUNUN HİKMƏTİ

Qoca söylədi ki, narahat olma, 
Dinlə, dediyimi yaddan çıxartma. 
Hər an etimadı çalış qazan ki, 
Divanda başda ol, ayaqda qalma.
Səbrin hikmətini hesab et uca, 
Bir Allahın səbri çoxdur, bolluca. 
Bu kəlmə Allahın adıdır, oğul! 
Hər işi əvvəlcə düşün doyunca.
Tamah-pis əməldir, çəkilən ahdır, 
Tamah-insanlara bil ki, günahdır. 
Tamah-canlıların qanını soran, 
Şeytan xislətinin amalındadır.
Vəzir barmağını dişlədi birdən, 
Əyilib qocanın öpdü əlindən. 
Çox məna anladı etdiyi səhvdən, 
Yaşardı gözləri onun sevincdən.
Söhbəti qısaldıb, sonra yatdılar, 
Səhər sübhə yaxın tez oyandılar. 
Atlanıb gəldilər şah sarayına, 
Şahın məclisinə mehman oldular.

V l  h i s s ə
SUAL-CAVAB MƏQAMI
Şəhərdə hər yerə elan vuruldu, 
Toplandı əyanlar, divan quruldu. 
Şah taxta əyləşdi, vəzir ayaqda,
Suallar yenidən bir- bir soruldu.
Vəzir təzim edib, söylədi: “Həmən, 
Günahım böyükdür, ey hökmü verən. 
Şeytan xislətidir, tamahdır ki, mən,
İstədim şah olum, siz sağ olarkən.
Allahın buyruğu hər an gözəldir, 
Səbrin hikməti var, yol gələcəkdir. 
Mənə verdiyiniz hökmü- qərarın, 
Bəlkə də icrası dəyişəcəkdir”... 
E p i l o q

Düşünüb, daşındı, söylədi Padşah:
“Sənin günahından qoy keçsin Allah!
Qüdrət sahibidir böyük Yaradan,
Çalış nəfsə uyma bir də heç zaman!
Bəllidir, ölkədə bu gün mən şaham,
Mən də sənin kimi bir yaranmışam.
Can verib, can alan yalnız Allahdır,
Mən bircə qarışqa yarat-
mamışam!”...

Son...
22.12.1988

Xudu Məmmədovun
vəfatından 34-il ötür

Azərbaycanın elm və ictimai-siyasi xadi-
mi, professor, AMEA-nın müxbir üzvü,
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru
Xudu Məmmədovun ölümündən 34-il ötür. 

“Uşaqlara vətəni sevməyi öyrətmək lazım
deyil. Siz onlara vətəni tanıdın, özləri
sevəcəklər.” Bu sözlərin müəllifi Azərbay-
canın elm və ictimai-siyasi xadimi, professor,
AMEA-nın müxbir üzvü, Geologiya-miner-
alogiya elmləri doktoru Xudu Məmmədova
məxsusdur.

Böyük alimdən gətirdiyimiz sitatdan da
görünür ki, o təkcə elmlə yox, ideologiya ilə
də məşğul olurdu. .

Yaddaşlarda böyük alim kimi qalan Xudu
Məmmədovu bir daha xatırlayaq:

Məmmədov Xudu Surxay oğlu 14 dekabr
1927-ci ildə Qarabağda – Ağdamın Mərzili
kəndində dünyaya göz açıb. Atası Surxay
kişi tanınmış ziyalılarımızdan biri olub. Lenin-
qrad Tikinti Akademiyasını bitirmişdi. Anası
Yaxşı xanım evdar qadın idi. Ailədə üç övlad
olublar : Xudu, Oqtay və Məhbub.

Mərzilidə 7 illik məktəbi bitirdikdən sonra
yeniyetmə Xudu rayon mərkəzindəki orta
məktəbdə təhsil alır.

1946-cı ildə O, Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin geologiya-coğrafiya fakültəsinə daxil
olur. Ali təhsilini başa vuranduqdan sonra
Azərbaycan EA-nın Kimya İnstitutunda əmək
fəaliyyətinə başlayır. Çox keçmir ki, O, dəqiq
elmlər üzrə nəinki respublikamızda, keçmiş
ittifaq məkanında ən istedadlı tədqiqatçı kimi
tanınır. Kəşfləri, ixtiraları, samballı elmi
məqalələri maraqla qarşılanır, müəllifinə
şöhrət gətirir, nüfuz qazandırır.

Dünyanın elm nəhəngi ingilis Con Bernal
1953-cü ildə Moskvada keçirilən elmi kon-
fransda öz “dahi tələbəsi” haqda guya söz
tapa bilməyən rus akademikinin fikrinə belə
qüvvət verib: “Bizdəki və sizdəki “pensioner”
kristalloqrafların həll edə bilmədiklərini sizin
25 yaşlı “pioner” tələbəniz – cənab Xudu
Məmmədov həll etmişdir!”

Beləliklə, Xudu Məmmədov 25 yaşında
böyük alim titulu verdilər.

Böyük əl-Biruni, Şopenhayer, Kristli,
Lomonosov, Fersman, Qubkin və digər
qüdrətli dünya mineroloqlarının öhdəsindən
gələ bilmədikləri ağır bir işin altına girərək
kristalların iç quruluşlarının kəşfini gerçək-
ləşdirən də məhz Xudu Məmmədov oldu.

Xudu Məmmədovun kristalloqrafiyadakı
böyük kəşfindən sonra Sovet İttifaqında süni
almaz, yaqut, rubin, zümrüd, füruzə, yaşma,
sürmə və digər qiymətli daşlar alınmasıyla
ölkəyə milyardlarla gəlir gətirilmişdi. Buna
görə də nəhəng alimə kimya üzrə Nobel
mükafatına təqdimatı haqqında söz-söhbət
gəzməyə başladı. 

Təəssüf ki,…?
15 oktyabr 1988- ci ildə Bakı şəhərində

əbədi olaraq gözlərini yumdu.

TAMAH və SƏBR

Ədalət Bədirxanlı
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Мящз беля бир шяраитдя Кцрдцстандакы сийаси истига-
мят Османлы щюкумятинин хейриня олараг дяйишди. Бир сыра
кцрд ямирляри даща Сяфявиляр сарайына дейил, султан сарайы-
на мейл етдиляр. Бу щадисядя щям османлыларын, щям дя
кцрдлярин арасындакы дини тяяссцб бюйцк рол ойнады.

Йухарыда гейд етдийимиз нятиъяни Бидлиси юз ясяриндя
беля йазыр: «Гызылбашларын зцлмцндян ъана эялян кцрд
ямирляри Ы Султан Сялим хана табе олмаьа башладылар» (76,
252).

Османлы щюкумяти мювъуд шяраитдян дярщал истифадя

етмяк цчцн Мювлана24 Идриси Бидлисини Кцрдцстана эюн-
дярди вя кцрд ямирлярини султан тяряфя ъялб етмяйи она тап-
шырды. Миллиййятъя кцрд олан Мювлана Идрис юз дюврцня эюря
мцкяммял тящсил алмыш вя вахты иля Аьгойунлуларын катиби
олмушдур. О, кцрд ямирляри арасында бюйцк нцфуза малик
иди. Буна эюря дя онун султан хейриня апардыьы тяблиьат баш
тутду, бир дя бязи кцрд ямирляри юз ирси ямирлик щцгугуну
сахламаг цчцн султан щюкумятиня табе олмаьа чох щявяс
эюстярирдиляр. Онлар беля щесаб едирдиляр ки, султан щюку-
мяти щямишялик олараг онларын ирси ямирлик щцгугуну тямин
едяъякдир. Бязи тайфа башчылары юз ямирлик щцгугуну щяд-
диндян артыг севдикляри цчцн сонралар да мцстягиллик
уьрунда эедян мцбаризянин башчысы олдулар (1530-1585-ъи
иллярдя).

«Шяряфнамя»дяки мялумата эюря щямин дюврдя 20
няфярдян артыг кцрд ямири Мювлана Идрисин васитясиля Ы Сул-
тан Сялим хана мяктуб эюндяриб, она табе олдугларыны бил-
дирдиляр (76, 416). Бундан башга, султан щюкумяти бязи
кцрд ямирляриня пул вя вязифя вяд етмякля онлары юз тяряфи-
ня ъялб етди. Кцрдцстандакы бу щазырлыг иши баша чатдыгдан
сонра Ы Султан Сялим Сяфявиляр щюкумяти ялейщиня ачыг
мцщарибяйя башлады. Бязи тядгигатчыларын йаздыьына эюря
султанын бу щярби сяфяриня 46 кцрд ямири юз силащлы гцввяси
иля иштирак етмишдир (89, 44).

Ы Султан Сялим 1514-ъц илдя Азярбайъан вя Ермяни-
стан цзяриня щцъум едяряк, Чалдыран чюлцндя Ы Шащ Исма-
йылы мяьлуб етди.

Бидлиси Ы Султан Сялимин Азярбайъан вя Ермянистана
олан бу йцрцшцнц кцрд ямирляринин хащиши иля баш вердийини
гейд едир (76, 416). Щалбуки бу мцщарибянин ясас сябябини
дюврцн игтисади-иътимаи вя сийаси зиддиййятляриндя ахтармаг
лазымдыр.

Чалдыран  гялябясиндян сонра Кцрдцстанда Султанын
нцфузу даща да артды. Бидлиси йазыр ки: «Чалдыран мцщари-
бясиндян сонра Гызылбашларын нцфузу Кцрдцстанда зяифляди.
Кцрдцстан вя Дийарбякир Османлы султанларынын ялиня
кечди (76, 267). Чцнки Чалдыран мцщарибясиндян сонра Ы
Султан Сялим яввялъя Кцрдцстан мясялясини щялл етмяк
гярарына эялди. О, Азярбайъан сяфяриндян гайыдан заман,
Мювлана Идрис Бидлиси кцрд ямирляри адындан султана бил-
дирди ки, ямирляр юз ирси вилайятлярини Гызылбашлардан эери
алмаг вя ямирляр арасындан бир няфярин бяйлярбяйи олмасы-
ны хащиш етдиляр. Мювлана ялавя едяряк эюстярди ки, «Кцрд
тайфалары бир-бириня итаят едян дейилдирляр. Йахшы олар ки, сул-
тан юз адамларындан бирини онларын цзяриндя бяйлярбяйи
тяйин етсин». «Шяряфнамя»дяки мялумата эюря султан бу
тяклиф иля разылашды вя Мящяммяд аьа Чавушбашыны (Биглу
Мящяммяд аьа ады иля дя мяшщурдур) Дийарбякир бяйляр-
бяйи вя Кцрдцстан ордусунун баш команданы тяйин етди
(76, 417), сонра она пашалыг ляьяби верди. Гази Ящмяд Чал-
дыран мцщарибясиндян сонра Кцрдцстанда давам едян
вурушмадан бящс едяряк йазыр: «Биглу Чавуш ады иля мяш-
щур олан тцркмян Мустовфи Дийарбякири алмаьа эюндярил-
ди» (101, 247).

Беляликля, ХВЫ ясрин яввялиндя баш верян Османлы-
Иран мцщарибяси Кцрдцстан торпаьында давам етди. Бу
мцщарибядя вахты иля ирси ямирлийи ялдян чыхан вя йахуд
Сяфявиляр дювлятиндян наразы олан кцрд ямирляри даща фяал
иштирак едирди. Ы Султан Сялим Кцрдцстан мцщарибясинин
цмуми рящбярлийини Мящяммяд пашайа вя Мювлана Идрися
тапшырды.

Сулагзадя йазыр ки: «Тябриздян гайыдан заман, сул-
танын мянзур-нязярини ъялб едян вя ханяданы Али Османын
хейрхащы олан мцвяррих Мювлана Идрис Бидлиси… Якрад
цмярасыны падшащ али няжада табе етмяк цчцн Кцрдцстан
вилайятиня щярякят етди» (85, 378-379). Беляликля, Чалдыран
мцщарибясинин арды Кцрдцстанда давам едирди.

«Кцрд вя Кцрдцстан тарихи» адлы китабын мцяллифи
Мящяммяд Ямин Зяки Дийарбякир щакими Хан Мящям-
мяд Устаълунун Чалдыран мцщарибясиндян сонра Дийарбя-

кир яйалятиня эялдийини гейд едир (117, 176). Лакин мянбя-
лярдя эюстярилир ки, «Хан Мящяммяд Устаълу Чалдыран
мцщарибясиндя щялак олдуьу цчцн 1514-ъц илдя Ы Шащ Исма-
йыл Сяфяви онун гардашы Гара ханы Дийарбякир щакими тяйин
едир вя Кцрдцстан мцщарибясиндя Гызылбаш ордусуна Гара
хан башчы тяйин олунур (85, 378). Гара ханын ихтийарында 5
мин няфяр Гызылбаш ордусу иля Дийарбякиря дахил олмаг
истядикдя ящали она мане олду. Чцнки Дийарбякир артыг
Османлы щюкумятиня табе олмушду. Гара хан Мардин
вилайятиндя юзцнц мющкямляндиряряк бурадан дцшмяня
гаршы йцрцшя башлады. Щяр ики орду арасында Цисибин йахын-
лыьында «Гоч щасары» дейилян йердя мцщарибя башланды.
Бидлиси гейд едир ки: «щямин мцщарибядя Рузяки тайфасын-
дан Таъ Ящмяд, Гасым Яндаки, Мир Шащщцсейн Кисани,
Мир Сейфяддин вя Юмяр Ъандар…юлдцрцлдц» (76, 417). Бу
вурушмада кцрдлярдян бир чохунун йараландыьы вя ясир
алындыьы да «Шяряфнамя»дя гейд едилмишдир. Кцрдцстанын
бир сыра вилайятляриндя мцщарибя шиддятля давам едирди.
Яръиш галасы бир илдян артыг Гызылбашларын мцщасирясиндя
галды. 

Тядгигатчыларын йаздыьына эюря щямин мцщасиря
заманы 15 мин няфярдян чох кцрд дюйцшчцсц вя Османлы
гошуну мящв едилмишди. Мардин галасынын мцдафияси
Сцлейман хан Устаълуйа (Гара ханын гардашыдыр) тапшырыл-
мышды. Мардин шящяри дяфялярля ялдян-яля кечди, лакин Гызыл-
башлар тяслим олмады вя Кцрдцстан мцщарибяси узанды.
Мящз она эюря дя 1516-ъы илдя Ы Султан Сялим кцрд вилайят-
лярини истила етмяк цчцн гяти тядбир эюрдц. О, Анадолу
ордусуна башчылыг едян Шади пашаны  Мардиня вя Трабзон
щакими Мустафа пашаны ися 10 мин няфярлик гошуну иля
Ярзинъана эюндярди. Щясян Румлу йазыр ки: «Ъямяшкязяк
щакими Нуряли хялифя Ярзинъан нащийясиндя Мустафа паша
иля гаршылашды. Баш верян мцщарибядя Мустафа паша галиб
эялди вя Нуряли хялифя юлдцрцлдц» (59, 154). Лакин Бидлиси бу
щадисядян бящс едяркян Нуряли хялифянин Мустафа паша
тяряфиндян дейил, Пир Щцсейнин башчылыг етдийи кцрдляр тяря-
финдян юлдцрцлдцйцнц гейд едир (76, 167-168). Бизя эюря
Кцрдцстан тарихини диггятля тядгиг едян Бидлисинин вердйи
бу мялумат даща артыг щягигятя уйьундур.

ХЫХ ясрин орталарында, Кцрдцстанын шимал-гярб щисся-
синдяки бир сыра ямирликляр Османлы щюкумятинин ихтийарына
кечди, чцнки щямин нащийядя османлылар цчцн горху тюря-
дян Мяряш щакими Ялаяддювля Зцлгядяр артыг Османлы
гошуну тяряфиндян мяьлуб едилмишди. Йяни о нащийядя
Османлы щюкумяти иля рягабят едя биляъяк еля бир гцввя йох
иди. Дийарбякир, Ярзинъан вя Мяряш яйалятляри истила едилдик-
дян сонра Ы Султан Сялим Мювлана Идрис васитясиля Дийар-
бякир вурушмасында иштирак едян кцрд ямирляриня гиймятли
щядиййяляр вя фяхри нишанлар эюндярди. Султан бу мцнаси-
бятля эюндярдийи рясми фярманда Дийарбякирин алынмасыны,
кцрд халгынын ясарят алтына дцшмямясини Мювлана Идрисин
йахшы хидмяти кими гейд едирди. Лакин Мардин мцщарибяси
давам едирди. Шади паша иля Мящяммяд паша арасында ихти-
лаф башландыьына эюря Шади паша Мардини истила етмядян
Анадолуйа гайытды. Гара хан бу фцрсятдян истифадя едиб
Мардин галасыны даща да мющкямлятди. Вязиййяти беля
эюрян Мювлана Идрис Султана мцраъият едяряк йени гцввя
истяди. М.Сулагзадя йазыр ки: «Султан, Ящмяд адлы бир дила-
вяри диэяр Рум дилавярляри иля бирликдя кюмяйя эюндярди»
(76, 85; 167-168). Искяндяр Мцниши гейд едир ки: «1516-ъы
илин йаз айларында Хосров пашанын башчылыьы иля 20 мин
няфярлик Османлы гошуну кюмяйя эялди» (47, 43). Бу йени
гцввя Мящяммяд пашанын ордусу иля бирляшяряк Мардин
нащийясиндя ян шиддятли вурушма баш верди. Искяндяр Мцнши
сюзцня давам едяряк йазыр: «Бу вурушмада Гара хан
юлдцрцлдц, Гызылбашларын сыралары позулду вя Османлы орду-
су галиб эялди» (76, 47, 43-46). Мардин шящяри алынды, лакин
шящяр дахилиндяки гала тяслим олмады. Ы Султан Сялим Щяляб
вя Димяшг шящярлярини истила етдикдян сонра Кцрдцстана
топ вя чохлу гошун эюндярди,  беляликля дя, Мардин галасы
ишьал едилди лакин тцрк тарихчиси Ящмяд Расим  иддиа едир ки,
Мардин шящяри 1525 иля гядяр иранлыларын ялиндя галмышдыр
(53, 268).

Йухарыда эюстярилян илк мянбяляр Расимин бу
мцддяасыны рядд едир.

Мардин гялябясиндян сонра Орге, Сянъар, Щцснэиф,
Мосул вя бир сыра диэяр кцрд вилайятляри вя галалары да
Османлы щюкумятиня табе олду. Бидлиси эюстярир ки: «Чалды-
ран гялябясиндян сонра Ы Султан Сялим Дийарбякиря сащиб
олуб, Ъябгяъур, Аьъа-Гала, Зак вя Мяняшкцрд нащийяля-
рини дя юз ихтийарына алды» (76, 257).

Бидлиси Кцрдцстан уьрунда давам едян Османлы-
Иран мцщарибясиндян чох аз бящс едир. О, щятта мцщарибя-
нин ня заман гуртармасыны да ясяриндя эюстярмир. Лакин
Гара ханын биринъи вурушмада юлдцрцлдцйцнц гейд едир.
Искяндяр Мцнши вя бир сыра диэяр мцяллифляр вя тядгигатчылар
Кцрдцстан мцщарибясинин ики ил давам етдийини гейд едир-
ляр. Бцтцн бунлара бахмайараг, Бидлиси ХВЫ яср
Кцрдцстан щадисяляри щаггында бир сыра файдалы вя зянэин
мялуматлар вермякля бярабяр, йери эялдикъя Османлы сийа-
сятини пярдяли щалда олса да ифша едир.

Беляликля, Кцрдцстаны ишьал етмяк цчцн 1514 вя 1515-
ъи иллярдяки Османлы-Иран мцщарибяси вя Кцрдцстандакы
рягабят османлыларын мцвяффягиййяти иля баша чатды. Ы Сул-
тан Сялим бу мцнасибятля Мювлана Идрис васитяси иля кцрд
ямирляриня 500 хялят вя 17 байраг эюндярди. Мювлана Идри-
син юзцнц ися Франсада щазырланмыш гызыл гылафлы гылынъ вя 12

мин гызыл доге25 гиймятиндя олан дяйярли щядиййя иля
мцкафатландырды. Сулагзадя щямин иллярдяки Кцрдцстан
мцщарибясиндян бящс едяряк йазыр: «Бядзат дцшмянляр
(гызылбашлар – Ш.М.) кцрд дилавярляриня гаршы дура билмяди-
ляр вя гачдылар, сонра султан тяряфиндян Мювлана Идрися

мин флори26 вя фяхри фярман эюндярилиб, сарайа дявят олун-
ду, лакин мцщарибя давам етдийи цчцн Мювлана сарайа
эетмякдян имтина етди» (85, 380-381). Мювлана Идрис юз
вятяни Кцрдцстанын Османлы щакимиййятиня табе едилмя-
синдя  о гядяр сядагят эюстярмишди ки, Ы Султан Сялим мющ-
црлянмиш аь каьызы она эюндяриб истядийи кими йазмаьа
иъазя верирди. Мящз буна эюря иди ки,  Мювлана Идрис
Кцрдцстан мцщарибясиндян сонра Ы Султан Сялим тяряфин-
дян рясми нцмайяндя кими иштирак едяряк кцрд ямирляри иля
ашаьыдакы гайдада мцгавиля баьлады.

Ы. Яввялдя олдуьу кими, бундан сонра да кцрд ямир-
ляри юз торпагларыны ирси олараг идаря едя биляр. Лакин мцстя-
гил щюкумят йарада билмязляр. Гядим адят вя яняняляря
эюря щяр ямир юз ямирлик даирясиндя щюкм едиб бир-бириня
нцмайяндя эюндяря биляр.

ЫЫ. Кцрд ямирляри юз силащлы гцввяляри иля бирликдя
Османлы щюкумятинин бцтцн мцщарибяляриндя иштирак етмя-
ли вя онун хейриня вурушмалы идиляр. Османлы щюкумяти ися
кцрд ямирлярини хариъи тяъавцздян мцдафия етмяли иди.

ЫЫЫ. Щяр бир ямир щядиййя ады иля султан хязинясиня илдя
мцяййян мигдарда пул тягдим етмяли иди (114, 4; 121, 436-
437). Ямирляр дахили ишляриндя мцстягил, хариъи сийасятдя ися
Османлы щюкумятиня табе олмалы идиляр.

Беляликля, Мювлана Идрисин йардымы иля Кцрдцстан
Османлы щюкумятиня табе олду. Щямин мцгавиляйя ясасян
мяркязляшмиш Кцрдцстан дювлятинин йаранмасына мане

олан ирси ямирлик щцгугу сахланылды27. Дийарбякир яйаляти

алты щюкумятя вя 19 оъаглыьа28 бюлцндц (98, 300-302).

Бунлардан 11 санъаг29 билаваситя Османлы щюкумятиня
табе олду, 8 оъаглыг защирдя мцстягил галды. Ювлийа Чяляби
йазыр ки, «Дийарбякирдян башга она табе олан 40 гала да Ы
Султан Сялим тяряфиндян алынды» (48, 146).
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(Яввяли ютян сайымызда)

(Арды эялян сайымызда)
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Bir zamanlar biz Kürdlər,
Böyük Med İmperatorluğuna
sahib olarkən əməyimizin,
zənginliyimizin və ölkəmizin
sahibiyidik. O zamanlar özümüz
üçün mübarizə aparır,
savaşırdıq. Amma bu gün bəzi
kürdlər, ölkəmiz Kürdüsdanı
talayanların əmrinə boyun əyir-
lər. Neden...? Görəsən onlar,
heçmi atalarımızın qüdrətli tar-
ixindən utanmırlar.? Bütün
dünya tarixçilərinin yazdığına
görə, tarixdən əvvəlki dönəm-
lərdən yəni Miladdan öncə,
başlayıb bugünki şəxsiyyətləri
bildirən ´´Kurdi´´ və ´´Guti´´
qəbilələrinin (əşirətlərinin)
inkişafı və böyüməsiylə kürd
milləti yaranmişdir. Kürdlər
Miladdan 2 min il öncə Kiçik
Asyanın şərqində dövlət
quraraq nüfuzlarının şərqdə
Hindisdan sərhəddinə, cənubda
Bəsrə Körfəzinə və Umman
Dənizinə qədər gedərək, uzan-
mış olduğunu tarixdən öyrənirik.
Şərq ve qərb alimlərinin tarixi
mənbələrinə göre; Miladdan 10
min il öncə olan əsaslı bir köç
əsnasında İskandinavyadan
cənuba ve cənubdan şərqə
dağılmışlar. Kürdlər Hind-
Avropalı (ari) irqinin bir
parçasıdır. Kürdlər savaş ve
bənzəri səbəblərdən dolayı
köçərək Qafqazı keçib Ararat
Dağına, Rusiyanın Elburus (el
bu rus-el rus oldu) dağlarına
gəlib, geniş bir bölgəyə yer-
ləşmişlər. ``Kurti`` ve ``Guti``
adlari iki böyük qəbilə (əşirət)
durumunda olan bu Kürdlərdən
Gutilər, Şərqdən Xəzər Dəniz-
inə doğru gedərək Hindistanin
qərb sərhəddinə, Cənubdan
Bəsrə Körfəzinə və Umman
Dənizinə qədər yayılmışlar.
Unutmamaq lazimdir ki, Qara
Dənizin şərqindəki iki böyük
şəhərlərindən sonra, üçüncü
şəhərin bir qismini əhatə edən
Kürd qəbilələrinin (əşirətlərinin)
idarəçiliyi varidi. Miladdan öncə
302-ci ildə Rum hökümdarı
Mithiridates Pontos Kırallığını
qurdu. Qısa bir vaxtda güclənən
Pontos Kırallığı Şərqi
Qaradənizdəki Kürd hökumdar-
lığına qarşı böyük savaşlar
verərək torpaqlarını işgal
etdilər. Ancaq Monğol və Səl-
cuqlardan sonra yaranan Bar-
bar Osmanlının Vampiri, Fatih
Sultan Mehmet Xan 1461-də
Rum Pontos Kırallığını sona
çatdıraraq, diğər işğal etdiyi
əraziləri öz torpaklarına qatdı.
Kürdlərin ölkesinin xəritəsi 4
dənizə yetişdiyini tüm açıqlığıy-
la tarix bizə bildirir. Miladdan 4
min il öncə Kürdlər, bu böyük
əraziyə yerləşmişdilər. Böyük
İsgəndərın Asya fetihi sıraların-
da bu geniş ölkenin sahibiydilər.
O tarixlərdə bu geniş ölkənin,
danışılan əsas dili Kürdçə,
sahib olan dini də Zərdüşt (indi-
ki Yezidilərin itaət etdiyi inanc)
diniydi. Tarixin yazili məlumatı-
na əsasən, ilk Kürd padışahının
adı Tosa, diğər adıyla Diyakos

imiş. Diyakos, Miladdan 1808 il
öncə Bəhl şəhərində və ətrafin-
da qurmuş olduğu hökumətə
padışahlık etmişdi. Miladdan
öncə lX yüz ilində Keykubad,
bütün Kürdləri birləşdirib bir
araya gətirərək, böyük bir Med

İmperatorluğu qurmuşdu.
Təkrar Miladdan 612 il öncə
Keyqubadın nəvəsi olan Kayak-
sar diğər adıyla Hohistər, Asur
hökumətini yıxaraq Asurların
paytaxtı olan Ninovanı öz
idarəçiliyinə almışdı. Bütün
Gutilər :- Subari, Huri, Lolo, və
Kasi adlarıyla dörd qəbiləyə
(əşirətə) ayrılmışlar. Subari
qəbiləsi (əşirəti) Ararat, Toros,
Anti Torosda və Ağ dəniz
sahilində yerləşən İsgəndərun
şəhərindən sonra, sahil boyun-
ca Fənikə şəhərinin sonuna
qədər varlıqlarını sürdürmüşlər.
Bu varlıq, Qərbi Kürdüsdanda (
Kürdüsdanın Kiçik Cənubunda:
- ´´Quzey Suriya´´) Mitani,
Nayri, Halti və Muşki isimləriylə
müxtəlif hökumətlər qurmuşlar.
Toroslarda qurulan Muşki
hökuməti varlığını yüz ildən
artiq sürdürmüşdü. Ancaq
yunanlılar böyük ordularla bu
dövləti yıxıb, özlərinə tabe
etdilər. Tarixdən tanıdığımız
“Memê Alan”- dastanının qəhrə-
manının gerçək kökəni Alanya
şəhərindən imiş. Ehməde Xani
özünün görkəmli “Məm və Zin”
məhəbbət poemasındakı
Məmin şəhərini tərif etmişdi. Bu
tərif İskəndəruna deyil,
Alanyaya bənzəyir. Çok uzun
tarixi olan Alanya şəhəri Kürd
Əmirliklərinin (Mirliklərinin) bir
şəhəridir. Məm bu şəhərdəki bir
Əmirin oğludur. Alanya ve
Ağdəniz Yunanlıların əlinə
geçdiyi zaman, Əmirlikləri və
(Mirliklər) əşirətləriylə bərabər
İsgəndəruna qədar geri çəkilir
və orada yaşayırlar. İndiki adıy-
la Samandağı da, Mitani, Nayri
və Muşki dövlətlərinin paytaxt-
ları kimi böyük şəhərlərdən idi.
Bu şəhərlərdə yaşayan insan-
ların sayı 9 milyondan artıq idi.
Mitanilər miladdan XVl əsr öncə
güçlü bir hökumət qurdular. Bu
hökumət Hititlərlə və Misir
Firavunları ilə yüzillərcə kərə

qəhrəmancasına savaşdılar. Bir
çok savaşdan sonra da
Firavunlarla barışdılar. Bu
barışdan sonra Miladdan 1405
il öncə Misir Firavonu, Totmsmi-
tanın Padışahı Sovartanın
torunu və Vartamanaın kızı ilə

evləndi. Və bu evlilikdən doğan
üç uşaq, Amamotis, Firavunda,
Dilehepa adındaki Kürd
şahzadəsi ilə evlənmişdi. Həy-
atının sonuna doğru da ikinci
dəfə yenə Kürd
şahzadələrindən Totohepa ilə
evlənmişdi. Totohepa, tarixdə
Nəfərtiti adıyla böyük ad qazan-
mışdı. Hurilər, Diclə və Firat
dəryaçaylarının guzeyində
Aməd / Diyarbəkir şəhəri
civarında Miladdan 2 min il
öncə kiçik olan şahzadəliklər
əmirliklər (mirliklər) qurdular.
Onlar 2 min il boyunca
hökumətləri hüquqi və mədəni
yöndən güclü bir şəkildə davam
etdi. Lolo və Kasilər, Araratdan
Zagros Dağlarına geçərək Diclə
hövzəsi boyunca güneyə
endilər. Buralarda Miladdan 2
min il öncə Üllam, Şomir və
Akad isimlərində üç böyük
dövlət vardı. Lololar və Kasilər:
- Ullam, Şomar, Akad – isim-
lərindəki 3 büyük dövləti bir
neçə yüz il içində işğal etdilər.

– Hər zaman belə olmuş
qəhrəman Kürdlər səbirli və
əzimlidirlər. Müstəqillikləri
üçün barışçıl bir çarə qal-
mamışsa, qəhrəmanca
düşmənlərini tarihdən silirlər.
Kürdüstanın indiki düşmanları
Kürdlərin asılılığını bir az
düşünsünlər... – Lolo və
Kasilər, Ullam, Şomar və Akad
dövlətlərinin hökumət mərkə-
zləri olan Soz, Lakas və Babil
şəhərlərini ələ keçirdilər. Bu
gəlişmələrdən sonra KURDİ-
VAN adıyla qurdukları dövlət
700 il Babildə höküm sürdü.
Bu dönəmlərdə Ermənilər,
Yunan istanın Təsəlya qitəsin -
də yerləşmişdilər. Miladdan
600 il öncə Kiçik Asyaya
gəlmişdilər. Yəni Kürdlərin
Zagros Ararat Dağlarıyla Ağ
dəniz arasındakı bölgələrə yer-
ləşib, böyük dövlətlər qur-
masından 35 yüz il sonra

Ermənilər buralara gəlmişlər.
Elmi araşdırmalara görə Mər-
duh Tarixinin verdiyi bir çok bil-
gilərdən anlaşılır ki, Kürdlər
Kiçik Asyada dövlət quran ilk
və ən qədim millətlərdəndır.
Tarixdə MED adıyla bilinən mil-
lətin eyni və eyni Kürd milləti
olduğunu ispatlayan tarixi elmi
sənədlərdən bir neçəsini burda
açıklayaq. Asur kitabələrində
(yazılarında) adı görülən,Guti
və Kürdlərin Asurilərlə savaşan
Med-Kürd qəbilələri
olduqlarını, dəqiq bir tarix
olaraq bizə bildirməkdədır.
Erməni tarixçiləri Kürtik,
Kürdiyan, Mar, Med ve Kürd
terimlərini eyni anlamda isti-
fadə etmişlər. Vlll əsr tar-
ixçilərindən Vartan, yazılarında
Med ismi yerinə Kürd adını
işlətmişdir. Tarixçilərdən Har-
tom, 1316-cı il miladi tarixində
yazdığı tarix kitabında açık bir
şəkildə ´´Med´ın öz qohumları-
na Kürd deyiblər´´
demiş.Məşhur tarixçi Strabon
öz əsərlərində Kürdlərə ´´Guti´´
deməkdədır. Və ´´ bütün tarix
boyunca Medləri Kürdlərdən
ayrı göstərəcək bir mənbəyə
rast gəlməyəcəksiniz´´ deyirdi.
İranlı Dr. İqbal yazdığı “Eski
İran Tarixi” adlı əsərində
´´Medlər Kürd əşirətləri idilər,
vətənləri Suriyənin Şimalından
Xəzər Dənizinə qədər uzanır´´
deyir. İran tarixçisi Muşirüd-
dövlə yazdığı “İran Bostan”-ı
tarixi kitabında o, göstərir ki, bir
çox tədqiqatçı və şərqşü-
nasların araşdırmalarında,
´´Med millətinin dili, bugünki
Kürdlərin danışdıqları dildır.´´
deyilmışdir. Türkiyə dövləti
1965-ci ildə Fransız dilində çap
etdirdiyi´ ´Türkiyədə Turizm´´
adinda kitabda bunları deyir:
´´Diyarbə kirin nə zaman və
kimlər tərəfındən qurulduğu bil-
inməməkdədir. Bu qədim
şəhər, mədəniyyət və kültürün
ən eski mərkəzlərindəndır.
Qədimdən Diyarbəkirin adı
Aməd idi. Bu əraziyə
mədəniyyət sahibi olarak ilk
yerləşən xalq Hurilərdır. Huriler
Miladdan öncə 4000-ci ilindən
2000-ci ilinə qədər bir çox tarixi
abidələr quraraq hökmüdar-
lığını sürdürmüşlər.´´ Hurilər,
Subarilərlə eyni irqdəndir. 2000
il öncə Hurilərin iktidarı zəi-
fləməyə başladığında iki
hissəyə ayrıldılar. Bu parçalar-
dan biri Mitanilərdi. Mitanilər
inkişaf edərək genişlənib
Miladdan öncə 1750-ci ilindən
1350-ci ilinə qədər davam
edən böyük bir İmperatorluq
qurmuşlar. - Həzrəti Mərduhun
Tehranda yayımladığı “ Tarih-i
Mərduh”un 22, 26,66-cı
səhifələrındə bu haqqda belə
məlumat verilməkdədır: ´´Kəşf
edilən əsərlər bizə göstərir ki,
Lolo, Guti, Kasi və Huri adında-
ki millətlər Zagros Dağı
Kürdlərindəndirlər. Bu Kürdlər,
Şumer, Elam və Akad
hökumətləriylə eynı dönəm-

lərdə yaşamışlar. Və bu
hökumətlərlə bir çok mühari -
bələr etmişlər. 

Bu tarixdə yəni Miladdan
4000 il öncə bu yerlərdə nə Kil-
dani və nə də Asuri
hökumətlərindən bir nişanə
vardı.´´ Kürd yazarlarından
merhum Əmin Zəki Bəy, “Tarix-
i Kurd u Kurdıstan” adli
əsərində belə izah edirdi:
´´Qərbdə İskəndərun körfəzinin
tam Şimalından başlayaraq,
şimalişərq yönündə Maraş,
Elbistan, Axçadağ, Həkimxan
və Xaruka qədər çıxdıqdan
sonra Anadolunun ortasında
yerləşən Sivas şəhərinin yaxın-
larında Şərqə doğru Bayburt və
Ərzurum şəhərləri üzərindən
doğru bir cizgi halinda Qafqa-
zlarin Şimalında, Kars şəhərinə
qədər uzanır. Və buradan
cənubi-şərq yönündə bir sürə
Qafqaz sərhəddi boyunca
davam etdikdən sonra İran
toprakları içində Urmiyə
gölünün qərbini və şimalını
əhatə edərək İran daxilində
yenə cənubi-şərq yönündə
Həmədan-Ekbənyan və Bəxti-
yarilər bölgəsini içinə alaraq
Fars körfəzinin şimali-şərqdən
bu körfəzə enir. İskəndərunun
cənubi-şərqindən başlayan bir
cizgidə Suriyənin Hələb yaxın-
lığındakı Kürd dağı bölgəsini
içinə alan, sonra güney
yönündən İraqin Kərkük –
Musul şəhərinə qədər bəzi
dolayılar xaricində yenə bir
doğru çizgi halinda davam
etdikdən sonra Musuldan
etibarən cənubi-şərqə doğru
Tikrit və Şəhribanidən geçərək
və Xuzistan bölgəsini qərbdə
buraxaraq Bəndərdilindən
keçərək yenə Fars körfəzinə
enir. Bu cizgi də Kürdüsdanın
cənubi-qərbi sərhədlərını
cızır.´´ deyir. Bəzi yazarlar və
tarixi mənbələrə görə, Orta-
Anadolunun ƏNQƏRƏ
şəhərin də Kürdlər yəni ´´Kurdi
ve Guti´´ əşirətləri yaşamışlar.
Bu ərazilər də kürd
hökumətlərinin sərhədləri
içərisindəyimiş. O zamanın
Kürdləri bu şəhərdə qara üzüm
bağlarını əkmişlər. Ənqərə
şəhərinin adı o zamanki
Kürdçədə qara üzüm mənasını
verirmiş. Bu gün bu şəhər
Türkiyənin paytaxdidir. Mən bu
yazımda, Kadri Cəmil Paşanın
yazdığı “DOZA KURDİSTAN”
adlı əsərindən faydalandım.
Hər Kürd fədakarı kimi Kadri
Cemal Paşa da Kürdüstan
üçün mücadilə vermışdi. Onu
və mübariz yoldaşlarini hör-
mətlə anıram. Kürdüsdan tarixi
ilə bağlı, bir çox parti, qurum və
şəxsiyyətlərlə görüş mələr və
araşdırmalar davam etməkdə -
dır. Və bu çalışmalardan sonra
tarixlə bağlı yazıların davamı
veriləcəkdir. 

Kürd dilində araşdırdı

Cahit Kıraç

Kürd dilindən tərcümə 

edən Tahir Süleyman

TARİXDƏ İLK KÜRDLƏR VƏ ONLARIN KRALLIQLARI
Kürd dövlət lər i  və kral l iq lar i  haqqinda araşdirmalar
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Sülalənin banisi
X əsrin 70-ci

illərində Azərbaycanın
quzeyində Şəddadi
kürd dovləti meydana
gəldi. Şəddadilər, əvvəl-
lər Salarilər dövlətinin
tərkibində olan Dəbil
(Dvin) yörələrində
yaşayırdılar. Salarilər
dövlətinin  zəi-
fləməsindən istifadə
edən Məhəmməd ibn
Şəddad 951-ci ildə Dəbili
ələ keçirlb müstəqil Dəbil
(Dvin) əmirliyini yarat-
mışdı. Soykökünə görə
kürd olan Мəhəmməd
ibn Şəddad və onun
varislərinin idarə etdiyi
bu Azərbaycan əmirliyi
tarixdə Şəddadi kürd
dövləti adı ilə tanınır.
Sonralar Şəddadilər
Salarilər dövlətinin zəi-
fləməsindən istifadə edib
971-ci ildə Gəncəni ələ
keçirdilər və Azərbaycan
Şəddadilər dövlətinin
əsasını qoydular. Çox
keçmədən Şəddadilər
Gəncə ətrafında olan
Bərdə, Şəmkir və b.
torqlarda möhkəm-
ləndilər. Ermənistanın
şərq hissəsini ələ
keçirdilər.

Fəzl ibn
Məhəmmədin (985-
1030) hakimiyyəti
dövründə Şəddadilər
dövləti qüvvətləndi.O ,
Gəncə ətrafındakı bütün
xırda mülkləri aradan
qaldırıb mərkəzi
hakimiyyəti gücləndirdi,
Şəddadilərin ata-baba
mülkləri olan Dəbili də
öz dövlətinə birləşdirdi.
Erməni hakimi Şəd-
dadilər dövlətinə bac
verməyə məcbur oldu.
Bundan başqa Fəzl ibn
Məhəmməd gürcülər və
xəzərlərə qarşı uğurlu
savaş apardı. Onun
hakimlyyəti illərində
hərbi məqsədlə Araz
çayı üzərində salınan
beş Xudafərin körpüsü
(1027) Azərbaycanın
quzey və Güney böl-
gələri arasında iqtisadi
və mədəni əlaqələrin
genişlənməsində mühüm
rol oynadı.Fəzl ibn
Məhəmmədin
hakimiyyəti illərində Şəd-
dadilərlə Şivanşahlar
arasında da sıx əlaqə
yaramışdı. Hər iki sülalə
arasında qohumluq
münasibətləri vardı.
Şəddadilər digər
Azərbaycan hakimləri ilə
Güneydə hökmdarlıq
edən Rəvvadilərlə və
Tiflis əmiri Əbülfəzl
Cəfər ibn Əli ilə də
dostluq münasibətləri
saxlayırdılar. XI əsrin 30-
cu illərində Arazdan
quzeydəki Azərbaycan

torpaqlarında yeni-yeni
Oğuz boylarının məskən
salması Şəddadilərin
hərbi qüdrətini daha da
artırdı.Dəbili ələ keçir-
məyə çalışan Bizans-
erməni qoşunlarına ağır
zərbə vuruldu (1037).
Bizans və Gürcüstanın
birləşmiş qüvvələrinin
Tiflis müsəlman əmirliyini
aradan qaldırmaq cəhdi
də baş tutmadı (1038).
Şəddadilər dövləti Əbu-I-
Əsvar Şavurun (1049-
1067) dövründə
Gürcüstanla və onun
müttəfiqi olan Şir-
vanşahlar dövləti ilə
müharibələr apardı.
Şəddadilər dövlə-
tinin qüvvətlən-
məsindən qorxuya
düşən və bu zaman
Cəfərilər sülaləsinin
idarə etdiyi Tiflis
əmirliyini tutmağa
çalışan gürcü çarı
IV Baqrat alanlarla
ittifaq bağladı,
1062-ci ildə alan-
ların Dəryal keçidini
aşıb Gürcüstan
vasitəsilə
Azərbaycana
hücum etməsinə
şərait yaratdı. Bu
zaman Şavur Gəncənin
yadellilərə qarşı
müdafiəsini möhkəm-
ləndirdi. Bu məqsədlə
onun ətrafına hasar və
xəndəklər çəkdirdi,
şəhərə möhkəm qala
qapıları düzəltdirdi
(1063). Şəddadilər bu
zaman Dəbili əldən ver-
məmək, habelə onlardan
asılı olan Ani əmirliyini
müdafiə etmək üçün
ermənilərə və onlara
kömək edən Bizans
imperiyasına qarşı da
uğurla mübarizə
apardılar. Kiçik Asiyanın
şərqində Bizansa qarşı
vuruşan Şəddadi qoşun-
larının vurucu qüvvəsi
oğuz türkləri idi. Bu
mübarizədə Şəddadilərin
daha qüdrətli müttəfiqi
sonralar Səlcuq türkləri
oldu.
Rəvvadilər dövləti 
( 981 – 1054 )

Salarilər hakimiyyə-
tinin zəiflədiyi dövrdə
qüvvətlənən Təbriz,
Marağa və Əhər hakimi
Əbülhica 981-ci ildə
axırıncı salari hökmdarı
İbrahim ibn Mərzbanı
(962-981) taxtdan salıb
Rəvvadilər dövlətinin
əsasını qoydu.Bu
sülalənin soykökü qədim
ərəb nəsillərindən birinə
bşçılıq edirdi.
Azərbaycan XI-XIII 
əsrlərdə.Feodal
dövlətlərin yaranması

Əsarət altına alınmış
xalqların azadlıq

mübarizəsi, daxili çək-
işmələr, iri feodalların
mərkəzi hakimiyyətə
tabe olmaması Xilafəti
zəiflətdi və onun
ərazisində müstəqil
dövlətlərin yaranmasına
gətirib çıxartdı.İlk əvvəl-
lər imperiyanın ucqar-
larında, o cümlədən
Azərbaycanda kiçik
dövlətlər-əmirlərliklər
yarandı (Bərdə, Qəbələ,
Şəki və s.).IX əsrin ikinci
yarısından başlayaraq
Azərbaycan ərazisində
Şirvanşah Məzyədilər,
Sacilər, Salarilər, Şəd-

dadilər, Rəvvadilər
dövlətləri meydana
çıxdı.Onlar ərəb
əsarətindən qurtarmağa
cəhd edirdilər, buna görə
onların yaranması müs-
bət hal idi.Lakin ölkənin
xırda feodal dövlətlərinə
parçalanması xarici
düşmənlərdən qorun-
mağı çətinləşdirirdi.

Şirvanşah Məzyədilər
dövləti(861-1027)xilafə-
tinin dağılması gedişində
yaranan müstəqil
dövlətlərdən biri də Şir-
vanşahlar dövləti idi. Şir-
van əvvəllər
Azərbaycanın şimalında
kiçik bir vilayət idi.
Dərbənddən Kür çayına
doğru Xəzər dənizi
sahillərindəki
Azərbaycan torpaqlarını
əhatə edirdi. Həmin
vilayətin mərkəzi Xəzər
sahilində - Şamaxı-
Dərbənd ticarət yolunun
üstündə yerləşən Şirvan
şəhəri idi. Bu dövləti
Məzyədilər sülaləsi idarə
edirdi. Şirvanşah
Məzyədilər sülaləsi tarix
ədəbiyyatında bəzən
Şeybanilər və ya
Yezidilər sülaləsi də
adlanır.Məzyədilər kökcə
Rəbiə adlı ərəb tayfasın-
dan idilər. Hələ xəlifə
Osmanın (644-656)
zamanında Aranı işğal
edən Salman ibn Rəbiə
bu tayfanın
nümayəndəsi idi. Rəbiə
tayfasının Şeybanilər
nəslindən olan

Məzyədilər
Azərbaycanda hələ o
zamandan yerləşməyə
başlamışdılar.
Məzyədilərin görkəmli
nümayəndəsi olan Yezid
ibn Məzyəd, xəlifə Harun
ər-Rəşid zamanı Cənubi
Qafqaz vilayətlərinin, o
cümlədən Şirvanın haki-
mi idi. Yezid ibn Məzyəd
ərəblərin Azərbaycanda
möhkəmlənməsində
mühüm rol oynamış, bu
yerlərdə gedən
döyüşlərdə görkəmli bir
sərkərdə kimi ad çıxar-
mışdı. O, Azərbaycanda

Xilafətə dayaq yaratmaq
məqsədilə buraya Rəbiə
tayfasından, həmçinin
Misirdən və Suriyadan
çoxlu ərəb köçürmüşdü.
Ərəblər, əsasən, Aran,
Şirvan və Dərbənddə
yurd salmışdılar. Yezid
ibn Məzyədin özü də
burada çoxlu torpaq
mülkləri ələ
keçirmişdi.Məzyədilər ilk
dəfə Aranda paytaxtı
Bərdə olan yarım-
müstəqil əmirlik yarat-
mışdılar. O zaman Bərdə
bütün Cənubi Qafqazda
ərəb idarəçiliyinin
mərkəzi idi. Yezid ibn
Məzyədin iqamətgahı da
Bərdədə idi. Bütün bu
torpaqları o, Şirvan valisi
kimi idarə edirdi.
Ömrünün sonunadək
Azərbaycanda yaşayan
Yezid ibn Məzyəd 801-ci
ildə Bərdədə ölmüş və
burada da dəfn olun-
muşdu. Yezid ibn
Məzyədin ölümündən
sonra onun oğulları
Əsəd, Xalid və
Məhəmməd Cənubi
Qafqaz valisi təyin
edildilər. 
859-cu ildə Məhəmməd
ibn Yezi Gəncəni bərpa
etdirib öz iqamətgahını
bura köçürdü.
Məzyədilərin müstəqilliyi
artdı, onlar
Azərbaycanda daha da
möhkəmləndilər.861-ci
ildə Məzyədilər
sülaləsindən olan
Heysam ibn Xalid Şirvanı

müstəqil elan edərək
"Şirvanşah" titulunu
götürdü. 917-ci ildə
qonşu Lahicanşahlıq Şir-
vanşahlar dövlətinə bir-
ləşdirildi.Bununla bağlı
olaraq Şirvanşah Əbu
Tahir (917-948) 918-ci
ildə hərbi-strateji baxım-
dan çox əlverişli
mövqedə yerləşən qədim
Şamaxını bərpa etdirib
paytaxtı Xəzər sahilində-
ki Şirvan şəhərindən
bura köçürdü. Bundan
sonra Şirvanşahlar
dövlətinin paytaxtı
Yezidiyə adlanmağa

başladı. Şirvanşahlar
dövlətinin müstəqilliyi
daha da artdı, ərazisi
genişləndi.Şirvanşahın
qoşunları Qəbələ (981-
982), Bərdə (982) və
Şabranı (983) ələ
keçirdi. IX əsrdə
azadlıq müharibələrinin
genişlənməsi
səbəbindən Xilafət get-
dikcə zəiflədi.Abbasilər
imperiyasının dağıl-
ması gedişində
Azərbaycanda bir sıra
müstəqil feodal
dövlətləri meydana
gəldi.   Belə bir şərait-
də xilafətin işğal etdiyi

ölkələrdə yerli hökmdar-
lıqlar əmələ gəldi və
onlar xilafətə tabe olmaq-
dan boyun qaçırdılar.

Babək üsyanı yatir-
ildiqdan sonra, IX-XI əsr-
lərdə Azərbaycanda
yaranmaqda olan feodal
dövlətləri ərəblərin
hakimiyyətindən imtina
edir. Belə dövlətlər sayca
çox idilər . Onlardan
daha nüfuzluları Şir-
vanşahlar, Şeddadilər,
Sacilər, Salarilər və
Rəvvadilər idi.
Şirvanşahlar dövləti

Şirvanşahlar dövlə-
tinin qurucusu
Məzyədilər sülaləsi
hesab olunur. Ərəb
mənşəli Məzyədilər
Rəbiə tayfasının Şeyban-
ilər nəslinə mənsub
idilər. Məzyədilər
sülaləsinin görkəmli
nümayəndəsi Yezid İbn
Məzyəd Abbasilər
dövründə Cənubi
Qafqazın vı Şirvanın
hakimi olmuşdu.
Abbasilər xilafətinin zəi-
fləməsindən istifadə
edən Yezid İbn Məzyəd
paytaxtı Bərdə olan
yarımmüstəqil əmirlik
qurdu. O, Aran, Şirvan,
Dərbənd və Ermənistan
ərazilərinin də idarə
edilməsini də öz əlinə
aldı. Yezid İbn Məzyədin
varisləri dövründə
Məzyədilər öz müstəqil-
liklərini daha da
qüvvətləndirirlər. 801 – ci
ildə Yezid ibn

Məzyədin ölümündən
sonra varisləri Xalid,
Məhəmməd və Əsəd
Cənubi Qafqazın hakim-
inə çevrildilər. Məzyədilər
sülaləsinə mənsub
Məhəmməd ibn Məzyəd;

859 – cu ildə Gəncəni
bərpa edərək
Məzyədilərin mərkəzini
bura köçürdü.

Məzyədilərin
müstəqilliyini artırdı.

Məzyədilərin
Azərbaycanda daha da
möhkəmlənməsinə şərait
yaratdı.

Heysam ibn Xalidin
dövründə Məzyədilər
daha damüstəqilləşdilər.
O, 861 – ci ildə şir-
vanşşah titulunu qəbul
edərək Şirvanın
mmüstəqilliyini elan etdi.

Səlcuq türklərinin
hakimiyyəti dövründə də
Azərbaycanın dövlətçilik
ənənələri aradan qalx-
madı. Azərbaycanın
quzeyində Şirvanşahlar
dövləti yenidən dirçəlirdi.
Şirvanşah I Fəriburz
(1063-1096) səlcuq sul-
tanlarına tabe olsa da,
Şirvanşahların
hakimiyyətinə tamamilə
son qoyulmamışdı.
Böyük Səlcuq hökmdarı
Məlikşahın hakimiyyə-
tinin sonuna yaxın Şir-
van-şahlar yenidən
qüvvətlənməyə
başlamışdılar. Bu zaman
I Fəriburz, daha sonra
isə onun oğulları II
Mənuçöhr və I Afridun
ölkəni müstəqil idarə
edirdilər.

Səlcuq türklərinə
qarşı mübarizədə gürcü
çarları Şirvanşahlara
yaxınlaşmağa
çalışırdılar. Gürcü çarı
Qurucu IV David (1089-
1125) bu məqsədlə qızı
Tamarı Şirvanşah I
Afridunun oğlu III
Mənuçöhrə vermişdi
(1111). Şirvanşahlarla
qohumluğun digər bir
səbəbi də gürcü taqavor-
larının Azərbaycanın
qərb torpaqlarını ələ
keçirmək istəyi ilə bağlı
idi. Geniş xarici siyasət
planlarına malik olan
gürcü çarı başqa bir
qızını Bizans imperatoru
Aleksey Komninin oğluna
ərə vermişdi. Çar
Davidin özü isə
Səlcuqlara qarşı güclü
müttəfiq qazanmaq
məqsədilə Qıpçaq türk-
lərinin hökmdarı Atrakın
qızına evlənmişdi. O,
səlcuq türklərinə qarşı
qoymaq üçün Qafqazın
şimalında Gürcüstana 45
min ailə və ya 225 min
Qıpçaq türk döyüşçüsü
köçürmüşdü. 

ŞƏDDADİ KÜRD DÖVLƏTİ

Səhifəni hazırladı: Pərviz Pənahoğlu
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(Ardı var)

Neçirvan ve Mesrur Barzani'den Irak
Cumhurbaşkanı Reşid'e mesaj!

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile
Başbakan Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı seçilen
Latif Reşid’e tebrik mesajında bulundu.

Neçirvan Barzani, sosyal medya Twitter hesabından
açıklama yaparak, bugün Irak Cumhurbaşkanı seçilen
Latif Reşid’i tebrik ederek, başarılar diledi.

Mesajında daha iyi bir gelecek için tarafları birlikte
çalışmaya davet eden Neçirvan Barzani, halkın sorun-
larına cevap verebilecek bir hükümetin kurulması
temennisinde bulundu. Tüm Iraklıların anayasal hak-
larının korunması vurgusu!

Ayrıca Başbakan Mesrur Barzani ise açıklamasında
Latif Reşid’i arayarak, Irak Cumhurbaşkanı seçilmesin-
den dolayı tebrik ettiğini vurguladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan,
“Önemli görevinin sorumluluğu gereği kendisinden,
Kürdistan Bölgesi’yle birlikte tüm Iraklıların anayasal
haklarını koruması talebinde bulundum” ifadesini kul-
landı. Ayrıca Başbakan, “Hepimiz çok fazla kargaşaya
katlandık. Şimdi yeniden başlamak için gerçekçi bir
iradenin olması gerekiyor. Artık halkın istek ve talepleri
ihmal edilemez” sözlerine yer verdi.         PeyamaKurd

Kürdistan Bölgesi 
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kürdistan
Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani başkanlığında ve
Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani'nin katılımıyla
Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu bir önceki gün 12 Ekim
2022 Çarşamba günü toplantı düzenledi. Başbakan Mes-
rur Barzani başkanlığında ve Başbakan Yardımcısı Qubad
Talabani'nin yapmış olduğu katılımla beraber Kürdistan
Bölgesi Bakanlar Kurulu dün 12 Ekim 2022 Çarşamba
günü gerçekleştirildi.  Düzenlenen bu toplantıda, Kürdistan
Bölgesi'ndeki maden yatırım projesi taslağı tartışmaya ve
fikir alışverişine sunuldu. Başlangıçta Başbakan ve
Başbakan Yardımcısı, ekonomi kaynaklarını genişletmek
ve maden kaynaklarına yapılan yatırımı yeni bir bakış
açısıyla organize etmek için önemli bir adım olan maden-
cilik yatırım projesinin varlığının önemine değinerek dikkat-
leri ona çektiler.                                          PeyamaKurd

Almanya'dan Kürdistan Bölgesi kararı!
Almanya hükümeti askerlerinin Irak ve Kürdistan

Bölgesi’ndeki görev süresini uzatmaya karar verdi.

Almanya, NATO’nun terör örgütü IŞİD ile mücadele
çerçevesinde Irak ve Kürdistan Bölgesindeki asker-
lerinin görev süresini 31 Ekim 2023 tarihine kadar uzat-
mayı kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu’nun kararı 21 Ekim tarihinde
Almanya Federal Meclisi’nde görüşülerek, onaylanması
bekleniyor. Almanya geçtiğimiz yıl askerlerin görev
süresini 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatmış, Irak ve
Kürdistan Bölgesi’ndeki asker sayısını en fazla 500 ile
sınırlandırmayı kararlaştırmıştı. Alman askerleri, Irak
ordusu ile Peşmerge Güçlerine IŞİD’e karşı mücadele
kapsamında eğitim ve danışmanlık desteği veriyor.

2014’den itibaren Almanya IŞİD ile mücadelede
Peşmerge Güçlerine özellikle silah ve mühimmat temi-
ninde önemli rol üstlendi. NATO’ya bağlı Almanya
ordusu, 2020'den itibaren Peşmerge ve Irak güçlerine
radar ve gözetleme uçakları sağlayarak, havadan
gözetleme ve istihbarat toplama faaliyetlerinde yardım-
da bulunuyor.                                         PeyamaKurd

Başkan Mesud Barzani,
“Kürdistan halkının iradesinin göz
ardı edilmesine izin verilmedi” vur-
gusu yaptı.

Başkan Barzani, Irak’ta dün
yapılan Cumhurbaşkanı seçimine
yönelik yaptığı açıklamada önemli
değerlendirmeler yaptı.

Ekim 2021’de Irak’ta yapılan
genel seçimlerin sonuçlanmasın-
dan bu yana Kürdistan halkının
istek ve haklarının ihlal edilme-
sine yönelik pek çok girişimde
bulunulduğunu belirten Başkan
Barzani, Kürtlerin iradesi dışında
birinin cumhurbaşkanı olarak
kabul ettirilmeye çalışıldığını dile
getirdi.

Başkan Barzani, “Fakat bu
çabalar sonuç vermedi ve Kürdis-
tan halkının iradesinin göz ardı
edilmesine izin verilmedi” sözlerini
kullandı.

Kendileri için ilkeli duruşun
mevki ve rütbeden daha önemli
olduğuna dikkat çeken Başkan
Barzani, “Nihayetinde bu ilke
sayesinde hiç kimse Kürt milletinin
iradesi dışında bir cumhurbaşkanı
empoze edemedi” şeklinde
konuştu.

Diğer yandan Başkan Barzani,
bundan sonraki süreçte Irak ile
Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarına
dönük adımlar atılmasını, yeni bir
atmosferin siyasi yaşama etki
etmesini, engel ve sorunların
ortadan kalkmasını umduğunu
söyledi.                 PeyamaKurd

KSDP lideri Muhammed Haci
Mahmud, Xaneqin’de durumun
kötüye gittiği yönde ikazda bulun-

du. Kürdistan Sosyal Demokrat
Parti (KSDP) Genel Sekreteri
Muhammed Haci Mahmud yaptığı
yazılı açıklamada, Kürdistan Böl-
gesi idaresi dışında kalan Kürdis-
tani bölgelerde Araplaştırmanın
devam ettiği ve Kürtlerin tehlikede
olduğuna dikkat çekti.

Haci Mahmud açıklamasında,

Irak’ın içinde bulunduğu kötü
durumdan dolayı seçimlerin
üzerinden bir yıl geçmesine rağ-

men hükümetin kurulamadığını
hatırlattı.

KSDP lideri, “İçinde bulunduk-
ları bu kötü duruma rağmen halen
Kürtleri unutmuş değiller. Petrol
Bakanı ve zelil mahkemeleri her
gün Kürdistan Bölgesi’ni tehdit
ediyor, sorun yaratıyor” diyerek şu
sözlerle devam etti:

“Koparılan bölgelerde (Kürdis-
tani bölgeler), Kürtler atalarının
topraklarından sürülüyor, buna
rağmen Kürtlerin ölüleri ve
mezarlıkları diğer ulusların
yaşayanlarından daha fazladır.
Kendiniz de görüyorsunuz ki esir
almışlar ve Xaneqin’e gelen o
kahramanlar Kürtlere karşı
tehditlerde bulunuyor, Araplaştır-
ma siyasetini uyguluyor.

Arap-İsrail Savaşı’nda Irak
ordusunun büyük bölümü esir
alındı ve kaçtılar. İran-Irak
Savaşı’nda binlerce Iraklı asker
esir alındı. Kuveyt Savaşı’nda bin-
lercesi esir düştü. Şimdi ise silah-
sız Kürtler üzerinden kendilerini
deniyorlar.

Eğer hükümetin gerekçeleri var
ve güç kullanamıyorsa, izin verin
Sosyalist Parti güçleri birkaç saat-
te Xaneqin’e ulaşacaktır.
Mücadele, şehit ve direniş kenti
aziz Xaneqin’de yabancıların kara
postallarıyla yerleşmesine izin
vermeyeceğiz.”      PeyamaKurd

Irak’ta hükümet kurma görevi
verilen Muhammed Şiya Sudani,
Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri
güçlendirmek ve çözüm bekleyen
anlaşmazlıkları gidermek için
çalışacaklarını belirtti.

Sudani, yeni seçilen Irak
Cumhurbaşkanı Latif Reşid
tarafından hükümeti kurmak
üzere görevlendirilmesi sonrası
yaptığı ilk konuşmada, "Federal
hükümet ile Kürdistan Bölgesi
Yönetimi arasındaki ilişkileri
güçlendirmek ve aralarındaki
sorunları çözmek için anayasa
çerçevesinde çalışacağız" söz-
lerini dile getirdi.

Sudani, Meclis içindeki ve
dışındaki tüm siyasi partilerle
koordinasyona tam olarak hazır
olduğunu da kaydederek, her şart-
ta bir arada olacaklarını, hiçbir
partinin, etnik ve dini topluluğun
ihmal edilmesine izin vermeye-

ceklerini söyledi.
“Irak halkına hizmet etmek ve

sorunlarını çözmek için yeni bir
sayfa açılacak” diyen Sudani,
güçlü bir hükümet kurmak için her
türlü çabayı göstereceğini de söz-
lerine ekledi.  Ayrıca, yolsuzlukla

güçlü bir mücadelenin hükümet
için bir öncelik olacağını, yur-
tiçinde, devletin itibarını geri
kazanma, hukukun üstünlüğünü
sağlama ve kontrolsüz silahlan-
mayı sona erdirme konusunda da
söz verdi.                   PeyamaKurd

Başkan Barzani: Halkımızın iradesinin
göz ardı edilmesine izin verilmedi

KSDP liderinden Xaneqin uyarısı!

Sudani: Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerimizi güçlendireceğiz
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Nêçîrvan Barzanî: Bîra min li cem qurbaniyên 
teqîna kana komirê ya li Tirkiyê ye

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, bi
peyamekê sersaxî li malbatên qurbaniyên teqîna kana
madenê ya li bajarê Bartinê kir.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li ser
hesabê xwe yê Twitterê da zanîn: “Bîra min li cem qur-
baniyên teqîna kana komirê ya li Tirkiyê ye, ez sersaxî
li malbatên qurbaniyan dikim. Hêviya başbûna bilez jî
ji bo karkerên birîndar dixwazim.” Li parêzgeha Bartin
a Tirkiyê do înê 14ê Cotmeha 2022yan di saet 18:15an
de, di kana madenê de di kûrahiya 300 metreyan de
teqînek pêk hat.  PeyamaKurd

Sedir: Hikûmeta nû wê bibe 
hikûmeteke milîsan ku hatiye ceribandin

Tevgera Sedir bi daxuyaniyekê helwesta xwe ya li
ser pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê ragihand û got:
“Ewên beşdarî wezaretên hikûmeta nû dibin, ji me dûr
in û nûnertiya me nakin.”

Mihemed Salih Iraqî ku weke Wezîrê Sedir tê nasîn
bi daxuyaniyekê eşkere kir: “Hikûmeta nû wê bibe
hikûmeteke milîsan ku hatiye ceribandin.”

Herwiha eşkere kir: “Hewldanên ji bo pêkanîna
hikûmeteke niştimanî li Iraqê têk çû.”

Di berdewamiyê de Salih Iraqî da zanîn: “Plana
mayîna gendel û gendelkaran li Iraqê heye û Tevgera
Sedir nahêle dahata Iraqê biçe bankayên gendelan.”

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin: “Em ê nîşanî
hemû aliyan bidin ku plana xirabxwazan heye ji bo
bihêzkirina desthilata xwe û têkdana her tiştên din ji bo
zêdebûna gendelî û destwerdana di dahat û çarenûsa
gel de, ev jî bi rêya veşartina belgenameyan û sepan-
dina hejmûna xwe bi ser desthilata dadwerî û ewlehî û
desteyên serbixwe de.”  PeyamaKurd

Baroya Şirnexê li "Qanûna Sansurê"
ya Tirkiyê: Divê ji vê xeletiyê vegerin

Baroya Şirnexê daxuyaniyek li ser qanûna sansurê
da û ragihand, divê ji vê xeletiyê vegerin. Li Tirkiyê
pêşnûmeya ku di raya giştî de wekî "Qanûna Sansurê"
tê binavkirin û di parlamentoyê de 40 maddeyên wê bi
dengên desthilata AKPê û MHPê hat qebûlkirin.

Baroya Şirnexê di derbarê wê de bi daxuyaniyeke
nivîskî bertek nîşanî qebûlkirina qanûna sansurê da.

Herwiha Baroyê destnîşan kir, ger ev qanûn bê
pêkanîn wê azadiya ramanê li Tirkiyeyê bi temamî ji
holê rabe û got: “Em bi fikar in ku bi qebûlkirina qanûnê
re 'sûcdarên fikrî' û binpêkirina mafê azadiya ramanê
zêdetir bibin. Ji ber vê sedemê em weke Baroya
Şirnexê di wê baweriyê de ne ku ji bo aştiya raya giştî
neyê xerakirin divê ji vê xeletiyê vegerin. Heger weke
ku Alfanso Reyes gotiye; 'Mirov nikare stranên azadiyê
bi diranên çîçandî bibêje.'”   PeyamaKurd

Serok Mesûd Barzanî bi
boneya bîranîna roja jidayîkbûna
Pêxemberê Îslamê Hezretî
Muhemed (Silavên Xwedê lê bin)
peyameke pîrozbahiyê belav kir.

Peyama Serok Barzanî:
“Bi navê Xwedayê mezin û dilo-

van
Bi helkefta salvegera ji dayikbû-

na pêxemberê mezin, hezretî

Mihemed Mistefa (Silavên Xwedê
li ser bin) pîrozbahiyê li hemû mis-
ilmanên cîhan û Iraq û Kurdistanê
dikim.

Di vê helkefta pîroz de ji Xwe-
dayê mezin hêvîdar im deriyê xêr
û bereket û dilovaniyê bi rûyê gelê
Kurdistanê û gelên Iraq û navçeyê
veke û aştî û mirovdostî seranserê
cîhan û navçeya me vegere.

Herwiha ji Yezdanê mezin
dixwazim çanda pêkvejiyan û
birayetî û tebayî ya li navbera gelê
me da kûrtir û berfirehtir bibe.

Wesselamun aleykum were -
hmetullahu weberekatuhu

Mesûd Barzanî

08.10.2022”

Birêz Bafil Celal Talebanî
Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kur-
distanê li ofîsa Serok Mam Celal li
Bexdayê pêşwaziya Serok
Mihemed Şîa El Sudanî kir ku
berpirsê pêkanîna hikûmeta nû ya
Êraqê ye.

Di civîneke berhemdar de,
bername û stratejiya hikûmeta nû
hate gotûbêjkirin û herwiha hewlên
yekrêzî hatin kirin ji bo ku ew
hikûmet di heyama xwe ya yasayî
de bibe hikûmeteke niştimanî ya

xizmetkar û ber bi daxwazên zêde-
tir ên welatiyan ve biçe.

Di hevdîtinê de Serok Bafil
Celal Talebanî careke din
pîrozbahî li birêz Sûdanî kir û
hêviya serkeftinê di erkê wî de
xwest û tekez li ser heman pêşni-
yarên civîna berê jî kir û got:
Parastina mafên destûrî yên gelê
Kurdistanê erkê hikûmeta nû ye û
ew erkê hikûmeta nû ye. divê bi
heman nêrînê li gelê Kurd û hemû
gelên li Êraqê binêre. Em hêvîdar

in ku her kes wek yek tîm bixebitin
da ku li ser esasê destûrê bigihin
berjewendiyên bilind.

Serok Bafil Celal Talebanî di
hevdîtinê de amaje bi wê yekê kir
ku ezmûnên berê yên desthilat-
dariyê dubare nabin û got: Hêvîdar
im hikûmet bi nêrîneke nû ber bi
rêveberiya aqilane ve biçe û xeletî
û ezmûnên berê dubare neke.
Pirsgirêkên siyasî bi rêveberiyê re
tevlihev nekin û welatî nebin
rehînên pevçûnan. Got jî: pêkanî-
na hikûmetê di vê dema hestyar
de, erkekî mezine û emê hemû
piştevanê hewlên netewî bin.

Ji aliyê xwe ve, serokê desteya
serokatiyê destxweşî li hewlên
Serok Bafil Celal Talebanî bo serx-
istina vê pêngava niştimanî kir û
got: Îro min serdana bira, heval û
beşdarekî sereke yê hikûmeta nû
kir, Serok Bafil û Yekîtiya Nişti-
maniya Kurdistanê şirîkê me yê
dilpak in û emê bi hev re ber bi
avakirina paşerojeke geştir ve
bimeşin.                     PUKMEDIA

Raperê Kurd Xatar ê ji Rojhilatê
Kurditanê li ser xwepêşandanên Îran
û Rojhilatê Kurdistanê ku piştî kuşti-
na keça Kurd Jîna Emînî dêstpê
kiribûn got “Tiştên ku niha li bajarê
min Sineyê diqewimin komkujî ye.”

Xatar bi rêya Instagramê bal
kişandibû ser xwepêşandanên Rojhi-
latê Kurdistanê û Îranê ji ber ku “kes
xeberan nade”. Ew bi taybetî ji ber
rewşa bajarê xwe Sinê, nîgeran e û
hêvî dike ku bêtir kes bizanin ka li

bajarê wî Sinê bi çi diqewimin.
Raperê Kurd Xatar ê  ji bajarê

Sinê ji bo ku balê bikişîne ser
xwepaêşandanên Rojhilatê Kurdis-
tanê û Îranê li ser hesabê xwe yê
Instagramê videoyekê parvekir. Xatar
diyar kir ku helwesta li hember
xwepêşandanên li wê derê bi taybetî
tund û tûj in, ji ber ku xwepêşander
bêçek in. Xatar di videoya xwe de
amaje bi yêkê kir ku rewşa bajarên
Rojhilatê Kurdistanê li ber bajarên

Îranê hîn xirabtir e, ji aliyê artêşa Îranê
ve hatine dorpêçkirin û wiha berde-
wam kir“Li wê derê komkujî tê kirin,
gule li xaniyan tên reşandin û gule berî
serê zarokan didin. Ew sivîl in.”

Di beşeke din a videoya xwe xatar
çar parçeyên Kurdistanê dide ber hev
diyar kir ku rewşa Rojhilatê Kurdis-
tanê ji parçeyên din ê Kurdistanê
cudatir e ji ber li Rojhilatê Kurdistanê
serhildanên bi çek tinin lê li parçeyên
din wek mînak li Rojavayê Kurdistanê
Kurd dikarin xwe bi çekan biparêzên
lê li Rojhilat bê çek in û li ser cadeyan
ji bo mafên xwe û kuştina Jîna Emînî
xwepaşandanan dikin û wiha berde-
wam kir “Tevî van hemûyan ji aliyê
artêşê ve sivîl di malên xwe de tên
gulebarankirin û zarok tên kuştin.”

Herwiha Xatar ji ber helwesa
bêdengiya li hember kiryarên Îranê dil-
giraniyê xwe tîne ziman ku kes guh
nade wan û daxwaz ji medyayê dike ku
wan kiryaran bînin ziman.        Hewlêr

Serok Barzanî: Hêvîdar im Xwedayê mezin deriyê xêr û
dilovaniyê ji gelê Kurdistanê û gelên Iraq û navçeyê re veke

Mihemed Şeya El-Sudanî pesna erkên Serok
Bafil di piştgirîkirina hewlên netewî de dide

Raperê Kurd Xatar: Li bajarê min Sinê komkujî tê kirin
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Serokwezîr Barzanî, piştgiriya xwe ji
bo pêkanîna hikûmeta nû ragihand

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr
Barzanî, bi rêya peyamê pîrozbahî li Mihemed Şiya
Sûdanî kir û piştgiriya xwe ji bo pêkanîna hikûmeta

nû ya Iraqê ragihand. Serokwezîr Barzanî, ji bo erk-
darkirina pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê, Mihemed
Şiya Sûdanî pîroz kir û piştevaniya xwe ji bo pêkanî-
na hikûmeta nû ragihand.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di peyama
xwe de got, “Ez ji bo pêkanîna hikûmeteke giştgîr,
piştgiriya wî dikim ku di berjewendiya hemû
welatiyên Iraqê de kar bike û baweriya rasteqîn di
navbera Hewlêr û Bexdayê de bihêz bike.”

Serokwezîr Barzanî, di peyameke xwe ya din de
jî got, “Ev hikûmet, divê piştevaniya mafên hemû
pêkhateyan bike û bi giyanê hevbeşiya rasteqîn kar
bike û cihê baweriya xelkê be ku hêviya siberojeke
baştir dikin.”

Salek piştî hilbijartinên giştî, duh di rûniştina Par-
lamentoya Iraqê de Letîf Reşîd wekî Serokomarê
nû yê Iraqê hatibû hilbijartin û Letîf Reşîd jî ji bo
pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê, Mihemed Şiya
Sûdanî erkdar kiribû.  PeyamaKurd

Îro 12emîn Festîvala Filmên
Kurdî ya Berlînê destpê dike

Îro 12emîn Festîvala Filmên Kurdî ya Berlînê, bi
fokusa “Rojava” destpê dike û heta 19 Cotmehê
berdewam bike. Di festîvalê de, wê nêzikî 50 film
bên nîşandan.

Li gor zanyariyan, di 12emîn Festîvala Filmên
Kurdî ya Berlînê (KFFB) de ji xeynî kurtefilm, belge-
film û filmên dirêj, wê bi bernameyên cuda cuda yên
muzîk, huner û workşopan bên pêşkêşkirin.

Herwiha di festîvala îsal de nêzikî 50 kurtefilm,
belgefilm û filmên dirêj hene û wê film li sinemayên
Babylon Mitte, Moviemento (Kreuzkolln) û FSK a li
Kreuzbergê yên Berlînê bên nîşandan.

Hat ragihandin ku fokusa festîvala îsal Rojavayê
Kurdistanê ye. Di vê beșê dê filmên ku li Rojava û
derveyî Rojava yên li ser Rojavayê Kurdistanê
hatine çêkirin wê bên nîșandan. Herwiha ji bilî
nîșandana filman, wê pêșangehek hunerî û panêl jî
li ser Rojava hebin.

Merasîma vekirina Festîvala Filmên Kurdî ya
Berlînê, wê li sînemaya Babylon Mitte pêk were û
wê bi fîlmê derhênerê Kurd Mano Xelîl a Cîran dest-
pê bike.

Derhêner Mano Xelîl ji Rojavayê Kurdistanê ye
û di filmê xwe yê dawî “Cîran” de behsa çîroka mal-
bateke Kurd a ku li Rojava di bin dîktatoriya Esed de
dijîn dike. 

Hat zanîn ku 12mîn Festîvala Filmên Kurdî ya
Berlînê (KFFB) wê di 19ê Cotmehê de li Festsaal
Kreuzbergê, bi stranên Çarnewa, Eniz Aktaş û Şîlan
Aktaş û DJ Bariş Cengiz bi dawî bibe.   PeyamaKurd

Serok Mesûd Barzanî peyamek
li ser hilbijartina Serokomarê nû yê
Iraqê belav kir û got, “Destûr
nehate dayîn ku îradeya gelê Kur-
distanê bê paşguhkirin.”

Serok Barzanî li ser proseya
siyasî ya Iraqê û hilbijartina
serokomariya Iraqê peyamek
belav kir û got “Ji dema ragihandi-
na encamên hilbijartinan di Cot-
meha sala borî de heta niha gelek
hewl hatine dayîn ku îrade û
mafên gelê Kurdistanê werin bin-
pêkirin û kesekî li derveyî lihevkirin
û îradeya gelê Kurdistanê wek
serokkomar ferz bikin.

Lê ev hewldan bi ser neketin û
destûr nehat dayîn ku îradeya gelê
Kurdistanê bê paşguhkirin.

Ji bo me prensîp hertim ji
meqam û pile girîngtir e û di

dawiyê de jî ev prensîp bi ser ket
ku nabe ti kes li ser îradeya gelê
Kurdistanê bê ferzkirin û bibe
serokomar.

Hêvî dikim ku gavên bê yên
proseya siyasî ya Iraqê xizmeta

berjewendiya Iraqa Federal û
Herêma Kurdistanê bikin û
keşûhewayeke nû jiyana siyasî
bigire û dawî li pirsgirêk, asteng û
krîzên berê were.

Mesûd Barzanî

Nivîskarê Kurd Mehmet Uzun, ji
ber rastlêhatina salvegera koça
xwe ya dawî, dê îro li Diyarbekirê
were bibîranîn. Bernameya
bibîranînê, ji aliyê hevjîna Mehmet
Uzun ve hat ragihandin.

Mehmed Uzun ê ku nivîskarekî
Kurd bû û di qada navneteweyî de

jî xwedî cihekî girîng bû, di salveg-
era 15emîn a koça xwe ya dawî de
dê li Diyarbekirê were bibîranîn.

Bernameya ku dê îro bê lidarx-
istin, ji aliyê hevjîna Mehmed
Uzun, Zozan Uzun ve li ser
hesabê medyaya civakî hat ragi-
handin.

Li gorî ragihandina Zozan
Uzun, dê Mehmet Uzun saet di
14:00an de li ser gora xwe bê
bibîranîn û piştî vegera ji goristanê
jî dê saet di 16:00an de li Qonaxa
Zerzevanê ligel dost, heval, mal-
bat û xwendevanên pirtûkên
Mehmed Uzun, civatek bê danîn û
dê li ser jiyan û berhemên Uzun
dan û stendin û sohbet bê kirin.

Nivîskarê Kurd Mehmed Uzun,
di 1ê Çileya 1953yan de li navçeya
Siwêrekê ya Rihaya Bakurê Kur-
distanê ji dayîk bûye. Uzun, yek ji
endamên PENê û Yekîtiya
Nivîskarên Swêdê bûye û di sala
2001ê de xelata Torgny Segerst-
edt wergirtiye.

Nivîskarê Kurd ê ku xwedî bi
dehan berhem bû, di sala 2006an
de tûjî nexweşiya pençeşêrê bû û
piştî salekê ango di 11ê Cotmeha
2007an de li Diyarbekirê koça
dawî kir.                 PeyamaKurd

Îro Şemiyê, Partiya Demokrata
Pêşverû ya Kurd li Sûriyê,
pîrozbahiyên xwe pêşkêşî serokê
hilbijartî Dr.Ebdul Latîf Reşîd kir, ji
bo wergirtina posta serokatiya
komara Êraqê.

Ev nivîsa pîrozbahiyê ye:
Serokê rêzdar
Serokkomara Êraqa Federal
Silav:
Bi boneya hilbijartina we di

(13.10.2022) wek serokê komara
Êraqa Federal, em bi navê Mekte-
ba Siyasî ya Partiya me ya
Demokrata Pêşverû ya Kurd li
Sûriyê, germtirîn pîrozbahiyên xwe
pêşkêşî we dikin, serketinê ji we re
dixwazim, û em di wê baweriyê de
ne ku hûn dê rola xwe ya bibandor
di pêşvebirina prensîpa hevbendiya
niştimanî de li ser bingeha pabend-
bûna bi destûrê û cîbicîkirina
bendên wê yên berbiçav bilîzin, bi
taybetî (Madeya 140 ), hûn dê bibin
sîwanek berfireh ji bo hemû
Êraqiyan, li ser bingeha ezmûna we
ya akademîk a dewlemend, û
ezmûna we ya pratîkî ya kûr di
birêvebirina dewletê de di dema

wezîrtiya we di hikûmetên berê yên
Êraqê de, û li ser bingeha berfire-
hiya we ya kurdî û niştimanî. û pey-
wendiyên navdewletî yên ku we di

dirêjahiya xebata xwe de di serkir-
dayetiya opozisyona niştimanî de
weke nûnerê Yekîtiya Niştimaniya
Kurdistanê û çend salan
şêwirmendê serokê rihmetî Mam
Celal bidest xistiye.

Di dawiyê de em pîrozbahiya
germ li we û xanima yekem a

Êraqê Xwişka Şehnaz Îbrahîm
Ehmed dubare dikin û şanaziyê bi
peywendiyên ji dil yên ku we li gel
partiya me û sekreterê rihmetî

Ebdulhemîd Derwîş digihînin we
radigihînin ji bo çareseriya wê ya
adil û demokratîk di çarçoveya
yekitiya welat de.

Qamişlo 14.10.2022
Mekteba Siyasî ya Partiya

Demokrat a Pêşverû ya Kurd li
Sûriyê PUKMEDIA

Serok Barzanî: Destûr nehat dayîn ku 
îradeya gelê Kurdistanê bê paşguhkirin

Nivîskar Mehmed Uzun, li Diyarbekirê tê bibîranîn

P.D.P.K.S: Hûn dê bibin sîwanek ji bo hemû Êraqiyan
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Nêçîrvan Barzanî pîrozbahî li Letîf Reşîd kir: Hêvîdar 
im hemû alî hevkar bin ji bo pêşerojeke baştir

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi
boneya hilbijartina wî wek Serokomarê Iraqê
pîrozbahî li Letîf Reşîd kir.

Di twîtekê de Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîr-
van Barzanî bi boneya hilbijartina Letîf Reşîd wek
Serokkomarê Iraqê pîrozbahî li wî kir û hêviya
serkeftinê jê re xwest.

Nêçîrvan Barzanî hêvî kir ku hemû alî bi hev re
ji bo pêşerojeke baştir û pêkanîna hikûmeteke ku
bersiva daxwazên welatiyan û pirsgirêkên vê
serdemê, kar bikin.  KDP.info

Biden: Em digel jin û
welatiyên Îranê yên wêrek in

Serokê Amerîkayê Joe Biden bi gotarekê li ser
xwepêşandanên li Îran û Rojhilatê Kurdistanê axivî û
got, ev xwepêşandan wê demeke dirêj berdewam bin.

Serokê Amerîkayê Joe Biden di gotareke li
zankoyeke bajarê Arfîn a Floridayê ku hejmareke
zêde ya xelkê Îranê dijîn de da zanîn, ew digel jin û
welatiyên Îranê yên wêrek in, tiştê ku herî zêde bala
wî kişandiye, ew e ku Îran ji bo demeke dûr û dirêj
nikare wan xwepêşandanan bêdeng bike.

Herwiha Serokê Amerîkayê rexne li yasayên
Îranê girt û eşkere kir, jin li hemû cihanê û bi awayên
cuda rastî tundûtûjiyê tên lê pêwîst e li ber xwe
bidin, nabê kes jê re bêje pêwîst e çi cilekê li xwe
bîkî. Biden got, pêwîst e Îran sinorekê ji tûndiya dijî
welatiyên xwe dayîne.                       PeyamaKurd

WHO: Li Sûriyê ji 
deh hezarî zêdetir 
kes bi kolerayê ketin

Rêxistina Tenduristiyê ya Dinyayê (WHO=World
Helath Organization) ragihand ku piştî li Sûriyê
nexweşîna kolera destpêkiriye û heya niha, ji deh
hezarî zêdetir kes bi kolerayê ketine. Rêvebirê giştî
yê WHO yê Tedros Adhanom Ghebreyesus, li
navenda rêxistinê li Cenevrê civîna çapemeniyê ya
heftane çêkir û li ser nexweşîna kolerayê ya ku li
Sûriyê û Haitiyê belav bûye agahiyan da.

Ghebreyesus, ragihand ku li seranserê Sûriyê di
6 hefteyên dawiyê de ji deh hezarî zêdetir nexweşîn
hatiye dîtin. Ghebreyesus, got ku mirov dikare rê li
ber mikroba kolerayê bi aşiyê û ava paqij bigre.
Hetta gelek kes nikarin alavên berlêgirtina kolerayê
bidest bixin. Rêvebir her weha bang li xwediyên
hilberînerên aşiya kolerayê kir ku aşiya kolerayê
zêdetir hilberînin û bi rêxistina WHO yê re bikevin
nav pêwendiyan. Wezareta tenduristiyê ya Sûriyê
do ragihand ku li Sûriyê ji ber nexweşîna kolerayê
39 kes mirine.  PeyamaKurd

Serokwezîrê Herêma Kurdis-
tanê Mesrûr Barzanî îro Pêncşe-
ma 13.10.2022yan pêwendiyeke
telefonî ji Wezîrê Dewletê yê li
Wezareta Derve ya Almanyayê
Tobias Lindner pê gihîşt.

Di pêwendiya telefonî de
Wezîrê Dewletê yê li Wezareta
Dervet ya Almanyayê Tobias Lind-
ner êrîşên van demên dawî yên
ser Herêma Kurdistanê şermezar
kir û ragihand, binpêkirina serw-

eriya axa Iraq û Herêma Kurdis-
tanê nayê qebûlkirin, ji bo vê
mebestê jî, ji nêz ve çavdêriya
bûyeran dikin.

Wezîrê Dewletê yê li Wezareta
Dervet ya Almanyayê piştevaniya
welatê xwe ji bo seqamgîrbûna
rewşa Iraq û Herêma Kurdistanê û
pêkanîna hikûmetekê ku rengdana
encama hilbijartinan û rêzgirtina li
demokrasiyê be, nîşan da.

Tobias Lindner diyar kir ku
hêzên Almanya dê piştî pesendki-
rina ji aliyê parlamentoyê, li Iraq û
Herêma Kurdistanê bimînin.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî
spasiya hevkarî û piştevaniya
berdewam a hikûmet û xelkê
Almanyayê kir, daxwaza Herêma
Kurdistanê jî ji bo pêşvebirina
pêwendiyên ligel Almanyayê
dubare kir.  KDP.info

Berpirsê Siyaseta Karên Derve
ya Yekîtiya Ewropa (YE) Josep
Borrell bi daxuyaniyekê bang li
Îranê kir û got, tepeserkirin û

givaştina ser xwepêşanderan
rawestîne û kesên ku di hefteyên
dawî de hatine desteserkirin azad
bike. Josep Borrell diyar kir: "Divê

eciqandina tund û tûj bi demildestî
bisekine. Divê xwepêşander werin
berdan."

Herwiha di berdewamiyê de
eşkere kir, divê karanîna înternetê
serbest be û kesên ku ji bûyerên
dawî berpirs in, hesabê kiryarên
xwe bidin. Borrell ji ser hesabê
xwe yê twitterê destnîşan kir, wî bi
Wezîrê Karên Derve yê Îranê
Huseyîn Abdullahiyan re helwesta
ser xwepêşandanen berdewam
axiviye.

Josep Borrell eşkere kir, wî ji
Abdullahiyan re careke din hel-
westa zelal û yekgirtî ya YE ragi-
handiye û ji wezîr Abdullahîyan re
got, mafê gelên Îranê heye ku
xwepêşandanên aştiyane bikin û
berevaniya mafên xwe yên binge-
hîn bikin.                PeyamaKurd

Komela Mafê Mirovan ya Îranê
Hengaw ragihand ku hêzên

asayîşa Îranê hunermendê Kurd
Azîz Weysî li Rojhilatê Kurdis-

tanê li bajarê Ciwanro girtine. Hat
gotin ku bi sedema kilamekî ji bo
desteka xwepêşandanên rojhilatê
Kurdistanê gotiye, hatiye
binçavkirin.

Xwepêşandanên li Îranê û rojhi-
latê Kurdistanê bi sedema di 16 ê
êlûnê de keça Kurd ya bi navê
Jîna Emînî ji aliyê polîsên Tehranê
de hatibû kuştin destpêkiribûn û
heya niha dewam dikin. Heya niha
di xwepêşandanan de 150 kes
hatine kuştin û bi sedan kes di
binçav de ne.          PeyamaKurd

Hejmarek moşek li Navçeya Kesk ketin
Li paytexta Iraqê Bexdayê, hejmarek moşek li Navçeya

Kesk a Bexdayê ketin.
Li gor zanyariyan, piştî ketina moşekan li balyozx-

aneyên çend welatan ên li Navçeya Kesk a Bexdayê,
zengilê hişyariyê hatin lêdan. Herwiha Şaneya Ragihand-
ina Ewlehiyê diyar kir, Navçeya Kesk li Bexdayê û derdo-
ra wê bi 9 moşekên Katyusha hatin armanckirin û di
encamê de hejmarek ji endamên asayişê û welatiyan
birîndar bûn.                                            PeyamaKurd

Almanya êrîşên vê dawiyê yên ser
Herêma Kurdistanê şermezar kir

Josep Borrell bang li Îranê kir: Tepeserkirin
û givaştina ser xwepêşanderan rawestîne

Hengaw: Hêzên rejîma Îranê hunermendê Kurd Azîz Weysû girtin
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Peyva Hesen Silêvanî –
serokê yekîtiya nivîserên kurd
– Duhok, li destipêka festîvala
Duhokê ya rewşenbîrî ya
pêncê 25-26-9-2022

Rêzdar cenabê serok
Mesûd Barzanî – çavdêrê festî-
vala Duhokê ya rewşenbîrî ya
pêncê. Piştevanê meydana
rewşenbîrî li Kurdistanê 

Nivîserên qedirgran ji Bakur,
Rojhelat, Rojava, Îraq, Elma-

nya – Swêd û nivîserên herê-
ma Kurdistanê

Hemî amadebûyn berêz:
Bi navê yekîtiya nivîserên

kurd liqê Duhokê, em bixêr
hatina we yên hêja dikin, helgi-
rên ala ciwanyê û azadyê û
eşqa peyvê. Em şad û serfera-
zin, di roja bîrhatina pênc saliya
rîfranduma Kurdistanê de festî-
vala xwe bgêrin,rîfrandum ew
biryara dîrokiya xwesera xelkê
Kurdistanê bi serokatiya cena-
bê serok Mesûd Barzanî, ku bi
hemî bawerî û wêrekî û dilsojî
ev biryare dan, ji bo machîkirna
çavê rojê û dakukîyê li ser mafê
çarenvîsê Kurdistanê. Îro roja
rîfrandumê, rojeka pîroze di
dîroka hevçerxa kurdan de.
Pişkdariya nivîserên hêja ji
bakur, rojhelat, rojava û herê-
ma Kurdistanê û ‘îraqê di festî-
vala Duhokê ya rewşenbîrî ya 5
de, li Duhoka tena û avedan û
pêkvejiyanê, cihê rêzgirtina me
ye, û şeref û serbilindyeka
mezne bo me li yekîtiya nivîse-
rên kurd liqê Duhokê, bi çavdê-
rî û amedebûna cenabê serok
Mesûd Barzanî ye, ku hêmayê
aştî û aramî û bawerî û mirova-
nî û berixwedanê ye ji mafên
milletê kurd û aknicîyn Kurdi-
stanî, bi hemî pêkhateyên xwe
yên neteweyî û dînî û dostê
nêzîkî nivîseran û meydana
rewşenbîrî ye. 

Xuşk wibrayên hêja:
Nivîserên kurd, xwedan

dîrokeka serferaz û jêhatî ne di
parastin û pêşvebirna peyv û
edebê kurdî da û berevaniyê ji
nasnama me ya neteweyî û
zimanê kurdî,nexasm li wî
demê dijmin û nehezên kurdan
pîlanên bi jehrê reşandî di

dariştin ji bo buhjandin û şke-
stin û jinavbirna mirovê kurd û
zimanê me. Nivîserên kurd grê-
day ax û rehûrîşalên xwe ne,
evîndarên Kurdistana xwene,
lewma jimareyeka nivîseran bi
serblindî xwîna xwe gorî Kurdi-
stanê kirine.

Hêjayan:
Piştî serhildana pîroz û

bayê azadyê û piştevanya baş
ya hukmeta Kurdistanê, yekî-

tiya me, şya rulekê dyar di
geşekirina biyavê rewşenbîrî
de bibîne û arîkar be di belav-
kirna rewşenbîriya dîmokrasyê
û xurtkirna giyanê lêbûrînê û
pêkve jiyanê û qebulkirna yê dî
bi hizrûbîrên xwe yên cuda, û
rûyê geşê Kurdistanê bide
nasîn..

Yekîtiya me, ta radeyekê
karî Duhokê bike pira rewşen-
bîrî yê û ptirya nivîserên kurd ji
hemî alyan, bi hizrûbîrên xwe
yên xweser û jêkcuda, li xwe
kom bike bi rêya festîvalên
Duhok yên rewşenbîrî 1-2-3- 4
û eve ya pêncê ye û dîdarên
Newrozê yên helbestê, û bi
rêya kovara Peyv ku gelek
xwedan qelem bi xwe ve grê-
dayne, çunkî bi herdu elfa-
bêyên erebî û latînî derdike. û
pêşwaziya şandên biyanî û
gêrana simînaran mîna şandê
danîmarkî, cîkî, rusî, elmanî,
kenedî,erebî, û pertûkên nivî-
serên kurd li ser pirojê me – ji
weşanên yekîtiya nivîserên
kurd liqê Duhokê ku 301 pertûk
hatine weşandin,ji bilî pişteva-
niya rêjeyî ya berhemên gelek
gencan. Behra nivîserên
parçên dî yên Kurdistanê û
akincyên sofyeta berê û Ewru-
pa û ustralya jî bixweve girtiye,
cunkî eve mafekî wane li ser

me, di demê azadya Kurdista-
nê de.. Her wesa saxkirna bîre-
weryên neteweyî, û hêmayên
kurd yên navdar mîna: Cizîrî,
Xanî, Feqiyê teyran, Hacî
Qadrê Kuîy, Haciyê Cindî,
Qenatê Kurdu, Enwerê Mayî,
Salihê Yusifî, Cegerxwîn,
Emerê Le’lê, Seydayê Tîrêj,
Sadiqê Behaedînê Amêdî,
Mela Taha yê Maî, Hafzê Qazî,
Ehmedê Nalbend û Musayê
Enterî û Arjenê Arî û yên dîtir. 

Cenabê serok Barzanî: 
Sipas bo cenabê we yên

qedirgran, ji bo dabînkirna piş-
tevaniya darayî û pêtivyên vê
festîvala me û berdewamiya
weşana kovara Peyv, ku ber-

hemê dîtna cenabê we ye li
roja 9 nîsana vê salê li bare-
gayê Barzanî. Cenabê serokê
xweştivî: daku em bi rengekê
serkeftî li ser karê xwe yê
rewşenbîrî berdewam bin,
nexasm ku Duhok bi cihê xwe
yê ciyopoletîkî pira gehandinê
ye di navbera nivîserên kurd li
bakur û rojava û Ewropa da û
komarên sovyeta berê,  pişte-
vanya hukmeta Kurdistanê bi

rengekê fermî û plankirî, pêt-
vîye, wek wê piştevanya baş
ku heta 2014 berdewam bû
maye. 

Geşepêdana rewşenbîrî û
berhemînana hizrî pêtvî puyte-
dan û piştevaniya xurta hukme-
tê ye, çunkî rewşenbîrî mirovî
ava dike, civakî pêşde dibe, û
kesên saxlem û jîr û berhemdar
peyda dike.         U cwanyê dide
jyanê. Hindî geşepêdana aburî
xurt be, eger dgelda geşepêda-
na rewşenbîrî û avakirna mirovî
xurt nebe, destkeftên Kurdista-
nê wek perên li ber bayne. Em
çaverêy cenabê we ne mizgî-
nîya geşepêdana rewşenbîrî û
hunerî bi rengekê xurttir rabge-
hînê.

Cenabê serokî xuşk û
birayên hêja: 

Îro jî qelemên me, nivêsînên
me, di xizmeta avadankrin û
pêşdebrin û parastina destkef-
tên Kurdistanê de ne, ku berhe-
mê ked û xebata şehîdên biza-
va rizgarîxwaza milletê kurde..
û dijî pêla hovane ya tîrurê û
tîruristane, ku Kurdistan bo xwe

kirine nîşan û armanc. Em di
gel azadî û aştî û ciwanî û
xemla jyanê ne, dijî rewşenbî-
riya reşa kuştin û serbirînê û
mirinê ne,, dijî hizrên paşve-
mayên tarîstana tîrurê ne.

Em serblindîn bi hêza pêş-
mergê Kurdistanê, ku bi mêr-
xasî ax û serwerî ya Kurdista-
nê parastî û efsaneya da’şê
şikandî û pijkandî. Şerê hizrî yê
tîrurê berdewame wek cenabê

we yên berêz di dîdar û gotnên
xwe de dubarekirye, nivîserên
kurd û texa rewşenbîrb giştî di
sengerê berevaniyê dane dijî
hizrên wan yên reş û kujek. 

Xuşk û birayên hêja: bi
dîtina me îro jî delîveyeka dîro-
kiye em karwanê xebata xwe
xurtir ber bi serixwebûnê bidin
rê.. Lê navmalya siyasya xwe
lêkbidin, yekrêzya xwe vegerî-
nin, mukim bikin,, nakukîyên
xwe bidin aliyekî, tîrojkên
dîmokrasiyê biparêzin, ev eşqa
bê sinora samanî û malê
dunyayê û gendeliyê bihêlin,
serwerî û hukimraniya kurdî
biparêzin... Bila vê delîva dîro-
kî ji dest nedin.

Mêhvanên hêja û qedirg-
ran: 

Tewerên serekî yên festîva-
la me ya pêncê, sê babetên
giring bi xwe ve girtine: 1-
Rengvedana enfalan di ede-
byata kurdî de, ew enfalên reş
yên nêzîkî 182 hezar kurd û
pêkhateyên Kurdistanê bê ferq
û cudahî kuştin û wendakirin û
li biyabanên başûrê îraqê bi
saxî bin axkirin, ji bilî wêrankir-
na pitrî 4500 gundan ji aliyê
rejêma huva be’siya ve.
2- Rolê nivîseran û edebyata
kurdî di parastna nasnama
neteweyî da û bergirî ji mafên
rewayên Kurdistanê. 3- Ziman
û zimanvanî û rewşa rewşenbî-
rî û zimanê kurdî li parçên dî
yên Kurdistanê.          Vekoler û
mamostayên zankoyan û nivî-
serên şehreza û xwedan ser-
bor ji herêmê û parçên dî yên
Kurdistanê têda pişkdarn. Êva-
rîyên helbestê jî bi pişkdarya 24
helbestvanên ji herêma Kurdi-
stanê û bakur, rojava, û rojhelat
û parêzgehên ‘îraqê hene. 

Hêjayan: careka dî win
bixêr û xweşî hatin, ser çavan
hatin - Kurdistan mala mezin
ya me hemyane – pêtvî
parastinê ye.

FÊSTÎVALA REWŞENBÎRÎ YÊ NIVÎSKARÊN
KURD LI DUHOKÊ HAT DERBASKIRIN!
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Zelenskiy: Hewcedarî bi
55 milyar dolaran heye

Serokê Dewleta Ukraynayê Volodimir Zelen-
skiy, ragihand ku ji bo tekûzkirina lêçûnê ya sala
bê û ji bo ji nû ve avakirina binesaziyê, hew-
cedariya welatê wan, bi 55 milyar dolaran heye.

Rayedarên Bankaya Cîhanê, Fona Pereyan
a Navneteweyî (IMF) û hikûmeta Ukraynayê, ji
bo piştgiriya Ukraynayê ligel wezîrên ku nûner-
tiya hin welatan dikin, li hev civiyan.

Li gorî nûçeyên çapemeniya Ukraynayê,
Serokê Dewleta Ukraynayê Volodimir Zelenskiy
û Serokwezîrê Ukraynayê Denis Şmigal jî bi
awayê online beşdarî civînê bûne.

Hat zanîn ku Zelenskiy di axaftina xwe de
qala zerarên şerê Rusyayê, yên li binesaziya
Ukraynayê kirine. Li gorî agahiyên hatin ragi-
handin, Zelenskiy wiha gotiye:

“Ukrayna çiqas alîkariya zêde bistîne, em ê
şerê Rusyayê ewqas zû biqedînin û em ê
saxlemiyê bidin ku şerekî wiha hovane dê li
welatên din belav nebe.

Zelenskiy, li ser pêdiviya ji bo binesazî û
budçeyê jî axivî û da zanîn ku ji bo pereyê
budçeyê sala bê were tekûzkirin, pêdivî bi 38
milyar dolaran û ji bo ji nû ve avakirina bine-
saziyê jî pêdivî bi 17 milyar dolaran heye.

Seroka IMFê Kristalina Georgieva, di civînê
de ragihand ku di sala 2023yan de ew ê pêdiviya
mezin a fînansmanê ya Ukraynayê dabîn bikin.
Her wiha Georgieva da zanîn ku li gorî texmînên
wan, di sala 2023yan de pêdiviya fînansmanê,
dê mehane nêzîkî 3-4 milyar dolaran be. Seroka
IMFê Georgieva got ku di sala 2022yan de ji bo
Ukraynayê, fînansmana kredî û hîbeyê ya 35
milyar dolaran hatiye kirin.           PeyamaKurd

Reîsî: Amerîka, di dorpêçan de bi ser neket
Serokomarê Îranê Îbrahîm Reîsî, li ser

polîtîkaya Amerîkayê ya li dijî Îranê axivî û amaje
kir ku xelkê Îranê, polîtîkayên leşkerî yên

Amerîkayê vala derxistine û dorpêçên ku
Amerîkayê li dijî wan danîne jî bi ser neketine.

Li gorî nûçeya ku ji aliyê televîzyona dewletê
ya Îranê ve hat ragihandin, Reîsî li paytexta
Kazakîstanê ya Astanayê, di Konferansa
Hevkariya Asyayê û Bergirên Ewlehiyê yên
Zêdekar (CICA) a Lûtkeya 6emîn de axiviye.

Li gorî nûçeyê, Îbrahîm Reîsî daye zanîn ku
Îran girîngiyê dide hevkariya gerdûnî û herêmî û
polîtîkayeke cîrantiya ku spartiyê rêzdariya li
hemberî hev bin. Hat zanîn ku Serokomarê Îranê,
di dewama axaftina xwe de gotiye,

“Di vê çarçoveyê de bi taybetî di warê
jeopolîtîk, enerjî, ragihandin û çavkaniyên mirovî
de ji bo teşegirtina rêxistinbûyînên herêmî û
bihêzkirina xwemalîbûnê, her wiha di warê li
hember derketina polîtîkayên yekalî de em
amade ne ku roleke çalak bilîzin.” Îbrahîm Reîsî
bal kişand ser polîtîkayên Amerîkayê yên li dijî
Îranê û got, “Bi salan e Amerîka gefên leşkerî û
dorpêçan li Îranê dixwe. Xelkê Îranê, vebijêrka
leşkerî ya Amerîkayê vala derxist û wekî ku ew jî
li xwe mikûr hatin, di warê dorpêçan de jî bin-
ketineke biçûkketî bi dest xistin. Piştî binketina
Amerîkayê ya di warê polîtîkayên mîlîtarîzm û
dorpêçan de Washington û hevkarên wê dest bi
polîtîkayên bêbandorkirinê kirin û di vê mijarê de
jî dê teqez bi bin bikevin.”                PeyamaKurd

Îbrahîm GUÇLU
Mixabin, dema Kürdistan TV

xwest bi Brêz İbrahîm Güçlü re
bername saz bike, ji organîzasyona
civînê, kesek bi navê Seyîthan Anter,
bernameya Kürdistan TV asteng kir.

Mehmed Ûzûn,beriya 15 salan di
2007an de jiyana xwe li Diyarbekîrê
ji dest da. Piştî ku Mehmed Ûzûn
jiyana xwe ji dest da grûbeke tacir ya
Mehmed Üzun derketin holê. Ew bi
nasnameya Mehmed Ûzûn ji bona
xwe dixwazin  nasnameyekê çê
bikin. Eleqeya wan bi nasyonmalîz-
ma kurd re jî tune ye. Ji vê grûba
tacir re Şêxmûs Dîkenê nivîskarê
Tirkî dike. 

Ew  di heman dem de dixwazin ku
jiyana Mehmed Ûzun bes bi
nivîskariya wî ya edebî û romanê
sînor bikin. Dîroka wî ya siyasî tarî
bikin. Wê dîrokê tune qebûl dikin.
Lewra ew li dijî Tevgera Neteweyî ya
Kurdistanê, rêxistin û tevgera
Mehmed Ûzûn Komal-Rizgarî-Ala
Rizgarî ne. Ew bi piranî jî heval-
bendên Apoyî û PKKê ne. Loma jî
dixwazin jiyan wî bi dema sempatiya
wî ya hewirdaro Apoyiyan re sînor
bikin. Di vê tevgera grûba tacir de şik
tune ye ku helwesta Mehmed Ûzun
bû rêber. Lewra Mehmed Ûzun bi
xwe jî, ji dîroka xwe ya siyasî direviya
û dixwest dîroka xwe ya siyasî
veşêrîne.

Wek tê zanîn beriya ku Mehmed
Üzûn bibe nivîskarê roman û edebiy-
ata kurdî, di nav Tevgera Neteweyî
ya Bakûrê Kurdistanê de bû. Bi
awayekî aktîfî siyaseta milî ya Kurd û
Kurdistanê dimeşand.

Mehmed Ûzun, di sala 1972an de
ji Tevgera Şafak a Doğu Perînçek-
Îbrahîm Kaypakaya di dema Darbeya
Leşkerî ya 12ê Adar 1971an de  li
Sîweregê hat girtin û anîn hepisx-
aneya leşkerî ya Diyarbakirê. Ew
xortekî zîrek bû. Dema di hepisê de
bû, bi Komuna DDKOyê re
pêwendiya wî hebû.  Endamên
Komuna DDKOyê ku ez jî yek ji wan
bûm, me Mehmed Ûzûn perwerde
kir. Mehmed Ûzûn bû kurdekî nasy-
olîst yê sosyalîst. Wî dersên xwendin
û nivîsandina kurdî wergirt. Piştgiriya
parêznameya Komuna DDKOyê kir.

Piştî salên 1974an dema ku me
Tevgera Komal-Rizgarî ava kir, ew jî
bû damezrênerê  tevgerê. Dema
Tevgera Komal-Rizgarî ava bû, ew
ciwantirê damezrandinê tevgerê bû.
Ji bona Kovara Rizgarî bû midûrê
karên nivîsan. Dema ku Kovara Riz-
garî jêbera dewletê û gelek kurdan
xirab kir, balkêşiyeke xûrt kişand ser
xwe. Mehmed Ûzun jî hat girtin û
darizandin. 

Mehmed Ûzun, di dadgehê de
kevneşopiya Komûna DDKOyê
meşand, li hemberî dadgehê parêz-
nameyeke siyasî ya gelek hêja
pêşkêş. Di hemandemê de berpirsi-
yarê Komalê Orhan Kotan jî di hep-
isxaneya Ulucanlaran de bû,
Mehmed Ûzun jî bi wî re bû. Orhan

Kotan jî di darizandina xwe de hel-
westeke siyasî û kurdewarî nîşan da.   

Mehmed Üzûn piştî ku ji hepsê
derket di nav Tevgera Komal-Rizgarî
de xebata xwe bi aktîfî meşand. Lê di
dawiya sala 1977-an de pêwendiya
xwe Tevgera Komal-Rizgarî dawî
anî. Dema di sala 1978-an de di
Tevgera Komal-Rizgarî de cûdabûn
çêbû, Mehmed Üzun bû endamê
Tevgera Ala Rizgariyê. Li ser navê
Ala Rizgariyê wî grubek hevalên hêja
(Şerefxan Cizîrî, Şoreş Blendhadê û
gelek hevalên din)  li Swêde Kovara
Rizgariya Kurdistanê re nivîskarî û
berpirsiyarî kirin. Dema endamê
Tevgera Ala Rizgariyê bû nivîskariya
wî ya edebî dest pê kir.

Mixabin Mehmed Ûzun piştî
demekê bi taybetî jî dema bi
hewirdora Apoyan re pêwendî çêkir,
ji dîroka xwe ya sîyasî û rêxistinî
reviya û xwe veşart. 

Lê dîrok rastiyê her dem derdixe
ber tavê.

Ew gruba tacir, her sal Mehmed
Ûzun bibîrtînin. Hezar mixabin bi
Tirkî bi bîr tînin. Îsal jî wusa kirin.

Di derbarê mijarê vê midara
bîranînas Mehmed Ûzün de nivîskar
Omer Ozmen Dibêje ku:

BÎRANÎN NE LAYÎQÊ MEHMET
UZUN BÛ…

Ez îro, di encama rastlêhatinek
de, tevlê çend hevalên hêja, li
Amedê beşdarê bibîranina Roman-
nivîsê Kurd Mehmet Uzun bûm.

Tê zanîn, Mehmet Uzun, edebîy-
atzanek Kurd yê hêja ye 

Ji dervayê romannivîsîya xwe,  di
nav tevgera Komal- Rizgarî û Ala
Rizgarî de, sîyasetvanek bi nav û
deng bû. 

Di heman dem de, dost û hevalêk
me yê hêja bû.

Lê mixabin, dema beşdarê civîna
bibîranîna wî kevnehevalê xwe bûm,
Ji beşdarbûyîna xwe gellek poşman
bum.

Di civînê de, ji dervayê min,  çend
hevalên Mehmet Uzun,  yên wek
birêz İbrahim Güçlü,  Yaşar
Karadoğan,  Ali Öncü û Edebîyatzan
Vera Koyî jî cihgirtîbun .

Di destpêka bîranînê de,
nuçegîhanê Kürdistan TV. xwest ku,
di derbarê jîyana Mehmet Uzun de,
bi birêz Îbrahîm Gûclû re hevpêyvîn
çêbike.

Ji bo ku, ji doza DDKO yê vir de,
birêz İbrahîm Güçlü,  bi Merhum
Mehmet Uzun re,  di nav hevxebatek
dûr û dirêj de jîya bû.

Mixabin, dema Kürdistan TV
xwest bi Brêz İbrahîm Güçlü re
bername saz bike, ji organîzasyona
civînê, kesek bi navê Seyîthan Anter,
bernameya Kürdistan TV asteng kir.

Bi gor min,  ew helwesta wî kesê
necamêr, li ser hesabê hilbijartinê, ji
HDP yîyan re, çavqirpandinek bû .

Ji bo organizasyona civînê jî,
bûyerek piçûkxistin û rûreşîyê bû .

Piranîya kesên hatibûn
vexwendin jî, ji HDP û dûvikên wan
pêkhatîbûn. 

Civîn, ji alîyê kesek Sîwêrekî ve,
xwedîgiravî profesör bû bi Tirkî dest-
pêkir. 

Ahmet Kanî jî, axaftina profesör, ji
Tirkî vedigerand zimanê Kûrdî .

Du re, 2 axaftvanên din jî axaft-
inên xwe bi tirkî domandin.

Di bîranînê de, ji çand û
kevneşopîya Kurdî durxistî, cehalet,
devdûzî û dûvikî, xwe vekirî nîşandi-

da.
Bi kurtahî; axaftinên ku,  di der-

barê jîyana merhum Mehmet Uzun
de dihatin pêşkêşkirin, ne bi gor
jîyana Mehmet Uzun, ne jî bi gor
metodolojîya danasîna edebîy-
atzanek bû.

Em ji wê helwestê gellek aciz
bun. 

Pişt re, ji derva yê dost û hevalên
Mehmet Uzun, çend kesên din jî, di
derbarê Mehmet Uzun de,  ter-
aneyên xwe rêz kirin.

Di navîna civînê de, bi rastî, sebra
me qedîya.

Me pêdivî nedît ku em bîranînek
weha bêwate û erzan bişopînîn..

Tevlî û çend hevalên xwe, me
civîn terikand.

Herweha bîranîn, ne bi gor
Mehmet Uzun bû.

Lê, ez cardin dost û hevalê xwe
yê kedkar Mehmet Uzun bi rumet
bibîrtînim.

DI CIVÎNA BÎRANÎNA MEHMED
ÛZÛN DE SEYÎDXAN ANTER ÇIMA
HEVPEYVÎNA MIN BI KURDISTAN
TV-Ê RE ASTENG KIR? LI DIJÎ
AZADIYA XWEÎFADEKIRINÊ DER-
KET?

Duho piştî ku min nivîsand ku
“biraziyê Musa Anter Seyîdxan,
dema Kurdistan TV xwest ku bi min
re di derbarê Mehmed ÛZÛN de
hevpeyvîn çê bike, gelek bi awayekî
prîmîtîv û bi psîkolojiyeke dijminitî
astengî kir. 

Piştî min di medyaya civakî de ev
mijara nivîsand berpirsa Kurdistan
TVê agahdarî da min ku Biraziyê
Mûsa Anter Seyîdxan pişt re ji
Peyamnêrê Kurdistan TV lêborîn
xwestiyê û gotiye “min ji bona we
hevpeyvîn asteng nekir.”

Diyar dibe ku Seyîdxan Anter ji
bona şaxsiyeta min hevpeyvîn
asteng kiriye û komîserî kiriye û li dijî
azadiya fikir û xweîfadekirims min
derketiye.

Gelo di navbeyna min û Seyîdxan
Anter de nekokiya eşîretî tune ye.
Eleqeya min wî şexsî tune ye. Dema
ez li Swêdê jî bûm, eleqeyeke min û
wî tune bû. 

Di tevgera Kurd de jî ciyekî wî yê
girîng tune bû û bi min re jî xebateke
wî tune bû. 

Di navbeyma me de pirdgirêkek
şexsî jî tune ye û nabe jî. Lewra ew
ne mixatabê min e.

Wê demê Pirsa girîng ew e, “gelo
çima hevpeyvîna min asteng kir?”

Ew ji bona ku Apocî û hevalbendê
PKKê ye. Ez jî li dijî zihniyeta PKKê
ya totalîter, faşîst im, ez asteng kirim.

Ez ji bona ku dizanim ku PKKê
aparat û projeyeke dewletê ye û ez
vê yekê deşîfre dikim Seyîdxan li dijî
min e. 

Seyîdxan ji bona li dijî azadiya
fikir û xweîfadekirinê ye, ez asteng
kirim.

Seyîdxan ji bona ku girêdayî
PKKê ye û PKKê li dijî fikrên cûda ye
û kesên xwediyê fiktên cûda dikûje,
Seyîdxan Anter li dijî fikrên min e û
ez asteng kirim.

Seyîdxan di salonê de fikrên min
asteng kir. Dema derfeta wî hebe
bibe desthilatdar be, ew dikare kesên
xwediyê fikrên cûda ji holê rake.

Hezar mixabin bîranîna Mehmed
Ûzûn bi awayekî trajî-komîk pêkhat.
Em hemû hevalên wî, em ji vê yekê
gelek eciz bûn.

Diyarbekîr, 14. 10. 2022

Bîranîna Mehmed Uzun bi awayekî trajî komîk pêk hat
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В течение двух недель может быть сформировано
новое правительство Ирака - депутат

Новое пра-
в и т е л ь с т в о
Ирака может
быть сформи-
ровано в тече-
ние ближайших
двух недель. С
таким утвер-
ж д е н и е м
выступил в суб-

боту депутат иракского Совета представителей (парламен-
та), член совета политического движения "Евфрат" Ихаб
Айяд.

"Назначенный главой правительства Мухаммед ас-
Судани сможет сформировать новый кабинет министров в
течение 10-15 дней", — отметил Айяд, слова которого при-
вел новостной портал "Шафак ньюс". По его убеждению,
действия ас-Судани, направленные на создание будущего
правительства, "пользуются большой политической под-
держкой парламентских блоков и партий".

"Ас-Судани начал переговоры по составу правительства
уже через несколько часов после своего назначения", —
добавил Айяд. "Переговоры, — по его мнению, — проходят
в позитивной атмосфере".    kurdistan.ru
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Курдские лидеры
поздравили Латифа
Рашида с избранием на
пост президента Ирака

Высокопоставленные чиновники
Иракского Курдистана поздравили
Латифа Рашида с его избранием на
пост президента Ирака, выразив
надежду на новую "позитивную" фазу
политического процесса в стране.

Латиф Рашид в четверг победил в
президентской гонке в Ираке. Он был
избран большинством голосов во время
парламентской сессии, посвященной
избранию нового лидера Ирака.

"Во время телефонного разговора я
поздравил доктора Латифа Рашида с
избранием новым президентом Ирака.
Я выразил ему свою полную поддержку
и пожелал, чтобы предстоящий этап
был позитивным для народа Ирака", —
сообщил в Twitter президент "Демокра-
тической партии Курдистана" (ДПК)
Масуд Барзани. 

Президент Курдистана Нечирван
Барзани также направил Рашиду
поздравительное послание, в котором
выразил надежду, "что все стороны
будут работать вместе во имя лучшего
будущего" и что следующее правитель-
ство сможет ответить на требования
граждан и решить их проблемы.

Премьер-министр Масрур Барзани
сообщил в своем заявлении в Твитте-
ре, что он провел телефонный разговор
с Рашидом, "чтобы поздравить его с
назначением новым президентом Феде-
ративной Республики Ирак".

"Я призвал его выполнить свою тор-
жественную обязанность по защите
конституционных прав всех иракцев, в
том числе в Курдистане", — отметил он. 

"Мы все пережили слишком много
беспорядков, и теперь должны исполь-
зовать настоящую волю, чтобы начать
все заново", сказал курдский премьер,
подчеркнув, что потребности людей
"больше не могут быть второстепенны-
ми". 

Также курдские лидеры поздравили
новоназначенного премьер-министра
страны.

Как сообщил Масуд Барзани, он
поговорил с Мохаммедом Шиа ас-Суда-
ни, пожелав ему успехов в формирова-
нии нового правительства.

Ожидается, что новый премьер-
министр назовет министров своего
кабинета в течение 30 дней. В против-
ном случае, он может лишиться своей
должности.  kurdistan.ru

Премьер-министр Иракского
Курдистана Масрур Барзани 11
октября принял посла Франции в
Ираке Эрика Шевалье, чтобы обсу-
дить в том числе остающиеся
споры между Эрбилем и Багдадом.

Как сообщает канцелярия
премьер-министра Барзани, сторо-
ны "обсудили последние политиче-
ские события в Ираке и необходи-
мость решения нерешенных
вопросов между Эрбилем и Багда-
дом путем конструктивного диало-
га". Высокопоставленные чиновни-
ки обсудили также пути дальней-
шего двусторонних отношений
между Курдистаном и Францией.

Согласно пресс-релизу, премь-
ер-министр Барзани и посол
Шевалье  подчеркнули важность
поддержания безопасности в

регионе.
Курдистан и Франция поддер-

живают тесные дружеские связи.
Париж как часть возглавляемой

США Коалиции по борьбе с
"Исламским государством" поддер-
живает силы пешмерга в их борьбе
с терроризмом.             kurdistan.ru

Движение одного из наиболее
авторитетных деятелей Ирака,
шиитского имама Муктады ас-
Садра отказалось от участия в
формировании нового правитель-
ства страны. Об этом заявил в суб-
боту один из ближайших соратни-
ков имама Салех Мухаммед аль-
Ираки. "Мы заявляем о категориче-
ском отказе от участия любого из
представителей садристского дви-
жения в будущем правительстве
страны", - указал аль-Ираки, слова
которого привел телеканал Rudaw.

По утверждению аль-Ираки,
"новое правительство страны без-
условно будет зависимо от [неза-

конных] военизированных форми-
рований". "Будущее коалиционное
правительство, - добавил он, - не
соответствует и никогда не будет
отвечать устремлениям иракского
народа". Как считает соратник Ас-
Садра, силы, которые будут фор-
мировать новый кабинет минист-
ров, "не исполняют пожелания
иракских граждан и выражают
интересы своих покровителей за
рубежом". В пятницу Совет пред-
ставителей (парламент) Ирака
избрал новым президентом страны
Абдель Латифа Рашида. Он же
назначил премьер-министром
Мухаммеда ас-Судани, поручив

сформировать будущее правитель-
ство. Сразу после назначения
новый премьер пообещал "оправ-
дать ожидания иракцев и предста-
вить состав нового кабинета
министров как можно скорее".

Как сообщил новый глава каби-
нета министров, президент Ирака
наделил его этими полномочиями
"как представителя самого крупно-
го политического блока в парла-
менте". Кандидатура ас-Судани на
пост премьера была представлена
шиитским альянсом "Координа-
ционные силы".

Движение ас-Садра, получив-
шее на выборах осенью прошлого
года больше мест в парламенте,
чем любая другая фракция, летом
сложила с себя депутатские полно-
мочия и потребовала роспуска
Совета представителей и назначе-
ния новой даты выборов. Основ-
ной противоборствующей силой
движению ас-Садра является аль-
янс "Координационные силы", воз-
главляемый экс-премьером Нури
аль-Малики. В отсутствии в парла-
менте представителей ас-Садра,
кандидат от "Координационных
сил", поддерживающих тесные
отношения с Ираном, получил ман-
дат на формирование нового ирак-
ского правительства.   kurdistan.ru

К массовым протестам в Иране
присоединились работники нефтя-
ной отрасли. В понедельник заба-
стовку устроили работники круп-
нейших нефтеперерабатывающих
заводов в Бушере, Дамаванде и
Эселуйе. Во вторник к протестам
присоединились также работники
нефтеперерабатывающего завода
в Абадане.

Свыше тысячи сотрудников
предприятий блокировали дороги и
скандировали лозунги "Смерть
диктатору".

В заявлении комитет рабочих
призвал к массовым забастовкам.
"Пришло время массовых проте-
стов", - говорится в заявлении, на
которое ссылается The Wall Street
Journal.

Протесты в стране начались
месяц назад после гибели 22-лет-

ней девушки. Ее задержала поли-
ция нравов за неправильное ноше-
ние хиджаба. Власти Ирана
сообщают, что протесты связанные
с недовольством рабочих условия-
ми труда, но сами протестующие

говорят, что их цели значительно
шире. В правительстве считают,
что протесты в стране организова-
ли власти США и Израиля, которые
не довольны растущей силой стра-
ны. kurdistan.ru

Премьер-министр Барзани и посол Франции
обсудили споры между Эрбилем и Багдадом

СМИ: движение ас-Садра отказалось от
участия в новом правительстве Ирака

Нефтяники присоединились к протестам в Иране
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В США призывали Ирак
воздержаться от насилия при
формировании новой власти

США приветствуют результаты прези-
дентских выборов в Ираке и призывают
новое руководство страны учитывать волю
своего народа, воздерживаясь от насилия и
разрешая спорные вопросы мирным путем,
заявил в четверг официальный представи-
тель госдепартамента Нед Прайс.

Депутаты иракского парламента ранее
днем большинством голосов избрали новым
президентом страны 78-летнего Абдуллаты-
фа Рашида, причем президента удалось
выбрать только с четвертой попытки. Вслед
за этим глава государства поручил сформи-
ровать новое правительство.

"В то время, как политические лидеры
Ирака формируют новое правительство, мы
призываем их учитывать волю иракского
народа, который отдал голос за правитель-
ство, отвечающее его потребностям. США
настоятельно призывают все стороны воз-
держаться от насилия и разрешать разно-
гласия дружественным и мирным путем
посредством политического процесса", -
сказал Прайс в распространенном письмен-
ном заявлении.

От лица Вашингтона дипломат подтвер-
дил приверженность США дальнейшему
развитию партнерства с Ираком во имя
"реализации многочисленных общих прио-
ритетных целей". "Мы надеемся на продол-
жение тесного сотрудничества между наши-
ми странами", - заключил Прайс.

Ирак находится в состоянии политиче-
ского кризиса. После состоявшихся еще в
октябре 2021 года парламентских выборов
политические силы страны так и не смогли
сформировать правительство.  kurdistan.ru

В Эрбиле начинается
реализация масштабного
проекта посадки деревьев

К 2030 году в столице Эрбиле и приле-
гающих районах планируется высадить
более 100 миллионов деревьев. Об этом
сообщило Региональное правительство Кур-
дистана (КРГ).

Министр муниципалитетов и туризма КРГ
представил инициативу во время встречи с
организацией "Hasar", местной экологиче-
ской группой. Проект направлен на увеличе-
ние лесного покрова провинции. Большин-
ство деревьев, которые будут посажены, -
дубы.

Как и другие части Ирака, Курдистан
пострадал от изменения климата, нехватки
воды и сильных пыльных бурь. Проект озеле-
нения провинции Эрбиль должен помочь оста-
новить наступление пустыни.        kurdistan.ru

Назначенный премьер-мини-
стром Ирака Мухаммед Шиа аль-
Судани в четверг, 13 октября, про-
изнес свою первую речь после
того, как новоизбранный прези-
дент Латиф Рашид поручил ему
сформировать кабинет министров.
Выступая, он подтвердил свою
приверженность сотрудничеству с
властями Иракского Курдистана.

Спустя более года после пар-
ламентских выборов парламент
Ирака смог избрать нового прези-
дента страны. Латиф Рашид полу-
чил 162 голоса против 99 голосов,
отданных за кандидатуру бывшего
президента Бархама Салиха.

В своем телевизионном
выступлении Судани заявил, что
его кабинет будет стремиться к
совместной работе и укреплению
отношений с Региональным пра-
вительством Курдистана (КРГ) в
соответствии с Конституцией
Ирака.

У нового премьера есть 30

дней для формирования следую-
щего правительства.

Как подчеркнул новый премь-
ер-министр, борьба с коррупцией
будет главным приоритетом его
кабинета.

Касательно отношений с сосед-
ними странами, Судани заявил,
что они должны уважать суверени-
тет Ирака и воздерживаться от
вмешательства в его внутренние

дела, и что Багдад не позволит ни
одной из сторон использовать
иракскую территорию в качестве
"арены для агрессии против дру-
гих".

Однако он также подчеркнул
важность сотрудничества, взаимо-
понимания и координации между
Ираком и соседними странами для
лучшего решения их проблем без-
опасности.  kurdistan.ru

13 октября не менее девяти
ракет "Катюша" были выпущены
по укрепленной "Зеленой зоне" в
Багдаде, в результате чего
несколько сотрудников службы
безопасности получили ранения,
нанесен материальный ущерб.

В Багдаде были слышны сире-
ны, и иракская служба безопасно-
сти подтвердила, что девять ракет
упали в "Зеленой зоне", где распо-
ложены правительственные зда-
ния и иностранные миссии.
Несколько сотрудников службы
безопасности были ранены, их
число не уточняется.

По другим данным, одна из
ракет упала на заднем дворе

офиса премьер-министра, не взо-
рвавшись. Еще один удар был
нанесен по штаб-квартире партии
"Дава" недалеко от аэропорта
Мутанна на западе Багдада.

Ракетный обстрел произошел,
когда иракский парламент гото-
вился к сессии, посвященной
избранию нового президента стра-
ны.

Ответственность за ракетный
обстрел не взяла на себя ни одна
группа.

Премьер-министр Мустафа
аль-Казими написал в Твиттере,
что его правительство поддержи-
вает "выполнение конституцион-
ных сроков для прекращения

политического кризиса", добавив,
что он поручил силам безопасно-
сти обеспечить охрану парламен-
та и продолжение сессии.

Премьер-министр также отверг
"любые попытки воспрепятство-
вать демократическому процессу".

"Мы поручили службам без-
опасности принять все необходи-
мые меры для обеспечения без-
опасности и предотвращения
любых попыток применения
неконтролируемого оружия", —
заключил Казими.

Посол США в Ираке Алина Л.
Романовски осудила нападение
и вновь призвала все стороны
разрешить свои споры путем
диалога.

"Атаки, подобные этим, подры-
вают демократию и загоняют Ирак
в ловушку вечного цикла насилия",
— заявила посол. Посол Велико-
британии в Ираке Марк Брайсон-
Ричардсон выступил с аналогич-
ным заявлением. "Сегодняшнее
нападение на международную
зону совершенно неприемлемо.
Насилие не имеет отношения к
политическому процессу, и госу-
дарственным учреждениям долж-
но быть позволено действовать",
написал он в Twitter.    kurdistan.ru

16 октября турецкий авиаудар
по району Соран провинции
Эрбиль Иракского Курдистана при-
вел к ранению минимум одного
мирного жителя. Как сообщил теле-
каналу "Kurdistan24" мэр подрайона
Сидакан Эхсан Чалаби, около 12:30
беспилотник атаковал курортные
зоны Роби и Ривалл. В результате
была ранена 30-летняя женщина.
Она доставлена в больницу.

Граничащий с Ираном и Турци-
ей Сидакан регулярно подвергает-
ся бомбардировкам со стороны
армий двух соседних стран,
пытающихся преследовать иран-
ских курдских оппозиционеров и
партизан турецкой "Рабочей пар-

тии Курдистана" (РПК).
Недавние смертоносные бом-

бардировки Ирана подверглись

осуждению мировых лидеров,
призвавших уважать суверенитет
Ирака и Курдистана. kurdistan.ru

Новый премьер-министр Ирака обещает быть
приверженным совместной работе с Эрбилем

Ракетный обстрел "Зеленой зоны" Багдада: есть жертвы

В результате авиаудара Турции под
Эрбилем пострадала молодая женщина
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Высокопоставленная иракс-
кая делегация во главе со спи-
кером парламента Мохамме-
дом аль-Халбоуси 10 октября
прибыла в столицу Курдистана,
Эрбиль, для проведения встреч
с высшими курдскими офици-
альными лицами.

Халбоуси сопровождали
Мохаммед Шиа аль-Судани,
кандидат проиранской "Коорди-
национной структуры" на пост
премьер-министра Ирака, и
Фалих Файяд, председатель
ополчения "Хашд аш-Шааби". 

Целью переговоров было
обсуждение вопроса о форми-
ровании следующего прави-
тельства Ирака, в том числе
вопроса о кандидате в прези-
денты.

В понедельник исполнился
год с даты проведения парла-
ментских выборов в Ираке.
Новое правительство с тех пор
так и не было сформировано. В
связи с этим Миссия Организа-
ции Объединенных Наций по
содействию Ираку (МООНСИ)
выступила с заявлением, пред-

ложив всем политическим пар-
тиям начать диалог без каких-
либо предварительных усло-
вий. Соединенные Штаты и
Франция также призвали все
иракские политические силы
ускорить шаги по формирова-
нию следующего правительства
на основе мирного диалога.

На встрече с президентом
"Демократической партии Кур-
дистана" (ДПК) Масудом Барза-
ни иракская делегация обсуж-
дала формирование нового
правительства, политическую
ситуации в Ираке и выборы
нового президента страны.

Стороны договорились
"изучить эти чувствительные
вопросы" и решить их до прове-
дения парламентской сессии,
которая будет посвящена этим
вопросам.

На следующий день, 11
октября, спикер иракского пар-
ламента сообщил, что голосо-
вание за кандидата на пост пре-
зидента Ирака состоится в чет-
верг.                        kurdistan.ru

ООН призывает противо-
борствующие политические
силы Ирака начать конструктив-
ный диалог и предпринять
меры для обеспечения реаль-
ных потребностей народа. Об
этом говорится в распростра-
ненном в понедельник заявле-
нии Миссии ООН по содей-
ствию Ираку (МООНСИ).

"Все заинтересованные сто-
роны должны без предвари-
тельных условий достигнуть
компромисса и вступить в
значимый диалог, - отмечает
МООНСИ. - Они призваны
сообща выработать такое
решение проблем страны, кото-
рое бы подтверждало их при-
верженность ранее публично
заявленным целям - обеспе-
чить основные потребности
иракского народа и создать
полностью дееспособное и
эффективно работающее пра-
вительство". "Год назад иракцы
пришли к избирательным урнам
с надеждой обеспечить новое
будущее своей страны, - указы-
вается в документе. - Успешное
проведение тех выборов далось
не легко, к ним привели проте-

сты по всей стране, в которых
погибли несколько сот молодых
иракцев. Но затем последовали
политические распри, что поро-
дило разочарование в обще-
стве. Затянувшийся кризис уси-
ливает нестабильность. Попыт-
ки заинтересованных сторон
покончить с кризисом пока
завершались провалом. Поли-
тикам пора выполнить свой долг
и принять ответственные реше-
ния". В октябре прошлого года в
Ираке состоялись парламент-
ские выборы, по итогам которых
блок влиятельного шиитского
имама Муктады ас-Садра сфор-
мировал крупнейшую фракцию
парламента. Имам вступил в
коалицию с Демократической

партией Курдистана Масуда
Барзани и суннитским альянсом
"Суверенитет". Тем не менее
главному оппоненту ас-Садра -
шиитскому альянсу "Координа-
ционные силы" - удавалось бло-
кировать инициативы его коали-
ции и препятствовать формиро-
ванию правительства. По этой
причине 10 июня депутаты ас-
Садра объявили о выходе из
парламента, они пытаются
добиться роспуска законода-
тельного органа и проведения
новых выборов. Они также бой-
котируют инициируемые премь-
ер-министром Мустафой аль-
Казыми встречи политических
сил, направленные на урегули-
рование ситуации. kurdistan.ru

Парламент Ирака избрал Абдуллатыфа
Рашида президентом страны

Депутаты иракского парламента в четверг большинством
голосов избрали новым президентом страны 78-летнего

Абдуллатыфа Рашида, следует из результатов голосования.
Президента удалось выбрать только с четвертой попытки за
восемь месяцев. В первом туре выборов на заседании в чет-
верг Рашид набрал 157 голосов депутатов, Салех – 99. В
заседании принимали участие 277 парламентариев. Ввиду
того, что ни один кандидат не смог получить две трети голо-
сов депутатов, был объявлен второй тур.

Ко второму туру в зале присутствовали 269 депутатов из-
за бойкота со стороны одного из блоков. "Рашид получил 162
голоса, Салех – 99", - сообщило госагентство INA. Восемь
бюллетеней признаны недействительными.

Рашиду 78 лет, он был ярым противником режима Садда-
ма Хусейна, с 2003 по 2010 годы возглавлял министерство
водных ресурсов, а с 2010 года занимает пост старшего
советника президента Ирака. Женат, имеет двух сыновей и
дочь, говорит на арабском, курдском и английском языках.

Демонстранты в Багдаде ранее решили прекратить акцию
протеста в центре города и дать политическим силам срок до
25 октября, чтобы выйти из политического кризиса. Проте-
стующие пригрозили усилением протестов и потребовали
формирования переходного правительства под эгидой ООН.

Согласно иракскому законодательству, парламент избира-
ет главу государства большинством в две трети голосов.
Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке 10 октяб-
ря 2021 года. Парламент нового созыва в феврале и марте
из-за отсутствия кворума трижды не смог выбрать нового
президента, который должен дать мандат самой крупной коа-
лиции в парламенте на формирование правительства.
Последнее заседание парламента по выборам президента,
состоявшееся 30 марта, было закончено без определения
новой даты голосования.

В заседании в четверг не участвовали 73 депутата блока
шиитского лидера Муктады ас-Садра, демонстративно отка-
завшиеся от своих мандатов летом. В июне 64 депутата при-
несли присягу вместо ушедших из парламента "садристов".

В соответствии с практикой, введенной после американ-
ского военного вторжения в Ирак в 2003 году, президентом
становится представитель курдской общины. Срок прези-
дентских полномочий - четыре года, конституция допускает
максимум два срока подряд на этом посту. Полномочия главы
государства истекают с окончанием срока полномочий пар-
ламента. При этом президент продолжает выполнять свои
обязанности до избрания нового главы государства, которое
должно пройти в течение 30 дней после первого заседания
парламента нового созыва. kurdistan.ru

Спикер парламента Ирака и кандидат в премь-
ер-министры провели переговоры в Эрбиле

ООН призвала политиков Ирака к диалогу и
обеспечению реальных потребностей народа
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