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Noyabrın 10-da Səmərqənd-
də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Özbək-
istan Respublikasının Prezidenti
Şavkat Mirziyoyev ilə görüşü olub.

Özbəkistan Prezidenti Şavkat
Mirziyoyev və xanımı Ziroatxon
Mirziyoyeva Prezident İlham
Əliyevi və birinci xanım Mehriban
Əliyevanı qarşıladılar.

Dövlət başçıları və birinci
xanımlar birgə foto çəkdirdilər.

Görüşdə çıxış edən Özbək-
istan Prezidenti Şavkat Mirziy-
oyev dedi:

-Hörmətli İlham Heydər oğlu,
bir daha Özbəkistana xoş
gəlmisiniz. Sizi Səmərqənddə
görmək mənə çox xoşdur. Çox
şadam ki, Siz xanımınız Mehriban
Arif qızı ilə birlikdə gəlmisiniz. Ona
görə ki, mən demişəm, bu, rəmzi
məna daşıyır. Dediyim kimi,
sabahkı Sammit rəmzi məna
daşıyır, ona görə ki, bu tədbirin
əsasını Naxçıvanda qoymuşuq,
İlham Heydər oğlu, Sizin
Vətəninizdə, atanızın Vətənində.

Biz görürük ki, bu istiqamətdə
çoxsaylı tarixi hadisələr baş verib.
Özbəkistanda bu tarixi hadisə ilk
dəfədir. Nə üçün Səmərqənddə
təşkil olunması da böyük
əhəmiyyət kəsb edir, ona görə ki,
sabah Səmərqənddə ilk dəfə

olaraq Zirvə Görüşü yeni adla
keçiriləcək. Bütün bunlar hamısı
qarşılıqlı surətdə əlaqəlidir. Belə-
liklə, xoş gəlmisiniz!

Danışıqlara başlamazdan
əvvəl Sizi böyük Qələbə - 8
Noyabr günü münasibətilə təbrik

etmək istəyirəm. Sizin yaxın dost-
larınız kimi biz də bu Zəfəri
bayram etmişik. Bu münasibətlə
Sizi bir daha təbrik edirəm. 12
Noyabr - Konstitusiya Gününüzü
təbrik edirəm. Sabah sizdə Milli
Olimpiya Komitəsinin 30 illiyidir,

bu münasibətlə də təbrik edirəm, -
Siz bu təşkilata rəhbərlik edirsiniz.
Bunlar elə hadisələrdir ki, yaxşı
dostlar onları heç vaxt unutma-
malıdırlar. Mən Sizi səmimi-qəlb-
dən təbrik edirəm.

Əlbəttə, dediyimiz kimi, bizim
münasibətlər strateji əhəmiyyət
daşıyır. Bir misal göstərim – bu il
Sizinlə üçüncü dəfədir görüşürük.
Bu, münasibətlərimizin strateji
əhəmiyyətinə dəlalət edir. Siz
üçüncü dəfədir ki, Özbəkistana
səfər edirsiniz, buna görə Sizə
çox təşəkkür edirəm. Əlaqələrim-
iz sistemli olub və ən başlıcası,
konkret nəticələr verir. Bizim
komandalar artıq bir-birini tanıyır.
Biz Sizin gəlişinizə hazırlaşmışıq,
çoxlu ciddi layihələr var,
genişproqramlı çoxlu səfərlər
olub. Artıq görüşürlər, söhbət
edirlər. Hökumətlərarası Komis-
siyanın iclası uğurla, çox yaxşı
keçib və həmkarlar Höku mət -
lərarası Komissiyanın sədri ilə
söhbət ediblər, yaxşı plan
nəzərdə tutublar.

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev
noyabrın 10-da Avropa
Olimpiya Komitələrinin prezi-
denti və Yunanıstan Olimpiya
Komitəsinin prezidenti Spiros
Kapralosu qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı, ilk
növbədə, Spiros Kapralosu
Avropa Olimpiya Komitələrinin
prezidenti vəzifəsinə seçilməsi
münasibətilə təbrik etdi,
fəaliyyətində uğurlar arzuladı,
Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin 30 illik yubiley təd-
birlərində iştirakına görə min-
nətdarlığını bildirdi. Birinci
Avropa Oyunlarını məmnun-
luqla xatırlayan Prezident
İlham Əliyev bu mötəbər təd-
birin önəmini vurğuladı, oyun-
ların təşkilində Spiros Kapralo-
sun rolunu yüksək qiymət -
ləndirdi.

Xoş sözlərə görə minnətdar-
lığını bildirən qonaq, ilk

növbədə, Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsinin 30 illik
yubileyi münasibətilə təbriklərini
çatdırdı. Birinci Avropa Oyun-
larının əhəmiyyətinə toxunan
Spiros Kapralos bu beynəlxalq
idman tədbirinin yüksək
səviyyədə təşkil olunduğunu və
bu işdə dövlətimizin başçısının
rolunu xüsusi qeyd etdi. Bildirdi
ki, ölkəmizin bu tədbirə lay-
iqincə ev sahibliyi etməsi
Avropa Olimpiya ailəsində həm-
rəyliyə böyük töhfə verib. Spiros
Kapralos ötən dövr ərzində
Azərbaycan idmançılarının
beynəlxalq turnirlərdə
qazandıqları böyük uğurları
məmnunluqla vurğuladı.

Təbriklərə görə minnətdar-
lığını bildirən Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanla Avropa
Olimpiya Komitələri arasında
əlaqələrin bundan sonra da
uğurla inkişaf edəcəyinə əmin-
liyini ifadə etdi.

Söhbət zamanı əmək-
daşlığın perspektivləri barədə
fikir mübadiləsi aparıldı.

Spiros Kapralos dövlətimizin
başçısına Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsinin 30 illik

yubileyi münasibətilə xatirə
hədiyyəsi təqdim etdi.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Noyabrın 11-də Türk
Dövlətləri Təşkilatının IX Zirvə
Görüşündə iştirak edən dövlət
və hökumət başçıları “Yaşıl

məkan” layihəsi çərçivəsində
Səmərqəndin “Registan” mey-
danında ağac əkiblər. Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti

İlham Əliyev ağacəkmə mərasi-
mində iştirak edib. Qeyd edək
ki, mühüm tarixi hadisələrin
şahidi olan möh təşəm “Regis-

tan” meydanında ağacəkmə
mərasimi türk dünyası siviliza-
siyasının yeni mərhələyə qədəm
qoymasını təcəssüm etdirir.
Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv
və müşahidəçi statusa malik
ölkələrin paytaxtlarında da eyni
vaxtda təşkil edilən ağacəkmə
tədbirləri onlayn qaydada moni-
torda nümayiş olundu.

Özbəkistan Prezidenti
Şavkat Mirziyoyev tədbirdə
çıxış edərək dövlət və hökumət
başçılarını qədim Turanın incisi
Səmərqənddə salamlamaqdan
məmnunluğunu bildirdi, bu
Zirvə Görüşündə mühüm
sənədlərin, o cümlədən türk
dünyası sivilizasiyasında yeni
mərhələnin başlanğıcı olan
Səmərqənd Bəyannaməsinin
imzalandığını vurğuladı.

Prezident Şavkat Mirziyoyev
təşkilata üzv və müşahidəçi
ölkələrdə ağacəkmə aksiya -
larının keçirilməsinin qlobal
problemlərdən olan ana təbiətin
qorunub saxlanmasına verilən
önəmin göstəricisi olduğunu
dedi. Ətraf mühitin mühafizəsi
ilə bağlı Azərbaycanda uzun
illərdir “Yaşıl marafon” proqramı
əsasında ağacəkmə aksiya -
larının keçirildiyini qeyd edən
Prezident Şavkat Mirziyoyev
belə təşəbbüslərin təşkilata üzv
və müşahidəçi ölkələrdə də
davamlı reallaşdırıldığını, qar-
daş Türkiyədə hər il noyabrın
11-nin Milli Yaşıllaşdırma Günü
olduğunu bildirdi.

Sonra dövlət başçıları “Reg-
istan” meydanında ağac əkdilər.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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Zirvə Görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçıları 
Səmərqəndin "Registan" meydanında ağac əkiblər
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B İ L M Ə Z S Ə N
Düşməninlə dost olana dost demə,
Səni düşməninə satar, bilməzsən.
Bir gün tuş olarsan qurduğu çəmə,
Balına zəhəri qatar, bilməzsən.

* * *
Söz alar, söz satar izi bilinməz,
Kül altda qor olar közü bilinməz,
Baxsan astarıyla üzü bilinməz,
Tülkü kölgəsində yatar, bilməzsən.

* * *
Bağı səndən alar, bəhəri ondan,
Atı səndən alar, yəhəri ondan,
Balı səndən alar, zəhəri ondan,
İşin ehtiyatla tutar, bilməzsən.

* * *
Şirin sözlər söyləsə də, yalandır,
İlan üstə qonan milçək ilandır,
Beləsin özündən uzaq dolandır,
Yoxsa məqsədinə çatar, bilməzsən.

* * *
Hasilin yetmişi adlayıb yaşı,
Belə dostluqlardan çox çəkib başı,
Ondan ibrət alıb sən olma naşı,
Çəkdiyin zəhmətin itər, bilməzsən.

Hasil Ceferov 13.11.2022.

Samux rayonunda tikintiyə
nəzarətin həyata keçirilməsi
ilə bağlı tədbir keçirilmişdir

Samux rayonunda tikintiyə nəzarətin
həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbir keçir-
ilmişdir.

Samux Rayon İcra Hakimiyyətində
tikinti ilə bağlı iclas keçirilib. İclasda
Samux Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı,
Rayon İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və
Tikinti şöbəsinin əməkdaşları, Daşın-
maz Əmlakın DRX-nin 3 saylı ərazi
idarəsinin Samux rayon şöbəsi,
nümayən dələr,bələdiyyələr,idarə,
müəssisələr iştirak ediblər.

İclasda çıxış edən Samux Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Alı Qocayev
yaşayış və qeyri-yaşayış   obyektlərinin
tikintisinə və istismarına icazələrin alın-
ması, tikinti məqsədləri üçün ayrılan tor-
paq sahələrinə müvafiq qurumların rəy
verməli olduğunu bildirib. Rayon rəhbəri
yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyələrin
bu sahədə fəaliyyətinin, qanunsuz tikin-
tilərin sökülməsi və bu halların
qarşısının alınmasının, eləcə də
nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsinin
vacibliyini vurğulayıb.

Digər çıxışlar zamanı tikinti obyek-
tlərinin qanunla vaxtında sənəd -
ləşdirilməsi, əlaqədar  qurumlara
müraciət olunan zaman düzgün
istiqamətləndirmə və başqa məsələlər
barədə geniş məlumat verilib.

1929-cu ildə Laçın rayonunda
anadan olub. 1940-cı illərin sonunda
Teatr institutunda oxuyarkən dostlarıyla
Azərbaycanın istiqlalı uğrunda
mübarizəyə  başlayır. Gizli dərnəyin
qurulmasında iştirak edir. 1948-ci ildə
xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ifşa
olunaraq həbs edilir. 1950-ci ildə
azadlığa buraxılır. 1956-cı ildə
Türkiyəyə qaçmağa cəhd edərkən həbs
edilir. 1964-cü ildə heç bir xəstəliyinin
olmamasına baxmayaraq Rıbinski tibbi
pxisi təcridxanasına, oradan isə Bakıya
- Maştağa Psixi Xəstəxanasına
məcburi müalicəyə göndərilir. 1970-ci
ildə Xəstəxanadan buraxılır. 1982-ci

ildə Moskvada yenidən qaçmağa səy
göstərir. Polisin gözündən yayınaraq
İsveçrə səfirliyinə sığınır. İsveçrədən
dəvət olunmuş həkimlər anlaqlı
olmasıyla bağlı qərar verir. İsveçrə və
Avropa mətbuatında Çingiz Abdullayev
haqqında xəbərlər dərc olunur. Sovet
tərəfi məsələnin böyüdüyünü görüb
viza gələndən sonra Çingiz Abdul-
layevin İsveçrəyə getməsini icazə
verəcəyini bildirir. Lakin 1984-cü ildə
qaldığı Moskva Memanxanasında həbs
edilərək Maştağa Psixi Xəstəxanasına
göndərilir. 1990-cı ildə Xəstəxanadan
buraxılır. 1991-ci ildə İsveçrəyə gedir.
1998-ci ildə Bern şəhərində vəfat edir.

Noyabrın 12-də daşkəsənli Vətən
müharibəsi şəhidləri əsgər İsrafilov Vidadi
Vaqif oğlunun və əsgər Abdullayev Həsən
Qərib oğlunun Gəncə Şəhidlər Xiyabanında
anım günləri izdihamlı qeyd olunub.

Şəhidlərin ildönümü mərasimlərində
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev, RİHBA-nın məsul işçiləri, ray-
onun hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbər-
ləri, SHXÇDX-nin rayon böməsinin rəisi,
Şəhidlərin ailə üzvləri, şəhid valideynləri,
qazilər, ziyalılar və ictimaiyyət nümayəndələri
iştirak ediblər. Əvvəlcə Şəhidlərin məzarları
ziyarət olunub, gül dəstələri düzülüb, dualar
oxunub.

İcra başçısı Əhəd Abıyev çıxış edərək
hər iki Şəhidin ailə üzvlərinə bir daha
Daşkəsən ictimaiyyətinin başsağlığını çat-
dırıb, Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbər-
liyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində
xalqımızın əldə etdiyi tarixi qələbədən,
habelə ildönümü qeyd olunan Şəhidlərin
həyatından, keçdikləri şərəfli döyüş yolundan

söz açıb. Əhəd Abıyev çıxışında bütün şəhid
ailələrinə və qazilərə göstərilən diqqət və
qayğıya görə Prezident cənab İlham Əliyevə
və Birinci vitse-prezident hörmətli Mehriban
xanım Əliyevaya minnətdarlığını bildirib. Eyni
zamanda da deyib ki, şəhidlərimizin əziz
xatirəsi  hər zaman qəlbimizdə əbədi yaşay-
acaqdır. Allah şəhidlərimiz Vidadi İsrafilova
və Həsən Abdullayevə rəhmət eləsin, onların

əziz ruhları şad olsun.
Şəhid şəhid Vidadi İsrafilovun atası

Vaqif İsrafilov və Həsən Abdullayevin atası
Qərib Abdullayev ailələrinə göstərilən
diqqət və qayğıya görə ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident hör-
mətli Mehriban xanım Əliyevaya minnət-
darlıqlarını bildiriblər. Sonda ehsan süfrəsi
açılıb.  

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Müstəqim Məmmədovun növbəti səyyar
qəbul-görüşü rayonun Qapanlı kəndində
keçirilib.

Qəbulda hüquq-mühafizə orqanlarının
rəhbərləri, YAP rayon təşkilatının və
ağsaqqallar şurasının sədrləri, səhiyyə, təh-
sil, mədəniyyət, digər xidmət təşkilatlarının
rəhbərləri, ərazi icra nümayəndələri,
bələdiyyə sədrləri və kənd sakinləri iştirak
ediblər.

Əvvəlcə rayon rəhbəri yaşayış mən-
təqələrində keçirilən səyyar-qəbul görüşlər
haqqında məlumat verib. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin diqqət və qayğısı altında respub-
likamızda, eləcə də bölgələrdə aparılan tikin-
ti-quruculuq-abadlıq işlərindən, əhalinin
sosial durumunun yaxşılaşdırılması üçün
həyata keçirilən geniş həcmli layihələrdən,
Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərdən,
müharibə dövründə rayonun infrastrukturuna

dəymiş ziyandan,  şəhid və qazi ailələrinə
dövlət tərəfindən göstərilən dəstəkdən
danışıb.

İcra başçısı kəndin sosial-iqtisadi inkişafı,

əhalisi, onların məşğuliyyəti, görülən işlər
barədə də məlumat verib.

Bildirilib ki, Qapanlı  kəndinin 364 hektar
ərazisi, 122 təsərrüfatı, 1235 nəfər əhalisi,
350 hektar pay torpağı var. Ərazidə 1 ümumi
orta məktəb, 1 ticarət obyekti, 1 iaşə obyekti,
1 məişət xidməti obyekti fəaliyyət göstərir.
Kənd sakinləri əkinçilik və maldarlıqla məşğul
olurlar. Kənd daimi işıq, qaz və içməli su  ilə
təmin olunub.

Sakinlər 285 baş iribuynuzlu, 360 baş
xırdabuynuzlu heyvan, 1370 baş quş, 46
yeşik arı ailəsi saxlayırlar.

Qapanlı kəndində son üç ildə pay tor-
paqlarına gedən su arxları 7 km məsafədə
lildən təmizlənib, 9 ədəd subartezian quyu-
larının nasosları təmir edilmişdir.

Rayon rəhbəri sakinlərə rəqəmsal icra

hakimiyyəti portalına telefon vasitəsi ilə bu və
digər məsələlərlə bağlı müraciət edə bilmələri
haqqında da məlumat verib, erkən nikah və
onun fəsadlarından da söhbət açıb, əlaqədar
qurumları, hər kəsi erkən nikaha qarşı
mübarizəyə çağırıb, bu sahədə güclü maari-
fləndirmə işlərinin aparılmasına ehtiyac
olduğunu bildirib.

Rayon rəhbəri sonra sözü sakinlərə verib.
Kənd sakinlərindən Müşfiq Tanrıverdiyev

subartezian quyusunun transformatorunun
həyətyani sahəsindən çıxarılması, Əvəz
Hüseynov kəndin elektrik naqillərinin kabel-
ləşdirilməsi işlərinin tamamlanması, Xaliq
Tanrıverdiyev pay torpaq sahəsinin bir yerdən
verilməsi, Mübariz Bayramov pambıq
sahəsinin otarılması, Daşqın Əliyev kəndin
suvarma suyu problemi və Vətən müharibəsi
zamanı ziyan dəymiş yardımçı tikilisinin
təmiri, İsmayıl Hüseynov subartezian
quyusunun təmiri və digər məsələlər  ilə bağlı
müraciət ediblər.

Qaldırılan məsələlərin bəziləri yerində həll
olunub, bir qismi nəzarətə götürülüb, rayon
rəhbəri tərəfindən əlaqədar qurumlara
aidiyyəti tapşırıqlar verilib.

Qəbulda iştirak edən sakinlər onların
problemlərinin həllinə həssaslıqla
yanaşıldığına, şəhid ailələri  və qazilərə
göstərilən diqqət va qayğıya görə Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevaya öz minnətdar-
lıqlarını bildiriblər.

1956-cı ildə üçrəngli Azərbaycan bayrağını "Qız
Qalası"na sancmış istiqlalçı - Çingiz Abdullayev

Daşkəsənli Vətən Müharibəsi şəhidləri Vidadi İsrafilovun
və Həsən Abdullayevin anım günləri keçirilib

Rayon rəhbərinin Qapanlı kəndində növbəti səyyar qəbul-görüşü keçirilib
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Оруъ бяй Байат йазыр ки: «Султан Сялим фярман веряр-
кян ряиййятляринин Шащ Исмайыл ряиййятляри иля ялагя сахлама-
сыны гадаьан етди, о, шия мязщябини ганундан кянар вя шия-
ляри кафир елан етмишдир» (46, 148).

Бунунла да Ы Султан Сялим юлкя дахилини шия тяряфдарла-
рындан тямизляди вя кцрд тайфа башчылары арасындакы тяблиьат
ишини гуртарды. О, Ы Шащ Исмайыл Сяфявийя мяктуб йазараг
Гызылбашлар тяряфиндян тутулан бязи йерляри тяляб етди, лакин
мцсбят ъаваб алмады. Буну бящаня едян Султан Сялим
Азярбайъан цзяриня щярби сяфяря башлады. К.Маркс гейд едир
ки: «Бу йцрцшдя османлыларын бцтцн щярби гцввяляри иштирак
едирди» (1, 206). Тарихи мянбялярдяки мялумата эюря щямин
йцрцшдя 200 мин няфярдян артыг гошун иштирак етмишдир (59,
143; 113, 180). Бу йцрцшдя чохлу кцрд тайфа башчылары юз
силащлы гцввяси иля иштирак едирдиляр. Ы Султан Сялим юз ордусу-
ну одлу силащла тяъщиз едяряк, 1514-ъц илдя Кцрдцстан тор-
паьындан кечиб Азярбайъана щцъум етди. Лакин онун сыра-
ви гошуну вя хцсусиля кцрд халгы Азярбайъан халгына гаршы
мцщарибя етмяк истямирди. Тцрк мцяллифляринин йаздыгларына
эюря щямин сяфярдя сырави гошун вя щятта Ы Султан Сялимин
йахын адамларындан Щямдям паша, Искяндяр паша вя Сяэ-
банбашы Балйемяз Осман аьа иряли эетмякдян имтина етдик-
ляри цчцн султан тяряфиндян едам едилдиляр (85, 378). Сонра
Султан Сялим орду гаршысында чыхыш едяряк «Габагда мян
эедирям, мярд олан архамъа эялсин!» - дейя атыны сцрмцшдц
(53, 261; 128, 57).

1514-ъу илдя Османлы ордусу Тябризин 140 км-лийиндя
Чалдыран дейилян йердя шащ гошуну иля цз-цзя эялди, щяр ики
орду арасында шиддятли вурушма башланды. О дювр цчцн дящ-
шятли олан щямин мцщарибядян бящс едян Гунабади йазыр ки:
«Румлуларын (османлыларын – Ш.М.) гошуну чох олдуьун-
дан, ейни вахтда 5-6 мин тцфянэ бирдян ачылырды, онун
тцстцсцндян щава эеъя кими гаранлыг олмушду» (113, 178).
Она эюря дя дцшмяня гаршы мярдликля вурушан Гызылбашлар
одлу силащ гаршысында таб эятиря билмяйиб эери  чякилди.

Щясян Румлунун йаздыьына эюря Чалдыран вурушма-
сында щяр ики тяряфдян 5 мин няфяр юлдцрцлмцш вя бир чохлары
йараланыб ясир алынмышды. Ы Шащ Исмайылын ляляси Щцсейн бяй
вя Дийарбякир щакими Хан Мящяммяд Устаълу да юлянляр
сырасында олмушдур (59, 149).

Чалдыран гялябясиндян сонра Османлы ордусу Тябризя
доьру щярякят етди. О, 6 эцн Тябриздя галдыгдан сонра эери
гайытды, чцнки султан Азярбайъан сяфяриндян сонра
Кцрдцстан, Щяляб, Мисир вя Шам торпагларыны да истила
етмяк гярарына эялмишди. Тцрк тарихчиси Сялим Сабитинин гейд
етдийиня эюря щямин юлкялярин истила едилмяси 1518-ъи иля гядяр
гуртармышды (74, 13).

Кцрдцстан Султан щюкумятиня табе олдугдан сонра,
мцхтялиф кцрд тайфаларынын Османлы ордусунда иштирак етмя-
синдян башга, айрыъа Кцрдцстан ордусу тяшкил едилди. Ейни
заманда османлылар цчцн Кцрдцстан яразисиндян топланан
верэинин мяркязи Дийарбякир яйаляти, Дийарбякир хязиняси
адланды.

Беляликля, Османлы дювлятинин апардыьы бцтцн мцщари-
бялярин аьыр вурушмаларында Кцрдцстан ордусу иштирак
етмяли вя щямишя Османлы гошунунун юн сыраларында эетмя-
ли иди.

Щямин дюврдя Султан щюкумяти Орта Шярг юлкялярин-
дяки истилаларындан башга, Авропада, Йунаныстан, Австрийа
– Маъарыстан, Сербийа, Италийа, Алманийа вя Русийа иля дя
мцщарибя едирди. О, Африкада Туниси гясб етмяк мягсядиля
Испанийа иля дя вурушурду. Османлы ордусу щяля Шярг юлкя-
ляриндя надир тапылан одлу силащдан истифадя едяряк Йахын вя
Орта Шяргин бязи щиссялярини истила едя билмишди. Лакин
Османлы щюкумятинин Сяфяви шащлары иля апардыьы узун сцрян
мцщарибяляр Авропаны Османлы тящлцкясиндян нисбятян
хилас етди. Бу дювлятин апардыьы бцтцн мцщарибялярдя демяк
олар ки, кцрдлярин иштиракы олмушдур.

Бир сыра тядгигатчыларын йаздыгларына эюря ХВЫ ясрин
яввялляриндян башлайараг еля бир Османлы мцщарибяси
олмамышдыр ки, о мцщарибядя кцрд ганы тюкцлмясин.
Бунунла йанашы олараг, бязи тцрк мцяллифляри иддиа едирляр
ки, 200  илдян артыг давам едян Османлы-Иран мцщарибяля-
ри истилачылыг мягсяди цчцн дейил, бу халгларын азад олмасы
хатириня апарылмышдыр. Ъащанэир Зейнал оьлу эюстярир ки,
Авропада бюйцк бир ислам императорлуьу тяшкил едян Ы Сул-
тан Сялим Кцрдцстан вя Азярбайъаны фарс, яъям нцфузун-
дан горумаг вя бу халглары азад етмяк ниййятиндя иди (72,
114-115). Лакин кцрд халгынын тарихи Османлы султанларынын
щямин халгларын азадлыьыны неъя тямин етдийнин ясил
мащиййятини эюстярди.

ХВЫ ясрдяки Османлы-Иран мцщарибяляри юз характери
етибары иля ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя Авропа феодалларынын апардыгла-
ры Сялиб мцщарибяляринин башга бир формасы иди.

Ы Султан Сялимин юлцмцндян сонра оьлу Султан Сцлей-
ман Гази (1519-1566) онун сийасятини давам етдирди. О, юз
щакимиййяти дюврцндя Азярбайъан цзяриня дюрд дяфя щцъум
етди вя бцтцн щярби сяфярляриндя Кцрдцстан торпаьы онун
мцщарибя мейданы олду. Султан Сцлейман Гази заманында
кцрдляр цзяриндяки игтисади сийаси вя мяняви тязйиг даща да
артды, дахили мухтариййят ясасында баьланан Османлы –
Кцрдцстан мцгавиляси тамамиля унудулду вя кцрд ямирлик-
ляриня гаршы ачыг тяъавцзя башланды. «Шяряфнамя» дяки мялу-
мата эюря щяля 1518-ъи илдя Келс яйаляти гясб едилиб султанын
хцсуси торпаьына ялавя едилмишди (76, 223).

Ейни заманда Етаг ямирлийинин бир щиссяси дя султан
торпаьына гатылды (76, 247).

1531-ъи илдя Султан Сцлейман Гази Бидлис ямирлийини
гясб етмяк цчцн Дийарбякир щакими Фил паша вя Юлмя Тякя-
лунун башчылыьы иля щямин ямирлийин цзяриня 50 мин няфярлик
гошун эюндярди. Цч ил давам едян бу вурушма нятиъясиндя
Бидлис ямири Шяряф хан юлдцрцлдц вя минлярля кцрд аиляси мящв
едилди. Лакин Бидлис вилайяти Шяряф ханын оьлу Шямсяддинин
ялиндя галды. 1535-ъи илдя Султан Сцлейман щямин ямирлийи
щийля иля гясб едиб Юлмя Тякялуйа тапшырды. Ямир Шямсяддин
ися Тябризя эедяряк Ы Шащ Тящмасибя табе олду (76, 443).
Султан Сцлейман Гази Ъябгяъцр ямири Сцбщан бяйи юлдцрцб
щямин вилайяти Османлы задяэанларындан бириня верди. Сул-
тан бязи тайфа башчыларыны мцхтялиф бящанялярля арадан
эютцрцр вя онларын торпагларыны гясб едирди. Бидлиси гейд едир
ки: «Рязги тайфасынын башчысы Шащым бяй бязи иттищамларла
султан тяряфиндян юлдцрцлдц, онун ямирлийи Османлы задяэ-
анларына верилди» (76, 247).

Беляликля, Султан щюкумяти тяряфиндян тятбиг едилян бу
ядалятсизлийя гаршы кцрд халгы ъидди мцгавимят эюстярир,
силащлы мцбаризя апарыр вя йахуд да вятянини тярк етмяйя
мяъбур олурду. Бидлиси йазыр ки: «Агакис ямирлийи Султан
Сцлейман Гази тяряфиндян гясб едилиб Османлы задяэанлары-
на верилдийи цчцн щямин ямирлийин ясл варисляриндян Яркямяз
бяй, рущи хястялийя тутулду, Бящаяддин ися юз йурдуну тярк
едяряк Ярябистана эетди» (76, 220).

Османлы султанлары кцрд ямирляриндян чохлу пул вя
щядиййяляр алдыгдан сонра бир ямирлийин щюкмцнц бир нечя
няфяря верирдиляр. Беляликля дя кцрд тайфаларыны бир – бириня
гаршы гойурдулар. ХВЫ ясрдя Крдган ямирлийиндя олан
Минар кянди дя османлылар тяряфиндян беля сатылды вя нятиъя-
дя бу Насир бяй иля Шащгулу бяй арасында тайфа мцщарибяси-
ня сябяб олду. Лакин Шащгулу бяй чохлу пул вя щядиййялярля
Истамбула эетдийи цчцн Насир бяйя галиб эялди. Бидлиси бу
щадисядян бящс едяряк йазыр ки: «Насир бяй вя 30 няфяр йол-
дашы султан тяряфиндян юлдцрцлдц, башгаларына ибрят олмаг
цчцн ъяназяляри йол кянарындакы аьаълардан асылды» (76, 242-
243).

Нящайят, Султан Сцлейман Гази 1533-ъц илдя Азяр-
байъан, 1534-ъц илдя ися Баьдад цзяриня щцъум етдийи
заман, Кцрдцстан яразиси мцщарибя мейданына чеврилди вя
кцрд тайфалары гарят едилди. Беляликля, Османлы-Иран мцщари-
бяляри кцрд халгы цчцн ян фялакятли бир щадися олду. Бу мцща-
рибялярдян йалныз Османлы вя Гызылбаш задяэанлары вя бязян
дя кцрд тайфа башчылары зящмяткешлярин ганы щесабына варла-
нырды. Бидлиси эюстярир ки; Ъязиря щюкмдары Бядр бяй Султан
Сцлейман Газинин 1533-ъц илдяки Тябриз, Баьдад вя Ван
мцщарибяляриндя иштирак етмишдир. Онун эцндялик гонаглыг
хяръи 500 дирщям34, сящяр-ахшам хяръи ися 100 дирщям олур-
ду (76, 127). «Мялумдур ки, бу аьыр хяръляр гарятедиъи
мцщарибяляр вя зящмяткешлярин истисмары щесабына юдянилирди.

Беляликля, мянбяляриндян айдын олур ки, ХВЫ яср кцрд
халгынын тарихиндя ян аьыр вурушмалар дюврцнцн башланмасы
олмушдур. Щямин ясрдян сонра онсуз да там мцстягил
олмайан кцрд ямирликляри юз  мцстягилликлярини итирди. Йалныз
бир нечя кцрд тайфасы бюйцк гырьынлар вя цсйанлар бащасына
бир заман мцстягил йашайа билди.

ХВЫ ясрдя Кцрдцстанла гоншу олан Ермянистан вя
Эцръцстан да дяфялярля Османлы-Иран щцъумларына  мяруз
галмышдыр. 1543-ъц илдя Ярзрум щакими Муса паша Эцръц-
стана щцъум етди. Лакин эцръц халгы галиб эялди вя Муса
паша юлдцрцлдц. Бу щадисядян щиддятлянян Султан Сцлейман
Гази Эцръцстанын йандырылмасыны ямр етди. Щясян бяй
Румлу йазыр ки: «Хадим паша Дийарбякир ордусу иля Эцръц-
стана щцъум етди, о мащалын бир сыра кяндлярини йандырды вя
эери гайытды» (59,  306). Эцръц халгы юз вятянинин истиглалийй-
ятини мцдафия етмяк мягсядиля вурушмаларда Османлы
щюкумятинин амансыз ъинайят вя гарятляриня мяруз галырды.

Мянбялярдяки мялумата эюря 1549-ъу илдя Ван щакими
Искяндяр паша Кцрдцстан ордусу иля бирликдя Иряван цзяриня
щцъум етди вя бир чох шящяр вя кяндляри гарят едиб йандыр-
дыгдан сонра эери гайытды (59, 342).

Беляликля, мялум олур ки, Османлы вя Иран дювлятляри
азлыгда галан халгларын юлкясини гарят етмякдян башга, щям
дя о халгын варлыьыны мящв едирдиляр. Бу ики истилачы дювлят
арасындакы мцщарибяляр мцвяггяти сурятдя дайандыьы
заман беля кцрд тайфалары бир-бириня гаршы гойулурду.

ХВЫ яср бойу Сяфявиляр щакимиййятиня гаршы чыхан кцрд
тайфалары Османлы султаны тяряфиндян, Османлы сцлалясиня
гаршы чыхан кцрд тайфалары ися Сяфявиляр тяряфиндян щюрмятля
гябул едилиб вя щятта мцкафатлар алырдылар. «Шяряфнамя» дя
гейд едилир ки: «Ы Шащ Тящмасибдян цз дюндярян вя Султан
Сцлейман Газийя табе олан Мащмуди тайфасынын башчысы
Хан Мящяммядин  мадди тяминаты цчцн Дийарбякир хязи-
нясиндян эцндя 100 ахъа мааш тяйин едилмишдир» (76, 304).

1541-ъи илдя Султан Сцлейман Гази Ы Шащ Тящмасибя
табе олан Мукри тайфасы цзяриня басгын едир. Бу басгын
заманы Ярдялан яйаляти гарят едилир вя бир чох кцрд аиляси
евсиз-ешиксиз галыр. Цмумиййятля, кцрд халгынын тарихи бу
кими гардаш гырьынлары вя фялакятли щадисялярля долудур.

Узун заман давам едян бу вязиййят Шяргин ян гядим
халгларындан бири олан кцрдлярин там ясарят алтына дцшмяси-
ня зямин йаратмышдыр.

1552-ъи илдя Щаъы бяй Дцмбилини юлдцрян Мащмуди
тайфасынын башчысы Щясян бяйи, Султан гызыл гылафлы гылынъла
мцкафатландырды. Бидлиси йазыр ки: «Султан Мащмуди тайфасы-
на мцкафат олараг 30 мин мал-даварыны йайлаг-гышлаг верэи-
синдян дя азад етди» (76, 307).

Беляликля, султан сийасяти гардаш бир халгы бир-бириня
гаршы гойараг вятянинин йайлаг вя гышлаьында мал-давар
сахламаг щцгугу вермякля ону мцкафатландырырды. Султан
Сцлейман Гази Ярдялан яйалятини ишьал етмяк цчцн дюрд
дяфя ганлы мцщарибя тяшкил етди. Бидлиси гейд едир ки: «О, йал-
ныз 19 илдян сонра 1561-ъи илдя Ярдялан яйалятини Османлы
торпаьына гата билмишдир» (76, 84-87).

Султан щюкумяти кцрд тайфа башчыларына юз ирси ямирлик
щцгугуну вермяк цчцн ону яввял Сяфявиляр дювлятиня гаршы
басгына эюндярир вя мцвяффягиййятля гайытдыгдан сонра,
ямирлик щюкмцнц верирди. 1563-ъц илдя вязир Искяндяр паша
Щегари ямирлийини Зейнал бяйя вермяк цчцн ону Азярбайъ-
анда йашайан кцрд тайфаларыны гарят етмяйя эюндярди. Зей-
нал бяй Салмас нащийясиндя гардашы Байяндур бяйля цз-цзя
эялди. Ики гардаш арасында баш верян мцщарибя нятиъясиндя
Байяндур бяй мяьлуб олду. Кцрдлярдян чоху юлдцрцлдц вя
ясир алынды. Бидлиси эюстярир ки: «Зейнал бяй бюйцк гянимятля
вязирин йанына эялди вя беляликля дя, Щегари ямири тяйин олду»
(76, 101-102).

Кцрд халгы цчцн нисбятян сакит щяйат ЫЫ Султан Сялим
заманында (1566-1574) мцмкцн олмушдур. Чцнки онун
дюврцндя Османлы-Иран мцщарибяляри баш вермямишди.
Лакин ЫЫЫ Султан Мурадын заманында (1574-1594) кцтля-
ви кцрд гырьыны вя Османлы-Иран мцщарибяляри йенидян
башлады.
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(1875 -1920)
Dümbüli kürd tayfasından olan Fətəli (Fəth

Əli) Xan İsgəndər Xan oğlu Xoyski 1875-ci ildə
Şəki şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası
rus ordusunun general-leytenantı idi. Onların
əsli İran Azərbaycanın Xoy şəhərindəndir. 

F.Xoyski 1918-ci il dekabrın 26-da təşkil
etdiyi III hökumət kabinəsində də Nazirlər
Şurasının sədri və Xarici İşlər naziri vəzifəsini
tuturdu. Məhz onun dövründə Azərbaycan
dövlət orqanlarının özülü qoyulmuşdu.
Müstəmləkə siyasətinin rəmzi olan Yelizavetpol
şəhəri və quberniyasının yenidən Gəncə və
Gəncə quberniyası adlandırılması, Qaryagin
qəzasının Cəbrail qəzası adı ilə əvəz edilməsi,
çoxpartiyalı parlament sisteminin yaradılması,
Azərbaycan Cümhuriyyətinin pul və poçt
markalarının buraxılması, ana dilində məktəb
və seminariyaların açılması və digər mütərəqqi
tədbirlər Xan Xoyskinin rəhbərlik etdiyi
hökumət kabinələri dövründə həyata keçir-
ilməyə başlanmışdı.

Fətəli Xan Xoyski görkəmli dövlət xadi-
mi idi

Dümbüli kürd tayfasından olan Fətəli (Fəth
Əli) Xan İsgəndər Xan oğlu Xoyski 1875-ci ildə
Şəki şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası
rus ordusunun general-leytenantı idi. Onların
əsli İran Azərbaycanın Xoy şəhərindəndir. 

F.Xoyski 1918-ci il dekabrın 26-da təşkil
etdiyi III hökumət kabinəsində də Nazirlər
Şurasının sədri və Xarici İşlər naziri vəzifəsini
tuturdu. Məhz onun dövründə Azərbaycan
dövlət orqanlarının özülü qoyulmuşdu.
Müstəmləkə siyasətinin rəmzi olan Yelizavetpol
şəhəri və quberniyasının yenidən Gəncə və
Gəncə quberniyası adlandırılması, Qaryagin
qəzasının Cəbrail qəzası adı ilə əvəz edilməsi,
çoxpartiyalı parlament sisteminin yaradılması,
Azərbaycan Cümhuriyyətinin pul və poçt
markalarının buraxılması, ana dilində məktəb
və seminariyaların açılması və digər mütərəqqi
tədbirlər Xan Xoyskinin rəhbərlik etdiyi
hökumət kabinələri dövründə həyata keçir-
ilməyə başlanmışdı.

XX əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda
güclənməyə və genişlənməyə başlayan milli
azadlıq hərəkatı millətinin qabaqcıl övladlarının
səyi ilə düzgün istiqamətləndirilərək qalibiyyətlə
başa çatdırılmış və 1918-ci il mayın 28-də
bütün müsəlman Şərqində ilk demokratik
respublikanın yaradılması ilə nəticələnmişdi.
Milləti bu müqəddəs amala doğru aparan
görkəmli siyasi və dövlət xadimlərindən biri də
Fətəli xan Xoyski olmuşdur.

1875-ci il dekabr ayının 7-də Şəki
şəhərində anadan olmuş Fəitəli xan Xoyskinin
atası İsgəndər xan əslən Cənubi Azərbaycanın
Xoy şəhərindəndir. Buradan Qafqaza, Azər-
baycanın Nuxa qəzasına köçmüş və Nuxada
ailə həyatı qurmuşdur. İsgəndər xan rus
ordusunda general-leytenant rütbəsindək yük-
səlmişdir. İsgəndər xanın Cahangir xan,
Hüseynqulu xan, Fətəli xan və Rüstəm xan adlı
dörd oğlu olmuşdur. Onlardan Fətəli xan ilə
Rüstəm xan Moskva Universitetinin hüquq
fakültəsini bitirmişdilər (muvafiq olaraq 1901 və
1913-cü illərdə). Hər ikisi uzun müddət rus
ədliyyəsində prokuror, sonra isə vəkil
işləmişdilər (Hüseyn Aypara Azərbaycan icti-
mai mübarizəsi tarixi, Bakı, 1991, səh 235-
236). Mövsüm Əliyevin Rüstəm xan Xoyski
haqqında məqaləsində (“Odlar yurdu”, 1990-cı
il, iyun, № 12-13) oxuyuruq ki, Xoyskilərin əsli-
nəsli Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərindəndir.
Onların nəslinin adı Dünbülü Batman Qılıncdır.
1803-1806-cı illərdə Azərbaycanı işğal edən
rus ordusunun komandanı general Sisianov
Peterburqa göndərdiyi raportda Fətəli xanın ulu
babası, Xoy xanı olan Cəfərqulu xanı Xan
Xoyski kimi təqdim etmişdir. Həmin dövrdən bu
nəsil Rusiyanın müstəmləkəsi olan Azərbay-
canda Xoyski familiyası ilə məşhurlaşmışdır.

1902-1907-ci illərdə Fətəli xan əvvəlcə
Suxumda barışıq hakiminin köməkçisi, sonra
həmin məhkəmədə müstəntiq, daha sonralar
isə Yekaterinador dairə məhkəməsində
prokuror nəzarəti prokurorunun müavini olmuş-
dur. Onu da qeyd edək ki, hələ Moskva Univer-
sitetində təhsil aldığı tələbəlik illərində gənclər
hərəkatına qoşulmuş, Moskva Universitetini
təkcə hüquqşünas kimi deyil, həm də geniş

dünyagörüşlü bir siyasətçi kimi başa vurmuş-
du. 1905-ci ilin avqustunda Nijni Novqorod
şəhərində keçirilən Rusiya müsəlmanlarının I
qurultayında yaradılmış “İttifaqi müslimin” təşk-
ilatının işində fəal iştirak etməsi, hüquq və iqti-
sadiyyat komissiyalarının tərkibindəki gərgin
fəaliyyəti də bu deyilənləri bir daha təsdiq edir-
di. 1907-ci ildə Fətəli xan Xoyski Yelizavetpol
quberniyasından II Dövlət Dumasına deputat
seçilir və Dumanın müsəlman fraksiyasına
daxil olur. Dumadakı fəaliyyətində xüsusilə
aqrar məsələ və onun həlli yolları haqqında
fikirləri böyük əhəmiyyətə malik olmuşdu. Fətəli
xan öz çıxış və təkliflərində çarizmin aqrar
məsələnin həllində də müstəmləkəçilik siyasəti
yeritməsini pisləyir və göstərirdi ki, bu
məsələdə yerli xalqların hüquqlarının bundan
sonra da tapdalanmasına heç bir vəchlə yol
vermək olmaz və çarizmin köçürmə siyasəti
torpaq məsələsi ədalətli həllini tapana qədər

dayandırılmalıdır.
1996-cı il yanvarın 6-da “Azərbaycan”

qəzetində Dilarə Seyidzadə və Asif Rüstəmlin-
in dərc etdirdikləri “Vətənə, xalqa sədaqət
rəmzi” adlı məqalədə göstərilir ki, F.Xoyski dep-
utat səlahiyyətlərindən istifadə edərək həmkar-
ları X.Xasməmmədov və M.Mahmudovla bir-
likdə Rusiyanın Müdafiə Nazirinə sorğu
göndərmiş, hərbi səhra məhkəməsinin ölüm
hökmü çıxardığı qafqazlı hərbçilərin əfv olun-
masını xahiş etmişdi. Xoyski eyni zamanda
mayın 18-də 173 deputatın imzası ilə milli və
dini fərqlərə görə vətəndaşların siyasi və mülki
hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunların ləğv
olunması haqqında Dövlət Dumasına layihə
təqdim etmişdir. Yalnız 1907-ci il iyunun 3-də
Dövlət Dumasının qovulması həmin layihənin
müzakirəsinə imkan verməmişdir. Bir sözlə,
F.Xoyski xalqının mənafeyi ilə bağlı bütün
məsələlər ətrafında öz fikrini bildirmək üçün
Duma tribunasından məharətlə istifadə
etmişdir. Görünür, bu sahədə əldə edilən
təcrübə F.Xoyskinin sonrakı siyasi fəaliyyətində
də silinməz izlər buraxmışdır. O, 1908-ci ildən
1917-ci ilin əvvəllərinə kimi əvvəlcə Gəncə,
sonra isə Bakı dairə məhkəmələrində andlı
müvəkkil və hüquq məsləhətçisi işləsə də,
siyasi xadim kimi fəaliyyətini dayandırmamış və
xalq arasında böyük nüfuz qazanmışdır.

Rusiyada 1917-ci il Fevral inqilabından
sonra yaranmış əlverişli şəraitdə onun dərhal
geniş siyasi fəaliyyətə qoşulması da həmin
sahədə artıq zəngin təcrübə qazanmasından
irəli gəlmişdi. O, 1917-ci ilin martında Bakıda
yaradılmış Milli Müsəlman Şurası müvəqqəti
İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçilir. Həmin ilin
aprelində isə Bakıda çağırılmış Ümumqafqaz
Müsəlmanları Qurultayında iştirak edir.

1918-ci il fevralın 23-də Tiflisdə
Zaqafqaziya qanunvericilik orqanı olan Ümum-
rusiya Müəssislər Məclisinə seçilmiş deputat-
lardan ibarət Zaqafqaziya seymi fəaliyyətə
başlayır. Seymin müsəlman fraksiyasına
F.Xoyski də daxil idi.

1918-ci il aprelin 22-də Zaqafqaziya Seymi
müstəqil Zaqafqaziya Federativ Respublikasını
yaratdı. Aprelin 26-da yaradılmış yeni
Zaqafqaziya hökumətində F.Xoyski ədliyyə
naziri vəzifəsini tutdu. Lakin Zaqafqaziya Fed-
erasiyası da nə xarici, nə də daxili siyasətdə elə
bir mühüm dəyişikliyə nail ola bilmədi, daha

doğrusu, çox mürəkkəb siyasi vəziyyətdə
Zaqafqaziyanın üç əsas millətinin iradəsini
ifadə etməyə qadir olmadığını nümayiş etdirdi.
1918-ci il mayın 26-da son iclasına toplaşmış
Seymi gürcü nümayəndələri tərk edərək Gür-
cüstanın istiqlaliyyətini elan edirlər. Mayın 27-
də F.Xoyskinin də daxil olduğu Seymin azər-
baycanlı deputatları Azərbaycan Milli Şurasını
yaradırlar. Mayın 28-də Milli Şura Azərbay-
canın istiqlaliyyəti haqqında bəyannaməni elan
edir və hökuməti təşkil etməyi F.Xoyskiyə
tapşırır. Həmin gün F.Xoyskinin təqdimatı ilə
Nazirlər Şurasının tərkibi təsdiq edilir.

May ayının 30-da o zamankı dünyanın 20-
yə yaxın əsas mərkəzlərinə aşağıdakı məz-
munda radio-teleqram göndərilir: “Xarici işlər
nazirinə. Gürcüstanın çıxması və Zaqafqaziya
Federativ Respublikasının dağılması ilə Azər-
baycan Milli Şurası 1918-ci il mayın 28-də
Şərqi və Cənubi Zaqafqaziyadan ibarət olan
Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan etmiş, Azər-
baycan Respublikasını yaratmışdır. Deyilənləri
nəzərinizə çatdıraraq, zati-alinizdən bu barədə
hökumətinizə xəbər vermənizi rica edirəm. Milli
hökumətim müvəqqəti olaraq Yelizavetopol
şəhərində yerləşir. İmza Xoyski, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Şurasının sədri”.

Azərbaycan hökumətinin ilk addımlarından
biri 1920-ci il iyunun 4-də Osmanlı imperator-
luğu ilə “Sülh və dostluq” müqaviləsi imzala-
ması oldu. Bu müqavilə ilə Türkiyə Azərbay-
canın müstəqilliyini tanıyan ilk xarici dövlət kimi
ona hərbi yardım göstərdi. Sonralar bu müqav-
ilənin zəruriliyi Fətəli xan Xoyskinin 1918-ci il
dekabrın 7-də Azərbaycan parlamentinin
açılışındakı nitqində belə şərh edilirdi: “Türkiyə
Azərbaycan sülhnaməsinin bir maddəsinə görə
məmləkətimizə nə vaxt lazım olsa,
hüququmuzun müdafiəsi üçün türklər bizə bir
qədər əsgər verməli idilər. Ona görədir ki,
darda qaldıqda bu çarəyə tənəssül edildi.

Bizim xaricdən qüvvə almaq üçün başqa
millət və dövlətə müraciət etməyimiz bəzi
şəraitdən mümkün deyildi: müraciət etsəydik
də bir nəticə hasil olmazdı, ona görə də dindaş
və millətdaşımız olan Türkiyəyə müraciət edil-
di”.

1918-ci il iyunun 16-da Milli Şura və
hökumət Gəncəyə köçdü. İyunun 17-də isə
Milli hökümət o zaman türklərlə münasibətdə
yaranmış gərginliyi aradan qaldırmağa müvəf-
fəq oldu. Həmin gün Milli Şuranın Gəncədə
keçirilən iclasında Azərbaycan Milli Şurasının
buraxılması, bütün qanunverici və icra
hakimiyyətinin Azərbaycan müvəqqəti
hökumətinin əlində cəmləşdirilməsi haqda iki
mühüm qərar qəbul edildi. Milli Şura
F.Xoyskinin müxtəlif partiyaların
nümayəndələrindən təşkil etdiyi yeni hökuməti
təsdiq etdi. Hökumət proqramı ilə çıxış edən
F.Xoyski bildirdi ki, onun başlıca vəzifəsi Azər-
baycanın azadlıq və istiqlaliyyəti uğrunda
mübarizə aparmaqdır. F.Xoyskinin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan hökuməti ilk növbədə dövlət
aparatının təşkili işini davam etdirir. Nazirlər
Şurası və ayrı-ayrı nazirliklərin aparatı yaradılır.
İyunun 19-da Azərbaycan ərazisində hərbi
vəziyyət elan olunur. İyunun 27-də Azərbaycan
dili dövlət dili elan edilir. Avqustun 11-də hərbi
mükəlləfiyyət haqqında qənun qəbul olunur. Bir
sözlə, paytaxt Bakıya köçürülənə qədər
F.Xoyski hökuməti ölkənin iqtisadi və siyasi
həyatı ilə bağlı bir sıra mühüm tədbirlər də həy-
ata keçirmişdi (poçt-teleqraf, pul məsələsi və
s.). Hökumətin bu dövrdəki fəaliyyətini F.Xoys-
ki obrazlı şəkildə “təlatüm içərisində qayalar
arasında nazik taxta qayıqda gedən gəmiçinin
vəziyyətinə” bənzətmiş və göstərmişdi ki, gərək
həmin gəmiçi vəziyyətində bulunan hökumət
qayığını elə aparmalı idi ki, daşa dəyib dağıl-
masın.

1918-ci ilin sentyabrın 15-də Bakı şəhəri
azad edildikdən dərhal sonra, yəni sentyabrın
17-də ADR hökuməti Bakıya köçür. Bakı Azər-
baycan dövlətinin paytaxtı elan olunur.

1918-ci il noyabrın 9-da F.Xoyskinin
məruzəsi üzrə Azərbaycan hökuməti Azərbay-
canın üçrəngli milli bayrağını təsdiq edir.

Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə Azərbay-
canda çox mürəkkəb bir vəziyyət yaranmışdı.
Yəni, Birinci Dünya müharibəsində məğlub
olmuş Türkiyə hökuməti 1918-ci il oktyabrın 30-

da imzaladığı Mudros barışıcı əsasında öz
qoşunlarını Azərbaycandan çıxarmış, noyabrın
17-də isə ingilislər Bakıya gəlmişdilər. Hələ
daha əvvəl Ənzəlidə ingilis komandanlığı ilə
aparılan danışıqlar heç bir müsbət nəticə ver-
məmişdi.

Azərbaycan Milli Şurası belə çətin bir anda
1918-ci il noyabrın 19-dakı iclasında 120
nəfərdən ibarət Azərbaycan parlamenti yarat-
maq haqqında hökumətin təqdim etdiyi qanun
layihəsini bəyəndi.

Yeni yaradılmış Azərbaycan Respublikası
parlamentinin 1918-ci il ilk iclasında F.Xoyski
hökumətin çox mürəkkəb tarixi şəraitdə
gördüyü işlər haqqında hesabat verir. Parla-
ment hökumətin təşkilini və ona rəhbərliyi
yenidən F.Xoyskiyə tapşırır. Dekabrın 26-da
Fətəli xan hökumət proqramı və hökumətin
tərkibi barədə parlamentdə çıxış edir. Bu
hökumətdə F.Xoyski həm də xarici işlər naziri
vəzifəsini tutur. 1919-cu ilin martında yaranmış
böhranla əlaqədar F.Xoyski hökuməti istefaya
çıxmışdı. Lakin F.Xoyski bundan sonra da
siyasi fəaliyyətini davam etdirmişdi. Azərbay-
can parlamentinin üzvü kimi, Fətəli xan siyasi,
iqtisadi və maliyyə iclaslarının müzakirələrində
yaxından iştirak edirdi. 1919-cu ilin dekabrında
isə N.Yusifbəylinin təşkil etdiyi hökumətdə xari-
ci işlər naziri vəzifəsini tutmuş və 1920-ci ilin
aprel hadisələrinə qədər həmin vəzifədə
çalışmışdı.

ADR-in süqutundan sonra Tiflis şəhərinə
mühacirət etmiş F.Xoyski həmin il iyunun 19-da
orada muzdlu erməni quldurları tərəfindən
qətlə yetirilmişdi.

Yeri gəlmişkən, ADR-in tanınmış xadim-
lərindən biri X.Xasməmmədov 1933-cü ildə
İstanbulda çıxan “Azərbaycan yurt bilgisi” jur-
nalında dərc etdirdiyi məqalə F.Xoyskini 28
mayın böyük qurbanı adlandırmış və böyük bir
ümidlə bildirmişdi: “Şübhəsiz bir gün gələcək,
Azəri türkləri də milli cümhuriyyətin bu fətrət
(durğunluq) dövründən qurtulmuş olacaqdır.
İştə o zaman hürr məmləkətimizin mədyun
(borclu) və həqiqətli övladları, qürbət ellərin
mətruk (tərk edilmiş) məzarıstanında istirahət
edən mərhum Fətəli xanın baniyələrini, onun
qəlbimizdə yaşayan əziz ruhu ilə bərabər milli
yurda, çox görmüş və keçirmiş zavallı ölkəmizə
nəql edəcək və şairin dediyi kimi ona kimsənin
irişəməyəcəyi iftixarlı bir abidə dikəldəcəkdir”.

Bunu bizim həm vicdanımız və həm də
milli qürurumuz tələb etməkdədir” (“Dalğa”
qəzeti, 18 may - 3 iyun, 1991-ci il).

F.Xoyskinin qohumları barədə. Yuxarıda
göstərdiyimiz kimi, Fətəli xanın kiçik qardaşı
Rüstəm xan da Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatında mühüm rol oynamış
şəxsiyyətlərdəndir. O, qardaşının təşkil etdiyi ilk
hökumətdə dəftərxana müdiri təyin olunmuş,
1919-cu il yanvarın 1-dək bu vəzifədə
qalmışdır. 1918-ci il dekabrın 22-də F.Xoyskinin
üçüncü hökumət kabinəsində sosial-təminat
naziri təyin edilmişdi. O, sonralar N. Yusif-
bəylinin təşkil etdiyi birinci (14.09.1919)
kabinədə sosial təminat, ikinci (24.12.1919)
kabinədə isə sosial təminat və səhiyyə nazirinin
müavini olmuşdur.

1920-ci ilin aprelindən sonra Azərb. SSR
Dövlət Plan Komitəsində hüquq məsləhətçisi
işləmiş, ilin sonunda Moskvaya köçərək orada
ailə həyatı qurmuş və müxtəlif dövlət vəz-
ifələrində çalışmışdır. F.Xoyski 1948-ci ildə
Moskvada vəfat etmiş Novodeviçye qəbiristan-
lığında dəfn olunmuşdur. Mövsüm Əliyevin
Rüstəm xan Xoyski haqqında yazdığı
məqalədən aydın olur ki, Fətəli xanın böyük
qardaşı Hüseynqulu xan ABŞ-a mühacirət
etmişdir. Çünki əmisi haqqında məlumatları
məhz Hüseynqulu xanın oğlu Zahid xan Xoylu
1989-cu il avqust ayının 18-də ona bildirmişdir.

“Aydınlıq” qəzetinin 1990-cı il 4 avqust
tarixli sayında E.Ağamalıyevanın “Fətəli xanın
yadigarı” adldı məqaləsi dərc olunmuşdur.
Fətəli xan Xoyskinin qızı Tamara xanım
Hüseynova — Xoyskaya Mirzə Davud
Hüseynova ərə getmiş, 1938-ci ildə onun gül-
lələnməsindən sonra 19 il həbsxanalarda,
düşərgələrdə yaşamağa məcbur olunmuşdu.
Tamara xanım yalnız 1955-ci ildə bəraət qaza-
naraq vətənə qayıtmış, 60-70-ci illərdə Azər-
baycan Dövlət Plan Komitəsində işləmişdir.

FƏTƏLİ XAN İSGƏNDƏRXAN OĞLU XOYSKİ, DÜMBÜLÜ KÜRD TAYFASINDAN OLAN MƏŞHUR
AZƏRBAYCAN KÜRDÜDÜR. O, AZƏRBAYCAN CUMHURİYYƏTİNİN BAŞ NAZİRİ OLMUŞDUR
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Səlahəddin Əyyubi: "Allah bütün
Fələstin üzərində qələbəni mənə
verərsə, onda mən torpaqlarımı
böləcəm, bunu da vəsiyyətimdə yaza-
cam. Sonra da gəmiyə minib, frankları
onların uzaq ölkələrinə qədər təqib
edəcəm. Mən ya öləcəm, ya da bütün
Yer kürəsini Allaha inanmayanlardan
qurtaracam"

Səlahəddin Əyyubi (tam adı Əl-
Nasir Səlahəddin Yusif ibn Əyyub olub-
Sultan Salahaddin el-Kurdi) (d. 1138 -
ö. 4 Mart 1193). Misir, Suriya, Yəmən
və Fələstin sultanı və Əyyubi
sülaləsinin ilk hökmdarı. 2 Oktyabr
1187-də Qüdsü səlibçilərdən alaraq
şəhərdə 88 il sürmüş xristian ağalığına
son qoymuş, avropalıların ardı ardınca
düzəltdikləri III səlib yürüşünü təsirsiz
hala gətirmişdir. Səlahəddin, ərəb, türk,
kürd və ümumiyyətlə müsəlman
aləminin qəhrəmanı hesab olunur.

İlk illəri
Səlahəddin təxminən 1138-ci ildə

müasir İraqın Tikrit şəhərində doğulmuş,
kiçik yaşlarında təhsilini davam etdirmək
üçün Dəməşqə göndərilmişdir. Onun
atası Nəcməddin Əyyub, Baalbek əyalə-
tinin əmiri idi. Səlahəddin on il ərzində
Hələb və Mosulun səlcuqlu atabəyi olan
Nürəddin Zənginin sarayında yaşayıb
orada dinşünaslığı öyrənmişdir. İbtidai
hərbi təhsilini Nürəddin Zənginin
sərkərdələrindən biri olan doğma əmisi
Əsadəddin Şirkuhdan almış Səlahəddin,
onunla Misirdə yaradılmış Fatimi xilafət-
inə qarşı döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Nəticədə, o, 1169-cu ildə Misirin vəziri
təyin edildi. Misirdə Səlahəddinin çiyin-
lərinə düşmüş əsas vəzifə ölkəni I Amal-
rikin başçılıq etdiyi Qüds səlibçi krallığı-
na qarşı müdafiə etmək idi. Hamı
Səlahəddinin bu vəzifədə uzun çək-
məyəcəyinə inanırdı, çünki ondan əvvəl
Misirdə qısa müddət ərzində bir çox
hökümət dəyişmişdi. Buna səbəb, biri
birinin ardınca taxta çıxmış kiçik yaşlı
xəlifələrin maraqlarını təmsil edən vəzir-
lər arasında gedən rəqabət olmuşdur.
Öncə Səlahəddin ətrafına Suriya sün-
nilərindən ibarət bir qrup şəxsi yığdığına
görə Misir ordusuna nəzarət edə bilmir-
di, çünki sonuncu əsasən şiələrdən
ibarət idi. Onların (yəni şiələrin)
maraqlarının əsas müdafiəçisi hesab
olunan xəlifə Əl-Ədid 1171-ci ildə vəfat
etdikdən sonra, taxta yeni Abbasi
sülaləsinin nümayəndəsi olan Əl-Müstə-
di çıxdı ki, o da sünni idi. Səlahəddinin
təkidi ilə, Bağdaddakı üləmalar cümə
namazları zamanı artıq Əl-Müstədini
vəsf etməyə başladılar. Artıq bütün
Misirin hakimi olan Səlahəddin rəsmi
olaraq hələ də Nürəddin Zənginin
nümayəndəsi hesab olunurdu. Sonuncu
da öz növbəsində Bağdadda oturan
Abbasi xəlifəsinin hakimiyyətini tanıyırdı.

Səlahəddin Misirin iqtisadiyyatını
canlandırıb, ölkənin ordusunu təkmil-
ləşdirdi. Atasının tövsiyyələrinə qulaq
asaraq, özünü Nürəddin Zəngi ilə hər
hansı münaqişədən qoruya bildi. Yalnız
Nürəddin Zəngi 1174-cü ildə vəfat
etdikdən sonra, Səlahəddin ciddi hərbi
əməliyyatlara başladı: əvvəlcə kiçik
müsəlman dövlətlərinə, sonra isə
səlibçilərə qarşı.

İndi Səlahəddin artıq Misir sultanı
adını daşıyırdı. Bununla o, yeni Əyyubi
sülaləsinin əsasını qoyaraq, islamın
sünni məzhəbini Misirin əsas məzhəbi
elan etdi. Səlahəddin öz torpaqlarını
qərbə tərəf genişləndirməyə başladı.

Əmisi Əsadəddin Şirkuhun Fatimi tərəf-
darlarının Nil çayı boyunca üsyanını
yatırtmasından istifadə edən Səlahəd-
din Qırmızı dənizi keçərək Yəmənin
işğalına yollandı. İslamda Səlahəddin
Vəliulla adını daşıyır, o da "Allaha yaxın
olan şəxs" deməkdir.

Səlibçilərə qarşı mübarizə
Səlahəddin iki dəfə, 1170-ci və

1172-ci illərdə, Nürəddin Zəngi tərəfind-
ən Qüds krallığının işğalına yönəlmiş

kampaniyalardan kənarda qaldı, çünki
o, Misir və Suriya arasında "bufer
zonasının" mövcudluğunda maraqlı idi.
Onun fikri ilk olaraq Suriyanı ələ keçir-
mək idi. Nürəddin Zənginin qəfil ölümü
Səlahəddinlə onun arasında yaranmaq-
da olan münaqişənin qarşısını aldı.
Nürəddin Zənginin özündən sonra
qoyub getdiyi oğlu Əs-Saleh İsmayıl Əl-
Məlik hələ uşaq idi və o da 1181-ci ildə
dünyasını dəyişdi.

Nürəddin Zənginin ölümündən
dərhal sonra, Səlahəddin qoşunla
Dəməşqə doğru irəlilədi və şəhər aliləri
tərəfindən qarşılandı. Öz hakimiyyətini
möhkəmləndirmək üçün Səlahəddin
illərin sınağını keçmiş ənənəyə yol atır:
o, Nürəddin Zənginin dul qalmış arvadı
ilə evlənir. Nürəddin Zənginin
hakimiyyəti altında olan iki ən böyük
şəhər - Hələb və Mosul - yalnız sonralar
(1176 və 1186-cı illərdə) Səlahəddin
tərəfindən ələ keçirildi. 20 may 1176-cı
ildə Hələbin mühasirəsi zamanı
Haşaşin adı ilə tanınan gizli bir qrupun
qatilləri Səlahəddini öldürməyə cəhd
etdi. Onun həyatına iki sui-qəsd təşkil
edildi və bunların ikincisi az qalsın Misir
soltanının həyatı bahasına başa
gələcəkdi. Suriyada öz hakimiyyətini
möhkəmləndirməklə məşğul olan
Səlahəddin, səlibçi qoşunları ilə gir-
işdiyi döyüşlərdən adətən müzəffər
çıxırdı. Yalnız 1177-ci il noyabrın 25-i
Montgisard ətrafında baş vermiş döyüş
zamanı Qüds kralı IV Bolduin, Reynald
de Şatiyon və Tampliyer cəngavər-
lərinin birləşmiş qoşunu Səlahəddini
ağır məğlubiyyətə uğratdı. Müsəlman
ordusunun yalnız onda bir hissəsi
Misirə qayıda bildi.

1178-ci ildə Səlahəddin və səlibçi
krallığı arasında atəşkəs elan edildi.
Sonrakı ili Səlahəddin uğradığı məğlu-
biyyətin acı nəticələrini aradan
qaldirmaqla məşğul oldu. Ordusunu
möhkəmləndirdikdən sonra, Səlahəddin
yenidən səlibçilərə qarşı hücuma
keçərək, onları 1179-cu ildə Vadum
Yakob adı ilə tanınan yerdə məğlub
etdi. Ancaq səlibçilərin əks-hücumları
Səlahəddin tərəfindən qəti hərbi cav-
ablara səbəb olurdu. Məsələn, Reynald
de Şatiyon Qırmızı dənizdə yaratdığı
donanma ilə müsəlman zəvvar və tacir-
lərinə basqın edirdi. Buna cavab olaraq,

Səlahəddin 30 gəmidən ibarət donan-
ma düzəldərək 1182-ci ildə Reynald de
Şatiyonu Beyruta hücum etməklə
hədələdi. Öz növbəsində, de Şatiyon
müsəlman dünyasının müqəddəs
şəhərləri olan Məkkə və Mədinəni tala-
mağı söz verdi. Səlahəddinin növbəti
addımı 1183 və 1184-cü illərdə de
Şatiyonun İordaniyada yerləşən Kerak
qalasını mühasirəyə almaq oldu. Bunu
meydan oxumaq kimi anlayan de Şatiy-
on 1185-ci ildə müsəlman zəvvarlarının
karvanına hücum etdi. Qədim fransız
mənbələrinin verdiyi yoxlanılmamış
məlumata görə, bu karvana hücum
zamanı Səlahəddinin bacısi əsir
götürülmüşdü. Həqiqətdə isə, de Şatiy-
onun cəngavərləri Səlahəddinin bacısı
və onun oğlunun olduğu karvana yox,
başqasına basqın etmişdilər.

1187-ci ilin iyulunda Səlahəddinin
qoşunları Qüds krallığının çox hissəsini
geriyə qaytarmağa müvəffəq oldular.
Həmin il iyulun 4-ü Səlahəddinin ordusu
Qüds kraliçasının əri Gi de Luzinyan və
Tripoli hökmdarı III Reymondun birgə
qoşunları ilə Hattin döyüşü zamanı üz-
üzə gəldi. Bu döyüş səlib yürüşləri tar-
ixində dönüş anı hesab olunur. Müsəl-
man ordusu səlibçiləri darmadağın
etmiş, əsirliyə düşən Reynald de Şatiy-
on isə şəxsən Səlahəddin tərəfindən
edam edilmişdir. Gi de Luzinyan əsir
düşsə də, Səlahəddin ona rəhm
etmişdir. Döyüşdən iki gün sonra,
Səlahəddinin əmri ilə səlibçilər arasında
bilavasitə hərbi əmrləri yerinə yetirmək-
lə məşğul olanların boynu vuruldu. Bu
edamlar haqqında Səlahəddinin şəxsi
katibi İmadəddin də yazmışdır: "O,
(Səlahəddin) buyurdu ki, əsirlər edam
olunsun. Onun ətrafında bir çox alim,
sufi və başqa möminlər yığışmışdı;
onların hər biri də qollarını çirməyələrək
və qılınclarını qınından çıxardaraq heç
olmasa bir əsiri edam etməyi Səlahəd-
dindən xahiş edirdi. Səlahəddin xoşbəxt
üzlə taxtında əyləşmişdi. Kafərlər ümid-
siz bir halda idilər."

Tarixçi Bəhaüddinin yazdığına görə,
Səlahəddin Qüdsü səlibçilərdən
almamışdan əvvəl bunları söyləmişdir:

“Mən (Bəhaüddin) Səlahəddinin
yanında olarkən, o, çönüb mənə dedi:
"Allah bütün Fələstin üzərində qələbəni
mənə verərsə, onda mən torpaqlarımı
böləcəm, bunu da vəsiyyətimdə yaza-
cam. Sonra da gəmiyə minib, frankları
onların uzaq ölkələrinə qədər təqib
edəcəm. Mən ya öləcəm, ya da bütün
Yer kürəsini Allaha inanmayanlardan
qurtaracam."

Qısa müddət ərzində, Səlahəddin
səlibçilərin işğal etdiyi demək olar ki
bütün şəhərləri geriyə ala bildi. 88 il
xristianların dayaq nöqtəsi olan Qüds
1187-ci il oktyabrın 2-də nəhayət
Səlahəddinin əlinə keçdi. Əvvəlcə,
Səlahəddin səlibçilərin şəhərdə qalmış
hissələrinə çıxış yolu vermək istəmirdi.
Onun fikrini dəyişdirən o oldu ki, xris-
tianların başçılarından biri Balian İbelin
Qüdsdə yaşayan 3-5 minə yaxın müsəl-
manı öldürməyi və şəhərdəki müsəl-
man incilərini dağıtmağı söz verdi.
Müşavirləri ilə məsləhətləşdikdən
sonra, Səlahəddin səlibçilərin şərtlərini
qəbul etdi. Şəhərdən çıxmaq üçün hər
bir frank girovpulu verməli idi. Bir
çoxlarını girovsuz Qüdsdən buraxması-
na baxmayaraq, Səlahəddin 7-8
minədək qadını qul etdi.

Xristian istehkamlarından yalnız Tir

özünü saxlaya bildi. Şəhərin hökmdarı
Konrad Montferrat Tirin müdafiə xətləri-
ni möhkəmlədib, Səlahəddinin qoşun-
larının iki mühasirəsinə tab gətirə bildi.
1188-ci ildə Gi de Luzinyan azadlığa
buraxılaraq, öz yoldaşı Qüds kraliçası
Sibillanın yanına qayıtdı. 1189-cu ildə
bu kral ailəsi Montferratın məskəni olan
Tiri öz krallığına qatmaq istədi. Lakin
Montferrat, Gi de Luzinyanı kral kimi
tanımaq istəmədi. De Luzinyan və kral-
iça Sibillaya qalan yeganə addım Əkr
şəhərinin mühasirəsi oldu. 

Hattin məğlubiyyəti və Qüdsün
süqutu III səlib yürüşünə səbəb oldu.
Bu məqsədlə İngiltərə və Fransada
xüsusi "Səlahəddin vergisi" yığılmağa
başlandı. Bu yürüş, Əkr qalasını geriyə
qaytara bildi. İngiltərə kralı I Riçard
Əkrdə əsir götürülmüş müsəlmanları
edam etdikdən sonra, Səlahəddinin
əsiri olan frankların da aqibəti buna
bənzər oldu. 1191-ci il sentyabrın 7-i
Səlahəddin və I Riçardın orduları Ərsuf
ətrafında görüşdülər. Bu döyüşdən
səlibçilər qalib çıxdılar. Səlahəddinlə
Riçard arasindakı münasibət hərbi
rəqabətdən başqa qarşılıqlı hörmət
üzərində qurulmuşdu. Məsələn,
İngiltərə kralı döyüşlərin birində yara-
landıqda, Səlahəddin ona özünün şəxsi
təbibinin qulluqlarını təklif etmişdi.
Daha sonra, Ərsuf döyüşündə Riçard
atını itirdikdə, müsəlmanların mərd
soltanı öz rəqibinə iki at yolladı. Fran-
kların düşərgəsində su çatışmamazlığı
haqqında eşitdikdə isə, Səlahəddin
onlara dağlardan yığılmış qar içində
meyvə yolladı. Öz növbəsində, Riçard
öz bacısını Səlahəddinin qardaşına ver-
məyi və Qüdsü onların toy hədiyyəsi
etməyi təklif etdi.

İki hökmdar 1192-ici ildə Ramla
müqaviləsini bağlayaraq, bu qərara
gəldilər ki, Qüds müsəlmanların əlində
qalsın, ancaq bir şərtlə ki, xristian zəv-
varlarına heç bir maneə törədilməsin.
Müqavilənin şərtlərinə görə, Latın kral-
lığı indi Tirdən Caffaya qədər uzanan
ensiz zolaq çərçivəsində yerləşməli idi.

1193-cü il martın 4-ü, I Riçardın
Avropaya qayıtmasından dərhal sonra,
Səlahəddin vəfat etdi. Səlahəddinin
xəzinəsi açıldıqda məlum oldu ki, orada
onun dəfninə belə çatacaq pul yoxdur.
Səxavətli hökmdar var-dövlətinin çox
hissəsini xeyriyyə işlərinə xərcləmişdi.

Səlahəddinin məqbərəsi Dəməşqdə-
ki Üməyya məscidində yerləşir.

Tarixdə necə tanınır?
Xristianlara qarşi apardığı amansız

mübarizəyə baxmayaraq, Səlahəddin
Avropada mərd cəngavər şöhrətini
qazanmışdır. Onun şöhrəti o dərəcəyə
çatmışdır ki, onun haqda epos yazılmış,
və hətta dahi italyan şairi Dante Aliqieri
onu cəhənnəmin xeyirxah dinsizlərin
yaşadığı guşəsində təsvir etmişdir.
Səlahəddin həmçinin Sör Valter Skotun
1825-ci ildə yazdığı Tilsim əsərində də
müsbət şəkildə göstərilmişdir.
Səlibçilərin 1099-cu ildə Qüdsü işğal
etdikdən sonra törətdikləri vəhşiliklərə
baxmayaraq, Səlahəddin girov pulunu
ödəyən sıravi katolikləri və hətta xrist-
ian döyüşçülərini əfv etdi. Yunan
pravoslav məzhəbinin tərəfdarları ilə
daha yaxşı rəftar olunurdu, çünki onlar
səlibçilərə qarşı çıxış etmişdilər.
Səlahəddin və onun yaşadığı dövr
haqqında maraqlı məlumat Tariq Əlinin
müəllifi olduğu Səlahəddinin Kitabı
romanında verilir.

Qüdsün xilaskarı Sultan  Səlahəddin Əyyubi - əl-Kurdi
Bu gün dünya tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdırmış İslam Dünyasının Sultanı Sultan Salahaddin əl-Kurdinın yeri görünür
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VƏTƏN  YADA  DÜŞÜBDÜ
Dəlidağım cəlladların, şərəfsizin, yadındı,
Gəlinqaya kimsəsizdi, başı kəsik qadındı.
Ay eloğlu susmaq olmaz, bu ki, sənin adındı,
Yağı düsmən hayasızdı, əxlaqsızdı, çaşıbdı,
Vətənsizəm, Vətən oğlu, Vətən yada düşübdü!

Sarıyerim dərdimizdən, saralıbdı, solubdu,
Istisuyum kövrəlibdi, göz yaşına dönübdü.
Tərtər çayı aşıb-daşmır, intizardan donubdu,
Həsrətimiz, dəhşətimiz  ürəklərdə coşubdu,
Vətənsizəm,  Vətən oğlu, Vətən yada düşübdü!

Qərib çaylar, görən yenə şaqqıldayır, çağlayır?
Kədərimiz, ah-naləmiz şiş qayanı  dağlayır,
Kəmər qaya gecə-gündüz kədərlənir, ağlayır,
Dərdlərimdən , ah-vayımdan başım yaman şişibdi,
Vətənsizəm, Vətən oğlu, Vətən yada düşübdü!

Daşlıtəpə, biz olmadan kəklikotun oldumu?
Qantəpərin, gicirtkanın, yarpızın da soldumu?
Ətəyində sarıbulaq göz yaşına doldumu?
Bu həsrətdən, intizardan bağrımbaşı bişibdi,
Vətənsizəm, Vətən oğlu, Vətən yada düşübdü!

Bilirəm ki, qənşərqüzey qəribsiyib ağlıyır,
Dərindərə bizsiz qalıb, gecə-gündüz zarıyır,
Illərdi ki, maral uçan, öz maralın arayır,
Qartal uçmur, dağ keçisi zirvələrdən düşübdü,
Vətənsizəm, Vətən oğlu, Vətən yada düşübdü!

Gəl-gəl bulaq darıxıbdı, gəl-gəl  deyir elinə,
Şır-şır bulaq şırıldamır, düşüb düşmən əlinə,
Nişdər suyu qan ağlayır, dönüb gözyaş selinə,
Sellər-sular,  qəzəbindən şaqqıldayıb, daşıbdı,
Vətənsizəm, Vətən oğlu, Vətən yada düşubdu!

Allahımız  bil, böyükdür, qəm eyləmə ay Küskün,
Qismət olar İnşallah, bacandan cıxar tüstün,
Yurddan köşkün düşənlərin yurda dönər büs-bütün,
El-obamız nə zamandı sönməz oda düşübdü,
Vətənsizəm, Vətən oğlu, Vətən yada düşübdü!

VERƏR  DÜNYA
Vicdanlınin  dərd ağardar saçını,
Arsız olanlara  vec gələr dünya.
Namuslu şərəfin bələyər, bükər,
Binamus insana zər verər dünya.

Sərt baxışla məzlumlara baxana,
Alnına yüz cürə ləkə yaxana,
Şərəfsiz sinəyə medal taxana,
Bunu oğul bilər, ər görər dünya.

Nadana, namərdə sinə gərənə,
Yetim- yesirlərə kömmək edənə.
Qeyrətlə yaşayıb, adla ölənə,
Ağılsıəz söyləyər, kor deyər dünya.

Aqilin, alimin dərdləri bitməz,
Çörək daşdan çıxar, işi yürüməz.
Şərəfsiz olanlar heç vaxt sürünməz,
Göz üstə bəsləyər, şah bilər dünya.

Düz sözü danışıb, söyləmək olmaz, 
Kəsəllər dilini yeridə qalmaz.
Küskün bu dünyadan heç nə alınmaz,
Səni dönük görüb, tez silər dünya.

YARANMIŞAM  MƏN
Günahkar deyilsən, günahın yoxdu,
Pis gün görmək üçün, yaranmışam mən.
Əzəldən qisməti, bəxti kəmdənəm,
Hicran darağıyla daranmışam mən.

Könül sarayımı himdən söküblər,
Tənha bir diyarda, yuva tikiblər,
Ömrümə kədəri libas biçiblər,
Libası qarayam, qaralmışam mən.

Sən yoxsan, ürəyim dərdə bükülüb,
Fikrimə yüz cürə qəmlər əkilib,
Köksümə od yağıb, atəş tökülüb,
Atəşə, alova qalanmışam mən.

Kədər gözlərimdə nəmə dönübdü,
Sənli dünyam, sənsizlikdən sönübdü.
Sən sevən Küskünün, çoxdan ölübdü,
Sanki yoxuymuşam, yalanmışam mən.

MİLLƏTİMİN DƏLİSİYƏM, 
KƏLBƏCƏRLİ BALASIYAM

Dəlidağlı Ədalətin sinəsində olan sazam,
O alışan pərdələrdə “Dilqəmiyə” yanan canam,
Babəkimin nəğməsiylə, ürəklərdə donan qanam,
Belə getsə ömrüm boyu, bu həsrətdən donasıyam,
Millətimin dəlisiyəm, Kəlbəcərli balasıyam.

Dədə Şəmşir darda qaldı, məzar daşı paralandı,
Dəmirçimiz, Kürd Şamilim, ürəyindən yaralandı,
Həsrət çəkdi, öldü getdi, bir-birindən aralandı,
Pəran-pəran düşdü elim, bu dərdlərlə yanasıyam,
Millətimin dəlisiyəm, Kəlbəcərli balasıyam.

Məmməd Aslan söz xəznəsi, bu millətin öz dilidi,
Qədimoğlu millətsevər, millətinin sağ əlidi,
Mirsəyyafın dərdi vətən, həm də ki, oğul dərdidi,
Dərdinizlə şərikliyəm, bu dərdlərlə öləsiyəm,
Millətimin dəlisiyəm, Kəlbəcərli balasıyam.

Qənbər əmi elin səsi, Kəlbəcərin, dür ləlidi,
Vətənçün əriyən, Bəhmən, Sücaətdi, Əlidi.
Küskünə də el söylədi-Vətənsiz Məcnun əhlidi,
Kəlbəcərsiz, Dəlidağsız dəli kimi qalasıyam,
Millətimin dəlisiyəm, Kəlbəcərli balasıyam.

SÜRÜNÜB  QÜRBƏTDƏ  
TALAN  OLMUŞUQ

Keşmə bulaqlardan, laləli düzdən,
Qiymətli kəlamdan, dəyərli sözdən,
Abırdan, ismətdən, həyalı üzdən,
Illərdi kənarda qalan olmuşuq,
Sürünüb qürbətdə, talan olmuşuq.

Vətən həsrətiylə talanmışıq biz,
Qürbət yoxuşunda sınanmışıq biz,
Kədər tonqalına qalanmışaq biz,
“Qaçqın” deyənlərə  ilan olmuşuq,
Sürünüb qürbətdə, talan olmuşuq.

Sazımın simləri kədər pasıdı,
Qəlbimin telləri şəhid yasıdı.
Bu necə qarğşdı, necə asıdı,
Həsrət alovunda yanan olmuşuq,
Sürünüb qürbtdə, talan olmuşuq.

Küskünəm, yuvasız yurdsuz bir kəsəm,
Qübətdə dumanam, tüstüyəm, hisəm...
Kaş bir mehə dönəm, dağlarda əsəm,
Kədər baxçasında solan olmuşuq,
Sürünüb qürbətdə, talan olmuşuq.

ŞEYTANIN FELİYLƏ 
SALMA NAHAQQA

Milyonlar içindən tək seçilmişəm,
Pis günün boyuna çəp biçilmişəm.
Hicran badəsində şən içilmişəm,
Boynumdan asılıb həsrətin qəmi,
Gözümdən qurumaz hicranın nəmi.

Bu fani dünyanın tapmadım çəmin,
Görmədim həyatın sevincin-dəmin.
Ömrümə yüklədim illərin qəmin,
Çətin bundan sonra xoş günü tapam,
Hicranın qəmindən, nazilmiş sapam.

Sevinc ani oldu bir yuxu kimi,
Tez gəldi, tez getdi bir qoxu kimi.
Yaşaya bilmədim bir çoxu kimi,
Sevinci saxlayıb, tuta bilmədim,
Ilahi, mən axı  niyə gülmədim?

Küskünəm, çox düşdüm böhtana, şərə,
Haqsızlıq odunda yandım min kərə.
Mən artıq dözmürəm bu dərdə, sərə,
Rəbbim, əl açıram qarşında haqqa,
Şeytanın feliylə salma nahaqqa.

SƏNSİZLİKDƏ  YAŞAYIRAM
Çiskinli bir yağış kimi həyatıma çilənmisən,
Külə dönmüş bir arzu tək yollarıma ələnmisən,
Elə böyük sevgisən ki, varlığıma bələnmisən,
Sənli olan dünyam hanı?-Sənsizliyi daşıyıram,
Sənlə oian dünyamızı sənsizlikdə yaşayıram.

Qəlbimdəki sarı tellər, həyatına köklənibdi,
Gözlərindən axan yaşlar ürəyimə yüklənibdi,
Sənə olan saf duyğular kül olsa da bitməyibdi,
Kül içində közüm qalıb, hələ yanıb alışıram,
Sənlə olan dünyamızı sənsizlikdə yasayaram.
Sevgim bitib-tükənməzdi, elə bilki Kərəməm mən,
Ürəklərə eşqi yazan silinməyən qələməm mən,
Elə böyük sevgiyəm ki, sankı məşəl,ələməm mən,
Ziyarətə gəl hərdən bir, od oisam da danışıram,
Sənlə olan dünyaqmızı sənsizlikdə yaşayıram.
Səni məndən alan dünya zalımıydı, talan oldu,
Sevgimiz bir qönçəidi, açılmadan solan oldu,
Heç elə bil sevişmədik, hərşey bitdi, yalan oldu,
Gümansız bir xəyalam mən, gecə-gündüz çalışıram,
Sənlə olan dünyamızı sənsizlikdə yaşayıram.
Sevinc sənlə qoşa getdi, həsrət məndə sıralandı,
Tənha qaldı, öksüz qaldı, yüz yerindən yaralandı,
Ürək sənsiz daşa döndü, çınqıl kimi paralandı,
Səpələnib yollarına, toz-torpağa qarışıram, 
Sənlə olan dünyamızı sənsizlikdə yaşayıram.
Bir zamanlar qızınardın, alovuma, istimə sən,
Neçə ildi alışıram, necə dözdün tüstümə sən?
Gülüm, artıq gecikmisən, gəlmə mənim üstümə sən,
Talehimlə hələ-hələ, yavaş-yavaş barışıram,
Sənlə olan dünyamızı sənsizlikdə yaşayıram.
Sənsizliyin bil Küskünə, yaşnılmaz ölümdü yar,
Səninlə sənsiz yaşamaq, dəhşətli bir zülümd yar,
O əyilən əsa deyil, mənim sınmış belimdi yar,
Məndən sənə dayaq olmaz, özüm zorla tablaşıram,
Sənlı oian dünyamızı sənsizlikdə yaşayıram.

SƏNLƏ ÖLMƏK 
ÜÇÜN YARANMIŞAM MƏN
Eşqim tükənməzdi, sevgim dəryadı,
Sənsizlik olubdu eşqin fəryadı.
Yoxluğun canımda tutar qoymadı,
Sevginin oduna qalanmışam mən,
Sənlə ölmək üçün yaranmışam mən.
Çarəsiz yarama məlhəm etginən,
Saralan baxçamda yenə bitginən.
Məfur fikirləri başdan atginən,
Qəlbimdən qəlbinə calanmışam mən,
Sənlə ölmək üçün yaranmışam mən.
Nolsun ki, yaşlanıb, yaşa dolmuşam,
Nolsun ki, saralıb vaxtsız solmuşam.
Səninçün dünyaya eşq doğulmuşam,
Məcnun tək səhralar dolanmışam mən,
Sənlə ölmək üçün yaranmışam mən.
Demə ki, köksündə qalmayıb izim,
Sinənin üstündə, yanıbdı közüm.
Demə ki, yolumuz ayrılıb bizim,
Sevgi yoxuşunda sınanmışam mən,
Sənlə ölmək üçün yaranmışam mən.
Bu haqsız düyadan günah yığmışam,
Günahsız ömrünə, günah yağmışam.
Dağ boyda sevginlə, sankı dağmışam,
Sənin varlığnda talanmışam mən,
Sənlə ölmək üçün yaranmışam mən.
Küskünəm, ürəyim dərdlə doludu,
Sənlə gedilən yol, haqqın yoludu.
Sevgisiz dünyanın sanki sonudu,
Sənsiz bu dünyada yalanmışam mən, 
Sənlə ölmək üçün yaranmışam mən.

OLUB  GÜLÜM
Yaman dalğalandı hicran dənizi,
Ləpələr köksümə dolubdu gülüm.
Dəniz də, dərya da yalan olubdu,
Məhəbbət dəryamız olubdu gülüm.
Baş vursan dəryama batıb qalarsan,
Ömürlük xəyala, fikirə dalarsan.
Ləçəyin quruyar sən də solarsan,
Ömrümün baharı solubdu gülüm.
Mən açıq söyləyim sözün düzünü,
Sən tapa bilmərsən burda özünü.
Yaxşısı budur ki, çək sən gözünü,
Məhəbbət xəyala dalıbdı gülüm.
Küskünəm, qəlbimdə ümmana döndün,
Xəyala çevrilib, gümana döndün.
Hər şeyi  itirdik, zamana döndün,
Solmuş xatirələr qalıbdı gülüm.

T A R İ Y E L   K Ü S K Ü N
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Əvvəli ötən sayımızda

Bu eseri önemli kılan iki büyük özellik:

1- Dini bir ilim sahasında yazılmış ilk Kürtçe
ders kitabı olması

2- Kendisinden sonra dini ilimler sahasında
Kürtçe yazılmış diğer kitaplara bir örnek teşkil
etmesi, onlar için bir kapı açması.

3- Mem û Zîn : Mem ve Zîn

Ehmedê Xanî'nin "Mem û Zîn"i bir şairin
naklettiği bir aşk hikayesinden önce bir fikir
kitabıdır. Bu kitabında doğu şiirinin bütün
güçlü yanlarını yansıtmanın yanında fikirlerini
ifade etmede kendi kültür ve bilgisini açıkça
ortaya koyan Xanî, kendisinden önce yazılmış
olan kitaplarda kaydedilen düşünsel ve felsefi
tartışmalar üzerinde de kafa yormuş ve bütün
bunları yaparken kendine göre "hedefi" olan
bir şair olarak hareket etmiştir.

"Mem û Zîn"in yazımı salt bir şiirsel
destanın yazımı yada halk arasında tekrarlana
gelen ve kökü eskilere dayanan bir aşk
hikayesinin şairane yazımı değildir. Bilakis
şair belirli bir "hedef" için yazdığı bu kitapta
mensup olduğu Kürt ulusunun gerçek duru-
munu, özelliklerini ve değerlerini ortaya koy-
mayı amaç edinmiş ve dünyaya Kürtlerin tar-
ihsel derinliklere sahip uluslardan bir
olduğunu açıklayarak onların Fars ve Osmanlı
boyunduruğundan kurtulmaya hakları
olduğunu söyleyerek bu davasında oldukça
şeffaf davranmıştır.

Xanî, doğunun büyük klasik şairlerini taklit
etmekten çok bu şairlerin kendi dilleriyle
ortaya koydukları destanlarının benzerlerinin
Kürtlerde de var olduğunu ve bunların Kürtçe
de yazılabileceğini ıspatlamak istemiştir.

Mutasavvıf bir şair sıfatıyla kendi yaratıcı
gücünü ortaya koyarak Kürtlerle öteki doğu
halkları arasında irtibat kurmuş olan Xanî,
doğu halklarının genel kültür mirasına ve ede-
biyatına katkı sağlayacak "çehresi kurdî olan"
yeni bir tablo kazandırmıştır.

Şüphesiz "Mem û Zîn" üstün edebi dokusu-
nun yanında felsefi ve düşünsel bir eserdir de.
Birçok bilgi ve birikimi özetleyen, ve çok sayı-
da düşünsel meseleyi içeren, Kürt ulusunun
hayatını ve döneminin yaşam tarzını tavsir
eden tablolar çizmektedir

Ehmedê Xanî'nin bu eseri, ismini "Mem" ve
"Zîn" adlı iki aşıktan almaktadır. Aşk hikayesi
Miladî 1393 yılında Cizre'de yaşanmıştır.

Ehmedê Xanî "Mem û Zîn"den önce Kürt
coğrafyasında tanınan ve anlatılagelen
"Memê Alan" folklorik hikayesini yeni baştan
ele almış, ona kendi görüşlerini yansıtan yeni
bir görünüm kazandırmış ve böylece onu din-
sel, sosyal, siyasal ve ulusal görüşleri için
kendi ifadesiyle bir "bahane" yapmıştır.

İçimdeki dertleri efsane kılayım
Zîn ve Mem'i bahane yapayım

Perdeden şöyle bir nağme çıkarayım
Zîn ve Mem'i yeniden yorumlayayım

"Mem û Zîn"i 44 yaşında tamamlayan Xanî,
eserini nazım şekli olarak "Mesnevî" tarzında
yazmıştır. Giriş bölümde "Besmele ve Tevhîd",
"Allah'a Yakarış", "Hz. Muhammed'e ve dört
büyük halife'ye övgü", "Mirac olayı ve şefaat
talebi", "Eserin ithaf edildiği kişiye övgü",
"Eserin yazılış nedeni" yer alır.

Giriş bölümünde ki "Eserin ithaf edildiği
kişiye övgü" adlı alt başlık en önemli dikkat
çekici kısımdır. Zira mesnevilerde bu kısımda
eserin ithaf edildiği kişinin adı anılarak bu kişi
edebi incelikler dolu ifadelerle övülür. Xanî bu
kısımda doğrudan doğruya bazı meziyetlerini
sıraladığı Kürtleri övmekte ve böylece eserini
Kürtlere ithaf etmektedir."Bu kısım, cesur ve
gayretli Kürt topluluklarını açıkça övmeye ve
bunca cömertliklerine ve ulusal onurlarına

rağmen bu toplulukların ne kadar bahtsız ve
talihsiz olduklarını açıkça dile getirmeye
ilişkindir."

Bu kısım için seçilen başlık'ta kolaylıkla
anlaşılmaktadır.

Şaştım kaldım Allah'ın hikmetinde
Acaba Kürtler bu dünya devletinde 

Neden böyle hep mahrum kalmışlar?
Neden hep böyle yönetilen olmuşlar?

Beylerinin her biri cömertlikte Hatem'dir
Yiğitleri cengaverlikte birer Rüstem'dir

Sınırların tespitinde anahtar olan Kürtlerdir
Aşiretleri sınırlar üzerinde sağlam setlerdir

Birer denizi andıran Romlar ve Acemler
Ne zaman ortaya çıkıp harekete geçseler

Kürtler her taraftan kızıl kana bulanırlar
Berzah gibi onları birbirlerinden ayırırlar

Hem cömertlik, hem gayret, hem mertlik
Hem beylik, hem hamiyet, hem de yiğitlik

Bunlar Kürt aşiretleri için birer onaydırlar
Onlar gayret kılıcı ile adaleti sağlamışlar

Eğer bizler de bir olup beraber olsaydık
Birbirimize uyup da ittifak oluştursaydık

O zaman tamamlayacaktık dini ve devleti
Ve o zaman elde edecektik ilim ve hikmeti 

Yazılış nedeni: Xanî bu kısımda
başkalarının doldurmadıkları Kürtçe yazma
boşluğunu kendisi mecbur kalıp doldurmaya
çalıştığını, bunu ulusal bir bilinçle yaptığını,
duru şarap kadar revaçta olan Arapça, Farsça
ve Osmanlı Türkçesi dururken tortuyu andıran
Kürtçe'yi tercih ettiğini ifade etmektedir.

"Mem û Zîn"i yazmak için Kürtçe'yi tercih
etmesinin temel iki nedeni olarak el oğluna
"Herkesin kendi dilinde kitapları varken,
Kürtlerinki yoktur" ve "Kürtler aşktan mahrum-
dur" dedirtmemek olduğunu açıkça belirtmek-
tedir.

"Mem û Zîn"in asıl konusu, Mem ve Zîn adlı
kahramanlar arasında "mecazi" olarak
başlayıp daha sonra "ilahi"leşip "hakiki"leşen
bir aşk hikayesidir. Aşkları evlilikle noktalanıp
"mecazi" merhaleyi aşamayan Tacdîn ve sitî
de hikayenin önemli kahramanları arasında
yer alırlar. Tacdîn dîvan veziririnin oğlu,
Mem'de dîvan katibinin oğlu olup, kan kardeşi
iki saray mensubudurlar. Hikaye'nin önemli
kahramanlarından biri de Cizre beyi
Zeyneddîn'dir. Sarayda yetişen Sitî ve Zîn bu
beyin kardeşleridir. Hikayenin diğer kahra-
manları: Bey'in kötü karakterli teşrifatçı
kapıcısı Bekir, Zîn ve Sitî'nin dadıları
Hayzebûn, Tacdîn'in iki kardeşi Arif ve Çeko,
Bekir'i ölümünden sonra cennet'te gören pîr.
(Şeyh)

4- Dîwan
Xanî'nin değişik süreçlerde çeşitli münase-

betlerle söylediği şiirlerinin bir araya getirildiği
Dîwan'ında yer alan bazı nazım şekilleri şun-
lardır:

Gazel, Kaside, Kıta, Mulemma, Mustezad,
Diğerleri

Dîwan'ın içeriğini oluşturan belli başlı konu-
lar şunlardır:

Tasavvuf, Mistik ve metaforik aşk, Metaforik
Flora, Metaforik fauna, Sosyal, siyasal ve
kültürel olgular, Diğer konular.

Hazırlayan: Mustafa ÖZER
Mustafaozer34@hotmail.com

EHMEDÊ XANÎ HAYATI VE ESERLERİ 
"Ehmedê Xanî" kimdir, nerelidir?
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Kürtler, Kuzeyde Azerbaycan'dan,
doğuda Hazar Denizi, Fars ve
Huzistan'ı kapsayan Güney Batı
İran'a, güneyde Basra Körfezi'nden,
batıda ise Fırat Nehri'ne kadar
uzanan coğrafyanın en kadim sakin-
leri arasında yer almaktadırlar. Mezo -
potamya'nın kadim sakinleri Kürtlerin
adı, dili ve ana vatanları hakkında
çağlar boyunca farklı tezler ileri
sürülmüştür. Fakat bu tezler çoğu
zaman efsanelere dayanan ve mitolo-
jileri bile aşan hurafelere
vardırılmıştır.

Modern çağ akıl, bilim ve kritiğin
öncelendiği bir yüzyıl olması hase-
biyle bu tür tezlere itibar etmemeyi
aksine bilimsel yöntemlerle bu ulusun
tarihini, dilini ve etnografyasını ortaya
koymayı zorunlu kılan bir çağdır. İşte
bu etkenlerden hareketle Kürtlerin
kökeni, anavatanı ve dili üzerinde
yaptığımız araştırmalar sonucunda
önemli sonuçlara ulaştık.

Tabii ki sosyal bilimler durağan
değil aksine sürekli bir devinimi
bünyelerinde barındırırlar. Ulaşılan
neticeler kesin konuşmak için yeterli
olmamakla birlikte bu alanda yeni
çalışmara zemin oluşturulması açısın-
dan temel görevi görmektedir. Öte
yandan Kürdolojinin ana problemleri
arasında da yer alan bu konulara
katkı sunmak düşüncesiyle bu çalış-
ma kaleme alınmıştır. Konu ile ilgili
daha önce yapılmış çalışmalar yahut
ileri sürülmüş tezler ve tartışmalar
üzerinde durmaktan ziyade ele geçen
materyali yarı işlenmiş bir şekilde
konunun muhataplarına sunuyoruz.

Kürtlerle ilgili yazıldığı bilinen en
eski eser Ebu'l-Hasan el-Medaini (ö.
840) tarafından kaleme alınmış ve
İslam'ın yayılmaya başladığı
dönemde, Kürtler ve İslam ordusu
arasında meydana gelmiş olan
savaşları anlatan el-Qila' wel-Ekrad
(Kaleler ve Kürdler) isimli eserdir.1
Günümüze ulaşmayan bu eserden
Taberi yararlanmıştır.

Kürtler hakkında yazılan en eski
eserlerden biri de Tarih, Botanik, Dil
ve Astronomi gibi bilimlerde derin bil-
giye sahip olan Ebu Hanîfe ed-
Dînewerî (ö. 895)'ye aittir. Dîneweri,
Ensabu'l-Ekrad (Kürtlerin Soykütüğü)
isimli eserinde Kürtlerin kökeni ve
soyu ile ilgili araştırmalarını bir araya
getirmiştir. Eserin varlığı ise kendisin-
den çok sonra yaşamış yazarlar
tarafından yapılan alıntılar sayesinde
öğrenilmiştir.2 Henüz herhangi bir
nüshası günümüze ulaşmayan bu
eserin, Kürtlerin kökeni ve dillerine
dair önemli bilgileri içerdiği
muhakkaktır. Rus Oryantalist
Romaskevic yaptığı araştırmalar
sonucunda Saint-Petersburg Asya
Müzesi'nde Risaletu Ensabi'l-Ekrad
isimli bir eser gördüğünü söylemesine
rağmen bunun kime ait olduğunu kay-
detmez.3

Bu başlık altında Muhammed
Efendi eş-Şehrezori (ö. 1667) tarafın-
dan bir eserin kaleme alındığı bilin-
mektedir.4 Romaskevic'in bahsettiği
yazmanın bu yazara ait olma ihtimali
ile beraber Dîneweri'ye ait olması da
mümkündür. Bu elyazması incelendik-
ten sonra konu netliğe kavuşacaktır.
Şehrezori, ayrıca Arapça bir Kürt
Tarihi kaleme aldı. Tarixu Kurdistan
adını taşıyan bu eser Irak'ın Samerra
kentindeki Askeriyyin
Kütüphanesi'ndedir. 1113/1701 yılın-

da kopya edilmiş olan nüsha 270
varak 540 sayfadır.5

Kürtler hakkında eserlerinde yer
veren en eski yazarlara gelince bunlar
arasında muhakkak ki Mesudi ilk
sıralarda yer alır. Nitekim o Murucu'z-
Zeheb we Ma'dinu'l-Cevahir ve et-
Tenbih we'l-İşraf isimli eserlerinin her
ikisinde de Kürtlere yer vermiştir.6

'Kürtlerin soyları ve kollarına
gelince; insanlar onların kökeni
konusunda görüş ayrılığına
düşmüşlerdir. Bir görüşe göre Dahhak
isimli kralın sırtında yılana benzer iki
tane çıkıntı çıkmıştı. Bu yılana benzer
çıkıntılar sadece insan beyniyle
besleniyordu. Dahhak bu uğurda çok
sayıda Fars öldürdü. Dahhakın veziri
hergün bir erkek ve bir koç kesiyor,
beyinlerini birbirine karıştırıyor ve
Dahhakın sırtındaki bu iki yılana ben-
zer çıkıntıya sürüyordu. Kurtulanlar
da dağlara kaçıyorlardı. Burada yal-
nız başlarına yaşamaya başladılar ve
çoğaldılar. İşte Kürtlerin kökeni bu
olaya dayanır. İşte Kürtler dağlara
kaçan bu insanların soyundandırlar.
Zamanla kollara ayrıldılar.'7

Mesudi, Kürtlerin kökeni ile ilgili
olarak ileri sürülen bütün görüşleri
kaydettikten sonra kendi görüşünü de
söyler. 'Kürtlerin kollarına gelince ise
bunlar Dînewer ve Hemedan şehirleri
arasındaki bölgede yaşayan Şohcan,
Azerbaycan bölgesindeki Kinkewer
bölgesindeki Macurdan, Hezbaniler,
el-Cibal denilen Zağros Dağlarında
Şadincan, Lur, Madincan, Mezdincan,
Barisan, Xali, Cabarqi, Cawani,
Mistegan, Şam bölgesindeki
Dünbüliler, Yakubiler, Musul ve Cudi
Dağı eteklerinde yaşayan Hrıstiyan
Cozkan aşiretleridir. Kürtler içerisinde
Hz. Osman'ı suçlayan bir grup Harici
de vardır.'8 Mesudi, Kürtlerle ilgili
olarak mitolojiye varan akıl almaz
söylencelere bile yer verdikten sonra
kendi kanaatini belirtir. Ona göre
Kürtler Kuzey Mezopotamya'nın ünlü
Arap kabileleri Mudar ve Rebia'ya
mensupturlar. Fakat gerek Mesudi ve
gerek o dönemdeki bir çok yazar
arasında yaygınlık kazanmış hatta
bazı Kürtler tarafından bile benimsen-
miş gibi görünen bu algının, Arap
olmayan Müslümanların itibar kazan-
ma düşüncesinden hareketle oluşmuş
veya oluşturulmuş olduğu
düşüncesindeyiz. Nitekim Arap
olduğunu iddia eden Kürtlere
günümüzde bile rastlamak
mümkündür.

Kürtlerin Ülkesi
Kürtlerin yaşadıkları en eski ana

vatanları ve tarih içerisinde yaşadık-
ları ülkeler yeterince bilinmemektedir.
En meşhur kanaat onların
Mezopotamya'nın yerli halkları
arasında olduğudur. Kuşku yok ki
Kürtlerin tarih içerisinde yalnızca
Mezopotamya'da yaşadıkları söylene-
mez. Çünkü yaptığımız araştırmalar-
da Kürt coğrafyasının daha geniş bir
bölgeyi kapsadığını gördük. Özellikle
Batı İran'ın Kürtlerin önemli yerleşim
yerleri arasında olduğu kaynaklar
tarafından dile getirilir. Çoğunlukla
dağlık olan bu coğrafyada yaşam
koşulları tabii ki zordur. Mesudi,
Kürtlerin bu çetin coğrafyada yaşamı
kendi istekleriyle tercih etmediklerini
bilakis maruz kaldıkları zulüm ve
baskıdan dolayı dağlara çekilmeye
mecbur kaldıklarını ifade eder. 

Kürtlerin yaşadıkları coğrafya ilgili
araştırmalar yapan bilginlerin en
önemlisi kuşkusuz İbn Hawqal'dır.
Aslen Nusaybin'li olan bu yazar
Kürtlerin yaşadıkları coğrafya ile ilgili
çok önemli bilgiler verir. İbn Hawqal,
Suretu'l-Ard (Yeryüzünün Şekli) isimli
eserinde en eski Kürdistan haritasını
resmeder. İbn Hawqal el-Cibal
denilen Zağros Dağları arasında
kalan geniş bölgeyi kapsayacak şek-
ilde Mesayifu'l- Ekrad we Meşatîhim
(Kürtlerin Yaylak ve Kışlakları) adı
altında Kürd coğrafyasına yer verir.

Bu haritadan hareketle Kürtlerin
anavatanlarından birinin Zağros
Dağları olduğu kesinlik kazanmak-
tadır.9 İbn Hawqal, Zağros
Dağlarında yaşayan Kürd aşiretleri
arasında Humeydi, Lari, Hezbani ve
Mihrani gibi önemli aşiretleri sayar.10

Kürtlerin yaşadıkları coğrafya
hakkında bilgi veren bir diğer bilgin
Türk Dili uzmanı Qaşgarlı
Mahmud'dur. Qaşgarlı Mahmud,
Diwanu Luğati't-Türk isimli meşhur
Türkçe-Arapça sözlüğünde çizdiği
dünya haritasında Şam Azerbaycan,

Irakeyn (Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem),
Mısır ve Hicaz Yarımadası arasında
kalan bölgeyi Ardu'l-Ekrad (Kürtlerin
Ülkesi/Kurdistan) olarak isimlendirir.
Tarif edilen bu yer tam
olarakMezopotamya'yı kapsamak-
tadır. Böylelikle Mezopotamyanın
Kürtlerin en eski yurtlarından biri
olduğu kesinlik kazanmaktadır. 

İbn Hawqal'ın Kürtlerin anavatanı
olarak saydığı yerlerden bir diğeri de
Fars Körfezi'dir. İbn Hawqal burada
yaşayan Kürtlerin, Zemm dedikleri bir
sosyal örgütlenmeye sahip olduklarını
söyler. Her bir Zemm'e ait köyler ve
şehirler vardır. Bütün bu yerlerin ver-
gisini bir Kürt yönetici toplar. Bu kişi
kendisine bağlı yerlerin yararını
gözetmek, kervanları güvenli bir şek-
ilde geçirmek, bu amaçla yol güven-
liğini sağlamak, bağlı bulundukları
sultanın işlerini yürütmek ve emirlerini
uygulamakla sorumludur. Bu Zemmler
birer federal idare birimleridir. Bunlar

arasında Remican diye meşhur olan
Ciloyeh'in Zemm'i, Şehriyar'a ait
Mazincan Zemmi, Salih oğlu
Hüseyine ait Diwan Zemmi, Leys oğlu
Ahmed'e ait Lewalacan Zemmi,
Kariyan Zemmi gibi önemli Zemmleri
sayar. Daha sonra Fars bölgesindeki
Kürd aşiretlerini sıralar. Bunlar ise,
Kirmani, Ramani, Meyden, Beqili,
Bendazmehri, Sebbahi, İshaqi,
Azırgani, Suhreki, Temadehni, Ziyadi,
Sehrewi, Bendazqi, Xusrewi, Zenci,
Safari, Şehyari, Mihreki, Mubareki,
İstamehri, Şahewi, Furati, Selmoni,
Syari, Azaddoxti, Muttalibi, Memali,
Lari, Berazdoxti, Şahkani ve Celili
aşiretleridir.

İbn Hawqal Kürd, Aşiretlerinin bu
saydıkları ile sınırlıolmadıklarını daha
fazla olduklarını, yaklaşık olarak yüz
tane aşiretin bulunduğunu kendisinin
ise sadece otuz civarında aşireti say-
dığını söyler. Şayet Zek‰t Divanları
incelenirse bu sayının artacağını
söyler. Zira bu arşivlerde bölgede
yaşayan Kürd aşiretleri ve sayıları
hakkında istatistiksel veriler mevcut-
tu. Ona göre burada yaşayan Kürtler

toplam 500 bin eve sahiptirler. Her bir
aşirette bin tane atlı vardı. Yaz ve kış
beraber sürülerine mera bulmak için
yaylak ve kışlaklara çıkarlardı. Soğuk
bölge sınırlarında yaşayanlarda bu
tarz bulunmazdı. Burada yaşayan
Kürtler koyun ve katır beslerlerdi.
Deve onların bulunduğu bölgede çok
azdı. Kürtler binek olarak çoğunlukla
katırlara binerlerdi. Yaşam tarzı
olarak Araplara benzerler.11

Yukarıda verilen kayıtlar daha çok
İran Kürtleri için geçerlidir. Çünkü İran
Kürtleri göçebe yaşam sürerken
Mezopotamya Kürtleri ise yerleşiktil-
er. Bu nedenle Kürtlerin tarih
içerisinde kurdukları devletlerin büyük
çoğunluğunun Mezopotamya ve
civarında olduğu görülmektedir.
Mezopotamya Kürtleri daha çok
tarım, botanik ve sanat alanında
dahaileri bir seviyedeydiler. Bu durum
yerleşik olmanın sonucudur.

Qədim 
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Nêçîrvan Barzanî û Letîf Reşîd, li ser
çareseriya pirsgirêkên siyasî axivîn

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serko-
marê Iraqê Letîf Reşîd, di hevdîtina xwe ya ku îro li Hewlêrê
kirin de tekezî li ser çareseriya pirsgirêkên navbera Hewlêr û
Bexdayê kirin.

Di agahiyên ku li ser hevdîtina navbera Nêçîrvan Barzanî
û Letîf Reşîd hat kirin, hat gotin ku Nêçîrvan Barzanî ji bo
Reşîd gotiye,

“Em li bendê ne ku li gorî derfetê, hûn rola xwe di çare-
serkirina pirsgirêkan de bilîzin. “ Hat diyarkirin ku amadehî û
piştevaniya Herêma Kurdistanê ya ji bo çareserkirina pirs-
girêkên navbera Bexda û Hewlêrê û hevkarîkirina ligel
hikûmeta federal a ji bo aramî û ewlehiya welêt jî ji aliyê
Nêçîrvan Barzanî ve hatiye dupatkirin.

Her wiha hat ragihandin ku Serokomarê Iraqê spasiya
pêşwazî û piştevaniya Nêçîrvan Barzanî kiriye û hêvî kiriye
ku bi hevkariya hemû hêz û aliyên siyasî yên Iraqê, ew
bikaribin bi hev re kêşeyên di navbera Hewlêr û Bexdayê de
û pirsgirêkên din ên welêt çareser bikin û aramî û ewlehiyê
biparêzin.

Hat eşkerekirin ku aliyan tekezî kiriye ku têgihîştina
hevbeş a di navbera Hewlêr û Bexdayê de kilîla aştî û
aramiya welêt e û hat zanîn ku li ser rewşa navçeyê bi giştî û
li ser çend mijarên din nirxandin hatine kirin.    PeyamaKurd

Bombebarankirina Kurdistanê
pirsgirêkan çareser nake

Şanaz Îbrahîm Ehmed, ragihand,bombebarankirina
welatiyên bêguneh, jin û zarokên Êraqê, ne tenê nakokiyên di

navbera van welatan û Êraqê de kûrtir dike, belkî encamên
nebaş jî derdixe holê.

Nivîsa peyamê.
Bombebarankirina xaka pîroz a Kurdistanê ti pirsgirêkên

cîranên me çareser nake. Pirsgirêka wan di nava xwe de ye,
bêhurmetîkirina gelê welatê xwe û binpêkirina mafên hemwe-
latiyan e.

Ev yek bi destdirêjiya li ser xak û gelên welatên cîran
çareser nabe. Berovajî vê yekê, ev êrîş ne tenê mafên gelan
binpê dikin û rastiya welatên wan nîşan didin, belkî guh nadin
qanûn û rêzikên navneteweyî û rêz li kevneşopiya cîrantiya
baş nagirin.

Bombebarankirina sivîlên bêguneh, jin û zarokên êraqî ne
tenê nakokiyên di navbera van welatan û Êraqê de kûrtir dike,
belkî dê bibe sedema encamên nebaş jî. Hindek deriyên
sînorî yên cîrana derbaz dikin  ku  rewabûn didin destê wan
ji bo  derbaskirina her cure sînoran vedikin li hember wan
kesên ku rêzê li serweriya navçe û Êraqê nagirin.

Şanaz Îbrahîm Ehmed, PUKMEDIA

Serok Mesrûr Barzanî, îro
Sêşemê li Pirmamê pêşwazî
li Serokomarê Iraqê Letîf
Reşîd kir.

Baregeha Barzanî piştî

hevdîtinê ragihand ku di
hevdîtinê de rewşa siyasî ya
Iraqê û pêşhatên nava pros-
eya siyasî û pêngavên
hikûmeta nû ya Iraqê hatin

guftûgokirin.
Hat diyarkirin ku her du

aliyan piştevaniya xwe ji bo
hikûmeta Iraqê û bicihkirina
bernameya hikûmetê dubare
kirin.

Herwiha di civînê de
herdu aliyan ronahî hate
xistin ser pêwendiyên Iraqê û
welatan û civaka navdewletî
û tekezî li rol û pêgeha Iraqê
li navendên herêmî û
navdewletî hate kirin û tekezî
li wê hate kirin ku dûrî zimanê
gefê, li ser binemaya
diyalogê kêşe bêne çare-
serkirin.              PeyamaKurd

Wezareta Derve ya
Amerîkayê bi tundî êrişên
Îranê yên mûşekî û dronî yên
bo ser axa Herêma Kurdis-
tanê şermezar kir û ragihand,
“Em li kêleka hevbeşên xwe
yên li Bexda û Hewlêrê ne.

Berdevkê Wezareta Derve
ya Amerîkayê Ned Price di
daxuyaniyeke nivîskî de
êrişên berdewam ên Îranê
yên bo ser axa Herêma Kur-
distanê bi tundî şermezar kir.

Êvara Duşembê  bi dema
Amerîkayê û sibeha îro
Sêşembê 15ê Mijdarê bi
dema Hewlêrê, Berdevkê
Wezareta Derve ya
Amerîkayê Ned Price der-
barê êrîşa nû ya Îranê bo ser
baregehên partiyên Rojhilatê
Kurdistanê yên li nav axa
Herêma Kurdistanê de
dauxyanî da û ragihand, “Em
bi tundî êrîşên berdewam ên
mûşekî û dronî yên îranê yên
li dijî Herêma Kurdistanê şer-
mezar dikin.”

Ned Price diyar kir, Îran bi
awayekî berdewam û bê şer-
mane serweriya axa Iraqê
binpê kiriye û daxwaz ji Îranê
kir, êrîşên xwe bo ser axa
Herêma Kurdistanê û Iraqê
rawestîne û gefên zêdetir li

dijî yekîtiya axa Iraqê neke.

Di beşeke din a dax-
uyaniyê de, Berdevkê
Wezareta Derve ya
Amerîkayê tekezî li pişte-
vaniya Waşingtonê bo
Hewlêr û Bexdyaê dike.

Ned Price wiha got, “Em
bang li Îranê dikin ku gelek
caran û bi bêşermane serw-
eriya Iraqê binpê kiriye, van
êrîşan rawestîne û xwe ji
gefên nû li ser yekparçeyiya
axa Iraqê dûr bixe. Amerîka li
kêleka hevbeşên me yên li
Bexda û Hewlêrê radiweste û
armanca hikûmeta Iraqê ya
parastina ewlehî, aramî û
serweriya welat jî hevbeş e.”

Duh 14ê Mijdara 2022an
Supaya Pasdaran a Îranê bi
mûşek û dronan êrîşî barege-

hên Partiya Demorkataka
Kurdistana Îranê (PDKÎ) li
navçeya Koye ya Hewlêrê û
baregeha Komeleya
Zehmetkêşan a Kurdistanê li
gundê Zirguwêz li parêzgeha
Silêmaniyê kir. Rêveberê
Nexweşxaneya Şehîd Dr
Xalîd a Koyê, Dr Şêrwan
Celal, di bombebarana sînorê
Koyê de 2 pêşmergeyan
canê xwe ji dest dan û 8 kes
jî birîndar bûn.

Pêştir di 28ê Îlona îsal de
jî Supaya Pasdaran a Îranê bi
mûşek û dronan êrîşî barege-
hên partiyên Rojhilatê Kur-
distanê yên di nav axa Herê-
ma Kurdistanê de kiribû, ku di
encama wê êrîşê de 17
kesan canê xwe ji dest dabûn
û zêdetir ji 50 kes jî birîndar
bûn.                 Nerina Azad

Serokê Desteya Giştî ya Herêmên Kurdis-
tanê yên Derveyî desthilata Huqumeta Herê-
ma Kurdistanê Fehmî Burhan,di hevdîtina li
gel pêşmergeyên dêrîn ên Kerkûkê de, tekezî
li ser siyaseta çepikên Gul ya Serok  Mam
Celal kir.

Fehmî Burhan bi Dana Esed Şêwirmendê
Cîgirê Serokwezîr Qubad Talebanî, Şalaw
Mihemed Berpirsê Sekretariya Serok Mam
Celal li Kerkûkê û Dr. Mîrza Danayî
Şêwirmendê komîteya  li bajarê Kerkûkê bi
hejmarek pêşmergeyên dêrîn re civiya.

Di destpêka civînê de, pêngavên pêkanîna
huqumeta Êraqê û bernameya ku ji aliyê
Serokwezîrê Êraqê Mihemed Şîe Sûdanî ve
hatiye biryardan, hate nirxandin û tekezî li ser
cîbicîkirina rojevê bi taybetî yên girêdayî
madeya 140 a destûrê di vê derbarê de kirin.
Piştgiriya huqumeta nû ya Eraqê ji bo rewşa
niha ya van navçeyan pêwîstiyeke girîng hat
dîtin.

Di beşeke din ya civînê de behsa mafên
gelê Kurd û tevahiya pêkhateyên xwecihî yên

Kerkûkê hate kirin û tekez li ser vê yekê hate
kirin ku her cure cudahî û xemsarî li hember
Kurd û her civakeke din ya xwecihî ya
Kerkûkê li dijî siyaseta bihevrejiyana li nava
bajar û navçeyê dê pêşerojeke xeternak hebe.
Di dawiya civînê de pêşmergeyên dêrîn wiha
gotin: “Weke her car em ê parastina Kerkûkê
û prensîbên destûrî yên ku mafên bingehîn ên
gelê me îsbat dikin, biparêzin.      PUKMEDIA

DÎPLOMAT 09-15 noyabr, Çiriya paş, sal. il 2022¹ 42 (506)10
Serok Barzanî pêşwazî li Letîf Reşîd kir:
Piştgirî dan bernameya hikûmeta Iraqê

Amerîkayê bang li Îranê kir: Êrîşên xwe rawestîne

Piştgwêxistinî pêkhatên Kerkûk dijî pêkvajiyanê ye
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Mîrê Kurdên Êzidî yên li Kurdis-
tanê û cîhanê Mîr Hazim Tehsîn
Beg bi Papayê Vatîkanî Papa Fran-
sîs re dicive û diyar kir ku Papa
Fransîs soz da ku ji bo Kurdên
Êzidî çi ji destê wan bê dê bikin.

Mîrê Kurdên Êzidî yên li Kurdis-
tanê û cîhanê Mîr Hazim Tehsîn
Beg ligel şandeke duh Duşemê 14ê
Mijdara 2022yan li ser vexwendina
fermî  bi Papayê Vatîkanî Papa
Fransîs re civiya.

Derbarê hevdîtinê de Mîr Hazim
Tehsîn Beg ji Rûdawê re got:

“Hevdîtineke girîng bû, bi germî em
pêşwazî kirin. Me li ser rewşa
Êzidiyan, Şingal û Kurdistanê
gotûbêj kir.” Mîr Hazim Tehsîn Beg
eşkere kir ku Papayê Vatîkanî
Papa Fransîs ji wan re gotiye; “Em
dê her tişta ku ji me bê dê ji bo we
bikin. Em dê hewl bidin ku civaka
navneteweyî ji bo çareseriya pirs-
girêka Şengalê zextê li Iraqê bike.”

Nakokiyên siyasî yên li Şingalê
li ser vegera bi hezaran Kurdên
Êzidî bo ser xaka xwe, çarenivîsa 3
hezar jin û zarokên windabûyî yên

Kurdên Êzidî mijarên sereke yên
hevdîtina Papa Fransîs û Mîrê
Êzidiyan bûn.

Meyan Xatûn a hevjîna Mîr
Hazim Beg ku di nava şandeyê de
cih girtibû, bang li civaka navnetewî
kir ku bila ev neheqiya li hemû jinên
cîhanê û bi taybet li jinên Êzidî tê
kirin bi dawî bibe û got: “Min ji Papa
xwest ku ji me re bibe alîkar ku em
dîsa rûbirûyê fermanê nebin.”

Papa jî bi baldarî guh daye êş û
azarên Kurdên Êzidî û destnîşan
kir ku dê alîkariyê bide wan Kurdên
Êzidî yên ku li Yûnanistan û
Tirkiyeyê di nava şert û mercên
xerab de dijîn.

Mîrê Êzidiyên Kurdistanê û
cîhanê berî hevdîtinê jî diyar kiribû
“6 hezar û 417 kes ji Kurdên Êzidî
ketine destê DAIŞê, kek Nêçîrvan
(Barzanî) 3 hezar û 562 kes ji wan
rizgar kirin, em gelek spasiya wî
dikin.”

Biryar e piştî hevdîtina bi Papa
re, Mîrên Kurdên Êzidî serdana
Almanyayê bike û paşê dê biçe Brî-
tanyayê û li parlamentoya wî welatî
gotarekî pêşkêş bike.          Rudaw

Serokkomarê Iraqê bi
serdanekê gihîşt Hewlêrê

Firokeya Serokkomarê Iraqê beriya kêliyekê li
Firokexaneya Navdewletî ya Hewlêrê danî.

Serokkomarê Iraqê Ebdulletîf Reşîd îro bi serdanekê
gihîşt Hewlêrê û dê bi serok Mesûd Barzanî û rayedarên
din ên Herêma Kurdistanê re bicive. Firokeya Serokko-
marê Iraqê beriya kêliyekê li Firokexaneya Navdewletî
ya Hewlêrê danî. Li Firokexaneya Navdewletî ya
Hewlêrê, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî
pêşwazî li Serokkomarê Iraqê Ebdulletîf Reşîd kir. Li gor
agahiyan, Ebdulletîf Reşîd dê bi Serok Mesûd Barzanî û
herwiha bi Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî
re bicive. Serokkomarê Iraqê herwiha dê serdana bajarê
Duhokê jî bike û beşdarî di konferanseke Zanîngeha
Amerîkî ya li vî bajarî bike. Nerina Azad

Mesrûr Barzanî: Em
êrîşên li ser Koye û 
Zirgiwêzê şermezar dikin

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr
Barzanî êrîşên li ser Koye û Zirgiwêzê yên ji aliyê
Pasdarên Îranê ve hatine kirin, şermezar dike.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr
Barzanî îro 14ê Mijdara 2022an di merasîma veki-
rina Peymangeha Dahênanê li Hewlêrê de gotarek
pêşkêş kir û di destpêka gotara xwe de êrîşên li
ser Koye û Zirgiwêzê yên ji aliyê Pasdarên Îranê
ve hatine kirin, şermezar kir.

Mesrûr Barzanî wiha got: “Mixabin vê sibehê
careke din bajarê Koye û Zirgiwêz rastî êrîşa
mûşekan hatin. Hinek şehîd û birîndar rakirine
nexweşxaneyê. Ez wê êrîşê û binpêkirina axa
Herêma Kurdistanê û Iraqê şermezar dikim. Cihê
şehîdan behişt be û hêviya selametiyê ji birîndaran
re dixwazim.”                                       KDP.info

Serokwezîrê Herêma Kurdis-
tanê Mesrûr Barzanî, îro 15ê Mij-
darê li paytext Hewlêrê pêşwazî li
Serokomarê Iraqê Letîf Reşîd kir.

Hat ragihandin ku di hevdîtinê
de her du aliyan tekezî li ser dest-
pêkirina gotûbêj û danûstandinên ji
bo çareserkirina kêşeyên navbera

Hewlêr û Bexdayê kirin.
Di civînê de li ser guherîn û

pêşhatên herî dawî yên Iraq û
navçeyê û girîngiya çareserkirina
kêşeyên navbera Herêma Kurdis-
tanê û hikûmeta federalî, bi
awayekî bingehîn û li ser bingeha
destûrê û di çarçoveya karnameya
wezarî ya hikûmeta nû ya federal
gotûbêj hat kirin.

Hat diyarkirin ku herdu aliyan
tekezî li ser wê yekê kirin ku şan-
deke Hikûmeta Herêma Kurdistanê
serdana Bexdayê bike, bi mebesta
destpêkirina gotûbêj û danûstandi-
na derbarê çareserkirina kêşeyan
de.

Herwiha di beşeke din a civînê
de jî behsa girîngiya parastina
asayîş, îstiqrar û serweriya Iraqê
hate kirin.               PeyamaKurd

Fermandariya Giştî ya Navenda
Parastina Gel diyar kir ku tu ele-
qeya wan bi teqîna li Taksîma Sten-
bolê tune û sersaxî ji xizmên kesên
jiyana xwe dane re xwest. Ferman-
dariya Biryargeha Navenda
Parastina Gel daxuyaniyeke nivîskî
weşand û got “Beriya her tiştî em
sersaxiyê ji xizmên kesên di teqîna
li Stenbolê ya di 13’ê Mijdarê de
jiyana xwe ji dest dane û ji birîn-
daran re jî şifaya xêrê dixwazin.”

Di dûmahîka daxuyaniyê de ev
tişt hate diyarkirin:

“Gelê me û raya giştî ya
demokratîk dizane ku tu têkiliya me
bi vê bûyerê re tune, em sivîlan
nakin hedef û çalakiyên li dijî
sivîlan jî qebûl nakin. Em tevgereke
wisa ne ku, em têkoşîneke bi heq û
meşrû ya azadiyê dimeşînin. Bi
perspektîfa ku em dixwazin bi civa-
ka Tirkiyeyê re siberojeke hevpar,
demokratîk, azad û wekhev ava
bikin, em tevdigerin. Ji ber vê qet
nabe ku em li ser zemîna Tirkiyeyê
kesên sivîl bikin hedef.

Eşkere ye ku li hemberî têkoşî-
na me ya rewa rejîma AKP û
MHP’ê ditengije. Bi taybetî ji ber ku
teşhîr bû ew çekên kîmyewî bi kar
tînin û dîmenê şewitandina leşk-
erên wan derket holê. Ji bo ku vê
rewşê biguherînin tê dîtin ku
dixwazin planeke tarî têxin
meriyetê. Piştî vê bûyerê Kobanê
kirine hedef û ev jî plana wan diyar
dike. Dema ku mirov ji vê

çarçoveyê lê binihêre, tê dîtin ku ev
bûyereke tarî ye, hêmanên ku di vê
bûyerê de tên bikaranîn tê
îddîakirin ku Kurd an jî kesên ji
Sûriyeyê ne lê ev tişt wê encamê
neguherîne. Tê dîtin ku ev destpêka
planeke tarî ye. Di vî warî de girîng e
ku hêzên demokrasiyê yên Tirkiyeyê
û raya giştî vê pêvajoya tarî bibînin,
ji bo ku ev bûyer were deşîfrekirin
têbikoşin.”                  anfkurdi.com

Mesrûr Barzanî û Letîf Reşîd çareserkirina
kêşeyên Hewlêr-Bexdayê gotûbêj kirin

Navenda Parastina Gel: Tu têkiliya me bi teqîna li Stenbolê tune

Mîrê Êzidiyan: Papa Fransîs soz da ku ji
bo Êzidiyan çi ji destê wan bê dê bikin

Piştî YPG û PKKê li ser êrîşa
Taksîmê KCKê jî daxuyanî da...

Piştî daxuyaniyên redkirina êrîşa bombeyî ya
Taksîma Stenbolê ji aliyê YPG û PKKê ve, Koma
Civakên Kurdistanê (KCK) jî bi daxuyaniyekê teqî-
na Stenbolê şermezar kir û diyar kir ti
pêwendiyeke wan bi wê teqînê û gumanbarê wê re
nîne. KCKê herwiha da zanîn ku mebesta
tohmetbarkirina PKKê û hêzên Rojavayê Kurdis-
tanê, planeke tarî ya dagirkirina Rojavayê Kurdis-
tanê ye.

KCKê di daxuyaniya xwe de bal kişandiye ser
ku bi tohmetbariyên li ser êrîşa Taksîmê re
hikûmeta Tirkiye hewl dide ji bo dagirkirina
Rojavayê Kurdistanê rê ji xwe re veke û hat gotin,
ew ji ber teqîna Stenbolê dilgiran bûne û êrîşa ku
xelkê sivîl armanc dike, şermezar dikin.

Herwiha hatiye diyarkirin, tevî ku wan ragi-
handiye ti pêwendiya PKKê bi vê teqînê re nîne jî
AKP û MHP bi PKKê tohmetbar dikin ku dixwazin
Rojavayê Kurdistanê dagir bikin û teqîna Sten-
bolê jî eşkere dike ku AKP û MHP di nava planên
tarî de ne.  PeyamaKurd
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Peyameke Pîrozbahiyê
Bo Rêzdar cenabê 
Serok Masûd Barzanî

Em wekî Yekîtiya
Nivîskarên Kurdistana
Sûriya "Nûneratiya
Ewropa", lidarxistina
14emîn kongirê Partiya
Demokrata Kurdistan û
nûkirina mitmane û dûbare
helbijartina cenabê we yê
hêja û rêzdar wek serokê
Partiya Demokrata Kurdis-
tan bi germî pîroz dikin û
hêviya serkevtinê bo kon-
girê Partiya Demokrata

Kurdistan û hemû serkirde û kadirên wê dixwzain, û herwi-
ha pîrozbahiyê li cenabê kak Nêçîrvan Barzanî û kak Mes-
rûr Barzanî wek cêgirên serokê Partiyê dikin.

Li gel silav û rêzên xwe yên dilsoz
Nûneratiya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriya li

Ewropa 
05.11.2022

Demirtaş: Teqîna Stenbolê teror e
Selahattin Demirtaş derbarê teqîna li cadeya Istik-

lal a Stenbolê de peyamek belav kir.

Siyasetvanê Kurd û hevserokê berê yê Partiya
Demokratîk a Gelan (HDP) Selahattin Demirtaş teqîna
li kolana Istiklal a Stenbolê weke êrîşeke terorîstî bi
nav kir û teqîn şermezar kir.

Selahattin Demirtaş derbarê teqîna li cadeya Istik-
lal a Stenbolê de peyamek belav kir. Demirtaş di peya-
ma xwe de teqîna li Stenbolê weke teqîneke terorîstî bi
nav dike û dibêje: “Armanc û hincet çi dibe bila bibe,
her êrîşek ku sivîlan dike hedef ji hêla qanûnî, siyasî,
exlaqî û wijdanî ve teror e. Em qet qebûl nakin.”

Di beşeke din a peyama xwe de Demirtaş teqînê
şermezar dike û dibêje, “Her wiha terora ku li kolana
Îstîklalê sivîlên bêguneh dike hedef, şermezar dikim. Ji
bo kesên jiyana xwe ji dest dane rehma Xwedê, ji
xizmên wan re sersaxiyê û ji birîndaran re jî şîfayê
dixwazim.” Duh 13ê Mijdara 2022 li kolana Îstiklalê ya
li navçeya Beyoglu ya Stenbolê derdora demjimêr
16:20 teqînek çê bû û li gor rayedarên hikûmeta
Tirkiyê di encama teqînê de 6 kes hatine kuştin û 81
kes birîndar bûne. Nerina Azad

Fermandarê Giştî yê QSD’ê Mazlûm Ebdî: Tu
têkiliya hêzên me bi teqîna Stenbolê tune

Fermandarê Giştî yê QSD’ê Mazlûm Ebdî diyar kir
tu têkiliya hêzên wan bi teqîna li Stenbolê tune.

Fermandarê Giştî yê QSD’ê Mazlûm Ebdî li ser
hesabê xwe yê twîtterê got “Em diyar dikin tu têkiliya
hêzên me bi êrîşa li Stenbolê tune û em îddîayên li ser
hêzên xwe red dikin.”

Fermandarê Giştî yê QSD’ê Mazlûm Ebdî ji mal-
batên ku xizmên wan jiyana xwe ji dest dane sersaxî û
ji birîndaran re jî şifaya xêrê xwest.     anfkurdi.com

Bêje vebêjo
Hesen Silêvanî berî roj ji xew

rabe , bi şadî min berê xwe dida
bejna şêrîna bilinda çiyayê li bin
lêva esmanî bi azadî  palday ,
çawa bi bawerî yê qîr dike sitrana
û dibêje : erê zalim û xwînmêj ,
dizanin ewên mêjûya wî ya reş ,
her bêhin li bin befra spî dinxêvin,
mîna wî rûreşin ?? Erê ma ew
nizanin  çi nemaye dê di gel ava
genya cukan melevanya bikin  û
beq dê dev û lêvên wan tijî ber
bikin û bi werîsên rastiyê girêdin !!
Demê lehiya peyvan ji qelemekê
evîndarê guliyên genmî û zevyên
mendehuş bi rengan û pelatînkên
keyifxweş bi şewqa tavê  dizê û
awazên wefadaryê bo jiyanê û
xemila bihara em li bendê dibêje û
xwe bi çiqên keskên bayê azadiyê
û heqiyê digire ...   

Eger ne qelem û dil vegêrê wî
be , kî dê alozî û hindabûnên
mirovên li vê jiyanê heyrî mane ,
vekole û qelb bide , kî dê şewqa
rengan bo bihara di xwînêra may
vegerîne ?? 

Hû vegêrê te rastiya bi benkên
wehmê ve girêday  dîtî , mirina
herwe ya serbazên ku mîna pezî
berev cengê diajotin aşkera bike ,
da ku êvarî nesaxekê keyifxweş bi
nîşanên şeş rêzî liser sîngî razayn
û piştqos , dtelefzîwnê da bi kene ,
bi grinjie , bi bihnije û xelkê xav û
xlule  bxabîne ve û belgên zerên
bayîza  mirnê dxelkê xwe werke ..
Hû vegêru , rengê janên jnên xew
vi çavên wan nakevt  jtirsa xşêna
pêngavên lerzuka mirnê berî elnidî
,  bi neqşîne  , baş li çavên wan yên
têhinyên tenahyê jbo evîna evîn-
darî û danga wî ya piştî bêhnekê di
çeperî de diçe xwarê , baş binêre ... 

Hû vegêro , qelemdaro , ka tu ji
kerema xwe bîrdanka me bi
derêzîyekê kun nakî û Syanîdî û
Fuscînî û bêhna sêvan li Helebce ,
Balîsan , Germyan , Kurêmê û
Burcînî û Behdînan, careke dî li
bîra me naînê ?? Ka tu dubare
wênê Emerê xawrî nagirê,  ka
çawa bi dilovanî xwe di zarokê
xwe alandiye ?? dixeyalê da çawa
berev kanya manê ve çûye û lber
dengê suyiska nvistîne ?? Were

vebêju , mal newêranu , dê behsa
wê pelatînka lber mirnê bike ka
çawa rundikên wê awazên wexerê
dilorandin , ka çawa ber bi siha
dara hejîrê ve diçû ?? ..  

Erê , erê vebêjo , vegêro ,
çîrokbêjo , dêmê wê xanima
weshiyên genimî bo zaroyên xwe
vê dide nêzîk bike , hêj , hêj nêzîk
bike ,erê kovanên di gerdenê ra
diyar , nêzîk bike ... Ew çi keserin
li ser dilî ?? Çima wesa damaye
ew xanima dinav xeman de
xendiqî?? Ew dêm tehlên pêxwas
û ser qijavij , ewên ji dêmê befrê û
gyayên çyay û kakilka bahîvê dûr ,
dûru sil  , kê anîne ser zevyên me
?? Li ser dar û ber û  bayê me. ?? 

Dê çîrokbêjo , rastiyê û xeyalê
jêk vavêre û çîroka Heluyê û
içnuyê û balolka şekirê vegêre. Ka
zûmekê bde wî frokvanê nanê
'alyayê bi xuynê rşandî û ew bi
duşka malwêran pertandî û
tîqelîqên wî difrîn esmanan , dê
bêjê yê bo xwe yaryan dike !! ..
Kabo me bêje Heluyê çi digote
Çinuyê di şikeftê ve ??   Nuke dê
damin êt û balolka şekrê înt , dê
bikim duqet , qetek bu min , u qetê
dî bo te , bila çinu. ??

Herê vegêro ,, erê herê ,, ka tu
bo me wênê wî segbabê ji navê te
vedcinqî xuya nakê ??? Ew ê xwe
ji gamêşekê mezintir didît û bi difin
bilindî digote te : kirdun , kirden ,
girgir ..  Eve çi navê tamsare kar-
dan.? Korru kurdoye , kurdo , û
kurdu navekê xweş û şêrîne , ka
digel min bêje kurdo , kurdo , te gul
musîqa navê nîne malixrabo ,

kurdo ye , kurdo !!!
Erê vegêro , te bi çavên xwe dît

çawa bi tlîlîya jinên Maltayê ew ji
çek kirin û dîlan girêdan û vêkra
digotin : “dê  kîn çiya me viya , qet
nakevîn bin piya” bêje vebêjo dê
bêje , nê roja te hat, li bîra teye
ewê ji tirumpêla reş xweş berev te
hatî û bi kerb gote te : tu bi ç dikenî
? Te hêdî , hîdî , çaya xwe têkveda
û peyale bilindikir û firek jê vexwar
... Wek gurgekê har cardî gote te:
Ha dê bêje tu bi min dikenî ??? Ma
ez te nas dikim da bite bikenim ?
Koro ma yek li vî bajêrî heye min
nasnekt ?? Li min negre ez nex-
elkê vî bajêrî me .... 

Dê bêje bêje vegêro ka ew îro
li ber kîjan 'erebanê kerefs û xiyar
û pîvazterrka  difrotin .? ..Li bin kîj
xîvetê dirune.? Li ber kîjan
mizgeftê destê xwe vedgire ??
Erê vegêro duniya ne şevek û
rojekin , babkalikên me  her û her
digotin û li benda bangê dîklê kofî
sorê  azadiyê bûn , erê vegêro ez
dizanim neviyên wan mizgînî
gehandîye wan , lewma her bihar
nêrgiz li ber kêliyên wan dibişkvin
û xemla Newrozê bi kiras û
lewendiyên zeriya zêde dib  .....
Bila vegêro bêhna xwe veke û rê
bide yekê dî were behsê rastiya
xwe bi lingên xeyalê ve grêday
bike ... Dê bila bê û ew jî ya xwe
bêje  ,, kerem bike were .. Lê wern
da evînê li hevûdu bireşînin û
desta ji gerdena azadiyê bernedîn.

(li estpêka Rojên wêjeya
berawird ya 4 li Amedê, 21-10-
2022  hate xwendin)

PeyamaKurd – Hat ragihandin
ku dadgeha Îranê, 11 xwepêşan-
deran bi kuştina kesekî endamê
Besîcê yê ji hêzên ewlekariya
Îranê tawanbar dike û dixwaze
wan siza bike.

Di demeke ku protestoyên dijî
rejîma Îranê yên piştî kuştina keça
Kurd Jîna Emînî li Tehranê du meh
in bênavber berdewam dikin de,
dadgeha Îranê xwepêşanderên
hatine desteserkirin bi hincetên
cuda dixwaze ceza bike.

Bi hezaran welatiyên ji ber
protestoyan hatine girtin, bi
tawanên cuda têne tohmetbarkirin
û ji bo hin kesan sizayê îdamê jî tê
xwestin.

Herî dawî 3yê Mijdarê di çilro-
jiya jina bi navê Hadîs Necefî ya li
bajarê Kerecê de, tê gotin ku

endamekî Besîcê hatiye kuştin û
10 polîs jî birîndar bûne.

Dadgeha Îranê bi tohmeta
kuştina wî endamê Besîcê 11

xwepêşanderan tawanbar dike ku
doznameya wan ji aliyê Ser-
dozgeriya Kerecê ve hatiye
amadekirin.

Werin da evînê li hevûdu bireşînîn û
desta ji gerdena azadiyê bernedîn   

Dadgeha Îranê 11 kesan bi kuştina endamekî Besîcê tawanbar dike
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Проиранские ополченцы взяли на себя ответственность
за убийство американского гражданина в Багдаде

Группа проиранских ополченцев взяла на себя ответствен-
ность за убийство американского гражданина, вечером 7
ноября застреленного в иракской столице.

Убийство иностранца было совершено в отместку за убий-
ство Касима Сулеймании, командира отряда "Кудс" Корпуса
стражей исламской революции (КСИР), и Абу Махди Мухан-
диса, заместителя главы поддерживаемого Ираном ополче-
ния "Хашд аль-Шааби", - говорится в заявлении "Ашаб аль-
Каф", цитируемом газетой "Asharq Al-Awsat".

45-летний Стивен Эдвард Троэлл работал в организации
по оказанию помощи, связанной с Агентством США по между-
народному развитию (USAID). После его убийства новый
премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани приказал
провести расследование и арестовать преступников. Госу-
дарственный департамент США также заявил, что расследует
смерть американского гражданина.

"Конечно, мы уведомим ближайших родственников, преж-
де чем делать какие-либо публичные комментарии", —
заявил официальный представитель Госдепартамента США
Нед Прайс во время регулярного брифинга для прессы. 2
января 2020 года командующий "Кудс" Касим Сулеймани вме-
сте с другими высокопоставленными деятелями поддержи-
ваемых Ираном ополченцев был убит в результате удара аме-
риканского беспилотника в Багдаде по приказу тогдашнего
президента США Дональда Трампа.                      kurdistan.ru
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МИД Ирака осудил атаки
Ирана на Курдистан

14 ноября министерство иностранных дел
Ирака осудило ракетные и беспилотные атаки
Ирана на несколько районов Иракского Курди-
стана, совершенные утром того же дня, и при-
ведшие к гибели двух человек и ранению
нескольких.

Министерство иностранных дел резко и в
очередной раз осуждает артиллерийские и
беспилотные обстрелы, совершенные иран-
ской стороной в ряде районов Курдистана,
говорится в официальном заявлении. Такие
атаки не будут "фактором продвижения реше-
ний, ведущих к стабильности", они лишь вне-
сут "замешательство и повысят уровень напря-
женности".

Министерство указало, что "предпримет
дипломатические меры на высоком уровне в
этом отношении, без колебаний сохраняя и
защищая суверенитет Ирака таким образом,
чтобы повысить безопасность его народа".

Вчера рано утром Иран нанес новые ракет-
ные и беспилотные удары по базам и штаб-
квартирам курдских оппозиционных партий
Ирана в Иракском Курдистане. Позже иран-
ские войска КСИР взяли на себя ответствен-
ность за нападение.                        kurdistan.ru

Парламент Люксембурга
признал геноцид езидов

Законодатели Люксембурга 9 ноября офи-
циально признали геноцид езидов, совершен-
ный террористами "Исламского государства"
(ИГ) в Ираке. "Формальное признание геноци-
да езидов было принято единогласным голосо-
ванием сегодня, 9 ноября 2022 года, и пред-
ставляет собой важный шаг вперед в усилиях
по обеспечению справедливости и ответствен-
ности для общины езидов", — говорится в
заявлении езидской правозащитной организа-
ции "Yazda". "Мы выражаем нашу огромную
благодарность правительству и парламенту
Люксембурга за их постоянную поддержку
сообщества езидов и их усилия по борьбе с
нарушениями прав человека, совершенными
ДАИШ (ИГИЛ)", — говорится в сообщении.

В августе 2014 года ИГ напало на езидский
район Синджар в провинции Ниневия, убив
там сотни мирных жителей и похитив тысячи, в
основном женщин и детей. За последние семь
лет аналогичные решения были приняты
Палатой общин Великобритании, Конгрессом
США, Национальной ассамблеей Франции,
Европейским парламентом, Палатой общин
Канады, парламентом Австралии, парламен-
том Шотландии, парламентом Армении, Пор-
тугалии, Нидерландов, Бельгии, Парламентом
ЕС и Европейским советом.

В прошлом году специализированные груп-
пы ООН в Ираке заявили о наличии "четких и
убедительных доказательств" геноцида, совер-
шенного в отношении езидов в 2014 году.
Решение парламента Люксембурга приветство-
вал премьер-министр Курдистана Масрур Бар-
зани. "Эта декларация помогает повысить чув-
ство ответственности сообщества, стремяще-
гося к безопасности и возвращению на родину
своих предков", — заявил он.         kurdistan.ru

Новый премьер-министр Ирака
Мухаммед Шиа ас-Судани высоко
оценил роль сил пешмерга Курди-
стана в борьбе с терроризмом,
особенно с "Исламским государст-
вом" (ИГ) в регионе.

Судани сделал это заявление
во время встречи с высокопостав-
ленной делегацией министерства
пешмерга, прибывшей во главе с
начальником штаба генерал-лей-
тенантом Иссой Азизом. Об этом
сообщает канцелярия премьер-
министра. В ходе встречи премьер-
министр также подчеркнул важ-
ность сотрудничества между сила-
ми пешмерга и иракской армией в
решении проблем безопасности,
стоящих перед страной, говорится
в пресс-релизе.

Делегация пешмерга, в свою
очередь, поздравила Судани с его
назначением на пост премьер-

министра Ирака, и приветствовала
его планы по восстановлению ста-
бильности в стране.

Эрбиль и Багдад прилагают уси-
лия для формирования совмест-
ных бригад на территориях, являю-

щихся предметом спора между
сторонами, где "Исламское госу-
дарство" продолжает использовать
вакуум безопасности для осу-
ществления террористической
деятельности. kurdistan.ru

16 ноября Европейский союз
опубликовал заявление, в котором
осудил ракетные и беспилотные
атаки Ирана на несколько районов
Иракского Курдистана, совершен-
ные в понедельник, 15 ноября, и в
результате которых погибли два
человека.

"Европейский союз самым
решительным образом осуждает
возобновление иранских обстре-
лов Иракского Курдистана, за кото-
рые взял ответственность "Корпус
стражей исламской революции", и
в результате которых погибли и

были ранены люди", — говорится в
заявлении. "Как заявил ЕС еще в
сентябре, эти нападения нарушают
суверенитет и территориальную
целостность Ирака".

"ЕС полностью солидарен с
иракским народом, правитель-
ством Ирака и региональным пра-
вительством Курдистана".

Утром 15 ноября иранский "Кор-
пус стражей исламской револю-
ции" (КСИР) нанес удар по штаб-
квартире и базам "Демократиче-
ской партии Курдистана Ирана"
(ДПКИ) возле города Койя и партии

"Комала" в Заргвезе в провинции
Сулеймания, в результате чего два
человека погибли и восемь получи-
ли ранения.

Обстрел встретил резкое осуж-
дение со стороны международного
сообщества, включая ООН, США,
Великобританию, Германию, Кана-
ду, Францию и Нидерланды. В
отдельных заявлениях эти страны
аналогичным образом призвали
Тегеран прекратить атаки и нару-
шения суверенитета Ирака и Кур-
дистана.

"Мы решительно осуждаем про-
должающиеся ракетные и беспи-
лотные атаки Ирана на иракский
Курдистан", — говорится в пись-
менном заявлении официального
представителя Госдепартамента
США Неда Прайса.

"Соединенные Штаты поддер-
живают наших партнеров в Багда-
де и Эрбиле и разделяют цель пра-
вительства Ирака по сохранению
безопасности, стабильности и
суверенитета страны", — подчерк-
нул Прайс. "Мы призываем Иран,
который неоднократно и нагло
нарушал суверенитет Ирака, пре-
кратить эти атаки". kurdistan.ru

Власти Турции расценивают
взрыв в центре Стамбула как тер-
акт, который, по предварительным
данным, совершила женщина,
заявил вице-президент страны
Фуат Октай.

"По нашим оценкам, это был
террористический акт, в результате
которого нападавший, которым, по
нашим оценкам, была женщина,
привел в действие бомбу", — ска-
зал он.

Чиновник также сообщил, что
число пострадавших в ЧП достигло
81, два человека находятся в тяже-
лом состоянии.

"Мы дойдем до конца, кто бы ни
стоял за этими инцидентами, даже
если он уедет на другой конец
света. Мы привлечем их к ответ-
ственности любой ценой, Турция
больше не прежняя Турция. Инци-
дент в короткие сроки будет рас-
следован", — подытожил Октай.

Как позднее сообщил телеканал

TRT Haber, силовики начали рас-
следование в отношении 25 поль-
зователей соцсетей, разместивших
провокационные посты после
инцидента.

В воскресенье днем на пеше-
ходной туристической улице Истик-
ляль в центре Стамбула прогремел
взрыв. Как сообщил президент
Реджеп Тайип Эрдоган, в результа-

те погибли шесть человек. Главная
прокуратура Стамбула начала рас-
следование произошедшего. Уго-
ловный суд ввел запрет на транс-
ляцию с места и в социальных
сетях.

Генеральное консульство Рос-
сии заявило, что информации о
пострадавших при взрыве россия-
нах не поступало.  kurdistan.ru

Судани приветствует роль пешмерга в разгроме ИГ

ЕС и США осудили нападения иранских КСИР на Курдистан

Власти Турции расценивают взрыв
в центре Стамбула как теракт
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Президент Всесоюзной
Ассоциации курдов "Якбун"
(Единство).

Бабаев Мамед Сулейма-
нович (Mehmedê Siloyê Bava)
родился 20 октября 1920 года

в семье курдских крестьян,
его семья пережила изгнание
в Турцию, а затем возвраще-
ние в Закавказье. 

В 1937 году жителей 12
курдских сёл, находившихся в
Шарурском районе, по прика-
зу И.В. Сталина  депортиро-
вали в в вагонах в  Казахстан,
где пришлось начинать жизнь
с нуля.  С 1938 по 1941 год
преподавал в школе посёлка

Винсовхоз Алматинской обла-
сти. 

В 1941 году семейство
Бабаевых переезжает в
Армению, где М.С. Бабаева
приглашают на учёбу в Тби-
лисскую разведшколу при
Закавказском военном округе.
Бабаев М С . закончил Ере-
ванской сельскохозяйствен-
ный институт, и в 1949 году
начал деятельность на посту
председателя колхоза. В это

время у него появилась воз-
можность увидеться с при-
ехавшим в Ереван  Мели
Мустафа Барзани. 

В то время шла активная
подготовка к созданию курд-
ской Мехабадской Республи-
ки на территории Восточного
(иранского) Курдистана, и
этому содействовала развед-
ка бывшего СССР. На третем
месяце обучения двадцати
трехлетнего М.Бабаева
отправили в новосозданную
Махабадскую республику
(Восточный Курдистан). Вер-
нувшись в Тбилиси, он был
переводчиком между  пред-
ставителями Махабадской
республики и уполномочен-
ными КГБ.

В 1948 году он оканчивает
Армянский сельскохозяй-
ственный институт, и с 1949
по 1969 гг. возглавляет совхоз
в селе Неджерлу Зангибасар-
ского (ныне Масисского) рай-
она Армянской ССР. Являясь
членом бюро Райкома партии
Масисского района, одновре-
менно в 1965 г. защищает
диссертацию и получает учё-
ную степень кандидата наук.

С 1969 г. М.С. Бабаев
переезжает на постоянное
место жительства в Азербай-
джан, где с 1974 года работа-
ет директором совхоза им.
Горького Хачмазского района,
а с 1978-го года – управляю-
щим республиканским тре-
стом совхозов-плодопитомни-
ков.  За годы активной и пло-
дотворной работы Мамед
Сулейманович был награж-
ден несколькими орденами и
медалями. 

В 1990 году соплеменники
избрали Мамеда Сулеймано-
вича Бабаева первым Прези-
дентом всесоюзной ассоциа-
ции курдов СССР «Якбун».

В 1991 году М.С. Бабаев
получил разрешение из Моск-
вы на издание в республиках
СССР одной газеты и одного
журнала. И было решено
выпускать именно в Казахста-
не газету «Курдистан» и жур-
нал «Курды СССР».

Журнал «Курды СССР» в
1992 году был перерегистри-
рован Министерством  Юсти-
ции Республики Казахстан как
журнал «Курды».

19 сентября 1991 года в
Алма-Ате вышел первый
номер газеты «Курдистан»,
что стало большой радостью

для курдов Казахстана. Газета
«Курдистан» некоторое время
издавалась как «Курде Зана».
В 2004 году была перереги-
стрирована Министерством
информации РК под новым

названием – «Жийана курд»
(«Жизнь курдов»).  

29 декабря 2011 году
Бабаев М.С умер в Баку.

Бабаев Мамед Сулейманович Президент Всесоюзной Ассоциации курдов "Якбун"
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Президент Ирака Латиф
Рашид во вторник, 15
ноября, прибыл в Эрбиль,
столицу Иракского Курдиста-
на, для встреч с высокопо-

ставленными официальными
лицами и для участия в трех-
дневном Ближневосточном
форуме мира и безопасности
(MEPS), который пройдет в
Американском университете
Курдистана (AUK) в Дохуке.

В международном аэро-
порту Эрбиля его встречал
президент Курдистана
Нечирван Барзани.

После этого президент
Ирака встретился с курдским
лидером Масудом Барзани,
президентом "Демократиче-
ской партии Курдистана"
(ДПК). Стороны обсудили
политическую ситуацию в
Ираке, подтвердив свою под-
держку нового иракского пра-
вительства и реализации его
повестки дня. 

Как сказано в пресс-рели-
зе штаб-квартиры Барзани, в

ходе встречи были рассмот-
рены вопросы отношений
Ирака с соседними странами
и международным сообще-
ством. В этом контексте сто-
роны подтвердили свою
готовность решать все

вопросы на основе диалога.
В ходе официальных

переговоров с президентом
Курдистана Нечирваном Бар-
зани, Рашид поблагодарил

его за гостеприимство и под-
держку, выразив надежду,
"что при поддержке всех сто-
рон они будут работать вме-
сте для решения проблем
между Эрбилем и Багдадом
и других нерешенных вопро-

сов в Ираке во имя защиты
мира и безопасности в стра-
не".

Со своей стороны, прези-
дент Барзани подтвердил
готовность региона Курди-
стан разрешить разногласия
с Багдадом и сотрудничать с
федеральным правитель-
ством для мира и стабильно-

сти в стране.
Он пожелал Рашиду

успешной работы на посту
президента и призвал окон-
чательно решить застарелые
проблемы в Ираке в качестве
главы государства.

Стороны подчеркнули, что
"взаимопонимание между
Эрбилем и Багдадом являет-
ся ключом к миру и стабиль-
ности в стране".

Еще одну встречу ирак-
ский президент провел с гла-
вой Регионального прави-
тельства Курдистана (КРГ),
премьер-министром Масру-
ром Барзани. 

Как отмечается в пресс-
релизе КРГ, "стороны обсуди-
ли последние события в
Ираке и регионе в целом,
отметив при этом важность
решения нерешенных споров
между Эрбилем и Багдадом

на основе конституции и в
рамках повестки дня нового
правительства".

Они также подчеркнули
необходимость визита деле-
гации КРГ в Багдад для воз-
обновления переговоров,
направленных на разреше-
ние споров между сторона-
ми.

Обсуждения также каса-
лись важности защиты без-
опасности Ирака и его суве-
ренитета.

После встречи премьер-
министр Барзани написал в
Твиттере, что встреча была
плодотворной. "…Мы привер-
жены диалогу. 17-летние споры
должны быть прекращены. С
этой целью в Багдад прибудет
команда для переговоров — в
духе подлинного партнерства и
на основе Конституции", —
заключил он.          kurdistan.ru

Премьер-министр Судани:
Для переговоров с Эрбилем
сформирована делегация

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил
во вторник, 15 ноября, что уже сформирована делегация для
переговоров с Региональным правительством Курдистана
(КРГ) с целью разрешения споров между сторонами.

В интервью "Kurdistan24" Судани сообщил, что и Эрбиль, и
Багдад готовы решить свои застарелые споры, и выразил
оптимизм в отношении достижения положительных результа-
тов.

Премьер-министр Ирака добавил, что КРГ и федеральное
правительство приложат все усилия, чтобы найти решение по
вопросам, связанным с нефтью и газом, в течение следующих
шести месяцев.

Ранее сообщалось, что делегация КРГ должна посетить
столицу Ирака для нового раунда переговоров по проблемам,
стоящим между Эрбилем и Багдадом, и по закону о бюджете
на 2023 год.

Судани был назначен премьер-министром Ирака в начале
октября, что положило конец многомесячному политическому
тупику в стране.   kurdistan.ru

В Иране убит еще один
курдский протестующий

Курдский демонстрант был застрелен иранскими силами
безопасности в городе Керманшах Иранского Курдистана. Об
этом 12 ноября сообщила правозащитная организация "Hen-
gaw".

В четверг 44-летний Ардалан Гасеми был убит прямой
наводкой на улице Керманшаха "во время нанесения антипра-
вительственных лозунгов". Также тяжолые ранения получил
один из его друзей.

После инцидента члены семьи Гасеми были вызваны иран-
скими службами безопасности в медицинский центр города.
По словам брата жертвы, силовики запросили баснословную
сумму за передачу тела, и согласились ее уменьшить, если
родственники погибшего скроют реальную причину смерти
Гасеми. kurdistan.ru

Президент Ирака прибыл в Эрбиль
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