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XX əsrdə bəşər tarixinə
Xocalı soyqırımı kimi daxil olan
qanlı faciənin 31-ci ildönümü
ilə əlaqədar fevralın 26-da
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev
soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə Bakının Xətai ray-
onunda ucaldılmış abidəni
ziyarət edib.

Prezident İlham Əliyev
Xocalı soyqırımı abidəsinin
önünə əklil qoydu, faciə qur-
banlarının xatirəsini ehtiramla
yad etdi.

Qeyd edək ki, Xocalı
soyqırımından 31 il ötür. 1992-
ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə erməni silahlı
dəstələri keçmiş sovet ordusu-
nun Xankəndi şəhərində yer-
ləşən 366-cı alayının iştirakı ilə
Xocalı şəhərini yerlə-yeksan
etdi. Erməni təcavüzkarlarının
Azərbaycan xalqına qarşı
törətdiyi növbəti kütləvi qırğın
nəticəsində 613 nəfər, o cüm-
lədən 106 qadın, 63 uşaq, 70
qoca xüsusi amansızlıqla qətlə
yetirildi, 1275 dinc sakin əsir
götürüldü, 150 nəfərin taleyi
isə hələ də məlum deyil. Bu
soyqırımı aktı nəticəsində 8
ailə tamamilə məhv edildi, 25
uşaq hər iki valideynini, 130
uşaq isə valideynlərindən birini
itirdi.

Uzun illərdir ki, Azərbaycan
dövləti Xocalı faciəsi ilə bağlı
həqiqətlərin beynəlxalq icti-
maiyyətin diqqətinə çatdırıl-
ması, onun soyqırımı kimi
tanıdılması istiqamətində sis-
temli iş aparır. Bütün dünyanın
gözü qarşısında baş verən bu
dəhşətli soyqırımının əsl
mahiyyəti yalnız Ümummilli
Lider Heydər Əliyev 1993-cü
ildə siyasi hakimiyyətə qayıt-

dıqdan sonra açıqlanıb, 1994-
cü ilin fevralında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi
Xocalı soyqırımına siyasi-
hüquqi qiymət verib.

Prezident İlham Əliyev
Xocalı soyqırımını törədənlərin
ifşa olunmasını və beynəlxalq
ictimaiyyətin geniş məlumat-
landırılmasını Azərbaycanın
xarici siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirib. Eləcə də
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması, beynəlxalq
aləmdə yayılması, bu
soyqırımına obyektiv qiymət
verilməsi məqsədilə davamlı

addımlar atılır.
Azərbaycan Respub-

likasının Birinci vitse-preziden-
ti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliye-
vanın təşəbbüsü ilə Heydər
Əliyev Fondu bəşəriyyətin ən
böyük faciələrindən olan
Xocalı soyqırımı haqqında fak-
tların dünyaya çatdırılması
istiqamətində sistemli və
ardıcıl fəaliyyət göstərir. 2008-
ci ildə Heydər Əliyev Fon-
dunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə
başlanmış “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyası bu
istiqamətdə təbliğat işini daha

da fəallaşdırıb. Faciə ilə əlaqə-
dar dəhşətli faktlar bu kam-
paniya çərçivəsində geniş
beynəlxalq ictimaiyyətə çat-
dırılıb, planetin bütün
guşələrində milyonlarla insan
erməni millətçilərinin əsl
simasına bələd olub.

Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
şanlı Azərbaycan Ordusunun
44 günlük Vətən
müharibəsindəki parlaq
Qələbəsi 2020-ci ili Azərbay-
can tarixinə Zəfər ili kimi yazdı.
Güclü siyasi iradə, möhkəm
iqtisadi potensial, qüdrətli ordu,
Xalq-Lider vəhdəti, cəmiyyət-

dəki böyük ruh yüksəkliyi,
vətənpərvərlik, əzmkarlıq tarixi
Qələbəni təmin etdi. Otuzillik
həsrət bitdi, torpaqlarımız
mənfur düşmənin işğalından
azad edildi, ərazi
bütövlüyümüz təmin olundu.
Bu gün xalqımız Xocalı faciəsi
qurbanlarının xatirəsini
alnıaçıq, başıuca yad edir,
çünki düşməndən bütün
şəhidlərimiz kimi, Xocalı
soyqırımı qurbanlarının da
qisası alınıb. Artıq Xocalı
soyqırımının anım günü Azər-
baycan xalqının birliyinin, milli
təəssübkeşliyinin rəmzinə
çevrilib.

Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev fevralın 26-da İslam İnkişaf
Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd
Süleyman Əl-Casiri qəbul edib.

Qəbula görə minnətdarlığını bildirən
Məhəmməd Süleyman Əl-Casir paytax-
tımızda gördüyü inkişaf proseslərinin onda
dərin təəssürat hissi doğurduğunu bildirdi.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla
İslam İnkişaf Bankı arasında çox uğurlu və
səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyini
vurğulayaraq bunu yüksək qiymətləndirdi.
Ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələrə
bankın verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını
bildirən dövlətimizin başçısı həm regional
səviyyədə inkişaf prosesləri, həm də artıq
ölkəmizdə icra olunmağa başlanan “Azər-
baycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər” baxımından əməkdaşlığın
gələcək formatının müəyyənləşdirilməsinin
zəruriliyini vurğuladı.

Qonaq qeyd etdi ki, İslam İnkişaf Bankı
Azərbaycanın bu təşkilata üzvlüyündən
fəxr hissi keçirir və ölkəmiz həmişə fəal işti-
rakçı olmaqla bu qurumun fəaliyyətinə
böyük töhfə verir. Əməkdaşlığımızın uğurlu

tarixə malik olduğunu deyən Məhəmməd
Süleyman Əl-Casir həyata keçirilən birgə
layihələrin Azərbaycanda iqtisadiyyatın, o
cümlədən infrastrukturun inkişafı baxımın-
dan önəmini qeyd etdi, əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üçün böyük potensialın
olduğunu bildirdi.

Məhəmməd Süleyman Əl-Casir eyni
zamanda bankın “Azərbaycan 2030: sosial-
iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”
çərçivəsində perspektiv layihələrə də
maraq göstərdiklərini vurğuladı, gələcəkdə
ticarət və investisiya sahələrində əmək-
daşlığın həyata keçirilməsinin mümkün
olduğunu dedi. O, Azərbaycanın müxtəlif
sahələrdə, o cümlədən “Elektron hökumət”
sahəsində əldə etdiyi uğurlu təcrübənin
bank tərəfindən digər ölkələrdə də tətbiq
oluna biləcəyini bildirdi.

Xoş sözlərə görə minnətdarlığını
bildirən Prezident İlham Əliyev dünyada
yeni çağırışların mövcud olduğu bir dövrdə
bundan sonra da əməkdaşlığımızın uğurla
davam etdiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi.
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa
dair Milli Prioritetlər”ə bir daha toxunan

dövlətimizin başçısı bu baxımdan Qarabağ-
da və Şərqi Zəngəzurda yenidənqurma lay-
ihələrinin bizim üçün ən prioritet sahələrdən
biri olduğunu vurğuladı. Prezident İlham
Əliyev Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi, rəqəm-
sal transformasiya və bərpaolunan enerji
sahələrinin də ölkəmizin iqtisadi inkişafında
mühüm yer tutduğunu bildirdi və qeyd etdi

ki, bütün bunlarla bağlı həyata keçirdiyimiz
layihələrə xeyli sayda tərəfdaş və investor
cəlb edilib və ediləcək. Dövlətimizin başçısı
dedi ki, ölkəmizin uğurlu coğrafi mövqedə
yerləşməsi və yaradılan əlverişli biznes
mühiti, zəngin iqtisadi potensialımız
gələcək əməkdaşlıq və inkişaf prosesləri
üçün yaxşı zəmin yaradır.

Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidentini qəbul edib
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Fevralın 26-da Xocalı faciəsinin
31-ci ildönümünü günündə

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı Əhəd Abıyev, rayonun
hüquq-mühafizə orqanlarının rəh-

bərləri, şəhid valideynləri, qazilər
və ictimaiyyət nümayəndələri

Daşkəsən rayon Şəhidlər Xiya-
banını ziyarət ediblər, Şəhidlərin
məzarlarına tər güllər düzüblər.

İcra başçısı Əhəd Abıyev deyib:
“Hər il olduğu kimi xalqımız böyük
ehtiramla qeyd etdiyi XX əsrin
faciəsi – Xocalı soyqırımının anım
günü Azərbaycan xalqının milli bir-
liyinin rəmzinə çevrilib. Möhtərəm
Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qüdrətli Ordumuz 44
günlük Vətən müharibəsində əldə
etdiyi Zəfərlə erməni düşmən-
lərindən bütün şəhidlərimizin,
Xocalı soyqırımı qurbanlarının
qisası almışdır. Bu gün biz Xocalı
faciəsində həlak olmuş həmvətən-
lərimizin əziz xatirəsini alnıaçıq,
başıuca yad edirik. Tezliklə Xocalı
sakinləri də öz doğma şəhərlərinə
qayıdacaqlar”.

Anım tədbirində icra başçısı
Əhəd Abıyev rayonun şəhid
ailələri, Qarabağ müharibəsi
qaziləri və veteranlarla görüşüb,
həmçinin onların qayğıları ilə
maraqlanıb, müraciətlərini dinləyib.   

Mərasim Xocalı sakinlərinin
məskunlaşdığı “Yeni qəsəbə-2”də,
“Xocalı soyqırımı” abidəsinin
önündə təşkil olunub.

Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov, Gəncə şəhər
Appelyasiya Məhkəməsinin sədri,
Türkiyənin və Gürcüstanın
Gəncədəki Baş konsulları, hüquq-
mühafizə orqanlarının rəhbərləri,
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti
başçısı Aparatının məsul əmək-
daşları, bələdiyyə sədrləri və
şəhərdə məskunlaşan Xocalı
rayon sakinləri iştirak ediblər.

Əvvəlcə Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Himni səsləndirilib.
Daha sonra mərasim iştirakçıları
“Xocalı soyqırımı” abidəsinin
önünə gül dəstələri qoyub,
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini
yad ediblər.

Saat 17:00-da Xocalı faciəsinin
şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib, şəhərin mərkəzi
küçə və prospektlərində nəqliyy-
atın hərəkəti dayandırılıb, avtomo-
billər vasitəsilə səs siqnalları ver-
ilib.

Rəsmi hissədən sonra Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Niyazi Bayramov “Yeni qəsəbə-
2”də məskunlaşan Xocalı sakinləri
ilə görüşüb, onları narahat edən
məsələlər ilə maraqlanıb.

Onu da qeyd edək ki, Xocalı
soyqırımının 31-ci ildönümü ilə

əlaqədar olaraq Gəncədə dövlət
bayraqları yarıya endirilib, eyni
zamanda şəhərdə fəaliyyət
göstərən idarə, müəssisə və təşki-

latlarda Xocalı faciəsinə həsr olun-
muş silsilə tədbirlər keçirilib.

Xatırladaq ki, 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə erməni
silahlı dəstələri keçmiş sovet
ordusunun Xankəndi şəhərində
yerləşən 366-cı alayının iştirakı ilə
Xocalı şəhərini yerlə-yeksan edib.
Erməni təcavüzkarlarının Azərbay-
can xalqına qarşı törətdiyi növbəti
kütləvi qırğın nəticəsində 613
nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63
uşaq, 70 qoca xüsusi amansızlıqla
qətlə yetirilib, 1275 dinc sakin əsir
götürülüb, 150 nəfərin taleyi isə
hələ də məlum deyil. Bu soyqırımı
aktı nəticəsində 8 ailə tamamilə
məhv edilib, 25 uşaq hər iki

valideynini, 130 uşaq isə valideyn-
lərindən birini itirib.

Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı

Azərbaycan Ordusunun 44 günlük
Vətən müharibəsindəki parlaq
Qələbəsi 2020-ci ili Azərbaycan
tarixinə Zəfər ili kimi yazdı. Güclü
siyasi iradə, möhkəm iqtisadi
potensial, qüdrətli ordu, Xalq-Lider
vəhdəti, cəmiyyətdəki böyük ruh
yüksəkliyi, vətənpərvərlik, əzmkar-
lıq tarixi Qələbəni təmin edib. Otuz
illik həsrət bitdi, torpaqlarımız mən-
fur düşmənin işğalından azad edil-
di, ərazi bütövlüyümüz təmin
olunub. Bu gün xalqımız Xocalı
faciəsi qurbanlarının xatirəsini
alnıaçıq, başıuca yad edir, çünki
düşməndən bütün şəhidlərimiz
kimi, Xocalı soyqırımı qurban-
larının da qisası alınıb.

Azərbaycan bütün ərazisində olduğu kimi Samux
rayonunda da Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.

Saat 17:00-da Samux rayonu ərazisindəki avto-
mobil yollarında nəqliyyatın hərəkəti dayandırılaraq
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edildi.

Qeyd edək ki, bu gün - fevralın 26-da Xocalı
soyqırımının 31-ci ildönümüdür. 1992-ci il fevralın 25-
dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələri
Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı

şəhərinə hücum ediblər. Şəhərin 2 500 sakini xilas
olmaq üçün Ağdam istiqamətində hərəkət edib.
Ermənilər isə dinc sakinləri gülləbaran ediblər.

Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına
qarşı törətdiyi növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 qocanın həyatına
son qoyub. 1275 dinc sakin əsir götürülüb, onlardan
150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. 475 nəfər
şikəst olub. 8 ailə bütünlüklə məhv edilib. 25 uşaq hər
iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini
itirib.

DÎPLOMAT 22-28 Fevral, Şûbat sal 2023
¹ 08 (520)3

Tərtərdə Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi yad olunub

Fevralın 26-da Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da ölkəmizin bütün
yerlərində olduğu kimi, Tərtər rayonunda da Xocalı soyqırımı

qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Sükut dəqiqəsində küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin

hərəkəti dayandırılıb, rayon mərkəzində, eləcə də kənd və
qəsəbələrdə Azərbaycanın dövlət bayraqları endirilib.

Xocalı soyqırımı - XX əsrin
ən dəhşətli faciəsidir

Xocalı faciəsinin 31-ci ildönümü ilə bağlı Laçın
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı aparatında təsdiq
edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq cari ilin fevral ayı
ərzində rayonun idarə, müəssisə, təşkilat, inzibati ərazi
dairələri üzrə nümayəndəliklərində və ümumtəhsil mək-
təblərində silsilə  tədbirlər keçirilmiş, milli azadlıq uğrun-

da mübarizəyə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlərin
nümayişi təşkil edilmiş, rayonun bütün tədris müəs-
sisələrində Xocalı faciəsinə həsr edilmiş xüsusi
dərslərin keçirilməsi, 26 fevral günü  Azərbaycan
Respublikasının dövlət bayrağının endirilməsi təmin
olunmuşdur.

2023-cü il 26 fevral tarixdə Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayonun  hüquq
mühafizə orqanlarının və idarə, müəssisə, təşkilat rəh-
bərlərinin, şəhid ailələri və çoxsaylı rayon sakinlərinin
iştirakı ilə  Ağcabədi rayonunun Taxta Körpü
qəsəbəsində Xocalı faciəsinin 31-ci ildönümü ilə bağlı
ümumrayon tədbiri keçirilmişdir. Taxta körpü qəsəbəsi
ərazisindəki   Şəhidlərin Xatirə Kompleksi qarşısında
rayon sakininin  iştirakı ilə keçirilən tədbirdə şəhidlərin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunmuş, onların ruhu-
na dualar oxunmuşdur. Tədbirdə  rayon rəhbərliyi,  icti-
maiyyət nümayəndələri, o cümlədən şəhid ailələri,
Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları  Taxta Körpü
qəsəbəsində şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış
“Şəhidlərin Xatirə Kompleksi”ni ziyarət edərək abidənin
önünə tər qərənfillər düzmüşlər.

Mərasimdə Xocalı faciəsinin baş verdiyi tarixi məqa-
ma bir daha nəzər yetirilərək, erməni faşizmi tərəfindən
dinc əhaliyə qarşı törədilmiş bu qəddar vəhşiliyin təkcə
azərbaycanlılara qarşı deyil, eyni zamanda bütün insan-
lığa  qarşı törədilən qatı cinayət olduğu qeyd edilərək,
bu dəhşətli faciəyə real qiymətin Ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən verilməklə, qətliamın dünya icti-
maiyyətinə çatdırılmasına başlandığı, bu gün də ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva  tərəfindən bu missiyanın uğurla
davam etdirilməklə faciənin dünyanın onlarla ölkəsində
soyqırımı kimi tanımasına nail olunduğu bildirilmişdir.     

Anım tədbirində düşmən tapdağı altındakı tor-
paqlarımızın Şanlı ordumuz tərəfindən 2020-ci il 27
sentyabrdan başlayaraq  44 günlük Vətən
müharibəsində işğal altındakı torpaqlarımızın azad
edilməsindən danışılaraq,  artıq bütün şəhidlərimizin
narahat ruhlarının  rahatlıq tapdığı vurğulanmışdır.

Daşkəsəndə şəhidlər xiyabanında XX əsrin faciəsi
Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümü qeyd olunub

Gəncədə Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümünə
həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edildi
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Ev roj, 26-ê şûbatê sed hezaravan kes, bi
serokê komara Azerbaycanê birêz Îlham
Elîyêvva, ji meydanê ``Azadî``yê heya
peykela şehîdên Xocalîyê meşîyan û gul û
sosinava şehîda bîr anîn. Serokê komara
Azerbaycanê birêz Îlham Elîyêv der bare
komkûjîya-qetlîyama Xocalîyê axifî û got:
``Emê komkujîya-qetlîyama Xocalîyê çawa
``Komkûjîya Gel`` li cîhanê bidine nasandin...

Trajêdîya-şepûka û komkûjîya
gel lên bajarê Xocal îyê. . .

Li qurna (sedsala) XX-a, XOCALÎ wek
Helepçe, Dêrsim, Mahabat komkûjîyek ji alîyên
nijatparêzên ermenî bi harîkarîya eskerên sor, yê
sovêtêye berê hat qetandin.

Di sala 1992-a, şeva ji 25-a derbasî 26-şê
şûbatê li bajarê haşitî xwaz Xocalîyê şepûkek,
komkûjîyek ji alîyên “mirovahî“-yê, ji alîyên
ermenîyan hat kirin. Dijminên nijatparêz wê şevê
bajarê Xocalîyê bi xwîna gel sor “xemiland“.

Li Qerebaxê şer dom dikir, Xocalî navçek li
navbera Qerebaxê û Axdamê bû, hê şer ne
gêhêştibu wur, ne dihate aqilê tu kesî ermenî wê
wextekî şeva zivistanê êriş bike ser bajarê
Xocalîyê û gellên am û tam qetlîyam bikin. Her
der bi berfa sipî hatibu xemilandin.

Roja 25-ê şeva şûbatê, derbasî 26-a bunê bi
harîkarîya korpusa tangên û topên rusaye 366-a
eskeranva êrişî bajarê Xocalîyê kirin û jin-zarok,
kal-pîr, keç-xortên dest vala hatin qetlîyam kirin.
Yê dîl ketî hê jî tu agahî jê tunene, yê ku revîbûn
daristanê bi serma şehîd ketibûn.

Hinek xwe gîhandibun gundan û silamet
mabun. Lê miqabin wê şevê faşîstên ermenî 613
mrov qetl kiribûn, kîjanî ku ji wana 63 kes zarok,
106 kes jin, 70 kes kal û pîrbûn. 8 malbet bi
temamî hatine tunekirin, 25 zarok dê û bavên
xwe unda kirine, 130 zarok hinek bavên xwe,
hinek jî daykên xwe unda kirine. 487 mirov
kîjanîku ji wana 76 zarok giran brîndar bibûn.
1275 mrov dîl birine, 150 mirov undaye.

Hine kesên ji Xocalîyê saxin, agahî didin
wekî, pirranîyê gellên Xocalîyê azerî û kurd
bune û serkarê dewleta Azerbaycanêye wî çaxî,
Ayaz Mutellîbov bi zane Xocalî bê parastin hîş-
tine û bona wê jî bû sedemê qetlîyamê. Heya
hatina Hêyder Elîyêve hertim zindî, tu kes pirsa
Xocalîyê dernedixiste rojevê, wextê Hêyder
Elîyeve hertim zindî hat ser kar, bajarê Xocalî
wek bajarê şrhîda nav kir û buyerên Xocalîyê
derxicte rojeva Azerbaycanê û cîhanê. We rojê,
26-ê şûbatê çawa roja komkûjîyê elam kir. Her
sal gellên Azerbaycanê, 26-ê şûbatê wek roja
komkûjîyê derbas dikin û dengên xwe digîhî-
nine cîhanê, wekî gelên cîhanê bizanibin
ermenî çi şepûk anîne sere gelên Azerbaycanê
piranî sere gelên azerî û kurd. Daxwazîya me
ewe wekî, rewşenbîrên me wek Çeto Omerî
bên Azerbaycanê, agahî hildin, ji van buyaran
agahdarbin û agahîyê bidine sazîyên gelên me
wusa jî sazîyên cîhanê, wekî nijatparêzên
ermenî li Ermenîstanê, Laçînê, Kelbecerê,
Kubatliyê, Cebrailê çi şepûk anîne serê gelên
Azerbaycanê û gelên kurd. 

Amadekar: Tahir Silêman

Sed hezaran kes, bona komkûjîya Xocalîyê meşîyan
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Hərdən biz ata-babalarımızın nəsi-
hətlərini unuduruq, özü də tez unuduruq.
Babam Kürd Musa, ömrünün sonuna-yəni
115 yaşına qədər Qərbi Azərbaycanın
Vedibasar əyalətində yaşamışdır. O, hər
zaman ermənilərin müxənnət olduq -
larından danışardı və bizə tövsiyəsi  də o
olardı ki, ermənilərə eti bar etməyin.
Çünki, onlar fürsət düşən kimi, öz pis

əməllərini həyata keçirəcəklər. 
Mən ona qədər erməni-müsəlman

davası görmüşəm. “İtlə yoldaş olanın
zopası əlində olmalıdır”, deyə bizə nəsi-
hət verərdi. Son günlərdə erməni
soyqırımında əhəmiyyətli rol aldığı iddia
edilən kürdlər və bu rol səbəbiylə kürdlər
tərəfindən ermənilərdən istənilən üzrlər
danışılmaqdadır. Görəsən, Xocalı, Xana-
sor, Sorkuli və bu kimi yüzlərlə şəhər və
kəndlərdə aparılan soyqırımınlar üçün
erməni daşnakları nə vaxt üzr istəyərək
soyqırım iddialarından əl çəkəcəklər.
1915-ci ildə yaşanan acı hadisələrlə
üzləşmək nə qədər lazımdırsa , kürdlərin
də bütünlüklə olaraq bu qırğında iştirak
almadıqlarını söyləmək və müdafiə etmək
də bir o qədər əhəmiyyət ifadə
etməkdədir. Bu mövzu ilə əlaqədar
araşdırmaçı -yazar və dilçilik mütəxəssisi
Mamostə Əziz Cəvonun keçdiyimiz aylar-
da rusca nəşr olunmuş məqaləsindən
bəzi məqamları dərc etməyimizi
məqsədəuyğun hesab etdik. 

Doğruları görmək lazımdır ...    - Eziz
Cəvo

Modest Kolerovun "Yeni partlama
nöqtələri: Kurdistan, Qarabağ və Ru siya"
başlıqlı məqaləsi içində yaşadı ğımız
dövrdəki dünya siyasətinin bir sıra aktual
mövzularına öz prizmasından baxır.
Məqalənin yazarının təqdim etdiyi, eyni
müddət içərisində yaşanan bu problem-
lərin strateji və geosiyasi istiqamətlərinin
analizlərini özünəməxsus şəkildə təhlil
edir.

M. Kolerov deyir ki: " ... Ermənistanın
geosiyasi zəifliyi və kürdlərin dövlətin səh-
nəsinə çıxmaları , obyektiv olaraq bir dəfə
daha erməni siyasətində , zəmanət sis-
temləri arasında - əsgəri olaraq Kollektiv
Təhlükəsizlik Razılaşması Təşkilatında ,
siyasi olaraq da ABŞ və NATO da -
sağlam seçki edə bilmə problemini deyil,
amma Dağlıq Qarabağın idarəsi

məsələsində çox da əhəmiyyətli olmayan
bir problemi ( demoqrafik ağırlığına görə )
önə çıxarır  çünki,  "tarix boyunca
ermənilərlə kürdlər anlaşmamışlar və
1915 –ci ildə erəməniləri osmanlılarla bir-
likdə kürdlər də soyqrıma məruz
qoyublar”.

İlk olaraq, yalnız kompleks bir problem
olan erməni - kürd əlaqələri və problem-

ləri haqqında deyil , eyni zamanda
Osmanlı İmperatorluğunda yaşamış digər
millətlərin əlaqələri və problemləri haqqın-
da da belə ayaqüstü  bir şey söyləmək
gərəksizdir. Bu mövzular xüsusi diqqət
tələb edir. İkincisi M. Kolerovun ən sonun-
da dövlətləşmə yoluna girmiş Kürdlərin
guya erməniləri soyqrıma məruz qoy-
maları fikri tamami ilə yanlış və absurd-
dur. 

Başda deyilməsi lazım olan; yunan-
lıların , kürdlərin , assurilər və Osmanlı
İmperatorluğunda yaşayan türk olmayan
digər millətlərin soyqrımlarından olduğu
kimi erməni soyqrımının da bu dövlətin
siyasətinin bir nəticəsi olduğudur.
Soyqırım , bir dövlətin öz vətəndaşların-
dan bir seqmentə və ya başqa ölkədəki
insanlara qarşı tətbiq məhv siyasətidir.
Soyqırım termini , nəticələri nə qədər tra-
jik olursa-olsun , dövlət statusunda
olmayan millətlər və dini icmalar arasında
baş verən qarşıdurmalar üçün istifadə
edilə bilməz və onlar üçün etibarlı ola
bilməz . Və Osmanlı İmperatorluğunda ,
kürdlər və ermənilər arasındakı qarşıdur-
maların nəticəsi də tragik olmuşdur. Bunu
inkar etmək mümkün deyil. Amma
soyqırım tamamilə fərqli bir hadisədir .
Məqsədi bir milləti və ya dini bir birliyi
tamamilə məhv etmək istəyi olan bir
dövlət siyasətidir. 

Xainlər və günahkarlar öz xalqlarından
deyildirlər! Kürdlər bu günə qədər davam
etdirilən soyqırım siyasətinə qurban
edilmişdir və xainlərin işlədikləri cinayət lər
səbəbiylə bütün xalqın cinayət
məsuliyyətinə cəlb heç bir dayağının ola
bilməyəcəyi kimi ermənilərində bu iddi-
alarının əsası və dayağı yoxdur.

Bir də tarixi həqiqətlərə müraciət edək.
Ən başda, Vazgen Kazaryanın məşhur
erməni alimi Stepan Boqosyana yazdığı
məktuba baxaq. ( S. Boqosyan - alim,
Sovet Ermənistanı Radio- TV nəşrləri

komitəsi köhnə başçısı , Ermənistan
Kommunist Partiyası köhnə I katibi - AM).

"-Hörmətli Stepan Bogosyan!...
Məqalədən ortaya çıxan budur ki , Xana-
sor hərəkəti erməni millətinin yaddaşında
qorunduğu kimi reallaşmamış . Bununla
nə demək istəyirsiniz? "Ey ermənilər, əgər
indiyə qədər erməni fədailerinin ( Hayduk)
silahlarını qadın və uşaqlara doğrult-
madıqlarını və güllələmədiklərini  zənn
edirsinizsə  yanılırsız.  Güllələdim ! Həm
də necə güllələdimmi demək istəyirsiniz ?
Bunumu göstərmək istəyirsiniz? Xalqın
gözündə fədailərin əziz xatirəsini alçalt-
maqmı istəyirsiniz? "- Bu məktub"
ՀայԱրիներ "(" erməni aryanlar " , № 63 ,
64, Oktyabr , 2005) qəzetində və daha
sonra" ՀԱՅԱՐԻԱԿԱՆՉ "(" Zovarmari –
Ermənilerin səsi ") saytında nəşr olundu.

Vazgen Kazaryanın  söz açdığı Xana-
sor hərəkəti haqqında ermənilərin “narı-
land.com “saytından oxuyuruq: (Xatır-
ladım ki, bu hərakatı ermənilər müqəddəs
hərakat hesab edirlər  N. Ə.)

" Xanasor hərəkəti  25-27 İyul 1897 "
başlığı altında belə yazılıb: " Xanasor
hərəkətı erməni döyüşçülərindən ibarət
olmuşdur. Bu hərakatın məqsədi  Mazrik
Kürd Tayfaları İttifaqını məhv etmək idi.  Bu
hərakat Daşnak Partiyası tərəfindən
yaradılmışdır. Onların məqsədi bu tayfanın
döyüş gücünü məhv etmək və intiqam
almaq idi və onlar kürdlərdən intiqam
aldılar. (Nəyin intiqamını görəsən? N.Ə) 25
İyul 1897-ci ildə səhərə yaxın vaxtda 250
(başqa qaynaqlara görə, 150-300 arası)
döyüşçü lərlə bir basqınla Mazrik Kürd
Aşiretinə hücum etdilər və zəfər qazandılar

...  Basqın 27 İyulda sona çatdı ".
Bu məqalədə döyüşçülərin əsas

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

. Məqalədə isə yalnız  25 inansın
öldürüldüyü yazılıb. (başqa qaynaqlara
görə -20 ). Bu ortaya çıxan sayı tərəflərin
döyüşdə verdikləri itkin sayı deyil . Ayrıca
məqalədə izah edildiyinə görə iki erməni
keşiş də silahlı qruplarla birlikdə bu
hərəkətə qatılmışdır. Xanasora  edilən
hücumun  1915-ci il  hadisələrindən 18 il
əvvəl icra edildiyinə diqqət yetirək. 1915-
ci ilə gəlindiyində kürdlərin yeni bir Xana-
sor qisası quruplaşdığının yetişdiyini də
anlamaq lazımdır. Ermənilərə qarşı nifrət
səbəbi olan, erməni fədailərinin hərə -
kətlərinin xatirələrindən gücünü almış bu
kürdlərin bir hissəsinin ermə nilərə qarşı
cəzalandırma əməliyyatlarında iştirak
etmiş ola biləcəkləri qəbul edilə bilər.
Xanasor hərəkətı erməni hərbiçilər tərə -
findən edilən tək qanlı hücum deyil
Ermənilərin  onlarla belə hücumları
olmuşdur, lakin Osmanlı  hokuməti
əhəmiyyət verməmişdir.

Sərhat bölgəsində bir Yezidi Kürd də
zamanında mənə buna bənzər bir hadisə
söyləmişdir. 1915 –ci il hadisələrindən
sonra qaçqın olaraq 1918-ci ildə yaxın
qohumlarıyla birlikdə Ermənistandakı
Kürd kəndimiz  Pampada məskun-
laşmışdır. Onun dediyinə görə, kürd kəndi
Sorkuli (yüzlərlə evə sahib böyük bir
kənd) eyni şəkildə bir gecədə yox edilmiş
əhalisi qətlə yetirilmişdir.  Gecə vaxtı
kəndə hücum edən ermənilər kəndin
bütün sakinlərini qətlə yetirmişlər və
kəndə od vurub yandırmışlar. 

O zaman qətlə yetirilmiş kürdlərin
fotoşəkillərini çəkəcək və ya hadisələri
detallarıyla yazacaq olan kəslər yox idi. Bu

siyasət bu gün də icra edilməkdə və yenə
kimsədən bir səs çıxmır. Kürd xalqı
etmədiyi şeylər üzündən günahkar göster-
ilmə siyasətinin , haqsızlığının və əxlaqsı-
zların əxlaqsızlığının qurbanı olmuşdur.
Kürdlər , Osmanlı Dövlət mexanizmində
silah vəzifəsi görmüş bu xainləri günahkar
elan etmiş olmalarına baxmayaraq,
ermənilər qanlı "Xanasor qətliamının"
ildönümünü  "zəfər günü " kimi, bir bayram
kimi qeyd edir və bu hücuma həsr edilən
mahnı və marşları oxuyurlar. Erməni siyasi
liderləri  bu qanlı və faciəli  hadisəni təri-
fləmə və ucaltma fikirlərindən bu günə
qədər əl çəkməyiblər..

Səhifəni hazırladı: Tahir Süleyman

Xocalı soyqırımnın bünövrəsi erməni daşnaklar tərəfindən 1897-ci ildə Xanasorda 40000
kürd və türk xalqlarının qətli ilə başlayaraq, Qərbi Azərbaycanda, Qarabağda, Naxçıvanda,
Bakı və ətraf rayonlarda və sonda 26 fevral Xocalı soyqırımına qədər gəlib çatmışdır

Kürd yoxsa Erməni Soyqırımı; Fərziyyələr və Həqiqətlər
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Kürdüstan bölgəsinin Səlahəddin uni-
versitetinin rektoru Əhməd Dzeyinin rəh-
bərliyi ilə “Osmanlı dönəmində Yaxın Şərq
və Kürdüstanın siyasi durumu” mövzusun-
da 17 ölkənin iştirakı ilə keçirilən konfransa
Azərbaycandan beş nəfərlik nümayəndə
heyəti də dəvət olunmuşdur. 

İlkin olaraq türkmən Yazıçılar birliyinin
sədri və “Yurd”  dərgisinin baş yazarı, sabiq
türkmən millət vəkili Əsəd Ərbil, Ərbil

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

törətdikləri faciələri, ələl xüsus Xocalı
soyqırımı məsələsini gündəmə qoyun.
Əvvəlcə onlar tərəddüd etdilər və dedilər ki,
bu gündəlikdə yoxdur. Amma mən təkid
etdim, Xocalı ilə bağlı apardığımız kitabları,
şəkilləri göstərdik. Dedik ki, Səddam
Hüseyn kimyəvi silahla insanları kütləvi
şəkildə qırıb. Ermənilər isə qırmaqdan
əlavə insanların gözlərini çıxardıblar,
başlarının dərisini soyublar. Yəni bunlar
daha dəhşətlidir. Xocalıda azəri türkləri ilə
bərabər kürdlər də olub. 

Yəni təkidlə məsələni gündəliyə
saldırdım. XIX əsrdən ermənilərin
Qarabağa gətirilməsi, 1915-ci illərdə
erməni-türk müharibəsi dövründə camaatın
Qərbi Azərbaycandan məcburi İrana
mühacirət olunması, Sovet hökuməti
dövründə qayıtması, 1937-ci ildə kürdlərin
Orta Asiya və Qazaxıstana sürgün olun-
ması, 1947-ci ildə azərbaycanlıların Qərbi
Azərbaycandan kütləvi şəkildə deportasiya
edilməsi, Dərələyəz, Zəngəzur mahal-
larının boşaldılması məsələlərini tarixi fakt-
larla gündəmə gətirdim. Xocalı məsələsinə
geniş yer verərək  orada olan hadisələri,
əlimizdə olan məlumatları çatdırdım. Apre-

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

qeyd etdi ki, bu tarixi bir mövzudur, siyasi
mövzu deyil. Dedim o halda icazə verin xar-
icdən gələn jurnalistlərlə mətbuat kon-
franslı keçirim.  Biz Xocalı ilə bağlı əlimizdə

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

rosundakı terror aktını əks etdirən şəkillər
payladıq. Onlarda böyük maraq oyandı və
dedilər ki, niyə  Azərbaycan hökuməti və
diasporası bu məlumatları bizlərə çatdırmır,
bizimlə əlaqə saxlamır? Mən də onlardan
xahiş etdim ki, siz də konferans rəhbərliy-
inə deyin, Xocalı soyqırımı məsələsini
gündəliyə salarsa, biz konfrans iştirakçıları-
na Xocalı məsələsini şərh edərik. Xaricdən
gələn jurnalistlərlə yerli jurnalistlər gedib
konfrans rəhbərliyindən xahiş etdilər və bu
məsələnin gündəliyə qoyulmasının
razılığını aldıq. 

Konfrans qabağı biz Xocalı, Qarabağ,
20 yanvarla bağlı 400-dən artıq şəkil və
məlumatlar payladıq. Ondan sonra mən
Xocalı soyqırımı  ilə bağlı, Azərbaycanla
bağlı geniş çıxış etdim. Çıxışım böyük
alqışlarla qarşılandı. Bundan sonra müxtəlif
siyasi partiyalarla görüşdük və Azərbay-
canın başına gətirilən hadisələri gündəmə
gətirdik. Mən universitetin tarix və ədəbiyy-
at fakültəsində də müəllim və tələbələrlə
qarşısında seminar keçirdik, tarixi hadis-
ələr, başımıza gələn bəlalar haqqında

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

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

müavini İbrahim bəylə görüşdük. O da dedi
ki, Xocalı məsələsinin qaldırılması çox
yaxşı oldu. Əgər burada Azərbaycan səfir-
liyi olarsa biz bu məsələni daha qabarıq
şəkildə gündəmə gətirə bilərik.  Beləliklə
biz Azərbaycanla bağlı beş konfrans və
seminar keçirtdik. Türkmən Yazıçılar Bir-
liyində, Türkmən Mədəniyyət Mərkəzində
olduq, Molla Musa Bərzaninin məzarını
ziyarət etdik”. Tahir Süleyman onu da
vurğuladı ki, “Diplomat” qəzetinin idarə
heyəti adından İraqda Azərbaycan səfir-
liyinin açılması üçün ölkə prezidenti İlham
Əliyev cənablarına iki dəfə müraciət edi-
blər, lakin Xarici işlər nazirliyinin verdiyi
cavab sabitliyin olmamasıdır. 

Azərbaycanın İraqda səfirliyin açılması
haqqında 2010-cu il  noyabrın 12-də prezi-
dent İlham Əliyevin sərəncamı var. Lakin
nədənsə, bu sərəncam indiyə qədər icra
olunmayıb. Er mə nistanın səfirliyi isə on
illərdir  İraqda  fəaliyyət göstərir. Arzu edirik
ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanın da
səfirliyi Kürdüstan bölgəsində fəaliyyət
göstərsin. 

Xocal ı  soyqır ımı  Kürdüstanın Ərbi l  
şəhərində keçirilən konfranslarda qaldırılıb

Kimliyindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı harada olmağından asılı
olmayaraq faciələrimizi, ələlxüsüs Xocalı faciəsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıdır!
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Azərbaycandan Şimali İraqın
Kürdüstan muxtariyyətinin pay-
taxtı Ərbil şəhərinə gedən 5
nəfərlik nümayəndə heyəti artıq
bu ölkəyə çatıb. Məlum olduğu
kimi, “Diplomat” qəzetinin baş
redaktoru Tahir Süleymanın
təşəbbüsü ilə 5 nəfərlik nüma -
yəndə heyəti Səlahəddin Uni-
versitetində keçiriləcək “Osman-
lı imperiyası dövründə Yaxın
Şərqdə ictimai-siyasi vəziy yət”
mövzusunda konfransda iştirak
etməyə dəvət olu nublar. 

Heyətdə təşkilatçıların dəvə-
tini qəbul edən “Yeni Müsavat”ın
əməkdaşı Emil Salamoğlu da
var. Nümayəndə heyətinin
Ərbildə yaşayan kürd və türk-
mən ziyalıları, eləcə də hökumət
təmsilçiləri, ədiblərlə görüşləri

nəzərdə tutulur. 
Bu görüşlərdən əlavə,

müxbirimiz Şimali İraqda ictimai-
siyasi vəziyyət haqda reportajlar
da hazırlayır. Reportyorumuzun
böl gə ilə bağlı ilkin təəssüratları
belədir: 

“Şimali İraqın sərhəd
qapısından şəhər mərkəzinə
qədər yoxlanış məntəqə lərində
əli silah lı polislər şəhərə daxil
olan hər kəsə nəzarət edir.
Şəhərin giriş-çıxışında hər bir
maşın yoxlanılır, maşındakı şüb-
həli sərnişinlərin pasportlarına
baxılır. Burada deyilir ki, polislər
terrorçuları bir baxışdan tanıyır-

lar. Yalnız şübhələndikləri
adamları saxla yırlar. Ərbil İraqın
ən sabit bölgəsidir. Ona görə də
başqa əya lət lərdən Ərbilə axın
var. Şəhərdə tikinti bumu
yaşanır. Hər yerdə binalar inşa
edilir, parklar salınır. Türkiyə
mətbuatının da yazdığı kimi,
görünən budur ki, Ərbil
gəlişməkdə olan yüksək
səviyyəli bir paytaxtdır. 

Nümayəndə heyəti aprelin
14-də Ərbil şəhərində təşkil
olunmuş Kürdüstan Yazıçılar
Birliyinin tədbirində iştirak edib.
Tahir Süleymanın təşəbbüsü ilə
proqramda olmayan Xocalı
faciəsi ilə bağlı mövzu gündəmə
salınıb və çıxışçı ların sırasında
T.Süleyman Xocalı faciəsində
ermə nilərin başımı za gətirdiyi

fəlakətləri konfrans işti-
rakçılarının diqqətinə çatdırıb.

Türkmən Yazarlar Birliyinin
sədri Əsəd Ərbil və İdarə Heyə-
tinin üzvü Riyaz Dəmirçi də kon-
fransda dəvət əsasında iştirak
ediblər. Tədbirin əsas məqsədi
Səd dam Hüseynin hakimiyyəti
dövründə kütləvi qırğına məruz
qalan hələbcəlilərə dair bədii
əsər yazan ədiblərin mükafat-
landırılması olub. 

Konfransda ölkənin
mədəniy yət naziri Doktor Kava
Mahmud və Ərbil valisi Nevzad
Hadi iştirak ediblər. 

Mərasim Hələbcə və Xocalı
qətliamı qurbanlarının bir

dəqiqəlik sükutla yad edilməsi
ilə başlayıb. Hələbcə qətliamı
ilə bağlı Ərbil valisi və başqa
yetkililər çıxış ediblər. 

Daha sonra Tahir Süley-
mana söz verilib. Azərbaycan
mediasında birmənalı qarşılan-
mayan T.Süleyman “Yeni Müsa-
vat” müx birinin birbaşa mü -
şahidəsi olan konfransda er -
məni faşist lərinin Xocalıda
azər baycanlıların başına gətir -
diyi müsibətlərdən, vəhşilik-
lərdən söz açıb. Qeyd edib ki,
illər keçdikcə bizi göynədəcək
bu faciə xalqımızın yaddaşın-
dan silinməyəcək: 

“Əksinə, xalqı mıza daha
dözümlü olmağa, erməni
şovinizminə qarşı mətin müba -
rizə aparmağa səbəb olacaq.
Xocalı faciəsi nə Hələpcə, nə

Xatın, nə də Sonqimidir. Xocalı
faciəsi daha ağır və dözülməz
olub. Bu ağrı yaddaşımızdan
heç vaxt silinə bilməz”. 

T.Süleyman Xocalı soyqırı -
mında qətlə yetirilənlərin statis-
tikasını açıqlayıb və vurğulayıb
ki, bu dəhşətli faciə haqda bütün
dünya məlumatlı olmalıdır: “Xo -
calıda 623 nəfər həlak olub, 8
ailə tam məhv edilib, 25 uşaq
hər iki valideynini itirib. 230 uşaq
bir valideynini itirib. 

1275 nəfər əsir götürülüb.
Xocalıya 5 milyard manat ziyan
dəyib. İnsanlarımıza zülm
olunub. Körpələr, yaşlılar, qadın-
lar amansızlıqla qətlə yetirilib. 

Nə yaxşı ki, Çingiz Mus -
tafayev kimi oğullar həyatlarını
təhlükəyə ataraq bu hadisələri
çəkib bütün bəşəriyyətə çat-
dırıblar. Xocalı bizim sağalmaz
yaramız, ana-bacılarımızın ah-
naləsi, körpələrimizin göz yaş -
larıdır”. T.Süleymanın çıxışına
görə konfrans iştirakçıları ayağa
qalxaraq alqışlayıblar. Konfrans-
dan sonra onlar Xocalı hadis-
əsinin Ş.İraq ictimaiyyətinə lazı-
mi şəkildə çatdırılmamasından
şika yətləniblər. Yekunda Ş.İra -
qın mə dəniyyət naziri və Ərbil
valisi Hə ləbcə mövzusunda
yazan bədii əsərlərin qaliblərini
mükafatlan dırıblar.

Emil SALAMOĞLU, 
musavat.com

“Diplomat” qəzetinin 
240-cı sayından

Kürdüstan muxtariyyətində Azərbaycan söhbəti...
Xocalı faciəsi Ərbil şəhərində anıldı; müxbirimiz Şimali İraqdan yazır...

Kimliyindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı harada olmağından asılı
olmayaraq faciələrimizi, ələlxüsüs Xocalı faciəsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıdır!
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1880-úè èë äÿ áþéöê èí ãè ëà áè ùÿ -
ðà êà òà áà ø ëàé àí Øåéõ Óáåé äóë ëà
èí ãè ëà áû íûí éà òû ðûë ìà ñûí äàí ñî íðà
Èðàí Êöðäöñòà íûí äà, ÿøè ðÿò ðÿ è ñè âÿ
äÿ ðÿ áÿé ëÿ ðè íèí ðÿù áÿðë èé èí äÿ ñèé à -
ñè âÿ ìèë ëè ìÿã ñÿä ëÿð ëÿ áà ø ëàé àí
ùÿ ðÿ êàò äå ìÿê îëàð êè, ñî íà éåò äè.

Êÿë áàüû, Úó à í ðóéè êè ìè ÿøè ðÿò ëÿ ðèí
àü ûð âå ðýè þäÿ ìÿ ëÿ ðè ñÿ áÿ áèí äÿí
çà ìàí-çà ìàí áàø ãàë äûð äûã ëà ðû
öñéàí ëàð ýåð ÷ÿê äÿ ìè ëëè ìÿã ñÿä -
ëÿð äÿí âÿ éóðä ñå âÿð áèð àí ëàé ûø äàí
áàø ãàë äûð ìûø äû. 

Ìó çàô ôÿ ðóä äèí øàù çà ìà íûí äà
Èðàí ùÿð áà õûì äàí àü ûð ÷ÿ òèí ëèê ëÿð -
ëÿ öç-öçÿ ãàë äû. Þë êÿ íèí ýÿ ëèð âÿ
çÿ íý èí ëèê ãàé íàã ëà ðû èô ëà ñà óü ðà äû.
Ùÿð ÿøè ðÿò ðÿ è ñè þçöíöí  áþ ë ýÿ ñè íÿ
ìöñòÿ ãèë ùþ êó ìÿò êè ìè áà õûð äû.
Èðàí Êöðäöñòà íûí äà Ñÿë ìàñ (Øà -
ïóð), Óð ìèéà (Ðçà èéÿ) âÿ ÿò ðà ôû íû í
ÿí áþéöê êöðä ÿøè ðÿ òè îëàí Øû êà êè -
ëÿð ùþ êó ìÿ òÿ òà áå îë ìóð äó. Ñûì -
êî, áöòöí Øû êà êè ÿøè ðÿ òè íèí ðÿ è ñè
îëóá, Àâ äîéó áîé ó íà ìÿí ñóá èäè.
Ñûì êî îë äóüó ÿðà çèéÿ ùÿð áà õûì -
äàí ñà ùèá îë ìóø, äþâ ëÿ òèí áó ðà äà -
êû ùþêìöíÿ ñîí âåð ìèø äè. 

1905-úè èë äÿ Ìó çàô ôÿð ðó äèí øà -
ùûí àâ ðî ïà ñÿé à ùÿ òè íÿ ÷ûõ äûüû áèð
âàõò Íè çàìöë-Ñÿë òÿ íÿ àä ëû áèð
ÿñèë çà äÿ Àçÿð áàéú à íà âà ëè îëà ðàã
ýþí äÿ ðèë äè. Íè çàìöë-Ñÿë òÿ íÿ, Øû -
êà êè ÿøè ðÿ òè íè äþâ ëÿ òÿ áîé óí ÿé -
äèð ìÿê èñ òÿé èð äè. Àì ìà áó íóí Øû -
êàê ÿøè ðÿò ðÿ è ñè Ìÿù ìÿò àü àéà
ìöùà ðè áÿ èëÿ ãà ëèá ýÿ ëÿú ÿé è íÿ
èíàí ìûð äû. Èêèöçëö ñöìöðý ÿúè
áöòöí äöøìÿí ëÿð êè ìè î äà ìöõòÿ -
ëèô ïëàí ëàð, ùèé ëÿ ëÿð ùà çûð ëà ìàüà
áà ø ëà äû. 

Þç ëÿ ðè íÿ ïèñ ëèê åò ìÿé ÿú ÿé è íè
âÿ èø áèð ëèéè ýþ ðÿú ÿé è íè ñþé ëÿé ÿ ðÿê
ðÿ ñ ìè áèð äÿ âÿò ëÿ Ìÿù ìÿä àü à íûí

îü ëó Úÿ ôÿð àü à íû Òÿ -
á ðè çÿ äÿ âÿò åò äè.
Éàõ øû íèéé ÿò ëè âÿ Ãó -

ðà íà èíà ìû îëàí Úÿ ôÿð àüà äàé û ñû
Ìèð çÿ âÿ àë òû ãî ðóé óú ó ñó èëÿ áèð -
ëèê äÿ Òÿ á ðè çÿ ýå äèð âÿ èëê þíúÿ
éàõ øû ãàð øû ëà íûð. 

Î âàõò ëàð Ãàô ãàç ëàð äà åð ìÿ íè -
ëÿð ðóñ ùà âà äàð ëà ðû íûí êþ ìÿéè èëÿ

Òöðêèéÿ, Èðÿ âàí âÿ
Àçÿð áàéú à íûí ìöõòÿ ëèô
áþ ëý ÿ ëÿ ðèí äÿ âÿ åëÿúÿ äÿ
Øà óìé à íûí âÿ Ìè êîé à -
íûí ïëàí ëà ðû ÿñà ñûí äà Áà -
êû äà Àçÿ ð áàéú àí ëû ëà ðûí
ñîé ãû ðû ìûí à áà ø ëà ìûø äû -
ëàð. Îí ëà ðûí ïëàí ëà ðû íà
ýþ ðÿ, áó ýöíêi èøü àë
îëóí ìóø ÿðà çè ëÿð, Çÿ íý -
ÿ çóð, Nàõ ÷û âàí, Ýÿíúÿ,
Ãà çàõ, Òî âóç, áèð ñþç ëÿ,
Êöðÿ ãÿ äÿð îëàí ÿðà çè -
ëÿð, Áà êû âÿ Áà êû ÿò ðà ôû
ÿðà çè ëÿð îí ëàð òÿ ðÿ ôèí äÿí
ñîé ãû ðûì àïà ð û ëà ðàã èøü àë
î ëóí ìà ëûé äû. 

Í è  ç à ì ö ë - Ñ ÿ ë  ò ÿ  í ÿ
1915-úè èë äÿ Òöðêèé ÿ äÿ
êöðäëÿð òÿ ðÿ ôèí äÿí áó -
ðóí ëà ðû îâó ëà ðàã ýå ðè
ãàé û äàí åð ìÿ íè ëÿ ðèí
àñàé è øè ïîç ìà ëà ðû íûí
ãàð øû ñû íû àë ìàüà âÿ õàë -
ãûí  ýö âÿí ëèé è íè ñàõ ëà -
ìàã èøè íè Úÿ ôÿð àü àéà
ùÿ âà ëÿ åò ìÿê èñ òÿ äèé è íè
áèë äè ðèð. ßë àë òûí äàí èñÿ
îíó þëäöðìÿé èí ïëà íû íû
ùà çûð ëàé ûð ä û. Ìÿ ñÿ ëÿ èëÿ

áàü ëû ïëà íû ùÿé à òà êå ÷èð ìÿê äÿí
þòðö áó ðà ýÿ ëè øè íèí åð òÿ ñè ýöíö
Úÿ ôÿð àüà Íè çàìöë-Ñÿë òÿ íÿ èëÿ
ýþðöøìÿ ê ìÿã ñÿ äè ëÿ âà ëèéÿ àèä
îëàí ãî íàã åâè íÿ ýþí äÿ ðè ëèð .
Àíú àã îíóí þëäöðöëìÿ ñè ö÷öí ãî -
íàã åâè íèí ÷å â ðÿ ñè íÿ òàï øû ðûã ëà
ëà çû ìè ïóñ ãó ëàð ãó ðóë ìóø, ñè ëàù ëû
àäàì ëàð óéü óí éåð ëÿð äÿ éåð ëÿø äè -
ðèë ìèø äè. 

Úÿ ôÿð àüà ùÿð øåé äÿí õÿ áÿð ñèç
ãî íàã åâè íÿ ýÿ ëèð âÿ Ãà ðàú à äàü ëû
Ìÿù ìÿä Ùöñåéí õàí Çÿð ùà ìè âÿ
àäàì ëà ðû òÿ ðÿ ôèí äÿí éàé ëûì àòÿ øè -
íÿ òó òó ëà ðàã þëäöðöëöð.  Úÿ ôÿð àü -
à íûí àäàì ëà ðû ñè ëàù ñÿ ñè íÿ ùà äè ñÿ
éå ðè íÿ ýÿ ëèð ëÿð. Úÿ ñÿ äèí àïà ðûë ìà -
ñû íûí ãåé ðè-ìöìêöí îë äóü ó íó
ýþðöá úàí ëà ðû íû ãóð òàð ìàã ö÷öí
âó ðó øóð ëàð âÿ èêè þëö âå ðÿ ðÿê Óðóü
êÿí äèí äÿ äöøìÿí ëÿ ãàð øû-ãàð øûéà
ýÿ ëèð ëÿð. Áó áåø êöðä ãÿ ù ðÿ ìà íû
÷ÿ òèí áèð äþéöø ñî íóí äà áèð íå ÷ÿ
ÿñý ÿð þëäöðÿ ðÿê îí ëà ðûí àò ëà ðû íà
ìè íèð âÿ Êöðäöñòàí à äþí ìÿéè áàú -
à ðûð ëàð. 

Úÿ ôÿð àü à íûí áó øÿ êèë äÿ òÿ ëÿéÿ
ñà ëû íûá þëäöðöëìÿ ñè  Ìÿù ìÿä àüà
âÿ îü ëó Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî íó äÿ -
 ðèí äÿí ùèä äÿò ëÿí äèð äè. Áó íóí ñî -
íóúó Èðàí äþâ ëÿ òè íÿ ãàð øû ìöáà ðè -
çÿ àïàð ìàã, Èðàí ùþ êó ìÿ òè íèí
Êöðäöñòà íûí áó áþ ëý ÿ ñèí äÿ êè ùþê -
ìðàí ëûü û íà ñîí âå ðèá þç èäà ðÿ ÷è ëèé -
è íÿ êå ÷èð ìÿ ê ãÿ ðà ðû íà ýÿ ëèð. 

Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî áàø ãà ñèé à -
ñÿò ÷è ëÿð êè ìè èñ òÿê âÿ àð çó ëà ðû íû

ýåð ÷ÿê ëÿø äèð ìÿê ö÷öí áèð-áèð ëÿ ðè -
íÿ äöøìÿí îëàí Òöðê âÿ Èðàí äþâ -
ëÿò ëÿ ðè àðà ñûí äà êû ìöíà ãè øÿ äÿí éà -
ðàð ëàí ìûø äûð. Î âàõò ëàð Îñ ìàí ëû-
Èðàí ñÿð ùÿä ëÿ ðè íè ìöÿéé ÿí ëÿø äèð -
ìÿê ö÷öí òÿé èí åäèë ìèø êî ìèñ ñèéà
ôÿ à ëèéé ÿò ýþ ñ òÿ ðèð äè. ÁÌÒ-íèí ãÿ -
ðà ðû íà ýþ ðÿ, Ãî òîë (Ãî ïóð) äÿ ðÿ ñè
âÿ ÿò ðà ôû Èðàí äà, Øû êàê ÿøè ðÿò ëÿ ðè -
íèí ùà êè ìèéé ÿ òè àë òûí äà îëàí ÿðà çè -
íè Îñ ìàí ëû äþâ ëÿ òè ãÿ áóë åò ìÿê
èñ òÿ ìèð äè. Ñûì êî áó àí ëà øûë ìà ìàç -
ëûã äàí éà ðàð ëà íà ðàã î ÿðà çè ëÿ ðÿ ÿë
ãîé óá þç ùþêìö àë òû íà àë äû âÿ
äþâ ëÿò åëàí åò äè. 

Èñ ìàé ûë àü à íû 
þëäöðìÿк ïëàí ëà ðû  

Ñûì êî Èðàí äþâ ëÿ òè ãàð øû ñûí äà êû
ìþâ ãåé è íè áè ë äèð äèê äÿí ñî íðà ñè ëàù -
ëû ãöââÿ òîï ëà ìàã ëà, áþ ëýÿ öçÿ ðèí -
äÿ êè ùþê ìðàí ëûü û íû ýþ ñ òÿð äè. 

Àçÿð áàéú àí âà ëè ñè Ìöêÿð ðÿìöë-
Ìÿ ëèê Ñûì êî èëÿ ìöùà ðè áÿ åò ìÿé -
èí ÷û õûø éî ëó îë ìà äûüû äöøöíúÿ ñèé -
ëÿ îíó õà èíú ÿ ñè íÿ þëäöðìÿ ïëàí ëà -
ðû íû ùà çûð ëà ìàüà áà ø ëà äû. Áèð áîì -
áà íû øèð íèé àò ãó òó ñó ùÿú ìèí äÿ ùà -
çûð ëàé à ðàã Õîé äàí õöñó ñè îëà ðà ã È -
ñ ìàé ûë àüà àäû íà ýþí äÿ ðèð. Ùà äè -
ñÿ íè Èñ ìàé ûë àüà áå ëÿ íÿãë åäèð:

"Ùÿé ÿò äÿ îòóð ìóø äóì. Óøàã ëàð
áèð øèð íè ãó òó ñó ýÿ òèð äè ëÿð. Íÿ íÿ -
ëÿ ðè íèí îí ëàð ö÷öí ýþí äÿ ðäèé è íè
ýö ìàí åäÿ ðÿê ùÿ ìÿí è÷è íÿ áàõ -
ìàã èñ òÿé èð ëÿð. Î àí äà Ùåé äÿð
ßðîü ëó íà Íè çàìöë-Øóúà äàí áèð
øèð íè ãó òó ñó ýþí äÿ ðèë -
äèé è íè âÿ à÷ äûã äà ïàðò -
ëàé ûø äàí þëäöéöíö åøèò -
ìèø äèì. Áèð øöáùÿ
äöøäö è÷è ìÿ. Óçàüà
ýþòöðöí äå äèì. Óçàã -
ëàø äû ðû ëàð êÿí áèð àé äûí -
ëûã ýþðöíäö ýþçöìÿ. Î
ñà àò îü ëó ìó ãóú àü û ìà
àëà ðàã þçöìö éå ðÿ àò -
äûì. Áîì áà ïàðò ëà äû.
Ìÿí ãóð òóë äóì, àíú àã
ãàð äà øûì ßëè âÿ áèð íå -
÷ÿ àäàì þëäö". 

Ìöêÿð ðÿìöë-Ìÿ ëè êèí
áó íà ìÿðä ëèé è íÿ ýþ ðÿ,
1919-úó èë äÿ Èñ ìàé ûë
àüà Ñûì êî ÷à ëûø ìà ëà ðû íû
äà ùà ýöú ëÿí äè ðÿ ðÿê  áþ -
ëý ÿ íè äþâ ëÿ òèí ÿëèí äÿí
àëûð âÿ þç ùþêìö àë òû íà
ñà ëà ðàã äà ùà äà ýöú ëÿí -
äèð äè. Òÿ á ðèç-Óð ìèéà éî ëó íó òó òóá,
ýå äèø-ýÿ ëè øè êÿ ñ äè. Ùþ êó ìÿò éàë íûç
Óð ìèéà ýþëö öçÿ ðèí äÿí áþ ëýÿ èëÿ
ÿëà ãÿ ñàõ ëàéà áè ëèð äè. 

Åð ìÿ íи-Àñ ñó ðи 
îð äó ñó íóí ðÿù áÿ ðи 

Ìàð Øÿ ìó íóí Ñûì кî 
òÿ ðÿ ôиí äÿí þëäöðöëìÿ ñи 

Û Äöíéà Ìöùà ðè áÿ ñè âÿ Òöðêèé -
ÿ äÿ åð ìÿ íè ëÿ ðèí Ðóñ-Èíý è ëèñ-Àë -
ìàí-Éó íàí ùà âà äàð ëà ðû òÿ ðÿ ôèí -
äÿí áèð åð ìÿ íè  äþâ ëÿ òè íèí ãó ðóë -
ìà ñû ïëà íû öçðÿ åð ìÿ íè ëÿð êöòëÿ âè
ãû ðü ûí ëàð òþ ðÿò äè ëÿð, áèð ìèëé îí äàí
àð òûã èí ñà íû ãÿò ëÿ  éå òèð äè ëÿð. Áóí -
äàí ñî íðà 25 ìèí ëèê ðóñ-åð ìÿ íè-

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

Òöðêèé ÿ äÿí ãî âóë ìóø åð ìÿ íè -
ëÿð ëÿ àñ ñó ðè ëÿð Óð ìèéà âÿ Òÿ á ðè çÿ
òÿ ðÿô ãà÷ äûã ëà ðû çà ìàí ãû ðü û íà âÿ
òà ëà íà ýè ðèø äè ëÿð. Éåð ëè ÿùà ëè è íèí
ãû ðû ëà íû ãû ðûë äû, ãà ëà íû èñÿ úàí ëà ðû -
íû ãóð òà ðà ðàã è÷ÿ ðè ëÿ ðÿ êþ ÷ ìÿéÿ

áà ø ëà äû ëàð. Àñ ñó ðè ëÿ ðèí ðÿù áÿ ðè
Ìàð Øÿ ìóí, ãÿ ðà ðý à ùû íû Ñÿë ìàñ
éà õûí ëûü ûí äà êû Õî ñ ðîâ àüà ãÿ ñÿ -
áÿ ñèí äÿ ãóð äó âÿ 25 ìèí ëèê îð äó
èëÿ áþ ëý ÿ äÿ àü à ëûã åò ìÿê ôè ê ðè íÿ
äöøäö. 

Åð ìÿ íè ëÿ ðèí âÿ àñ ñó ðè ëÿ ðèí áó
áþ ëý ÿ äÿ éåð ëÿø ìÿ ñè Ñûì êî àü à íû
íà ðà ùàò åò ìÿéÿ áà ø ëà äû. Î, ÿë àë -
òûí äàí Àçÿð áàéú àí áÿé ëÿ ðèí äÿí,
àü à ëà ðûí äàí êþ ìÿê èñ òÿ äè.Ëà êèí
Ñûì êî àüà áþ ëý ÿ äÿ ìöñòÿ ãèë ëèê
ÿë äÿ åò äèé èí äÿí øàù Àçÿð áàéú àí -
äàí åù òèé àò åäÿ ðÿê áþéöê áèð ýöúö
Àçÿð áàéú àí äà ñàõ ëàé ûð äû. 

Èðàí Ùþ кó ìÿ òи íиí õà иíú ÿ ñи íÿ þëäöðòäöéö 
Èñ ìàé ûë Àüà Ñûì кîíóí þëöìö äÿí 80 иë кå÷ äи.

ErmƏnilƏrin “DƏnizDƏn DƏnizƏ” ErmƏnistan
xülyasini gözünDƏ qoyan İsmayil ağa simko
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Øåéõ Óáåé äóë ëà, Èñ ìàé ûë àüà ùÿ -
ðà êà òû øà ùûí ýþçöíö ãîð õóò ìóø äóð.
Íå ÷ÿ èë ëÿ ðè äè êè, Êöðäöñòàí äà àü à ëàð
áàø ãàë äûð ìûø âÿ þç ëÿ ðè íè ìöñòÿ ãèë
åëàí åò ìèø äè ëÿð. Ëà êèí ðóñ ëà ðûí, èíý -
è ëèñ ëÿ ðèí, åð ìÿ íè ëÿ ðèí Àìå ðè êà äà êû
ùà âà äàð ëà ðû âÿ Èðàí, Òöðêèéÿ äþâ ëÿò -
ëÿ ðè èì êàí âåð ìèð äè ëÿð êè, äöíéà
äþâ ëÿò ëÿ ðè Êöðäöñòà íû òà íû ñûí ëàð.

Îíà ýþ ðÿ Èðàí øà ùû åð ìÿ íè âÿ àñ ñó -
ðè ëÿ ðèí ðóñ âÿ èíý è ëèñ ùà âà äàð ëà ðû íûí
Êöðäöñòàí âÿ Àçÿð áàéú àí äà éåð ëÿø ìÿ -
ñè í ÿ ýþç éó ìóð äó. Îíà ýþ ðÿ êè, ÿñðëÿð -
äÿí áÿ ðè Êöðäöñòàí èí ãè ëàá ëàð îú àüû îë -
ìóø äóð. Èñ òÿð Èðàí, èñ òÿð ñÿ äÿ Òöðêèéÿ
ïàð ÷à ëàí ìûø Êöðäöñòà íû í ýöúöíö, áèð -
ëèé è íè äàü ûò ìàã ö÷öí ùÿ ìèí ÿðà çè ëÿð äÿ
åð ìÿ íè ëÿð ëÿ àñ ñó ðè ëÿ ðèí éåð ëÿø ìÿ ñè íÿ ýþç
éó ìóð äó ëàð. Àíú àã îí ëàð äöøöíìöðäöëÿð
êè, áå ëÿ áèð äþâ ëÿ òèí ãó ðóë ìà ñû íûí àãè áÿ òè
íåúÿ îëàú àã äûð.

À. Êÿ ñ ðÿ âè "Èðàí Ìÿ ø ðó òèéé ÿò Òà ðè õè"
àä ëû êè òà áûí äà áóí ëà ðû éà çûð:

"Åð ìÿ íè âÿ Àñ ñó ðè îð äó ñó Óð ìèéà
øÿ ùÿ ðè íè àñàíúà ÿëÿ êå ÷èð äè. Ìàð Øÿ ìóí
áèð ãðóï àñ ñó ðè  âÿ åð ìÿ íè èëÿ áèð ëèê äÿ
Ñÿë ìà ñà äîü ðó ùÿ ðÿ êÿò åò äè. Ìàð Øÿ -
ìóí Èñ ìàé ûë àü à íû éà íûëò ìàã èñ òÿé èð äè.
Èñ ìàé ûë àü àéà õÿ áÿð ýþí äÿ ðÿ ðÿê îíóí -
ëà áèð éåð äÿ ýþðöøìÿ ëÿ ðè íè àð çó åò äèé è íè
áèë äèð äè. 1918-úè èëèí ôå â ðàë àé ûí äà Êî -
íÿ øàð äà ýþðöøìÿéè ãÿ ðà ðà àë äû ëàð. 

Ìàð Øÿ ìóí éà íû íà ñè ëàù ëû 140 ñöâà -
ðè âÿ ñå÷ êèí àäàì ëàð àëà ðàã áèð ôàé òî íà
ìè íèð âÿ øÿðò ëÿø äèê ëÿ ðè ýöíäÿ ýþðöø éå -
ðè îëàí Êî íÿ øà ðà ýÿë äè".

Òÿã äè ìàò ÷û âÿ òà ðèõ ÷è éà çàð ßëÿä äèí
Ñåú à äè "Êöðä èí ãè ëàá ëà ðû(áàø ãàë äû ðû ëà ðûí -
äà)" êè òà áûí äà ýþ ñ òÿ ðèð êè, ÷àð Ðó ñèé à ñû,
áó þë êÿ äÿ áîë øå âèê ëÿ ðÿ ãàð øû ÿíý ÿë ëÿð
åò ìÿê èñ òÿé èð äè. Áó íóí ö÷öí öñéàí ëàð
þë êÿ ñè îëàí Êöðäöñòà íûí  áó áþ ëý ÿ ñèí äÿ
éà øàé àí êöðäëÿ ðèí, ÿëÿëõöñóñ Èñ ìàé ûë
àü à íûí ñÿ ñè íè ñþíäöðìÿê ôè ê ðèí äÿé äè ëÿð.
Ðóñ ëàð Ì àð Øÿ ìóí ëà äà íû øûã ëàð àïà ðà -
ðàã áèð   àí ëàø ìà ÿë äÿ åò äè ëÿð: "Áó
ìÿì ëÿ êÿò äÿ Èñ ìàé ûë àüà âàð. Î, ùÿì
÷à ðûí, ùÿì äÿ Ì àð Øÿ ìó íóí þíöíäÿ
áèð ÿíý ÿë äèð äå äè ëÿð. Áà ø ëà íü ûú äà
êöðäëÿð ëÿ åð ìÿ íè ëÿ ðèí áèð ëèê äÿ áèð ùþ êó -
ìÿò ãóð ìà ëà ðû íû ÿë äÿ åò ìÿê ìÿã ñÿ äè ëÿ
Ñû ìêî àüà èëÿ ýþðöøìÿ ëÿð åò äè ëÿð. Àíú -
àã ùÿ ãè ãÿò äÿ Ñûì êî íó âÿ êöðäëÿ ðè àðà -
äàí ÷û õà ðà ðàã äîü ðó äàí äîü ðóéà áèð åð -
ìÿ íè âÿ àñ ñó ðè äþâ ëÿ òè ãóð ìàã èñ òÿé èð -
äè ëÿð".

Áó ùÿ ãè ãÿ òÿ ÷îõ áÿí çÿéèð äè. ×öíêè,
éó õà ðû äà ãåéä åò äèé è ìèç êè ìè Ìàð Øÿ -
ìó íóí òÿ ëèì ëè 25 ìèí ñè ëàù ëû ñû âà ðè äè.
Áóí ëàð ÿñý ÿ ðè îð äó íóí êî ìàí äà ñû àë òûí -
äà èäè. Àð õà ñûí äà èíý è ëèñ ëÿð âÿ Ðóñ ÷à -
ðû íûí ùÿð úöð äÿ ñ òÿéè âàð äû. 

Û Äöíéà Ìöùà ðи áÿ ñи íиí  ñî íóí äà þë кÿ  äÿ
îëàí øÿ ðà иò âÿ äó ðóì

Èñ ìàé ûë àü à íûí ãöââÿ ëÿ ðè èñÿ íÿ î
äÿ ðÿú ÿ äÿ òÿ ëèì ëè, íÿ äÿ äèñ ñè ïëè íÿ ñà ùèá
èäè. Òÿ ìÿë äÿ ÿøè ðÿò ãöââÿ ëÿ ðè áèð ëèéè
èäè. Àé ðûúà, îíà àð õà ÷û õûá ñè ëàù âÿ
úÿá ùÿ õà íà áà õû ìûí äàí éàð äûì âå ðÿí
ùÿð ùàí ñû áèð äþâ ëÿò äÿ éîõ èäè. Áå ëÿ
îëóíúà Ñûì êî íóí îð òà äàí ãàë äû ðûë ìà ñû
åð ìÿ íè ëÿð ö÷öí áèð è÷èì ñó êè ìè àñàí
îëàú àã äû.

Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî éàõ øû áè ëèð äè êè,
åð ìÿ íè âÿ àññó ðè ëÿð Òöðêèé ÿ äÿ êöðä
áÿé âÿ àü à ëà ðû íû áèð éå ðÿ éûü à ðàã ýöéà
êöðä äþâ ëÿ òè ãóð ìàã ïëàí ëà ðû íû ùà çûð ëàé -
ûð ìû ø ëàð. Ëà êèí, ãÿ ôèë äÿí õà èí åð ìÿ íè ëÿð
êöðä áÿé ëÿ ðè íè àòÿ øÿ òó òóá ùà ìû ñû íû
ýöëëÿ ëÿé èð  ëÿð. Àíú àã îí ëàð äàí áè ðè áàé -
ûð äà îë äóüó ö÷öí àòû íà ìè íèá õàë ãû õÿ -
áÿð äàð åäèð. Áå ëÿ ëèê ëÿ êöðäëÿð Òöðêèé ÿ -
äÿ åð ìÿ íè ëÿ ðèí êþêöíö êÿ ñèð. ßñ ëèí äÿ
èñÿ åð ìÿ íè ëÿð êöðä áÿé âÿ àü à ëà ðû íû
þëäöðÿ ðÿê, îí ëà ðûí òöðêëÿð òÿ ðÿ ôèí äÿí
ãÿòë åäèë äèé è íè éàé à ðàã, îí ñóç äà àðà ëà -
ðûí äà îëàí ìöíà ãè øÿ íè ãû çûø äû ðà ðàã èêè
ìöñÿë ìà íû áèð-áè ðè íÿ ãàð øû ñàë äû ðà ðàã
ãûð äûð ìàã èñ òÿé èð äè ëÿð. Áó ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè
éàõ øû áè ëÿí Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî ùÿð àä -
äû ìû íû þë÷öá-áè ÷èá, äöøöíöëìöø øÿ êèë äÿ
àòûð äû. Íåúÿ äåé ÿð ëÿð, ñóéó öôëÿéÿ-
öôëÿéÿ è÷èð äè.

Ùÿò òà, áèð äÿ ôÿ Ñûì êî íóí ñèé à ñÿ òèí -
äÿí áàø à÷à áèë ìÿé ÿí áèð êöðä áÿéè
Ñûì êîéà ãàð øû ÷û õûð. Îíó áà øà äöøÿí
Ñûì êî îíà äåé èð: "Ìÿí ñÿ íè éàõ øû áà -
øà äöøöðÿì, íà ðà ùàò îë ìà. Àòà-áà áà ëà -
ðû ìûçûí ãà íû èëÿ ñó âà ðûë ìûø áó ìöãÿä -
äÿñ òîð ïàã ëà ðûí öñòöíäÿ íÿ èí êè åð ìÿ íè
äþâ ëÿ òè íèí ãó ðóë ìà ñû íû, ùå÷ îí ëà ðûí àé -
àã áà ñ ìà ëà ðû íû äà èñ òÿ ìè ðÿì. Ñÿáðëè îë,
íÿ òèú ÿ íè ýþ ðÿú ÿê ñÿí".

Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî èëÿ Ìàð Øÿ ìóí
àðà ñûí äà êå ÷ÿí ýþðöøìÿ ëÿð ùàã ãûí äà òà -
ðèõ ÷è âÿ òÿä ãè ãàò ÷û ßëÿä äèí Ñÿú à äè áóí -
ëà ðû éà çûð:

"Èñ ìàé ûë àüà Ìàð Øÿ ìó íó ïàä øàù ëàð
ö÷öí ùà çûð ëà íàí ðÿ ñ ìè ãàé äà èëÿ ãàð øû -
ëàé ûð. Ìàð Øÿ ìóí äè íè ëè äåð ëÿ ðèí ýåé -
äèê ëÿ ðÿ àë ëû-øàë ëû ýåé èì ëÿð è÷èí äÿ ýÿ ëÿú -
ÿê äÿ áèð õàë ãûí ðÿù áÿ ðè îëàú àã àäàì êè -
ìè, ÷å â ðÿ  ìöùà ôè çÿ ëÿ ðè èëÿ çÿð ëè äþðä
àò ëû áèð ôàé òî íà ìè íÿ ðÿê, äþðäö ðóñ îëàí
âÿ ôàé òîí äà îòóð ìóø âÿ çèéé ÿò äÿ öçëÿ ðè
ãàð øûéà âÿ éà íà áà õàí àò ëû éöêñÿê
ðöòáÿ ëè ÿñý ÿ ðèí èêè ñè Ìàð Øÿ ìó íóí àð -
õà ñûí äà àé àã öñòÿ ýþç ëÿé èð äè. Ãû ëûíú äÿ -
ñ òÿê ëÿ ðè íÿ çöìðöä âÿ äÿé ÿð ëè ìöúÿâ -
ùÿð ëÿð ëÿ áÿ çÿ äèë ìèø ãû ëûíú ëà ðû íû ãû íûí -
äàí ÷ÿ êèá ÿë ëÿ ðèí äÿ òóò ìó øäó ëàð. Áó
ýþð êÿì ïàä øàù ëà ðà éà ðà øàí áèð ýþð êÿì
èäè. Ýö íÿø øöà ëà ðû äöøÿí äÿ  èí ñàí ùåé -
ðÿò è÷èí äÿ ãà ëûð äû . Ìàð Øÿ ìóí áó áè -
÷èì äÿ Òåé ìóð àü à íûí ãî íàã åâè íÿ åí -
äè".

Ìàð Øÿ ìó í ýþðöø éå ðè íÿ ÷à òàí âàõò
Èñ ìàé ûë Àüà àð õà ñûí äà áèð ñû ðà àäàì ëà
Êî íÿ øà ðà ýÿë äè ëÿð. Àíú àã Èñ ìàé ûë àüà
äà ùà ãà áàãú à äàí þç àäàì ëà ðû íû Òåé ìóð
àü à íûí èìà ðÿ òè íÿ ýþí äÿð ìèø âÿ åâèí
ÿùà òÿ ñèí äÿ þç ëÿ ðè íÿ óéü óí ìþâ ãå òóò -
ìó ø ëàð.

Ìàð Øÿ ìóí îðàéà ÷à òûíúà þçö îòàüà
êå ÷èá îòó ðóð âÿ àò ëû ëà ðû òàì ùà çûð áèð âÿ -
çèéé ÿò äÿ åøèê äÿ ýþç ëÿé èð äè ëÿð. Êÿ ñ ðÿ âè
áó ùàã äà áå ëÿ éà çûð:

"Áè çèì Ìàð Øÿ ìóí âÿ Ñûì êî
ýþðöøìÿ ñèí äÿí õÿ áÿ ðè ìèç éîõ èäè. Èñ -
ìàé ûë àü à íûí ùà äè ñÿ ùàã ãûí äà þçöíöí
ñþé ëÿ äèé è íÿ ýþ ðÿ, Ìàð Øÿ ìóí "Èí äè
Êöðäöñòàí äåéÿ àä ëàí äû ðû ëàí áó þë êÿ áè -
çèì, áè çèì âÿ òÿ íè ìèç ìèø. Íÿ âàð êè,
äèí Àëÿ ìè ãàð øû-ãàð øûéà áè çè áþëìöø.
Èí äè áèð ëÿø ìÿ ìèç ýÿ ðÿê äèð. Þë êÿ ìè çè

ÿëÿ êå ÷è ðèá áèð ëèê äÿ éà øà ìà ëûé ûã. Îð äó -
ìó çó áèð ëÿø äèð ñÿê ñèç äÿ áè çèì ëÿ îëóð -
ñà íûç Òß Á ÐÈ ÇÈ aë ìàã áè çèì ö÷öí ÷îõ
àñàí îëàð". ×öíêè øè ìàë äà äà ðóñ ëà ðûí
êþ ìÿéè èëÿ Øà óìé àí âÿ Ìè êîé à íûí
ðÿù áÿð ëèéè àë òûí äà Õÿ çÿð äÿí Ãà ðà äÿ íè -
çÿ, Äèé à ðáÿ êèð äÿí Èðàí êþð ôÿ çè íÿ êè ìè
áèð ôå äå ðà òèâ äþâ ëÿò éà ðà äàú àü ûã.

Ñûì êî Ìàð Øÿ ìó íóí ïëà íû íû þé ðÿí -
äèê äÿí ñî íðà ýöëöìñÿé ÿ ðÿê îíà
"äöøöíÿ ðÿì" - äå äè. Ìàð Øÿ ìó íó éî ëà
ñàë ìàã ö÷öí îíóí ëà áèð ëèê äÿ áàé û ðà ÷û -
õûð. Ìàð Øÿ ìóí ôàé òî íà ìè íÿ í çàìàí
ñè ëàù ñÿ ñè åøè äè ëèð. Áó ñÿñ иñ òÿð

Êöðäöñòà íû, иñ òÿð ñÿ äÿ Àçÿð áàéú à íû
иíý и ëиñ ðóñ ùà âà äàð ëà ðû îëàí åð ìÿ íи,
àñ ñó ðи гû ðü ûí ëà ðûí äàí гóð òà ðûð vÿ
ermnilÿrin dÿnizdÿn dÿnizÿ xölyasûnû
alt öst edÿrÿk Lozanadakû ermÿni
plankeølÿrin planûnû alt-öst edir. Ìàð
Øÿ ìóí éå ðÿ éû õû ëûð. Øû êàêè ñè ëàù ëû ýöú -
ëÿ ðè äþðä áèð éàí äàí Òè ã ðà íûí âÿ Ìàð
Øÿ ìó íóí àò ëû ñè ëàù ëûëà ðû íà àòÿø à÷ûð âÿ
100-ÿ ãÿ äÿð ñå ÷ ìÿ àäàì ëà ðû íû þë äö ðöð -
ëÿð. Èñ ìàé ûë àüà ùÿ ìèí ýöí ×à ðèéÿ äþ -
íöð. Åð òÿ ñè ýöí ñöáù òåç äÿí àññóð âÿ åð -
ìÿ íè îð äó ëà ðû Èñ ìàé ûë àü àéà ãàð øû ùöúó -
ìà êå ÷èð ëÿð. ßò ðàô êÿíä ëÿ ðèí ÿùà ëè ñè íè
ãÿòë åäÿ ðÿê ùå÷ êè ìÿ àìàí âåð ìèð ëÿð.
Èñ ìàé ûë àüà ÷ÿ òèí áèð ãàð øû äóð ìà äàí ñî -
íðà ×à ðèéà øÿ ùÿ ðèí äÿí ÷ûõ ìàã ìÿú áó -
ðèé é ÿ òèí äÿ ãà ëûð.

Ìàð Øÿ ìó íóí þëäöðöëìÿ ñèí äÿí ñî -
íðà õàëã, õöñó ñè ëÿ Ñÿë ìàñ âÿ Óð ìèéà
ÿò ðà ôûí äà êû ÿùà ëè åð ìÿ íè âÿ àñ ñó ðè ëÿ ðèí
ãàí ëû ãû ðü ûí ëà ðû íà ùÿ äÿô îë äó, ÷îõ ëó èí -
ñàí þëäöðöëäö. Ìàð Øÿ ìóí ëà äà íû øûã ëà -
ðà ýå äÿí çà ìàí Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî Îñ -
ìàí ëû ëàð äàí âÿ Òÿ á ðèç äÿí éàð äûì èñ òÿ -
ìèø äè. Âÿ î õÿ áÿð äàð åò ìèø äèð êè, 25 -
000 íè çà ìè îð äóéà ãàð øû âó ðó øàð ëà êèí
áó áèð ÷îõ ÿùà ëè íèí êöòëÿ âè ãû ðü û íû íà ñÿ -
áÿá îëà áè ëÿð. Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî äàí
ýþçö ãîð õàí øàù èì êàí âåð ìèð äè êè,
Àçÿð áàéú àí äà áèð åð êÿê ãóø äà ó÷ ñóí.
Îäóð êè, Àçÿð áàéú àí äàí ùå÷ áèð éàð äûì
ýÿë ìÿ äè. Áèð òÿ ðÿô äÿí èñÿ Èðàí øà ùû î
ÿðà çè ëÿð äÿ áèð åð ìÿ íè âÿ àñ ñó ðè äþâ ëÿ òè -
íèí éà ðàí ìà ñû íûí òÿ ðÿôäôðû èäè. Îíà ýþ -
ðÿ åð ìÿ íè âÿ àñ ñó ðè ëÿ ðÿ èíý è ëèñ ëÿ ðèí âà -
ñè òÿ ñè ëÿ éàð äûì åäèð äè.

Àì ìà Èñ ìàé ûë àüà Ñûì êî êöðäëÿð -
äÿí èáà ðÿò  ñèëàùëû äÿñòÿíèí Òöðêèé ÿ äÿí

éàð äûì ýÿë ìÿé è íÿ èíà íûð äû. Òöðêèéÿäÿí
ýÿëÿí ÿøèðÿò ãöââÿëÿðè âÿ åëÿúÿ äÿ Èðàã
Êöðäöñòà íûí äàí Øåéõ Ìàù ìóä Áÿð çÿí -
÷è ãöââÿ ëÿ ðè ýåú äÿ îë ñà êþ ìÿéÿ ýÿë äè,
åð ìÿ íè âÿ àñ ñó ðè îð äó ëà ðûíà àü ûð çÿð áÿ -
ëÿð âó ðà ðàã ìÿü ëó áèéé ÿ òÿ óü ðàò äû ëàð.
Åð ìÿ íè ëÿð èíý è ëèñ îð äó ñó íà ñûü ûí ìàã
ö÷öí Ñàé ûí ãÿ ëàéà ÷ÿ êèë äè ëÿð. Ìóêðèé àíè
êöðäëÿ ðè àðà ñûí äà áó èë “×è ëî èëè” îëà ðàã
àä ëàí äû ðûë äè. Ìàð Øÿìó íóí þëäöðöëìÿ -
ñèí äÿí ñî íðà Ðçàé è äÿ éà øàé àí (Óð -
ìèéà) òà ðè õè éà çû ÷û âÿ òÿä ãè ãàò ÷û  ßëè
Äåù ãà íè íèí äå äèé è íÿ ýþ ðÿ åð ìÿ íè ëÿð âÿ
àñ ñóð èëÿð 109 ýöí Óðèìéà áî ëý ÿ ñèí äÿ
ãÿò ëèé àì ëàð åò äè ëÿð. Óøàã, ãà äûí, êè øè
äå ìÿ äÿí 140 ìèí àäà ìû þëäöðäöëÿð.
Êÿíä âÿ ãÿ ñÿ áÿ ëÿ ðè òà ëàí åò äè ëÿð.

Éàõ øû, Ñûì êî ùå÷ áèð ñÿ áÿ áè îë ìà -
äàí íÿ ìÿã ñÿä ëÿ Ìàð Øÿ ìó íó
þëäöðäö? Áó ùàã äà ìöõòÿ ëèô ôè êèð ëÿð
âàð. Áÿ çè òÿä ãè ãàò ÷û ëàð Ñûì êî íóí áó
ùÿ ðÿ êÿ òè íè áþéöê ñÿùâ îëà ðàã ãèé ìÿò -
ëÿí äèð äè ëÿð. Àíú àã áèð ãèñì ñÿ íÿä ëÿ ðÿ
ýþ ðÿ Ñûì êî Ðó ñèéà âÿ Èíý èë òÿ ðÿ íèí äÿ -
ñ òÿéè èëÿ Ìàð Øÿ ìó íóí  áå ëÿ áþéöê áèð
ãöââÿ è ëÿ Êöðäöñòà íûí áó áþ ëý ÿ ñèí äÿ
äþâ ëÿò ãó ðàú àü û íà èíàí ìûø äûð. Õöñó ñè ëÿ
Ì.Øÿ ìó íóí þëäöðöëìÿ ñèí äÿí ñî íðà ëè -
äåð ëèéÿ ýÿ òè ðè ëÿí Ïå ò ðîñ, Ëî çàí êîí ôðàí -
ñûí äà Êöðäöñòàí äà àñ ñó ðè ëÿð ö÷öí áèð
éå ðèí òÿé èí åäèë ìÿ ñè íè  èñ òÿé èð äè ëÿð.Òè -
ïèê Ôÿ ëÿ ñ òèí äÿ éÿ ùó äè ëÿ ðÿ éà ðà äûë äûüû
Èñ ðà èë äþâ ëÿ òè êè ìè. Âÿ éà Ëåíèíëÿ
Àòàòöðêöí ðàçûëàøìàñû èëÿ Àðàç áîéó
ãÿäèì Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíûí  Èãäûð,
ßðçóðóì, Àüðû, Àìàñèéà, Âàíà ãÿäÿð
éÿíè Àðàç Àçÿðáàéúàí Úóìùóðèééÿòè-
íèí áèð ùèññÿñèíèí  Òöðêèéÿéÿ âåðèëìÿ-
ñèíÿ ãàðøûëûã Òöðêèéÿäÿí ãîâóëìóø âÿ
ãÿäèì Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíäà éåíè
ãîíäàðìà Åðìÿíèñòàí ðåñïóáëèêàñûíûí
éàðàíìàñû ö÷öí øÿðàèò éàðàòäè âÿ Ìóñà-
âàò ùþêóìÿòèíè áîëøåâèêëÿðÿ òÿñëèì åòäè.

Èðà íûí àä ëû-ñàí ëû éà çà ðû âÿ øà è ðè Ìÿ -
ëèêöì-Øöàð ðàéè Áà ùàð "Ñèé à ñàë Ïàð òè ëÿ -
ðèí ãû ñà òà ðè õè" àä ëû êè òà áûí äà áå ëÿ éà çûð:

"Ëî çàí" êîí ôðàí ñûí äà åð ìÿ íè Ïå ò ðîñ
Ëîí äî íóí äÿ ñ òÿéè èëÿ àñ ñóð âÿ êÿë äà íè ëÿ -
ðèí ÿí êþù íÿ ìèë ëÿò ëÿ ðèí äÿí îë äóã ëà ðû,
éóðä ëà ðû íûí èñÿ Ìî ñóë äàí Îñ ìàí ëû Êöð äöñ -
òà íûíäàí âÿ Èðàí Êöðäöñòà íûí äàí Óð ìèé -
àéà ãÿ äÿð îëàí ÿðà çè íè îí ëà ðà âå ðèë ìÿ ñè íè,
àé ðûúà þç ëÿ ðè ö÷öí áÿ ëèð ëè áèð ìÿð êÿç âÿ
èãà ìÿ òý à ùûí âå ðèë ìÿ ñè íè òÿ ëÿá åäèð äè ëÿð.
Áó íóí ëà áèð ëèê äÿ àñ ñóð ëà ðûí Èíý èë òÿ ðÿ âÿ
Ðó ñèéà ö÷öí ìöõòÿ ëèô õèä ìÿò ëÿð åò äèê ëÿ ðè -
íÿ âÿ åäÿú ÿê ëÿ ðè íÿ ñþç âå ðèð äè ëÿð. Òöðêëÿ ðèí
éöðöòäöêëÿ ðè ÷à áà ëà ðûí Ìàð Øà ìó íóí
þëäöðöëìÿ ñèí äÿ öçàã áèð ôè êèð éîõ äóð. Ùÿð
íåúÿ  îëóð ñà-îë ñóí Ñûì êî íóí áó ïëà íû Èíý -
èë òÿ ðÿ âÿ Ðó ñèé à íûí Êöðäöñòàí äà vÿ Cÿnu-
bi Azÿrbaycanda áèð àñ ñóð - åð ìÿ íè äþâ ëÿ -
òè ãóð ìàã ïëà íû íû ïîç ìóø äóð. Úè ëî ìÿ ñÿ -
ëÿ ñè íèí éà òû ðûë ìà ñûí äàí ñî íðà 1919 -úó èëèí
éà çûí äà Ñûì êî áþ ëý ÿ äÿ êè göcöhö àð òûð ìàã
ìÿã ñÿ äè ëÿ ïëàí ëà ðû íû ùà çûð ëà äû. Òÿ á ðèç Óð -
ìèéà éî ëó íó þç ùè ìàé ÿ ñè àë òû íà àë äû. 1919-
úó èëèí ñîí ëà ðûí äà Ñè ïà ùàí äà ðè Àçàì Àçÿð -
áàéú à íà âà ëè òÿé èí åäèë äè. Ñè ïàù ñà ëàð Çèéà-
óä Äåâ ëÿ àäûí äà áè ðè íè Óð ìèéà ùà êè ìè îëà -
ðàã ýþí äÿ ðèë ìèø äèð. Î, Ñûì êîéà ãàð øû äè -
ðÿí ìÿéÿ âÿ þç ìöäà ôè ÿ ñè íè ÿë äÿ åò -
ìÿéÿ ÷à ëûø äû.

Àðàø äûð äû:  Òà ùиð ÑÖËÅÉ ÌÀN

À ñ ñ ó ð и  ë и ä å ð и  Ì à ð  Ø ÿ ì ó í

ErmƏnilƏrin “DƏnizDƏn DƏnizƏ” ErmƏnistan
xülyasini gözünDƏ qoyan İsmayil ağa simko
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Xoúalû mösibÿti.
Xoúalû dÿrdi. 
Xoúalû faúiÿsi... 

Xoúalû faúiÿñi íÿ Ùÿ ëÿïú ÿ äèð, nÿ
Zilan dÿrÿsidir, nÿ Aürûdûr, nÿ dÿ Der-
simdir. Xoúalû faúiÿsi XX ÿsrdÿ
tþrÿdilmiø ÿn dÿù øÿtli faúi ÿäir. Õîú à ëû
faúiÿsi daùa aüûr, daùa dþzölmÿz îë ìóø -
äóð. 26 fevral 1992-úi il tarixè yaøadûqúa
bu àüðû ùe÷ zaman bu xalqûn yaddaøûn-

dan silinmÿyÿúÿk. Bu qanlû faúiÿ
nÿtiúÿsindÿ 623 nÿfÿr ùÿlak olìóø, 8
ailÿ tamamilÿ yer özöndÿn silinìèø, 25
uøaq ùÿr iki valideyinini itirìèø, 230
uøaq èñÿ valideyinlÿrindÿn birini
itirìèødið.

487 nÿfÿr yaralanmûødûr. Onlardan
76 nÿfÿrè uøaqûð. 1275 nÿfÿr ÿsir
ýþtörölmöø, 250 nÿfÿr èñÿ itkin
döømöødör. 01.04.1992-úi il tarixinÿ
olan mÿlumata ýþrÿ Xoúalûya 5 milyarä
manat  mÿblÿüindÿ ziyan dÿymiødir. 

Bÿs kimdir ýönàùkar? ßslindÿ
Xoúalû faúiÿsi bir ne÷ÿ ay ÿvvÿldÿn î
dþvrkö sÿriøtÿsiz ùakimiyyÿt struk-
turlarûnûn èøáèë ìÿç ëèéè óú áà òûí äàí áà ø ëà -

ìûø äû. ×öíêè áà ø ëà ðû kreslo, pul, var-
dþvlÿt yûümaüa qarûømûø, Xoúalû yaddan
÷ûxmûødû. Ùe÷ kÿs ìöùà ñè ðÿ äÿ îëàí
Xoúalûnû, îëàú àã ôaúiÿëÿði baøa döømÿk,
Xoúalûlarûn dÿrdinÿ øÿrik ÷ûxmaq, baø
verÿ bilÿúÿk tÿùlökÿlÿrin qarøûsûnû
almaq istÿmirdi. 1991-úi ilin oktyabrûn-
dan blokadada olan Xoúalûnûn quru
ÿlaqÿsinin bÿrpasûna ÷alûømaq ÿvÿzinÿ,
Bakûda oturub ùakimiyyÿt  davasû ilÿ
mÿøüul idilÿr. Xoúalûya verilÿn elektrik
enerjisinin 1992-úi il yanvarûn 2-dÿn
kÿsildiyini, yanvarûn 28-dÿ isÿ sonunúu
vertalyotun ora ýetdiyini bilsÿlÿr dÿ, ùe÷
bir tÿdbir ýþrölmÿmiødi. 

Øÿ ùÿrdÿ qalanlar ÿsasÿn qoúalar,
uøaqlar, qûz-ýÿlinlÿr, yerli þzönö
mödafiÿ dÿstÿlÿri, Milli Ordunun áèð ãè -

ñèì dþyöø ÷ö lÿ rin -
dÿn ibarÿt ol muø -
dur. 

Fevralûn ikin úi
yarûsûndan baø la -
ya raq øÿ ùÿr aram-
sûz olaraq ermÿni

si laù lû dÿs tÿlÿri tÿrÿ findÿn, toplardan iri
÷aplû pulemyotlardan, minaatanlaräàí,
av to matlardan atÿøÿ tutulmaüa
baølamûødû. 

Bÿs éà øàí ìûø áó ôàú è ÿ ëÿ ðèí
ýönaùkarlarû kimlÿr idi? ßs lindÿ
ýönaùkarlarû kÿnarda axtarmaq
mÿnasûzdûr. ßsl ýönaùkar ermÿnilÿr
deyil, o dþvrki sÿlaùiyyÿtli dþvlÿt
nömayÿndÿlÿri idi. Vaxtûnda tÿdbir
ýþrölsÿ idi. Nÿ õîú à ëû ôàú è ÿ ñè éà øà íàð äû
íÿ dÿ diýÿr rayonlar iøüal olunardû.
Ùÿtta o dþvrki ùakimiyyÿt bu faúiÿni
xalqdan ýizlÿtmÿkdÿn belÿ ÷ÿkin-
mÿìèødilÿr. 

Nÿ yaxøû ki, Úinýiz Mustafayev,

onun kimi qeyrÿtli oüullar var èdû. Þz
ùÿyatlarûnû tÿùlökÿyÿ ataraq bu dÿù øÿtli
faúiÿni, ermÿnilÿrin ÿli ilÿ 366-úû
motoatûúû polk tÿrÿfindÿn tþrÿdilÿn bu
vÿùøiliklÿri bötön dönyaya ÷atdûran bu
øÿxslÿrÿ allaù rÿùmÿt etsin, qÿbèrlÿri
nurla dolsun ki, bu qanlû  tarixi ermÿni
vÿùøiliklÿrini olduüu kimi bötön bÿøÿr
þvladlarûna ÷atdûrmûølar.

O dþvrkö ùadisÿlÿri þz ýþzlÿri ilÿ
ýþrÿn xariúi jurnalistlÿr, belÿ bir
faúiÿnin tarixdÿ olmadûüûnû bildirÿðÿê
áå ëÿ éà çûð äû ëàð: 

“Krua Eveneman” jurnalû (Paris)
25 yanvar 1992-úi il-Ermÿnilÿr

Xoúalûya ùöúum etmiølÿr.
Bötön dönya eybÿúÿr ùala salûnmûø

meyidlÿrin øaùidi îëäó.   Azÿrbayúan-

lûlar minlÿrlÿ þlÿnlÿr barÿdÿ mÿlumat
verirlÿr. 

“Sandi Tayms” qÿzeti (London).
1 mart 1992-úi il-Ermÿni ÿskÿrlÿri

minlÿrlÿ ailÿni mÿùv etmiølÿr.

“Faynenøl Tayms” qÿzeti (London) 
9 mart 1992-úi il-Ermÿnilÿr Aüdama

tÿrÿf ýedÿn äèíú ÿùà ëè íè ýöllÿlÿmiølÿr.
Azÿrbayúanlûlar 200 nÿfÿrÿ qÿdÿr úÿsÿd
saymûølar. 

“Tayms” qÿzeti (London)
4 mart 1992-úi il-÷oxlarû eybÿúÿr

ùala salûnmûødûr, kþrpÿ qûzûn anúaq baøû
qalmûødûr. 

“Èzvestiya” (Moskva) 
4 mart 1992-úi il-Videokamera

qulaqlarû kÿsilmiø uøaqlarû ýþstÿrir. Bir
qadûnûn sifÿtinin yarûsû kÿsilmiødir.
Kiøilÿrin skalplarû-baø dÿrisi soyulmuø-
dur, ermÿnilÿr vaxt itirmÿmÿk ö÷ön bar-
maqdan özöyö barmaqla, qulaqdan
sûrüanû qulaqla birlikdÿ kÿsmiølÿr. 

Bötön bunlar Xoúalû faúiÿsinin neúÿ
dÿ aüûr bir faúiÿ olmasûndan, xalqûmûzûn
baøûna ýÿtirilÿn mösibÿtlÿrdÿn, ermÿni
qÿddarlûüûndan, ermÿni vÿùøiliklÿrindÿn
xÿbÿr verir. 

Xoúalû bizim qan yaddaøûmûzdûr.
Xoúalû bizim saüalmaz yaramûz, uøaq -
larûmûzûn ýþz yaølarû, qadûnlarûmûzûn,
ana vÿ baúûlarûmûzûn aù-nalÿsi, fÿrya -
dûdûr... Xoúalû bizim qanla yuyula
bilÿúÿk bir lÿkÿmizdir! 

Xoúalû faúiÿsi elÿ bir aüûr yökdör ki,
tarix yaøadûqúa bu yökön aüûrlûüûnû ùiss
edÿúÿyik. 

Xoúalû faúiÿsi tariximizin qanlû
sÿùifÿsidir. Bunu ùe÷ vaxt unutmaq
olmaz.

Ey ulu tanrû, Açÿrbayúan xalqûna
Xoúalû kimi faúiÿ bir daùa qismÿt
etmÿ, ulu tanrû ùe÷ bir xalqûn taleyinÿ
belÿ bir qanlû sÿùifÿni yazmasûn.
Baølarû kÿsilmiø, ýþzlÿri ÷ûxarûlmûø,
namusuna tÿúavöz edilmiø qadûnlarûn
ýþz yaølarû, aù nalÿsi bizi ùÿr an
dþyöøÿ sÿslÿyir.

Ñÿùèôÿíè ùàçûðëàäû: Tahir Söleyman

SoyQıRımı olDu 
X o C A l ı m ı Z D A
İyèðìè àëòû ôåâðàë, äÿùøÿòëè î ýöí,
Ñîéãûðûìû îëäó Õîúàëûìûçäà.
Î ýöí öðÿêëÿðäÿ ãàëäû áèð äöéöí,
Ãûðûëäû îüëàíëàð, ìÿùô îëäó ãûç äà.

“Ö÷ éöç àëòìûø àëòû” âÿùøè î àëàé,
Ñÿïäè Õîúàëûéà ìÿðìèëÿðèíè.
Ìèõàèë Ãàðáà÷îâ, òàéãóëàüà òàé,
Ðàèñà êûñãûðäû íàäàí ÿðèíè.

Äöíéà òàðèõèíäÿ áåëÿ ñîéãûðûì,
Îëìàìûø ùå÷ çàìàí áó âÿùøèëèêäÿ.
À÷ûëäû íå÷ÿ ìèí ñèíÿäÿ øûðûì,
Âÿùøèëèê åäèëäè úöò, èêèëèêäÿ.

Êþìÿê åéëÿìÿñÿ ñàðûãóëàãëàð,
Åðìÿíè êèì èäè ñîéãûðûì åäÿ?
Áèçèì íþêÿðèìèç, òÿíáÿë óëàãëàð,
Ýöúö ÷àòà áèëìÿç ùå÷ âàõò, ùå÷ âÿäÿ.

Ùàéûôû àëìàñàã, ðóùëàð èíúèéÿð,
Ýÿëÿí íÿñèëëÿð äÿ ãûíàéàð áèçè.
Ãÿùðÿìàí èýèäëÿð, äåéèë àüúèéÿð,
Ýþñòÿðÿð “éàí” ëàðà êèìëèéèìèçè.

Êèìëÿð åéëÿäèëÿð, éàõøû áèëèíèð,
Èíäè êþêëÿíìÿëè ãåéðÿòëÿðèìèç.
Ýåúèêäèêúÿ éàääàøëàðäàí ñèëèíèð,
Áèðëÿøèá, áèð éóìðóã îëìàëûéûã áèç.

Éóìðóüóìóç Êîðîüëóíóí éóìðóüó,
Áàáÿê ãûëûíúûíû  ýþòöðìÿëèéèê!
Áàø Êîìàíäàí áóéóðìàëû áóéðóüó,
Äûüàíû Êåòèäÿí þòöðìÿëèéèê!

Àëàã Õàíêÿíäèíè, Ïÿíàùàáàäû,
Ñîíðàäàí Øóøàéà äþíÿí øÿùÿðè.
Ãîâàã åðìÿíèíè, éàøàéàí éàäû,
Ìèíÿê Ãûðàò êèìè îëàí êÿùÿðè.

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

Áèç àëìàñàã Ãàðàáàüû, èíúèéÿð,
Íÿáèíèí, Ùÿúÿðèí ãÿùðÿìàí ðóùó.
Úèùàä åëàí åäèá, áèðëÿøñÿê ÿýÿð,
Ãûðûëàð åðìÿíè, ñåâèíÿð àùó.

Íå÷ÿ ìèí ýöíàùñûç øÿùèäëÿðèìèí,
Ãèñàñûíû ìöòëÿã àëìàëûéûã áèç.
Àðòñûí öðÿêëÿðäÿ ýöíäÿ íèôðÿò, êèí,
Òåçëèêëÿ ãÿëÿáÿ ÷àëìàëûéûã áèç.

22.02.2007

Èllÿr ke÷dikúÿ zaman-zaman bizi ýþynÿdÿúÿk bu faúiÿ
xalqûìû çûí yaddaøûndan ùe÷ zaman silinmÿyÿúÿk. Baølarû

kÿsilmiø kþrpÿlÿrin fÿryadû, bu xalq yaøadûqúa ùe÷ áиð âàõò yad-
dan ÷ûxmayaúaq. ßksinÿ Azÿrbayúan xalqûna daùa dþzömlö
olmaüa, tarixinи unutmamaüa, ermÿni vÿùøiliklÿrinÿ, ermÿni
øovinizminÿ qarøû daùa mÿtin möbarizÿ aparmaüa  sÿbÿb
olaúaqdûr. 
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Üstümüzü qara duman bürüdü,

Bu dərdimiz kif bağladı,çürüdü.

Düz otuz il bir igidin ömrüdü, 

Bu illəri üzü qara yaşadıq, 

Gözləri nəm,qəlbi yara yaşadıq. 

yAĞmAlANAN,VİRAN olAN XoCAlım, 

yAD ƏllƏRlƏ yAlAN olAN XoCAlım!

Şirin nəğmə hey oxuya-oxuya,

Yağı bizi yaman verdi yuxuya.

Xerosima,Xatın dərdli bu dünya, 

Bir Xocalı yarası da aldı,oy!
Dünya yenə qan çanağı oldu,oy!
yAĞmAlANAN,VİRAN olAN XoCAlım, 

yAD ƏllƏRlƏ yAlAN olAN XoCAlım! 

Sən dünyanın ah-amanlar sarayı,
Harayına verən yoxdu harayı.
Anaların sən fəryadı,harayı,
Yanlarında üzü qara qalmışıq,
Ər olsaq da,bir bar verməz qamışıq... 

yAĞmAlANAN,VİRAN olSN XoCAlım, 

yAD ƏllƏRlƏ yAlAN olAN XoCAlım!

Yuxudaydı o vaxt qeyrət güdənim,
Yarasısan Vətən adlı bədənin... 

Təbriz dağlı,Şuşa dərdli Vətənin 
Sinəsindı bir sağalmaz yaram,oy,
Talan etdi səni"axber"Aram,oy! 

yAĞmAlANAN,VİRAN olAN XoCAlım,

yAD ƏllƏRDƏ yAlAN olAN XoCAlım!

Qəlbimizdə dərdin,qəmin dənizi,
Bu dünyanın bir sağalmaz mərəzi.
Belə zülmü görməmişdi yer üzü, 

Sən tarixin qanla dolu yaddaşı, 
Yaman bizi yaraladı yad daşı. 
yAĞmAlANAN,VİRAN olAN XoCAlım, 

yAD ƏllƏRDƏ yAlAN olAN XoCAlım!

31 il öncə Xocalı soyqı rı mının
törədilməsi ilə ermənilər həm də
bəşəriyyətin tarixinə qara ləkə
vurublar. Bu soyqırım ermənilər
tərəfindən Azərbaycan xalqına
qarşı törədilmiş ilk vandallıq hadis-
əsi deyil. 1918-ci ilin mart-apre-
lində Bakı, Şama xı, Quba, Muğan
və Lənkəranda ermənilər 50 min
azərbaycanlını qətlə yetirmiş, 10
minlərlə insanı öz doğma yurd-
yuvalarından didərgin salmışlar.
Təkcə Bakıda 30 minə yaxın azər-
baycanlı xüsusi qəddarlıqla
öldürülmüşdür. Əvvəlcədən plan-
laşdırılmış şəkildə təkcə erməni
əsgərləri deyil, Bakıdakı
ermənipərəstlər də bu savaşa
qoşuldular. Yaxşı silahlanmış və
hərbi hazırlıqlı erməni əsgərləri
müsəlmanların evlərinə basqınlar
edərək, onları öldürür, işgəncə
edirdilər.

1992-ci ilin fevral ayının 25-dən
26-na keçən gecə Azərbaycan tar-
ixinin ən dəhşətli səhifələrindən
biri olan Xocalı soyqırımı zamanı
Ermənistan silahlı qüvvələri
beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərini kobudcasına pozaraq
keçmiş sovet ordusunun Xankən-
didə yerləşən 366-cı alayının işti-

rakı ilə Xocalı şəhərinə hücum etdi
və dinc əhaliyə misli görülməmiş
qəddarlıqla divan tutdu. Faciə
günü Xocalı şəhərini tərk edən
əhali pusquya salındı, erməni
hərbi postları tərəfindən ya atəşə
tutularaq qətlə yetirildi, ya da əsir
götürüldü. Hücum başladıqdan
sonra şəhərdə qalan 2500-ə yaxın
əhali azərbaycanlıların
nəzarətində olan ən yaxın məkana
çatmaq məqsədilə şəhəri tərk
etməyə cəhd etdilər. Əsasən qadın
və uşaqlardan ibarət əhalinin
qalan hissəsi dağlarda hərəkət
edən zaman donvurma
nəticəsində həlak oldular. Ümumi-
likdə 106 qadın, qətlə yetirildi,
1275 sakin girov götürüldü, 150
nəfərin taleyi isə bu günədək
naməlum qalıb. Şəhər yerlə-yek-
san edildi.

“Bu soyqırım, eyni zamanda,
bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir
cinayətdir” - deyən ulu öndər Hey-
dər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü
il fevralın 24-də Milli Məclis “Xocalı
soyqırımı günü haqqında” qərar
qəbul etdi. 25 fevral 1997-ci ildə
ümummili lider Heydər Əliyevin
Sərəncamı ilə Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsini yad etmək

məqsədi ilə hər il fevral ayının 26-
sı Azərbaycan Respublikası
ərazisində Xocalı soyqırımı qur-
banlarının xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi elan
edilmişdir.

Gücləri yalnız əliyalın insanlara
çatan mənfur ermənilər Xocalı
soyqırımını törətməklə Azərbaycan
xalqının gözünü qorxutmaq
istəsələr də, buna nail ola
bilmədilər. Bu faciə hər birimizi
dərindən yaraladı, amma milli
iradəmizi, azadlıq eşqimizi, işğalla
barışmaz mövqeyimizi sarsıda
bilmədi. 2020-ci il Vətən

müharibəsində Azərbaycan
Ordusu 30 il işğal altında qalan tor-
paqlarımızı azad etməklə yeni
reallıq yaratdı. 44 günlük
müharibədə misilsiz igidlik
nümunələri göstərən qəhrəman
ordumuz Müzəffər Ali Baş Koman-
danın rəhbərliyi ilə Xocalı faciəsi
qurbanlarının qisasını döyüş mey-
danında aldı, şəhidlərimizin qanı
yerdə qalmadı.

Xocalı həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması, bu faciənin beynəlx-
alq aləmdə yayılması, qətliama
obyektiv qiymət verilməsi
istiqamətində Heydər Əliyev Fon-
dunun gördüyü işləri də xüsusi
qeyd etmək lazımdır. 2008-ci ildə
Fondun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə
başladılan “Xocalıya ədalət” kam-
paniyası sayəsində soyqırım
haqqında həqiqətlərin dünyada
çatdırılmasına, bu faciənin Azər-
baycan xalqına qarşı törədilmiş
cinayət kimi tanınmasına nail olun-
muşdur. Kampaniya çərçivəsində
bugünədək Avropa, Asiya, Afrika,
Şimali və Cənubi Amerikanın 70-
dən çox ölkəsində bu faciə ilə
əlaqədar tədbirlər keçirilmiş, müx-
təlif ölkələrin parlamentləri və

dövlət qurumları qarşısında etiraz
aksiyaları, piketlər, habelə semi-
narlar, konfranslar keçirilib, kitablar
nəşr olunub, filmlər çəkilmişdir.
“Xocalıya ədalət” kampaniyası
sayəsində Xocalı faciəsi bir sıra
dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən tanınmışdır.

Ümumiyyətlə, Xocalı
soyqırımının dünya miqyasında
tanıdılması istiqamətində aparılan
sistemli tədbirlər nəticəsində,
Xocalı faciəsi bir çox ölkələrdə
qəbul olunan parlament aktlarında,
ABŞ-ın 30-dan çox ştatının qanun-
vericilik qurumları və qubernator
proklamasiyaları səviyyəsində
tanınıb. 2013-cü ilin fevral ayında
Qahirədə keçirilən İƏT İslam Zirvə
Konfransının 12-ci sessiyasında
qəbul olunan Yekun Kommünikedə
üzv dövlətlər Xocalı soyqırımının
tanınması istiqamətində zəruri
səylər göstərməyə çağırılırlar.

Bu gün hər bir azərbaycanlının
qarşısında mühüm vəzifələrdən
biri Xocalı soyqırımı və bütövlükdə
ermənilərin Dağlıq Qarabağda
törətdikləri vəhşiliklər haqqında
həqiqətləri olduğu kimi dünya icti-
maiyyətinə və gələcək nəsillərə
çatdırmaqdır.

Daş körpənin dilindən
P r o l o q
“Ya Qarabağ, ya ölüm,
Başqa yolu yox artıq!”-
Deyəsən unutmuşuq,
Qan quruyubdur artıq?
Vətən dediyin bu yer
Yaddan çıxıbsa əgər,
İndi doğru cavab ver,
Qeyrət satılıb məgər?
Budur Vətən torpağı,
Budur Vətən bayrağı?
Hanı boz canavarlar,
Hazırkı mərd oğullar?
Haray, yenə də haray,
Cihad savaşdır artıq!
Qanlı qış gecəsindən
Neçə gün keçir artıq!
l  h i s s ə
yAŞAmAQ 
İSTƏyİRƏm
Bu haray elan deyil, 
Lal körpə harayıdır,
Bizi tək analar yox,
Dünya anlamalıdır!
“Vətən” adlı igidim,
Dəyanət istəyirəm!
Yağıya ölüm gərək, 
Əsirtək istəmirəm!
Nifrətimlə yenidən
Bir savaş istəyirəm,
Kələklər yetər artıq,
Diri hay istəmirəm!
Qəlpə dəyən, ayılan

Sağ dığa istəmirəm,
Boş hədəfə şığıyan
Bir güllə istəmirəm!
Deyin, dünya tanısın
Qoy vəhşi toxumları,
Sözdə dövlət sayılan
Əkiz – “xaç” tulaları.
Hamı savaş gözləyir,
Mən dava istəmirəm,
Doğmaca torpağımı
Tam azad istəyirəm!
Kürsüdən çığırmağa
Mif, yarış istəmirəm!
ATƏT özünə gülür,
Mən alqış istəmirəm.
Yenidən dağ aşmağa
Yoxdur daha taqətim.
Didəm qanla dolsa da, 
Budur hal vəziyyətim.
Duyan yoxdursa əgər, 
Kimə gərək niyyətim?
Qisas alın, baş kəsin, 
Qana-qan istəyirəm!
Ey şanlı Milli Ordum,
Mərhəmət istəmirəm.
Haylar ölü can versin
Canlı can istəmirəm.
Əsir kimi sağ qalan
Bir canlı istəmirəm,
Yaşamaq istəyirəm,
Yaşamaq istəyirəm!
l l  h i s s ə
B İ R  A N A  
QuCAĞıNDA
Mən bir uşaq doğuldum
Yaşamağa cahanda.
Tam haqqımla vətəndaş, 
Xocalı torpağında.
Qəsd olundu yurduma 
Gecənin son çağında.
Şaxtalı, don, amansız,
Soyuq, qarda, boranda
Dondum, heykələ döndüm
Bir ana qucağında.
Bilmədim sevgi nədir, 
Bilmədim həyat nədir.
Bölmədim sevincimi, 
Bildirmədim dərd nədir.
Bilmədim ölmək üçün
Günahlarım bəs nədir?
Şaxtalı, don, amansız,
Soyuq, qarda, boranda
Dondum, heykələ döndüm 

Bir ana qucağında.
Mənim yaşda günahsız
Körpələr nə qədərdir?
Qoy duysun bəşəriyyət,
Bəlkə yüz minlərlədir.
Bu quduzluq, soyqırım, 
Qan dünyaya ləkədir.
Şaxtalı, don, amansız,
Soyuq, qarda, boranda
Dondum, heykələ döndüm 
Bir ana qucağında.
Qoca, qadın, ya körpə -
Heç kimə baxmadılar.
Qışqıran hər bir kəsin 
Başından vururdular.
Məni möhkəm vurdular,
Yəqin ölmüş sandılar.
Şaxtalı, don, amansız,
Soyuq, qarda, boranda
Dondum, heykələ döndüm 
Bir ana qucağında.
Qızdır məni, ey Günəş, 
Mən bəşər övladıyam.
Anamın qucağında
Donmuş buz parçasıyam.
Bir daş olsam da belə, 
Ruhum bilir hardayam.
Şaxtalı, don, amansız, 
Soyuq, qarda, boranda
Dondum, heykələ döndüm
Bir ana qucağında.
E p i l o q
Hər il gəlib keçirik
Heykəlinin önündən,
Sənə baxa bilmirik,
Gizlənirik gözündən.
Dünyaya göstəririk,
Guya səni anırıq,
Əslində belə deyil,
Xəcalətli qalırıq.
Tezcə qisas alınsa,
Sevincimi bölərdim.
Hayların göz yaşını
Qanlı güllə silərdim.
Bilmirəm nə istəyir,
İblis yenə “vur” deyir.
İnsanlıq sülhü sevir,
Hamı bizə “dur” deyir.
Ey çırpınan canlı daş,
Kaş bitəydi bu savaş,
Öz yurduna dönəydi
İnsanlar yavaş-yavaş!

Son
23/25.02.2016

X o C A l ı   
( p o e m a )

Ədalət Bədirxanov

Mürvət Qədimoğlu
Həkəri, 
Şair-publisist.

X o C A l ı m  

Ermənilər həm də bəşəriyyətin tarixinə qara ləkə vurublar

Müşfiq Məmmədli,
m i l l ə t  v ə k i l i
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DÎPLOMAT 22-28 Fevral, Şûbat sal 2023
¹ 08 (520)12

Fevralın 26-da Azərbaycanın Misirdəki
səfirliyində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar
anım mərasimi keçirilib.

Səfirlikdən bildiriblər ki, tədbirdə
Misirdəki Azərbaycan icması, yerli mətbuat
nümayəndələri və ziyalılar iştirak edib,
Xocalıda baş vermiş faciəni əks etdirən
fotosərgi təqdim olunub.

Anım mərasimi Xocalı faciəsi qurban-
larının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad
edilməsi ilə başlayıb.

Sonra səfirliyin müşaviri R.Vəliyev çıxış
edərək, erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
Xocalıda törədilmiş dəhşətli faciəni dinc
əhaliyə qarşı ən ağır cinayət və dünya tar-
ixinin ən qanlı səhifələrindən biri kimi
xarakterizə edib, bu hadisənin başvermə
səbəbinin Ermənistanın dövlət
səviyyəsində Azərbaycan qarşı həyata
keçirdiyi nifrət, vəhşilik və zorakılıq siyasə-
tinin nəticəsi olduğunu söyləyib.

O, Azərbaycan xalqının qan yaddaşına
yazılmış bu faciənin hazırda dünyanın bir
neçə beynəlxalq təşkilatı, həmçinin 18

dövlətin qanunverici orqanları tərəfindən
soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayət aktı
kimi dəyərləndirən qətnamələr qəbul
etdiyini, buna baxmayaraq, onu törədən-
lərin indiyədək məsuliyyətə cəlb olun-
madığını diqqətə çatdırıb.

Misir ziyalısı M.Sələmə çıxış edərək,
Xocalı qətliamı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb,
müdafiəsiz dinc əhaliyə qarşı törədilmiş
bu soyqırımında yüzlərlə uşağın, qocanın
və qadının həlak olmasını, bir şəhərin
yerlə-yeksan edilməsini dünya tarixinin
nadir faciələrindən biri kimi
qiymətləndirib. Yaşanmış faciəyə baxma-
yaraq, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı
humanitar qaydalara əməl etməsinə,
təmkinliliyə və insani davranışına sadiq
qalmasına diqqət çəkib.

Azərbaycanın Misirdəki icmasının rəh-
bəri S.Nəsirov Xocalı faciəsinin planlı şək-
ildə erməni vəhşiliyinin davamı olaraq baş
verdiyini, bu soyqırımı aktına mövcud
beynəlxalq hüquq çərçivəsində qiymət ver-

ilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Misirli jurnalist M.Yasin çıxışında Misir

xalqının bu faciəli günlərdə Azərbaycanın
yanında olduğunu söyləyərək, Xocalı
soyqırımının bütün bəşəriyyətə qarşı
törədildiyini, bu faciənin irqi ayrı-seçkilik və

zorakılıq aktı kimi dünya tarixində qara
ləkə olaraq qalacağını bildirib.

Tədbir çərçivəsində fotosərgi ilə
yanaşı, Xocalı faciəsinə həsr edilmiş
videoçarx nümayiş olunub, etdirilib, ərəb
dilində kitablar paylanılıb.

Hacı 
Paşa
Ağaoğlu

X o c a l ı  f a c i ə s i
Xoca Alı qalx ayağa et nəzər
Bilməzdin yurdunda yağılar gəzər.
Məlunlar yurdunu qaladı oda
Yurdun laiq deyil bu müdhiş ada.

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

Azıxdan bu yana var Qarabağım
Murovum Kəpəzim Topxana dağım,

Andranik alıbdı Qarabağ dağın
Sultan bəy kəsibdi onun qulağın.

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

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

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

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

Əvvəli Kərbala sonu Xocalı
Müsəlman yanaraq görüb bu halı.
Ata baxa-baxa məhv oldu bala
Oda qaladılar nə ola-ola

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

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

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

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

-Əvvəl məni öldür sonra kimisə
-Məhəldə qoymarıq sizlərtək kəsə
Oğulun ölümün sən görməlisən
Nədən zövq alırıq sən bilməlisən.

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

İbrahim xan ruhu nalə edibdi,
Ruhu Nətavanın yurddan gedibdi
O gecə göylərdə buludlar qara
Vuruldu bu yurda sağalmaz yara.

Vaqif də o gecə fəryad eylədi
Görünməz dəhşəti ərşə söylədi
Səlim bəy fəryada qatıb naləsin
-Tarix görməmişdi zülmün beləsin

Min belə səhnədən doymadı kafər
Məhv oldu insanlar çox ər oğlu ər
Nalələr çevrilib oldu Mübariz
Yüz kafər yox oldu qaldı tarix, iz.

Tomrislər, Babəklər, Mübarizlərin
Bu yurd onlarındı O, şir dizlərin
Qılınclar sıyrılar bu gün sabaha,
Yağıdan heç əsər qalmaz bir daha.

Düzü əslən Laçınlı olan bu tarixi qəhrəman Çal Aslan
haqqında eşitməmişdim. Və bu günə kimi də heç bir məlumatım
da yox idi. Amma Qarabağın Çal Aslan adlı igid və qəhrəman
oğlu olub. Bəs Çal Aslan kimdir? Bununla bağlı paytaxta çıxıb
sorğu apardıq. Heç kəs bu qəhrəmanı tanımadı. Amma əslən
laçınlı olan bir gənc başını bulayıb dedi ki, belə bir ad eşit-
mişəm. Amma kimliyi haqqında heç nə bilmirəm. Öz-özümə
düşündüm:

Bəlkə taksi sürücülərinə müraciət edim? Çünki sürücülər
daha çox əhali ilə sıx təmasda olur, qəzet-jurnal oxuyurlar. Taksi
sürücülərindən biri gülə-gülə dedi: "Sizi nə maraqlandırır?" jur-
nalist olduğumu ona dedikdə o, belə cavab verdi: Çal Aslan
mənim babam olub. Sürücünün adı Məhəmməd Piriyev idi.
M.Piriyev bildirdi ki, əslən laçınlı olsalar da, Ağdamda doğulub,
boya-başa çatıb: "Çal Aslan Laçın rayonunun Kürdhacı
kəndində doğulub, Soltan bəyin əmisi oğludur. Bölgələrdə,
eləcə də camaat arasında adıçəkilən bu tarixi şəxsiyyət haqqın-
da o qədər də məlumat yoxdur. Çal Aslan elə aslan kimi kişi
olub. Cəngavər, qorxmaz, dizi bükülməz bir igid olub. Onun
gülləsindən quş da ötə bilməzdi. Çal Aslanın adı gələndə yağı
düşmən zağ-zağ əsərdi. Azərbaycan xalqı Soltan bəyi daha
geniş tanıyır. Amma Çal Aslan ondan da qoçaq olub. Elə Soltan
bəy kimi ağıllı adam olub. Bir sözlə, Çal Aslan soltan bəyin
sərkərdəsi idi".

M.Piriyev onu da dedi ki, babası haqqında elə dərin
məlumatı olmayıb: "Allah rəhmət eləsin akademik Xudu Məm-
mədova, bir gün Xudu müəllim doğulduğu doğma kəndi olan
Mərziliyə gəlir və söhbət Çal Aslandan düşəndə o deyir ki, ə,
görün Çal Aslanın burda qohumlarından kimi var, onu mənimlə
görüşdürün. Çünki o igid haqqında sinəm doludur. Nə qədər
sağam, qoy bu məlumatları onun qohumlarına çatdırım. Onda
çox kiçik idim. Ağlım elə sən deyən kəsmirdi. Amma babam
haqqında Xudu müəllimin dediklərindən bir-iki kəlmə qalıb.
1918-ci ildə Andranik Gürcüstana getmək üçün Paşa bəydən yol
istəyir və bunun müqabilində ona bir qatır yükü qızıl vəd edir.
Paşa bəy Çal Aslanla Soltan bəyi yanına dəvət edib bu haqda

onların fikirlərini öyrənir. Bu dəmdə Çal Aslan belə cavab verir
ki, biz gərək Şuşa qubernatoru Xosrov bəyin yanına gedək və
ona bu haqda məlumat verək. Çal Aslanla Soltan bəy Şuşaya

Xosrov bəyin yanına gedib bu haqda ona məlumat verirlər ki,
Andranik böyük qoşunla üstümüzə gəlir. Xosrov bəy çox uza-
qgörən və ağıllı adam olub. O, Çal Aslanın sözündən tutur və bir
az fikirləşib deyir - "Aslan, əmioğlu fikirin nədir?" Çal Aslan
Xosrov bəyə belə cavab verir ki, düşmənə yol vermək olmaz.
Amma Andranik bizə bir qatır yükü qızıl vəd edib deyir ki, siz
yer verin mən qoşunlarımla birgə Gürcüstana keçirəm. Xosrov

bəy Çal Aslana söyləyir ki, sənin üz-gözündən sərkərdəlik yağır,
bir sərkərdə kimi bu haqda nə fikirləşirsən? O belə cavab verir
ki, Andranikə bildirəcəyik ki, camaat başa düşməsin deyə
topları sökün, onu qatırlara yükləyin və sizə onda yol verəcəyik.
Bu təklif Xosrov bəyin çox xoşuna gəlir və sağ əlini Çal Aslanın
kürəyinə vurub deyir ki, əmioğlu sən əsl sərkərdəsən və mənim
sualıma da sərkərdə kimi cavab verdin. Belə də olur. Bu
siyasətlə Zabux çayında 3 gün qanlı döyüş gedir. Çal Aslan öz
dəstəsi ilə 40 min erməni silahlılarını məhv edir".

Müsahibin onu da söylədi ki, 11-ci qızıl ordu Azərbaycana
gələndən sonra bolşeviklərin əlinə keçməsin deyə Soltan bəy
Çal Aslana təklif edir ki, artıq Azərbaycan sovet ordusunun
əlində olduğundan onunla Türkiyəyə getsin: "Çal Aslan etiraz
edib deyir ki, kişi də vətənini düşmən əlində qoyub gedərmi?
Qürbətdə yaşamaqdansa və yad məzarın olmaqdansa vətəndə
qalmaq daha yaxşıdır. Çal Aslan qucaqlaşıb, öpüşüb ayrılan
zaman Soltan bəy dərindən ah çəkib belə bir bayatı söyləyir:

Əziziyəm, dolan gözüm,

Dol gözüm, dolan gözüm.

Gedərsən qayıtmazsan

Vətəni dolan gözüm.

Çal Aslansa belə cavab verir:

Xoruz keçdi, çağırır

Vədə keçdi, çağırır

Başım cəllad əlində,

Dilim dostu çağırır.

Hətta deyilənə görə orda hər iki qəhrəman düşmən əlinə
keçməsin deyə bir-birilərinə güllə də atmaq istəyirmişlər. Amma
Soltan bəy uzaqgörənlik edib Çal Aslana deyir ki, özümüzü
öldürə bilərikamma arvad-uşağı fikirləşmək lazımdır. Düşmən
çoxdur. Soltan bəy ailəsini Çal Aslana tapşırıb Türkiyəyə gedir.
Bolşeviklər Çal Aslanı tutub Qazaxıstana sürgün edir. Sürgündə
onun iki gözü də tutulur və axırda gəlib vətəndə ölür".
M.Piriyev onu da vurğuladı ki, Çal Aslanın nəticəsi Fazil
Mehtiyev də Azərbaycanın milli qəhrənmanıdır.

Qələndər Xaçınçaylı

Xudu Məmmədovun axtardığı, ermənilərə qan udduran laçınlı Çal Aslan

misirdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
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Serok Barzanî bo malbata Xusrew
Caf: Ez hevbeşê xema we me

Îro Çarşema 22.02.2023yê Serok Mesûd Barzanî ji
ber koça dawî ya birayê wî peyamekî serxweşiyê
arasteyî Xusrew Caf kir.

Peyama Serok Barzanî wiha ye:
“Bi navê Xwedayê mezin û dilovan
Birayê birêz Kak Xusrew Caf
Bi xemeke mezin min nûçeya koça dawî ya

kesayetiyê diyarê hoza Caf û birayê we yên birêz Kîsra
Caf bihîst.

Pirse û sersaxiyên xwe pêşkêşî we û malbat û
kesukarên we dikim û xwe bi hevbeşê xema we dizan-
im. Ji xwedayê mezin hêvîdar im ruhê xwedêjêrazî Kîsra
Caf bi behişta fireh şad bike û hedar û aramiyê bi hemû
aliyek bibexşe.

Inna Lilleh We Inne Ileyhî Racîun (Em Ji Xweda Hatin
Û Emê Dîsa Vegerin Xweda)

Mesûd Barzanî, 22ê Şubata 2023”

mesrûr Barzanî yekem portala vîzeya
elektronî li Kurdistanê ragihand

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî
yekem portala vîzeya elektronîkî li Herêma Kurdistanê

ragihand, ku ev yek beşek ji bernameya hikûmetê ya di
warê dîjîtalkirina xizmetên giştî de ye.

Mesrûr Barzanî di vîdyoyekê de ku li hejmara xwe ya
fermî ya “Twitter” belav kiriye, got: “Di çarçoveya
xizmetên hikûmetê de, kêfxweş im ku me niha projeya
E-Vîza (vîzeya elektronîkî) (https://t.co/EwkBlqVVhN) da
destpêkirin.”

Derbarê armanca damezirandina vê projeyê de, Mes-
rûr Barzanî eşkere kir ku ev proje dê alîkariya hemû wan
kesan bike ku dixwazin ji bo geştiyariyê yan jî veberhê-
nanê serdana Herêma Kurdistanê bikin. Serokwezîr
Mesrûr Barzanî ragihand jî, bi rêya vê projeyê, kesên ku
dixwazin serdana Herêma Kurdistanê bikin, dê di
demeke kurt de vîzeya xwe bistînin.  KDP.info

Pira Alman a 94 salî di erdhejê de hilneweşiya
Pira Alman a ku li

navçeya Serê Golê yê
Semsûrê ye, ji erdheja
ku navenda wê Mereş a
Bakurê Kurdistanê bû û
li 11 parêzgehan bando-
ra wê hebû, hilneweşiya.

Pira Goksu ya dîrokî (Pira Almanî) ku di çarçoveya
Projeya Rêhesinê ya Bexdayê ya Siltan Abdulhamîdê
Duyem de di sala 1929an de ji aliyê Almanan ve li ser
Çemê Reş hatibû çêkirin, di karesata erdhejê de xis-
areke cidî nedîtiye û li ser pêyan maye.

Pira Alman a li navçeya Serê Golê ku di sala 1927an
de dest bi çêkirina wê hate kirin, di sala 1929an de bi
dawî bû û kete xizmetê.  Nerina Azad
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Serokê Îmaratê vexwend-
nameyek pêşkêşî Serokê Herê-
ma Kurdistanê kir ku serdana wî
welatê bike.

Îro Yekşema 26.2.2023 Serok
Nêçîrvan Barzanî pêşwazî li Kon-
sulê Giştî yê Îmarat Ehmed
Îbrahîm Seîd El-Zaharî kir.

Di hevdîtinê de herdu aliyan
tekez li ser bihêztirkirina
peêwendiyên Îraq û Herêma Kur-
distanê ligel Îmaratê û berfirekiri-

na hevkariyên di navbera wan de
kirin û rewşa siyasî û aborî ya
Iraq û Herêma Kurdistanê û
pêwendiyên Hewlêr-Bexdayê

gotûbêj kirin. Her wiha Konsulê
Îmarata Erebî vexwandnameya
fermî ya Serokê Îmarata Erebî
Şêx Mihemed Bin Zayid Al
Nehyan gihand Nêçîrvan Barzanî
bo serdana welatê wî bike.

Di vexwandnameyê de, Serok
Al Nahyan, ji bilî silav û rêz bo

Nêçîrvan Barzanî, amaje xwest-
ek û giringiya welatê xwe ji bo
pêwendiyên li gel Herêma Kur-
distanê û hevkariya hevbeş di
navbera wan de di warên cuda
de nîşan da. Herwiha ji bo
gotûbêjkirina derbarê berjew-
endiyên hevbeş di navbera her
du welatan de, çavê wî li wê ye
ku li Îmaratê bi Nêçîrvan Barzanî
re bicive.

Ji aliyê xwe ve, Nêçîrvan
Barzanî jî silav û rêz ji Serok Al
Nahyan re şand û bi dilzweşî
vexwandnameya bo serdana
Îmaratê qebûl kir û behsa
giringiya pêwendiyên Îmarat li
gel Iraq û Herêma Kurdistanê
kir.

Pirsa bûdce, yasaya petrol û
gazê ya di navbera Hikûmeta
Herêma Kurdistanê û Hikûmeta
Federal a Iraqê de, rewşa Şin-
galê û pêşhatên dawî yên
navçeyê bi giştî, tewereke din a
hevdîtinê bû.                KDP.info

Hat ragihandin, ji bo 31 mal-
batên Kurd ên Kakeyî yên li
Kerkûkê 15 roj dem hatiye dayîn
ku malên xwe vala bikin.

Malbatên Kakeyî yên ku
beriya niha sirgûnî bajarên cuda
hatin kirin û piştî sala 2003an
vegeriyan Kerkûkê, careke din di
bin xeteriya derxistina malên xwe
de ne. Ji 31 malbatan tê xwestin
bi hinceta qada ku mala wan lê
ye dikeve qada projeya giştî.

Ciwamêr Mehmûd ku ev 17

sal in li vê taxê dijî diyar kir,
beriya niha ji Kerkûkê hatibûn
derxistin, dema vegeriyan ev erd
ji wan re hatibû veqetandin û
niha jî dixwazin bên derxistin.

“Wan ji me re ragihandin, divê
em vê derê vala bikin. Em
nizanin em diçin ku derê.
Siyasetmedar çima li ser me
tiştekî nabêjin?"

Rêvebiriya Çavkaniyên Avê
ya Kerkûkê ji bo malbatên mijara
gotinê belgeyek îmze kiribû û

gotibû ku wê di nava 15 rojan de
malên xwe vala bikin û hat gotin,
ev xanî bûne sedem ku proje
were rawestandin.

Welatiya bi navê Necîbe
Hebîb ji K24ê re wiha gotiye: “Ez
ji sedî 40 astengdar im, ez
nikarim tiştekî bikim. Em ê herin
ku derê? Divê tazmînatê bidin
me da ku em herin cihekî din.”

Berpirsên Rêveberiya
Çavkaniyên Avê ya Kerkûkê
diyar dikin ku hemû xaniyên
sînorê milkiyetê derbas dikin wê
werin hilweşandin û di qonaxa bê
ya projeyê de jî wê hin xanî werin
hilweşandin.

Rêvebirê Çavkaniyên Avê yê
Kerkûkê Zekî Kerîm Ehmed jî
ragihandiye, me bi nameya
Parêzgariyê ev xanî agahdar
kirin. Divê ev cih bên valakirin ji
ber ku sînorê milkiyetê derbas
kirine."

Bi projeya ku di sala 2022an
de destpê kir û budceya wê 2 mil-
yar dînar e, tê pêşbînîkirin ku
kaniya Xasê bi şêweyeke nûjen
were birêxistinkirin. PeyamaKurd

Wezîrê Rewşenbîrî û Lawan Mihemed Seîd Elî rag-
ihand, yasaya zimanên fermî li Iraq û Herêma Kurdis-
tanê nehatiye cîbicîkirin û got: “Cîbicînekirina yasaya
zimanên fermî li Herêma Kurdistanê berpirsyariya me
ye.” Wezîrê Rewşenbîrî û Lawan Mihemed Seîd Elî di kon-
feransa li ser pirsgirêkên ziman di medya û reklamên bazir-
ganî de ku ji aliyê Rêveberiya Giştî ya Ragihandin û
Weşanê ve tê organîzekirin got, Yasaya Wezareta
Rewşenbîrî û Lawan ku ji aliyê Parlamentoya Kurdistanê
ve hatiye derxistin, erkê parastina zimanê Kurdî û zimanên
din bi vê wezaretê spartiye.

Got: “Di çarçeweya vê yasayê de Wezareta
Rewşenbîrî û Lawan bi erkê xwe dizane ku giringiyê
bide vê pirsê û di xema parastina zimanê Kurdî û
zimanên pêkhateyan de be.” Di sala 2014an de Encû-
mena Nûneran a Iraqê yasaya zimanên fermî derxist ku
tê de tekezî li ser firehiya zimanî li Iraqê tê kirin, di
dawiya wê sale de jî Parlamentoya Kurdistanê yasaya
zimanên fermî li Herêma Kurdistanê derxist. Mihemed
Seîd Elî got, yasaya zimanên fermî li Herêma Kurdis-
tanê ji 27 madeyan pêk tê û hemû warên taybet bi
zimanê yasay û dadgehê, zimanê saziyên hikûmetê,

zimanê perwerdeyê û zimanê rêk xistiye. Got: Tevî
piştevaniya destûr û yasayan bo zimanê Kurdî û

zimanên pêkhateyan, lê heta niha ew yasa li Iraq û
Herêma Kurdistanê nehatine cîbicîkirin.

Wezîrê Rewşenbîrî û Lawan ê Herêma Kurdistanê
derbarê cibicînekirina yasaya zimanên fermî de got:
“Sûcê me ye, lewma divê Wezareta Rewşenbîrî û aliyên
pêwendîdar bi cidî li ser vê mijarê kar bikin.” Di Konfer-
ansa Pirsên Ziman di Ragihandin û Reklama Bazirganî
de, di du rojan de dê 4 panel ji aliyê pisporên ziman û
rojnamevanan ve werin pêşkêşkirin. Nerina Azad

Nêçîrvan Barzanî ji bo serdana Îmaratê hat vexwandin

li Kerkûkê 15 roj dem dan malbatên
Kakeyî da ku malên xwe vala bikin

Wezîrê Rewşenbîrî: Cîbicînekirina yasaya zimanên
fermî li Herêma Kurdistanê berpirsyariya me ye

520:1.QXD  02.03.2023  20:17  Page 13



DÎPLOMAT 22-28 Fevral, Şûbat sal 2023
¹ 08 (520)14 � � � � � � � �� �

� � � �� �

������� �������		����		

AA!!		�

�������������

��%�!

 �%
���%��

�)
;��#>*� ;�&;*�
����%
����������
���
1JF�TJF��5JF�:F<8�
��������������������
��

;��#>*� ;�&,.7*�
����%
���������

���
1JF�TJF��5JF�F;FES��
��������������������
�

;��#>*� ;�2&7*�
����%
������������
!��
1JF�TJF��5JF�?D=V��
�����������������������
�

;��#>*� ;�).7&3*�
����%
�������
��
���
1JF�TJF��5JF�?K9�
������������������������

��+�!����

����!�
"'" "���

���"!�

;��#>*� ;�'.?.3*�
����%
������������
���
1JF�TJF��5JF�BF?8�
����������������������

;��#>*� ;�'&143*�
����%
�����������
!��
1JF�TJF��5JF�P8H�
�������������������������

;��#>*� ;�'&(&3*�
����%
����������
��
���
1JF�TJF��5JF�GFD@<FH�
��������������������������

;��#>*� ;�49424'#1*�
����%
�����������!�
!��
1JF�TJF��5JF�D8P@E8�
�����������������������

'��

(%(.0 +#3(&3

(&3#
;��#>*� ;�9&(*�
����%
���������� 
!��
1JF�TJF��5JF�BFHFE8�
�������������������������

;��#>*������;�(%(.0*�
����%
�������� � %
���
1JF�TJF��5JF�NRGC�EFB�
����������������������
��

;��#>*�����;�+#3(&3*�
����%
���������� ��
!��
1JF�TJF��5JF�O8PB8�
�����������������������

;��#>*� ;�(&3#*�
����%
�������
��
!��
1JF�TJF����5JF�>=H=9=EFB�
����������������������
�

�&;

�&>3#0 �&0%�

�$1*0

;��#>*� ;��&;*�
����%
��������#$
���
1JF�TJF��5JF�;C8?�
��������������������
�
�

;��#>*� ;��$1*0*�
����%
����������%�
���
1JF�TJF��5JF�BFHF:8�
���������������������

;��#>*� ;��&>3#0*�
����%
������������
!��
1JF�TJF��5JF�O8AE@B�
��������������������
�����

;��#>*� ;��&0%�*�
����%
���������%�� 
���
1JF�TJF��5JF�DFCFJFB�
��������������������
��

���'�%

��&' ����

��%
;��#>*� ;�)*+9*7*�
����%
�������
%��%�
���
1JF�TJF��5JF�J=JH8<S�
����������������������������

;��#>*� ;�)*89*�
����%
��������%�
���
1JF�TJF��5JF�C8<FES�
���������������������	�

;��#>*� ;�).1*�
����%
����������%�
���
1JF�TJF��5JF�I=H<N=�
�������������������
����

;��#>*� ;�)&7*�
����%
���������"� 
!��
1JF�TJF��5JF�<=H=:F�
���������������������

�

'*1, ��"�

��% ?*'*�

;��#>*� ;�'*1,*�
����%
������������	
!��
1JF�TJF��5JF�C@IJ�
��������������������
���

;��#>*� ;�*140*�
����%
����������
��	�
!��
1JF�TJF��5JF�@E<UB�
�����������������������
��

;��#>*� ;�0*7*�
����%
�����������	
!��
1JF�TJF��5JF�FI�C�
�������������������	���
��

;��#>*� ;�?*'*�*�
����%
�������	���!
!��
1JF�TJF��5JF�8H9K?��
����������������������
�
�
����

$$��� �$$��

5$

;��#>*� ;�-$0*�
����%
�������������
!��
1JF�TJF��5JF�VANF�
��������������������
���

;��#>*� ;�$1*,*�
����%
�������������
���
1JF�TJF��5JF�>@C=J�
�����������������������
��

;��#>*� ;�5$>*�
����%
�����������	
!�
1JF�TJF��5JF�GVJB8�
�������������������

��

;��#>*� ;�0$7*�
����%
���������!��	
!��
1JF�TJF��5JF�EF>�
�����������������������
�

�$$%

++#1 ++.740

+#3)
+�%���

;��#>*� ;�++#1*�
����%
�����������
���
1JF�TJF��5JF�ICFE�
��������������������
�
�
�������

;��#>*� ;�+#3)*�
����%
�����������
!��
1JF�TJF��5JF�I:=O8�
����������������������	�
�

;��#>*� ;�?*7&+*>*�
����%
�����������%
���
1JF�TJF��5JF�>@H8L�
������������������
������
�

;��#>*� ;�++.740*�
����%
��������%����%
���
1JF�TJF��5JF�IFDFC�J�
�����������������������
�

,.?$7

�"%�
�(�

�$+#

;��#>*� ;�,:-*�
����%
��������	���	
!��
1JF�TJF��5JF�KM8F��
��������������������
���

;��#>*� ;�,47*>*�
����%
�������� ����
!��
1JF�TJF��5JF�EFIB@�
����������������������������

;��#>*� ;�,$?#>*�
����%
�������������#%
���
1JF�TJF��5JF�:=E@B�
�������������������������

;��#>*� ;�,.?$7*�
����%
���������$�
����
1JF�TJF��5JF�DFHBF:S
�������������������������

520:1.QXD  02.03.2023  20:17  Page 14



DÎPLOMAT 22-28 Fevral, Şûbat sal 2023
¹ 08 (520)15 � � � � � � � �� �

� � � �� �

������� �������		����		

AA!!		�

�������������

-.72$ -.7�

��&# -$�9.7
;��#>*� ;�-$�9.7*�
����%
�������
%�%
���
1JF�TJF��5JF�:=H9CU<�
����������������������
��

;��#>*� ;�-*85*�
����%
����������
!��
1JF�TJF��5JF�CFP8<S�
��������������������
����
�

;��#>*� ;�-.7�*�
����%
���������!
!��
1JF�TJF��5JF�D=<:=<S�
��������������������
���

;��#>*� ;�-.72$>*�
����%
�����������

���
1JF�TJF��5JF�;HKP8�
��������������������
���

).1� ��#��

��!�� 2.�0
;��#>*� ;�2.�0*�
����%
�������������
!��
1JF�TJF��5JF�DRPS�
�����������������������
�

;��#>*� ;�1.3,*�
����%
��������	!�
!��
1JF�TJF��5JF�EF;8�
��������������������
��

;��#>*� ;�).1*�
����%
����������%�
���
1JF�TJF��5JF�I=H<N=�
�������������������
����

;��#>*� ;�1*5.0*�
����%
��������%� %�
������
1JF�TJF��5JF�G=HO8JB@�
���������������������
��

#849

,:89#1 0*�9#

)#0�

;��#>*� ;�,:89#1*�
����%
����������
���
1JF�TJF��5JF�BFCSNF�
������������������������

;��#>*� ;�0*�9#>*�
����%
�������#%��
���
1JF�TJF��5JF�G8HFMF<�
�����������������������

;��#>*� ;�#849*�
����%
�������������
!��
1JF�TJF��5JF�G=H=N�
��������������������
��
��

;��#>*� ;�)#0*�
����%
�����������
���
1JF�TJF��5JF�G=JKM�
������������������������

/%/#

%"�

%"�!� � ��)���

;��#>*� ;/%/#>*�
����%
������������
���
1JF�TJF��5JF��>@B�
�������������������
	�
���

;��#>*� ;�0*;/&1*�
����%
��������%��%�#
���
1JF�TJF��5JF�BH89�
���������������������������

;��#>*� ;�74/3&2*>*�
����%
�������	%��
���
1JF�TJF��5JF�;8?=J8�
��������������������
�����
��

;��#>*� ;�74/*�
����%
��������#��%�
���
1JF�TJF���5JF�IFCEN=�
������������������
�����

��%�� 0%8#

�:!�

0*;�#

;��#>*� ;�'.7*0*�
����%
�������������
!��
1JF�TJF��5JF�G@C8�
�����������������������

;��#>*� ;�0*;�#>*�
����%
�������	��!	
!��
1JF�TJF��5JF�CFPB8�
�������������������������

;��#>*� ;�00:3)*�
����%
���������	��
���
1JF�TJF��5JF�IF:8�
�����������������������

;��#>*� ;�0%8#>*�
����%
��������"�
!��
1JF�TJF��5JF�O=H=G8M8�
��������������������������
�

�$) 1#243

*�+��
0%1#�

;��#>*� ;�1#243*�
����%
������������
���
1JF�TJF���5JF�C@DFE�
��������������������
����

;��#>*� ;�1$;*�
����%
�������
�
�	
!��
1JF�TJF��5JF�;K9R�
�����������������������

;��#>*� ;�=*?&1*�
����%
�������� �����
!��
1JF�TJF��5JF�<>=AH8E�
�������������������	

��

;��#>*� ;�0%1#>*�
����%
��������%�����%
���
1JF�TJF��5JF�I8H8EO8�
��������������������������
��

2%?
2&8#

,&2$� 2*>2%3

;��#>*� ;�2%?*�
����%
������������
!��
1JF�TJF��5JF�98E8E�
��������������������������

;��#>*� ;�2*>2%3*�
����%
�������������
���
1JF�TJF��5JF�F9=?SVE8�
�����������������������
��

;��#>*� ;�,&2$�*�
����%
������� ��!�
!��
1JF�TJF��5JF�9KA:FC�
���������������������������

;��#>*� ;�2�8#>*�
����%
����������!	
!��
1JF�TJF��5JF�HR98�
���������������������

!�!
97$3

-%7'.;#3
%�!�

;��#>*� ;�-%7'.;#3*�
����%
��������%��%���
���
1JF�TJF��5JF�CKG8�
�����������������������������������

;��#>*� ;�7*3,*�
����%
������������
���
1JF�TJF��5JF�BH8IB8�
��������������������������

;��#>*� *;�97$3*�
����%
��������	����
!��
1JF�TJF��5JF�GF=?<�
�������������������������

;��#>*� ;�3&3*�
����%
���������$�%�
���
1JF�TJF��5JF�MC=9�
�������������������
�	�

4)*

&"1

;��#>*� ;�4)*>*
����%
����������	
!��
1JF�TJF��5JF�BFDE8JF�
������������������������

;��#>*� ;�841*�
����%
����������		��!
!��
1JF�TJF��5JF�F9K:S�
���������������������
�

;��#>*� ;�945*�
����%
���������
���
1JF�TJF��5JF�DVO�
������������������������

;��#>*� ;�494'%8*�
����%
��������������
���
1JF�TJF��5JF�8:JF9KI�
�����������������������

"'"�%&

'"#

520:1.QXD  02.03.2023  20:17  Page 15



DÎPLOMAT 22-28 Fevral, Şûbat sal 2023
¹ 08 (520)16 � � � � � � � �� �

� � � �� �

������� �������		����		

AA!!		�

�������������

p#vaz

5$3%8
����	��

pen#r

; � � # >* � ; � 5 *3 # 7 *�
����%
����������
��
���
1JF�TJF��5JF�IRH�
��������������������

�
�

;��#>*� Ev per�emeke.
����%
�������������
!��
1JF�TJF��5JF�C=JKO8V�DRPS�
�����������������������

;��#>*� Ev 5$3%8*�
����%
�������	%�%�
���
1JF�TJF��5JF�B8H8E<8P�
��������������������
�����

;��#>*� Ev p#vaze.
����%
����������"��
!��
1JF�TJF��5JF�CKB�
�������������������������

��$

 �$�&
portaqal

;��#>*� Ev beqe.
����%
��������	����"�
!��
1JF�TJF����5JF�CV;KPB8�
������������������������

; � � # >* � Ev qaze.
����%
��������	�
!��
1JF�TJF����5JF�;KIS�
�����������������������
�

;��#>*� Ev meqese.
����%
��������	���!
!��
1JF�TJF����5JF�EF>E@NR�
�����������������������������

;��#>*� Ev portaqale.
����%
������������"��
!��
1JF�TJF���5JF�8G=CSI@E�
������������������������
�

9#7

�$7

74;#�

0$<7#�0

 ; � � # > * � Ev � $ 7 *
����%
�����������
���
1JF�TJF��5JF�C=:�
������������������������

;��#>*� ;�9#7*�
����%
����������
���
1JF�TJF��5JF�IJH=C8�
�������������������������

;��#>*� ;�74;#>*�
����%
�������������
���
1JF�TJF��5JF�C@I8�
�����������������������

;��#>*� Ev 0$<7#�0*�
����%
����������
�����
!��
1JF�TJF����5JF�?8A8N�
����������������������������

88$;

&�� 8$;.0

89$70�

;��#>*� Ev 8$;*.
����%
������������
!��
1JF�TJF��5JF�V9CFBF�
�����������������������
�

;��#>*� Ev 89$70*�
����%
���������
�
���
1JF�TJF��5JF�?:�?<R�
������������������������

;��#>*� Ev seye.
����%
����������
���
1JF�TJF��5JF�IF98B8�
�������������������	���

;��#>*� E;�8$;.0*�
����%
�������������
���
1JF�TJF��5JF�B8HJFL=CS

��������������������������

��%7

�#7�� �%�*��

�*-

;��#>*� ;��%7*�
����%
�������	!�!� 
!��
1JF�TJF��5JF�D=O�
�����������������������	�

;��#>*� ;��#7*�
����%
����������

���
1JF�TJF��5JF�DFCFBF�
������������������������

;��#>*� Ev �%�*>*�
����%
�������������%
���
1JF�TJF������5JF�IJ=BCF�
������������������������
��

 ; � � # > * � �  ; � � * > * �
����%
�������
���	
!��
1JF�TJF��5JF�;H=9=PFB��
������������������������

tir# 9%9#

5.79%0
9#28&-

; � � # >* � ; � 9 . 7 # > *�
����%
����������
���
1JF�TJF��5JF�:@EF;H8<�
�����������������������
�

; � � # >* � Ev 9 % 9 # >*�
����%
����������	���
���
1JF�TJF��5JF�GFGK;8A��
�������������������������

;��#>*� Ev 5.79%0*�
����%
�������������
!��
1JF�TJF����5JF�BE@;8�
������������������������

;��#>*����Ev 9#28&-*�
����%
��������������
!��
1JF�TJF����5JF�BHFBF<@C�
������������������������	��
�

:9# �(��

�(�

;��#>*����Ev guhe.
����%
��������	���	
!��
1JF�TJF��5JF�KM��
�������������������
���

;��#>*� Ev gule.
����%
��������#��
���
1JF�TJF��5JF�N:=JR�

�����������������������
��

;��#>*� Ev :9#>*�
����%
����������
���
1JF�TJF��5JF�KJU;�
������������������������

;��#>*� Ev kurme.
����%
��������	��

���
1JF�TJF��5JF�O=H:VB�
������������������������

�(% 

'.1%7

�%0 ):5.�0

;��#>*��;�'.1%7*�
����%
�����������%�
���
1JF�TJF��5JF�I:@H=CS�
����������������������
���

;��#>*� ;��%0*�
����%
��������	��
���
1JF�TJF��5JF�GJ@N8
���������������������������

;��#>*� ev ):5.�0*�
����%
�������%	�%�
���
1JF�TJF��5JF�IBFHG@FE
����������������������������

;��#>*� ;�'7%80*�
����%
���������
!�!�
!��
1JF�TJF��5JF�DFCE@V
�����������������������������

�&;

��)�% ��%��)��

��)"�

;��#>*� ;�'*7�&;.0*�
����%
�����������%�
���
1JF�TJF����5JF�FOB@�
������������������������

;��#>*� Ev bivire.
����%
������������
!�
1JF�TJF��5JF�JFGFH��
���������������������
�

;��#>*� Ev 0*;40*�
����%
�������#$�%����
���
1JF�TJF��5JF�;FCK9S��
����������������������
���

;��#>*� Ev �&;*�
����%
��������#$
���
1JF�TJF��5JF�;C8?�
�������������������
�
�

'7%80�

520:1.QXD  02.03.2023  20:17  Page 16



DÎPLOMAT 22-28 Fevral, Şûbat sal 2023
¹ 08 (520)17 � � � � � � � �� �

� � � �� �

==&3#

��%*==&��

���*��"�

;��#>*� ;�=&1=&140*�
����%
������������%�
���
1JF�TJF��
5JF�9F>SV�BFHF:B8�
���������������������	�����	�

;��#>*� Ev =&��*�
����%
�����������
!��
1JF�TJF��5JF�BH=IJ�

�������������������������

;��#>*� Ev berxe.
����%
�������	��
���
1JF�TJF��5JF�98H8E�

��������������������

�

;��#>*� ;�=&3#>*�
����%
����������
���
1JF�TJF��5JF�<FD�
���������������������
�

=#>>&7

yek 

heyve 

;��#>*� Ev =#>&7*�
����%
�������������
!��
1JF�TJF���5JF�F;KH
N�
�����������
��������������
��

;��#>*� Ev heyve.
����%
����������
!��
1JF�TJF���5JF�CKE8�
������������������������

;��#>*� Ev yeke.
����%
�����������
���
1JF�TJF��5JF�=<@E@N8�
���������������������
�

;��#>*� ;��#>&>*�
����%
��������
�"
!��
1JF�TJF��5JF�;FHR�
����������������������������

zerik 

ziman

derzi

zengil 

;��#>*� Ev zimane.
����%
��������
��
���
1JF�TJF��5JF�V?RB�
������������������������
�

;��#>*� Ev zerike.
����%
����������
�%
���
1JF�TJF��5JF�:=<HF�
�����������������������
��

;��#>*� ;�)*7?#>*�
����%
�����������%
���
1JF�TJF��5JF�@;C8�
��������������������

	�
�

;��#>*� Ev zengile.
����%
��������%�#
���
1JF�TJF��5JF�?:FEFB�
��������������������
���

�.>>&�

w erdek

ew r
���

�$!�

;��#>*� Ev kewe.
����%
���������%����
���
1JF�TJF����5JF�N=I8HB8
�������������������������	�
�

;��#>*� Ev ewre.
����%
�����������

���
1JF�TJF��5JF�JKO8�
�����������������������	�

;��#>*� ;�<$3*>*�
����%
���������%���
���
1JF�TJF��5JF�B8HJ@E8
������������������
����

;��#>*� ;�<*7)*0*�
����%
�������$�
%�
���
1JF�TJF��5JF�KJB8
�������������������	����

�

�

�

�

	


�
�


��
��

��
��

��
�	

�


��
��

�
��
��
��

��
��
�	

�

��

��
�

��
��

>>&&�''..
99##55$$33
11&&99..33##

		����		

AA�
��������@@

�� >>&&�''..
99##55$$33
00..77##11##

������		��@@�

��  ��@@��@@
		&& 	& 		7799$$�����&&7722&&33((���&&;;���&&,,..77����&&??&&))##���&&))&&77���&&??**77##���&&77&&22���&&7799$$�����



&&??##))���''**77&&33���''**77++���

&&77&&33���''&&���''&&--44??���''**77''&&33,,���''**))**<<���''**77==�

��%%))##���(($$77���((**�������**((11**�����**++**77�����**22##11���(($$;;�����**111144���

��**00))&&77�����**22�����&&77�����**55..00�����&&;;�����**11**33,,�����..11���

��&&>>##00���))**<<77���))&&77���))**8899����&&77&&���))%%���))**--���))**++99**77���))4433���))##<<&&77���))..33$$��

AA1133%%77���$$;;&&77���$$??##33,,���$$�����$$11**00���AA11))&&77���

33##���**<<77���**77$$���<<77**22&&33���11##���**11**00���11**,,**??���77??::77::22��

��**77&&99���++77994433**�����&&77..??���++##11���++%%99''4411�����**7722&&33�����..77&&99�����&&9922&&

��**77##1111&&�����**''&&77���,,**33..22���,,**1111##���,,**7722���,,4411..,,���,,4477**���,,44--

��**<<11$$77���--&&;;##33���--..77���--$$88..77���--**<<&&77���--&&;;##33���--::7722$$���--**8855

@@88&&11���##33##���''##77���55##77���88##77���@@))77##88���@@88&&���##((&&77���;;&&11##���@@''77&&--##22���@@77&&33

��..77..33���''..77..33���++..77##33���00..77##33�����..77&&??���22..77..33���22..3322..33##00����

��##>>&&33���//%%//##�����%%//##33���//4477���//$$77���//**--77���//&&11**���//&&//..00�����&&3333&&���

��::77))..8899&&33���00&&7700**77���00**;;&&33�����**22&&11�����**7700::00�����**77**22���00**11**22

��%%77���11**,,11**,,���,,::11���''..11''..11���))..11�����&&11..�������$$>>11&&���11&&??..22���11**2255**���11##224433

��##))##&&���22**77))���22$$77���22$$;;&&33���22&&88##���22**�������..88..77���

��&&33���33$$77##���33..,,�����##;;&&���33**;;##���33**77���33&&;;���33&&88���--..33&&77�����**88**33���

��88$$�����8800&&33���))4477���884477�����77..((���44))**���4477==&&33�����881144�����::--4400

��&&77���55..11..33,,���55##77���554411&&���55..88�����&&��&&�����**77##��&&33���55..99##���55**99**00���55**77��**

��::11..33,,���66&&<<**���66##77���66**11**22���66&&##�����66&&99���66**>>88##�����&&88..22���66**88..77���66**33))

��44�����448899**22���??**77���''**77���,,**77##1111&&��77**�����77::���77&&8899���77&&22���&&77&&22���??..77&&;;

��**774400�����##55&&33�����**33((&&77���88$$;;���884477���88%%99���88**77##���88&&??���88**77''&&??�����**++**77���88$$

��4477**�������**;;�����**�����**33**�����$$77�����%%77�����&&55..00�����&&11..00�����..77##33���88**00..77�����**<<&&66

��##77���99##77$$//���99&&22���99&&88���99##���99**33))%%77�����**22&&22���99**22&&��**���99..++..33,,���994455���

��%%77�%%�))%%77���55$$33%%88���--%%77�����%%77���33%%77���''%%>>##33�����%%>>##33����''%%>>&&77

��::11���88::77���))::))::���,,::--���''::--::77���00::77))�����::77))..8899&&33���,,::--))&&77���33::--

��&&11&&���;;77;;$$��##���;;..77&&���;;##&&11##���&&;;���;;&&11##��;;&&//##�����&&,,##++�����&&33���;;&&11&&����**;;&&

��&&77���<<**11&&99�����**((##--���<<**��&&33))..33���  <<**))$$�����**??##77�����**00##11���<<&&11##

  ..>>&&11���==**<<33���==&&33##���==::7799##���  **11##11���==&&1144���==&&99##���  &&11..))���==&&�����==$$77���==&&88

""44??&&33���??**77���??$$77���??4477���??**33,,..11���??**33))���??##;;���??**11&&11���""##;;**77���??$$>>99%%33

!!&&88..33���!!::88..++���!!&&,,::''���!!&&88**22**33���>>**66##33���!!**-->>&&���>>&&7722&&7700&&

 9

3Q

1O

#<

*

7V

/L

";

�-

%@

4S

$>

�0

'C

(D

)E

�4

*G

�6

+H

2P

-J

.K

6U

!:

��

0M

&A

��

,I



''

��((

����

��))

AA$$

**

��++

��,,

��--

@@##

��..

��//

��00

��11

��22

��33

��44

��55

��66

��77

��88

����

��99

BB%%

��::

��;;

��<<

  ==

!!>>

""??

		??**77##

��&&99..33##

��

'

��

�(

�)

*

,-
�+

�,

�-
�.
�C

�/

�0
�1

�2

�3

�4

�5

�

�7
�8

��

�9
�:

��
�;

�

 =
!>

"?

���" ���"��!���"�������

������� �������		����		

AA!!		�

�������������

h}��w� � }uwsot� � }� � j���ww � w �
c}�so|ww���o��w��q��op}�t�~}�
q}vq�o�t|w��ptut|�tq�q�iw�w�
x���� ����x������� ���������������������£����	

������ {������ �������	���������� w������ w�������
��£����� ���� w������ ������������� ��� �����¢�����
�����������|�������������������������������}�������
s���������������������¢������������������


�y��� � ���������������� ���� ���� �� ������� �������
����������������������s������£���}����£�����������
�����£��£� ����������� �������� �������� �������� ���	
��¢����£���¡�������������^���£����w�������

{����� ���������� |����� m����� l���� ������� ���	

���������£����������������������������������������	
��������������������������
��������������������# ��!"��� #

В Турции задержали мэра наиболее
пострадавшего от землетрясений города Нурдагы

Силы безопас-
ности задержали
мэра города Нурда-
гы провинции Гази-
антеп Оккеша Кава-
ка в рамках рассле-
дования по делу
массового обруше-
ния зданий в

результате землетрясений 6 февраля. Об этом сообщает в
субботу газета Türkiye.

По данным издания, Кавак проходит по делу о причаст-
ности к нарушению правил строительства домов в городе,
что привело к гибели многих местных жителей. Вместе с
Каваком по этому делу проходит Юнус Кая, владелец ком-
пании-застройщика CCK Construction, которая была задей-
ствована в строительстве обрушившихся домов.

Город Нурдагы считается самым пострадавшим городом
в Турции в результате землетрясений. Большинство домов
либо разрушены, либо находятся в аварийном состоянии.
Ранее турецкие власти заявили о намерениях полностью
его снести и отстроить заново.                          kurdistan.ru

520:1.QXD  02.03.2023  20:18  Page 17



DÎPLOMAT 22-28 Fevral, Şûbat sal 2023
¹ 08 (520)18

Среди территориальных при-
тязаний Армении к Азербайджа-
ну, кровавых преступлений,
совершенных в результате поли-
тики этнической чистки, прово-
димой армянскими агрессорами
против нашего народа, особой
жестокостью выделяется Ходжа-
линский геноцид. Во время Ход-
жалинского геноцида, оставив-
шего след в мировой истории
как резня мирных жителей, наря-
ду с такими трагедиями, как
Хатынь, Лидице, Сонгми, Руан-
да, за одну ночь был стерт с
лица земли город с населением
более 7 тысяч человек, невин-
ные люди, включая женщин,
детей и стариков были убиты
только за то, что они были азер-
байджанцами.

Вот уже тридцать лет наш
народ носит в сердце мораль-
ную боль, невообразимые
ужасы этого кровавого преступ-
ления.

2020 год запомнился в исто-
рии Азербайджана как год Побе-
ды благодаря блестящей Побе-
де славной Азербайджанской
армии в 44-дневной Отечествен-
ной войне под руководством
победоносного Верховного глав-
нокомандующего Ильхама Алие-
ва. Сильная политическая воля,
мощный экономический потен-
циал, доблестная армия, един-
ство народа и его лидера, боль-
шой душевный подъем в обще-
стве, патриотизм, решимость
обеспечили историческую Побе-
ду. Закончилась 31-летняя
тоска, наши земли были осво-
бождены от оккупации ненавист-
ного врага, обеспечена наша
территориальная целостность.
Сегодня наш народ с высоко
поднятой головой посещает
памятник «Крик матери» в Баку,
так как мы отомстили за жертв
Ходжалинского геноцида, а
также за всех наших шехидов.
День памяти Ходжалинского
геноцида уже стал символом
единства азербайджанского
народа.

Армянские националисты в
течение последних двух столе-
тий последовательно проводили
против нашего народа политику
террора, резни, депортации и
этнической чистки с целью реа-
лизации мифической идеи
«великой Армении» за счет исто-
рических азербайджанских
земель.

В начале 1990-х годов, до
Ходжалы, армяне учиняли мас-
совую резню азербайджанцев в
Карабахе. За четыре месяца до
трагедии, в конце октября 1991
года, все дороги в Ходжалы
были перекрыты, город факти-
чески находился в осаде. Со 2
января Ходжалы не снабжался
электричеством и вся связь
между этим населенным пунк-
том и другими регионами Азер-
байджана была прервана, един-
ственным средством передвиже-
ния был вертолет. 28 января
1992 года вертолет МИ-8, летев-
ший из Агдама в Шушу, был сбит
ракетой, выпущенной из Ханкен-
ди над селом Халфали, в

результате чего погибли три
члена экипажа и 41 пассажир.
После этого армянская армия
один за другим оккупировала
последние населенные пункты,
где проживали азербайджанцы в
Верхнем Карабахе. В конце 1991
года более 31 населенных пунк-
тов в нагорной части Карабаха, в
том числе села Туг, Имарет-Гар-
венд, Сирхаванд, Мешали, Джа-
милли, Умудлу, Керкиджахан и
другие стратегически важные
пункты, где проживали азербай-
джанцы, были сожжены, разру-
шены и разграблены армянами.

В результате грабежей и мас-
совых убийств, совершенных в
селах Малыбейли и Гушчулар
города Шуша 12 февраля 1992
года, лишь в селе Малыбейли
были убиты 50 человек, десятки

ранены и взяты в плен.
17 февраля 1992 года каж-

дый десятый житель села Гара-
даглы Ходжавендского района
стал шехидом в результате
резни, учиненной армянскими
вооруженными силами и 366-м
мотострелковым полком. В плен
были взяты 104 человека и 15
членов группы защиты, 80 из них
были убиты. Среди убитых 10
женщин и 8 детей. В целом в
1988-1992 годах Гарадаглы под-
вергся вражескому нападению
305 раз. Это было началом пути,
идущим в Ходжалы. Трагедию
Гарадаглы также называют вто-
рой Ходжалинской из-за мас-
штабов жестокости.

В ночь с 25 на 26 февраля
1992 года армянскими воору-
женные силы направили в Хан-
кенди 10 танков, 16 БТР, 9 БМП
366-го мотострелкового полка,
входящего в 23-ю дивизию 4-й
армии СССР, и окружили Ходжа-
лы своими 180 военными спе-
циалистами и большим количе-
ством живой силы. Армяне ата-
ковали город самым современ-
ным оружием и уничтожили Ход-
жалы. При большом количестве
тяжелой техники город был пол-
ностью разрушен и сожжен, а
людей убили с особой жесто-
костью. Большинству из них
отcекли голову, выкололи глаза,
содрали кожу, заживо сожгли.

Силы самообороны в Ходжа-
лы сражались до последнего
человека, до последней пули и
оказали врагу очень серьезное
сопротивление. Эти бои, в кото-
рых соотношение сил было
неравным, явились примером
великого героизма, самопожерт-
вования, проявленных людьми,

защищавшими город. Около
3000 безоружных мирных жите-
лей города, окруженного армян-
скими селами во время нападе-
ния на Ходжалы, покинули
город, спасаясь от врага. К сожа-
лению, из-за отсутствия какой-
либо помощи Ходжалы почти
большая часть населения стала
жертвой армянских зверств.

В целом в результате Ходжа-
линского геноцида было насиль-
ственно изгнано 5379 жителей
города, 1275 человек взяты в
плен и заложники (о судьбе 150
человек, в том числе 68 женщин
и 26 детей до сих пор ничего не
известно), 487 человек получили
телесные повреждения различ-
ной степени, 8 семей были пол-
ностью уничтожены, 130 детей
потеряли одного из родителей,

25 детей – обоих родителей,
зверски убиты 613 человек, в
том числе 63 ребенка, 106 жен-
щин и 70 стариков.

Многочисленные факты о
беспощадном геноциде азербай-
джанского населения доказы-
вают, что это кровопролитие
является составной частью
политики насилия, систематиче-
ски осуществляемой Арменией
против нашего народа, это также
является нарушением прав
человека и международного
гуманитарного права, в том
числе, требований Женевской
конвенции 1949 года, Конвенции
о предупреждении преступления
геноцида и наказании и других
международных документов.

Уже долгие годы Азербай-
джанское государство проводит
системную работу по доведению
до внимания международной
общественности реалий о Ход-
жалинской трагедии, по призна-
нию трагедии как акта геноцида.
Истинная суть этого страшного
геноцида, произошедшего на
глазах всего мира, была объ-
явлена только после возвраще-
ния общенационального лидера
Гейдара Алиева к политической
власти в 1993 году, в феврале
1994 года Милли Меджлис Азер-
байджанской Республики дал
политико-правовую оценку Ход-
жалинскому геноциду.

Президент Ильхам Алиев
определил разоблачение зачин-
щиков Ходжалинского геноцида
и подробное информирование
международной общественно-
сти об этом как один из приори-
тетных направлений внешней
политики Азербайджана. Наряду
с этим предпринимаются после-

довательные шаги с целью дове-
дения до мира, распростране-
ния в международной арене реа-
лий о Ходжалы, дачи этому гено-
циду объективной оценки.

По инициативе Первого
вице-президента Азербайджан-
ской Республики, президента
Фонда Гейдара Алиева Мехри-
бан Алиевой Фонд Гейдара
Алиева осуществляет систем-
ную и последовательную дея-
тельность по доведению до
мира фактов о Ходжалинском
геноциде, являющимся одним из
самых трагических событий в
истории человечества. Между-
народная кампания «Справед-
ливость к Ходжалы!», начатая в
2008 году по инициативе вице-
президента Фонда Гейдара
Алиева Лейлы Алиевой, активи-
зировала пропагандистскую
работу в этом направлении. В
рамках этой кампании страшные
факты о трагедии были доведе-
ны до широкой международной
общественности, во всех уголках
планеты миллионы людей узна-
ли истинное лицо армянских
националистов.

В результате всего этого по
сей день национальные законо-
дательные органы 17 госу-
дарств, а также 23 штата США
приняли решения и резолюции,
осуждающие кровопролитие
мирного населения в Ходжалы,
оценили это как преступление
против человечности. Кроме
того, в Организации исламского
сотрудничества и Организации
тюркских государств были при-
няты резолюции и заявления,
резко осуждающие Ходжалин-
ский геноцид.

Начавшаяся 27 сентября
2020 года и продолжившаяся 44
дня Отечественная война еще
раз наглядно продемонстриро-
вала истинную суть врага.
Оставшийся беспомощным на
поле боя перед азербайджан-
ским солдатом противник под-
верг ракетному обстрелу насе-
ленные пункты, расположенные
далеко от территорий, где про-
водились военные операции. В
результате погибли мирные
жители, в том числе, женщины и
дети. Ракетный обстрел Гянджи,
Барды, Тертера, Нафталана и
других населенных пунктов еще
раз показал насколько опасен
армянский фашизм.

С другой стороны, на наших
землях, находящихся под окку-
пацией на протяжении 31 лет, на
каждом шагу можно увидеть
следы армянского фашизма и
вандализма. Уничтожив на окку-
пированных территориях все
населенные пункты, историче-
ские, религиозные, культурные
памятники, армяне хотели,
чтобы азербайджанцы никогда
не возвращались на эти земли.
Закладывая мины всюду, где
возможно, они пытались закре-
пить свои намерения. Однако их
мечты развеялись в пух и прах.
Азербайджан своими силами
восстановил справедливость,
положил конец оккупации, сразу
после окончания войны на осво-

божденных территориях начал-
ся широкомасштабный созида-
тельный процесс. Отныне на эти
места возвращается жизнь. Эти
два разных процесса – разруши-
тельный и созидательный четко
демонстрируют всему миру
отличие между армянами и
азербайджанцами.

Война закончилась, в
повестке дня стоит вопрос под-
писания мирного договора
между Азербайджаном и Арме-
нией, однако мы никогда не
должны забывать об армянских
зверствах, беспощадном гено-
циде, совершенном 31 лет
назад в Ходжалы. Президент
Ильхам Алиев сказал: «Да, мы
говорим, что нужен мир. Но мы
никогда не должны забывать
зверств армян, армянский
фашизм. Не должны забывать
жертв Ходжалы. Не должны
забывать и не забудем жертв
Гянджи и других наших горо-
дов».

В этом году наш народ отме-
чает 31-летнюю годовщину Ход-
жалинского геноцида. В связи с
этим предусмотрено проведе-
ние цикла мероприятий.

В связи с 31-годовщиной
Ходжалинского геноцида в горо-
де Баку пройдет шествие, в то
же время, в Хатаинском районе,
районном центра Геранбоя и
поселке Агджакенд пройдут
церемонии, будут возложены
венки к мемориалам, воздвигну-
тым в память о жертвах Ходжа-
линского геноцида.

С учетом соблюдения требо-
ваний карантинного режима в
связи с пандемией COVID-19 во
всех городах и районах нашей
страны, а также центральных и
местных органах исполнитель-
ной власти, управлениях и орга-
низациях, дипломатических
представительствах Азербай-
джана в зарубежных странах
предусмотрено проведение
ряда мероприятий в связи с
Ходжалинским геноцидом, а
также встреч со свидетелями
геноцида, членами семей погиб-
ших лиц, в городах и районах
(Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мин-
гячевире, Шеки, Геранбое,
Барде, Сабирабаде, Гейчае,
Загатале, Огузе, Балакане), где
временно размещены ходжа-
линцы.

26 февраля на территории
страны и в дипломатических
представительствах республики
в зарубежных странах будет
спущен Государственный флаг
Азербайджана, в 17:00 минутой
молчания будет почтена память
жертв трагедии. В мечетях,
церквях и синагогах нашей стра-
ны будут организованы поми-
нальные мероприятия.

В день 31-й годовщины Ход-
жалинской трагедии в различных
уголках мира с участием нашей
диаспоры пройдут акции, пикеты,
шествия, флешмобы и другие
мероприятия, в мечетях, церквях
и синагогах в зарубежных стра-
нах будут прочитаны проповеди в
знак уважения к памяти жертв
геноцида.                    azertag.az

Проходит 31 лет со дня Ходжалинского геноцида
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Институт нефти и газа в
городе АТЫРАУ в Казахстане
назван именем Надира Кари-
мовича НАДИРОВА. Здание
данного института было
построено по инициативе ака-
демика Надира Надирова при
поддержке Аскара Кунаева -
бывшего президента Акаде-
мии наук Казахстана. Первым

директором этого института
был назначен всемирно
известный учёный Надир
Надиров.

В АТЫРАУ ПРОШЛИ НА -
ДИР ОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, ОТ -
КРЫЛАСЬ ПАМЯТНАЯ ДОСКА

В Атырау прошли ХІV меж-
дународные надировские
научные чтения, посвященные
90-летию основоположника
нефтехимической научной
школы страны, академика
национальной академии наук
РК Надира Надирова.

Масштабное мероприятие
собрало учёных из России,
Казахстана, Азербайджана и
Узбекистана. Надировские
чтения проходят ежегодно, но
2022 год — особенная дата
для научного сообщества: 90-
летие выдающегося учёного-
нефтехимика Надира Надиро-
ва.

Глава региона Махамбет
Досмухамбетов, отметив в
своем выступлении, что нади-
ровские чтения уже стали тра-
диционным мероприятием,
прочно занявшим свое место в
научной жизни страны, сказал:
«Нефтегазовое производства
– это стратегическая отрасль,
обеспечивающая сегодняшний
потенциал страны и заклады-
вающая основу для ее буду-
щего развития. Поэтому,
одной из важнейших задач
является повышение его
эффективности посредством
передовых технологии, инно-
вации. В этом плане, подоб-
ные важные мероприятия при-
обретают особую значимость
в укреплении связи науки и
производства».

Также, институту химиче-
ской инженерии и экологии на
базе университета было при-
своено имя Надира Надирова
и открылась памятная доска.

«Надир Надиров – ученый,
переживший многие трудно-
сти. Депортированный в свое
время в степи Кзылорды, он,
доказывая, что не является
врагом народа, собрал множе-

ство документов и поступил на
учебу. Со временем стал все-
мирно известным ученым.
Названный «Отцом нефтехи-
мической науки» он не огра-
ничивался одной отраслью,
проявив себя в нескольких
научных сферах. Поэтому, и
сегодняшней молодежи, не
привязываясь только к нефте-

химии, нужно стремиться к
расширению своих возможно-
стей»,-сказал депутат Сената
Парламента Бакытжан Жума-
гулов.

«Научно-технологическое
развитие нефтегазового ком-
плекса» — престижный меж-
дународный научный форум,
впервые проведённый в 2001
году с целью содействия
эффективному развитию
науки и инноваций в нефтега-
зовой промышленности. Ини-
циатива проведения первых
Надировских чтений принад-
лежит Атыраускому универси-
тету нефти и газа имени С.
Утебаева — единственному
специализированному вузу
республики в области подго-
товки инженерных кадров для
нефтегазового комплекса
Казахстана. Данная инициати-
ва была поддержана ведущи-
ми вузами и академиями
Казахстана и России.

В церемонии открытия при-
нял участие министр Эколо-
гии, геологии и природных
ресурсов Казахстана Серикка-
ли Брекешев, пожелав успе-
хов работе института.

Член совета директоров
акционерного общества «Каз-
мунайгаз» Узакбай Карабалин
и дети ученого поделились
воспоминаниями об академи-
ке.

Мероприятие завершилось
награждением победителей
ХІV международных надиров-
ских научных чтении.

Ректор АГУ выступил на
XIV Международных научных
Надировских чтениях

Константин Маркелов
вошёл в международный про-
граммный комитет престижно-
го форума «Научно-технологи-
ческое развитие нефтегазово-
го комплекса», который состо-
ялся сегодня, 25 февраля на
базе Атырауского университе-
та нефти и газа имени С. Уте-
баева.

Масштабное мероприятие
собрало учёных из России,

Казахстана, Азербайджана и
Узбекистана. Надировские
чтения проходят ежегодно, но
2022 год — особенная дата
для научного сообщества: 90-
летие выдающегося учёного-
нефтехимика Надира Надиро-
ва.

«Научно-технологическое
развитие нефтегазового ком-
плекса» — престижный меж-
дународный научный форум,
впервые проведённый в 2001
году с целью содействия
эффективному развитию
науки и инноваций в нефтега-
зовой промышленности. Ини-
циатива проведения первых
Надировских чтений принад-
лежит Атыраускому универси-
тету нефти и газа имени С.
Утебаева — единственному
специализированному вузу
республики в области подго-
товки инженерных кадров для
нефтегазового комплекса
Казахстана. Данная инициати-
ва была поддержана ведущи-
ми вузами и академиями
Казахстана и России.

На форуме обсуждались
актуальные вопросы, касаю-
щиеся развития нефтегазово-
го комплекса, цифровизации
промышленности, подготовки
кадров для нефтегазового
комплекса, трансграничного
сотрудничества в области
науки и образования между
вузами России и Казахстана и
др.

«Являясь опорной дискус-
сионной площадкой, междуна-
родный форум позволяет уни-
верситетам обмениваться
последними научно-техниче-
скими достижениями и укреп-
лять международные связи.

Проведение этого меро-
приятия, несмотря на огра-
ничения ввиду сложившейся
эпидемиологической ситуа-
ции, означает, что дело
выдающегося академика
Надира Каримовича Надирова
до сих пор живо и имеет про-
должателей в лице молодых
учёных, активно ведущих свою
деятельность в нефтегазовой
сфере», — отметил в своём
выступлении Константин Мар-
келов.

Справочно:
Надир Каримович Надиров

— ученый с мировым именем,
первый вице-президент Нацио-
нальной инженерной академии
Республики Казахстан, акаде-
мик Национальной академии
наук Республики Казахстан, лау-
реат государственной премии и
заслуженный деятель науки
Казахстана, почётный нефтяник
СССР, известный обществен-
ный деятель. Согласно резолю-
ции XIV Международных
научных Надировских чтений,
Константин Маркелов вклю-
чён в состав международного
программного комитета фору-
ма.                         ПСКмедиа
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Президент Ирака о необходимости 
укрепления связей с США

Президент Ирака Латиф Рашид 26 февраля
встретился с послом США в Багдаде Алиной Рома-
новски, чтобы обсудить пути укрепления двусторон-
них торговых и инвестиционных связей и углубления

партнерства между двумя странами.
"Президент Республики подчеркнул важность раз-

вития отношений между двумя странами, укрепле-
ния сотрудничества, координации и консультаций по
вопросам, представляющим взаимный интерес", —
говорится в распространенном в воскресенье
заявлении канцелярии президента Ирака.

Иракский лидер также подчеркнул растущую
необходимость решения проблемы постоянной
нехватки воды и изменения климата. Президент
также подчеркнул необходимость улучшения усло-
вий безопасности в Синджаре и восстановления в
нем нормальной жизни. Он призвал международные
организации помочь в содействии возвращению
внутренне перемещенных иракцев.        kurdistan.ru

В Синджар вернулись 
более 2000 семей езидов

Министр миграции и перемещенных лиц Ирака
Эван Файик объявила в воскресенье, 26 февраля,
что более 2000 ранее перемещенных езидских
семей вернулись в свои родные города в Синджаре.

Министр отметила, что каждой семье, возвра-
щающейся в родные места в Синджаре, будет пре-
доставлено 1,5 миллиона иракских динаров. На дан-
ный момент указанную помощь получили уже 2006
семей.

Однако, несмотря на возвращение некоторых
семей, тысячи езидов по-прежнему не решаются
вернуться в свои дома из-за неадекватной ситуации
с безопасностью и плохих государственных служб.

В октябре 2020 года Эрбиль и Багдад достигли
соглашения о нормализации ситуации в Синджаре,
чтобы способствовать безопасному возвращению
перемещенных в результате нападения террористов
"Исламского государства" (ИГ) семей. Сделка пред-
усматривала, что все вооруженные группировки,
включая проиранское ополчение "Хашд аш-Шааби"
и турецкую "Рабочую партию Курдистана" (РПК),
будут выдворены из этого района. Однако эти силы
до сих пор находятся в Синджаре, и Эрбиль обви-
няет Багдад в невыполнении своих обязательств в
этом отношении.

В августе 2014 года ИГ напало на Синджар, убив
сотни езидов и похитив более 6000 человек, в основ-
ном женщин и детей. Хотя Региональному правитель-
ству Курдистана (КРГ) удалось найти и спасти более
половины похищенных, судьба почти 2500 езидов до
сих пор остается неизвестной.                 kurdistan.ru

Имя академика Надира Надирова 
увековечена в Казахстане
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Президент Курдистана
Нечирван Барзани в воскре-

сенье встретился с генераль-
ным консулом Объединенных
Арабских Эмиратов в Эрбиле
Ахмедом Альдахери, который

вручил ему официальное при-
глашение от президента

шейха Мохаммеда Аль Наха-
йяна посетить Дубай.

"Во время встречи стороны
подчеркнули важность расши-

рения взаимного сотрудниче-
ства и укрепления отношений
Ирака и Курдистана с Объеди-
ненными Арабскими Эмирата-
ми", — говорится в заявлении,
опубликованном офисом пре-
зидентом Курдистана. Они
также обсудили недавние
позитивные события в отно-
шениях между Эрбилем и Баг-
дадом, общую политическую
ситуацию и ситуацию с без-
опасностью в Ираке и регионе
в целом.

Альдахери вручил курдско-
му лидеру официальное при-
глашение от президента ОАЭ,
который принял приглашение
посетить Дубай, поскольку две
страны стремятся развивать
торговые и инвестиционные
отношения.           kurdistan.ru

Проект государственного
бюджета Ирака на этот год
предусматривает цену на
нефть в $55-60 за баррель.
Об этом в пятницу сообщил
член комитета по нефти и
газу Совета представителей
(парламента) страны Али
Саадун аль-Лями.

"Иракское правительство
обсудит этот параметр бюд-
жета на своем заседании,
которое, как ожидается,
состоится в ближайший втор-
ник", - отметил аль-Лями,
слова которого привел ново-
стной портал Shafaq News.
Как указал депутат иракского
парламента, "кабинет минист-
ров рассмотрит цену в $55-60
за баррель для внесения ее в
проект нового госбюджета".

Государственный бюджет
Ирака в 2022 году не был ни
принят правительством, ни
одобрен Советом представи-
телей из-за напряженной
политической обстановки,
сложившейся в стране после
парламентских выборов осе-
нью 2021 года. В течение года
иракские политики не могли
договориться о составе ново-
го правительства и кандидате
в президенты. Неоднократно
выступления сторонников
партийных блоков перераста-

ли в столкновения с примене-
нием огнестрельного оружия.
Своего пика они достигли в
конце августа - начале сен-
тября прошлого года, когда в
результате вооруженных сты-
чек в Багдаде и иракских про-
винциях погибли десятки
человек, сотни получили

ранения.
Осенью 2022 года парла-

менту удалось избрать
Абдель Латифа Рашида пре-
зидентом Ирака, который
назначил премьер-министром
Мухаммеда ас-Судани.
Новый глава кабинета обе-
щал сформировать прави-
тельство профессионалов и в
кратчайшие сроки предста-
вить проект бюджета на
утверждение Совета предста-
вителей. Основным источни-

ком финансовых поступле-
ний в бюджет Ирака являют-
ся доходы от продажи нефти
на мировом рынке. В настоя-
щее время страна ежемесяч-
но экспортирует чуть более
100 млн баррелей, выручка
от продажи иракской нефти
составляет порядка $8 млрд

в месяц. В конце ноября про-
шлого года иракская госу-
дарственная нефтяная ком-
пании Somo объявила о
намерении увеличить экс-
порт нефти на 250 тыс. бар-
релей в сутки в нынешнем
году. Как отмечалось в
заявлении госкомпании, Ирак
планирует увеличение экс-
порта на 250 тыс. баррелей в
день в начале второй полови-
ны следующего года - до 3
млн 600 тыс.      kurdistan.ru

Раскопанный 4500-летний дворец
в Ираке может иметь ключ к
тайне древней цивилизации

Директор Британского музея назвал раскопанный дворец в
Ираке возрастом 4500 лет "одним из самых захватывающих мест",
которые он когда-либо посещал. Речь идет об открытии затерян-
ного шумерского храма в древнем городе Гирсу.

Доктор Себастьен Рей руководил проектом по обнаружению
4500-летнего дворца на территории современного Ирака , кото-
рый, как считается, является ключом к получению дополнитель-
ной информации об одной из первых известных цивилизаций.
Дворец королей древнего шумерского города Гирсу, ныне распо-
ложенный в Телло на юге Ирака, был обнаружен во время поле-
вых работ в прошлом году британскими и иракскими археологами.
Рядом с древним городом было обнаружено более 200 клинопис-
ных табличек, содержащих административные записи древнего
города. Рей сказал, что, когда он впервые представил проект на
международных конференциях, ему никто не поверил. "Все в
основном говорили мне: "О нет, ты это выдумываешь, ты тратишь
свое время, ты тратишь впустую государственное финансирова-
ние Британского музея" — вот что они говорили мне", — сказал он.

Гирсу, один из самых ранних известных городов в истории
человечества, был построен древними шумерами, которые между
3500 и 2000 годами до нашей эры изобрели письменность,
построили первые города и создали первые своды законов. Древ-
ний город был впервые обнаружен 140 лет назад, но он стал объ-
ектом грабежей и незаконных раскопок.

Открытие является результатом проекта Girsu, археологиче-
ского сотрудничества, созданного в 2015 году под руководством
Британского музея и финансируемого Музеем Гетти в Лос-Андже-
лесе. Наряду с обнаружением дворца и табличек был также иден-
тифицирован главный храм, посвященный шумерскому богу Нин-
гирсу. До этих новаторских полевых исследований о его суще-
ствовании было известно только по древним надписям, обнару-
женным во время первых успешных раскопок древнего города.

Проект следует иракской схеме, впервые финансируемой бри-
танским правительством в ответ на уничтожение "Исламским госу-
дарством" (запрещено в РФ) важных объектов наследия в Ираке
и Сирии. С момента основания более 70 иракцев прошли подго-
товку для проведения восьми сезонов полевых работ в Гирсу.
Первые стены дворца из сырцового кирпича, обнаруженные в
прошлом году, с тех пор хранятся в Музее Ирака в Багдаде.

Шумеры населяли древний восточно-средиземноморский
регион Месопотамии и сделали многие технологические достиже-
ния, включая измерение времени, а также письменность.

Древние шумеры, возможно, не так хорошо известны, как
древние египтяне или греки, но, по словам доктора Тимоти
Поттса, директора Музея Гетти, Гирсу, "вероятно, является одним
из самых важных объектов наследия в мире". Министр культуры
Ирака Ахмед Факак Аль-Бадрани заключил: "Британские археоло-
гические раскопки в Ираке еще больше откроют важные древние
эпохи Месопотамии, поскольку они являются истинным свиде-
тельством прочных связей между двумя странами для расшире-
ния сотрудничества".  kurdistan.ru

Президент Курдистана посетит ОАЭ для
углубления двусторонних отношений

В Ираке в бюджет на 2023 год заложат
цену на нефть в $55-60 за баррель
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