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Heydər Əliyevin əziz xatirəsi yad edildi
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Müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu,
dünya şöhrətli siyasi xadim,
xalqımızın ümummilli lideri Hey-
dər Əliyevin vəfatından 11 il
keçir. Azərbaycan dövlətçiliyinin
xilaskarı, türk dünyasının böyük
oğlu Heydər Əliyevin vəfatından
ötən illər ərzində görkəmli
şəxsiyyətin, əbədiyaşar Prezi-
dentimizin məzarı xalqımızın
müqəddəs ziyarətgahına, gən-
clərin and yerinə çevrilib. Bütün
il boyu insanlar buraya gəlir,
xalqımızı, Azərbaycanı dünyaya
tanıtmış, özü də dünyanın
görkəmli şəxsiyyətlərindən biri
kimi tanınmış böyük azərbay-
canlının xatirəsinə ehtiramlarını
ifadə edirlər.

Azərbaycanın dahi oğlu
Heydər Əliyevin əbədiyyətə
qovuşmasının 11-ci ildönümü
günü – dekabrın 12-də də pay-

taxt sakinləri, respublikamızın
rayon və şəhərlərinin nümayən -
dələri, xarici ölkələrdən gəlmiş
qonaqlar Fəxri xiyabanda
xalqımızın Ümummilli Liderinin
xatirəsini dərin ehtiramla yad
edir, onun məzarı önünə əklillər,
gül dəstələri qoyur, müdrik
dövlət xadiminə Allahdan rəh-
mət diləyirlər. Azərbaycanın ən
yeni tarixinin bütöv bir qərinəsi
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Qeyri-adi şəxsiyyəti, siyasət və
dövlət xadiminə xas olan böyük
istedadı ilə fərqlənən, xariz-
matik lider olan Heydər Əliyev
hələ sağlığında canlı əfsanəyə
çevrilmişdi. 1969-cu ildə res -
publika rəhbərliyinə gələn Hey-
dər Əliyev, əslində, sosial-iqti-
sadi böhran keçirən Azərbay-
canı 1970-1980-ci illərdə keç -
miş İttifaqın ən qabaqcıl respub-
likalarından biri səviyyə sinə

çıxarmışdı. Tədqiqatçılar haqlı
olaraq vurğulayırlar ki, müasir

mərhələdə Azərbaycanın dövlət
suverenliyi və iqtisadi müstəqil-
liyi məhz həmin illərdə təməli
qoyulmuş potensiala əsaslanır.

1993-cü ilin yayında,
müstəqilliyini yenicə bərpa
etmiş Azərbaycanın taleyinin
Tanrının ümidinə qaldığı bir
vaxtda xalq özünün və ölkənin
gələcəyini Heydər Əliyevə
etibar etdi. Bu, böyük Qayıdış
idi və Ulu Öndər özünün
müdrikliyi, zəngin siyasi və
dövlətçilik təcrübəsi, sarsılmaz
qətiyyəti, yenilməz iradəsi
sayəsində ölkəni, xalqı, gənc
müstəqil dövləti labüd fəlakət-
dən qurtardı. Qədirbilən Azər-
baycan xalqı dahi oğlunun bu
əvəzsiz xidmətlərini heç vaxt
unutmur. Dekabrın 12-də Azər-
baycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev və xanımı
Mehriban Əliyeva Fəxri xiya-
bana gələrək, xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin

məzarını ziyarət etdilər. Milli
Məclisin deputatları, nazirlər,
komitə, şirkət və idarələrin rəh-
bərləri, respublika ictimaiyyə-
tinin nümayəndələri də Fəxri
xiyabana gəlmişdilər. Prezident
İlham Əliyev Ulu Öndərin
məzarı önünə əklil qoydu. Azər-
baycanın dövlət himni səsləndi.
Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev və xanımı Mehriban
Əliyeva Ulu Öndərin ömür-gün
yoldaşı, görkəmli oftalmoloq
alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın da məzarı üzərinə
gül dəstələri qoydular. Tanınmış
dövlət xadimi Əziz Əliyevin və
professor Tamerlan Əliyevin də
xatirələri yad edildi, məzarları
üstünə gül dəstələri düzüldü.

Ümummilli lider Heydər
Əliyevin məzarının ziyarət
edilməsi mərasimində Baş nazir
Artur Rasizadə, Milli Məclisin
sədri Oqtay Əsədov və digər
rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Prezident İlham Əliyev Bey nəlxalq
Atçılıq Federasiyasının prezidenti

Şahzadə Haya Bint Al Hüseyni qəbul
edib. Şahzadə Haya Bint Al Hüseyn İor-
daniya Haşimilər Kralı II Abdullahın və

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezi-
denti və Baş naziri, Dubay Əmiri

Əlahəzrət şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al
Məktumun salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırdı.

Görüşdə Beynəlxalq Atçılıq Fed-
erasiyası Baş Assambleyasının illik
iclasının Bakıda keçirilməsinin önəmi
qeyd olundu, ölkəmizdə idmana, o cüm-
lədən atçılıq idman növünün inkişafına
dövlət səviyyəsində göstərilən diqqətdən
məmnunluq ifadə edildi, Azərbaycanda
müasir idman infrastrukturunun yaradıl-
ması istiqamətində görülən işlərin
əhəmiyyəti vurğulandı.  Söhbət zamanı
birinci Avropa Oyunlarının Azərbaycan-
da keçirilməsi ölkəmizin idman

sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın
genişləndirilməsi işinə verdiyi töhfənin
nəticəsi kimi dəyərləndirildi. 

Dövlətimizin başçısı İordaniya
Haşimilər Kralının və Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin vitse-prezidenti və Baş
naziri, Dubay Əmirinin salamlarına görə
minnətdarlığını bildirdi, onun da salam-
larını İordaniya Kralına və Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti və
Baş nazirinə, Dubay Əmirinə çatdırmağı
xahiş etdi.

Prezident İlham Əliyev Serbiya
Respublikasının parlamentinin sədri
xanım Maya Qoykoviçin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib. Azər-
baycan ilə Serbiya arasında dostluq
münasibətlərinin mövcud olduğunu
vurğulayan dövlətimizin başçısı siyasi
əlaqələrimizin yüksək səviyyəsindən
məmnunluğunu ifadə etdi və bunun iqti-
sadi sahədə əməkdaşlığın genişlən -
dirilməsi üçün yaxşı zəmin yaratdığını
bildirdi. Xanım Maya Qoykoviç ölkəsinin
iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilmə -
sində və Azərbaycanın Serbiya iqti-
sadiyyatına investisiya qoymasında
maraqlı olduğunu bildirdi. Parlament
sədri ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar-
da da uğurlu əməkdaşlıq etdiyini dedi. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın

ərazi bütövlüyü əsasında həllini dəstək-
lədiyini deyən xanım Maya Qoykoviç
Kosovo ilə bağlı Azərbaycanın mövqey-
inə görə minnətdarlığını bildirdi. Parla-
ment sədri ölkəsində Azərbaycanın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
abidəsinin ucaldılmasını, eləcə də dahi
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Serbiyada,
Bakıda isə serb xalqının böyük oğlu
Nikola Teslanın abidələrinin açılışını
ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələrinin
yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirdi. O,
Serbiyada məscid və kilsənin əsaslı şək-
ildə yenidən qurulmasına və bu yaxınlar-
da daşqınlar zamanı ilk ölkələrdən biri
olaraq Azərbaycanın göstərdiyi yardıma
görə serb xalqı və şəxsən öz adından

Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq
etdi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Serbiyanın
mövqeyini yüksək qiymətlən dirən Prezi-

dent İlham Əliyev Azərbaycanın da
Kosovo ilə əlaqədar Serbiyanın mövqe -
yini dəstəklədiyini bir daha vurğuladı.
Görüşdə ölkələrimiz arasında nəqliyyat,
investisiya qoyuluşu, energetika və digər

sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı fikir
mübadiləsi aparıldı. president.az

İ lham Əl iyev  Beynəlxa lq  Atç ı l ıq  
Federasiyasının prezidentini qəbul edib

İlham Əliyev Serbiya parlamenti sədrinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
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ЩЩяяррбир ин сан ар зу
едяр ки, да щи,

мющ  тя рям вя мю тя бяр дюв лят
рящ бяр ля ри иля эюрцшсцн.  Бе -
ля фцрсят ляр дян би ри дя мя ня
ги с мят ол ду. Вя мя ня  дцн -
йа си йа сят чи ля ри нин юн дяр ля ри
сы ра сын да олан Üмум   мил ли Lи -
дер, Bюйцк Юн дяр,  мцдрик
ин сан, дюв лят рящ  бя ри Щей дяр
Ялий ев ъя наб ла ры иля эюрцш -
мяк ня сиб ол ду. О эцн мя -
ним щяй а ты мын ян хош эцнля -
рин дян би ри иди. О эцнц мян
щяр за ман хош ха ти ря ляр ки ми
аны рам вя йе ри дцшян дя о
эюрцш ба ря дя   до ст ла ра
фяхрля да ны шы рам.

-1992-ъи илин де кабр айы иди. Щяр
йер дя hяръ-мяръ лик hюкм сцрцрдц.
Ъяб щя дя ита ят сиз лик, юз ба шы на лыг
йа ран мыш, эцнц-эцндян   тор паг -
ла ры мыз ял дян эе дир, шя щид ля ри ми зин
сайы ар тыр ды. Азяр байъ ан йас ичин дя
иди.  Юл кя ми зин щяр йе рин дя йа с ха -
на лар гу рул муш ду.

Щяр эцн ъяб щя дян хо ша э ял мяз
хя бяр ляр эя лир ди. Щеч ким щеч ки мин
яри зя си ни оху маг ис тя мир ди. Де -
мяк олар ки, юл кя  ида ря олун мур ду.

О за ман фа шист Сяд дам Щц -
сейн зцл мцн дян га чыб Араз чай ы ны
ке чя ряк Нах чы ва на пя нащ эя ти рян
вя ща ки мийй ят дя олан ся риш дя сиз
ъяб щя чи ля рин яли ня дцшян бир груp
кцрд вя тцрк ман гач гын ла ры ныn
щябс олун дуь у ну ешит дим, щан сы
ки, як ся рийй я ти qadın-ушаг, йа ш ла ры
йет ми ши щаг ла мыш гоъ а лар вя она
гя дяр ор та йа ш лы ки ши ляр иди ляр. Щят та
щя мин эцнляр дя бир га дын ики гыз
юв ла ды дцнйайа эя тир миш ди, би ри нин
ады ны Азяр байъ ан, ди э я ри нин ады ны
ися Кцрдцстан гой муш ду лар. О
вахт кы ся бат сыз дюв лят ряh бяр ля ри -
нин уъ ба тын дан, Нах чы ван сяр hяд -
чи ля ри он ла ры сах ла мыш вя 6 айа гя -
дяр hябс ет миш ди ляр.

Ща ва ла рын чох сой уг ол ма сы на
бах май а раг, биз Нах чы ван МР-на
эет дик. Ора эеъя  са ат ла рын да чат -
дыг, мя ся ля иля баь лы Мил ли Мяъ ли син
ся д ри Щей дяр Яли йев ъя наб ла ры на
мцра ъи ят ет дик, онун ла эюрцшмяк
ис тя дий и ми зи бил дир дик. Ва сиф Та лы бов
ъя наб ла ры, Щей дяр Яли йе в  ъя наб -
ла ры нын би зи гя бул едяъ яйи ни бил дир ди.

„å ‡� ñà àò 24.00 èäè. Ãà ðà áà‹
ì� ñ� ë� ñè  ба ря дя êè ìèí ë� ñ� òå ëå -
ôîí ëà ñ‰h á�ò åäèð äè. Ãàпû jà ðûà -
÷ûã îë äó ‹óí äàí h�ð ä�í ãó ëà ‹û ìû -

çà Ãà ðà áà‹ ëà áà‹ ëû ñ‰ç ë�ð ÷à òûð äû.
Би зи ичя ри дя вят ет ди ляр. Íàõ ÷û -

âàí Êƒðä Ì� ä� íèj j�ò Ì�ð ê� çè íèí
ñ�ä ðè Íè çà ìè Àëû jåâ ë� ãà pû íû ä‰j -
äƒê, è÷� ðè äà õèë îë äóã. Íàõ ÷û âàí äà
hå÷ áèð jåð ä� åëå ê ò ðèê èøû ‹û îë ìà äû -

‹ûí äàí îòàã äà íåôò ëàì пà ñû jà íûð -
äû, îòàã jà ðû ãà ðàí ëûã èäè, ñîë ò� ð�ô -
ä� íåôò ñî áà ñû íûí èñ òè ñè hèññ îëó -
íóð äó. Èø отаьы нын áàø ò� ð� ôèí ä�
ä� jèð ìè ìà ñà âàð èäè. �åj ä�ð Яëè -
jåâ ‡� íàá ëà ðû, ìà ñà íûí àð õà ñûí äà
�j ë�ø ìèø äè. Áèç è÷� ðè j� äà õèë îëàí -
äà î, jå ðèí ä�í ãàë õûá áè ç� ò� ð�ô
…�ë äè. Áè çèì ë� áèð-áèð  görüşüb õî -
øý э я ý ÿë äè íèç äå äè âя ÿ ÿÿ ãî ëó ìóç äàí òó -
òà ðàã ìà ñà jà ò� ð�ô àpàð äû. Áè çè
îòóðò äóã äàí ñîí ðà, юзц êå ÷èá
êðåñ ëî jà �j ë�ø äè. ‚÷ ñàà òà ã� ä�ð
áè çèì ë�  ÷îõ ñà êèò, ñÿ� ìè ìè сющ бят
åò äè. Ìà âè эюз ля рин дя мцдрик лик,
сон суз  мяр щя мят эюрцнцрдц. Би -
зи диг гят ля дин ля ди, Èøè ìèç ë� áà‹ ëû
мя лу мат алан дан со нра, òàp øû ðûã -
ëàð âåð äè âÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿя де ди: “Гач гын лар ла
эюрц шцн, яэ яр он лар бу гы шы Нах чы -
ван да гал маг ис тяй ир ляр ся, биз он -
ла ры кянд ляр дя йер ляш ди ря би ля рик,
гач гын лар ла эюрцшдян со нра вахт
та пыб мя ним йа ны ма эя ляр си низ”.

Ñîí ðà Á�j ë�ð ìƒ �ë ëè ì� òàp øûð äû
êè, …å‡ äè, ìà øûí îë ìàç, ãî íàã ëà ðû
àpà ðûí. Áèç í� ã� ä�ð ò� êèä åò ñ�ê
ä� î, ðà çû îë ìà äû. 

ÎÞ ÞÞ, á‰ jƒê èí ñà íûí h�ð èø� áå ë�
äèã ã�ò ë� jà íàø ìà ñû ì� íè âà ëåh
åò äè. ˆç-‰çƒì � äööцøöцíцöðäöцì; …‰ -
ð� ñ�í  îí äà èø� áå ë� ìà ðàã, h� -
â�ñ hàð äàí äûð. ”�å÷ áèð ä‰â ë�ò ì� -
ìó ðó эеъ я нин áó âàõ òû íà ã� ä�ð
ãà ëûá èø ë� ì�ç.þ“ Ся щя ри си эцнц би зи
Нах чы ван МТН-ня дя вят ет ди ляр.

Ах шам са ат сяк ки зя гя дяр би зи со -
рьу ла ды лар. МТН-нин ямяк да ш ла ры
эц нор та йе мяй и ня эет ся ляр дя биз
йе мяк сиз гал дыг. Ах шам са ат сяк -
киз дя МТН-нин ики ямяк да шы иля бир -
лик дя гач гын ла рын сах лан дыьы щяр би

щис сяйя эет дик. Щяр би щис ся нин
щяй я ти ишыг ол ма дыь ын дан зил га ран -
лыг иди. Бир аз дан дар дящ ли зя кеч -
дик. Дящ лиз га ран лыг ол са да дящ ли -
зин со нун да зя иф лам па ишыьы
эюрцнцрдц. Эе ниш бир отаьа кеч -
дик, би зи Шащ му рад, Шащ мяр дан
вя би зи дин ди рян МТН-нин ямяк да -
ш ла рын дан би ри вя та ны ма дыь ым да ща
бир не чя мцлки эей им ли адам лар
гар шы ла ды. Йе ня со рьу су ал лар ба ш -
ла ды, сон да о гя ра ра эял ди ляр ки,
гач гын лар ла кцрд ди лин дя да ныш -
майаг. Ара ла рын да олан тцркман -
лар кцрд ди ли ни дя би лир ди ляр, он ла рын
ва си тя си иля юй рян дик ки, он лар тран -
зит бир юл кя ки ми Азяр байъ ан дан
Ру сий айа, ора дан да Ав ро пайа
эет мяк ис тяй ир ляр. 

Гач гын ла рын ис тяк ля ри ни юй рян дик -
дян со нра “го наг лы” отаьа эял дик
вя гач гын ла рын ис тяк ля ри ни он ла ра
бил дир дик. МТН-нин ямяк да ш ла рын -
дан би ри мя ня тап шыр ды ки, Ба кыйа
гай ы дан да на зир лийя эе дим. Ñ� h� -
ðè ñè …ƒ íƒ, ãà÷ ãûí ëà ðûí пðîá ëåì ë� ðè
èë� áà‹ ëû, Ulu Юн дя р Bюyƒ k Щейдяр
Ялийев ъя наб ла ры на мя лу мат вер -
мяк цчцн jå íè ä�í онун ла
эюрцшмяйя …åò äèê, èøèí áƒ òƒí èí -
‡� ëèê ë� ðè èë� ìà ðàã ëàí äû, ñî ðóø äó
â� áè ç� äå äè: “Ñèç …å äèí, ì�í ìƒ -
íà ñèá jîë äàø ëà ðà òàp øû ðà ðàì, îí ëà -
ðû àçàä ëû ‹à áó ðà õûá, jî ëà ñà ëàð ëàð”.
Ñ� h� ðè ñè гач гын лар ùщ� ãè ã� ò�í ùщис -

ся-щис ся Ба кыйа …‰í ä� ðèë äè ë�ð â�
ора дан  да Ìîñê âà jà jî ëà ñà ëûí äû -
ëàð. Î, ‰ë ì�ç èí ñàí ëà …‰ ðƒø äƒ jƒì
ƒ÷ƒí ‰çƒ ìƒ õîø á�õò ñà jû ðàì. Йу -
ха ры да гейд ет дий им  ки ми о дювр -
ляр дя Азяр байъ ан да бюйцк щяръ-
мяръ лик ляр баш алыб эе дир ди. Бу ну
эю рян халг, хал гы мы зын да hи î‹ ëó,
�ç� ëè â� �á� äè Mèë ëè Lè äå ðè ìèç �åj -
ä�ð ßЯëè jåâ ъяíàá ëà ðû íû Áà êûéjà äÿ -
�â�ÿò åò äè. �åj ä�ð ßЯëè jåâ éjå íè äÿ�í
hà êè ìèjjéé ÿ �ò�ÿ ýÿg�ë äè â�ÿ òà ðè õè ìè çè,
äè íè ìè çè, äè ëè ìè çè, ì� í� âèj jà òû ìû -
çû, pàð ÷àë àí ìàã ƒç ð� îëàí Â� ò� íè -
ìè çè áè ç� ãàj òàð äû. Î, Àç�ð áàj ‡àí
õàë ãû íû, Àç�ð áàj ‡àí ä‰â ë� òè íè
ì�hâ îë ìàã äàí, äƒí jà õ� ðè ò� ñèí -
ä�í ñè ëèí ì�ê ä�í áèð ä� ô� ëèê õè ëàñ
åò äè. ˆë ê� ìèç ä� jà øà jàí ìèë ëè àç -
ëûã ëàð �åj ä�ð Я ßëè jå âè, îíóí àpàð -
äû ‹û äƒí j� âè ñèj ñ� òè íè á‰ jƒê ì� -
h�á á�ò ë� ñå âèð ë�ð â� ä�ñ ò�ê ë� jèð -
ë�ð. Áó ñåâ …è, áó ì� h�á á�ò  õàë ãû -
ìû çûí ürәyind� әb�di ãà ëà ‡àã. 

×ƒí êè õàë ãû ìûç â� ‰ë ê� ìèç
ƒ÷ƒí òà ëå jƒê ëƒ àí ëàð äà äƒø ì�í ë� -
ðè ìèç åò íèê àç ëûã àìè ëèí ä�í èñ òè ôà -
ä� åò ì�ê èñ ò� jèð äè ë�ð. Àç�ð áàj ‡àí
õàë ãû íûí àj ðûë ìàç hèñ ñ� ñè îëàí àç -
ñà jëû õàëã ëà ðû ô� ëà ê�ò ãàð øû ñûí äà
èäè ë�ð. Ì�hç �åj ä�ð Я ßëè jåâ îí ëà ðû
áó ô� ëà ê�ò ä�í õè ëàñ åò äè. Õàë ãû ìûç
îíóí õèä ì�ò ë� ðè íè hå÷ âàõò óíóò -
ìà jà ‡àã, äà èì �åj ä�ð ßëè jå âèí ñè -
jà ñ� òè íè äә ÿ ñ òә ÿê ëәyÿé èá вя ÿÿ ä�ñ ò�ê ë� -
j� ‡�ê.  Áèç �åj ä�ð Яëè jå âèí èäå -
jà ëà ðû íûí h� jà òà êå÷ ì� ñè ƒ÷ƒí
‰ì ðƒ ìƒ çƒí ñî íó íà êè ìè ÷à ëû øà -
‡à ‹ûã â� îíóí èäå jà ëà ðû íû jà øàò -
ìàã ƒ÷ƒí ì‰h ò� ð�ì pðå çè äåí òè -
ìèç Èë hàì �åj ä�ð oьlu ßЯëè jå â úÿ -
‡�íàá ëà ðû íà ìþ‰hù ê�ÿì ä�ñ ò�ê îëà -
‡à ‹ûã. Î, ‰ëƒ ìƒ èë� õàëã ëà ðû ìû çû áèð -
ë�ø äèð äè â�  îíóí ì� çà ðû ìèë ë� òè ìè çèí
çè jà ð�ò …à hû íà ÷åâ ðèë äè. Áó ý…ƒöí Ulu
Юн дя риmizin anım gƒnƒnd� ìèíë�ðë�
èí ñàí àõû íû îíóí ì� çà ðû íû çè jà ð�ò åò -
ì�ê ƒ÷ƒí ñöƒáhù ÷àü ‹ûí äàí ÿ�ë ëÿ �ðèí ä�ÿ
ýö…ƒë-÷è ÷�ÿê …ƒë ëƒ-…ƒ ëƒñ òà íà ä‰í ìƒø
Ô�õ ðè Õè jà áà íà àõûí åäèð, Mèë ëè Lè äå ðè -
ìè çè àíûð ëàð. “„ƒ í�ø ä�í íóð äî ‹àð”,
äå jèá ë�ð. Äî‹ ðó äàí äà áó …ƒí õàë ãû -
ìûç �åj ä�ð Яли йев дян доь ан ну рун,
Илщам �åj ä�ð oьlu Ялий е вин ят ра фын да
бир ля шя ряк  Юн дя ри миз дян ми рас га лан
Вя тя ни миз Азяр байъ а ны инам лы ад дым -
лар ла га багъ ыл юл кя ляр сы ра сы на апа рыр -
лар. О, щяр за ман, щяр ан би зим ля дир,
чцнки онун хал гы мы за бяхш ет дийи
тцкян мяз сяр вят ляр щяр йер дя дир. Хал -
гы мы зы азад лыьа чы ха ран, она хош бяхт
эя ляъ як бяхш едян, Цмум мил ли ли де ри -
ми зя Уъа Тан ры дан ряh мят ди ляйи рик. 

Та щир Сцлей ман

Ня гя  дяр  к и ,  мцс тя  г и л  Азяр  бай  ъан  дюв  ля  т и  вар ,  Азяр  бай  ъан  ха л  г ы  вар ,  
Цмуммилли лидер, Улу Юндяр Бюйцк Щей дяр Яли йев дя цряк ляр дя йа ша йа ъаг дыр!
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Äöíéàíûí èíãèëàá ñèñòåìè,
ñèéàñÿò÷èëÿðè Àçÿðáàéúàí õàë -
ãû íûí õèëàñêàðû, Óëó Þíäÿð,
Áþéöê Ùåé äÿð ßëèéåâ
úÿíàáëàðûíûí èíãè ëà áûíäàí,

áþéöê ñèéà ñÿ òèí äÿí äÿðñ
àëìàëû âÿ þðíÿê ýþòöð ìÿ -
ëèäèðëÿð. Áåëÿêè, Óëó Þíäÿð,
Áþéöê Ùåé äÿð ßëèéåâ ýöëëÿ àò -
ìà äàí, õàëãûí õàùèøè âÿ òÿëÿáè
èëÿ ùàêèìèééÿòÿ ýÿëäè,  Àçÿð -
áàé úàíû âÿ Àçÿð áàé  úàíäà éà -
øà éàí àçñàéëû õàëãëàðû áþ éöê
ôÿëàêÿò äÿí õèëàñ åòäè. 

Áÿëè Öìóììèëëè ëèäåð, Áþéöê
Ùåéäÿð ßëèéåâ ìöëêè ýåéèìäÿ
òÿééàðÿäÿí äöøäö âÿ èëê èøè ãàð-
äàø ãûðüûíû áàø âåðÿí Ýÿíúÿáàñà-
ðà ýåòäè, ñèëàùñûç, ãîðóìàñûç. Ãûñà
ìöääÿòäÿ þëêÿíèí ñàáèòëèéèíè
ïîçàí áöòöí ñèëàùëû ãöââÿëÿðÿ åëÿ
ñèéàñè ýåäèø åòäè êè, îíëàð ñèëàùëà-
ðû èëÿ áèðëèêäÿ ýÿëèá “òîðáàéà” ýèð-
äèëÿð âÿ áèð äÿ àéûëäûëàð êè, úÿçà-
÷ÿêìÿ ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿäèðëÿð.
Ùå÷ êèìèí òÿñÿââöð åòìÿäèéè
ãûñà áèð âàõòäà àòÿøêÿñ åëàí åòäè
âÿ ðåñïóáëèêàäà ñàáèòëèéè éàðàòäû.
Áþéöê ùóìàíèñòëèê åäÿðÿê,
þìöðëöê ùÿáñÿ ìÿêóì åäèëÿí î
ñèëàùëû äÿñòÿëÿðèí ðÿùáÿðëÿðèíè
àçàäëëûüà áóðàõàðàã äåäè: “Ñèç
ýåäèí àèëÿëÿðèíèçè èäàðÿ åäèí, ñèç-
ëÿð äþâëÿòè èäàðÿ åòìÿéÿ ãàäèð
äåéèëñèíèç”. 

Áÿëè áèð ýöëëÿ àòìàäàí ùàêè-
ìèééÿòÿ ýÿëäè âÿ éàñõàíàëàðû òîé-
õàíàëàðëà ÿâÿç åòäè, Àçÿðáàéúàíû
äöíéàéà òàíûòäû, èíäèêè ñàáèòëèê,
èíêèøàô ýþç  ãàáàüûíäàäûð.

Ýþðöðñöíöç, Ñóðèéàäà íå÷ÿ
èëëÿðäèð ãàðäàø ãûðüûíû ýåäèð,
Ìóñòàôà Êàìàëûí Úöìùóðèééÿòèí
éàðàíìàñûíäà åäèëÿí ãÿòëèéàìëàð
âÿ éàðàíàí ýöíäÿí áó ýöíÿ
ýÿäÿð ãàðäàø ãàíû àõûäûëûð. Èíàíû-
ðûã êè, Òöðêèéÿíèí èíäèêè áàø
íàçèðè Ðÿúÿá Òÿééèá ßðäîüàí
úÿíàáëàðû, Ùåéäÿð ßëèéåâ ñèéàñÿ-
òèíäÿí äÿðñ àëàðàã  Òöðêèéÿäÿ

éöç èëÿ éàõûí äàâàì åäÿí ãàðäàø
ãûðüûíûíà ñîí ãîéàúàãäûð.

Ñÿääàì êèìè äèêòàòîð ãàí
òþêÿðÿê ùàêèìèééÿòÿ ýÿëäè,
ýåäÿí ýöíÿ ãÿäÿð ùÿìâÿòÿíëÿðè-

íèí ãàíûíû òþêäö âÿ áàøûíà ýÿëÿí-
ëÿð ùàìûéà ìÿëóìäóð. 

Áåëÿ äèêòàòîðëàðûí ñàéûíû àðòûð-
ìàã îëàð.

Ëàêèí áóíëàðäàí ôÿðãëè îëàðàã,
äöíéà ñèéàñÿò÷èëÿðè þíäÿðëÿðèíäÿí
îëàí, Óëó Þíäÿð, Áþéöê Ùåéäÿð
ßëèéåâ áèð ýöëëÿ àòìàäàí ùàêè-
ìèééÿòÿ ýÿëäè âÿ ìöäðèê ñèéàñÿòè
íÿòèúÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàíûìûçû
èíêèøàô åòìèø þëêÿëÿð ñûðàñûíà
÷ûõàðäû. Áÿëè, äöíéà ñèéàñÿò÷èëÿðè,
ðÿùáÿðëÿðè Óëó Þíäÿð, Áþéöê
Ùåéäÿð ßëèéåâ ñèéàñÿòèíè þéðÿíèá
âÿ áÿùðÿëÿíìÿëèäèðëÿð.

Çà ìàí êå÷ äèêúÿ, Óëó Þí äÿð,
Áþéöê Ùåé äÿð ßëèé åâ ñèé à ñÿ òè íèí
äÿ ðèí ëèé è íè äà ùà àé äûí ýþð ìÿê
îëóð. Òÿ ñÿââöð åäèí, ÿý ÿð Óëó
Þí äÿð, Ùåé äÿð ßëèé åâ hàêè ìèéé -
ÿ òÿ âàõ  òûí äà ýÿë ìÿ ñÿé äè, àòÿø  êÿñ
ìöãà âè ëÿ ñè áàü ëàí ìà ñàé û äû, åð -
ìÿ íè ëÿð Àçÿð  áàéú àí òîð ïàã ëà ðû íà
îëàí òÿú àâöçöíö áèð àç äà ýå íè ø -
ëÿí äè ðÿ ðÿê, þç ëÿ ðè íèí äå äèéè êè ìè,
Ýÿí  ñÿ áà ñàð äà äà õèë îë ìàã ëà,
Êöðÿ ãÿ äÿð èøü àë åäÿ áè ëñÿé äèëÿð.
Áèð àí ëûüà òÿ ñÿââöð åäèí, Ýÿíú ÿ -
áà ñà ðûí êþ÷êöí ëÿ ðè, åð ìÿ íèéÿ ýè -
ðîâ äöøÿí ëÿ ðè, Ýöðúöñòà íà, Ðó ñèé -
àéà ãà ÷àí ëà ðû, ìà  ëû-ìöëêö áèð
àíûí è÷èí äÿ ÿëèí äÿí ÷û õà ðàã ýè -
ðîâ, ãà÷ ãûí-êþ÷êöí ùà ëû íà äöøÿí
õàë ãûí äó ðó ìó íåúÿ îëà áè ëÿð äû?
Îí ñóç äà ïðî áëåì ëÿð è÷èí äÿ éà -
øàé àí Áîð ÷à ëû ìà ùà ëûí äà êû ñîé äà -
ø ëà ðû ìû çûí äó ðó ìó íó, Òöðêèé ÿ íèí
Àçÿð áàéú àí ëà âÿ òöðê äöíéà ñû èëÿ
ÿëà ãÿ ñè íèí êÿñèëäèéèíè äöøöíÿðÿê
íÿòèúÿíè àüûëà ýÿòèðìÿê êè ôàé ÿò -
äèð.Åð ìÿ íè ëÿ ðèí ÿëè íÿ äöøÿú ÿê
Ìè íý ÿ ÷å âèð ñó àí áà ðû íûí  ñóéó
áó ðà õûë ñàé äû, áèð àí áà øû ìû çà ýÿ -
ëÿú ÿê ôàú è ÿ ëÿ ðèí áþéöêëöéöíö
äöøöíìÿê ëà çûì äûð. Êöð ÷àéû

ùþâ çÿ ñèí äÿ îëàí øÿ ùÿð, ðàé îí âÿ
êÿíä ëÿ ðè ìè çèí ÿùà ëè ñè íèí äó ðó ìó -
íó ýþç þíö íÿ ýÿ òèð ìÿê êè ôàé ÿò -
äèð.

Ýÿíú ÿ áà ñà ðûí èøý à ëû, Àâ ðî ïà
ãà ïû ëà ðû íûí, Àâ ðî ïà áà çà ðû íûí
öçöìöçÿ áàü ëàí ìà ñû äå ìÿê îëàð -
äû. Áèç ìÿú áó ðè éå íÿ äÿ êå ÷ ìèø
"àü à ìûç" îëàí ðóñ ÷è íîâ íèê ëÿ ðè íèí
áîé óí äó ðóüó àð òû íà éàë âà ðà ðàã,
õà ùèø åäÿ ðÿê êå ÷ ìÿ ëè èäèê.

Ùÿ ëÿ ìÿí ßëè êðàì Ùöììÿ -
òî âóí "Òà ëûø-Ìóü àí" Ðå ñ ïóá ëè êà -
ñûí äàí, îíóí ýÿ ëÿ úÿê äÿ Èðàí Èñ -
ëàì Ðå ñ ïóá ëè êà ñû íà áèð ëÿø ìÿ ñèí -
äÿí, Ñö ðÿò Ùöñåé íî âóí "õàí ëûü -
ûí äàí", øè ìàë äàí ðóñ ëà ðûí ëÿ çý è ëÿ -
ðèí "Ñàá âàë" òÿø êè ëà òû íûí ÿëè èëÿ
Ñèé ÿ çÿ íÿ ãÿ äÿð ÿðà çè èä äè à ñûí -
äàí, Áà ëà êÿí, Ãàõ, Ãÿ áÿ ëÿ êè ìè
ñòðà òå æè áþ ëý ÿ ëÿ ðÿ ýþç òè êÿí ëÿð äÿí
äà íûø ìû ðàì.

Äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè íèí ðÿù áÿð ëÿ -
ðè ùó ìà íè ñò ëèéè, óçà ãý þ ðÿí ëèéè,
ÿôâ åò ìÿéè, áàü û ø ëà ìàüû Àçÿð -
áàéú à íûí úà âàí ïðå çè äåí òè  Èë ùàì
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðûí äàí þé ðÿí ìÿ ëè -
äèð ëÿð. Èë ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íå -
÷ÿ-íå ÷ÿ þìöð ëöê ùÿá ñÿ ìÿù êóì
îëóí  ìóø èí ñàí ëà ðû ÿôâ åò äè, öìèä -
ñèç àè ëÿ ëÿ ðè ñå âèí äèð äè âÿ Àçÿð -
áàéú àí äà êû ìöíà ãè øÿ îú àã ëà ðû íû
óçà ãý þ ðÿí ñèé à ñÿ òè èëÿ àðà äàí
ýþòöðäö. Èë ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû -
íûí ùó ìà íèñò ñèé à ñÿ òè Òöðêèéÿ,
Èðàí, Ñó ðèéà êèì þë êÿ ëÿ ðèí äþâ ëÿò
ðÿù áÿð ëÿ ðè íÿ þð íÿê îë ìà ëû äûð. 

"Áà êû-Òè áè ëè ñè-Úåé ùàí"
ÿñ ðèí äöíéÿ âè 

ñöëù ìö ãà  âè ëÿ ñè 
Áè çè áöòöí áó áÿ ëà ëàð äàí Ùåé äÿð
ßëèé å âèí óçà ã ýþ ðÿí ñèé à ñÿ òè ãóð -
òàð äû.  Îíóí óçà ãý þ ðÿí ñèé à ñÿ òè,
hÿé à òà êå ÷èð äèéè äöí éÿ âè
ëàéèhÿëÿð, áþéöê äþâ ëÿò ëÿð,  áåé -
íÿë õàëã áèð  ëèê ëÿð, òÿø êè ëàò ëàð òÿ ðÿ -
ôèí äÿí äÿ ñ òÿê ëÿí äè, þë  êÿ  äÿ ñèé à ñè
ñà áèò ëèê éà ðàí äû âÿ äþâ ëÿ òè ìèç
ãó ðóú ó ëóã éî ëó íà ãÿ äÿì ãîé äó.
Ñîí èë ëÿð ÿùà ëè íèí þë êÿ ìè çèí ðè ôà -
ùû éàõ  øè ëàø äû, éöçëÿð ëÿ ïàð ê ëàð ñà -
ëèí äû, éîë ëàð àáàä ëàø äû ðûë äû, ÿô ñà -
íÿ âè êþðïöëÿð òè êèë äè, éå íè êÿíä -
ëÿð, ãÿ ñÿ áÿ ëÿð èí øà åäèë äè. 

Ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç, Èë -
ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íûí îïå ðà òèâ
òÿø êè ëàò ÷û ëûüû ñàé ÿ ñèí äÿ "Áà êû-Òè -
áè ëè ñè-Úåé ùàí" íåôò êÿ ìÿ ðè, Áà êû-
ßð çó ðóì ãàç êÿ ìÿ ðè âàõ òûí äà ñÿ -
ìÿ ðÿ ëè ÷ÿ êèë ìÿ ñè ñàé ÿ ñèí äÿ,
éöçëÿð ëÿ þë êÿ ëÿ ðè Àçÿð áàéú à íà
áàü ëà äû.  Áó èí êè øà ôà ýþ ðÿ, èí äè
äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè èñ òÿ ñÿ ëÿð äÿ, èñ -
òÿ ìÿ ñÿ ëÿð äÿ áè çè äÿ ñ òÿê ëÿ ìÿê -
äÿ äèð ëÿð. 

Õÿé à ëûì ìÿ íè î èë ëÿ ðÿ àïàð äû,
Óëó Þí äÿð ëÿ îëàí ýþðöøöì éà äà
äöøäö.....

1992-úè èëèí äå êàáð àéû
èäè.Ùÿð éåð äÿ ùÿðú-ìÿðú ëèê ùþêì
ñöðöðäö. Úÿá ùÿ äÿ èòà ÿò ñèç ëèê, þç -
áà øû íà ëûã éà ðàí ìûø, ýöíö-ýöíäÿí
òîð ïàã ëà ðû ìûç ÿë äÿí ýå äèð, øÿ ùèä -
ëÿ ðè ìè çèí ñàéû àð òûð äû. Àçÿð áàéú àí
éàñ è÷èí äÿ èäè.  Þë êÿ ìè çèí ùÿð
éå ðèí äÿ éà ñ õà íà ëàð ãó ðóë ìóø äó.
Ùÿð ýöí úÿá ùÿ äÿí õî øà ý ÿë ìÿç
õÿ áÿð ëÿð ýÿ ëèð äè. Ùå÷ êèì, ùå÷
êè ìèí ÿðè çÿ ñè íè îõó ìàã èñ òÿ ìèð -
äè. Äå ìÿê îëàð êè, þë êÿ  èäà ðÿ
îëóí ìàç õà î ñà ÷å â ðèë ìèø äè.

Éó õà ðû äà ãåéä åò äèé èì  êè ìè,
î äþâð ëÿð äÿ Àçÿð áàéú àí äà áþéöê
ùÿðú-ìÿðú  ëèê ëÿð íÿòèúÿñèíäÿ âÿ -
òÿí äàø ìöùà ðè áÿ ñè íèí áà ø ëà ìà ñû -
íà çÿ ìèí éà ðàí ìûø äû, ãàð äàø ãû -
ðü û íû áà ø ëà ìûø äû. Áó íó ýþ ðÿí
õàëã, õàë ãû ìû çûí äà ùè îü ëó, ÿçÿ ëè
âÿ ÿáÿ äè ìèë ëè ëè äå ðè ìèç Ùåé äÿð
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íû Áà êûéà äÿ âÿò
åò äè

Ùåé äÿð ßëèé åâ éå íè äÿí ùà êè -
ìèéé ÿ òÿ ýÿë äè âÿ òà ðè õè ìè çè, äè íè -
ìè çè, äè ëè ìè çè, ìÿ íÿ âèéé à òû ìû çû,
ïàð ÷à ëàí ìàã öçðÿ îëàí Âÿ òÿ íè ìè -
çè õè ëàñ åò äè.

Î, Àçÿð áàéú àí õàë ãû íû, Àçÿð -
áàéú àí äþâ ëÿ òè íè ìÿùâ îë ìàã -
äàí, äöíéà õÿ ðè òÿ ñèí äÿí ñè ëèí -
ìÿê äÿí áèð äÿ ôÿ ëèê õè ëàñ åò äè.  Þë -
êÿ ìèç äÿ éà øàé àí ìèë ëè àç ëûã ëàð
Ùåé äÿð ßëèé å âè, îíóí àïàð äûüû
äöíéÿ âè ñèé à ñÿ òè íè áþéöê ìÿ ùÿá -
áÿò ëÿ ñå âèð ëÿð âÿ äÿ ñ òÿê ëÿé èð ëÿð.
Áó ñå âýè, áó ìÿ ùÿá áÿò õàë ãû ìû -
çûí öðÿé èí äÿ ÿáÿ äè ãà ëàú àã.
×öíêè õàë ãû ìûç âÿ þë êÿ ìèç ö÷öí
òà ëåéöêëö àí ëàð äà, äöøìÿí ëÿ ðè ìèç
åò íèê àç ëûã àìè ëèí äÿí èñ òè ôà äÿ åò -

ìÿê èñ òÿ äè ëÿð. Àçÿð áàéú àí õàë ãû -
íûí àé ðûë ìàç ùèñ ñÿ ñè îëàí àç ñàé ëû
õàë ã ëà ðû ôÿ ëà êÿò ãàð øû ñûí äà èäè ëÿð.
Ìÿùç âàõ òûí äà ùà êè ìèéé ÿ òÿ õàëã
òÿ ðÿ ôèí äÿí ýÿ òè ðè ëÿí Ùåé äÿð ßëèé -
åâ úÿ íàá ëà ðû îí ëà ðû áó ôÿ ëà êÿò äÿí
õè ëàñ åò äè.

Ö÷ ñà à òà ãÿ äÿð î ìöäðèê èí -
ñàí ëà ñþù áÿò åòäiê. Îë äóãúà ñà êèò,
ñÿáð âÿ òÿì êèí ëÿ áè çè äèí ëÿ äè.
Ìöäðèê, ãàéü û ëû, ìà âè îêå àí ëàð
êè ìè ñîí ñóç, äÿ ðèí âÿ ìÿ íà ëû
ýþç ëÿ ðè èëÿ  ñàí êè èí ñàí ëà ðûí ãÿë -
áè íè, äöøöíúÿ ñè íè îõóé óð äó. Çà -
ìàí êå÷ äèêúÿ, ùÿ ãè ãÿ òÿí îíóí
íÿ ãÿ äÿð óçà ãý þ ðÿí ñèé à ñÿ òÿ ìà -
ëèê îë äóü ó íó äà ùà ÷îõ äÿðê åò -
äèì. 

Î,  Àçÿð áàéú à íû ìû çûí èí êè øà -
ôû âÿ äèð ÷ÿë äèë ìÿ ñè ö÷öí áèð ÷îõ
ìöãà âè ëÿ ëÿð  âÿ êîí òðàêò ëàð áàü -
ëàé ûá, äÿé ÿð ëè ýþðö øëÿð êå ÷è ðèá.
Áó ìöãà âè ëÿ ëÿð ëÿ î, Àçÿð áàéú à -
íû ìû çû äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè íÿ òà íûò äû,
äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè íè Àçÿð áàéú à íà
áàü ëà äû âÿ äöíéà ñÿùìäàð ëà ðû íû
Àçÿð áàéú à íà ñÿð ìàéÿ ãîé ìàüà
ñþâã åò äè. Àçÿð áàéú à íû ìûç ö÷öí
÷îõ äÿé ÿð ëè îëàí áó ìöãà âè ëÿ ëÿð -
äÿí áè ðè äÿ "Áà êû-Òáè ëè ñè-Úåé -
ùàí"ÿñ ðèí ìöãà âè ëÿ ñè äèð. Áó
ìöãà âè ëÿ íèí èì çà ëàí ìà ñû íû  äö -
øö íÿí äÿ, èí ñà íà éàë íûç èã òè ñà äè
ìÿí ôÿ ÿò âÿ íåôò èõ ðàú à òû ýÿ ëèð.
Ëà êèí áó ìÿ ñÿ ëÿ áà ðÿ äÿ äÿ ðèí -
äÿí äö øö íÿí  äÿ ýþðöðöê êè,
ìöäðèê èí ñàí, õàë ãû ìû çûí óëó þí -
äÿ ðè, Ùåé äÿð ßëèé åâ áó ìöãà âè ëÿ
èëÿ Àçÿð áàéú àí, Ýöðúöñòàí, Ãà -
çà õû ñ òàí, Òöðêìÿ íè ñ òàí, Òöðêèéÿ,
Àâ ðî ïà íûí áèð ñû ðà äþâ ëÿò ëÿ ðè íè,
åëÿúÿ äÿ ÀÁØ-íû âÿ áó þë êÿ ëÿð ëÿ
ÿëà ãÿ ñè, áàü ëû ëûüû îëàí þë êÿ ëÿ ðè áè -
ðè-áè ðè íÿ áàü ëàé ûá âÿ ñà çèø ñèç,
ìöãà âè ëÿ ñèç áó þë êÿ ëÿð àðà ñûí äà
ñàí êè ñöëù ìöãà âè ëÿ ñè èì çà ëàé ûá.
Áó þë êÿ ëÿð áóí äàí áå ëÿ áè ðè-áè ðè -
íèí ìöäà ôè ÿ ñè íÿ ãàëõ ìàüà, áè ðè-
áè ðè íèí ñþçöíö äå ìÿéÿ, àð õà äóð -
ìàüà, éàð äûì åò ìÿéÿ ìÿú áóð -
äóð ëàð. ×öíêè Óëó Þí äÿ ðèí óçà -
ãý þ ðÿí ñèé à ñÿ òè ñàé ÿ ñèí äÿ áó þë -
êÿ ëÿð þç ëÿ ðè äÿ áèë ìÿ äÿí áè ðè-áè -
ðè íÿ áàü ëàí äû âÿ þçö äÿ åëÿ ýöúëö
ãöââÿ èëÿ áàü ëàí äû êè, áó áàü ëû -
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ëûüû ùå÷ áèð ãöââÿ ïî çà áèë ìÿç. 
Ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç Èë ùàì

ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû âàõ òûí äà “Áà êû-
Òáè ëè ñè-Úåé ùàí” íåôò êÿ ìÿ ðè íèí
èí øà ñû íà áà ø ëà äû, îíóí ëà áÿ ðà áÿð
“Áà êû-Ãàðñ” ãàç êÿ ìÿ ðè íèí
áöíþ â ðÿ ñè íè ãîé äó âÿ hÿéàòà
êå÷èðäè. Àçÿð áàéú à íû ìûç ö÷öí
ùÿé à òè ÿùÿ ìèéé ÿ òè îëàí “Áà êû-
Àõàë êà ëà êè-Ãàðñ” äÿ ìèð éî ëó íóí
ìö ãà  âè ëÿ ñè íÿ ãîë ÷ÿê äè âÿ
Ýöðúöñòàí, Òöðêèéÿ  ðÿù áÿð ëÿ ðè
èëÿ áèð ëèê äÿ, áó ïðîé åê òèí òÿ ìÿ ëè -
íè ãîé äó. Áó ìöãà âè ëÿ ëÿð áèð ÷îõ
þë êÿ ëÿ ðÿ áþéöê ùÿé à òè ÿùÿ ìèéé ÿò
êÿñá åò ñÿ äÿ, ùÿð çà ìàí áè çè âÿ
áè çèì êè ìè þë êÿ ëÿ ðè “áîé óí äó -
ðóã”äà ñàõ ëàé àí Ðó ñèéà êè ìè ùå -
ý å ìîí þë êÿ ëÿ ðÿ ñÿð ôÿ ëè äåé èë äè.
Íå ÷ÿ èë ëÿð äèð êè, Ãà ðà áàü ìÿ ñÿ -
ëÿ ñè íè ìåé äà íà àòàí âÿ ùÿë ëè íÿ
ÿíý ÿë îëàí Ðó ñèéà, ýöíö-ýöíäÿí
ãöäðÿò ëÿ íÿí, ýöú ëÿ íÿí âÿ Àâ ðî ïà
áèð ëèé è íÿ, ÍÀ ÒÎ-éà éà õûí ëà øàí
Àçÿð áàéú à íû âÿ Ýöðúöñòà íû èøü àë
åò ìÿê ö÷öí éå íè éîë ëàð àõ òàð äû âÿ
Ãà ðà áàü êè ìè, áà áà ëà ðû Íè êî ëàé ûí
äþâ ðöí äÿí éàí äû ðû ëàí îú àü ûí îäó
àð òû ðûë äû. Ýöðúöñòà íûí ñÿ áèð ñèç
ïðå çè äåí òè Ñà à êàø âè ëè íèí óú áà òûí -
äàí îú àüà áåí çèí òþêöëäö. Íÿ òèú -
ÿ äÿ, Ðó ñèéà Ýöðúöñòà íû èøü àë åò -
ìÿê èñ òÿ äè.Áþéöê àð çó ëàð ëà éà -
øàé àí Ðó ñèéà, ÿñðëÿð äèð ùÿçì åò -
äèéè Áà êû íåô òè íèí Àâ ðî ïàéà íÿã -
ëè íè ñèí äè ðÿ áèë ìèð äè. Îíà ýþ ðÿ äÿ
Ýöðúöñòàíû èøü àë åò ìÿê èñ òÿ äè êè,
áÿë êÿ Àçÿð áàéú àí âÿ Àçÿð áàéú -
àí íåô òè îíóí èõ òèé à ðû íà êå÷ ñèí âÿ
Àçÿð áàéú àí éå íè äÿí Ðó ñèé à íûí
áîé óí äó ðóü ó íà ýèð ñèí.

Ëà êèí Ðó ñèéà ùÿ ëÿ äÿ áà øà
äéøìÿê èñ òÿ ìèð êè, þë ìÿç
Öìóì ìèë ëè ëè äåð Áþéöê Ùåé äÿð
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû Àçÿð áàéú àí Ðå -
ñ ïóá ëè êà ñû, Àçåð áàéú àí õàë ãû
ö÷öí åëÿ áèð èã òè ñà äè-ñèé à ñè éîë
ãîé óá ýå äèá êè, áóí äàí áå ëÿ èñ òÿ -
ñÿ ëÿð äÿ Àçÿð áàé ñà íû Ðó ñèé à íûí
ÿñà ðÿ òè àë òû íà ñà ëà áèë ìÿé ÿú ÿê ëÿð.

Íåú ÿ êè Ðó ñèéà Ýöðúöñòà íû èøü àë
åäÿ áèë ìÿ äè âÿ Ýöðúöñòàí äàí ÷û -
õà ðû ëàð êÿí Îñå òèé à íû âÿ Àá õà çèé -
à íû èøü àë åäÿ ðÿê,  ìöñòÿ ãèë äþâ ëÿò
åëàí åò äè. Þçö äÿ äöøöíìÿ äÿí
áà øû íû áÿ ëàéà ñàë äû.

Îí äà ýþ ðÿ ñÿí Ðó ñèéà éöç èë -
ëÿð äèð þç àçàä ëûã ëà ðû óü ðóí äà
ìöáà ðè çÿ àïà ðàí ÷å ÷åí õàë ãû íûí
âÿ ×å ÷å íè ñ òà íûí, Òà òà ðû ñ òà íûí,
Áàø ãûðä ñ òà íûí âÿ äè ý ÿð ìóõ òàð âè -
ëàé ÿò ëÿ ðèí ìöñòÿ ãèë ëèé è íè íèéÿ
âåð ìèð âÿ íèéÿ òà íû ìûð?  .Äå ìÿ -
ëè, èíàì ëà äåéÿ áè ëÿ ðèê êè, þë ìÿç
Öìóì ìèë ëè ëè äå ðè ìèç Áþéöê
Ùåé äÿð ßëèé åâ äöùà ñû âÿ Àçÿð -
áàéú àí Ðå ñ ïóá ëè êà ñû íûí ïðå çè äåí -
òè, ùþð ìÿò ëè Èë ùàì ßëèé åâ  çÿ êà ñû
ñàé ÿ ñèí äÿ "Áà êû-Òáè ëè ñè-Úåé ùàí"
ÿñ ðèí ìöãà âè ëÿ ñè Ýöðúöñòà íû èøü àë
îë ìàã äàí õè ëàñ åò äè.Âÿ áó ìöãà -
âè ëÿ ñàé ÿ ñèí äÿ  Àçÿðáàéúàíëà
Ýöðúöñòàí àðàñûíäà áèð äÿ ôÿ ëèê ñà -
áèò ëèé èí  òÿ ìÿë äà øû íûí ãîé óë ìà ñû
äå ìÿê äèð âÿ Ýöðúöñòàí ìÿ ñÿ ëÿ ñè
áó íà ñöáóò äóð. Áöòöí äöíéà èú òè -
ìà èéé ÿ òè íèí ýþçö ãàð øû ñûí äà Áà -
êû-Òáè ëè ñè-Úåé ùàí" ÿñ ðèí ìöãà âè -
ëÿ ñè íÿ èì çà àò ìûø þë êÿ ëÿð âÿ áè -
ëà âà ñè òÿ áó ïðîé åê òÿ áàü ëû îëàí
øèð êÿò ëÿð  ãàëõ äû, Ðó ñèé àéà áåé -

íÿë õàëã ãà íóí ëàð ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ òÿ -
ñèð åò äè ëÿð âÿ èøü àë ÷û ðóñ îð äó ñó íó
Ýöðúöñòàí äàí ÷û õàðò äû ëàð. Âÿ
Ýöð úöñòà íûí ÍÀ ÒÎ-éà öçâ îë ìà -
ñû ìÿ ñÿ ëÿ ñè ñöðÿò ëÿí äè ðèë äè. Áó

ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè ýþ ðÿí  åð ìÿ íè ëÿð äÿ
áó ùÿ ãè ãÿ òè ýþðöð âÿ Àçÿð áàéú -
àí ëà îëàí êîí ôëèê òèí ùÿë ëè éîë ëà ðû -
íû àõ òà ðûð. Àð òûã åð ìÿ íè ëÿð äÿ
ýþðöð êè, Ðó ñèéà îí ëà ðû ÷û õûë ìàç
áÿ ëàéà ñà ëûá âÿ áó áÿ ëà íûí ùÿë ëè
òîð ïàã ëà ðûí ãàé û äû øû âÿ ãîí øó ëóã -

äà ñöëù  øÿ ðà è òèí äÿ éà øà ìàã äûð.
Îíà ýþ ðÿ äÿ "Áà êû-Òáè ëè ñè-Úåé -
ùàí" ÿñ ðèí ìöãà âè ëÿ ñè íè, "Áà êû-
Òáè ëè ñè-Úåé ùàí" ÿñ ðèí äöíéÿ âè
ñöëù ìöãà âè ëÿ ñè àä ëàí äûð ñàã äà -
ùà äöçýöí îëàð. 

Áÿ ëè, äà íûë ìàç ôàêò äûð êè, áó
ýöí ìèí ëÿð ëÿ ìöõòÿ ëèô äöíéà þë -
êÿ ëÿ ðè íèí øèð êÿò ëÿ ðè, ñÿùìäàð ëà ðû
Àçÿð áàéú àí äà áöíþ â ðÿ ñà ëûá ÷à ëû -
øûð ëàð. Àçÿð áàéú à íû ìûç ýöíö-
ýöíäÿí ãöäðÿò ëÿ íèð, èí êè øàô åäèð,
ýþ çÿë áè íà ëàð óú àë äû ëûð, ÿâÿ çî ëóí -
ìàç éîë ëàð ñà ëû íûð, ÿô ñà íÿ âè êþð -
ïö ëÿð ãó ðó ëóð, ôà á ðèê âÿ çà âîä ëàð
à÷û ëûð. Þë êÿ ìè çèí ùàí ñû ýó øÿ ñè íÿ
ýå äèð ñÿí ýåò ýþ çÿë ïàð ê ëàð, èñ òè ðà -
ùÿò çî íà ëà ðû, àáàä éîë ëàð ýþ ðÿð -
ñÿí. Ðå ñ ïóá ëè êà ìû çûí áöòöí øÿ -
ùÿð, ãÿ ñÿ áÿ âÿ êÿíä ëÿ ðèí äÿ éå íè,
ýþ çÿë ýþç îõ øàé àí áè íà ëàð òè êè ëèð,
óú ãàð ðàé îí ëà ðû ìû çà ãàç âÿ ðà ùàò
éîë ëàð ÷ÿ êè ëèð. Êö÷ÿ ëÿ ðè ìèç äÿ,
ùÿé ÿò ëÿ ðè ìèç äÿ, ÿé à ëÿò ëÿ ðè ìèç äÿ
ìöõòÿ ëèô ÷å øèä ëè âÿ ìàð êà ëû ðà ùàò
ìà øûí ëàð ýþç îõ øàé ûð. Õàë ãû ìû çûí
ìàä äè äó ðó ìó ýöíö-ýöíäÿí éàõ -
øû ëà øûð, ÿëèë âÿ ãîú à ëà ðûí, èì òèé àç -
ëû âÿ òÿí äà ø ëà ðû ìû çûí ìà à ø ëà ðû àð -
òûð. Õàë ãû ìûç ôè ðÿ âàí ùÿé àò ñöð -
ìÿéÿ áà ø ëàé ûá. 

Áèç èíà íû ðûã êè, õàë ãû ìûç Óëó
Þí äÿ ðèí õèä ìÿò ëÿ ðè íè ùå÷ âàõò
óíóò ìàé àú àã, äà èì Ùåé äÿð ßëèé -

åâ ñèé à ñÿ òè íè äÿ ñ òÿê ëÿé ÿú ÿê!
Àçÿð áàé ú àí õàë ãû  Áþéöê Ùåé äÿð
ßëèé åâ èäåé à ëà ðû íûí ùÿé à òà êå ÷è -
ðèë ìÿ ñè íà ìè íÿ,  þì ðöìöçöí ñî -
íó íà êè ìè ÷à ëû øàú àü ûã âÿ îíóí
èäåé à ëà ðû íû éà øàò ìàã ö÷öí, ìþù -
òÿ ðÿì ïðå çè äåí òè ìèç, Èë ùàì

ßëèéåâ úÿ íàá ëà ðû íà éà õûí äÿ ñ òÿê
îëàú àü ûã. Ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç
Èëùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íûí èí äè êè
õà ðèúè âÿ äà õè ëè ñèé à ñÿ òè íÿ òèú ÿ -
ñèí äÿ Âÿ òÿ íè ìèç ýöíö-ýöíäÿí ÷è -
÷ÿê ëÿ íèð, ýþ çÿë ëÿ øèð. Áèç èíà íû ðûã
êè, Âÿ òÿ íè ìèç Àçÿð áàé ñàí
äöíéà íûí èí êè øàô åò ìèø þë êÿ ëÿ ðè -
íèí þí ñû ðà ëà ðûí äà îëàú àã äûð âÿ
ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç Èë ùàì
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íûí áó ñèé à ñÿ òè
íÿ òèú ÿ ñèí äÿ íÿ èí êè òÿêúÿ Àçÿð -
áàéú àí äà, åëÿúÿ äÿ Ãàô ãàç äà
ñöëù âÿ ÿìèí-àìàí ëûã áÿð ïà îëàú -
àã âÿ äöíéà íûí ãöäðÿò ëè þë êÿ ëÿ ðè
áè çèì ëÿ äî ñò ëóã âÿ ÿìÿê äà ø ëûã
åò ìÿéÿ ÷à ëû øà úàã  ëàð.

Õàë ãû ìûç Ðå ñ ïóá ëè êà ìûç äà
áàø âå ðÿí èú òè ìàè-ñèé à ñè ùà äè ñÿ ëÿ -
ðè ýþðöð, äÿé ÿð ëÿí äè ðèð âÿ ëà çû -
ìûíúà ãèé ìÿò ëÿí äè ðèð. 

Ùà ìûéà ìÿ ëóì äóð êè, ùþð -
ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç Èë ùàì ßëèé åâ
úÿ íàá ëà ðû, èñ òÿð þë êÿ äà õè ëèí äÿ, èñ -
òÿð ñÿ äÿ äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè àðà ñûí -
äà, àïàð äûüû ìöä ðèê ñèé à ñÿ òè íÿ -
òèú ÿ ñèí äÿ äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè ýöíö-
ýöíäÿí ãöäðÿò ëÿ íÿí Àçÿð  áàé ñà -
íû ìûç ëà, îíóí ðÿù áÿ ðè ùþð ìÿò ëè
ïðå çè äåí òè ìèç Èë ùàì ßëèé åâ úÿ -
íàbëà ðû èëÿ ùå ñàá ëà øûð ëàð âÿ îíà
ùþð ìÿò âÿ ãàéüû èëÿ éà íà øûð ëàð
áå ëÿ éà íàø ìà õàë ãû ìûç ö÷öí, Ðå -
ñ ïóá ëè êà ìûç ö÷öí ôÿõðäèð.

Áÿ ëè, áó ýöí ùþð ìÿò ëè Ïðå  çè -
äåí òè ìèç Èë ùàì ßëèé å âèí õîø ñÿ -
äà ëà ðû ðå ñ  ïóá ëè êà ìû çûí ùÿð éå ðèí -
äÿí ýÿ ëèð.ßé à ëÿò ëÿ ðè ìè çèí èí êè øà ôû
ö÷öí, èíàì ëà äå ìÿê îëàð êè, ùÿð
ýöí áèð íå ÷ÿ ïàð ê ëàð, éå íè ìÿê -
òÿá áè íà ëà ðû, õÿ ñ òÿ õà íà ëàð, èä ìàí
êîì ïëåê ñ ëÿ ðè, ôà á ðèê âÿ çà âîä -
ëàð,ìöõòÿ ëèô åëì îú àã ëà ðû íûí à÷û ëû -
øû íû åäèð. Áó èø ëÿð èí êàð åäèë ìÿç -
äèð. Õàë ãûí ýþçö òÿ ðÿ  çè äèð äåé èá -
ëÿð. Áèç èíà íû ðûã êè, õàë ãû ìûç þë -
ìÿç Óëó Þí äÿð Áþéöê Ùåé äÿð
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íûí ñèé à ñÿ òè íè
ùÿé à òà êå ÷è ðÿí, ùþð ìÿò ëè ïðå çè -
äåí òè ìèç Èë ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû -
íà àðõà îëà úàã ëàð.

Èíàìëà äåìÿê îëàð êè,
ïðåçèäåíòèìèç Èëùàì ßëèéåâ úÿ -
íàá ëàðûíûí èíäèêè ñèéàñÿòè íÿòè -
úÿñèíäÿ Âÿòÿíèìèç ýö íö-ýöíäÿí
÷è÷ÿêëÿíèð, ýþ çÿëëÿøèð âÿ äöí -
éàíûí èíêèøàô åòìèø þëêÿëÿðèíèí þí
ñûðàëàðûäà þçöíÿ éåð òó òóá.

Ùàçûðëàäû:
Òàùèð ÑÖËÅÉÌÀÍ

GЦLLЯ ATMADAN HAKИMИYYЯTЯ  
GЯLЯN DЦNYA SИYASЯTЧИSИ
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11 dekabr 2014-cü il tarixdə
Sabunçu rayonunda Azərbay-
can dövlətçiliyinin xilaskarı,

görkəmli siyasi və dövlət xadi-
mi, Ümummilli lider, Ulu Öndər
Heydər Əliyevin əbədiyyətə
qovuşmasının 11-ci ildönümü
ilə əlaqədar “Azərbaycan
xalqının əbədiyaşar ULU
ÖNDƏRİ” adlı tədbir keçirildi.
Tədbirdə iştirak edən Sabunçu
Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Adil Vəliyev, RİH
başçısının müavinləri, Aparatın
şöbə müdirləri, rayon hüquq
mühafizə orqanları və icra

strukturlarının, təhsil, səhiyyə
və mədəniyyət müəssisələrinin
rəhbərləri, rayon ictimaiyyətinin

nümayəndələri ilk öncə Ulu
öndər Heydər Əliyevin YAP
Sabunçu rayon təşkilatının inzi-
bati binasındakı abidəsi önünə
gül dəstələri qoyaraq dahi
şəxsiyyətin ruhuna öz ehtiram-
larını bildirdilər. Sabunçu rayon
Gənclər Evində təşkil olunmuş
tədbirdə ümummilli lider Heydər
Əliyevin əziz xatirəsinin bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi
ilə başlandı. Sabunçu rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil

Vəliyev giriş sözü ilə çıxış
edərək, ulu öndər Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyəti
barədə tədbir iştirakçılarına
geniş məlumat verib, onun
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan
dövləti qarşısında misilsiz xid-
mətlərinin olduğunu bildirib.
A.Vəliyev ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycanın bərpa
etdiyi müstəqilliyi üçün təh-
lükənin yarandığı bir dövrdə
xalqın təkidli tələbi ilə Azərbay-
can rəhbərliyinə gəldiyini,
həmin dövrdə Heydər Əliyevin
müdrik siyasəti nəticə sində
müstəqilliyin qoru nub
saxlanıldığını, onun müasir
Azərbaycan Respublikasının
banisi olduğunu vurğulayıb.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində
atəş kəs rejiminin əldə olun-
ması, Ermənistanın təcavüzkar
siyasətinin, Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya icti-
maiyyətinə çatdırılması və Azər-
baycan Respublikasının
bugünkü sürətli sosial-iqtisadi
inkişafının, sabitliyinin Heydər
Əliyev siyasətinin nəticələri
olduğunu qeyd etmiş, hazırda

da bu müdrik siyasətin ölkə rəh-
bərimiz tərəfindən uğurla
davam etdirildiyini diqqətə çat-
dırıb. Sonra Sabunçu rayon
Məhkə məsinin sədri İlqar
Abbasov, Milli Təlükəsizlik
Nazirliyinin Sabunçu rayon
İdarəsinin rəisi Faiq Nuriyev,
Yeni Azərbaycan Partiyası

Sabunçu rayon təşkilatının
sədri Mehriban Abasquliyeva,
Sabunçu rayon “Müharibə,
əmək və silahlı qüvvələr veter-
anlar şurası”nın sədri Elxan
Mirzəyev, Bakı Dövlət Univer-
sitetinin “Regionşünaslıq”
fakültəsinin məzunu, YAP

Sabunçu rayon təşkilatının fəal
üzvü İntizar Rzayeva çıxış
edərək Ümummili Lider Heydər
Əliyevin ölkəmizdə demokratik,
hüquqi dövlət quruculuğu
istiqamətində həyata keçirdiyi
uğurlu siyasət barədə nitq
söylədilər. 

Tədbirin bədii hissəsində

Ulu öndər Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyətinə həsr olun-
muş film nümayiş olundu və
rayonun 107 nömrəli tam orta
məktəbin şagirdlərinin ifasında
“Azərbaycan xalqının əbədi -
yaşar ULU ÖNDƏRİ” adlı şeir
kompozisiyası təqdim edildi.

5 dekabr 2014-cü ildə Ümummilli
lider Heydər Əliyevin anım tədbirləri

çərçivəsində bir qrup cəlilabadlı gənc
Fəxri Xiyabana gələrək Müstəqil Azər-

baycanın memarı və qurucusu olan ulu
öndərin abidəsi önünə gül dəstələri

düzüb xatirəsini ehtiramla yad
ediblər.Azərbaycan gəncliyinə həmişə

qayğı ilə yanaşan,onun hərtərəfli inkişafı
ilə bağlı vahid dövlət siyasəti for-
malaşdıran ulu öndər hər bir azərbaycan
gənci kimi  cəlilabadlı gənclərin də yad-
daşında əbədi qərarlaşıb. 

Məhz ümummilli liderə sonsuz sevgi
və məhəbbət  ,keçmişlə gələcək arasın-
da mənəvi körpü axın-axın insanları
Fəxri Xiyabanda ziyarətçiyə
çevirib.Dünyada nadir sənət əsəri kimi
tanınan Heydər Əliyev Mərkəzi ilə
tanışlıq da gənclərin yaddaşında silin-
məz iz qoyub. Mərkəzin ən cəlbedici
hissələ rindən birində Heydər Əliyev
muzeyi fəaliyyət göstərir. Dizaynı və
burada tətbiq olunan yeni texnologiyaları
ilə fərqlənən muzey Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini

əks etdirir. Burada Heydər Əliyevin həm
Sovet hakimiyyəti dönəmində, həm də
müstəqillik illərində həyata keçirdiyi
fəaliyyət konsepsiyasının müxtəlif
aspektlərinin virtual təqdimatı, dünya lid-
erləri və  ölkə rəhbərləri ilə görüşlərini
əks etdirən multimediya zalı cəlilabadlı
gənclərin böyük marağına səbəb
olub.Ulu öndərin hərbi və mülki geyim-
ləri, iş masası, şəxsi əşyaları, layiq
görüldüyü orden və medallar, dünya
ölkələrinin rəhbərləri tərəfindən aldığı
hədiyyələr də nümayiş etdirilən
eksponatlar siyahısındadır. Mərkəzlə
tanış olan cəlilabadlı gənclər Müasir
Azərbaycanın banisi Heydər Əliyev ide-
allarına daim sadiq qalacaqlarını bildiri-
blər.

Abşeron rayonunda  ulu öndər Hey-
dər Əliyevin anım günü münasibəti ilə
tədbir keçrilib. Əvvəlcə rayon icra
hakimiyyəti, ictimaiyyət nüma yən də ləri,
idarə müəssisə təşkilat rəhbərləri
Xırdalan şəhərin dəki Heydər Əliyevin
adını daşıyan parkda  ulu öndərin
abidəsi  önünə əklil və  gül dəstələri
qoyub,xatirəsini andılar. Tədbir işti-
rakçıları  ümummilli liderin adını daşıyan
mərkəzdə ulu öndərin həyat və
fəaliyyətindən bəhs edən eksponatlarla
da tanış oldular. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ban-
isi və qurucusu,bütün şərəfli ömrünü
canından əziz bildiyi doğma xalqının
xoşbəxtliyinə həsr edən  ümummilli lider
Heydər Əliyevin vəfatının 11 ci  ildönümü
Vətənimizin hər bir guşəsində, soy-
daşlarımızın yaşadıqları bütün ölkələrdə
dərin kədər hissi ilə qeyd edilir. 

Azərbaycan tarixinin taleyüklü hadis-
ələrlə zəngin otuz ildən artıq bir dövrü
ulu öndər  Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Onun Azərbaycana rəhbərliyi
ayrı-ayrı dövrlərə, hətta müxtəlif  ictimai-
siyasi quruluşlara təsadüf etsə də, ulu
öndər Heydər Əliyev  daim doğma

Vətənə, xalqa sonsuz məhəbbət hissi,
qurub-yaratmaq amalı ilə yaşamış,
həmişə milli maraqların müdafiəçisi və
təminatçısı olub. Onun hər bir addımı
Vətənə, xalqa fədakar xidmətin bariz
nümunəsi olub. Hələ sərt sovet rejimi
dövründə o heç bir çətinliyə və maneəyə
baxmayaraq Azərbaycanın gələcək
müstəqilliyi üçün misilsiz xidmətlər
göstərmiş və titanik fəaliyyəti sayəsində
müasir, müstəqil, çiçəklənən dövlətimizin
təməlini qurub.Azərbaycan xalqının tar-
ixində və taleyüklü məsələlərin həllində
müstəsna xidmətləri olan tarixi
şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət
adamları çox olmuşdur. 

Bunlar zaman-zaman gördükləri
böyük işləri və əməlləri ilə yadda qalmış
və unudulmamışlar.

Belə tarixi şəxsiyyətlər içərisində
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
adını qazanmış görkəmli dövlət xadimi,
dünya miqyaslı siyasətçi Heydər
Əliyevin xüsusi rolu vardır. Çünki dövlət
xadimlərindən ancaq bu dahi şəxsiyyət
milli lider səviyyəsinə yüksəlmişdir. Milli
liderliklə siyasi liderlik keyfiyyətlərinin bir
dövlət adamında birləşməsi bəşər tar-

ixində nadir rast gəlinən unikal haldır.
Ulu öndər bu iki keyfiyyəti ehtiva etmək-
lə bərabər, fəaliyyət göstərdiyi bütün
digər sahələrdə də özünü məhz birinci
şəxs kimi, lider kimi təsdiq etmişdir. Bu
dahi insan Azərbaycan xalqının yad-
daşında qurucu və xilaskar dövlət xadi-
mi, milli lider və xalq məhəbbətini

qazanan öndər kimi qalmışdır.
Xalqımızın tarixi taleyində, mənəvi,
siyasi və ictimai həyatında, dövlət quru-
culuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər
göstərən ikinci dövlət adamı tapmaq
mümkün deyildir. Bu mənada o,

xalqımızın milli iftixarı, ürəklərimizdə
özünə yer tapan milli liderimiz, güvənc
yerimiz, qürur duyduğumuz və arxa
bildiyimiz böyük Azərbaycanlı idi.

Heydər Əliyev dünyanın nadir, unikal,
seçilən siyasət adamı idi. O, dünya
siyasətinə təsir etmək gücündə olan lider
idi. Abşerona Gürcüstandan qonaq

gələn hərbiçilərdə Ulu Öndərin xatirəsini
yad etdilər , onun abidəsi önünə gül
dəstələri qoydular. Daha sonra dahi
şəxsiyyətin, qəlblərdə əbədiya şar bir
insanın-Heydər Əliyevin adını daşıyan
möhtə şəm mərkəzlə tanış oldular.

Sabunçu rayonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi yad edildi

Abşeronlular Ulu Öndəri andı

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım tədbirləri çərçivəsində bir qrup cəlilabadlı gənc 
Fəxri Xiyabanda ulu öndərin məzarını ziyarət edib, Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış olublar
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin
vəfatının 11-ci ildönümünə daşkəsənlilər
yüksək səviyyədə hazırlıqla gəlmişdilər.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı cənab Əhəd Abıyevin sərəncamı-
na əsasən tədbirlər planı hazırlanmış,
rayonda dekabr ayının 1-dən 10- dək anım
günü dahi liderin ruhuna hörmət və ehti-
ram əlaməti olaraq silsilə tədbirlərlə qeyd
olunmuşdur.Tədbirlər planına uyğun
olaraq rayonun ümumtəhsil mək-
təblərində, mədəni-maarif, səhiyyə müəs-
sisələrində, idarə və təşkilatlarında, inzi-
bati ərazi dairələri üzrə nümyəndəlik-
lərində  anma tədbirləri keçirilmişdir.

Ümumtəhsil məktəblərində inşa yazı,
rəsm müsabiqələri, ulu öndərin həyat və
fəaliyyətinə həsr olunmuş disputlar, kom-
pozisiyalar, dəyirmi masalar, mədəni-
maarif müəssisələrində kitab sərgiləri, foto
stendlər, oxucu konfransları və həyata
keçirilən digər anım tədbirləri
daşkəsənlilərin ulu öndər Heydər Əliyevə,
onun müqəddəs ideyalarına hörmət və
ehtiramı olaraq iştirakçıların ürəyindən
xəbər vermiş, onları Heydər Əliyevin şəxsi
nümunəsində vətənə, xalqa, torpağa daha
sədaqətli olmağa ruhlandırmışdır. Qeyd
edilən tədbirlərin davamı olaraq dekabr
ayının 12-də rayon ictimaiyyətinin 5000-
dən çox nümayəndəsi ulu öndərin rayon
mərkəzində ucalan abidəsi önünə gül-
çiçək dəstələri düzmüş, dahi rəhbərə son-
suz hörmət və ehtiramlarını bir daha
nümayiş etdirmişlər. Gülqoyma mərasi-
mindən sonra YAP rayon təşkilatının Şura
üzvləri, iştirakçıların bir qrupu Heydər
Əliyev Mərkəzində də olmuşdur.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı cənab Əhəd Abıyev Mərkəzi
ziyarət edən daşkəsənlilərə müstəqil Azər-
baycanın qurucusu Heydər Əliyevə ürək-
lərində gəzdirdikləri bu hörmət və ehtiram-
dan, sevgidən məmnun olduğunu
bildirmiş, təşəkkür etmişdir. Sonra İcra
Hakimiyyətinin Başçısı tədbir iştirakçıları-
na müraciətlə qeyd etmişdir ki, bu gün
Azərbaycan xaqlı dövlətimizin əldə etdiyi
uğurlara görə Ulu öndərimiz Heydər
Əliyevə minnətdardır. Xalqımız ümummilli
liderə həm də ona görə minnətdardır ki,
Prezident cənab İlham Əliyevi xalqımıza
bəxş etdi. XX əsr Azərbaycan tarixinin ən
parlaq siması, qüdrətli şəxsiyyəti olan ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi obrazı
xalqımızın dövlətçilik şüurunun, tarixi
sınağından şərəflə çıxmış bütöv bir
idarəçilik məktəbinin, müasir ictimai-siyasi
fikrin ən davamlı keyfiyyətlərinin canlı
mənzərəsidir. Heydər Əliyev elə
şəxsiyyətlərdəndir ki, keçdiyi həyat yoluna
nəzər yetirdikdə bir xalqın dünəni, bu
günü, sabahı aydın görünür. Milli
özünüdərkin ən yüksək siyasi ifadəsi olan
müstəqil dövlət ideyası Azərbaycanın ən
yeni tarixində məhz Heydər Əliyevin adı,
şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Azər-
baycan xalqının və dövlətinin milli
mənafeyini hər şeydən uca tutan, onu
ümumi məqsədlər naminə səfərbər etməyi

bacaran, cəmiyyətdə qanunçuluğu, hüquq
qaydalarını təmin edən bir rəhbər idi. Hey-
dər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 10 il
(1993-2003) Azərbaycanın ən yeni tarixinə
sosial-iqtisadi yüksəliş dövrü kimi yazıldı.
Bu dövr ərzində Heydər Əliyev ölkəmizi
təhlükə və çətinliklərdən qurtararaq ardıcıl
inkişaf yoluna çıxardı. Bu illər ərzində icti-
mai-siyasi sabitlik təmin olundu, iqtisadi
inkişafa geniş meydan açıldı, ölkəyə xarici
sərmayələr cəlb edildi, dövlət idarəçiliyi
mexanizmi yenidən yaradıldı, nizami ordu
quruldu, geniş miqyaslı siyasi, hüquqi, iqti-
sadi, sosial və mədəni islahatlar həyata
keçirildi, ölkə iqtisadiyyatının dinamik
inkişafı təmin edildi. Həmçinin dövlətimiz
dünya birliyində layiqli yerini tutdu, böl-
gədə geosiyasi mövqelərini möhkəm-

ləndirərək böyük beynəlxalq nüfuz
qazandı. Həmin uğurlu yol bu gün inamla
davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin
yeni dövrün tələblərinə uyğun zamanın
nəbzini tutmaqla həyata keçirdiyi
düşünülmüş, sürətli və davamlı inkişaf
strategiyasının nəticəsi olaraq artıq Azər-
baycan iqtisadi sahədə keçid dövrünü
başa vurub. Bu gün özünün uzun müddətli
inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən Azər-
baycan dünya miqyasında iqtisadi artım
sürətinə görə ön sıralarda gedərək isla-
hatçı ölkə kimi tanınır. Respublikamızda
neft və qeyri-neft sektorlarının yüksəlişi
çoxşaxəli iqtisadiyyatın ahəngdar inkişafı
təmin olunmuşdur. Ümumi daxili məhsul,
büdcə və valyuta ehtiyatları ildən-ilə art-
maqdadır. Azərbaycanın sosial-iqtisadi
inkişafında məqsədli dövlət proqramlarının
icrası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Müxtəlif
dövlət proqramları çərçivə sində həyata
keçirilən tədbirlər ölkədə makroiqtisadi
sabitliyin təmin edilməsində, iqtisadiyyatın
dinamik inkişafında, əhalinin həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında mühüm
rol oynayır. Xüsusən regionların sosial-iqti-
sadi inkişafı dövlət proqramları
çərçivəsində ölkədə daxili istehsal dəfələr-
lə artmış, yeni sənaye şəhərləri
yaradılmış, zəruri infrastruktur qurulmuş, o
cümlədən nəqliyyat, qaz, enerji, su, melio-
rasiya layihələri, təhsil, səhiyyə,

mədəniyyət, idman və sosial sahələrdə
layihələr həyata keçirilmişdir.

Ən böyük nailiyyətlərdən biri də ondan
ibarətdir ki, ölkəmizdə aparılan müstəqil
dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi isla-
hatların və inkişafın Azərbaycan modeli
yarandı. Əlbəttə bu yüksək göstəricilər
Prezident İlham Əliyevin yorulmaz
fəaliyyətinin nəticəsidir. Azərbaycanın
bütün regionları ölkə başçısının diqqət və
qayğısından yetərincə bəhrələnir.

Dövlət başçısının regionlara mütəmadi
səfərləri, müxtəlif təyinatlı obyektlərlə
şəxsən tanış olması və hər bir rayonun
inkişafı ilə bağlı qarşıda duran spesifik
vəzifələri müəyyən edərək verdiyi tapşırıq
və tövsiyələr, imzaladığı sərəncamlar
regionların tarazlı inkişafının təmin

edilməsində müstəsna rol oynamışdır.
2014-cü ilin oktyabrın 17-i daşkəsənlilərin
yaddaşında  silinməz izlər buraxıb. Son
illər sürətlə yeniləşən, abadlaşan
Daşkəsən Prezident cənab İlham Əliyev
və xanımı Mehriban Əliyevaya qazandığı
uğurların hesabatını verirdi. Daşkəsəndə
gedən genişmiqyaslı quruculuq işləri, yol-
ların abadlaşdırılması, infrastrukturun
yenilənməsi, kəndlərin abadlaşdırılmasın-
da aparılan məqsədyönlü tədbirlər sürətli
inkişaf tempindən xəbər verir. Daşkəsən
müasir tələblər uyğun qurulur, əhalinin
güzəranının yaxşılaşdırılması sahəsində
önəmli tədbirlər görülür. Bütün bu işlərin
həyata keçirilməsində Prezident İlham
Əliyevin qayğı və dəstəyini hər an hiss
edib, ondan faydalanmışıq. Tarixi səfər
zamanı dövlət başçısı və xanımı əvvəlcə
Heydər Əliyevin Daşkəsən şəhərinin
mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət
edərək önünə gül dəstəsi qoydular.

Daşkəsənlilərin fəxri olan və əbədi -
yaşar liderin xatirəsinə olan ehtiramı
nümayiş etdirən Heydər Əliyev Mərkəzi
ulu öndərin zəngin və çoxşaxəli irsinin
təbliğində və öyrənilməsində mühüm rol
oynayır. Mərkəzdəki eksponatlar sübut
edir ki, Azərbaycanın tənəzzül dövründən
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması və
indiki hərtərəfli inkişafı, beynəlxalq nüfuzu-
nun atrması məhz ulu öndər Heydər

Əliyevin vətən və xalq qarşısındakı misil-
siz xidmətləri ilə bağlıdır. Gördüyünüz
kimi, Daşkəsənin görkəminə xüsusi gözəl-
lik verən Mərkəzin birinci mərtəbəsində
Ümummilli liderin büstü qoyulub. Buradakı
ulu öndərlə bağlı bütün yadigarlar xüsusi
maraq doğurur.  Prezident cənab İlham
Əliyev və xanımı Heydər Əliyev Mərkəzi
ilə tanış olmuş və görülmüş işlərlə bağlı
razılıqlarını bildirmişlər. Dövlət başçısı və
xanımı Daşkəsəndə yeni avtovağzalın və
Xoşbulaq kəndində inşa olunmuş Gən-
clərin Təlim və İstirahət Mərkəzinin
açılışını bildirən rəmzi qırmızı lenti
kəsərək, hər iki obyektdə görülən işlərlə
tanış olaraq, öz tapşırıq və tövsiyələrini
vermişdir. Nəzərə alsaq ki, respub-
likamızın ən füsünkar guşələrindən olan
Daşkəsən turustləri özünə cəlb edir, o
zaman avtovağzalın şəhərin mədəni-iqti-
sadi həyatında nə qədər mühüm rol
oynayacağı aydınlaşır. Son illər rayonda
məqsədyönlü şəkildə aparılan abadlıq və
qurucuq işləri turist axınını kifayət qədər
sürətləndirib və avtovağzal kompleksi inşa
edilərkən bütün bunlar nəzərə alınıb. Ray-
onumuzda aparılan quruculuq işləri hər
bölgənin inkişaf strategiyasına uyğun
aparılır. Memarlıq üslübunda tikilən Rayon
icra Hakimiyyətinin inzibati binası
Daşkəsənin görkəminə xüsusi gözəllik
verir. 3 mərtəbədən ibarət olan binada
otaqların hamısı müasir tələblər
səviyyəsində qurulub, bütün texniki imkan-
lar yaradılıbdır. Daşkəsənin uzun illər
probleminə çevrilən sosial yönümlü
məsələlər artıq öz həllini tapmışdır.Əhali
işıq, qaz sarıdan korluq çəkmir. Müasir
işıqlandırma rayonun gecəsini də cəlbedi-
ci edibdir. Yaşıllaşdırma işləri sürətlə
aparılır. Daşkə səndə aparılan sürətli
inkişaf həyatın bütün sahələrində özünü
büruzə verir. Günbəgün məktəblərin
maddi-texniki bazası möhkəmləndirilir.
İnsanların sağ lam lığının keşiyində duran
tibb ocaq larının maddi bazası gücləndirilir.
Müstəqil Azərbaycanın memarı və quru-
cusu ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi
kursunun layiqli davamçısı, Azərbaycan
Prezident İlham Əliyevin Respublikasının
Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin
həyata keçirdiyi məqsədyönlü, uzaqgörən
və praqmatik dövlət siyasətinin uğurlu
nəticəsidir ki, bu gün regionlar sürətlə
inkişaf edir. Bunu daşkəsəninin timsalında
da aydın görmək mümkündür. Dağlar qoy-
nunda yerləşən Daşkəsən  qış turizmi
üçün də əlverişli məkandır. Yəqin ki, yaxın
vaxtlarda Daşkəsən  bu sahədə də öz
potensialından istifadə etmək imkanına
malik olacaqdır. 2014-cü il oktyabrın 17-i
Daşkəsən üçün çox müqəddəs və əlamət-
dar günlərdən biri kimi onun şərəf tarixinə
yazıldı. Prezident İlham Əliyev və onun
xanımı Mehriban Əliyevanın səfəri
daşkəsənlilərə xoş anlar bəxş etdi, qürur
və fərəhini artırdı. Mərasim iştirakçıları
hüznlü  musiqi sədaları altında Ulu öndərin
abidəsi önünə gül dəstələri düzərək mey-
danı tərk etdilər.

Müstəqil Azərbaycan dövlə-
tinin memarı, Ümummilli Lider

Heydər Əliyevin əbədiyyətə
qovuşmasından 11 il ötür. Bu illər

ərzində xalqımız öz Liderini bir an
belə unutmamış, hər zaman onu

qürur hissi ilə yad etmişdir. Çünki
Ulu Öndər Heydər Əliyev

xalqımızın taleyində əvəzsiz rol
oynamışdır. Res publikamız öz
dövlət müstəqilliyi üçün məhz
Ümummilli Liderimizə borcludur.
O, Azərbaycanın bütün
sahələrdə sürətli inkişafı, xalqın
sosial həyat səviyyəsinin yük-
səldilməsi, ölkə   mi zin bir dövlət
kimi bey nəlxalq aləmdə tanın-
ması, Azərbaycan həqiqət lərinin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırıl-
ması üçün qlobal işlər
gördü.Ürəyi daim xalq üçün,
Vətən üçün döyünən Heydər

Əliyevin parlaq ideyaları bu gün
də yaşayır və qalib gəlir, işıqlı
sabaha, xoşbəxt gələcəyə ge dən
yolumuzu nurlandırır. Təsa düfi
deyil ki, dekabrın 12-də respub-
likamızın hər yerində olduğu kimi,
Cəlilabad da Ulu Öndərin anım
günü ümumxalq məhəbbətinin
təzahürünə çevrildi.Cəlilabad
Rayon İcra Haki miyyətinin baş -
çısı Əziz Əzizov Heydər Əliyev
Xatirə parkında Ümummilli Lid-
erin abidəsini ziyarət etdi və
abidənin önünə təzə-tər gül

dəstələri qoydu. Sonra İcra
Aparatının rəsmiləri, hüquq-
mühafizə orqanlarının, icti-
maiyyətin nümayəndələri, mü əs -
sisə və təşkilatların, ali, orta ixti-
sas və ümumtəhsil məktəblərinin
kollektivləri abidənin önünə gül
dəstələri düzdülər. Bütün gün
ərzində Heydər Əliyev Xatirə
parkında Ulu Öndərin əzəmətli
abidəsi önünə gül-çiçək dəstələri
qoyuldu, Dahi Rəhbərin əziz
xatirəsi ehtiramla və məhəbbətlə
yad edildi, ruhuna dualar oxundu.

Daşkəsən rayonunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi ehtiramla anıldı

Cəlilabadda Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin xatirəsi böyük ehtiramla anıldıwww.a
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XRPİ-nin rəisi Azər Muradov, məni,
saxta sənədlə başqasının mül künün
mənimsənilməsində cinayət işi olma -
dığına inandırmağa çalışsa da, heç inan-
mağım gəlmədi.

Qoy belə bir olay, düşmənimin də başına

gəlməsin. Belə ki,yaxından tanıdığım bir
tanışımın təklifi ilə, Maştağa bələdiyyəsi
tərəfindən 07 aprel 2006-cı il tarixində, 33/8
saylı qərarı ilə, Maştağa-Buzovna yolunun
Xanlar ya şayış massivinə tərəf olan və yer-
ləşmə-sxeminə görə 550 metrliyində yer-
ləşən 25x40-ölçüsündə 1000 kv.m torpaq
sahəsi aldım. Və hasarlamaq üçün üç maşın
daş tökdüm. Eyni zamanda tanışım,
xanımının adına, Maştağa bələdiyyəsi
tərəfindən, 2006-cı il tarixli, 33/7saylı qərarı
ilə, Maştağa-Buzovna yolunun Xanlar
yaşayış massivinə tərəf olan və yerləşmə-
sxeminə görə 605- metrliyində yerləşən
20x50- ölçüdə 1000 kv.m torpaq sahəsi aldı. 

-2014-cü ilin aprel ayında, tanışım
xanımının adına olan torpağı satmaq
istədiyini söylədi. Allah xeyr versin dedim. İki
gün keçmişdi ki, mənim daş tökdüyüm  tor-
paq sahəsini satdığını söylədi. Çox söz söh-
bətdən sonra, ağsaqqalına, qarasaqqalına
müraciət etsəmdə, xeyri olmadı.Torpağı alan
adamı çətinliklə də olsa, başa salaraq tor-
pağı geri qaytartdım. 

Tanışımmənə məxsus torpaq sahəmi
hasarlamağa mənə imkan vemədiyi üçün,
məcbur qalıb Xəzər RPİ-nin 2-ci PB-nin rəis-
inə ərizə ilə müraciət etdim. İşi Xəzər RPİ-
nin 2-ci PB-nin tədqiqatçısı Arzuman
İsmayılova həvalə etdilər. Arzuman
İsmayılov operativ şəkildə işi araşdıraraq,
dələduzluq yolu ilə və saxta sənədlə mənə
məxsus torpağı satan tanışımı və Maştağa

bələdiy yəsindən Sahib müəllimi,
nümayəndə kimi dəvət etdi, Maştağa-
Buzovna yolundan, Xanlar yaşayış massiv-
inə qədər olan məsafə metrlə ölçüldü,
nəticədə 550-metrlik məsafə mənə aid olan
yerləşmə-sxeminə uyğun gəldi, 605-metrlik

məsafə tanışımın xanı mının adına olan yer-
ləşmə-sxeminə uyğun gəlsədə,tanışım
bununla razılaşmadı və tədqiqatçının hazır-
ladığı akta qol çəkməkdən imtina etdi. İmza
etməkdən imtina etmənin təsdiqi, müstəntiq
Ülvi Abdillayevin yazdığı protokolda öz əksi-
ni tapır. İşlə bağlı cinayət işi açılsada,
müstəntiq Ülvi Abdullayev həmin əraziyə
baxış keçi rəcəyini, işi axıra qədər düzgün

aparacağına söz versə də, nə əraziyə baxış
keçirtdi, nə də sənədlərin saxtakarlığına
əhəmiyyət veridi. 

Sonda BŞBPİ-dən kimlərinsə tapşırı ğına
əsasən, müstəntiq “işdə cinayət tərkibi
olmadığı üçün rədd edilsin” qərarını verdi.
Və qeyd etdi ki, prokuror və məhkəmə sis-
temlərinə şikayət verə bilərsiniz.

İşlə bağlı hər iki tərəf, XRPİ-nin rəisi

cənab Azər Muradovun yanında olduq və
idarənin rəhbərliyinin tapşırığı oldu
ki,”məhkəmənin qərarına qədər, “mü -
bahisəli” ərazidə heç kim iş görməsin”! 

Lakin tanışım,heç bir tapşırığa məhəl
qoymadan, mənə aid olan Maştağa-Buzov-

na yolunun Xanlar yaşayış massivinə tərəf
olan və yerləşmə-sxemində göstərilən 550-
metrliyində yerləşən 25x40- ölçüdə 1000
kv.m torpaq sahəmi, əlində olan saxta
sənədin yerləşmə-sxemini bir daha saxta-
laşdıraraq, 605- metri, 556-metr edərək
başqa bir vətəndaşa etibarnamə ilə sat-
mışdır. Və XRPİ-nin tapşırığına baxmayaraq
hasar yenidən tikildi. Mən qanunsuz tikilən

hasarın bir hissəsini uçurtdum. İkinci dəfə
torpağı alan Nəzakət adlı vətəndaş, mən -
dən, hasarı uçurtduğu  müçün şikayət etdiyi -
nə görə, tədqiqatçı Elçin Quliyev məni XRPİ-
nin 2-ci PB-nə dəvət etdi. Mən sənədlərimin
əslini təqdim etdim və bəzi sənədlərin təsdiq
edilmiş surətini ona verdim, lakin qarşı
tərəfin saxta sənədi, birdə saxdakar-
laşdıraraq ona təqdim etdiyi sənədin

surətindən başqa sənədi olmadığı üçün,
yenidən cinayət işi başlaması məsələsi
ortaya çıxdı. Yenə gözə görünməz
“qüvvələr” mane oldu və müstəntiq Ülvi
Abdullayev, işdə cinayət tərkibi olmadığını
deyib işi bağladı. Bütün bunlara baxma-
yaraq, saxtakarlığı edən tanışım, hələ başa
düşmür ki, mənə aid olan torpaq sahəsi
yoldan 550-m. aralı və ölçüsü 25x40-kv.metr
ölçüsündədir.  Tanışı mın xanımına məxsus
olan torpaq sahəsi birinci istintaqda 605-
m.20x50-kv.metr olduğu halda, ikinci istin-
taqda 556-m. aralı və ölçüsü 20x50-kv.metr
ölçüsündə göstə ril mişdirdir. Sənədin əslinin
olmaması bir tərəfə, saxta sənəddə olan
imza da,məktəbli şagirdin belə ayırd edə
biləcəyi bir imza ilə saxtalaşdırılıb.

Mən,müstəntiq cənab Ülvi Abdullayevə,
mənə aid olan sənədlərin əslini və natarius
idarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş surətini,
sənədin əsli ilə tutuşduraraq göstərdim və
qeyd etdim ki, diqqətlə baxın, görürsünüz ,
mənim sənədlərim hamısı qaydasındadır,
lakin qarşı tərəfin sənədlərinin qərardan
başqa, heç bir sənədinin əsli yoxdur,
“kopirovkadır” və imzalarda məktəbli
şagirdin ayırd edə biləcəyi qədər saxtadır.
Baxın saxta sənədi birdə saxtalaşdırıb mənə
məxsus torpağı, yenidən etibarnamə ilə
başqa bir vətəndaşa satıb. Bu cinayyət
deyilmi, Cənab Ülvi Abdullayev?

Müstəntiq Ülvi Abdullayev qeyd etdi ki,
burda heç bir cinayət tərkibli iş yoxdur, bu
məsələyə mülki qaydada məhkəmə bax-
malıdır, məhkəməyə müraciət edin.

Məsələ ilə bağlı istintaq idarəsinin rəisi ilə
də görüşdüm, cavab eyni oldu.

Sonda XRPİ-nin rəisi cənab Azər
Muradovun yanında oldum, İstintaq idarəsinin
rəisi və Tədqiqat şöbəsinin rəisi də dəvət
olundu, müstəntiq Ülvi Abdullayevə gostərdiy-
im sənədləri Azər müəllim başda olmaqla, bu
üçlüyə də göstərdim. 

Lakin həmin üçlük: “Burda heç bir cinayət
tərkibi yoxdur, saxta sənədlə, saxta sənədin
saxtası ilə, başqasının mülkünü zəbt edən və
satana biz cinayyət işi qaldıra bilmərik. Bu
məsələyə yalnız məhkəmə baxa bilər və biz
məhkəmənin qərarından sonra, məhkəmə
cinayət tərkibinin olmasına qərar versə, onda
biz cinayət işi qaldıra bilərik! Hörmətli Cən-
ablar, onda belə çıxır ki, kim istəsə ,saxta
sənəd əldə edərək, hətta tanışım kimi, saxta
sənədi saxtalaşdıraraq, istənilən kasıb
təbəqənin mülkünü zəbt edə və yiyələnə
bilər, çünki dediyiniz kimi məhkəmənin qərarı
olmadan polis bu cür saxtakarlığa və ya dələ-
duzluğa qarşı cinayət işi qaldıra bilməz!

Cənablar, məsləhətinizə görə işi
məhkəməyə təqdim etdik, inanırıq ki,

möhtərəm hakimlərimiz ədaləti ədalətlə
dəyərləndirəcək və haqq-ədalət öz yerini
tutacaq!

Düşünürəm ki, məsul şəxslər, Ulu Öndər,
Boyük Heydər Əliyevin ədalətli dövlət quru-
culuğu siyasətinə sadiq qalaraq, ədalətli
qərar çıxaracaqlar.

Tahir Süleyman, “Diplomat” 
qəzetinin baş redaktoru 

SAXTA SƏNƏDLƏ VƏ SAXTA SƏNƏDİN SAXTASI İLƏ BAŞQASININ
MÜLKÜNÜ ZƏBT ETMƏK,  SATMAQ CİNAYƏT DEYİLMİŞ!
Saxta sənədlə, saxta sənədin saxtası ilə, başqasının mülkünü zəbt edən və satana biz cinayyət işi qaldıra bilmərik. Bu məsələyə yalnız məhkəmə baxa bilər
və biz məhkəmənin qərarından sonra, məhkəmə işdə cinayət tərkibinin olmasına qərar versə,onda biz cinayət işi qaldıra bilərik!  XRPİ-nin rəisi Azər Muradov 
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Îro sêşem 09.12.2014 li Selahedîn
birêz Mesûd Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê li rêwresmeke tay-
bet de û bi amadebûna Mistefa
Seyîd Qadir Wezîrê Pêşmerge
û Enwer Hacî Osman Birîkarê
Wezîrê Pêşmerge û hejmarek ji
berpirsên Wezareta Pêşmerge,
bi mebesta bi xêrhatina wan
pêşwaziya wan Pêşmergeyan
kir ku piştî bi cîh gihandina
erkên xwe ji Kobanê veg-
eriyane Herêma Kurdistanê.

Îro sêşem 09.12.2014 li
Selahedîn birêz Mesûd Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê li rêwres-
meke taybet de û bi amadebûna Mistefa
Seyîd Qadir Wezîrê Pêşmerge û Enwer
Hacî Osman Birîkarê Wezîrê Pêşmerge
û hejmarek ji berpirsên Wezareta
Pêşmerge, bi mebesta bi xêrhatina wan
pêşwaziya wan Pêşmergeyan kir ku
piştî bi cîh gihandina erkên xwe ji
Kobanê vegeriyane Herêma Kurdistanê.

Li hevdîtinê de Serok Barzanî
gotarekî pêşkêş kir û têda bi germî bi
xêrhatina wan Pêşmergeyên qehreman
kir ku piştî bi cîh gihandina erk û ras-
pardeyên xwe yên serbazî bi serkeftî
vegeriyane Herêma Kurdistanê. Serok
Barzanî erkê Pêşmerge li Kobanê bi
pîroz û bilind wesif kir û got: " We serw-
eriyekî mezin ji bo xwe û malbat û
welatê xwe tomar kir, şerefa yarmetî-

dana xuşk û birayên me yên li perçeyekî
dinê Kurdistanê li ber we ketiye û eve

serweriyekî gelek mezine". Serok
Barzanî eve jî bi Pêşmergeyan got ku
cihê we li dilê mîlletê Kurde û we serê
me bilind kir û destên we xweş bê.
Serok Barzanî eve jî dûpat kir ku ew
Pêşmergeyên diçine Kobanê û bergiriyê
li xuşk û birayên me dikin nûnerê hemû
Pêşmerge û hemû Kurdistaniyekî dil-
sozin û ragihand ku çûna Pêşmerge ya
Kobanê dijmin tûşî bê hêviyê kir û
destkeft û serkeftineke mezin li Kobanê
pêkhat. Serok Barzanî li dirêjahiya
axaftina xwe de rola Pêşmerge li
rûbirûbûna terorîstan de bilind nirxand û
balkişand li ser wê yekê ku tenê
Pêşmerge kariye êrîşa terorîstan rabigrê
û wan têkbişkîne û eve jî şerefekî
mezine ku bi dest û pazuyê Pêşmerge
ew serkeftin hatine tomar kirin. Serok

Barzanî li axaftina xwe de tekez jî li wê
yekê kir ku li hemû rewşek da nabê

êrîdeya gelê me bişkê û îradeya
gelê Kurdistanê jî xwe li îradeya
Pêşmerge de dibîne û serkeftina
Pêşmerge bi wateya serkeftina
îradeya gelê Kurdistane. Serok
Barzanî li axaftina xwe de behsa
êrîşan û destpêka dirustbûna
Da'îşê kir û eve jî xisterû ku
dijmin wiha bawer nedikir
Pêşmerge û gelê Kurdistanê xwe
bigrin û her wiha cîhan jî
yarmetiya gelê Kurdistanê bide ji
bo wê yekê êrîşî Kurdistanê kir.

Serok Barzanî tekez jî li wê yekê kir ku
xweragiriya Pêşmerge pêgeh û nav û
bangekî bilind ji bo gelê Kurdistanê
pêkanî û ew pêgeh tenê bi xweragirî û
qurbanîdanê nebê bi tu serwet û
samanek dirust nabê. Serok Barzanî li
dirêjahiya axaftina xwe de behsa ewe jî
kir ku li yarmetîdana xuşk û birayên me
yên li Kobanê de berdewam dibîn û got:
"Erkekî neteweyî û nîştîmaniye eger rê
hebêt, xuşk û birayên me yên li Kobanê
pêwîstiya wan bi yarmetiyê hebê em
yarmetiya wan dikin.

Di dawiya axaftina xwe de Serok
Barzanî silav ji canê paqijê wan şehîdên
qehremanan re şand ku li şerê dijî
terorîstan da canê xwe kirine gorî û hêvî
xwest ku xwedayê mezin wan bi bihûşta
xwe şad bike.

Barzanî: Pêşmerge nûnerê hemû Kurdistaniyeke dilsozin

Îro pênçşem 11.12.2014 li
Selahedîn birêz Mesûd

Barzanî Serokê Herêma Kur-
distanê pêşwaziya Nûner û
Serokê Fraksiyonên Turk-
men, Kildan, Aşûr, Siryan û
Ermenên li Parlemena Kur-
distanê kir û li gel wan civînek
li darxist. Îro pênçşem
11.12.2014 li Selahedîn birêz
Mesûd Barzanî Serokê Herê-
ma Kurdistanê pêşwaziya
Nûner û Serokê Fraksiyonên
Turkmen, Kildan, Aşûr,
Siryan û Ermenên li Parleme-
na Kurdistanê kir û li gel wan
civînek li darxist.

Li vê kombûnê da di der-
barê çawayiya diyarkirina

Endamên Komîsyona Bilinda
Hilbijartinên Kurdistanê ya li
Parlemena Kurdistanê kirin û
Nûner û Serokê Fraksiyonên
Turkmen, Kildan, Aşûr,
Siryan û Ermenên li Parleme-
na Kurdistanê nîgeraniya
xwe di derbarê awayê
diyarkirina Endamên Komîsy-
onê û piştguhxistina beş û
daxwaziyên wan yê li
Komîsyona Hilbijartinê bi
Serok Barzanî ragihand. Her
wiha eve jî xistin rû ku hema-
hengî nekirina aliyên

siyasiyên Kurdistanê li gel
pêkhatên neteweyî û oliyan li
meseleya diyarkirina
Endamên Komîsyona Hilbi-
jartinê pêşerojeke xerap
dirust dike û tirsa wê yekê
heye babetên bi vî awayî li
paşarojê jî dûbare bibin.

Nûner û Serokê Fraksiy-
onên Turkmen, Kildan, Aşûr,
Siryan û Ermenên li Parleme-
na Kurdistanê daxwaz ji
Serok Barzanî wekî parêzerê
maf û daxwaziyên pêkhatên
neteweyî û oliyên Kurdistan û
Iraqê kir ku rê li wê bigre
mafên wan yên li komîsyonê
neyê piştgûh xistin û nûner-
ayetiyên rasteqîneyê
pêkhatan li Komîsyonê da
hebê. Her wiha spasiya
Serok Barzanî jî kirin ku her-
dem bi dengê daxwaz û
mafên pêkhatên olî û
neteweyiyan hatiye û girîn -
giyê bi wan dide.

Li beranber da Serok
Barzanî palpiştiya xwe ya
tevahî ji bo daxwazên şanda

mîhvan ragihand û tekez li
wê yekê kir ku awayê diyarki-
rina Endamên Komîsyonê
nedirust bûye û eve jî xisterû
ku ev babet ziyanê bi pêgeh
û nav û dengê Herêma Kur-
distanê digihîne. Komîsyona
Hilbijartinê damezraweyekî
nîştîmaniye û nabê bi hizreke
tenga hizbî muamele li gel da
bê kirin û pêwîste hemû
aliyek beşdariyeke xwe ya
rasteqîne têda hebê û tu
aliyek jî nikare cûdahiya
pêkhatan nûner diyar bike.
Serok Barzanî Nûner û
Serokê Fraksiyonên Turk-
men, Kildan, Aşûr, Siryan û
Ermenên li Parlemena Kur-
distanê ji wê yekê dilniya kir
ku her wekî çawa li proseya
nivîsîna destûra Iraqê da
pêdagîriyê li ser çespandina
mafên pêkhatên neteweyî û
oliyên Iraqê kiriye wiha jî li
palpiştîkirin û parastina
mafên wan de berdewam
dibê. Serok Barzanî eve jî
dûpat kir ku hemû şiyanên
xwe jî ji bo gihîştina çare-
seriyeke guncaw rûdixe.

Îro şemiyê 13 / 12 /
2014`e li bajarê Silêmaniyê
şandek paya bilind ji Yekîtiya
Nîştimanî ya Kurdistanê ligel
Rêkxerê giştî ya Tevgera
Goran Newşîrwan Mustafa
civiya. Şanda YNK`ê ya ser-
dana barageha sereke ya
Tevgera Goran kir li Bajarê
Silêmaniyê ji her yek ji
berpirsê desteya kargêr ê
polîtburoya YNK`ê Mela Bex-
tiyar, endama polîtburoya
YNK`ê Xato Hêro Îbrahîm
Ehmed û Dilêr Seyîd Mecîd
pêk hat. Piştî civîn bi dawî bû
her yek ji Newşîrwan Mustafa
û Mela Bextiyar bi dax-
uyaniyekê ji rojnamevanan re
tekez li ser wê yekê kirin ku
mijarên girîng di civînê de
gotebêj kirin. Di serî de

Newşîrwan Mustafa got;
Civîn û bi teybet piştî ku
herdu aliyan me ligel
hevrêkeftin mor kir û vê
rekeftinê bi mebesta em di

gelek waran de ligel hev
hevkarbin gelek derî vekirin,
asayî bû, her wiha dê rêkefti-
na di navbera me de deriyê
gelek serdanan di navbera
YNK`û Goran de veke, emê
serdana YNK`ê bikin û ewê

serdana Tevgera Goran bikin.
Di  derbarê rêkeftina ku di

navbera Yekîtiya Nîştimanî
ya Kurdistanê û Tevgera
Goranê de ya taybet jib o

pêkanîna hikûmeta herêmî di
parêzgeha Silêmaniyê de û
helwesta aliyên din ji vê
rêkeftinê re, Heval mMila
Bextiyar got: Me beriya çend
rojan serdana mbirayên xwe
di Partiya Demokrat a Kurdis-

tanê kir û wan di bare rêkefti-
na me de, razîbûna xwe anîn
ser ziman û her weha birayên
me yên Yekgirtuya Îslamî û
Komala Îslamî î, bi me re
peywendî kirin û razîbûna
xwe nîşandan û piştîvaniya
xwe jî li wê rêkeftinê kirin.

Mela Mela Bextiyar
dazanîn ku piştî vê yekê, ewê
rêz li wan bigrin û her erkek ku
di stuyê wan  de be, wê bicî
bînin û erkên sereke jî em jê
re amadene û emê li gor wê
bin. Û em wek Yekîtiya Nîşti-
manî ya Kurdistanê û Tevgera
Goranê ti kes û aliyan paşguh
naxin û eger hat xwestin emê
nermbûneke mezintir bi wan
re bikin. PUKmedia

Wezîrê derve yê Tirkiyeyê:
Pêşmerge hêzeke destûrî ye

Wezîrê derve yê Tirkiyeyê di hevpeyvîneke
xwe de dibêje ku, hindî Beşar Esed serokê
Suriyeyê li ser hukim be dê ev dever hertim di
nav rewşeke aloz de be. Wezîrê derve yê
Tirkiyeyê di hevpeyvîna xwe de dibêje ku,
pêşmerge hêzeke destûrî ye. Li gor rojnameya
War, weîzrê derve yê Tirkiyeyê Mevlut
Çavuşoglu di çarçoveya beşdarçkirin di
bernameyeke kanala CNN de beha rewşa
Suriyeyê, Îraqê û derbasbûna pêûmerge bi
rêya Tirkiyeyê bo Kobanî dike û li dor rewşa
Suriyeyê dibêje: - Hindî serokê Suryeyê Beşar
Esed li ser kursiya hukim be dê rewşa deverê

û Rojhilata Navîn hertim ya aloz be. Li dor wan
rexneyên li Tirkiyeê tê girtin ku Tirkiyeyê rê ji
pêşmergeyê Kurdistanê re da derbasî Kobanî
bibe, wezîrê derve yê Tirkiyeyê dibeêje: - Yên
li ser vê pirsê Tirkiyeyê rexne dikin bila arman-
ca rexneyên xwe diyar bikin, pêşmerge hêzeke
destûrî ye û divê çarçoveyê de rê jê re hat dan
di nav axa Tirkiyeyê re biçin Kobanî.

Piştî  heşt mehan waliyê
S i l ê m a n i y ê  d i y a r  b û

Piştî borîna heşt mehan bi ser hilbijartinên
civatên wîlayetên herêma Kurdistanê, îro roja
pêncşemiyê 11.12.2014ê, civata wîlayeta Silê-
maniyê civiya û di civînê de walî û serokê civatê
hatin hilbijartin. Li gor wê lihevhatina pêşwext di
navbera Tevgera Goran û Yekêtiya Niştimaniya
Kurdistanê de hatibû kirin, kandîdê YNKê Aso
Fereydon weke walî û kandîdê Goranê Heval
Ebobekir weke serokê civata wîlayeta Silê-
maniyê bi piraniya dengan hatin hilbijartin. Di
hilbijartinên civatên wîlaye tên herêma Kurdis-
tanê de (30.04.2014) de Tevgera Goran li Silê-
maniyê yekemîn bû û li gor encamê hilbijartina
viyabû waliyê Silêmnaiyê ji Goranê be, lê YNKê
nikarî vê yekê qebûl bike û piştî derbasbûna 8

heyvan, Goran û YNKê li hev kir ku, du salên
yekem walî ji bo YNKê be û serokê civatê jî ji bo
Goranê be, piştî du salan walî dibe ji Goranê û
serokê civatê jî ji YNKê. Lîsta Yekgirtuya Îslamî
û lîsta Komela Îslamî ji civînê derketin û li dijî
rêkeftina YNK û Goranê derketin.  YNK û
Goranê hemû postên wîlayeta Silêmaniyê
50/50 di navbera xwe de dabeş kirine. Hêşta
Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) helwesta
xwe diyar nekiriye.

Hêzên Parastina Şengalê
êrişeke DAIŞ têkşikandin

Jêderên ji çiyayê Şengalê îro şemiyê 13 / 12
/ 2014`e ragihandin ku li çiyayê Şengalê şer û
pevçûnên dijwar birêve çûn û hêzên Parastina
Şengal êrişa terorîstan bi ser çiyayê Şengalê ve
têk şikandin. Jêdereke teybet ji PUKmedia yê re
da xuya kirin ku: Îro sibehê ji berbangê ve
terorîstên DAIŞ
ji devera Gabarî
ya ser bi çiyayê
Şengalê ve ye
êrişî çiyayê
Şengalê kirin, lê
hêzên Parastina Şengalê bersiv dan êrişkaran,
êriş têk şikandin û gelek ziyan bi ser terorîstan de
encam dan. Jêderê diyar kir ku hêja li çiyayê Şen-
galê şer û pevçûn berdewamine û hêzên parasti-
na Şengalê di şer de pêşve diçin. PUKmedia  

Barzanî li gel Turkmen, Mesîhî û Ermeniyên Kurdistanê civiya

Mela Bextiyar: Hemû aliyan piştgirî dan rêkeftina me ligel Goran
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Ş a n d a  j i  b o  s e r d a n a  
Î m r a l î  b e r f e r e h t i r  b û

AVESTA KURD - Piştî hevdîtina şanda
HDP bi cîgirê serokwezîrê Tirkiyê Yalçin Akdo-

gan re, endamê
şandê û parlamenter
HDP yê Istenbulê
Sirri Sureya Onder,
civîneke çapemeniyê
çêkir û têde ragihand
ku hevdîtina wan baş
bû, ewê şanda ji bo
serdana Îmrali fere-
htir bikin û wê di nava

şandê de siyasetvana Kurd Leyla Zana jî cih
bigire. Onder got, piştî hevdîtina bi Ocalan re
ewê biçin Qendîlê û ligel KCK jî bicivin. Yek ji
mijarên sereke ku niha hevdîtin li ser tên kirin
ewe ku serokê PKK bang li gerîlayên partiya
xwe bike ku çekan deynin.

D e z g e h e k e  A v a k i r i n a
Kobanî damezirî  (DENG)

Her çendî șerê Kobaniyê hîn berdewame jî,
lê gelek çalakvan û xemxurên Kurd xwe
amade dikin ji
qonaxa piștî șer re
û bê guman
dubare avakirina
bajêr ew di serê
her pilanekê de
ye. Di vê derbarê
de komek çalak-
vanên Kobaniyê di daxuyaniyekê de, sazkirina
desteyeke serbixwe ji bo dubare avakirina
Kobaniyê ragihandin. Mamosteyê  zanîngeha
Mêrdînê Muselem Talas ku yeke ji damezrên-
erên vê desteyê, ji Dengê Amerîka re ragihand
ku ev desteya han dê bê alî û serbixwe  be, û
ew dê bêhtir berê xwe bide kes û aliyên tekno-
qrat ji bo çêkirina lêkolîn û pirojeyan û
pêșkêșkirina wan bo aliyên navnetewî yên
alîkar. Dr. Talas di hevpeyvîneke xwe de ji bo
Rûdawê got, ku ji bo avakirina Kobanî 6 mîlyar
dolarên emerîkî lazim in. 

Wezareta Pêşmerge hejmara
şehîd û birîndaran eşkere kir

Wezareta Pêşmergeya Hikûmeta Herêma
Kurdistanê radigihîne ku hejmara şehîdên
Pêşmerge li şerê
Da'îş li meha hezî -
rana îsal ve (727)
şehîde. Wezareta
Pêşmergeya Hi kû -
meta Herêma Kur-
distanê radigihîne ku
hejmara şehîdên
Pêşmerge li şerê Da'îş li meha hezîrana îsal ve
(727) şehîde. Wezareta Pêşmerge îro çarşem
daxuyaniyek di vî derbarî de belavkir têda da
zanîn ku (727) kes şehîd bûne û (3564)
Pêşmerge jî birîndar bûne. Her li gor wê ragi-
handinê jî (34) Pêşmerge jî bêseruşûn bûne.

%50 zarokên li Kurdistanê 
j i  day ik  d ib in  koçber in

Zêdetirê ew jinên ku ji bo ji dayikbûnê ser-
dana nexweşxaneya ji Dayikbûna Silêmanî
kirine, ji derveyê bajarê Silêmanî hatine û beşek

ji wan jî koçberin.
Zêdetirê ew jinên ku
ji bo ji dayikbûnê ser-
dana nexweşxaneya
ji Dayikbûna Silê-
manî kirine, ji der-
veyê bajarê Silêmanî
hatine û beşek ji wan

jî koçberin.  Li gor amarên Birêveberiya
Nexweşxaneya Ji Dayikbûna Silêmanî, 10
mehên derbasbûyî ya îsal da 8 hezar nexweş
çûne nexweşxaneya ji dayikbûnê û ji wê hej-
marê 2 hezar nexweş koçberên Ereb û Kurdên
Êzdîne. Birêveberê Nexweşxaneyê dibêje:
"Hinek roj eger 100 haletên ji dayikbûnê hebê,
50 zarok yên koçberane". Li gor amarên fermî
nîvê hejmara Kurdistanê zêdetir ji penaber û
kesên biyanî pêkhatine. rojevakurd.com

Serokê Kurdistanê dibêje
ku, pêşmergeyên Kurdistanê
yên ku niha li eniyên şer in û
li dijî çekdarên rêxistina
terorîstiya DAÎŞ diceng in,
ew kesatiyên salê ne û ji bilî
wan tu kes din ne hêjaye
bibe kesatiyê salê. Piştî
kovara Time ya amerîkayî
ku, yek ji pirxendevantirîn
kovarên cîhanê tê naskirin,
navên çend kesatiyên salê
diyar kir û yek ji wan kesatiya

Mesûd Barzanî serokê Kur-
distanê bû. Li dor kasatiyê
salê û mijara kovara Time,
Mesûd Barzanî serokê Kur-
distanê di hevpeyvîneke xwe
de digel kanalê BBC yê farisî
di bersiva pirsekê de li ser
hilbijartina wî weke kesatiyê
bikarîgerê salê, dibêej:
Pêşmergeyên Kurdistanê li
şûna hemû cîhanê şerê
terorê dikin û DAÎŞê paşve
dibin, ji ber hindê ji bilî pêşmerge tu kes nehêjaye bibe kesatiyê salê

Bi mebesta alîkarîkirina penaberan
û ji bo dabeşkirina pêdiviyên zivistanê,
Komeleya Xêra Lubnanî li gel şandekî
serdana baregeha serekiya Dezgeha
Xêrxwaziya Barzanî ya li bajarê
Hewlêrê kir û ji aliyê Cîgirê Serokê
Dezgehê ve bi germî hate pêşwazî
kirin. Bi mebesta alîkarîkirina penaber-
an û ji bo dabeşkirina pêdiviyên zivis-
tanê, Komeleya Xêra Lubnanî li gel
şandekî serdana baregeha serekiya
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ya li
bajarê Hewlêrê kir û ji aliyê Cîgirê
Serokê Dezgehê ve bi germî hate
pêşwazî kirin. Roja 10/12/2014 bi
mebesta pêşxistina karê hevbeş û
xêrxwaziya li Herêma Kurdistanê, bi
taybetî ji bo wan malbatên penaber,
şandekî Komeleya Xêra Lubnanî ser-
dana baregeha Dezgeha Xêrxwaziya

Barzanî kir û ji aliyê Musa Ehmed
Cîgirê Serokê Dezgeha Xêrxwaziya
Barzanî ve bi germî hate pêşwazîkirin.
Li hevdîtina di navbera her dû aliyan de
tîşk xistin li ser hewlên wan ya ji bo
baştirkirina rewşa penaberên li Herêma
Kurdistanê, bi taybetî li gel hatina dem-

sala zivistanê û sermayê da ku pen-
aber gelek pêwîstî bi sutemenî û cilu-
berg û dabînkirina pêdiviyên din heye.
Li beramber da şanda mîhvan bi
mebesta hevkarîkirina penaberan û
kirîna pêdiviyên wan (44.948$) çil û çar
hezar û neh sed û çil û heşt dolar
bexşîn Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî.
Li beramber da Musa Ehmed Cîgirê
Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî
spasiya Komeleya Xêra Lubnanî kir û
hêvî xwest rêxistinên din jî bi heman
awayî destê alîkarî û hevkariyê bigi-
hînin penaberên li Herêma Kurdistanê.
Her wiha amadehiya Dezgeha Xêrx -
waziya Barzanî ji bo encamdana karê
hevbeş ya bi navê zêdetir xizmetkirina
penaberên li wargehan de nîşanda.

Hejmareke zor li gêncên
bajarê Adene ya li başûrê
Tirkiyê di dema çûna
serokwezîrê Tirkiyê Dawu-
doglu bo bajarê wean çûne
pêşiya karwanên otombêlên
wî û bi diruşma (Daweu-
doglu dahênerê şer û
tevlîheviyêye) daxwaz kirin
ku ji bajarê wan derkeve
derve. Malpera Xeber 3 a
Tirkî belav kiriye ku, hej-
marek zor ji gêncên bajarê

Adenê ya li başûrê Tirkiyê
dema ku Dawudoglu çû
bajarê wan xwepêşandanek
berfereh têde nerazîbûna
xwe li hemberî siyasetên
Oglu û hikûmeta Tirkiyê li
rojhilata navîn nîşan dan û bi
druşma (Dawudoglu dahên-
erê şer û tevlîheviyêye û em
naxwazin tu were bajarê me)
çûn li pêşiya karwanê
otombêlên wî rawestiyan.

Amaje bi bi wê yekê jî

kireiye ku
h ê z ê n
ewlekariyê
yên Tirkiyê
d e m i l d e s t
ketine ser
rihê xwe -
pêşanderan
û hejmarej ji
x w e p ê  -
şanderan jî
destgîr kirine û ew berve
cihekî nediyar ve birine.

Kanalê behsa wê yekê jî
dike ku hejmartek ji ew gên -

cên hatine dest gîr kirin jî
keçikin. Arîn Kamiran

Piştî ku wezareta berevanî
ya Êraqê bi hawara daxwazên
eşîreta Bonimir ên li parêzge-
ha Enbarê ve çûn. Çek û teqe-
menî bo wan çand, serokê
rêxistina çekdarên eşîreta
Bonimir radighîne ku ew bi
çi awayî çek û teqemenî
ku ji wan re hatiye şandin
wernagrin. Neîm Keaud,
ku yek ji cengewerên
binavû bang ên eşîretê ye
ragihand ku. Ew çek û
teqemeniya wezareta bere-
vanî ya êraqê jibo çekdarên

eşîreta mere şandine tenê 70
çekên biçûk cura kilaşînkof  û

60 parçe çekên dine ne ku
jeng girtîne û bi kêr nayên, em

jî nikarin bi ew çekên kevnar û
biçûk û jengbûyî rûbirûyê

çekên giran ên
terorîstên DAIŞ bibin,
jiber ku tero rîstên DAIŞ
çekên giran û debabe
û curên doçka û top bi
wan re heye. Ji bo vê jî
me ew çek wernegir-
tiye û me daxwaza
çekên girantir kiriye ku

bo me bişînin, eger na e me
curên çekên ku şandine tenê

bo ahengan tê bikaranînê. 
Her weha ragihandiye jî

ku: Pêwîste hikûmeta Êraqê
di wê bare de hest bi
berpirsyartiyên zêdetir bike û
berevaniyê li tevahiya axa
Êraqê bike. Terorîstên DAIŞ di
yek meha borî de zêdetir li
500 endamên eşîreta Bo nimir
ku di nava wan de jin û zarok
û pîr jî hebûn gulebaran kirin û
eve jî piştî wê yekê hat ku wan
red kir ku alîkariya DAIŞ bikin
yan biçin nava rêzên wan. 

PUKmedia/Saman Elî

Ev sê mangin Kobanê li
berember êrişa çeteyên rêxisti-
na terorê DAIŞ  li berxwe dide ,
berxwedana Kobanê ne bi tenê
li Kurdistanê û navçeyê lê li
serenserî cîhanê deng ve, di
encama vê berxwedana bê
hempa çeteyên DAIŞ gelek
windahî dane. Ajansa
Rojavayê Kurdistanê ANHA
bîlançoya şerê sê mangan li
Kobanê eşkere kir û da xuya
kirin ku di encama şerê sê
mangan de şervanên Kurd 4 jê
emirên bi navê Cund El-Aah,
Esed Elah, Ebû El-Eskerî û
Ebû Mihemed El-Mesrî jî di nav
de 2 hezar û 951 çete hatin
kuştin. Her wiha 14 tang, 10 jê
doçka li ser bi giştî 88 tirmpêlên
leşkerî, 17 tirmpêlên  bi
madeyên teqemeniyê barkirî, 3

kamyonên bombebarkirî
berî bighêjin armanca xwe,
4 jê bombebarkirî bi giştî 23
motrosklêt, 18 doçka, 3
hawan, 2 tirmpêlên hamer
hatin ruxandin. Di heman
demê de hêzên YPG'ê 170
çekên kilaşinkov, 24 BKC,
32 ARBC, 3 çekên M16, 20
dorpîn, çekek sekvaniyê,
hawanek, 21 çekên kesan, 3
dimançe, 38 rext, 205
bombeyên destan, tivingek
nêçîrê, 11 mayîn, çekek AKC,
alaveke bombeya kesan, 7
bêtêl û gelek cebilxane dest-
serkirin. Wekî ajansê da xuya
kirin ku di berxwedana Kobanê
ya sê mangan de  jê 5 şer-
vanên ku çalakiyên fedayî pêk

anîn bi giştî 248 şervanên
YPG'ê û YPJ'ê jiyana xwe ji
dest danê. Di nava
berxwedêrên ku nav û deng di
cîhanê de vedan Fermandara
tabûrê ya YPJ`ê Arîn Mîrkan ku
di 5'ê cotmehê de çalakiya
fedayî li meşte Nûrê pêk anî. Di
heman pevçûnan de 15 şer-
vanên Odeya Burkan El-Firat û
hêzên Asayîşê jî bi qehremanî

şer kirin û jiyana xwe jidest
dan. Derbarê pêşketinên dawî

de li qada şer da xuya
kirin ku hêzên YPG`ê
riya ku çeteyan ji bo
teqwiyekirina hêzên yên
di bajar de ku ji Reqa û
Til Ebyedê ya di gundê
Hilincê re xistin destê
xwe. Her wiha hêzên
YPG'ê di herdû bereyên
şer ên Kobanê rojhilat û

başûr de pêşketinek mezin
bidestxistin. Her wiha li derveyî
bajar jî hêzên YPG'ê çalakiyan
li dijî çeteyan pêk tînin. Di 29'ê
mijdarê de hêzên YPG'ê oper-
syona herî mezin a di
berxwedana 3 mehan de li
darxistin û di encamê de hêzên
YPG`ê taxa Botana rojhilat ji
çeteyan rizgar kirin. PUKmedia 

Barzanî: Ji bilî pêşmerge tu kes 
nehêjaye bibe kesatiyê salê

Tirkiye: Xwepêşander li hemberî Dawudoglu derketin

Komeleya Xêra Lubnanî 44.948 $ dibexşê D.X.B.

Eşîreta Bonimir çekên Êraqê red dike

Li Kobanê di sê mangan de 2951 çete hatine kuştin
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Li Pirsûsê ya ser bi parêzge-
ha Riha ve ye li Bakûrê Kurdis-
tanê ku hejmarek mezin ji pen-
aberên Kobanê hembêz kiriye,
ji bo penaberên Kurd ên Kob-
naê bi alîkariya Herêma Kurdis-
tanê kampek hate avakirin û wê
li kampê nêzî 5000 kes bimîne.
Li Kampê ji bo zarok dest bi

xwendinê bikin amadekarî têne
kirin, ew amadehî niha bi dawî
bûne û di demeke kurt de nêzî
800 zarokên Kobanê dê li
kampê bên perwedekirin.

Berpirsyarê kampê Mehmet
Kayhan daxuyanî da nûçegi-
hanê AAyê û diyar kir ku ew
mêvanên xwe yên ji Kobanêyê

hatine di 500 konî de
vedixûnin û ji bo çare-
seriya pirsgirêkên wan jî
dixebitin.

Kayhan destnîşan kir
ku di demeke kurt de
zarokên ku di kampê de
dimînin dê bi kurdî perw-
erdehiya xwe bidomînin û
wiha pê de çû: "Piştî ku
me cihên nû ava kirin hej-
mara kesên ku di kapmê

de dimînin gihîşt 5 hezar kesî û
ji kampên herî mezin yek jî ev e.
Di nav hefteyekê de dibistana
ku me ava kiriye dê vebibe û
dest bi perwerdehiyê bike. Me
hin mase û kursî jî temîn kirin û
di konên ku dê wek dibistan bên
bikaranîn de bi cih kirin. Di nav
hefteyekê de em ê dest bi per-
werdehiyê bikin. Niha bi qasî
800î xwendekarên me hene."

PUKmedia / AA 

Li derûberên Serêkaniyê
şervanên Yekîneyên Parastina
Gel YPG`ê li dijî çeteyên DAIŞ
du çalakî lidarxistin. Rewange-
ha mafê mirof a Sûrî raghand ku
di encama du êrişên YPG`ê li
baragehên çeteyên DAIŞ de 16
çete kuştin,rewangehê da xuya

kirin ku di heyama 24
demjimêrên dawî de YPG`ê li
başûr û başûr-rojavayê
Serêkaniyê li nêzî gira Ebu
Bekir û gundê Resim El-Hce li
çekdarên rêxistina terorê DAIŞ

çalakî pêk anîn. Rewangehê
her wiha da xuya kirin ku der-
barê ziyaniyên YPG`ê ti agahî
nîn û diyar kir ku yekîneyên
Kurd êvara şemiyê li derûberê
gundê Til Ehmed a ser bi Til

Hemîs ve ye bi topan
baragehên çekdarên
DAIŞ lê bicih bûne top-
barankirin û li gorî
zaniyariyan  di encamê
de terorîstek ku ser bi
DAIŞ ve ye hatiye
kuştin. PUKmedia 

Li Serêkaniyê 16 terorîst hatine kuştin

Fermandarê operas -
yonên Bexdadê aşkira
kir ku alîkarê waliyê
Diyaleyê hatiye destgîr
kirinê. Şeva borî
13/12/2014 fermandarê
operasyonên Bexdadê
di beyannamekê de rag-

ihand ku fewca 2 ya lîwaya 6`ê
polîsê federal karîne alîkarê bi
navê waliyê Diyale a ser bi
grupa terorîstên DAIŞ li
navçeya Xezaliyê li rojavayê
Bexdadê destgîr bikin. Her

weha diyar jî kiriye ku çendîn
(Flaş mêmorî) li gel wî hatine
desteser kirin û hinek ji wan jî
girteyên vîdeoyî ên kiryarên
terorîstî jî têde bûne. Li gor
beyannameyê hêzên ewleka -

riyê ên Bexdadê li navçeya
(Hey Besatîn û Hey Firat) du
cebxaneyên terorîstên DAIŞ
desteser bikin ku çek û teqe-
menî têde bûne û di nava wê de
jî bombeyên bi desst çêkirî û
yên çandiniyê jî hebûne.

PUKmedia/Hozan Rustem

Deme Newşêrwan Mistefa
serokê Tevgera Giranê ji YNKê
veqetiya û cudabû, tevgerek nû
û ”modern” bi navê Tevgera
Goran pêkanî û ew bi xwe  bê
hilbijartin bû serokê wê tevgerê.
Navê xwe kir Goran ku qaşo
sîstema herêma Kurdistanê
biguherin û hertim endamên wê
Tevgerê digt ”eygorîn”.

Tevgera Goran yekemîn car
di 25.07.2009ê beşdarî di hilbi-
jartinên parlamentoya Kurdis-

tanê de kir û nêzîkî 25 kursiyên
parlamentoyê bi dest xistin û ev
rêjeya ji bo tevgerek nû rêjeyek
nepêşbînî kirîbû. Tevgera
Goran a bi serokatiya Newşêr-
wan Mistefa beşdarî di
kabîneya heftem de nekir û li
parlamentoya Kurdistanê xwe
weke opozisyon îlan kir.

Di hemû civînanên parla-
mentoya Kurdistanê, tevegra
Goran rexneya PDKê û YNKê
dikir ku, her du parityên desthi-

latdar hemû posteyên îdarî di
navebra xwe de 50/50 dabeş

kirine. Tevgera Goran PDK û
YNK bi partiyên kilasîk û

nedemokaratîk wesif dikirin û ji
cemawerê xwe re digot ku,
qaşo PDK û YNKê hurmetê jien-
camên hilbijartinan re nagirin û
bi kêfa dilê xwe postên îdarî yên
herêma Kurdistanê di navbera
xwe de dabeş dikin. Ango serê
ziman û binê zimanê tevgera
Goranê rexneya partiyên hîngê
desthilatdar bûn. Lê gelo nuha
çi qewimî? Çi çê bû? Çima
tevgera Goran hurmet ji
encamên hilbijartinan re negirt û
wê jî digel YNKê hemû
posteyên îdariyên wîlayeta Silê-

maniyê bi 50/50 di navbera xwe
de dabeşkirin. Çima Goranê ji
YNKê re negot: Me di hilbijarti-
nan de zêdetir deng bi dest xis-
tine û divê dabeşkirina postan li
gor encamên hilbijartinan be. Li
gor encamê hilbijartinan viya bû
waliyê Silêmaniyê ji tevgera
Goran be, lê çi qewmî Goranê
du sal bi du sal digel YNKê
parve kir? Eve bû encamê
rexneyên Tevgera Goranê? Ka
gelo we çi guhert? We xwe
xapand û endamên xwe jî
xeyalşikestî kirin.

Dilşad Şaban Cîgirê Serokê
Lîjneya Samanên Sirûştî û
Uze(Enerji) ya li Parlemena
Kurdistanê ragihand, li sê salên
pêş de wê Kurdistan gaz
bişîne Ewrûpa, lê belê
wekî hengava yekem
wêstgehên kehrebaya
navxo dibine gaz û paşê
gazê wê bişîne derve.

Dilşad Şaban Cîgirê
Serokê Lîjneya Samanên
Sirûştî û Uze(Enerji) ya li
Parlemena Kurdistanê
ragihand, li sê salên pêş de wê
Kurdistan gaz bişîne Ewrûpa, lê

belê wekî hengava yekem wêst-
gehên kehrebaya navxo dibine

gaz û paşê gazê wê bişîne
derve. Şaban ragihand: Ewrûpa
venaşêre ku çavê wî li gaza

sirûştiya Herêma Kurdistane, li
van demên derbasbûyî de li gel
Konsolê Fransa me civînek
hebû, Konsolê Fransa ji me re
got ji bo pirkirina pêdiviyên wan
çavê Ewrûpa li gaza Herêma
Kurdistane.

Her wiha Dilşad Şaban got:
"Li gor wan zanyariyên ku min ji
Wezareta Samanên Sirûştî wer-
girtine, li sê salên pêş de li rêya
Tirkiyê ve gazê dişînin Ewrûpa,
lê belê wekî hengava yekem
wêstgehên kehrebayiyên Kur-

distanê dikin gaz û paşê gazê
dişînin derve.

Li Kurdistanê 
3 Trilyon m3 gaz heye

Pîsporekî li warê neft de
eşkere kir ku Herêma Kurdis-
tanê dikare ji bilî neftê pişta xwe
bi dahata gaz bibestê, ji ber ku
sê tirilyon metirsêca(m3) gaz li
Herêma Kurdistanê heye,
dikarê bi heman awayê neftê
bifroşe welatên cîhanê.

Pîsporekî li warê neft de
eşkere kir ku Herêma Kurdis-
tanê dikare ji bilî neftê pişta xwe
bi dahata gaz bibestê, ji ber ku

sê tirilyon metirsêca(m3) gaz li
Herêma Kurdistanê heye,
dikarê bi heman awayê neftê
bifroşe welatên cîhanê. Newzad
Muhendîs pîsporeke di warê
neftê de ragihand, li Herêma
Kurdistanê da sê trilyon
metirsêca gaza siruştî heye, li
sala (1998) ve ji aliyê kompanya
Dana Gaz ve li çend navçeyeke
Kurdistanê tê derxistin. Her
wiha got: ”Ew gaza li Kurdistanê
heye cûreyekî gelek başe û bi
gaza şîrîn tê bi nav kirin û tu
bandorekî li ser boriyên veguh-
estinê û kêlgehan nake”.

Hikûmeta federal a Êraqê
ragihand ku wê Emerîka di
heyama vê mange balafrên
F-16 yên Êraqê ji Emerkîma
kirîne radestî Bexdadê bike.

Berdevkê mekteba ragi-
handinê ya serokwezîrê Fed-
eral Said El-Hedîsî ji kenala
Sumeriyê news re da xuya
kirin ku Emerîka wê di heya-
ma vê mangê de yekem bal-
afira F-16 rasdestî balafir-
vanên Êraqê yên li yek ji
baragehên Emerîka perw-
erdê dibînin bike.

El-Hedîsî pê de çû û got:
Wezîrê Berevaniya Emerkîa
Chuck Hagel di serdana xwe
ya dawî de bo Bexdadê tekez
li ser wê yekê kir pêwîste bi
lez hêzên ewlekariyê yên
Êraqê bêne biçekkirin û pişt-
girî bo bênte kirin, her wiha
da xuya kirin ku wê piştgiriya
Emerîka ji bo Êraqê bê sînor

be. El-Hedîsî her wiha tekez
kir ku Emerîka bi radestkirina
balafiran pabende û wê ev
balafir piştî ku radestî bal-
afirvnaên Êraqê bne kirin, yek
ser bi ser esmanên Êraqê de
dest bi firînê bikin.

Hêjayî gotinê ye ku
wezareta Berevaniya Emerî-
ka ji ber metirsiyên ewle -
kariyê radestkirina balafirên
F-16 bo hikûmeta Federal a
Êraqê paşve xist û hêşt haya
vê demê. PUKmedia / Ajans

Alîkarê waliyê Diyale hatiye destgîr kirin

Rexneyên Tevgera Goran nebûn kiryar

Çavê Ewrupa li ser gaza Kurdistanê ye

Waşinton wê balafirên F-16 radestî Êraqê bike

Pirsûs:Li kampa bi alîkaiya H.Kurdistanê 
hate avakirin perwerde wê bi Kurdî be

Parêzgarê Kerkûkê Dr.
Necmedîn Kerîm dibêje: Pêwîste
digel rêxistinên navnetewî bo
penaberan têkelî bikin. Îro li
bajarê Kerkûkê, di avahiya parêz-
gariyê de, pêşwazî li Batriyakê
Keldanî yê li Êraqê û Cîhanê
Lewîs Rofaîlê yekemîn Sako û
şandeya bi wî re ji aliyê parêz-
garê Kerkûkê Dr. Necmedîn
Kerîm ve hat kirin. Her weha li ser
rwewşa koçber û penaberên

mesîhî yên ku jio navçeyên li jêr
destê DAIŞê reviyane û bune
koçber ji tirsa hovîtiya
terorîstan yên li deşta
Mûsilê hat gotûbêj kirin.
Her weha Dr. Necmedîn
Kerîm tekez kir ku Batir-
yark Sako ew nûnerê
Kerkûkê ye û heya niha jî
her nûnere û piştîvanê
mezin ji me re ye û rola wî
di biratî û pêwen diyên

pêkha tên Ker  kû kê bi hev re mina
xwîşk û bira û girêdana wan bi

Jêderekê diyar kir ku, Şêx
Meaz El Xetib, niha kandîdê herî

xurte ji bo ku bibe serokwezîrê
Sûriyê, Rûsya jî piştgiriya wî dike
û hikûmeta Sûriyê germ nêzîk
dibe. Serokê berê yê Îtîlafa
Opozyona Sûriyê, Şêx Meaz El
Xetîb, got, armanca serdana wî ji
bo Mosko ew bû ku careke din
dosta Sûriyê bîne ser maseyê û
di rojevê de bohêle. El Xetîb got,
wî û rayedarên Rûs li ser gelek

pirsa li hev kirin. Yek ji wan pirsên
sereke ku li ser li hev kirine, ewe
ku dezgehên hikûmetê xerab
nebin û Sûriyê neyê perçekirin, û
şerê terorîzm û taîfiyetê were
kirin. Serokê berê yê Itîlafê tekez
li ser wê yekê kir, ku şexsê Beşar
Esed ji Rûsya re ne girîng e,
pişrsgirêk niha ewe wê çawa ê
were dîtin ku Esed ji destelatê bi
dûrkeve, ev jî jî bi riya goftûgoyan
dikare were çareserkirin.

Dr. Necmedîn Kerîm: Bila peywendî ji bo hevkariya koçberan bê kirin

FLAŞ: Kandîdê serokwezîriya Sûriyê ye
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2014 yılının en başarılı kadınlar
sıralamasında Ezdi kadın parlamenter
Viyan Daxil ve Kobanê’de direnen Kürd
savaşçı kadınlara ilk sırada yer verildi.

BasNews / Haber Merkezi – 2014
yılının en başarılı kadınlar sıralamasın-
da  Ezdi kadın parlamenter Viyan Daxil
ve Kobanê’de direnen Kürd savaşçı
kadınlara ilk sırada yer verildi. 

CNN sitesinde “2014 yılının başarılı

kadınları” başlığı altında yayınlanan
sıralamada Viyan Daxil ve Kobanêli
kadınlar ilk sıralarda yer aldı. 

“2014 yılının kadınlar için geçen yıl-
lardan daha iyi oldu dersek yanlış olur.
Çünkü terörist guruplar Irak, Suriye ve
Nijerya’da kadınları kaçırdılar, seks köle-
si yaptılar. Ama 2014 yılı aynı zamanda
direnen kadınların yılı oldu. Bu kadınlar
bize mutlubir geleceğe giden yolun zor-

luklarla dolu olduğunu gösterdiler”
denilen ve Nobel ödüllü Memale

Yusifzay ve kadın sanatçıların da bulun-
duğu sıralamada ilk sıra Viyan Daxil ve
Kobanêli kadınlara verildi. 

Kobanêli kadınlara ilişkin olarak
“eminiz, IŞİD Kobanê’ye saldırdığında
böylesi bir direnişle karşılaşacağını,
kendisine karşı direnenlerin üçüte birinin
kadınlar olduğunu bilemezdi” denilen
yazıda Viyah Daxil ile ilgili olarak, “bu
Ezdi kadın parlamentoda yaptığı konuş-
mada tüm dünyanın dikkatını IŞİD’in
katlettiği Ezdilere çekti” deniliyor. (d.z) 

Irak'ın Samarra ve El-
Mutasım bölge lerinde 120 IŞİD
üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
BasNews/ Haber Merkezi -
Irak’ın Samarra ve El-Mutasım
bölgelerinde 120 IŞİD üyesinin
öldürüldüğü bildirildi. Irak Savun-
ma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamada, Salahaddin iline
bağlı El-Mutasım kasa basının,

hava destekli ordu birlikleri
tarafından düzenlenen operasy-
onla geri alındığı belirtilirken, 60
IŞİD üyesinin öldürül düğü belir-
tildi. Irak emniyet güçlerinden alı-
nan bilgiye göre, Salahaddin
vilayetine bağlı Samarra böl-
gesinde El-Haşdu’ş-Şabi Şii mil-

isleri ile IŞİD öncülüğündeki
silahlı gruplar arasında çıkan
çatışmalar sonucu 60 IŞİD
üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
Otorite boşluğunun yaşan dığı
Irak’ta, IŞİD öncülü ğündeki
silahlı grupların haziran ayında
Musul başta olmak üzere bazı

kentlerin kontrolünü ele geçirme -
sinin ardından, ülkenin çeşitli
yerlerinde IŞİD ile Peşmerge
Güçleri ve gönüllü Şii milis
destekli güvenlik güçleri arasın-
da çatışmalar sürüyor. Irak
ordusu ve ABD’ye ait hava
unsurları da bir süredir IŞİD’in
kontrolündeki bazı hedeflere
hava saldırıları düzenliyor. (r.z)

Şengal Dağı’nda IŞİD’e
karşı savaşan gönüllü Ezidi Kürt

savaşçıları, Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi Şehitler Bakanlığı
tarafından resmi olarak
peşmerge statüsüne alındı.

Şengal Dağı’nda IŞİD’e karşı
savaşan gönüllü Ezidi Kürt
savaşçıları, Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi Şehitler Bakanlığı
tarafından resmi olarak peş -
merge statüsüne alındı. IŞİD’in
Şengal ilçesine saldı rılarından
kaçan binlerce ezidi Şengal
Dağı’na sığınmıştı. Halen dağda
bulunan yaklaşık 8 bin Ezidi’den
eli silah tutan herkes gönüllü
savaşçı olmuştu.Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi Şehitler Ba -
kanlığı da aldığı kararla gönüllü
savaşçıları resmi olarak peş -

merge statü süne aldı. Konuyla
ilgili Rûdaw’a konuşan Şengal
Dağı’ndaki Peşmerge Komutanı
Aşti Koçer, “Zaten tüm Ezidi Kürt
savaşçılar peşmerge tarafından
organize edilip silahlandırıldı”
dedi. Şengal Dağı’nda sayıları 3
bin dolayında olan Ezidi
savaşçılar, 6’şar kişilik gruplar
halinde hareket ediyor. IŞİD
örgütü, 4 ayı aşkın süredir 10
bine yakın Ezidi Kürt’ün bulun-
duğu Musul’un Şengal ilçesin-
deki Şengal Dağı’na saldırılar
düzenliyor. Dağ, Peşmerge
Güçleri ve Ezidi Kürt savaşçıları
tarafından korunuyor.

PDK ile YNK terör listesinden çıkarıldı
Amerikan Kongresi yoğun diplomatik uğraşlar ve taraflar arasındaki

görüşmeler ardından PDK ve YNK'nin 'Kara Liste'den çıkarılmasına karar
verdi. BasNews/HaberMerkezi - Ame ri -
kan Kongresi yoğun diplomatik uğraşlar
ve taraflar arasındaki görüşmeler ardın-
dan PDK ve YNK’nin ‘Kara Liste’den
çıkarılmasına karar verdi.  Amerika Dış -
iş leri Bakanlığı Irak ve İran Danışmanı
Brett McGurk yaptığı bir açıklama ile,
Amerikan Kongresi’nin, Kürdistan
Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’ni (YNK) ”Terör
Listesi”nden çıkarmayı öngören yasayı onayladığını söyledi.  ”Her iki
tarafa uygulanan haksızlık ve adaletsizliğin düzeltilmesi bizi mutlu
etmiştir” diyen Brett McGurk, kararın ABD’yi ziyaret etmek isteyen Kürdler
önünde engel olan uygulamaları da karldıracağını belirtti. (z.c) 

İmralı heyeti, Kandil
temaslarının ardından hükümet
yerine devlet görevlileriyle
biraraya geldi. Görüşmeye sür-
priz bir şekilde MİT Müsteşarı
Hakan Fidan’ın da katıldığı
öğrenildi. Taslak metnin
med yaya yansımasıyla
oluşan tahribat üzerine
HDP sessiz diplomasi
kararı aldı.

BasNews/HaberMerkezi
- İmralı heyeti, Kandil
temas larının ardından
hükümet yerine devlet
görevlileriyle biraraya geldi.
Görüşmeye sürpriz bir şekilde
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın
da katıldığı öğrenildi. Taslak
metnin medyaya yansımasıyla
oluşan tahribat üzerine HDP
sessiz diplomasi kararı aldı.
Yeni Şafak’tan Çetiner Çetin’in

haberine göre, Kandil’in görüş-
lerini aldıktan sonra dün
Başbakan Yardımcısı Yalçın
Akdoğan ile görüşmesi bekle-
nen İmralı heyeti bir sürprizle

karşılaştı. Heyetin MİT Müs -
teşarı Hakan Fidan ile görüş -
tüğü öğrenildi. HDP heyetinin,
KCK yönetimine Öcalan’ın
hazırladığı taslak ve Hükümetin
yol haritasına dair görüşlerini
aktardığı bildirildi. 

İmralı heyeti, Kandil te -
maslarının ardından Türkiye’ ye
döner dönmez kendi arasında

toplantı yaparak yol
haritasını paylaştı.
Heyet görüşmenin
ardından hükümet
yerine devlet
görevlileri ile
görüşmeler gerçek-
leştirdi. 

G ö r ü ş m e l e r e
MİT Müsteşarı
Hakan Fidan’ın da

katıldığı öğrenilirken, Kan dil’in
çekinceleri ve süreç ten beklen-
tileri devlet heyetine iletildi. 

Taslak revize edeilecek 
İmralı heyeti ile görüşen

devlet heyetinin ardından İmralı
Adası’na giderek Öcalan ile

görüşeceği kaydedildi. Öcalan
ile Fidan ve beraberindeki
heyetin yapacağı görüşmede
Öcalan’ın hazırladığı 66 mad-
deli taslak metin ile Hükümetin
hazırladığı metin üzerinde
konuşulacağı ve revize edilmiş
yeni bir metin ile sürecin
devamlılığı sağlanacak. Bu
görüşmenin ardından hafta
sonu HDP heyeti de İmralı’da
Öcalan ile görüşecek.
Öcalan’ın, heyet aracılığı ile
sürece ilişkin çağrıda bulu-
nacağı öğrenildi. 

Sessiz Diplomasiye geçiş 
HDP heyeti ile hükümet

arasında resmi temas gerçek-
leştirilmezken, dolaylı temaslar-
da ise hükümetin HDP’li vekil-
lerin konuşmalarından duyduğu

rahatsızlığı muhataplarına ilet-
tiği öğrenildi. 

HDP Milletvekili Sırrı Sürey -
ya Önder tarafından Öcalan’ın
taslağının tamamının heyetin
Kandil dönüşünde açıklanacağı
kamuoyuna duyuruldu. HDP
heyetinin, Hükümet ’ten gelen
rahatsızlık mesajları ve Ön -
der’in kamuoyunda farklı yönde
algılanacak açıklamaları, med -
yada çıkan haberler ve yarattığı
tahribat nedeniyle, Öcalan’ın
barış taslağının kamuoyu ile
paylaşılmamasına karar verildi.
HDP kulislerinde taslağın
tamamını açıklama yetkisinin
Öcalan’da olduğu, istekte
bulunması halinde Kandil’in
taslağın tamamını açıklayabile-
ceği belirtiliyor.  (z.c)

İmralı heyeti ile sürpriz görüşme

IŞİD, Irak’ın batısındaki
Anbar'a bağlı bazı köy ve
beldeleri daha ele geçirdi. Eyalet
Meclisi, Eyalet Valisi Ahmet
Duleymi’yi görevden aldı.

BasNews / Haber Merkezi –
IŞİD, Irak’ın batısındaki Anbar’a
bağlı bazı köy ve beldeleri daha
ele geçirdi. Eyalet Meclisi, Eyalet
Valisi Ahmet Duleymi’yi
görevden aldı. Anbar Eyaleti
Meclis Başkanı Sabah Kerhut,
Bağdat hükümetinden, IŞİD’in
eyaletteki ilerlemesinin durdurul-

ması için kara ve hava birlik-
lerinin takviye edilmesini istedi. 

Sabah Kerhut, Irak’ın
Sumeriye Televizyonu’na
yaptığı açıklamada, Irak
Meclis Başkanı Selim Ciburi
ve Başbakan İbadi’nin
ofisiyle telefon görüşmeleri
yaptığını ve eyaletteki duru-
mun aciliyetini kendilerine
aktardığını ifade etti. Kerhut,
hükümetin kendisine kara

birlikleri gönderileceği ve hava
saldırılarını sıklaştıracağı sözü

verdiğini de sözlerine ekledi.
Anbar Meclis Başkanı, IŞİD’in
Anbar eyaletinin birçok böl-
gesinde saldırı başlattığını
belirtti. Kaynaklar, IŞİD’in
Ramadi’nin 12 kilometre
batısındaki Cebhe köyünü ele
geçirdiğini aktardı. 

Samarra’da 135 IŞİD men-
subu öldürüldü 

Irak ordusu Cuma akşamı
yaptığı açıklamada, Selahaddin
eyaletinde daha önce IŞİD’in
eline geçen iki bölgeyi geri

aldığını ve 135 IŞİD mensubunu
öldürdüğünü açıkladı. Sela-
haddin Vali Yardımcısı Şalan
Kerreym, IŞİD’in Mekşife böl-
gesinin yarısından fazlasını
elinde bulundurduğunu söyledi.
Kerreym, Selahaddin’in etrafın-
da Şii gönüllülerin desteğindeki
Irak ordusuyla IŞİD arasında şid-
detli çatışmaların yaşandığını
ifade etti. AFP, IŞİD’in Samarra
yakınlarında bir Irak helikopterini
düşürdüğünü ve 2 kişinin
öldüğünü bildirdi. (d.z) 

Peşmerge Güçleri Şengal Dağı'nın
doğu yamacında bulunan Şeyh Hasan
Türbesi'ni ele geçirmeye çalışan IŞİD
mensuplarını vurdu. Saldırıdan sonuç ala-
mayan IŞİD mensupları geri çekildi.

BasNews/HaberMerkezi - Peşmerge
Güçleri Şengal Dağı’nın doğu yamacında
bulunan Şeyh Hasan Türbesi’ni ele
geçirmeye çalışan IŞİD mensuplarını

vurdu. Saldırıdan sonuç alamayan IŞİD
mensupları geri çekildi. 

IŞİD mensupları dün Şengal Dağı’nın
doğu yamacına düşen Şeyh Hasan
Türbesi mevkiine yönelik kapsamlı bir
saldırı başlattı. Konu hakkında Bas-
News’e konuşan Şengal Asayiş Müdür-
lüğü eski yöneticilerinden Akid Sediq
Xurki, Peşmerge Güçleri’nin saldırıya

karşılık verdiğini ve 8 saat süren bir
çatışma yaşandığını söyledi. 

Aynı zamanda gönüllü
Peşmerge olarak da Şengal dağın-
da bulunan Akid Sediq Xurki, yağışlı
havayı fırsat bilerek Şeyh Hasan
Türbesi’ni ele geçirmeye gelen
IŞİD’lilerin başarısız olduklarını
söyledi. Xurki çatışmalarda 10 IŞİD
üyesinin öldürüldüğünü ve en az
15’in de yaralandığını aktardı. (z.c)

IŞİD Anbar’da ilerliyor

Ezdi Türbesi’ne saldırı sonuçsuz kaldı

120 IŞİD’li öldürüldü

3 bin Ezidi savaşçı peşmerge kadrosunda

2014’ün en başarılı kadınları: Daxil ve Kobanêli kadınlar
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Kürdistan Bölge Başkanı
Mesud Barzani, Times der-
gisinin yılın kişisi seçimlerini
değerlendirerek ’’yılın kişisi
cephede IŞİD’e karşı savaşan
Peşmergelerdir’’ dedi.

BasNews/Haber Merkezi –
Kürdistan Bölge Başkanı
Mesud Barzani, Times der-
gisinin ‘yılın kişisi’ seçimlerini

değerlendirerek ’’’yılın kişisi’
cephede IŞİD’e karşı savaşan
Peşmergelerdir’’ dedi.  Dün -
yanın en ünlü ve saygın dergi-
leri arasında sayılan Amerikan
Times dergisi, Kürdistan Bölge
Başkanı Mesud Barzani’yi ‘yılın
kişisi’ne aday göstermişti.

Seçici ve editöryal kurul, Ebo-
la’yla savaşan sağlık görevlileri-

ni ‘yılın kişisi’ olarak seçmişti.
Konuyla ilgili BBC Farsça’nın
sorularını yanıtlayan Kürdistan
Bölge Başkanı Me sud Barzani,’’
Kürdistan Peş mer geleri tüm
dünya adına terörle mücadele
ediyor ve IŞİD örgütüne karşı
savaşıyor. Onlar dünyanın en
değerli ve en etkili ki şisidir’’
ifadelerini kullandı. (r.z) 

Peşmerge Helgurd Kuvvetleri
Komutanı Musa Gerdi, IŞİD'e
karşı savaşta üstünlüğün
Peşmerge Güçleri'nde olduğu nu
belirterek, örgütün tüm cephel-
erde kendini savunacak gücünün
de kalmadığını ifade etti.
Peşmerge Helgurd Kuvvetleri
Komutanı Musa Gerdi, IŞİD’e
karşı savaşta üstünlüğün
Peşmerge Güçleri’nde olduğu nu
belirterek, örgütün tüm cephel-
erde kendini savunacak gücünün
de kalmadığını ifade etti. Bas-

News’e konuşan Guwer Cephesi
Peşmerge Helgurd Kuvvetleri
Komutanı Gerdi, kendilerine tali-
mat verilmesi halinde ilerleyişler-
ine devam edeceklerini
belirterek, ”Tüm hazırlıklarımız
tamamlanmış durumda. Her an
operasyona hazır pozisyondayız.
Düşman operasyonlarımıza
karşılık verecebilecek halde
değil. Talimat verilmesi halinde
ilerlemeye hazırız” dedi. Yaklaşık
bir aydır Guwer savaş ceph-
esinde bulunduğunu belirten

Musa Gerdi, IŞİD’e karşı savaşta
üstünlüğün Peş merge’de
olduğunu, kontrol ettikleri alanlar-
da güvenliği sağ ladıklarını ve
halkında yavaş-yavaş evlerine
döndü ğünü söyledi. 

IŞİD halkı zorla silah 
altına alıyor 

IŞİD’in kendini savunabile-
cek gücünü dahi yitirdiğini dile
getiren Komutan Gerdi, ”Şimdi
Musul’la aramızda sadece 18
km mesafe var. Örgüt silahlı
unsur larını savaşa yakın cephel-

erden şehir merkezine çekmiş.
Şimdi ön saflarda zor ve tehditle
silah altına alınan siviller var.
Bulunduğumuz yerlerde coçuk-
ları silah alsın diye tutuklanan
babalar var. IŞİD’in işgali altında
bulunan alanlarda yaşayan halk
en küçük bir fırsatta örgütten

kaçmaya, örgüte karşı çıkmaya
hazır” ifadelerini kullandı. Koal-
isyon güçleri ile aralarında çok
iyi bir koordine olduğuna dikkat
çeken Musa Gerdi, IŞİD’in
bölgeden temizlenmesinde hava
saldırılarının büyük etkisi
olduğunu da sözlerine ekledi. 

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardım-
cısı Kubat Talabani Bağdat Hükümeti’nin
sadece Şiileri temsil ettiğini ve Irak’ın üç
bölgeye ayrılması gerektiğini savundu.
BasNews / Haber Merkezi – Kürdistan
Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubat Tal-
abani Bağdat Hükümeti’nin sadece
Şiileri temsil ettiğini ve Irak’ın üç bölgeye
ayrılması gerektiğini savundu.  Amerika’-
da yayın yapan PBS televizyonuna
konuşan Kürdistan Bölgesi Başbakan
Yardımcısı Kubat Talabani Irak Hükü -
meti’ne sert eleştirilerde bulundu.  Kubat
hükümetin tekçi zihniyetinin değişmesi

gerektiğinin altını çizerek, Suni Arapları
silah zoruyla devlette ittiat etmeyeceğini,
hükümetin tüm kesimleri kucaklıyacak
politiklar üretmesi gerektiğini söyledi.
Kubat Talabani Haydar İbadi hüküme-
tinin Şii bir hükümet olduğunu belirterek,
‘’ Irak’da  hükümet istikrarı sağlanmak
istiyorsa eğer, Suni Arap yerleşim yer-
lerinde siyasi yönetimde Suni temsil-
cilere daha fazla yer vermelidir’’ dedi.
Talabani, Irak’ın kalıcı istikrara kavuş-
ması için 3 bölgeye ayrılması gerektiğini

vurguladı: ‘’ IŞİD Irak’daki siyasi ve
askeri boşluktan faydalanarak bu kadar
güçlendi. Daha önce Biden’in Irak’ın 3
bölge biçinde örgütlenmesine dönük bir
fikri vardı. Bencede Irak Suni, Şii ve
Kürdler biçiminde 3 bölgeye ayrılırsa
bölgede istikrar daha fazla sağlanabilir.’’
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden daha
önce Irak’da kalıcı istikrara kavuşması
için Irak topraklarının Suni, Şii ve Kürd-
lerin yaşadığı 3 ayrı bölgeye ayrılması
gerektiğini savunmuştu.(d.z) 

Ezdi Kürdlere yardım için
çalışan Irak parlamentosunun
tek Ezdi üyesi Viyan Daxil,
Washington’da temaslarda
bulundu. BasNews / Haber
Merkezi – Ezdi Kürdlere yardım
için çalışan Irak parlamentosu-
nun tek Ezdi üyesi Viyan Daxil,
Washington’da temaslarda
bulundu. 

Irak Parlamentosunun tek
Ezdi üyesi olan Viyan Daxil
Amerikanın Sesi Kürdçe
bölümüne konuştu. Ezdi

halkının tehlikede olan  daha
fazla yardım edebilmek için
çalışıyor. Yetkililerle buluşmak
için Washington’a gelen Daxil,
gelişmeleri “uzun ve acılarla
dolu tarihimizde insanlarımızı
bekleyen en büyük kriz” olarak
değerlendirdi.   Daxil’e göre,
Ezidiler tarihlerindeki en büyük
krizi yaşıyor. Viyan Dakhil
3,000’den fazla Ezdi’nin esir
tutulduğunu, Şengal Dağı’nda
birçok ailenin IŞİD’li savaşçılar
tarafından mağdur edildiğini ve

yarım milyona yakın kişinin
Irak’ın kuzeyindeki özerk Türk
bölgesindeki kamplarda olum-

suz şartlarda yaşadığını söyle-
di. Kadın milletvekili, acil yardım
çağrısında bulundu. Ağustos
ayında Şengal Dağı’nda kur-
tarılmayı bekleyen Ezdiler’e
Amerika öncülüğündeki bir kur-
tarma ekibi yardım etmişti.
Daxil, bu kurtarma çalışmaların-
meydana gelen helikopter
kazasında yaralaralanmış,hala
koltuk değnekleriyle yürüyor.
Daxil, Kürd peşmerge güçleriyle
birlikte Şengal’de IŞİD’e karşı
direnmeye devam eden küçük
bir gruba silah yardımında
bulunulmasını istiyor. 

Ancak IŞİD’in Ezdi kadın ve
kızlara yaptığı zulüm tüm
dünyanın dikkatini çekmiş
durumda. Daxil bu dikkatin der-
hal eyleme dönüştürülerek,
Ezdiler’in serbest bırakılmasını
istiyor. Irak’ta saldırılarına
devam eden IŞİD Ezdi erkekleri
öldürürken, kadın ve kızları da
kaçırıp, köle olarak kullanıyor.
Son zamanlarda IŞİD’den gelen
açıklamalar, kölelerin maruz
kaldığı zalim saldırıların boyu-
tunu ortaya çıkarıyor. IŞİD göre
dinsiz olan Ezdiler köle olmayı
hak eden bir toplum. (d.z) 

Barzani: ‘Yılın kişisi’ cephede savaşan Peşmergelerdir

Talabani: Irak 3 bölgeye ayrılmalı

‘Ezdiler tarihindeki en büyük krizi yaşıyor’

TBMM Genel Kurulu’ndaki
bütçe görüşmelerinde HDP Mil-
letvekili Hasip Kaplan,
hükümetin güvenlik paketini
protesto etmek için kürsüye
sapanla çıktı. BasNews/Haber
Merkezi - TBMM Genel Kuru-
lu’ndaki bütçe görüşmelerinde
HDP Milletvekili Hasip Kaplan,
hükümetin güvenlik paketini
protesto etmek için kürsüye
sapanla çıktı. Kaplan, zarfın
içinden çıkardığı mermi ve kap-

sülü göstererek, “Sizin güvenlik
paketiniz işte bu. Mermiye kap-
süle ceza yok, şu sapana var.
Kuş musunuz ki korkuyor-

sunuz? Demokrasi böyle korun-
maz” dedi. Hasip Kaplan,
Başbakan Yardımcıları Yalçın
Akdoğan, Numan Kurtulmuş ve
Ali Babacan’a sapanı göster-
erek, “Sapanın cezası 4 sene,
tabancanın cezası 1 sene. Sizin
hükümet kuş mudur korkuyor”
dedi. TBMM Genel Kurulu’nda
bükçe görüşmelerinin ikinci
turunda söz alan HDP Şırnak

Milletvekili Hasip Kaplan, sarı
bir zarf ile kürsüye geldi. Konuş-
masının sonunda zarfın içinden
Kaplan, gaz kapsülü ve sapan
çıkarttı. Kapsülleri gösteren
Kaplan, ardından eline sapanı
alarak komisyon sırasında otu-
ran Başbakan Yardımcıları
Yalçın Akdoğan, Numan Kurtul-
muş ve Ali Babacan’a sapanı
göstererek, “Güvenlik paketi

mermi cezası yok. Gaz kapsülü
kafada patlasa cezası yok. Ben
de bir sapan göstereceğim.
Sapan 4 sene, tabancanın
cezası 1 sene, sizin hükümet
kuş mudur korkuyor sayın
Akdoğan. Kuş mudur hüküme-
tiniz. Güvenlik hukukla, İnsan
hakları, demokrasi, adalet ile
korunur. Adaletin olduğu yerde
barış olur” dedi. (r.z) 

ABD Kongresi, Başkan
Barack Obama'ya Irak ve
Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele
kampanyasını genişletme yetkisi
de tanıyan, 584 milyar dolar-
lık 2015 yılı savunma
bütçesini onayladı. BasNews
/ Haber Merkezi - ABD Kon-
gresi, Başkan Barack Oba-
ma’ya Irak ve Suriye’de
IŞİD’e karşı mücadele kam-
panyasını genişletme yetkisi
de tanıyan, 584 milyar dolar-
lık 2015 yılı savunma bütçesini
onayladı. Temsilciler Meclisi’n-

den geçen hafta 119’a karşı 300
oyla geçen tasarı, bugün de

Senato’dan 11’e karşı 89 gibi
yüksek oy farkıyla kabul edildi.

Tasarı, Başkan Obama’nın imza-
sıyla yürürlüğe girecek. 

Savunma bütçesinde
IŞİD’e karşı hava saldırıları
için 5 milyar dolarlık bütçe
öngörülüyor. Irak’a bin
500’e kadar ek Amerikan
askeri gönderilebilmesini
de sağlayan tasarıyla,
Irak’a eğitim ve donanım
yardımı için de 1,6 milyar

dolar ayrılıyor.  Tasarı ayrıca
Pentagon’a, Suriye’deki ılımlı

muhaliflere eğitim ve donanım
temini etme yetkisi de sağladı.
Önceki yetki veren kanunun
süresi 11 Aralık’ta dolmuştu.
Genel anlamda tasarı Amerikan
ordusu için 521,3 milyar dolar,
yurt dışı operasyonlar için ise
63,7 milyar dolar bütçe öngörüy-
or. Bütçede IŞİD’le mücadeleye
5 milyar dolar, Ebola salgınıyla
mücadeleye de 5,4 milyar dolar
ayrıldı.  Ancak Obama hüküme-
tinin 2015 harcamalarının

tümünü kapsayan 1,1 trilyon
dolarlık yıllık bütçe tasarısı
henüz ABD Senatosu’ndan
geçmedi. 100 kişilik senatoda
Başkan Obama’nın politikalarını
eleştiren çok sayıda Senatör
bulunuyor. Bütçedeki tartışmalı
kalemlerin başında, ABD’deki
göçmenlerin statüsünü ve
sınırdışı edilme koşullarını etk-
ileyen düzenleme geliyor.  Eğer
bütçe senatodan geçerse, Eylül
2015’e dek hükümetin tüm har-
camalarına yeşil ışık yakılmış
olacak. (d.z) 

HDP’li Kaplan’dan güvenlik paketine sapanlı protesto

ABD Kongresi IŞİD’le mücadeleye 5 milyar dolar bütçe ayırdı

Peşmerge Komutanı: IŞİD’in kendini savunabilecek gücü de kalmamış
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Президент Курдистана
Масуд Барзани провел встре-

чу с членами парламента Кур-
дистана – представителями

разных этнических и рели-
гиозных компонентов курдско-
го региона Ирака, в том числе
туркмен, халдеев, ассирийцев
и армян.  В ходе встречи депу-
таты выразили протест по
поводу недавнего создания
избирательной комиссии Кур-
дистана, членами которой
стали только представители
основных политических пар-

тий парламента. Президент
Барзани тепло приветствова-
ли парламентариев, и отклик-
нулся на просьбу делегатов
разрешить эту ситуацию. 

Президент заявил, что
мозаика общества Курдиста-
на может стать только более
драгоценной от участия в
политической жизни региона
всех компонентов его сообще-

ства. Президент разделил
озабоченность делегации по
поводу отсутствия полного
представительства в новой
избирательной комиссии и
пообещал сделать все воз-
можное, чтобы внести поправ-
ки в законодательство, с тем,
чтобы в ее составе были
представлены  халдеи, асси-
рийцы, туркмены и армяне.

Иракские туркмены призы-
вают Багдад снабдить их ору-
жием для борьбы с "Ислам-
ским государством" (ИГ) и
защиты своих земель. Об это
заявил лидер "Иракского турк-
менского фронта", Аршад
Салихи. "Наша первоочеред-
ная задача состоит в борьбе с
боевиками ИГ, которые захва-
тили ряд туркменских рай-
онов", сказал Салихи, доба-
вив, что джихадисты изменили
баланс между различными
этническими группами в цент-
ральных и северных районах
Ирака после захвата спорных
территорий с многонациональ-
ным населением.

Салихи заявил, что его
фракция, которая не всегда
была в ладах с курдскими
группами в Киркуке из-за обо-
юдных территориальных пре-
тензий, официально попроси-
ла Багдад о военной помощи,
чтобы противостоять суннит-
ским экстремистам в туркмен-

ских районах. Он добавил, что
иракское правительство имеет
"позитивное" отношение к
вооружению "Туркменского
фронта", но опасает-
ся, что куры высту-
пят против такой
сделки. "Я призываю
наших курдских
братьев не препят-
ствовать вооруже-
нию туркмен. Курды
должны быть увере-
ны, что наши пушки
не будут использо-
ваны против них",
сказал Салихи в
интервью "Rudaw". Во время
своего визита в Киркук, про-
шедшего во вторник, спикер
иракского парламента Салим
аль-Джубури призвал к воору-
жению арабских и туркменских
племен провинции против ИГ.

"Мы требуем вооружения
арабских и туркменских пле-
мен провинции для противо-
стояния ИГ", заявил он на

совместной пресс-конферен-
ции с губернатором Киркука,
Наджмалдином Каримом.

Курды с подозрением отно-

сятся к повышению туркмен-
ского влияния в богатом
нефтью Киркуке, который
иракские курды, туркмены и
арабы считают своим.

В 2003 году после падения
режима Саддама Хусейна
курдские силы безопасности
вошли в город и с тех пор
составляют значительную
часть местных сил безопасно-

сти. Сам город рассматривает-
ся в иракской конституции как
часть "спорных территорий".
Как гласит главный документ
страны, судьба этих земель
должна решаться на референ-

думе, во время кото-
рого их население
должно проголосо-
вать, какую адми-
нистрацию оно
предпочитает: ирак-
ского правительства
или Регионального
правительства Кур-
дистана. 

"Мы хотим
решать проблемы.
Если вы утверждае-

те, что Киркук является исклю-
чительно курдистанским горо-
дом, то мы имеем право ска-
зать, что Киркук является турк-
менским городом. Но мы дума-
ем, что Киркук - иракский
город", сказал Салихи, крити-
куя местных курдских чиновни-
ков, называющих Киркук горо-
дом Курдистана. Курды исто-
рически рассматривали Киркук

в рамках своей родины, где
они жили вместе с различными
этническими группами, в том
числе с туркменами и араба-
ми. 

Но политика последова-
тельного силового вытесне-
ния, практиковавшаяся в
последние десятилетия ирак-
скими правительствами, изме-
нила национальный баланс
населения города: десятки
тысяч курдских семей были
переселены в другие районы,
в то время как арабские семьи
перевезены в Киркук. "При
всем уважении, Киркук – турк-
менский город согласно нашей
истории и нашему пониманию
этого вопроса", сказал Салихи,
предупредив, что его партия
не пойдет на "компромисс в
этом принципиальном вопро-
се". "Это не только мое мне-
ние, это мнение любого турк-
мена, хотя это правда, что у
нас в Киркуке есть курдские и
арабские братья, и мы не
будем отрицать их существо-
вание", добавил он.

Иракский министр жилищ-
ного строительства и рекон-
струкции сообщил, что боевики
"Исламского государства" (ИГ)
уничтожили более 56 мостов в
провинциях Дияла, Анбар,
Салахаддин и Ниневия, ущерб
от чего в общей сложности
исчисляется шестью миллиар-
дами долларов США. "Хотя
большинство мостов были раз-
рушены боевиками ИГ, некото-
рые из них были уничтожены
из-за столкновений между
иракской армией и боевиками",

заявил министр Тарик Хаикани
в минувшее воскресенье. "Нам
нужно много денег, чтобы вос-
становить эти мосты, а также
повторно подключить основ-
ные дороги. Федеральное пра-
вительство должно обеспечить
специальный бюджет для этого
проекта". Хаикани также
сообщил о значительном ущер-
бе в секторе электроэнергетики
на захваченных экстремистами

территориях, обозначив его в
почти миллион долларов.
После нападения боевиков ИГ
на провинцию Ниневия в июне
2014 года ими была захвачена
большая часть ее территорий.
Иракская армия покинула эти
районы, оставив военную тех-
нику и тяжелое вооружение. "С
помощью групп лояльных бое-
виков, а также курдских сил
пешмерга, земли будут очище-

ны от "Исламского государства"
и вернулся обратно под наш
контроль", заявил министр.

В настоящее время в Ирак-
ском Курдистане находятся около
2 миллионов беженцев, заявил в
пятницу представитель "Демокра-
тической партии Курдистана" в
России. "В настоящее время в
Иракском Курдистане насчитыва-
ется около 2 миллионов бежен-
цев. Они прибыли в основном из

внутренних районов Ирака", ска-
зал Хошави Бабакр на прошед-
шей в Москве пресс-конференции
в пресс-центре "Россия сегодня".
Представитель партии также
добавил, что поток беженцев
начался, когда экстремистская
группировка "Исламское госу-
дарство" (ИГ) начала свое наступ-
ление против курдов и иракской
армии, когда многие были вынуж-
дены бежать из Мосула, Диялы,
Тикрита, Анбара, из всех суннит-
ских провинций, в том числе
шииты, туркмены и другие нацио-
нальные меньшинства". Бабакр

добавил, что ситуация с беженца-
ми в Иракском Курдистане ухуд-
шается с наступлением зимы. "В
Курдистане горные районы.
Ночью температура значительно
понижается. Жизнь в лагерях не
так проста". Гуманитарная ситуа-
ция в Ираке значительно ухудши-
лась, так как джихадистская груп-
пировка ИГ, которая ведет борьбу
с сирийским правительством с
2012 года, захватила контроль
над Мосулом в Ираке, а в июне
объявила о создании исламского
халифата на всех территориях,
попавших под ее контроль.

Стоимость фьючерсов на сырьё
марки Brent обновила шестилетний
минимум, цена опускалась на 5,5
процента — до 65 долларов 48 цен-
тов за баррель. Такими же темпами
(на 5,5%) снижается стоимость
нефти WTI, за баррель дают 62 дол-
лара 43 цента. Агентство "Россия
сегодня" передаёт, что это связано с
новостями о рекордных скидках,

которые для стран Азии решила
объявить национальная нефтяная
компания Ирака SOMO. Бочка

нефти азиатским потребителям в
январе будет обходиться дешевле
на 4 доллара. Это, по данным агент-
ства Bloomberg, крупнейшая скидка
на углеводородное сырьё за
последние 11 лет. Кроме того,
иракская компания снизила цену
для американских покупателей на
30 центов и увеличила поставки в
Европу. Ранее о серьёзных скидках
на нефть для США и Азии объявила
и государственная компания Сау-
довской Аравии Saudi Aramco.

Е з и д с к и е  б о й ц ы  г о т о в ы  
к  о с в о б о ж д е н и ю  Ш а н г а л а

Министерство пешмерга Регионального правитель-
ства Курдистана (КРГ) завершило подготовку первых
формирований вооруженных сил езидов в рамках опера-
ции по освобождению езидского курдского города Шангал
(Синджар), захвачен-
ного боевиками
"Исламского госу-
дарства" (ИГ) в авгу-
сте этого года.  Это
650 мужчин, прошед-
ших обучение, воору-
женных и дислоциро-
ванных в горах Шанга-
ла. "Бойцы получили
военно-боевую подготовку в нескольких лагерях Дохука, в
том числе в "Zawita" и "Atrush"", сообщает в интервью
"Rudaw" один из полевых командиров. "Еще 1000 продол-
жают получать подготовку в лагерях Дохука".

Членами этих войск стали представители езидского
сообщества Шангала и мосульской равнины, покинувше-
го свои земли под натиском исламистских боевиков. "Мы
являемся более опытными бойцами, так как знаем гео-
графию области, что дает нам преимущество в бою",
говорит один из солдат, прошедших более чем двухме-
сячную подготовку и готовых вместе с силами пешмерга
принять участие в освобождении своих территорий от
террористов ИГ. kurdistan.ru

Президент Барзани встретился с депутатами – представителями этнических и религиозных компонентов Курдистана

Туркмены просят оружие, чтобы присоединиться к борьбе против ИГ

Министр строительства и реконструкции: Исламское 
государство причинило ущерб Ираку на $ 6 млрд.

Курдистан приютил 2 млн. беженцев

Мировые цены на нефть снижаются 
из-за устроенной Ираком распродажиwww.a
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12 декабря, в одиннадцатую
годовщину со дня кончины
общенационального лидера
Гейдара Алиева, обществен-
ность Азербайджана посещает
Аллею почетного захоронения.
Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев побывал там и воз-
ложил венок к могиле своего
отца. Главу государства сопро-
вождали члены его семьи,
представители высшего поли-
тического руководства страны
и члены парламента Азербай-
джана. Прозвучал государст-
венный гимн Азербайджана.
Сегодня в течение дня к мемо-
риалу Гейдара Алиева будут
приходить видные обществен-
ные деятели, интеллигенция. В
Президиуме Национальной
Академии наук Азербайджана
(НАНА) 11 декабря состоялась
научная конференция "Учение
национальной государственно-
сти общенационального лиде-
ра Гейдара Алиева и современ-
ность " по случаю 11-летней
годовщины со дня смерти
общенационального лидера
Гейдара Алиева.

Как сообщили АзерТАдж в
центральном аппарате Прези-
диума НАНА, в мероприятии
приняли участие руководители
научных учреждений, ученые и
специалисты. Выступивший со
вступительным словом прези-
дент НАНА, академик Акиф
Ализаде рассказал об истори-
ческих заслугах великого обще-
национального лидера Гейдара
Алиева перед азербайджан-
ским народом. Вице-президент
НАНА, академик Иса Габиббей-
ли выступил с док ладом "Неза-
висимый Азербайджан: от Гей-
дара Алиева к Ильхаму Алие-
ву". На конференции были
также заслушаны и другие
доклады.

11 декабря в Центре Гейда-
ра Алиева состоялся вечер
классической музыки, посвя-
щенный памяти общенацио-
нального лидера азербайджан-
ского народа. На нем побывали
официальные лица правитель-
ства, деятели культуры и пред-
ставители общественности. На
концерте выступил Азербай-
джанский государственный
симфонический оркестр имени
Узеира Гаджибейли. На вечере
прозвучали симфоническая
поэма Кара Караева "Лейли и
Меджнун ", симфонические гра-
вюры "Караван" Солтана Гад-
жибекова, симфонический
мугам "Раст" Ниязи и третья
часть 5-й симфонии Дмитрия
Шостаковича.

11 декабря в Музейном
центре в Баку открылась фото-
выставка "Гейдар Алиев в объ-
ективах Анатолийского агент-
ства и АзерТАдж", состоящая
из хранящихся в архивах Ана-
толийского агентства Турции и
Азербайджанского государст-
венного телеграфного агент-
ства (АзерТАдж) фотографий о
жизни и деятельности великого
лидера Гейдара Алиева.
Выставка, посвященная 11-й
годовщине со дня кончины
великого лидера Гейдара Алие-
ва, организована Анатолийским
агентством и АзерТАдж при
поддержке Института Юнуса

Эмре Бакинского центра турец-
кой культуры.

Азербайджанский полито-
лог, депутат Милли Меджлиса
Айдын Мирзазаде отметил, что

во время руководства Гейда-
ром Алиевым советским Азер-
байджаном "была оказана госу-
дарственная забота в развитии
науки, культуры, а также
довольно высоко вырос уро-
вень благосостояния народа".
"Во время его президентства
благодаря его обдуманной
политике Азербайджану уда-
лось стабилизировать положе-
ние на азербайджано-армян-
ской фронтовой линии, добить-
ся прекращения огня", - под-
черкнул эксперт.

"Были проведены реформы
в экономике, которые обо-
шлись для рядового азербай-
джанца без шоковой терапии.
Стабилизировалась нацио-
нальная валюта манат. Были
проведены большие реформы
в правовой системе, в госу-
дарственном управлении.
Были созданы новые рабочие
места. Укрепились отношения
Азербайджана с соседними
государствами, укрепилась его
роль в мировой политике.
Одним словом, азербайджан-
ский гражданин в лице Гейдара
Алиева видел мудрого руково-
дителя, человека, сделавшего
много для современного Азер-
байджана, прокладывавшего
путь для будущего азербай-
джанской государственности", -
заявил Мирзазаде. По мнению
политолога, Гейдар Алиев
высоко ценил отношения с
соседними государствами,
особо он выделял отношения с
Россией.

"У него было очень много
друзей, единомышленников в
России. Благодаря ему были
решены все проблемы, кото-
рые существовали до него
между Россией и Азербайджа-

ном. Страны стали решать
совместные вопросы, были
внедрены новые азербайджа-
но-российские экономические
проекты, отношения между

нашими государствами стали
более чем дружественными. И
взаимопонимание достигалось
на всех уровнях. Было оказана
забота в сохранении русско-
язычной среды в Азербайджа-

не. Русские школы получили
поддержку в Азербайджане.
Азербайджанский гражданин и
дальше стал близко знакомить-
ся с процессами, происходящи-
ми в России, лучшими приме-
рами российской культуры. Не
зря Гейдара Алиева и в Азер-
байджане, и в России называют
архитектором современных
отношений Азербайджана и
России", - подчеркнул эксперт.

"Думаю, что политика Гей-
дара Алиева - это хороший при-
мер для молодых руководите-
лей государств, для государст-
венных политических деятелей
в мудром решении тех про-
блем, которые стоят перед
государствами, в вопросах
решения проблем, дружествен-
ных отношений между соседни-
ми государствами", - резюмиро-
вал Мирзазаде. Своими воспо-

минаниями о Гейдаре Алиеве
поделился и член обществен-
ной палаты, политолог Сергей
Марков. Он отметил, что встре-
чался с Гейдаром Алиевым,
когда тот работал еще в Москве
в конце 80-х. "Было видно, что
это очень сильный человек,
которому предстоит еще боль-
шая работа", - сказал полито-
лог.

По его мнению, роль Гейда-
ра Алиева в истории Азербай-
джана огромна. 

"Он является создателем
азербайджанской государст-
венности, и я считаю, что он по
сути является первым прези-
дентом Азербайджана. 

Ведь до него Азербайджан
хоть и получил независимость,
но фактически погрузился в
двухуровневую войну. Во-пер-
вых, это война с Арменией за
Нагорный Карабах, а во-вторых
- война между внутренними
кланами, которая вела к разру-
шению института государствен-
ности, социальной системы. И
роль Гейдара Алиева в том, что
он остановил обе эти войны. В
итоге Азербайджан получил
шанс создать государственные
институты заново", - отметил
член общественной палаты.

Он также заметил, что при
Гейдаре Алиеве были сделаны
две важнейшие вещи для уста-
новления государственных
институтов. "Первое - была
восстановлена добыча нефти и
газа, а сектор экономики выве-
ден на новый уровень, что в
конечном итоге привело к тому,
что Азербайджан получил
очень хорошие ресурсы для
роста уровня жизни людей.

Второе - Баку стал строиться", -
обратил внимание Марков,
добавив, что Баку для Азербай-
джана играет более важную
роль, "чем Москва для России,
Париж для Франции или Анка-
ра для Турции".

"Третье - он смог так воспи-
тать сына - Ильхама Алиева,
что тот смог стать продолжате-
лем его дела. Ильхам Алиев
сочетает государственную
силу, высокий уровень культу-
ры и образования, которые поз-
воляют ему быть просвещен-
ным правителем. К тому же, у
него хорошая семья. И первая
леди Азербайджана Мехрибан
Алиева, и их дети - не какие-
нибудь бездельники, как у мно-
гих. Они действительно служат
на благо республики, очень
много вкладывают в благотво-
рительность, и это во многом

результат того воспитания,
которое им дал Гейдар Алиев.
Все это делает Гейдара Алиева
величайшим деятелем", - счи-
тает политолог. По его словам,
Гейдар Алиев также сыграл
"неоценимую роль в отноше-
ниях России и Азербайджана,
хотя поначалу здесь были и
противоречивые моменты".

"Гейдар Алиев был обижен
на Москву, которая в конце 80-х
не оценила его работу и
отстранила от должности пер-
вого заместителя председателя
кабинета министров СССР,
даже несмотря на то, что Алиев
был сильным менеджером в
советском руководстве", - ска-
зал член общественной пала-
ты. Кроме того, он выразил уве-
ренность в том, что если бы
Гейдар Алиев остался одним из
ключевых руководителей
Советского Союза, то "может
быть, не случилось бы той тра-
гедии распада огромной стра-
ны".

"Однако хоть у Алиева и
были личные обиды на Москву,
в отличие от многих других
стран, например тех же Латвии,
Литвы, Эстонии, у Азербайджа-
на эта обида не вылилась в
русофобию. В стране осталось
очень высокая роль русского
языка, что является одним из
ключевых факторов, связываю-
щих Россию и Азербайджан
сегодня. Помимо этого, оста-
лись очень большие диаспор-
ные связи, огромная азербай-
джанская диаспора в РФ и
большая русская диаспора в
Азербайджане", - сообщил
Марков, отметив, что у Гейдара
Алиева всегда было очень ува-

жительное отношение к рус-
ской диаспоре. "Русские в
Азербайджане никогда не были
"второсортными" людьми", -
добавил он. Политолог напом-
нил, что после избрания Вла-
димира Путина президентом
между ним и Гейдаром Алие-
вым установились добрые лич-
ные отношения. 

"Путин в какой-то мере рас-
сматривал Гейдара Алиева как
учителя, наставника, у которого
можно поучиться тому, как
нужно выводить страну из
тяжелейших кризисов и восста-
навливать государственные
институты. И когда Путин вос-
станавливал Россию, он очень
многое почерпнул из того опыта
работы, которую перед этим
провел Гейдар Алиев в Азер-
байджане", - заключил Марков. 

vestikavkaza.ru

Мир вспоминает Гейдара Алиева
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В интервью BBC премьер-министр Регионального прави-
тельства Курдистана (КРГ) Нечирван Барзани подтвердил, что
Курдистан намерен продавать 250 000 баррелей нефти в сутки
для федерального правительства Ирака и экспортировать 300
000 баррелей нефти Киркука через трубопровод Курдистана в
Турцию. Комментируя
достижение соглашения
с новым иракским прави-
тельством премьер-мини-
стра Абади, Барзани
заявил репортеру BBC: "У
нас есть новый премьер-
министр [в Багдаде] и
наша политика заключа-
ется в работе с ним".

Отвечая на вопрос, имеет ли КРГ право свободно экспорти-
ровать больше нефти, чем 200 000 баррелей в сутки, он ска-
зал: "В действительности, вне КРГ Ирак не может экспортиро-
вать нефть из Киркука. В дополнение к этому, в Курдистане у
нас есть больше нефти, и да, мы будем экспортировать излиш-
ки". Он также повторил свой призыв о военной помощи к США
и Европе, говоря: "Когда мы просим больше тяжелого оружия,
мы просим у Соединенных Штатов и наших европейских
союзников. Только воздушными ударами невозможно уничто-
жить ИГ [Исламское государство]". Курдские силы ведут войну
с боевиками "Исламского государства" на протяжении более
четырех месяцев. Курдские власти неоднократно обращались к
международному сообществу с призывом поддержать их в
освобождении захваченных исламистами поселков и городов.

Более 700 иракских курдов погибли с
начала боевых действий против ИГ

Более 700 бойцов военного формирования сил иракского
Курдистана "пешмерга" погибли с начала наступления боеви-
ков радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ),
сообщает в среду агентство Франс Пресс. По заявлению пра-
вительства Курдистана, всего с начала июня в ходе вооружен-
ных столкновений с боевиками ИГ погибли 727 бойцов "пеш-
мерга". "Еще 3 тысячи 564 бойца получили ранения", — гово-
рится в заявлении. Около 35 военнослужащих считаются про-
павшими без вести. Неделю назад стало известно, что вторая
группа из 150 бойцов "пешмерга" была доставлена в сирийский
город Кобани на границе с Турцией. Эта группа направлена на
смену 150 бойцам, которые были переправлены в конце октяб-
ря из иракского Курдистана через территорию Турции на
помощь защитникам Кобани, обороняющим город от атак бое-
виков ИГ. Новая группа курдских бойцов оснащена оружием и
боеприпасами. Более двух месяцев
курдские силы самообороны защи-
щают Кобани от боевиков ИГ. С
начала наступления боевиков
погибли более 1000 человек. Около
200 тысяч жителей города бежали в
соседнюю Турцию. На сегодняшний
день под контролем исламистов
находятся несколько районов в
пригороде Кобани и десятки дере-
вень вокруг города. Группировка "Исламское государство"
летом этого года провозгласила создание халифата на захва-
ченных ей обширных территориях Ирака и Сирии. США начали
в августе бомбардировки позиций ИГ в Ираке, а в сентябре
распространили операцию на территорию Сирии без согласия
правительства этой страны, в которой идет гражданская война.
Пентагон заявлял, что в борьбе против ИГ достигнуты "зри-
мые" результаты, однако пока США и союзники не приблизи-
лись к своей цели — полному уничтожению группировки.

Нечирван Барзани: только воздушными
ударами уничтожить ИГ невозможно9 декабря президент Курди-

стана Масуд Барзани провел
встречу с вернувшимися из

сирийского курдского города
Кобани силами пешмерга. 

Президент выразил свою
сердечную признательность
пешмерга и всем курдским
силам, защищающим осажден-

ный "Исламским государством"
(ИГ) город, заявив, в частности,
что войска Иракского Курдиста-

на исполняют почетную задачу
защиты чести и достоинства
народа Курдистана от террори-
стов ИГ в Ираке и Сирии.

Президент Барзани также
заявил, что военные силы Ирак-

ского Курдистана готовы про-
должать оказывать любые
формы поддержки населению

Кобани.  Президент также выра-
зил соболезнования семьям и
близким солдат и офицеров
пешмерга, погибших в боях с ИГ
с начала нападения на Курди-
стан в августе этого года.

В воскресенье утром курд-
ские силы начали атаку на бое-
виков "Исламского государст-

ва" (ИГ) в сирийском курдском
городе Кобани. Пешмерга,
которые обстреливают ИГ, и
YPG ["Отряды народной само-
обороны"] отвоевывают улицу

за улицей", сообщил в интер-
вью "Rudaw" местный чиновник
Идрис Насан.

По его словам, одно-
временно истребители
международной анти-
исламистской коалиции
подвергают бомбарди-
ровке позиции ИГ. "Между
пешмерга и YPG суще-
ствует очень хорошая
координация, и они про-

должают вытеснять ИГ", доба-
вил он. Ранее YPG и пешмерга
контролировали половину горо-
да. Теперь они пытаются пол-
ностью изгнать боевиков, кото-

рые напали на граничащий с
Турцией город в сентябре этого
года. "Основной маршрут
поставок ИГ остается откры-
тым, и они получают помощь
ежедневно", говорит Насан. "Но
они понесли серьезные потери
от атак курдских сил и военно-
воздушных сил коалиции". По
словам чиновника, некоторые
жители Кобани, которые бежа-
ли в сентябре, уже начали воз-
вращаться в город. "Каждый
день десятки мирных жителей
возвращаются в контролируе-
мые курдами районы города",
сказал он. kurdistan.ru

Президент Иракского Курди-
стана Масуд Барзани заявил,
что, по его мнению,
курдские силы пешмер-
га должны быть выбра-
ны в качестве коллек-
тивного "Человека года",
и никто не заслуживает
этого звания более пеш-
мерга.

В интервью персид-
ской службе "BBC" Бар-
зани был задан вопрос о
его реакции на то, что он стал
одним из кандидатов на это зва-
ние по версии журнала "Time"
несколько дней назад. Барзани
ответил, что пешмерга являются
теми, кто борется с "Исламским
государством" (ИГ), и поэтому

заслуживают быть признанными
личностью года. Как заявил Бар-

зани, в настоящее время силы
пешмерга сражаются с террори-
стами ИГ от имени всего мира, и
они доказали всему миру свою
храбрость и силу. 

Как мы уже сообщали, жур-
нал "Time" выбрал Барзани в

качестве одного из кандидатов
на титул "Человека года" - 2014.

Вместе с ним в списке
кандидатов были пре-
зидент России Вла -
димир Путин, основа-
тель компании "Aliba-
ba Group" Джек Ма,
глава компании
"Apple" Тим Кук,
комиссар Националь-
ной футбольной лиги
США Роджер Гудилл

и американская актриса и певи-
ца Тейлор Свифт. Среди коллек-
тивных номинантов были борцы
с вирусом Эбола и протестую-
щие в Фергюсоне. Победителями
стали врачи и медсестры, борю-
щиеся с Эболой.

Представитель Демократи-
ческой партии Курдистана в РФ
Хошави Бабакр рассказал о
положении иракских беженцев,
покинувших свои дома из-за
террористической группировки

"Ис ламское государство". 
По данным эксперта, на

территории Курдистана дан-
ный момент находится около 2
млн. вынужденных переселен-
цев.

Президент Барзани встретился с пешмерга, возвратившимися из Кобани

Кобани: курдские силы начали атаковать

Президент Барзани считает, что титул "Человек года" должны получить пешмерга

8000 женщин находится в рабстве у ИГ
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