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xalqı mübariz və qəhrəman xalqdırKÜRD H.Əliyev

Devlet iz bırakmadan vuruyor20 Yanvar faciəsinin 
görünməyən tərəfləri

Şəhidlər YATMA OYAN, QALX 
AYAĞA, MİLLƏT OY

Sabunçu rayonunun tədris müəssisələrində
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20 Yanvar faciəsinin qurbanları 
Daşkəsəndə də ürək ağrısı ilə anıldıÑ

ÿ
ù
. 
1
3

Ñÿù. 5

Ñ
ÿù

. 
9

Ñ
ÿù

. 
7

Ñ
ÿù

. 
4

Ñÿù. 2 Ñÿù. 11

Ровно 25 лет назад советские войска
вошли в Баку как армия оккупантов,
расчищая себе путь огнем и мечом

Serokwezîr Zumar ji 
wêraniyê rizkar kir

Ñÿù. 9 Ñÿù. 13

Ñÿù. 5

İlham Əliyev şəhidlərin əziz
xat irəsini  yad etmişdir

Barzanî  pêşwazî  l i  
Michael Bogdanov kir

QANLI YANVAR DEYİL, ŞANLI YANVAR –
AZADLIQ DASTANI

Ñÿù. 2 Ñÿù. 8 Ñÿù. 3

20 yanvar-Ümumxalq hüzn günüdür

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



19-25 Yanvar, Çileya paş, sal 2015D Î P L O M A T¹ 3 (294)2

Qanlı 20 Yanvar hadis-
ələrindən 25 il keçir. Azərbay-
can Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev ümumxalq
hüzn günündə 20 Yanvar
şəhidlərinin xatirəsini yad
etmişdir. 1990-cı il yanvarın
20-si Azərbaycanın müasir
tarixinə ən faciəli günlərdən
biri, eyni zamanda, xalqımızın
qəhrəmanlıq səhifəsi kimi
daxil olmuşdur. İyirmi dörd il
əvvəl yanvarın 19-dan 20-nə
keçən gecə sovet ordusunun
qoşun birləşmələri Ermənis -
tanın təcavüzkar hərəkətlə -
rindən və keçmiş SSRİ rəh-
bərliyinin ermənilərə havadar-
lığından hiddətlənən, Bakının
küçələrinə və meydanlarına
çıxaraq buna öz qəti etirazını
bildirən geniş xalq kütlələrinə
qarşı hərbi əməliyyatlara
başladı. Doğma yurdunun,
xalqının azadlığını, şərəf və
ləyaqətini hər şeydən uca
tutan vətənpərvər Azərbaycan
övladları həmin müdhiş
gecədə canlarından keçərək,
şəhidlik zirvəsinə ucalmışlar.

Keçmiş sovet hərb ma -
şınının Azərbaycanda törət diyi
qanlı qırğından 25 il keçməs-
inə baxmayaraq, xal qımız o
müdhiş gecəni daim xatırlayır,
həmin faciənin ağrısı ilə
yaşayır, bu vəhşiliyi törədən-
lərə dərin nifrətini bildirir. Hər il
yanvarın 20-də minlərlə insan
Şəhidlər xiyabanını ziyarət
edir, Vətənin azadlığı və suv-
erenliyi uğrunda canlarından
keçmiş Azərbaycan oğul və
qızlarının əziz xatirəsini ehti-
ramla yad edir. 20 Yanvar
faciəsi mahiyyətinə görə
dövlətin öz xalqına qarşı tar-
ixdə misli görünməmiş

təcavüzü, qətliamı idi. Keçmiş
SSRİ, Azərbaycan SSR Kon-
stitusiyalarının kobudcasına
pozulması, ayaqlar altına atıl-

ması idi. O gecə keçmiş SSRİ
dövləti dinc əhalinin üstünə
qoşun yeritməklə BMT Nizam-
naməsini, beynəlxalq hüquq
normalarını, həmçinin işti-
rakçısı olduğu Mülki və Siyasi
Hüquqlar Haqqında Beynəl -
xalq Paktın bir sıra müd-
dəalarını pozmuşdur. Respub-
likanın o vaxtkı səriştəsiz, kölə
psixologiyalı rəhbərlərinin isə
bu faciədən sonra da yenə də
xalqla bir olmağa cəsarəti çat-
madı və onlar sovet rəhbər-
liyinin ətəyindən əllərini çək-
mədilər. Həmin vaxt Moskva-
da yaşayan ümummilli liderim-
iz Heydər Əliyev onların
əksinə olaraq, həyatını təh-
lükədə qoyaraq faciənin ertəsi
günü Azərbaycanın daimi nü -
ma yən dəliyinə gəldi və Qanlı
Yanvar qırğınını törədənləri
pisləyən kəskin bəyanatla

çıxış etdi, xalqımızın başına
gətirilən müsibəti dünyaya
çatdırdı. Bununla da Ulu
Öndərimiz cəsarətini, mərd -

liyini, xalqının sədaqətli oğlu
olduğunu bir daha sübut etdi.

Lakin bu qanlı qırğın Azər-

baycan xalqının iradəsini qıra,
azadlıq eşqini söndürə bilmə-

di. Xalqımız qanı bahasına da
olsa istəyinə - azadlıq və
müstəqilliyinə qovuşdu.

Azərbaycan xalqının

ümum milli lideri Heydər
Əliyevin ölkə rəhbərliyinə
yenidən qayıdışından sonra

20 Yanvar hadisələrinə siyasi-
hüquqi qiymət verildi və

cinayəti törədənlərin adları
ictimaiyyətə çatdırıldı.

Azərbaycan xalqı hər il 20
Yanvar faciəsi qurbanlarının
xatirəsini dərin ehtiramla yad
edir. Yanvarın 20-də səhər
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Qanlı
Yanvar faciəsində həlak olan-
ların əziz xatirəsini yad etmək
üçün Şəhidlər xiyabanına
gəldi. Prezident İlham Əliyev
“Əbədi məşəl” abidəsi önünə
əklil qoydu. Müdafiə Nazir-
liyinin əlahiddə nümunəvi
hərbi orkestrinin ifasında
Azərbaycanın Dövlət himni
səsləndi. Dövlət və hökumət
rəsmiləri, respublikamızdakı
dini icmaların başçıları, xarici
ölkələrin Azərbaycandakı
səfirləri, beynəlxalq təşkilat-
ların nümayən dələri də
şəhidlərin əziz xatirəsini yad
etməyə gəlmişdilər. Şəhidlər
xiyabanının ziyarət olunması
mərasimində Baş nazir Artur

Rasizadə, Milli Məclisin sədri
Oqtay Əsədov iştirak edirdilər.

Xəbərçi  Azərbaycan tarix-
inin ən qanlı səhifələrindən
birinin 25-ci il dönümü gəlib
çatdı. Bu dəfə ANS-in “Qızıl
Fond”una istinad edərək, yan-
varın 19-dan 20-nə keçən
gecəni bir daha xatırlayaq.

Yanvarın 19-da artıq
çoxları dəqiq bilirdi ki, Bakı
ətrafında cəmləşmiş hərbi
qruplaşma hər an hücuma
keçə və atəş aça bilər. Çünki,
ilk atəş ayın 17-dən 18-nə
keçən gecə açılmışdı. Bunun
izahını Bakının hərbi komen-
dantı general Sokolov belə
vermişdi. “Əmri mən ver-
mişəm, girov götürülə biləcəy-
imdən qorxduğum üçün”.
Əslində bu, ordunun hər an
silah işlədə biləcəyinin ilk
əlaməti idi. Amma həmin gün-
lərdə əsas diqqət buna yox,
Mərkəzi Komitənin qarşısın-
dakı mitinqə yönəlmişdi. Yan-
varın 19-u şəhər yenə mitinq
ab-havasındaydı. Mərkəzi
Komitədə isə nə Primakov, nə

Girenko, nə də Vəzirov gözə
dəyirdi. Bircə Polyaniçko və
bir də içəridə 300-dən artıq
rus əsgəri var idi. Etibar Məm-

mədovun sözlərinə görə,
həmin vaxt o özü də bu bina-
da olub və əsgərlərin onun
gözü qarşısında atəş nöqtə -
lərini necə tutduqlarını, pəncə -
rə lərin qabağında avtomat və
pulemyotlar yerləşdirdiyini
müşahidə edib. Onda Etibar
Məmmədov Mərkəzi Komitə -
nin ikinci katibinə deyib ki,

onsuz da Vəzirovu hakimiy -
yətdən uzuq laşdırmısız. Çıxıb
bunu xalqa elan edin, mitinq
də dağılsın. “O zaman

Palyaniçko dedi ki, Vəzirov
onsuz da gedib. Ancaq biz
sizin istəyinizin nəticəsi kimi
elan edə bilmərik” – deyə
keçmiş AXC İdarə Heyətinin
üzvü Etibar Məmmədov
bildirib. İşarə verilmişdi. Etibar
Məmmədov isə deyir ki, bunu
atəş nöqtələrini tutan əsgər-
lərin mitinqi dağıtmaq istəyi

kimi qiymətləndirdim. O aşağı
enib əhalinin artıq hərəkətə
yol verməmələrinə nəzarət
etməsi üçün milis işçilərini
məlumatlandırdığını da deyir.
Özü isə telestudiyaya tələs-
məliydi. Saat 8-də çıxışı vardı.

Televiziyanın enerji bloku
saat 19:27 dəqiqədə part-
ladılır. Saat 20-də isə Bakıda
fövqəladə vəziyyətin tətbiq
olunması haqqında SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin fər-
manı imzalanır. Təbii ki, tele-
viziya öz fəaliyyətin dayan -
dırdığından fərman haqqında
əhalini xəbərdar etmək müm -
kün olmur. Beləliklə, yanvarın
19-dan 20-nə keçən gecə ordu
Bakı üzərinə yeriyir. Hərbi qru-
plaşmanın tərkibinə 295-ci
motoatıcı diviziya, 76, 104, və
106-cı qvardiya hava-desant
diviziyalarının üç polku, xüsusi
təyinatlı 22-ci briqada, Qara
dəniz donanmasının 882-ci
dəniz piya daları batalyonu,
DTK-nın 7-ci idarəsinin “Alfa”

qrupu və s. hərbi hissələr daxil
idi. SSRİ hərbi birləşmələrinin
Bakıya yeridilməsi nəticəsində
paytaxtda və respublikanın
rayonlarında 131 nəfər
öldürülür, 744 nəfər yaralanır.
Həlak olanların 124 nəfəri kişi,
7-si qadın, 7-si yetkinlik yaşına
çatmamış uşaqlar idi. Son-
radan ekspertiza müəyyən
edir ki, qoşunlar tərəfindən tət-
biq olunmuş MJV -13 gül-
lələrinin ağırlıq mərkəzi dəy-
işdirilmiş, bu isə maneəyə tox-
unarkən güllələrin uçuş
istiqamətini dəyişmişdi.  Təəs -
süf ki, 20 yanvar faciəsi dün -
yanın Mixail Qarbaçova mü na -
sibətini dəyişmir. 

Törətdiyi cinayətə görə
beynəlxalq aləm onu qınamır.
Əksinə, Buş və Tetçer bu
münasibətlə onu təbrik edir.
Can verməkdə olan bir ölkənin
rəhbərini. İki il son ra Allah onu
daha sərt cəzalandıracaq.
İmperiya taxtından yerə sala-
caqdı.  anspress.com

İlham Əliyev şəhidlərin əziz xatirəsini yad etmişdir

20 Yanvar faciəsinin görünməyən tərəfləri 
25 il əvvəl Sovet Ordusu azadlıq mübarizəmizi boğmaq üçün Bakıya girdi
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Hərdən biz ata-babalarımızın nəsi-
hətlərini unuduruq, özü də tez unudu-
ruq. Babam Kürd Musa, ömrünün
sonuna-yəni 115 yaşına qədər Qərbi
Azərbaycanın Vedibasar əyalətində
yaşamışdır. O, hər zaman er mənilərin
müxənnət olduq ların dan danışardı və
bizə töv siyəsi  də o olardı ki, erməni -
lərə etibar etməyin. Çünki, onlar fürsət
düşən kimi, öz pis əməllərini həyata
keçirəcəklər. 

Mən ona qədər erməni-müsəlman
davası görmüşəm. “İtlə yoldaş olanın
zopası əlində olmalıdır”, deyə bizə nəsi-
hət verərdi.

İllər keçdikcə bu sözlərin müdrikliyinin
şahidi olduq. Şovinistlərin fitvası ilə
erməni daşnakları Azərbaycanın əzəli
yerləri olan Dağlıq Qarabağ torpaqlarının
işğalına başladı. Və düz 25 il əvvəl -1990-
cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
Azərbaycan xalqının başına gətirilən
faciələrin ən dəhşətlisi gətirildi. Vətənin
istiqlalı və milli azadlığı uğrunda
mübarizəyə qalxan qəlbindəki vətən
sevgisindən başqa heç bir silahı olmayan
əliyalın, günahsız insanlar, təpədən dır-
nağa qədər ən müasir silahlarla silahlan-
mış, azğın erməni daşnaklarının və Sovet
imperiyası qoşunlarının amansız
vəhşiliyinin qurbanı oldular.

Güllü-çiçəkli Bakımızın qara asvalt
yolları, xalqımızın azadlığı  uğrunda
mübarizəyə qalxan, igid oğlan və qızlar-
mızın qanı ilə boyandı. Xalqımız öz suv-
erenliyi uğrunda mübarizədə ilk şəhidləri-
ni verdi. Paytaxtın Azadlıq meydanından
Şəhidlər Xiyabanına qədər qırmızı qərən-

fillərlə şəhidlərə misli görünməmiş
“çələng” hörüldü, matəm çələngi. Onlar öz
ölümləri ilə əbədi ölməzlik qazandılar.
Şəhidlər Xiyabanı vətən yolunda canlarını
fəda vermiş oğul və qızlarımız üçün əbədi
mənzil oldu. Al-qırmızı qərənfillər Şəhidlər
Xiyabanının rəmzinə çevrildi. Bünövrəsi
qanla qoyulan bir quruluşun sonu, qanla
da bitməli idi. Belə ki,1986-cı ildə Alma-
Atada qazax xalqının qırğını, 1988-ci ildə
Fərqanə hadisələri,1989-cu ilin aprelində
Tbilisi qətliyamları, 1990-cı ilin yanvarında
Bakıda, 1991-ci ildə Vilnus şəhərində
qanlı qırğınlar törədildi. Təəssüf ki, Mosk-
va və Bakıda oturan satqın rəhbərlərin
hazırladığı cinayətkar planlar həyata
keçirildi.

Bakı əhalsi dəhşətli səhnə ilə üz-üzə
qaldı. Sinəsi güllələrdan deşik-deşik
olmuş insan cəsədləri ürəkləri göynədir,
tükürpədici nalələrin sədası ərşə qalxırdı.

20 Yanvara açılan səhərdə 130-dan artıq
şəhid, 700-dən artıq yaralı qana boyandı.

Bu hadisələri gizlətməyə çalışan
dövlət rəhbələrinin əksinə olaraq,
Moskvada yaşayan və işləyən Ulu Öndər
Böyük Heydər Əliyev etiraz əlaməti olaraq
Sov.İKP sıralarından çıxması üçün
bəyanatla çıxış etdi. Bu, təkcə siyasi par-
tiya üzvünün deyil, uzun müddət Sovet
rəhbərlərindən biri olmuş qorxmaz bir
şəxsiyyətin cəsarətli hərəkəti idi. Xalq heç
vaxt yanılmır, ona görə də  gec də olsa
qardaş qırğınının vaxtında qarşısının alın-
ması üçün Azərbaycanın xilaskarını
Bakıya gətirdi və qısa zamanda yarana
biləcək vətəndaş müharibəsinə və hərc-
mərcliyə son qoyuldu. Xalqımızın, Azər-

baycanımızın  azadlığı uğrunda canlarını
qurban verənlərə mərkəzi Moskva
hökuməti terrorist adı versə də, məhz Ulu
Öndər Böyük Heydər Əliyevin tarixi xid-
mətidir ki, 20 Yanvar qırğını Ümummilli
faciə səviyyəsinə qaldırıldı və ona hüquqi-
siyasi qiymət verildi. Ulu Öndər Böyük
Heydər Əliyev şəhidlərin ruhunun yad
edilməsinə həmişə böyük diqqət yetirərdi.
Onun şəxsən şəhidlər üçün abidə kom-
pleksinin  tikdir məsinə nəzarət etməsi,
xalq tərəfindən xüsusi qiymətlən -
dirilmişdir. Bu, xalqın  gələcəyi üçün atılan

mühüm bir addım idi.
İnanırıq ki, 20 Yanvar

qəhrəmanları heç vaxt
unudulmayacaq, Şəhidlər
Xiyabanı xalqımızın inanc
yeri və ziyarətgahı olmuş və
hər zaman olacaqdır. Ancaq
təsəlli ondadır ki, Vətənimiz
və xalqımız  uğrunda tökülən
qanın hesabına Azərbay-
canımız azad, Vətənimiz
müstəqildir. Azərbaycan xalqı
öz müdrik Lideri Ulu Öndər
Böyük Heydər Əliyevin rəh-
bərliyi ilə müstəqilliyini əldə
etmişdir. Xalqımız yaxşı bilir
ki, Ulu Öndər Böyük Heydər
Əliyev siyasətini inamla

davam etdirən hörmətli Prezidentimiz
İlham Əliyev cənabları daxili və xarici
siyasəti nəticəsində ölkəmizi öndə gedən
ölkələr sırasına çıxarmaqla xalqımızın və
vətənimizin qarantı olduğunu əməli işi ilə
isbat etmişdi.

TARİX
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbay-

canın ərazi bütövlüyünü pozmaq
cəhdlərinə, keçmiş SSRİ rəhbərliyinin
Azərbaycanla bağlı apardığı qərəzli
siyasətə, yerli rəhbərliyin xalqımızın
mənafeyinə zidd mövqedə durmasına
qarşı etiraz əlaməti olaraq küçələrə
çıxmış dinc əhaliyə divan tutmaq
məqsədilə Bakıya və respublikanın digər
rayonlarına sovet hərbi hissələri yeridildi.
Dinc əhalinin kütləvi etiraz aksiyalarının
ağır hərbi texnikanın köməyi ilə vəhşicəs-
inə dağıdılması təkcə süquta uğramaqda
olan sovet siyasi sisteminin qorunması

cəhdi kimi deyil, həm də azərbaycanlıların
tarixi torpaqlarından sıxışdırılıb çıxarıl-
ması ilə bağlı Çar Rusiyasının əsrlərlə
apardığı mənfur siyasətin yeni şəraitdə
davamı idi.

20 Yanvar hadisəsi xalqımızın yad-
daşına qanlı faciə kimi daxil olsa da,
bütövlükdə milli tariximizin ən şanlı və
qəhrəmanlıq səhifələrindən birini təşkil
edir. Məhz 20 Yanvardan başlayaraq
Azərbaycan xalqı SSRİ-nin tərkibində
ədaləti bərpa etməyin qeyri-mümkünlüyü
və milli haqlarımıza obyektiv yanaşma
nümayiş olunacağına öz inamını birdəfə-
lik itirdi.

Hakimiyyətin mənbəyi sayılan və öz
hüquqları uğrunda düşüncəsi, fikri, sözü,

həmrəyliyi ilə mübarizəyə qalxmış bir xalq
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə öz zəhmli ordusunun tankları, işıq
saçan zəhərli güllələri, xüsusi təyinatlı
hərbi dəstələri, pozuculuq-təxribat işlərini
təşkil edən çevik qrupları ilə üzləşdi...

Bakıda fövqəladə vəziyyət tətbiq
edilməsinə baxmayaraq, yanvarın 22-də
Azərbaycan xalqı şəhidləri ilə vidalaşdı.
Paytaxt matəm libası geyinmişdi.
Respublikada 3 gün matəm elan olun-
muşdu. Azərbaycanın bütün rayonlarında
və Bakıda izdi-
hamlı matəm mit-
inqləri keçirildi.
Bakıda keçirilən
matəm mərasi-
mində bir milyon-
dan çox insan işti-
rak edirdi. Bu,
Azərbaycan xal -
qının azad lıq
səsi, haqq, əda -
lət, demok ratiya
və müstəqillik
uğrunda mü -
barizə əzmi idi.  

20 Yanvar
faciəsi törədilən
zaman Azərbay-
can xalqı ağır iflic
vəziyyətinə və
informasiya blokadasına salınmışdı,
radio, televiziya susdurulmuş, onun enerji
bloku silahlı hərbiçilər tərəfindən
vəhşicəsinə partladılmış, mətbuatın
nəşrinə qadağa qoyulmuşdu. Azərbaycan
sakit və ölü bir dənizə bənzəyirdi. Xalq
ağır və dəhşətli faciədən xəbərsiz idi.
Görünməmiş qəddarlıqla keçirilən cəza
tədbirləri nəticəsində heç bir günahı
olmayan 133 dinc sakin öldürüldü, 744
nəfər yaralandı, 841 nəfər qanunsuz həbs
olundu. Həlak olanların arasında qadınlar,
uşaqlar və qocalar olmuşdur. Bu hadisə
sovet rejiminin törətdiyi ən qanlı faci -
ələrdən biri və dinc əhaliyə qarşı yönəlmiş
vəhşi bir cinayət hadisəsi idi. Xalqın bu
ağır günlərində, yanvarın 21-də Heydər
Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nüma yəndəliyinə gələrək, təşkil olunmuş
yığıncaqda  çıxış edərə, xalqla birgə

olduğunu bildirdi, 20 Yanvar faciəsinə
siyasi qiymət verdi, onun hüquqa,
demokratiyaya, humanizmə zidd oldu -
ğunu, mərkəzin və o zamankı respublika
rəhbərlərinin günahı üzündən yol verilmiş
kobud siyasi səhv olduğunu göstərdi. Bu
tarixi çıxışın mətni dünyaya, respublikaya
geniş yayıldı. Xalqın qəlbində ümid çırağı
yandı.

1993-cü ildə ulu öndər Heydər
Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qa -
yıdışından sonra 20 Yanvar faciəsinin baş
verməsinin səbəblərinin araşdırılması və
onu törədənlərin məsuliyyətə cəlb olun-
ması məsələsi istiqamətində mühüm
addımlar atıldı. 20 Yanvar faciəsinin
xalqımızın tarixində yeri və rolu, bu
faciənin əbədiləşdirilməsi və bütün dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması yönündə
mühüm işlər görülmüşdür.

Ümummilli liderin 1994-cü il yanvarın
5-də 20 Yanvar faciəsinin 4-cü ildönü -
münün keçirilməsi ilə bağlı verdiyi Fər-
manda Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə faciəyə tam və əsas landırılmış
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi tövsiyə
olundu. Milli Məclis 1994-cü il martın 29-
da 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda
törədilmiş faciəli hadisələr haqqında qərar
qəbul etdi. Bununla da Prezident Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və təkidi nəticəsində
20 Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində
hüquqi-siyasi qiymət verildi.

Bakı şəhərinin ən hündür yerində yer-
ləşən Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın
azadlığı uğrunda mübarizədə şəhid olan-

ların xatirəsinə ucaldılmış möhtəşəm
“Əbədi məşəl” abidə-kompleksi də ümum-
milli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
tikilmişdir. 

Azərbaycan Prezidentinin 2000-ci il,
yanvarın 17-də imzaladığı Fərmanla
1990-cı il 20 Yanvar faciəsi zamanı şəhid
olanlara “20 Yanvar Şəhidi” fəxri adı ver-
ilmişdir.

Bu gün Azərbaycan xalqı azadlıq
uğrunda canlarını qurban edən şəhid -
lərimizin və cəsur Vətən övladlarının
qəhrəmanlıq mübarizəsini çox böyük hör-
mət və ehtiramla əziz tutur, onların igidliyi-
ni yüksək qiymətləndirir. Şəhidlərimizin
qanı bahasına qazanılan müstəqilliyimizi
qanımızla və canımızla qorumalı, ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi,
onu daimi, əbədi və dönməz etməliyik.

Tahir Süleyman

QANLI YANVAR DEYİL, ŞANLI YANVAR – AZADLIQ DASTANI
Baş redaktordan:
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14 yanvar 2015-ci il tarixində Balaxanı
qəsəbəsində yerləşən 4 saylı tam orta məktəbdə
tarix fənnindən 20 Yanvar faciəsinin 25-ci

ildönümünə həsr olunmuş açıq dərs keçirilmişdir.
Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrinin,
məktəb müəllimlərinin və məktəblilərin iştirak
etdikləri tədbirdə faciə qurbanlarının xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Açıq dərsi aparan
4 saylı tam orta məktəbin tarix müəlliməsi
Abbasova Arzu  məlumat verərək bildirdi ki, 20

Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının milli azadlıq
hərəkatına qarşı törədilmiş qanlı cinayət -
xalqımızın qan yaddaşına əbədi həkk olunan bu

tarix, eyni zamanda,  qürur və iftixar günü kimi
tərənnüm edilir. Dərsdə fəal iştirak edən
şagirdlər  tərəfindən vurğulanmışdır ki, 1990-cı
il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə  axıdılan
günahsız qanlar Azərbaycan xalqının müstəqil-
lik uğurunda mübarizə əzmini qıra bilməmiş,
Vətənə, torpağa sədaqət nümunəsi yaradaraq
müstəqilliyə əbədi yol açmışdır. Açıq dərsdə
şagirdləri maraqlandıran suallar cavabland-
ırılmış,  qanlı Yanvar faciəsinin dəhşətlərinin
əks olunduğu sənədli film nümayiş etdirilmişdir.
Dərsin sonunda çıxış edən Sabunçu Rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Arzu Məm-

mədova şagirdlərə 20 Yanvar faciəsinə hüquqi və
siyasi qiymətin verilməsində  ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin tarixi xidmətləri və bu gün möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevin şəhidlərin adının
uca tutulmasına, onların ailələrinin sosial
məsələlərinin yoluna qoyulmasına xüsusi diqqəti
barədə danışdı.

Region  Prezident Administrasiyasının rəhbəri
Ramiz Mehdiyevin “20 Yanvar faciəsinin iyirmi
beşinci ildönümünün keçirilməsi ilə
bağlı Sərəncamına uyğun olaraq,
yanvarın 20-də cəbhə xəttində yer-
ləşən Füzuli rayonundakı Şəhidlər
Xiyabanında anım tədbiri keçirilib.

ANS PRESS-in məlumatına
görə, rayonun hüquq mühafizə
orqanları, idarə, müəssisə, təşkilat-
ları və ictimaiyyət nümayəndələri
iştirak etdiyi tədbirdə 20 Yanvar
şəhidlərinin xatirəsi 1 dəqiqəlik
sükütla yad olunub, onların ruhlarına
dualar oxunub. Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Alı Alıyev 20 Yanvarın
faciəsindən danışıb. O, 20 Yanvar hadisələrini
Azərbaycan xalqının azadlığı və ərazi bütövlüyü
uğrunda qəhrəmanlıq mübarizəsi kimi
səciyələndirib: "Bu fFaciə Azərbaycan xalqına və
insanlığa qarşı törədilmiş dəhşətli cinayətdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin o vaxt hələ
Moskvada olarkən həyatını təhlükəyə ataraq 20
Yanvar hadisələri ilə bağlı cəsarətli bəyanatla
çıxış etdi. Ulu öndərin səyi ilə hadisələrə əsl siyasi
qiymət verildi." 

Onun sözlərinə görə, 20 Yanvar faciəsi Azər-
baycan xalqının azadlığı uğrunda apardığı
mübarizəsinin şanlı tarixidir. Ölkəsinin, xalqının

azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca
tutan mərd Vətən övladları həmin gün canlarından

keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Böyük itkilər-
lə, günahsız insanların qətlə yetirilməsi ilə
nəticələnən bu faciə eyni zamanda xalqımızın
mübarizliyini, əyilməzliyini və məğrurluğunu bir
daha nümayiş etdirib. Müstəqil Azərbaycan dur-
duqca faciə qurbanlarının xatirəsi də daim qəl-
blərdə yaşayacaq." Çıxış edənlər faciə qurban-
larının Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda şəhid
olduqlarını və onların işıqlı xatirəsinin xalqımızın
qəlbində daim yaşayacağını vurğulayıblar. Bu gün
saat 12:00-da resapublikamızın hər yerində
olduğu kimi, Füzuli rayonu ərazisində də 20 yan-
var şəhidlərinin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla
yad edilib, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. 

20 Yanvar faciəsindən artıq
iyirmi beş il ötür. Xalqımızın qan
yaddaşına yazırmış bu tarixi
faciə ölkəmizin hər yerində
olduğu kimi Daşkəsən ray-
onunun idarə və təşkilatlarında,
orta ümumtəhsil müəssisə -
lərində geniş qeyd olunur.
Daşkəsən rayon İcra Haki -
miyyəti tərəfindən 20 Yanvar
faciəsinin iyirmi beşinci ildönü -
münün keçirilməsinə dair tədbir-

lər planı hazırlanmış və faciənin
ildönümünün geniş şəkildə
qeyd olunması nəzərdə tutul-
muşdur.  25 il əvvəl 1990-cı ilin
20 yanvarı xalqımızın yaddaşı-
na qanlı faciə kimi daxil olmuş-
dur. Ancaq 20 Yanvar hadisəsi
bütövlükdə milli tariximizin ən
şanlı və qəhrəmanlıq səhifə -
lərindən birini təşkil edir.
Faciənin 25-ci ildönümü
ölkəmizin hər bir bölgəsində
olduğu kimi Daşksən ray-
onunun orta ümumtəhsil mək-
təblərində də anılır. Belə anım
tədbirlərindən biri də yanvar
ayının 16-da Daşkəsən şəhər İ.
Nəsimi adına 1 saylı tam orta
məktəbdə “Həyat üçün doğul-
muşuq, Vətən üçün ölməliyik”
adı altında keçirilib. Tədbirdə
məktəb kollektivi ilə yanaşı
valideynlər, ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbirdə  çıxış edən Daş -
kəsən rayon İcra hakimiyyətinin
İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin baş məs-
ləhətçisi Elmar Əliyev faciə
zamanı həlak olan şəhidlərim-
izin ruhuna Allahdan rəhmət
diləyərək bildirdi ki: “Daşkəsən
şəhər 1 saylı tam orta məktəbdə
1990-cı il yanvarın 20-də
keçmiş SSRİ silahlı qüvvə lərinin
Bakıya və respublikanın bir
neçə rayonuna hərbi təcavüzü
zamanı həlak olmuş 147
nəfərdən biri Ülvi Yusif oğlu
Bünyadzadə təhsil alıb. 20 Yan-
var Azərbaycan tarixində qanla
yazılmış bir səhifədir, ancaq o,
təkcə faciə deyil. Bu tarix Azər-
baycanın istiqlal yolunun ilk
zirvəsi, milli məfkurəmizin
azadlıq istəyinin oyanış günü
idi. Bu, uzun illər Sovet İmpe -
riyasının əsarətində yaşa yan
xalqın azadlıq səsini ucaltdığı,
öz suverenliyi uğrunda cəsarət
nümayiş etdirdiyi şərəfli bir tar-
ixdir. 20 Yanvar günündə
xalqının səsinə hər kəsdən
əvvəl səs verən Heydər Əliyev
oldu. Ümummilli liderimiz 1990-
cı il yanvarın 21-də ölkəmizin

Moskvadakı daimi nüma -
yəndəliyinə gəldi, təcavüzə
kəskin etirazını bildirdi, faciəni
törədənləri, şəxsən M.S.Qor-
baçovu kəskin ittiham edərək,
qoşunların Bakıdan çıxarıl-
masını tələb etdi. SSRİ-nin hələ
hökm sürdüyü bir vaxtda onu və
başçısını paytaxtın özündə tən-
qid etmək, sözün əsl mənasın-
da, böyük hünər və cəsarət
tələb edirdi. Ulu öndər Heydər

Əliyev bununla, hər şeydən
əvvəl Vətən, xalq qarşısında
vətəndaşlıq və milli mövqelərini
nümayiş etdirdi. Xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
1990-cı il 21 yanvar tarixli
bəyanatı həm də faciəyə verilən
ilk siyasi qiymət idi”. Daha sonra
çıxış edən məktəbin direktoru
Ülfət Abdıyeva bildirdi ki: “20
Yanvar faciəsi xalqımızın qan
yaddaşında əbədi həkk olun-
muşdur. Keçmiş Sovet
İmperiyası ordusu qarşısına
silahsız, əliyalın çıxaraq can-
larından keçən 20 Yanvar
şəhidləri müasir tariximizin
qəhrəmanlarıdır. Bu qanlı
hadisələrdən illər keçməsinə
baxmayaraq, xalqımız o müdhiş
gecəni daim xatırlayır, bu
faciəni törədənlərə öz dərin
nifrətini bildirir”. Tədbirin ikinci
hissəsində şagirdlər şəhidlərə
həsr olunmuş şeirlər söylədilər,
səhnəciklər göstərdilər. 20 Yan-
var faciəsinin 25-ci ildönümünə
həsr olunmuş “Şəhidlər ölməz,
Vətən bölünməz” adlı digər bir
tədbir də Daşkəsən şəhər
S.Vurğun adına 3 saylı tam orta
məktəbdə qeyd edilib. Tədbir
iştirakçıları 20 Yanvar şəhid -
lərinin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad etdikdən sonra
dövlət himni səsləndirildi. Təd-
birdə orta məktəbin direktoru
Mirzəyev Naməddin faciənin
doğurduğu nəticələr barəsində
ətraflı çıxış etdi. Daşkəsən
rayon Gənclər və İdman
idarəsinin rəisi Samir Həsənov
da nitq söyləyərək bildirdi ki,
şagirdlərimiz milli-vətənpərvər-
lik ruhunda böyü məlidirlər.  Orta
məktəb şagird ləri  ədəbi-bədii
kompozisiyalarla şəhidləri xatır-
ladılar. Şagird lərin hazırladıqları
ədəbi - bədii kompozisiyalarda
Azərbaycanın müstəqilliyinin
qazanılmasında 20 Yanvar
şəhidlərinin əvəzsiz rolu olduğu
vurğulandı, gənclərimizin Azər-
baycan tarix i ni yaxşı mənim-
səmələri, qəh rə manlarımızın
şücaəti ifadə olundu.

Sabunçu rayonunun tədris müəssisələrində 
20 Yanvar faciəsinin iyirmi beşinci ildönümü 
i lə  ə laqədar  xüsus i  dərs lər  keç i r i l i r

Füzulidə 20 Yanvar facəsi ilə bağlı anım mərasimi keçirilib

Azərbaycan 20 Yanvar şəhidlərini anır

20 Yanvar faciəsinin qurbanları
Daşkəsəndə də ürək ağrısı ilə anıldı
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Şəhidlər
Qatil gülləsinə qurban gedirkən,
Gözünü sabaha dikdi Şəhidlər.
Üçrəngli bayrağı öz qanlarıyla,
Vətən torpağına çəkdi Şəhidlər...

Zalım öyünməsin zülümləriylə,
Min bir böhtanıyla, min bir şəriylə.
Həqiqət uğrunda ölümləriylə,
Ölümü kamına çəkdi Şəhidlər...

O şənbə gecəsi, o qətl günü,-
Mümkünə döndərdik çox namümkünü,
Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü,
O gecə dağıdıb sökdü Şəhidlər...

Tarixi yaşadıb diləyimizdə,
Bir yumruğa döndük o gecə bizdə.
Yıxıb köləliyi ürəyimizdə
Cəsarət mülkünü tikdi Şəhidlər...

Onlar susdurulan haqqı dindirər,
Qaraca torpağı qiymətləndirər.
Donan vicdanları qeyrətləndirər,
Axı, el qeyrəti çəkdi Şəhidlər...

Bilirik, bu bəla nə ilkdi, nə son,
Ölürkən uğrunda bu Ana yurdun.
Quzu cildindəki o qoca qurdun,
Doğru, düz cildini çəkdi Şəhidlər...

Dözdü hər zillətə, dözdü hər şeyə,
"Dünyada mənimdə haqqım var " ,- deyə
Kütləni xalq edən müqaviləyə,
Qanıyla qolunu çəkdi Şəhidlər...

İnsan insan olur öz hünəriylə.
Millət, millət olur xeyri, şəriylə,
Torpağın bağrına cəsədləriylə,
Azadlıq tumunu əkdi Şəhidlər.
ALLAH bütün Şəhidlərə Rəhmət eləsin...!!!

20 Yanvar Azərbaycan vətəndaşının
yaddaşına müstəqilliyin qazanılması
uğrunda mübarizənin zirvəsi kimi əbədi
həkk olunmuş bir tarixdir. Məhz bu tar-
ixdə, 1988-ci ildən başlamış xalq hərəkatı
özünün kulminasiya nöqtəsinə çatdı və
Azərbaycanın yüzlərlə qəhrəman oğulları
bu yolda, azadlıq və müstəqillik uğrunda
şəhid olaraq gələcək nəsillərə istiqlaliyyət
və azadlıq bəxş etdilər.

Bəli, 20 Yanvar gecəsində minlərlə
Azərbaycan övladını meydanlara, silahlı
rus qəsbkarlarının qarşısına çıxaran qəl-
blərində gəzdirdikləri doğma torpağın
bütövlüyü, toxunulmazlığı və azadlıq
arzusu idi. Bu faciə bizə müqəddəs bir
and yeri miras qoydu. Doğma Bakımızın
Dağüstü parkı kimi tanınan məkan
Şəhidlər Xiyabanına döndü.

Azərbaycan xalqı şəhidlik zirvəsinə
ucalan oğul və qızlarını hər an hədsiz
ehtiramla yad edir və daim yad
edəcəkdir. İndi hər bir azərbaycanlı lazım
gələn anda 20 Yanvar şəhidlərinin getdiyi
şərəfli yolu təkrarlamağa hazırdır.
Müstəqil dövlətimizin və dövlətçiliyimizin
qarantı da, məhz milli qürurunu, vətən-
daşlıq qeyrətini hər şeydən üstün tutan
belə oğulların varlığıdır.

Ulu öndər 20 Yanvar hadisələrinə ilk

siyasi qiymət verərək bu faciəni törədən-
lərin kimliyini dünya ictimaiyyətinə çat-
dırdı. O ağır günlərdə xalqı ilə həmrəy
oldu, xalqın sınmış inamını özünə qay-
tardı. İnsan üçün ən müqəddəs şəxs onu

dünyaya gətirən anadırsa, onu müqəd-
dəsliyə bağlayan vasitə Vətən torpağıdır.
Çünki ana öz övladını onun özü üçün də
müqəddəs olan Vətən torpağında
dünyaya gətirir. Vətən bizim şöhrətimiz,
qeyrətimiz, ülviyyətimizdir.  İnsan üçün ən
ümdə olanı Vətən torpağının azadlığı və
toxunulmazlığıdır. Azadlıq heç kimə
xoşluqla verilmir. Azadlıq qanla, canla
qazanılır, qorunur və gələcək nəsillərə
əmanət verilir. Azərbaycan xalqı da əsr-
lərlə azadlıq uğrunda çarpışmış, istiqlal
naminə mübarizə aparmışdır.

Azərbaycan bizə ulu babalarımızın
müqəddəs əmanəti, ərmağanıdır. Bu tor-
pağın hər bir qarışı ölüm-dirim çar- pış-
malarında şəhid olmuş ata-babaları-
mızın qanından yoğrulmuşdur. Odur ki,
bu gün damarlarında ulu babalarımızın
qanı axan hər bir azərbaycanlı torpa-
ğını, azadlığını qanları, canları bahasına
qorumağa hazırdır. Ulu öndərin layiqli
davamçısı, dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin Azərbaycan ordusunun daha da
qüdrətlənməsi, ən müasir döyüş silahları
ilə təchiz edilməsi üçün həyata keçirdiyi
siyasətin nəticəsidir ki, bu gün Milli Ordu-
muz düşmənin hər hansı bir təcavüzünə
layiqincə cavab verməyə qadirdir.

İnanıram ki, biz, şəhidlərin ruhunu

sevindirəcək, onların səpdiyi azadlıq tox-
umunun cücərtilərini göyərdəcək,
Qarabağ torpağını, eləcə də işğal altında
olan bütün torpaqlarımızı düşməndən
azad edəcək, şəhidlərimizin qisasını ala-

cağıq. Azərbaycanı bir daha dünyaya lay-
iqincə tanıdacağıq.  

20.01.2015.

YATMA OYAN, QALX 
AYAĞA, MİLLƏT OY

Vətənimiz parçalanıb dağıldı,
Dərd içindən dərd gücərib doğuldu.
Həyatımız başdan- başa nağıldı,
Vətən dağı dərd boxçamdı aman oy,
Bizə yaman qənim oldu zaman oy.

Xocalıdan axan qanlar silinmir,
Cəbrayılım harda qalıb bilinmir,
Qubadlımın Nəbi nəsli görünmür,
Cavanşirim, Qoç Koroğlum, Nəbim oy,
Görən yoxmu, indi belə əmim oy.

Fizuli, Zəngilan, Cəbrayıl hanı,
Görən kim siləcək tökülən qanı.
Ey millət özünü, özünü tanı,
Yatma oyan, qalx ayağa millət oy,
Bəsdi yetər çəkdiyimiz zillət oy.

Ağdamın ağ bəxdi qaraya döndü,
Günahsız Vətənin ocağı söndü,
Qürurlu millətin qüruru sındı,
Alllah, yoxmu bu dərdlərə çaran oy,
Haqsız yara, sınin yaran, yaran oy.

Ümüdümüz günü-gündən nazilir,
Kür Araza həsrət-həsrət süzülür.
Heç bilmirəm bu dərd necə dözülür,
Yüz illərlə qan gölündə üzdüy oy,
Axı niyə bu dərdlərə dözdüy oy.

Düşmənlərin niyə başı əzilmir,
Kədər badəsinə sevinc süzülmür,
Dərdin düyçəsindən həsrət çözülmür,
Dərələyzim, çözülməyən düyçəm oy,
Təbrizim oy, Zəngəzurum, Göyçəm oy.

Dərdin xırmanında üyünür dənim,
Dünyanı bürüdü dumanım, çənim.
Celiləm, taftanır şərəfim, mənim,
Dəlidağda elsiz qalan daşam oy,
Qanadları dibdən sınmış quşam oy,
Laçınım oy, Kəbəcərim, Şuşam oy!

Azərbaycan  Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi, habelə SSRİ rəhbərliyi
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
törədilən haqsızlıqlarla bağlı yeni fakt
ortaya çıxıb. Bu fakt Dağlıq Qarabağın
işğalının və Ermənistanın tərkibinə keçir-
ilməsi cəhdlərinin arxasında həm də
ABŞ-ın durduğunu təsdiq edir. Məlum
olub ki, 1990-cı il yanvarın 18-də ABŞ
Konqresinin bir üzvü SSRİ rəhbəri Mixail
Qorbaçova müraciət edib. ANS PRESS
xəbər verir ki, APA-nın “Karabakh -
records.info” saytına istinadən verdiyi
məlumata görə, amerikalı senatorların
müraciətində son 6 gün ərzində azər-
baycanlılardan ibarət qruplar tərəfindən
Azərbaycanda erməni əhalinin qətlə
yetirilməsi, Bakının erməni əhalisinin
əmlakının qarət edilməsindən ciddi nara-
hatlıq ifadə olunur. Bildirilir ki, öldürülən
60 nəfər və yaralanan 156 nəfərin
əksəriyyəti ermənidir. Habelə son hadis-
ələr nəticəsində 4000-dək erməni
qaçqın vəziyyətinə düşüb.

Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycana

göndərilən sovet zabitləri vəziyyəti
vətəndaş müharibəsi kimi təsvir ediblər.

“Biz erməni azlıqların qətlinin, o cüm-
lədən bu regionda digər zorakılıq hal-
larının qarşısının alınması üçün Sizdən
bütün zəruri tədbirlərin görülməsini xahiş
edirik. Vətəndaş sülhünün bərpa olun-
ması ilə yanaşı, ümid edirik ki, öz vətən-
inə getmək istəyi olan ermənilərin bu
regiondan təhlükəsiz köçməsini təmin
etmək də sovet rəhbərliyinin məqsədi
olacaq. Ümid edirik ki, Siz həmçinin bir
çox amerikalı və digər əcnəbilərin
işləməyə davam etdikləri zəlzələ
zonasında Qarabağ və Ermənistanın
iqtisadi blokadasını aradan qaldıra-
caqsınız. Azərbaycan əhalisinin dəhşətli
dərəcədə hiddətlənməsi 160 min Dağlıq
Qarabağ ermənisinin Ermənistanla bir-
ləşməsinin zəruriliyini bir daha önə çəkir.
70 il ərzində Azərbaycan hökuməti yal-
nız region əhalisinin mədəni hüquqlarını
məhdudlaşdırmağa, habelə region əhal-
isinin 60%-nı təşkil edən Dağlıq
Qarabağ ermənilərinin iqtisadi diskrimi-

nasiyasına nail olub. Biz Sizdən təkidlə
xahiş edirik ki, baş verən faciəni

Qarabağ xalqının Sovet dövləti
çərçivəsində gələcək siyasi və mədəni
mənsubiyyətini seçmək hüququnu tanı-
maqla həll edəsiniz”, - deyə müraciətdə
qeyd olunur. Maraqlıdır ki, müraciəti

imzalayan senatorlar arasında ABŞ-ın
indiki dövlət katibi Con Kerri də olub.
Bundan başqa, müraciəti senatorlardan
Pit Uilson, Pol Seymak, Lerri Breksler,
Kleyborn Pell də imzalayıblar.

Yanvarın 19-da isə Moskvada ABŞ
Senatının xarici işlər üzrə alt
komissiyasının sədri, senator
Kleyborn Pellin SSRİ-nin xarici
işlər naziri Eduard Şevardnadze
ilə görüşü olub. Söhbət əsnasında
K. Pell deyib ki, Sovet rəhbərliyi
Azərbaycana erməni Qarabağı
üzərində gələcək nəzarəti həyata
keçirməyə imkan verməməlidir.

“Mən azərbaycanlıların qəd-
darlığından və SSRİ-də erməni
talanlarından son dərəcə
sarsılmışam. Sovet hökuməti
erməni əhalisinin təhlükəsizliyini
təmin etmək üçün bütün tədbirləri
görməlidir. Sovet hökuməti
həmçinin Dağlıq Qarabağı Azər-
baycanın tərkibindən çıxarmalıdır.

Dağlıq Qarabağ üzərində gələcək
nəzarəti Azərbaycanın əlində saxlaması-
na icazə vermək vəziyyəti daha da
gərginləşdirmək deməkdir”, - deyə K.
Pell vurğulayıb.

Tariyel 
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Mən Nəriman Əyyubu 1965-ci ildən
tanıyıram. O, həmin ilin yay ayında ADU-
ya imtahan verməyə gəlmişdi 1956-cı
ildə orta məktəbi bitirən Nəriman Əyyub
ailə vəziyyəti ilə əlaqədar ali məktəbə
əyani oxumağa gələ bilməmişdi. Həmin
ildə ailəyə kö mək etmək üçün Gəncədə
bir illik mühasiblər məktəbinə oxumağa
getmiş və həmin məktəbi bitirib kəndləri
olan Yevlax rayonu Nərimanabad kən -
dində işləməyə başlayır. Mühasib
işləməklə bərabər ədəbi yaradıcılıqla da
məşğul olur. Orta məktəbdən yazdığı
şerləri Yevlax rayon qəzetində dərc
etdirir. O vaxt onu Yevlaxda Nəriman
Məmmədov imzası ilə tanıyırdılar. O,
1955-ci ildə orta məktəbdə oxuduğu
zaman "Xanlar xan" adlı mənzum dram
yazır. Fəqət çap etdirə bilmir. Həmin
dram 2006-cı ildə "General" adlı kitabda
nəşr olunur, Mən Nəriman Əyyubun 18
ildə yazmış olduğu 19 kitabını oxu-
muşam. Son il yazdığı "Şəhid Xocalı"
toplusunu mənə təqdim etdi ki oxuyub öz
münasibətimi bildirim. Burada iki poe-
ma, dörd yüz rübai və xeyli şerləri vardır.
Sovetlər dövründən bu günə kimi müha-
sib işləyən Nəriman nəşr oluna
bilməmişdi. Kənddə mühasib işləyən
heç kim o zamanlar nəşr oluna bilməzdi.
55 il fasiləsiz işləyən Nəriman Əyyub
son 18 ildə 19 kitab həşr etdirmişdi. İndi-
ki dövrdə ildə bir kitab nəşr etdirmək
hünərdi. Bu kitablarda 34 poema, 1790
dan şox rubai, 400-ə qədər bayatı 8000
bənddən çox şerləri nəşr edilib. Nəriman
Əyyub sovetlər dövründə nəşr olun-
madığına görə təbliğ olunmamışdi. Ona
görə də o qədər tanınmamışdır. 

Poemalarından 15-i Qarabağ
müharibəsinə aiddir ki hərəsi bir səhnə
əsərinə layiqdir desək yanılmanıq.
Xocalıya aid poemanı həyəcansız oxu-
maq olmur. Xalqımızın başına açılan min
bir müsibətdən bəhs edir. Poema Allaha
şikayətlə başlanır: 

Allahım vətəni olmayan kəsə,
Mənim torpağımda sən vətən verdin.
Erməniyə hörmət edirsən nəsə,
İndi qudurubdur həmin namərdin.

Haylar Azərinin nökəri olub,
İllərlə qapımda yallanıb gündə.
Qeyrətsizim axçinin əri olub,
Onları gözümlə görmüşəm mən də.

Çingizin çəkdiyi o səhnələrə,
Baxdıqca bir daşdan ürək gərəkdi.
Çəkdikcə ağladı Çingiz min kərə,
Əhəmiyyət verməyən vəhşi ürəkdi.

Hamilə qadının qarnını yarıb,
Çıxarıb oradan körpə uşağı.
O həmin uşağı süngüyə taxıb,
Olub ləzzət ilə ona baxmağı.

Belə səhnələri poema boyu yana-
yana yazan Nəriman Əyyub sanki hər bir

misrada hönkürüb ağlayır. Bütün xalqını
ayıq olmağa və cihada çağırır.Vəhşi
düşmənə qarşı nifrət hissi oyadır:

Rusun şinelinə girsə də haylar,
Vətənim verəcək öz qərarını.
Haylar edəcəkdir onda haraylar,
İtirəcək axçisini, yarını.

Ali Baş Komandan icazə versə,
Qarabağı alacaqdır ordumuz.
Onu mən deyirəm qısaca-kəsə,
Düşmən əllərində qalmaz yurdumuz.

Poemanı oxuduqca sanki özünü
Qarabağ müharibəsində sayırsan. Qatı
düşmənlərimiz olan Zori Balayanları,
Serj Sərkisyanları lənətləyirsən. Klassik
şer nümunəsi olan rübayilərində çox
mətləblərdən danışır. Zəhmətsiz var-
lanan, qara xalqa yaxşı baxmayan
adamları poeziya dili ilə qamçılayır:

Zəhmətsiz var ilə quduranları,
Varla cılızlaşan "ölücanları".
İnsan saymamışam, sayan deyiləm,
Belə xalq malını o yığanları.

Zəhmətsiz varlanan öyünməsin heç,
O var halal deyil, axır ondan keç.
Şüurlu övlada var lazım deyil,
Şüursuzsa varı tez edəcək puç.

Hörmət eylə, özün hörmətlə yaşa,
Vaxt gələcək ömür çatacaq başa.
Elə işlər gör ki xalq səni sevsin,
Nəinki gedəndə xalq tutsun daşa

Nəriman Əyyub həyata çox açıq
gözlə baxır.

Olan xoşagəlməz halları vaxtında
görür. Gördüyü hadisələrin üstündən
keçmir. Vaxtında münasibətini şer
vasitəsi ilə bildirir. Hər şeyi vaxtında
görmək və ona öz münasibətini
bildirmək yazar üçün yaxşı haldır.

Çox da kədərlənmə Zahid Xəlilov,
Artıq dünyamızda insan qalıb az.
Varlı bir ovçudur, kasıb isə "ov",
Ona görə kasıb olubdur nasaz.
***
Siz Allah yalanı söyləməyin siz,
Sovet Dövlətini yıxdı yalanlar.
Sözləri söyləyin doğruca, əziz,
Yalanı söyləyir geri qalanlar.
***
Zəmanə dəyişdi, qudurdu insan,
Zəhmətsiz var dəyişdirdi çoxların.
İnsan çirkli doğulmayıb anadan,
Fəqət pul çoxunu eyləyib harın.
Nəriman Əyyubun əsərlərini

oxuduqca zövq alırsan. Poemaların-
dan, rüba ilərindən, qoşmalarından
doymursan. Özünəməxsus dildə
tərənnüm etdiyi bu əsərlər geniş
oxucu üçün çox qiymətlidir. Onun
əsərlərinin dərinliyinə varanda çox
mətləblər aydın olur. Hər bir əsərini
diqqətlə, axıra kimi oxumaq çox fay-
dalıdır. Nəriman Əyyub xalq duyğuların-
dan yazmağa üstünlük verir. Onun
yaradıcılığı müxtəlif səpkili mövzu
əhatəsinə malikdi. Rübailərində eşqin,
mərdliyin insanlığın, mənasını düşüncə -
lə rini yazır. Bütün yaradıcı lığının məh -
vərini şərtləndirən xalq duyğularıdır:
Xalqın dərdinə daim ağlayır. Zərərli
rüşvətxorluq əleyhinə üsyan edir, tənqidi
olan qatı sözünü deyir.

Kəfəndə cib yoxdur yığdıqlarını,
Yığıb aparasan gedəndə gora.
Gor da qəbul etmir olan harını,
Faydası yox peşman olanda sonra.
Nəriman Əyyub yoxsul təbəqənin

şəraitindən, çətin güzərandan yazır. İşsi-

zliyə dözməyən, kəndlərimizi qoyub
başqa ölkələrə gedən gənclərimizin
taleyinə acıyır. Həqiqəti bəzəkdüzəksiz
deməyi xoşlayır. O, kövrək qəlbində
Qarabağ dərdini, Vedibasar niskilini
daşıyır. Gözəlliyə, haqq ədalətə tapınan
vətəndaş amalı, fəlsəfi düşüncələri poet-
ik lövhələrlə heyrətamiz obrazlara dönür
şerlərin, rübailərin hər birində. Nəriman
Əyyub Vedibasarın Milli dərəsində
dünyaya göz açıb, nəfəsini bulaqların
sərinliyindən, çayların şəlalələrin ahən -
gindən götürüb. Ana təbiət onun ruhuna
qanad, ilhamına həzin bir şirinlik gətirib.
Hələ orta məktəbdə dodaqlarında şirin
misralar səslənib. O misraları uzun müd-
dət ürəyində gəzdirib, nəşriyyat qapı -
larını döyməyib. 

Taleyi onu iyirmi yaşında mühasib
işləməyə məcbur edib. İlhamına qısılıb o
zaman hesab sayğac danələrini dığırla-
maq ilə məşğul olub. Şerini yazıb, içtimai
bəlalara qarşı barışmamazlıq onun
yazılarının əsasını təşkil edib. Qəlbində,
gözlərində bədii sözün şöləsi canlanan
Nəriman Əyyub şair qələminin qədrini
bilən, ülviyyətini dərk edən bir qələm
sahibidir. Qaçqınlıq, didərginlik Nəri-

manın yaradıcılığında mühüm yer tutur.
Təqdir olunan cəhət həm də budur ki
şair sözçülükdən qaçmağa çalışır O,
bədii yaradıcılıq məsuliyyətinin ağırlığını
başa düşür. Nəriman Əyyub onu narahat
edən hər bir hadisəyə, sözə dərhal öz
münasibətini bildirir. O, 2003-cü ildə
erməni prezidentini təbrik edən
Türkiyənin prezidenti Əhməd Nejdər
Sezərə şer yazıb göndərib.

Sən necə dostsan ki dostluğu atıb,
Qatı düşmənimi təbrik edirsən.
Bu acı həqiqət bizlərə çatıb,
Xoşa gəlməz yolla hara gedirsən?

"Namus" kitabı səhifə 43.
Eləcə də İrəvanda saxta soyqırımı

abidəsinə əklil qoyam İran prezidenti
Məhəmməd Xatəmiyə “Nəyə baş əydin"
şerini yazıb göndərir:

Nəyə əklil qoydun, nəyə baş əydin?
Sən islam xalqının uzaq görəni.
Böyük Türk xalqının qəlbinə dəydin,
Dığa yaltaqlandı, aldatdı səni.

Əklil qoyduğun yer şeytan yuvası,
Uydurulmuş yalan soyqırımıdır.
Torpaq almaq üçün dığa sövdası,
Türkün sinəsinin gen şırımıdır.

Nə ad verək sənə, müsəlman qardaş?
Əsgər Akayev də bir vaxt uduzdu.
Qırğız başçısına olmusan yoldaş,
Sənin də, onun da ürəyi "buzdu".

"Haray" kitabı 2005 il səhfə 58.
Eləcə də Ramil Səfərov ermənini

öldürüb tutulan zaman Zərdüşt Əlizadə
“525-ci qəzet” də belə bir çıxış etmişdir ki
Ramil Səfərovun ailəsi erməninin
ailəsindən üzr istəməlidir. Nərimana xoş
gəlməyən bu çıxışa dərhal cavab
verərək şeir yazmışdır.

Eşitdiyim sözə inanmadım mən,
Hansı adı verək sənə Zərdüşt bəy?
Belə bir fikri söylədin nədən?
Sənə nifrət edər nənə, Zərdüşt bəy!

Baş sağlığı verək yağı düşmənə?
Qulaq asaq sizin kimi dönənə?

Bu dönüklük hardan gəlibdir sənə?
Doğru cavab söylə mənə Zərdüşt bəy.

Ramil Səfərovdur Milli Qəhrəman,
Azərbaycan üçün verər şirin can.
Sizə həqiqəti dedi Nəriman,
İnanmıram kişi dönə, Zərdüşt bəy.

"Haray" kitabı 2005. Səhifə 80.

Yenə də bu günlərdə Dahi Səməd
Vurğuna böhtan atan və hətta təhqir
edən Sərdar Cəlaloğluna da öz müna-
sibətini bildirərək bu kitabda gedəsi
Sərdar Cəlaloğlu şerini yazmışdır.

Sərdar Cəlaloğlu başından yekə,
Bir qələt etmisən başa düşmədən.
O səndə qalacaq daimi ləkə,
Bu fikir başına gəlibdir nədən?

Səməd Vurğun dünya şöhrətli şair,
O, uca bir dağdı, sən isə təpə.
Onu xalq özünə peyğəmbər sayır,
Sən isə dənizdə sısqaca ləpə.
Beləliklə 17 bənddən ibarət bir şer

yazaraq öz yanan ürəyini boşaltmışdır.
Nəriman Əyyubun təbilik, səmimilik
aləmində ikiüzlülüyə, yalançılığa yer
yoxdur. Hamını da belə görmək istəyir.

Bəzən seçilməyir yaxşıyla-yaman,
Deyin insan hara, yamanlıq hara?
Arzulayır bəzi vəzifə, maşın,
Nə zaman istəsə gərəyi olsun.
Mənimsə arzumdur dostun-sirdaşın,
Saf qəlbi, vicdanı, ürəyi olsun.
Bəzən Nərimanın misralarında nə

isə çatmadığını hiss edirsən. Fəqət
onlar məzmundan doğan daxili bir ritm,
musiqiyə malikdir. Dilin qəlizliyi, söz
oynatmaq ona yabançıdır. Mən eşitdiy-
imə, bildiyimə görə Nəriman heç vaxt
düz, hamar yol arzusunda olmayıb.
Eniş-yoxuş onu qorxutmayıb, həmişə bu
yollarda qarşısına çıxan hər şeyə xeyirx-
ahlıqla yanaşıb, hamıya qayğı göstər-
məyə çalışıb. 

V.İ.Suxomlinski deyib: “Başqasını
duyğusunu çəkə-çəkə öz ömrünü başa
vuranlar ən gözəl və eyni zamanda ən
xoşbəxt insanlardı". Sən də xoşbəxtsən
Nəriman Əyyub.

Sənə uzun ömür, can sağlığı və yeni-
yeni əsərlər yazmağı arzulayıram. Qoy
qələmin iti olsun!

HÖRMƏTLƏ. OSMAN ƏFƏNDİYEV
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor.

ƏDALƏTSİZLİYƏ DÖZMƏYƏN
K Ö V R Ə K  Q Ə L B L İ  Ş A İ R
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Nizanimjikengî veyekumin-
navê CizîraBotan, Mîrê Botan û
BircaBelakbihîstiye..Jibiçûkaniyê
ve, evnav di mala me de dihatin-
gotin, nexasimdemaku me li
ç î rokênmîrekênBotanguh-
darîdikir.   Erê, di wîbiçûkaniyê
de, bi rêzgirtinekmezin, me li
çîrokênmîrêBotanguhdarîdikir..
Me kesji wan mezintirnedidît û
wihamîrekênBotan û koşka wan
BircaBelak di çavê me de mezin
man û bi me re mezinbûn. Hisre-
tanask i r i nane fe rek î j ima l -
bataMîrêBotan û dîtinaBirca-
Belakji me re xewin û xeyalbûn.
Ta vêpaşiyê, di sala 1989 an de
çavên min bi dîtinaemîre
RewşenxanimBedirxankilbûn.
Erê, demakumirovnavêCizîraB-
otanseh dike, pêrepêre-

navêMîrêBotan, Mîr Bedirxan û
zarokên wî têne bîra mirov û her
wiha BircaBelek, Mem û Zîn,
MelayêCizîrî, MedreseyaSor û
Bekoyê Ewan..Çikohu-
nandinekxurt van navan û kurde-
wariyê bi hevvegirêdide..

Ez ne bawer im ku ti mal-
batan wek malbata Mîrê Cizîra
Botan, Mîr Bedirxanê Azîzî: 1802
– 1868, ji dil û can kar, xebat û
bizav di ber gelê kurd de kiribin û
tev malê xwe û canê xwe di ber
de winda kiribin. Mîr Bedirxanê
ku di sala 1843 an de, di herêma
Botan de mîr nişiyek ava kir, pere
bi navê xwe deranîn û di bin
navê Peymana Pîroz de, kurd li

dor xwe civandin û belav kir û
got: Dîn dine Xwedê ye, em tev

birayên hev in..Û wihabiyaniyan
di pesnêwî de gotin: Bedirx-
anEdalet e û edaletBedirxan e.
Tevî ku neferên vê malbatê ji sala
1847an ve di koçberî û sirguniyê
de dijiyan, lê wan qet welatê xwe
Botan, warê bav û kalên xwe,
jibîr nekirin, ji desthilanîn neketin,
li ber xwe dan û gelek xebat û
bizav kirin, da ku navê gelê xwe
di nav gelên cîhanê de bilind
bikin. Neferên vê malbatê di sir-
guniyê de, di bin şert û mercên
çetîn û dijwar de, xwe
berpirsyarê gelê xwe didîtin û
kêşeya gelê kurd barê xwe yê
yekemîn dinasîn. Bi gotin û kirinê
dixebitîn; çi di warê civakî û

rewşenbîriyê de, û çi di warê
siyasî de û wiha tev di sirguniyê
de, dûrî xaka Cizîra Botan mirin.

Her û her daxwaza wan pêşx-
istina gelê kurd û bilindkirina
navê Kurdistanê bû.. 

Ev wêneyê hûn dibînin, yê
mîr Bedrî Paşa ye. Kurek ji kurên
Mîr Bedirxan bû. Di heyamê îper-
atoriya Osmanî de, ew waliyê
herêma Horan û Colan bû. Bedrî
Paşa, bavê Samiya xanim bû,
diya Rewşen xanim Bedirxan,
anku kalkê wê ye. Ev wêne li
mala Rewşen xanim Bedirxan
daliqandî bû, min bi kamîreya
xwe kişandiye.

15.01.2015

Her ku kalemêrekî me
dimire, pirtûkxaneye me bi
koçkirina wî re tê şewitandin.
Berî dor 40 salî, dema ku mirov
di sikak û kolanên Qamişlo re
dimeşiya pêrgî gelek zilamên bi
kum û kolos, ji Omerî, Hevêrkî,
Xerzî, Bişêrî, Bûbilanî.. dihat. 

Bedreddîn Dîbo yek ji wan
bû. Ev wêne, di salên wî yên
dawî de hatiye girtin. Bedreddîn
Dîbo an Bedreddîn Mustefa,
mezinekî malbata Dîbo bû. Mal-
bata Dîbo berekî serekene ji
eşîr koçerên Elika, yên herêma
Xerzan. Li gor ku Bedreddîn
Dîbo ji seydayê Cegerxwîn re
gotiye û wî jî di pirtûka xwe a bi
navê (Folklora Kurdî) de, aniye
ziman, wiha dibêje: ( ...Elika,

şeş (6) bavikin. 32 gundên wan
hene û nêzîkî 900 malên wan
hene. Nêzîkî 5000 mêrên wan
derdikevin; Qatîxoka, Cindika,
Axika, Mala Sîno, Mala Remo,
Mala Dîbo. Çawa ko di Bişêriyê
de çar bavik hene; Sînka, 6

gundên wan hene, mala Nêsir,
6 gundên wan hene, Receba 6
gundên wan hene, Reşkotan
100 gundên wan hene.. Ev
jimara han, ji devê Bedreddîn,
yek ji mezinê mala Dîbo hatiye
guheztin..) Cegerxwîn

Di serhildana şêx Seîd
efendî de mala Dîbo jî beşdarî
kirin û li rex Şêx Seîd, Almedîna
di herêma xwe de vegiritin.. Lê
paşê, Kemalîstan peşek ji wan
jî wek welatparêzên kurdan yên
din, sirgûnî Anadolê kirin.. Di
nav wan de, du apên Bedreddîn
Dîbo; Silêmanê Mistê, yê ku
stranek li ser hatiye gotin û
Xelîlê Simê, yê ku di fermana
Ermeniyan de, gelek Ermenî û
Siryanî parastin û nehişt bêne

kuştin... Vê paşiyê ji
Anadolê reviyan, hatin
welat û dawî ji neçarî, di
gel gelek neferên ji mal-
bata Dîbo hatin Binxetê,
xwe avêtin tor bextê
hikumeta Fransî ya ku
wê hingê di Sûriyê de
desthilat bû.. Li Binxetê,
xwe li Hecî Esed, axayê
gundê Cumayê girtin û
wiha bûn ji akinciyên
gundê Cumayê ta roja îro.

Hêjaye gotinê ku, Xelîlê
Simê li Binxetê bi nexweşiya
zirav dikeve, ji bo rehetkirina wî,
Ermeniyên Qamişlo wî dibin
Beyrûtê ji bo dermankirinê, lê
mixabin li wir diçe ber dilo-
vaniya Xwedê, û Ermeniyên
Beyrûtê, wî di goristana xwe de
a li Burc Hemûd vedişêrin.. Erê,
ev wêneyê Bedreddînê Dîbo
ye, bavê siyasetmedarê kurd

Salah Badardin e. 
خيرات) يباتك يف هتركذ اذكه

اهئوشن يف ةسارد :يلشماقلا
،(ينارمعلاو يعامتجالا اهروطتو
نيدلا ردب :ةديدجلا ةعبطلا
:(م1984 – 1890) (وبيد) ىفطصم
ةفورعملا ةينطولا تايصخشلا نم
رعاشلا قفار ،يلشماقلا ةنيدم يف
نيلضانملا نم ديدعلاو نيوخركج
وهو ,ةيدركلا مهتريسم يف دركلا
فورعملا يدركلا يسايسلا دلاو
 .نيدلا ردب حالص

Hewlêr (Rûdaw)- Bi mebes -
ta pêşxistin û baştirkirina rewşa
zimanê kurdî li Rojhilatê Kurdis-
tanê, yekemîn weşanxana
wergera zimanê kurdî hat
damezrandin. Weşanxana
Wergerê ya Hojîn ku li bajarê
Sine yê Rojhilatê Kurdistanê
hat vekirin, ji aliyê rêveberiya
tomarkirina belgeyên fermî û
rêveberiya rewşenbîrî ya Îranê
moleta fermî ya kar wergirt.

Rêveberê Weşanxana Wer -
gerê ya Hojîn Kemal Tahirnijad
ragihand: “Bi armanca dewle-
mendkirina pirtûkxana kurdî û
pêkanîna navendekê bo kesên
ku ji demeke dirêj ve di warê
wergerandinê de kar dikin, me
ev weşanxana wergerê da -
mezrand.

Tahirnijad berdewamî da
axaftina xwe û got: “Eger em
budceyekê werbigrin an pişte-

vaniyeke me ya mewdanî û
aborî hebe, em dikarin karên
berçav ne tenê li ser asta Îranê,
lê li ser asta cîhanê jî encam
bidin û xizmeteke herçend
biçûk, lê giring bo gelê xwe û
pirtûkxana kurdî bikin.”  Rêve-
berê Weşanxana Wergerê ya
Hojîn Kemal Tahirnijad behsa
wê yekê kir ku mixabin ta niha
zimanê kurdî nebûye zimanekî
zanistî, lê got:  “Ev nayê wateya

ku zimanê kurdî nikare bibe
zimanekî zanistî, lê ta niha kar li
ser vî zimanî nehatiye kirin.

Lewma emê hewl bidin bêhtir
guh bidin kar û berhemên
zanistî.”

Əziz və hörmətli dostum
Əhmədxan Kərimxan oğlunun

unudulmaz xatirəsinə
Ataydın, qardaşdın, əmi dayiydın
Dostların səfinin əlif sayıydın.
Alımlər alimi böyuk bir insan
Səni tədqiq etmək deyildir asan.

Arzuda, istəkdə, saleh əməl də
Hərnəvar  keçirdin xeyir  əməldə
Pislik məvhumundan səndə əsər yox,
Acgözlər yüz oldu, sən daima tox.

Hər iki dünyana əməlin yetər
Xeyirxah olmusan Hatəmdən betər
Ömründə olsada dümanın çənin
Inciyən görmədim dilindən sənin.

O, son baharının ürəkdə xalı,
Pərişan eyləyən odur əhvalı.
Ömr yüz olası, ancaq oldu kəm
Səbəbi Tahirdi,gedibdi nakəm.

Ürəkdə kaş üzdə, olsaydı onda,
Köçünü edəndə sən o son anda,
Ürəklər yanmağım hamı bilərdi
Kərimxan oğluda yəni ölərdi?

Əməkdar elm xadimi professor 
Süleyman Məmmədova

Sən tarix yaz, bu birini mən yazım, 
Dərdlərinin hamısni çəm yazım, 
Dünən keçdi sabahını şən yazım.

Əlli ildə bundan sonra tarix yaz, 
Yüz ilində saçın olsun tam bəyaz.

O köksünüz göyçə göl tək doludur, 
Kök soyunuz Ağarza bəy qoludur, 
Xalsa Bedi ayaq altı yoludur.

İndi orda ayaq izin qalıbdı.
Kövrəlmisən kim ki, yada salıbdı.

Göz açanda sən baxmısan Ağrıya, 
Həsrət qalıb qəlbi saldın ağrıya, 
Qovuşasan məlhəm ola bağrıya.

Üz qoyasan torpağına daşına, 
Sorarsan yurd nələr gəlib başına.

Bu səhnədən dilsiz daşda kövrələr, 
Sənsiz qalan Vedibasar yaş ələr, 
Allahverdi babandanda səs gələr. 

O, qarğıyar el obanı satana, 
Bu milətin qəsdi üçün yatana.

Fizzə nənə bu səhnəyə bayatı,
Deyər zalım dağıdıbdı həyatı,
Didərgindi day Xalsamın elatı.

Əsir qaldı bağ-bağçamız elimiz, 
Gödək oldu doğma yurda dilimiz.

Yurd həsrəti qəlb əzabın qismətin,
Bumu oldu bu dövranla kəsmətin?
Vedi idi arzu, vüqar, ismətin.

Ayrılsanda orda yuxu görürsən, 
Gah at capıb gahda qəsir hörürsən.

Qınamıram səni, qızıl qəfəsə
Salınanda bülbül gəlmir həvəsə
Allah lənət etsin görüm o kəsə.

Ağır dərddi yurdu olan qaçqına, 
Dığa sənə deyə kirvə qaç-qına.

Bax bu dərdin sağalana oğşamır.
Xalsada meh day saçını oğşamır, 

Dil açarsa daşlarında hər mamır.
Deyər Abbas İbrahiməm Həsənəm, 
Yüz yağını bir qılıncla kəsənəm.

Ulu alim Allah sənə təsəli, 
Bundan sonra ömür versin bir əli, 
Bax bu yaşda sən əmudu bir əli,

Sapand təkin fırlayasan atasan, 
Ərənlikdə zirvələrə çatasan. 

Maqsud Məmmədova
Sən yaxşılar yaxşısı, sən yaxşının axırı.      
Sənsən üzlərə deyən, həm yaxşını, paxırı. 
Dilin ilə ürəyin, bir- biriylə gəlir düz, 
Nədir sənin astarın, elədə var səndə üz. 

Həyatda sənə amal, bir yaxşılıq, bir halal
Yaradan sənə verib həmi vüqar həm cəlal. 
Özün təki böyükdür həm qəlbin, həm ürəyin. 
Yaxşılıq etmək olub bu dünyadan diləyin. 

Cəllad sənin rolun mərhəmətdir əməlin. 
Yaxşıhqla qoyulub, ata-baba təməlin. 
Dostluqda var öz adın, axıracan gedərsən. 
Bəzən pislik də görsən sən yaxşıhq edənsən. 

İnşallah Cavidini Allah edər Cavidan. 
Yüz yaşını keçəndə, həyatla olar vidan.

Bedrî Paşa Bedirxan, waliyê Horan û Colan bû

Bedreddînê Dîbo (Bedreddîn Mustafa) 1890 – 1984

Li Sine yekemîn weşanxana wergera kurdî

Hacı
Paşa

Ağaoğlu

Konê 
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Yawer:Em hemû rojekê hewlî
r izgarkirina Mûsilê didin

Cebar Yawer di daxuyaniyeke xwe de dibê-
je:Em hemû rojekê hewlî rizgarkirina Mûsilê

didin. Emîndarê giştî yê wezareta Pêşmergê
Kurdistan Cebar Yawer ragihand ku li wir hêleke
ewlehî heye ku ji bajaroka Rbîheyê li ber sînorê
Sûriye-Êraqê û heya navçeya Niftxaneyê a li ber
sînorê Êranê ku di 5 parêzgehan re derbas dibe
û di van şûnan de hêzên pêmergêKurdistanê
hene û karê parastina û berevaniyê xelkê û dev-
eran dike û li hemberî terorîstan rubiryê wanin.
Yawer ji rojnameya Şeriqewsetê re aşkir kir ku ji
bo şerê zemînî li dijî terorîstên DAIŞê, Herêma
Kurdistanê hêza xwe yê şerkirinê pir mezin e û
dikare li hemberî terorîstan xwe bigre, lê
pêwîstiya hêzên pêmerge bi çek û teqemenî û
piştîgiriya ezmanî û perwerekirinê heye. Her
weha di derbarê rizgarkirina Mûsilê de, Cebar
Yawer ji wê rojnameyê re got; Em hemû rojekî
navçeyên ser bi Mûsuilê rizgar dikin û Rabihe,
Zamar û Seda Mûsilê û ggelek navçeyên ku ji jêr
destê çekdarên DAIŞê hatin paqijkirin tev yên
Mûsilê ne. PUKmedia

Isra î lê  6  kesayet iyên
diyar ên Hizbulahê kuştin

Hizbulaha Libnanî teqez kir ku duh roja
yekşemê di êrişeke helîkopterên Israîlê de li
Sûriyê berpirsekî serbazî û kurê fermandarê
serbazî yê Hizbulahê Îmad Muxeniyê tevî 4
kesên din kuştine û eve jî rê liber çalakiyên tol-
hildanê vedike. Êrişa helîkopterên Israîlê li
parêzgeha Qunêtira a Sûrî li nêzîkî girên Colanê
a li jêr kontrola Israîlê de ye li dijî karwana Cîhad
Muxeniyê hatiye encam danê. Kanala Menar a
ser bi Hizbulahê ragihand ku 6 kes di êrişa

helîkopterên Is -
raîlê de hatine
kuştin dema ku bi
serdanekê çûbûn
bajaroka Mezreat
emel a li Qunêtera
Sûrî. Hizbulahê di
beyannamekê de
navê 6 kesên ku
hatine kuştin
belav kir û di nava

wan de jî fermandarê leşkerî binavê Mihemed
Ehmed Hesen 1972 û Cîhad Îmad Muxeniyê
jidayîkbûyê 1989 jî hebûne. Ev êrişa Israîlê jî
piştî 3 rojan ji axaftina emîndarê giştiyê Hizbu-
lahê Hesen Nesrula ku têde gotinçbû ku êrişên
Israîlê yê dubare li Sûriyê dijminatiye û ji mafê
Sûriyê ye ku bersiva wan êrişan bide hatiye.

“Hinek alî dixwazin birîna
Ê z î d i y a n  k û r t i r  b i k i n “

AVESTA KURD - Parlamentera Kurd ya
Êzîdî di parlamentoya Îraqê de, li ser projeya

PKK ku dixwaze Şengalê bike Kanton got, ew jî
weke cînayetên DAIŞ e. Xelî got, ew ji cînayetên
DAIŞ ne kêmtir e, ku bi heqê Êzîdiyan hate kirin.

Viyan Dexîl ji BAS re got, di demeke wiha de
ku hemû dinya piştgiriya Êzîdiyan dike, hinek alî
hene dixwazin birîna Êzîdiyan kûr bikin. Dexîl
got, bi tu awahî nayê qebûlkirin ku Şengal bibe
Kanton, ew sûkayetî ye bi Êzîdiyan. Parla-
mentera Kurd her wiha got, tenê pêşmergeyan
Êzîdî parastin, û em qebûl nakin ku ji xeynî
destelata hikûmet û serokatiya herêma Kurdis-
tanê em tu destelatên din qebûl nakin.

Di kombûnê de rewşa
siyasiya navçeyê û Sûriye û
her wiha peywendiyên siyasî
û aboriyên Rûsya û Herêma
Kurdistanê hatin nirxandin.
Serokê Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî pêşwazî li
Nûnerê Taybet ê Serokê
Rûsya Michael Bogdanov û
şanda ligel kir. Di hevdî -
tinekê de Barzanî bixêr hati-
na şanda mêvan kir ûhatina
wê şandê wek handerekî da
znîn ji bo berferehkirina pey-
wendiyên di navbera Hewlûr
û Moskoyê de. Malpera
fermî ya Serokatiya Herêma
Kurdistanê jî daxuyaniyek
derbarê hevdîtinê de belav
kir û ev naveroka wê ye: Îro
sêşem 20.01.2015 birêz
Mesûd Barzanî Serokê
Herêma Kurdistanê pêşwa -
ziya Nûnerê Taybetî yê
Serokê Rûsya yê Karubarê
Rojhilata Navîn û Cîgirê
Wezîrê Derveyê Rûsyayê
Mîxayîl Bugdanov û şandekî
li gel kir ku ji hejmarek dîplo-
matkar û berpirsên aborî û
karsaz û kertê taybetî yê
Rûsî pêkhatibûn. Di hevdît-
inê de Nûnerê Taybetî yê
Serokê Rûsya yê Karubarê

Rojhilata Navîn silavên
Vladimir Putin Serokê Rûsya

û Wezîrê Derve û Kar-
bidestên Hikûmeta welatê
xwe bi Serok Barzanî gihand
û ji bilî wê balkişand li ser
dostayiyetiya dîrokî ya gelê
Kurd û gelê Rûsya behs li
rola Mela Mistefa Barzanî
serkirdeyê nemirê tevgera
rizgarîxwaza Kurd ya li
dirustkirina wê dostayetiyê
kir. Cîgirê Wezîrê Derveyê
Rûsya tekez li ser palpiştiya
welatê xwe ji bo Serok
Barzanî û gelê Kurdistanê ya
li şerê dijî terorîstan kir û eve
jî xisterû ku rûbirûbûna
terorê pêwîstî bi hevkarî û

yekhelwestiya hemû aliyek
heye. Her wiha eve jî

dûpatkir ku ji bo pêşxistina
peywendiyên di navbera her
dû aliyan li warê aborî û
kerta neft da bingehekî gun-
caw li holê daye.

Li beranber da Serok
Barzanî bi xêrhatina şanda
mîhvan kir û spasiya Serok û
Hikûmeta Rûsya jî kir û hati-
na wê şandê wekî handerekî
baş zanî ji bo berfirehkirina
peywendiyên di navbera
Herêma Kurdistan û welatê
Rûsya û li gotarek da
çawayiya serhildan û
sedemên geşbûna terorîstên
Da’îş li rojavayê Iraqê ji bo

şanda mîhvan şîrove kir.
Serok Barzanî tekez li wê
yekê kir ku terorîst ji bo wê
yekê êrîşa Kurdistanê kirin ji
ber ku Kurdistan astengekî
mezin bû li ber bi cîhbûna
plana terorîstan û berfire-
hbûna wan ya li navçeyê da
û eve jî dûpatkir ku teror
tehdîdeke ciddiye li ser
hemû aliyek û pêwîste ji bo ji
navbirina terorîstan îrade -
yekî bi hêz ya dewlî û
hevkariya hemû welatan
hebê. Her wiha balkişand li
ser wê yekê ku ji bo serkefti-
na li şerê terorê da ne tenê
rûbirûbûna serbazî pêwîste li
ruyê fikrî û aborî jî şer li gel
wan da bê kirin û rê li hatin û
çûna bê girtin. Serok
Barzanî li dirêjahiya axaftina
xwe de eve jî xisterû ku her
aliyek bixwaze terorê wekî
kartekî siyasî li milmilaneyan
da bi karbîne li encamê de
ew bi xwe ziyanê dibîne û bi
vê agirê dê bişewite.

Her li vê kombûnê de
rewşa siyasiya navçeyê û
Sûriye û her wiha pey-
wendiyên siyasî û aboriyên
Rûsya û Herêma Kurdistanê
hatin nirxandin.(BasNews)

Hewlêr (Rûdaw) – Se -
rokwezîrê Herêma Kurdis-

tanê Nêçîrvan Barzanî pêş -
wazî li Alîkarê Wezîrê Derve
yê Rûsyayê, Mîxaîl Bog-
danov û şanda pê re kir.
Bogdanov ragihand, Rûsya
di şerê DAIŞê de pişta
Pêşmerge digire.  Îro danê

sibê şandeke siyasî û aborî
ya Rûsyayê li Hewlêrê bi

Serokwezîr Nêçîrvan Bar -
zanî re hevdîtin pêk anî. 

Li gorî daxuyaniya Hikû -
meta Herêma Kurdistanê, di
hevdîtinê de pêwendiyên
siyasî û aborî yên Hewlêr û
Moskovayê, aloziya Sûriyê û

şerê DAIŞê hatin axaftin. Di
daxuyaniyê de hat gotin ku
Alîkarê Wezîrê Derve yê
Rûsyayê Mîxaîl Bogdanov û
Serokwezîr Barzanî li ser
çawaniya paşxistina pê -
wendiyên her du welatan di
warê aborî û siyasî de
gotûbêj kirine. Her wiha li
ser girîngiya hemahengî û
pevguhertina agahî û zani-
yariyan ji bo nehîştina terorê
hatiye axaftin û şanda rûs li
ser piştevaniya Moskovayê
bo Pêşmerge tekez kiriye. 

Di daxuyaniyê de hat
gotin ku Serokwezîr Barzanî
spasiya Rûsyayê kiriye ji
bona şandina alîkariyên
mirovî bo penaberên ku li

Başûrê Kurdistanê ne û li
ser derfeta kar ji bo şîrketên
rûs jî gotiye, şîrketên rûs
dikarin di her warî de kar
bikin û Herêma Kurdistanê jî
dikare sûdê ji pisportî û
tecrubeyên wan wergire.
Her wiha hat gotin ku di
hevdîtinê de behsa kirîza
Sûriyê û çareseriya wê
hatiye kirin û li ser rêbazên
siyasî ji bo çareseriya wê
arîşeyê hatiye tekezkirin.
Şanda Rûsyayê ji Alîkarê
Wezîrê Derve Mîxaîl Bog-
danov, Nûnerê Serokê
Rûsyayê di karûbarên Rojhi-
lata Navîn û Afrîqayê de,
komek dîplomat û karsazan
pêk hatibû.

Serokatia herêma Kur-
distanê di derbarê dax-
uyaniya KCKê ku dê Şingalê
bike kanton daxuyaniyek
belav kir. Piştî azadkirina
devera Şengalê ji aliyê
hêzên Pêşmergeyên Kurdis-
tanê û vegerana hêviyê ya ji
bo xuşk û birayên Êzîdî û
hewla dam û dezgehên
Herêma Kurdistanê ya ji bo

vegerandina jiyan û aramiya
li vê deverê, bi mixabinî li
rêkefta 14.01.2015 taqimek
bi awayeke neyasayî rabûne
bi ragihandina Encûmenek
bi navê Encûmena Êzîdiyên
Şengalê bo ku bingehek ji
bo damezrandina kantonê li
vê deverê xweş bikin.

Li vir da bi hemû aliyek
radigihînîn ku ev reftare dijî

daxwaza xelkê Êzîdî û hemû
xelkê Kurdistane. Şengal
beşekî veneqetayî ya Kur-
distane û dam û dezgehên
xwe yên fermî û îdariya tay-
beta xwe heye. Erkê birêve-
birin û yarmetîdana xelkê û
vegerandina koçberan û
parastina Şengalê li ser
şanê van dam û dezgehane
û tu kes û aliyek nikarin tu

cûre îdareyekî kartonî û li
derveyê daxwaza xelkê
Şengalê li ser vê deverê da
bisepênê û bi berevajî ve
rûbirûyê kardaneweyên tund
dibin. Xelkê xweşdiviyê Şen-
gal jî li wê yekê dilniya dikin
ku Şengal bi awayeke fermî
vedigerê ser Herêma Kur-
distanê. 

Serokayetiya 
Herêma Kurdistanê

17.01.2015

Bo cara yekê, serbazên
welatê Kanadayê yên ku
wek şêwirmendên leşkerî li
Iraqê ne, dest bi şerê bejayî
li dijî DAIŞê kirin. Ferman-
darê Operasyonên Taybet
ên Kanadayê Michael Rolju
ragihand: “Serbazên me, di
dema ku alîkariya hêzên
iraqî li eniya şer dikirin, ji
aliyê çekdarên DAIŞê ve
hatin topbarankirin, lewma
wan jî bi awayekî rasterast

bersiv dan.” Hejmarek me -
zin ji serbaz û şêwirmendên
leşkerî yên welatên
cîhanê alîkariya
Hêzên Pêşmerge û
hêzên Iraqê di şer de
dikin, lê ev cara yekê
ye ku serbazên
welatekî li Iraqê şerê
bejayî li dijî DAIŞê
dikin.

Michael Rolju
wiha got: “Ti ser-

bazên me di wî şerî de
nehatin kuştin û birîndar jî

nebûne.” Fermandarê Ope -
rasyonên Taybet ên Kana-
dayê wiha domand: “Ew
pevçûn beriya 7 rojan bû.
Her demekê ku berê
guleyên xwe bidin me, emê
jî rasterast bersiva wan
bidin.” Lê cihê şerê ser-
bazên Kanadayê û çek-
darên DAIŞê nehatiye ragi-
handin û ne jî Rolju behsa
wî cihî kir. Bêtirî 600 ser-
bazên Kanada li navçeyê
hene û balafirên wî welatî jî
li çeperên DAIŞê didin.

Barzanî pêşwazî li Michael Bogdanov kir

Alîkarê Wezîrê Derve yê Rûsyayê: Em pişta Pêşmerge digirin

Şingal bi fermî vedigere li ser herêma Kurdistanê

Kanada li dijê DAÎŞ şerê bejayî kirwww.a
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Serokkomar Fuad Ma -
sûm îro sêşemê 20 / 1 /

2015`e li koşka El-Selam li
Bexdadê pêşwazî li balyozê
Tirkiyê Faroq Qemaqcî û
şanda digel de ye kir. Di
hevdîtinê de serokkomar

Fuad Masûm tekez li ser
peywendiyên di navbara

Komara Tirkiyê û Komara
Êraqê de kirin û da xuya kirin
ku divê ev peywendî li gorî
berjewendiyên gelên herdu
welatan bêne pêşxistin û bi

hêz kirin. Ji aliyê xwe ve
balyozê Tirkiyê silavên
Serokkomarê Tirkiyê Receb
Tayîb Erdogan û serokwezîr
Ehmed Dawudoglu arestey
serokkomar Fuad Masûm
kirin û vexwedine serokko-
mar Masûm bû Tirkiyê
dubare kir, her wiha ew
vexwend şahiyên ku wê
komara Tirkiyê bi bona sed-
saliya bi dawî bûne şerê
cîhanê ya yekem lidarxîne,
ev şahiyên ku dê ligel
lotkeya aştiyê ya  wê hej-
marek ji rêberên cîhanê beş-
darê bibinê lidarkev birêve
biçin. Ji aliyê xwe ve serok -
komar Masûm ji bo vexwen-

dinan spasî li serokkomar û
serokwezîrên Tirkiyê kir û
tekez kir ku dê serdana
Tirkiyê bike û  beşdarî
şahiyan bibe, her wiha bi riya
balyoz Qeymaqcî silavên
xwe aresty birêvebiya Tirkiyê
kir. Di dawî de balyoz Tirkiyê
dupat kir ku welatê wî di şerê
li dijî terorê li gel Êraqê ye û
wê Tirkiyê berdewam be di
pêşkêşkirina alîkariyan û
yarmetiyan ji koçberan û
penaberan re, her wiha
berdewam be di piştgirî û
piştevanî kirin li artêşa Êraqê
û hêzên pêşmerge di warên
biçarkirin û pwerwerdê de.

PUKmedia

AVESTA KURD - 8 mîn
Dadgeha Bilind ya cezayên
giran li Enqerê biryar da ku
hinek kesên ku berê ceza-
yên giran li ser wan hebûn,
ceza ji ser wan rabû û êdî
dikarin bi rihetî biçin Tirkiyê.
Dadgehê navê 21 kesan
eşkere kir ku li derveyî
Tirkiyê dimînin û bi cezayên
giran hatibûn mehkûmkirin.
Di nava wan kesan de ku
dadgehê di nava 4 mehan
de ew efû kirin û di karin di
nava 4 mehan de vegerin

Tirkiyê û ceza ji ser wan
radibe, serkirdeyên PKK û
parlamentoya Kurdis-
tanê li derveyî welat
hene, ku ji aliyê PKK
ve li Brukselê hatibû
avakirin û piştre dîs bi
biryara PKK hatibû
xerabkirin. Eger ew di
nava 4 mehan de
vegerin, ewê neyên
girtin û cezakirin.

Kesên ku dadgehê ew
efû kirine endamê Konseya
KCK û yek ji serkirdeyên

PKK Ismaîl Ozden jî heye,
ew Zekî Şengalî ye.

Kesên din jî ev in:
Zübeyir Aydar, Felemez

Başboğa, İlknur Şen,

Mehmet Sıraç Bilgin, İsmail
Özden (Zekî Şengalî), Ali
Haydar Celasun, Ekrem
Berkpınar, Ali Matur, Niza-

mettin Toğuç,
Meh met Ali Yiğit,
Haydar Işık,
Mehmet Taşkala,
Remzi Kartal,
A b d u r r a h m a n
Çadırcı (Heval
Esed), Aziz Do -
ğan, Yaşar Ertaş,
Celal Özkan (Her

bijî) , Ahmet Turhallı, Ökkeş
Kolusarı, Şemsettin Aktaş  û
Özcan Şen.

AVESTA KURD - Emîd Mislih
Zêbarî, fermandarê pêşmergeyan li
Kobanî ragihand ku wan îro Kaşê
Miştenûr kontrol kirin û ji destê DAIŞ
derxistin. 

Kaşê Miştenûr cihekî stratîk e, kon-
trolkirina wî kaşî, tê wateyan ku beşekî
mezin ji bin kontrolkirina DAIŞ
derdikeve û êdî gele riyên îmdadê lê
têne qutkirin.

Bi rizgarkirina Miştenûr 
% 95 ji Kobanê di destê
h ê z ê n  K u r d î  d e  y e

Piştî kaşê Miştenûr a stratejîk li Kobanê kete
destê hêzên Kurdî ji % 95 ji bajarê Kobanê kete

destê hêzên Kurdî, her wiha YPG`ê bi da
xuyaniyekê ragihand ku di encma hejmarek
çalakî de 7 çete li Kobanê hatine kuştin. Fer-
mandarê hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê li
Kobanê Neqîb Qaraman Hacî îro sêşemê ji
PUKmedia yê re da xuya kirin ku piştî hêzên
YPG`ê / YPJ`e kaşê Miştenûr a stratejîk li
Kobanê û derûberên wê bi dest xistin ji % 95 ji
bajarê Kobanê kete bin kontirola hêzên Kurdî û
moralên çekdarên rêxistina terorê DAIŞ şikes -
tine û ji qada şer direvin, her wiha da xuya kirin
ku çeteyên DAIŞ nema dikarin bajarê Kobanê bi
topbaran bikin û ew derfet ji dest dan. Hacî da
xuya kirin ku şer berve deştên bakûr û rojhilatî
Kobanê ve berferh bûye û morala hêzên Kurdî
bi serkeftina mezin bi ser DAIŞ de bilinde, her
wiha diyar kir ku welatiyên Kobanê vedigerin
bajarê Kobanê û dixwazin jiyana xwe ya asayîn
birêve bibin. Ji aliyekî din ve Yekî neyên Parasti-
na Gel YPG`ê îro sêşemê bi da xuyaniyekê rag-
ihand ku di encma hejamrek ça la kî li dijî
çeteyên DAIŞ li rojhilat û başûrê bajarê Kobanê
7 çete hatine kuştin. YPG`ê bi beyannameyekê
ku PUKmedia wêneyek jê bi dest xist, da xuya
kirin ku îro êrişên çeteyên DAIŞ bi ser Kobanê
de ketine roja xwe ya 127 de, şervanên YPG`ê
li rojhilat û başûrê Kobanê li dijî çeteyên DAIŞ
rêze çalakî lidarxistin du jê li dibistana Reş bûn
di encamê de 5çetea hatine kuştin, her wiha li
nêzî newxweşxaneya nîştimanî jî li başûrê
Kobanê çalakî li dijî çeteyan lidarxist û di
encamê de 2 çete kuştin. PUKmedia

PKK dixwaze bi "Kantonan"
Kurdistanê perçe perçe bike

Dinya elem dizane ku PKK dixwaze bi "Kan-
tonan" Kurdistanê perçe perçe bike û mehkûmî

bin destê dagirkeran bike. Li ser daxwaza Kan-
tonan rêvebirên PKK bi xwe daxuyaniyan dan û
qala avakirina Kantonan bo bajarên din ên
başûrê Kurdistanê kirin. Niha çend daxuyanî
hate dayîn li hember helwesta wan û ev şûnde
gav avêtin. Ji ber helwesta li hember Kantonan
dîtin, niha dibêjin armanceke me yê bi vê rengê
tuneye. Mijara girîng ev e; ger heta niha li hem-
ber helwestên PKKê ya bo perçekirina Kurdis-
tanê helwesteke tund hebûna wê karibûna dijmi-
nantiya xwe ya li hember dewletbûn û
destkeftiyên Kurdan bigihandana vê astê? Ger
di serî de helwesteke tund hebûna, me îro bi
mijarên pûç û vala wek Kantonan serê xwe
nediêşand. Ji ber vê yekê, berpirsyarê herî
mezin ên kiryarên PKKê; aliyên ku dizanin lê
bêdeng dimînin in. Derbarê karê wê encumenê
piştî rizgarkirina Şingalê, Rêveberê Encumena
Êzîdiyên Şingalê Seîd Husên got: “Emê nûnerên
xwe li hemû bajarokan deynin. Qayimqam û
encumenên ku beriya niha li Şingalê hebûn, ji
niha û pê de em wan nas nakin. Qayimqam û
rêveberên din ên îdarî dê bi riya me û bi hilbi-
jartinê bên danîn.” Rêveberê Asayişê Qezaya
Şingalê Qasim Simo dibêje: “% 70ê ji endamên
Encumena Êzîdiyên Şingalê ji Rojavayê Kurdis-
tanê hatine. Piraniya wan ne xwendewar in. Yên
din jî bi tenê qonaxa seretayî ya xwendinê der-
bas kirine.” Simo herwiha got: “Hinek ji endamên
wan hatin ba me û daxwaza lêborînê kirin, çimkî
ew dibêjin em bo xwarina nên çûbûn, lê wan em
kirin endamên Encumena Êzîdiyên Şingalê.”

Belyozê Tirkiyê: Em piştgirî didin artêşê û hêzên pêşmerge

Êdî dikare biçe Tirkiyê û nayê girtin

Pêşmerge: Me Kaşê Miştenûrê kontrol kir

Partiya Demokrata Kurdistanê
(PDK) peywendiyên xwe ligel Îranê
asayî dike, berpirsê pey-
wendiyên niştimanî û
iraqî yê PDKê jî tekez
dike ku başbûna pey-
wendiyên wan ligel Îran di
berjewendiya Herêma
Kurdistanê de ye û ew
peywendiyên li ser binge-
hek tenduristin.

Çavkaniyeke agehdar
ji peywendiyên dîplomasî
û siyasî yên PDKê ji Bas-
Newsê re tekez kir ku,
niha roj bi roj pey-
wendiyên PDKê û Îranê
baş dibin, ew yek jî girêdayî ji hev
nêzîkbûna Amerîka û Îranê ye, ji ber ku
niha Amerîka rasterast danûstanê ligel
Îranê dike wek beşek ji proseya
rûbirûbûna DAIŞê, di wê derbarê de jî
peywendiyên baş di navbera Amerîka û

Îranê de hene. Çavkaniya BasNewsê
aşkere kir ku “Di vê rewşê de bi nêrîna

PDKê, Îran lîstikvanekî mezin ê
navçeyê ye û nikare dest jê berde, dibe
ku ji ber hinek nakokiyên neteweyî û
pêwîste wan arîşeyên ku beşek ji wan ji
aliyê Partiya Karkerên Kurdistanê
(PKK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdis-

tanê (YNK) hatine drustkirin, bi rêya
Îranê çareser bike.”

Endamê Encû-
mena Serkirdatiya
PDKê û Berpirsê
Peywendiyên wê yên
Niştimanî û Iraqî
Ehmed Kanî, ji Bas-
Newsê re tekez li ser
başbûna pey-
wendiyên ligel Îranê
û hebûna heva-
hengiyê ligel wî wlatî
bi rêya Hikûmeta
Herêma Kurdistanê.
Ehmed Kanî got: 

“Her pey-
wendiyeke baş a PDKê, bêguman dê
bandora wê li ser rewşa Herêma Kur-
distanê hebe, lê em hemû aliyekî piş-
trast dikin ku peywendiya me ligel yan
ligel her welatekî din, bi ti awayekî ne li
ser pişta çi aliyekî din e.”

Berpirsekî îdareya Zû -
marê ragihand ku, Serok -
wezîrê Kurdistanê Nêçîrvan
Barzanî, nahiyeya Zûmarê ji
cihekî wêran guhert bo cihê
jiyanê. Herwiha niha rewşa
nahiyeyê pir baş e û % 70ê ji
welatiyan vegeriyane û di
jiyaneke xweş de ne.

Derbarê serdana Serok -
wezîr Nêçîrvan Barzanî bo
navçeya Zûmarê, Rêveberê
Nahiyeya Zûmarê Mizahim
Silêman ji KDP.info re ragi-

hand: “Serokwezîrê Kur-
distanê di serdana xwe de
bo navçeya Zûmarê soz
da me ku di demeke zû de
xizmetê vegerîne navçeya
Zûmarê û derdora wê û
şûna şer li wir nehêle. Her-
wiha fermana çend piro-
jeyekî girîng bo navçeyê
derxist.”

Mizahim Silêman wiha
got: “Serokwezîr Barzanî li
wir serdana Hêzên
Pêşmer ge yên li navçeyê

kir, ku ew serdan pir bi ban-
dor bû li ser moralê wan. Em

spasiya wî dikin li ser van
alîkariyan û li ser vekirina
van pirojeyan, ku
nahiyeya Zûmarê ji
cihekî wêran guhert bo
cihê jiyanê.” Silêman
wiha domand: “Niha
rewşa nahiyeya Zû marê
û derdora wê pir baş e û
aram e û % 70ê ji xelkê
vegeriyane ser malên
xwe û niha navçe ji şûna
şer paqij bûye û niha
rewşa jiyanê asayî bûye.”

Pêwendiyên PDK û Îran pêşve diçin

Serokwezîr Zumar ji wêraniyê rizkar kir

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



D Î P L O M A T¹ 3 (294)10 19-25 Yanvar, Çileya paş, sal 2015

Piştî ku sala çuyî hune-
mendê navdar yê Kurdistanî
û deng xweş Bengîn Efrînî
derbasî nava Kobanê bibû,
herweha serdana eniyên şer
bi cilûbergên YPG`ê kiribû,
şahî û moraldan jî ji şervanên
YPG-YPJ`ê re pêşkêş kiribû,
vê carê jî, Hûnermendê
mezin yê Bakurê Kurdistanê
Ferhad Tunc serdana
Kobanê kir û ji aliyê serokê
hikûmeta Kobanê Enwer
Muslim ve bi germî hat
pêşwazî kirin. Duhî pêr roja
yekşemê 18-1-2015`an,
hunermend û dengbêjê nav-
dar yê gelê Kurd Ferhad Tunc
di serdaneke xwe ya bo
Kobanê de, piştî serdana xwe
ya sazî û dezgehên hikûmeta
Kobanê, çav bi şervanên
Yekîneyên Parastina Gel
(YPG) û Yekîneyên Parastina
Jinê (YPJ) ket û digel wan
hevsoziya xwe û helwesta
xwe ya kurdeyetiya traste-
qîne nîşand da. Di wê ser-
dana xwe ya dîrokî de, ji bilî
serdana şervanên azadiya
welatê rojê, serdana sazî û

avahiyên hikûmî û sivîl û
hunerî jî kir û destek da wan
û soaza hevkarî û alîkariya ku
li gor hêz û tiwanaya hunerî
daye wan û wê herdem bibe
dengê azadiya Kobanê û wê
berxwedana Kobanê bibe
rojev û mijareke girîng di
karên wî yên hunerî de be.

Ferhad Tunc ku xelkê
Dêrsimê ye û berbêjerê
endamtiya Parlemana Tirkiyê
li ser lîsteya BDP`ê bû,  di
hemû jiyana xwe ya hunerî
de, herdem li ser aşiq û evîna
netewî û Kurdistanî stran
pêşxistiye û li her deverê ku
pêwîstî bi hevkarî û moralê
hebe, li wir tê dîtin. 

Di sdala par serdana
Rojavayê Kurdistanê jî kir û
moralê xelkên Kurd yên kan-
tona Cizîrê jî bilind kir û ser-
dana eniyên şer û Yekîneyên
Parastina Gel (YPG) û
Yekîneyên Parastina Jinê
(YPJ) jî kiribû, bi taybet ser-
dana xwe ya Serêkaniyê
gelek watedar bû, ji ber ku ew
bajar jî berxwedaniyeke bê
wêne li dijî terorîstan birêve-
biribûn.

Hunermendê gelê Kurd
Ferhad Tunc di meha nîsana
2014`an de, jî serdana
Serêkaniyê kiribû û li wir ser-
daneke taybet bo Yekîneyên
Parastina Gel (YPG) û
Yekîneyên Parastina Jinê
(YPJ) yên di eniyên şer ên

Başûrê bajarê Serêkaniyê
pêkanî bû.

Piştî şahiya girseyî ya ku
Hunermendê Kurd Ferhad
Tunc li Navenda Waşokanî
ya Çand û Hunerê ya bajarê
Serêkaniyê ya ku ji bo pişt-
giriya şoreşa gelê Rojavayê
Kurdistanê û şermezarkirina
kiryarên Hikûmeta Herêma
Başûrê Kurdistanê li ser
sînorê Rojava, bi rê ve biribû,
Ferhad Tunc berê xwe da
Rojhilatê bajarê Serêkaniyê û
serdana Yekîneyên Parastina
Gel (YPG) û Yekîneyên
Parastina Jinê (YPJ) kir.

Tunc di serdana xwe de
axivî û got "Ez berxwedana
bêhempa ya ji bo azadiyê li
we û hemû gelê Kurd pîroz
dikim. We bi berxwedana
xwe xewna me ya 40 salî pêk
anî û xaka xwe rizgar kir.”

Careke din derbasî Roja -
vayê Kurdistanê dibe, lê vê
carê derbasî kelhaya
berxwedanê bû, ew kelhaya
ku ji aliyê tevahiya dunê û
gerdûnê ve bi sembola
berxwedanê hatiye pejirandin

û ev pêngav gelek girîng e û
bi taybetî piştî ku ewende şer
û cengê dijawr li dijî terorîstan
berdewam e. Di vê serdana
xwe ya ji Kobanê re, Tunc
kolanên wêrankirî serdan kir
û mil bi milê wezîrê bere-
vaniya Kobanê rêzdar Îsmet
Şêx Hesen û fermandar ûm
şervanên Yekîneyên Parasti-
na Gel (YPG) û Yekîneyên
Parastina Jinê (YPJ) geriyan
tako rastiya wê şerî ji rayê
giştî yê cîhanê re bêne zelal
kirin û şermezar kirin. Hêjayî
gotinê ye ku ji wan huner-
mendên navdar yên Kurd,
heya niha ji bilî Ferhad Tunc,
tenha Hîkmet Cemîl (Bengîn
Efrîn) serdana Kobanê û
eniyên şer kiriye, Bengîn
Efrîn ji tevahiya huner-
mendên Rojavayê Kurdistanê
bêhtir di nava rêzên YPG-
YPJ`ê de, karê hunerî daye
pêş û li hersê kantonên
Rojavayê Kurdistanê di liv û
lebata hunera şoreşgeriyê de
ye û Newroza parsal li Efrînê
pîroz kir û wê îsal jî li ciheke
din ya pîroz û girîng Newroza
2015`an bi gelê xwe re pîroz
bike. Ev yek rastiya huner-
mendên kurd yên xemxwerên
doza gelê xwe dide nîşandan
û hestên netewî û giyana
berxwedanê li cem parêz-
vanên riya azadiya welat
zêdetir dike û geştir dike.

PUKmedia-Hozan Efrînî

Bêhtir ji 350 hezar Penaber û
awereyên Kurd û ereb ç mesîhî li
Silêmasniyê nîştecîh bûne. Ji sala
2003`an ve û heya îsal bêhtir ji
350 hezar penaber û awereyên
cur bi cur berê xwe dane parêzge-
ha Silêmaniyê û parêzgarê Silê-
maniyê jî radighîne ku ewê di
dema pêş de, kampeke nûh bi
awayê kabînayan vekin tako ew
kesên bê cîh di wê kampê de
nîştecîh bibin. 

Di wê barê de, qayîmeqamê
Silêmaniyê Awat Mihemed ji PUK-
media`yê re ragihand ku ji sala
2003`an ve û heya îsal bêhtir ji
356 hezar û 400 penaber û awere
hatine parêzgeha Silêmaniyê û
bêhtirî wan jî piştî buyera Mûsilê û
gefên terorîstên DAIŞê xelkên
wan deveran berê xwe dane Silê-

maniyê û hejmara wan ya raste-
qîne 267 hezar û 23 kesin. Her di
wê barê de, parêz-
garê Silêmanî Dr.
Aso Ferîdon ji
PUK media`yê re
ragihand ku ew
penaber û awe -
reyên ku hatine
Silêmaniyê, li
kampa Erebet û
kampên din hatine
nîşticîh kirin û
pêdewîstiyên wan
jî ji wan re hatine
peydakirin.

Her weha di berdewamkirina
axiftina xwse ya taybet ji pukme-
dia`yê re parêzgarê nûh ya silê-
maniyê got: Bi alîkariya
rêxrawyên navnetewî û xêrxwaz

emê di demên pêş de, li Erbet û
Çemçemalê hinek kampên nûh

vekirin tako ew penaber û
awereyên ku nûh hatine Silê-
maniyê di wan kampan de
nîştecîh bibin ku şêwaza wan wek
kabîneyan e. 

PUKmedia-Sefîn Ehmed

Piştî Bengîn Efrîn Hûnermend
Ferhad Tunc jî derbasî Kobanê bû

Bêhtir ji 350 hezar Penaber li Silêmasniyê ne

GWÊR, 14/1 2015 — Serokê Kurdis-
tanê Mesûd Barzanî duhî li mîhwera
Gwêr–Mex mûrê li cepheyê şerî serdana
pêşmergeyên Kurdistanê kir û ji bo
paşdeşikandina çekdarên Daişê destx -
weşî li wan kir.  Nehê vê mehê çekdarên
Daişê li devera Gwêrê êrişî pêşmer -
geyên Kurdistanê kirin û di wî şerî de
pêşmergeyan zêdetirî 180 çekdarên
Daişê kuştin lê belê gelek pêşmerge jî ji
ber xiyaneteka eskerên ordiya Iraqê
ketin kemîneka Daişê û şehîd bûn. 

AVESTA KURD - Serokwezîr Nêçîrvan
Barzanî, îro (18.01.2015) serê sibê
pêşwaziya nûnerê Vatîkanê li Îraqê Geor-
geo Lenko û şanda ligel kir. Di hevdîtinê de,
nûnerê Vatikanê diyar kir ku ew ji nêzîk ve
rewşa herêma Kurdistanê û Îraqê dişopînin,
her wiha spasiya Vatîkanê ji Kurdistanê
pêşkêş kir, ji bo pêşwaziya penaberan û bi
taybetî penaberên mesîhî. Ji aliyê xwe
serokwezîr Nêçîrvan Barzanî li ser pêkve-
jiyana li herêma Kurdistanê tekez kir.

» Ednan Miftî HEWLÊR, 14/1
2015 — Serokê berê yê Parla-
mentoya Kurdistanê û endamê
polîtburoya YNK-ê Ednan Miftî
got serokê Kurdistanê Mesûd
Barzanî di şerê li dijî Daişê de
siyaseteka eskerî ya biserketî
dimeşîne û cîhan jî piştgiriya wî
dike. Ednan Miftî ji kovara Gulanê
re behsa şerê miletê kurd yê li dijî
rêxistina Daişê kir û got: 

— Biryara serokê herêma Kur-
distanê ya îlankirina şerê ser-
taserî li dijî terorîstên Daişê bir-
yareka di cih de bû. Barzanî di vî
şerî de bi erka xwe rabû û divêt
hemî xelkê Kurdistanê jî bi erka
xwe rabin. Serokê herêma Kur-
distanê bi xwe qumandarê hêzên
çekdar yên Kurdistanê ye û erka
wî ye ko di vê dema hesas de bi
rola xwe rabe. Qedrê vê helwêsta
wî hatiye girtin û tesîreka mezin li
yekxistina pêwistiyên rûbirûbûna
li hemberî dewleta ko bi navê
"îslamê" şerî dike kiriye. 

— Dinya jî bi rêz û qedir
temaşayî xebat û rola pêşmer -
geyan dike, nemaze ji Zumar û
Şingalê heta digihî Tilwerd, Xur-
matû, Xaneqîn û Celewlayê. Ev jî
dibe sebeba wê yekê ko em hemî
aliyên siyasî pêk ve di şerê li dijî

terorîstan de hemaheng bin. Ew
biserketinên vê dawiyê yên li Şin-
galê û dorûbera wê cihê
dilxweşi yeka mezin bûn ji
ber ew biserketin piştî
karesateka mezin ya ko bi
ser xelkê deverê de hati-
bû çêbû.  Ednan Miftî got
amadebûna serokê Kur-
distanê li cepheyên şerî ji
Şingalê heta Celewlayê
moralekê mezin dide
pêşmer geyan û got: 

— Ez destxweşiyê li
serokê herêma Kurdistanê
û hemî qumandarên
eskerî û hemî hêzên
pêşmergeyên Kurdistanê dikim.
Di heman demê de dibêjim hebû-
na serokê herêma Kurdistanê û
qumandaran li cepheyên şerî dibe
sebebê biserketinên zûtir û kêmki-
rina ziyanan û nemaze kêmkirina
şehîdbûna pêşmer geyan. 

Ednan Miftî got her ji dema
hilweşandina împeretoriya
osmaniyan ve dewletên desthilat-
darên Kurdistanê neheqiyeka
mezin li miletê kurd kirine û Kur-
distan di nêvbera xwe de parçe
kirine û got: 

— Gelê Kurdistanê ji bo azadî
û ji bo diyarkirina paşeroja xwe

xebatê dike û qurbanan dide. Ji
bilî kimyabaran û enfalan niho jî

miletê kurd rûbirûyê terorîstên
Daişê bûye û ew jî ji bo Kurdis-
tanê xetereka gelek mezin e. 

Ednan Miftî got ew kêfxweş ko
serokê Kurdistanê bi erêkirina
parlamentoyê pêşmerge rêkirine
Kobanê da li wêderê jî axa Kur-
distanê biparêzin û got: 

— Erka li ser milên pêşmer -
geyan e ko li her cihekê Kurdis-
tanê dema ko pêwist be bergiriyê
li Kurdistanê bikin ji ber Kurdistan
yek nîştiman e û li kû pêwist be
em dê arîkariya wan bikin. Dema
ko pêwistiya me jî pê çêbe divêt
parçeyên dî yên Kurdistanê
arîkariya başûr bikin.

Barzanî li Gwêrê moral da pêşmergeyan

Serokwezîr pêşwaziya nûnerê Vatîkanê kir

Ednan Miftî: Barzanî roleka mezin di şerî de dibîne û cîhan piştgiriyê dike
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Almanya Savunma Bakanı:
Dünyada IŞİD’i yenecek tek güç
Kürdlerdir. Kürdistan Bölgesi’ne
ziyareti sonrasında Alman Feder-
al Meclisi’nde konuşan Al manya
Savunma Bakanı Ursula von der
Leyen, ’’ Uluslararası toplum
Kürdlere daha çok güvenmeli ve
yardım etmeli’’ dedi. 

BasNews/Almanya – Kürdis-
tan Bölgesi’ne ziyareti sonrasın-
da Alman Federal Meclisi’nde
konuşan Almanya Savunma
Bakanı Ursula von der Leyen, ’’

Uluslararası toplum Kürdlere
daha çok güvenmeli ve yardım
etmeli’’ dedi. 

Alman Bild gazetesine göre,
Ursula von der Leyen şunları
kaydetti: ’’ Kürdistan Bölgesi’ne
son ziyaretim de gösterdi ki;
dünyada IŞİD’le mücadele ede-
cek ve IŞİD’i yenecek yegane
güç Kürdlerdir. Kürdler gerçekten
IŞİD’le mücadelede son derece
başarılı.’’  Almanya Savunma
Bakanı Ursula von der Leyen,
Almanya, Avrupa ve uluslararası

toplumun Kürdleri daha fazla
destelemesi gerektiğini de vurgu-
layarak Almanya hüküme tinden
Kürdistan Bölgesi’ne IŞİD’le
mücadelede daha fazla yardım
göndermesini talep etti.  Almanya
Savunma Bakanı sözlerini şöyle
sürdürdü: ’’ Birkaç gün önce
Erbil’deydim ve durumu yakın-
dan görme fırsatım oldu. Tüm
Avrupa ve dünya hep bir ağızdan
Charlie Hebdo’ya desteğini sun-
mak için ’’ Hepimiz Charlie’yiz’’
diyor ve bu son derece önemli.

IŞİD’le mücade lede uluslar arası
toplumun ’’Hepizmi Kürdüz’’,

’’Hepimiz Ezdiyiz’’ demesi gerek-
tiğini düşünüyorum’’  (r.z) 

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş:
Cizre’de iz bırakmayan ‘balistiksiz
silahlar’ kullanılıyor. HDP Eşbaşkanı Sela-
hattin Demirtaş, Cizre’de “balistiksiz
silahlar” kullanılarak halka “devlet sizi
vuruyor ama iz bırakmıyor” mesajı ver-
ildiğini kaydetti. Demirtaş, “AKP’nin
Hüda-Par’ı HDP’ye karşı operasyonel
olarak kullandığını söyledi. HDP
Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ile
Figen Yüksekdağ İstanbul’da gazeteci-
lerin sorularını yanıtladı. Demirtaş’ın
açıklamaları özetle şöyle:

Muhalifler sokakları iyi kullan-
malı

Yeni güvenlik paketinin HDP ile bir-
likte Türkiye’deki bütün muhalefeti ve
muhalif olma potansiyeli taşıyanları
sindirmeye, tehdit etmeye yönelen bir
amacı var. Bu yasa olmasa da polis iste-
diğini zaten yapıyor. Devlet kamu güven-
liğini tehdit ettiği için insanlar sokakta
eylem yapıyor. Bu paket müzakere süreci-
ni tuzla buz etme ihtimali olan, müzakere
ruhuna tamamen aykırı bir pakettir. Bu
yasa çıkıyor diye Türkiye’nin bütün
muhalif güçleri sokağı iyi kullanmalıdır.
Sokağın gücünden taviz vermemelidir.
Bürokrasi, yargı, medya üzerinde zaten
büyük bir baskı var. Teslim almadıkları tek
yer sokak. Diğer yandan yasaya çok fazla
takılmamak lazım, zaten bu yasa fiilen
yürürlükte.

‘Seçime parti olarak gireceğiz’
Bir yeni yaşam programının peşindey-

iz. Dolayısıyla adaylarımızın HDP’nin pro-
gramı eşliğinde seçimlere katılması, kam-
panya yapması ve HDP’nin büyümesi
gerekiyor. “HDP’ye yönelen AKP’li Kürtler,
Kobanê direnişinden sonra HDP’den
vazgeçtiler” tespiti doğru değil. Muhafaza-
kar tabanla sorun yok. Sorun IŞİD. IŞİD
görüntüleri, Kürtlerde tam bir nefrete
dönüşüyor.

‘Barajın altında kalırsak kalırız’
Baraj altında kalırsak da kalırız. Öyle

bir durumda seçim barajına karşı daha

etkili çalışırız. Biz eğer parlamentoya gire-
mezsek diğer küçük partilerle birlikte seç-
menin yüzde 20 oyu dışarıda kalır ve

Türkiye’nin farklılıkları parlamentoya yan-
sıyamaz. Yeni, genç seçmenler de yüzde
14-15 civarında oyumuz var. Gençlik
HDP’yi çok iyi anlıyor. Türkiye’nin gele-
ceğini belirleyecek kesim bu kesim. Diğer
yandan çok fazla alışkanlığı olanlar var;
20 yıldır, 30 yıldır CHP’ye, MHP’ye oy ver-
miş, devam ediyor. Bize de “Sizi seviy-
oruz, ama oy vermiyoruz” diyorlar. Ama
sandıktan sevgi değil, oy çıkıyor. Umut
gençlikte, barajı bu oylar aştıracak bize.
Hiçbir seçimde olmadığı kadar sandığa
hâkim olabiliriz. Bu sefer 550 aday
göstereceğiz. Seçilemeyeceğini bilerek,
alt sıralardan da aday olsa, insanların “bu
seçim önemli, HDP önemli” diyerek
fedakarca çalışması gerekecek.
Herkesten fedakarlık bekleyeceğiz. Sırf
milletvekili olmak adına hareket edenler-
den halk rahatsız olur.

‘Çözüm süreci etkilenmez’
Barajı geçemezsek çözüm süreci etk-

ilenir mi, deniyor. Çözüm süreci parla-
mentoda başlamadı ama çözüm süreci
mekanizmaları zora girer. Parlamentoya
giremedik diye çözüm süreci bitsin, diye-
meyiz. Biz başlatmadık bu süreci, Sayın
Öcalan ile devlet başlattı. AKP düşünsün.

‘Kaymakamı Gülen mi atadı?’
Cizre’de paralel yapı var, her şeyi o

gerçekleştiriyor, kolaycılığına kaçmamak
lazım. AKP her yere hakim. Cizre’nin kay-
makamını Fethullah Gülen mi atadı?

Emniyet Müdürü’nü Ekrem Dumanlı
atamıyor. Paralel yapı ile mücadele
ettiğin iki yıldır hala orası için “paralel
yapı” diyorsan terk et ülkeyi, bu bir AKP
oyunu. Senin en güçlü olduğun sahada
senin yapını bozarım, diyen bir mey-
dan okuma. Sayın Öcalan’a ve PKK’ye
mesaj. Yoksa TOMA’lar, panzerler,
cemaatin araçları mı? Balistiği
olmayan silahlar kullanılıyor Cizre’de
ve saptanamıyor. Böylece “devlet sizi
vuruyor, ama iz bırakmıyor” mesajı ver-
iliyor. İkili görüşmelerde Cizre olayları
konusunda bir şey duymadı heyetimiz.

Ne Yalçın Akdoğan ne de İçişleri Bakanı
bir şey demedi. Cizre’de hükümetten
bağımsız kuş bile uçmaz. Güvenliğiyle,
halk içindeki ajan örgütlenmeleri
vesaireleriyle Cizre’de otorite boşluğu
değil, otorite fazlalığı var. MİT, emniyet isti-
hbaratı, Kürt hareketi vesaire… YDG-H
gençliğinin Kürt hareketini dinlemediği
iddiaları doğru değil.

‘Hüda-Par kullanılıyor’
Hüda-Par, bu kaotik durum içinde

sadece kullanıldı diye düşünüyorum.
Hükümet Cizre senaryosunu yaymaya
çalışırsa altında kalır. Bu kadarını sanmıy-
oruz. Çok yakın zamanda “ikinci bir para-
lel yapı çıktı” diyebilirler. “AKP içinde para-
lel bir yapı.” “Bu işleri paralel yapılar yaptı”
diyebilirler. Bir yandan Bülent Arınç Hüda-
Par’la görüşüyor, diğer yandan AKP
içinde, hükümet içinde bundan çok rahat-
sız olanlar da var. Hüda-Par’ın İslam
dünyasında bir karşılığı yok. Geçmiş
dönemde devletin hareketimize karşı kul-
landığı bir güç. Muhafazakar Kürtleri
Hüda-Par temsil ediyor, diyemeyiz.
Örgütlenmemiş olan Kürtler de var. AKP
kendisinden kaçan oyların HDP’ye
yönelmemesi için Hüda-Par’ı destekliyor
ama AKP’ye tek laf etmeden büyüme
şansı olamaz. Halk uyanıktır, bunu görür.

Hüda-Par’ı operasyonel güç olarak kul-
lanmak istiyorlar. Bizim çizgimizden
muhafazakar taban da memnun. 

Tartışmalara başlama aşaması
Çözüm sürecinde Sayın Öcalan’ın

sunduğu bir müzakere zemini taslağı var.
Hükümet bunu prensipte kabul etti, KCK
de kabul etti. Şu anda bu metne göre
tartışmalara başlama aşamasındayız.
Tartışma başladı bir anda demokrasi gele-
cek ülkeye, diye bir ham hayal içine de
girmemek lazım. Bu AKP ile 50 yıl görüşs-
eniz de bir şey olmaz, bu zihniyetle olmaz.
AKP’nin yüzünü demok rasiye dönmesi
lazım. AKP “Seçimden önce çözülecek,
yüzdük kuyruğuna geldik” diyor. Ne
kuyruğuna gelmesi, balığa dokunmuyor,
dışarıdan seyrediyor. Biz öyle görmüy-
oruz. Gözlemci heyet oluşursa aleniyet,
şeffaflık olur, toplumsal destek artar. Ama
AKP teşhir olmaktan korkuyor. Diyorlar
ya, Öcalan martta çağrı yapacak,
Newroz’da silah bırakılacakmış. Bizim bu
konuda bir bildiğimiz yok. Diyelim ki çağrı
yapıldı, silah bırakıldı, dağdakiler indi.
Peki sen ne yapacaksın? Diğer isimlerini
mi değiştireceksin, daha bunu bile
söyleyemediler. Nasıl yüzüp de kuyruğu-
na gelmişler? Bir sonraki aşamada
genişletilmiş heyetlerin müzakereye
başlaması gerekiyor. Müzakere “iki taraf
olacak, üçüncü bir göz de izleyecek”
anlamına geliyor.

‘Çanakkale projesi utanç verici’
Üzerinden 100 yıl da geçse, 500 yıl da

geçse zihniyet değişmezse durum
değişmiyor. 1915’in 100. yılına karşılık
hükümetin hazırlık yapması utanç veri-
cidir. 24 Nisan’da Çanakkale’de karşı
proje yapılması utanç vericidir. Halbuki
yüzleşme bekleniyor. 1-2 yıl önce taziye
yapmışsınız, şimdi tam aksi yönde
hareket ediyorsunuz. Hükümet tarafından
desteklenen bir hakikat komisyonu kurul-
malı. Ermeni Soykırımı da, Alevi
katliamları da, Kürtlere yapılanlar da bu
yüzleşmeye dahil edilmeli. Bu
yüzleşmeyle bir helalleşmeye gidilmeli.

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA 

İngiliz Times gazetesi, Suriye'nin
kuzeyindeki Kobani kentinde son olarak
stratejik önemi yüksek Miştenur Tepesi'ni
ele geçiren Kürtlerin, Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) örgütünü yenilgiye uğrat-
mak üzere olduğunu yazdı. Times
gazetesinin iç sayfalarındaki haberin
başlığı, "Kürtler Kobani'de savaşı kazan-
maya yakın". Tom Coughlun ve Hannah
Lucinde Smith imzalı haberde, ABD'nin
hava saldırılarıyla destek verdiği Kürt
savaşçıların 150 gün süren çatışmaların
ardından Kobani'nin büyük bölümünü ele
geçirdiği, IŞİD örgütü militanlarının yenil-
giyle yüzleştiği belirtiliyor.

Kobanililer ve Kürt yetkililer, kentin
güneyindeki stratejik önemi yüksek
Miştenur Tepesi'nin ele geçirildiğini doğru-
lamıştı. Bu da Kürt savaşçıların ilk kez
IŞİD için önemli bir ikmal yoluna yöneldik-
leri anlamına geliyor. IŞİD'in Kobani'ye ilk
kez 23 Eylül'de saldırdığını ve kentin
büyük bölümünde sokak çatışmalarının o
tarihten bu yana sürdüğünü belirtmiş

Times ve eklemiş: "Amerikan yöne-
timinin Türkiye'nin Kürtlerin bağım-
sız bir devlet kurma hırslarına
yönelik huzursuzluğunu görmez-
den gelmesinin ve IŞİD'e saldır-
masının ardından kent için verilen
mücadele daha da sembolik bir hal
almıştı."

'ABD saldırılarının yüzde 75'i
Kobani'de'

Times, ABD'nin Suriye'deki
hava saldırılarının yaklaşık yüzde
75'ini Kobani'de düzenlediğini de
vurguluyor. Gazetenin haberinde,
İngiltere merkezli muhalif Suriye
İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre
Kobani'deki sokak çatışalarında en az
1000'i cihatçı 1600 kişinin öldüğü bilgisi
de yer alıyor.

Times'taki haber şöyle sürüyor:
"IŞİD, Kürtleri bölgeden uzaklaştırmak

için sonuncusu Cuma günü olmak üzere

en az 35 intihar saldırısı düzenledi. Kente
kente takviye birlik göndermeyi sürdüren
örgüt mağlubiyeti kabul etmiyor zira bu
IŞİD'in yenilmez olduğu iddiasına gölge
düşürecek." "Kobani'deki kaynaklar ise
ABD'nin dün de ağır hava saldırıları

düzenlediğini, bazı saldırılarda
B-1 tipi bombardıman uçak-
larının kullanıldığını bildirdi."

PYD: Kobani'nin yüzde
90'ı Kürtlerin elinde

Suriye'deki Kürtlerin en
önemli siyasi hareketi olan
Demokratik Birlik Partisi'nin
(PYD) İngiltere temsilcisi Alan
Semo, son gelişmelerle ilgili
olarak Times'a şu değer-
lendirmeyi yapmış: "Kürt güç-
leri, IŞİD'in çok büyük bir hayal
kırıklığı yaşadığına dair istih-
barata sahip. IŞİD militanlarının
moralleri çok bozuk. Kobani'nin

yüzde 90'ı Kürtlerin kontrolünde." Times'-
taki haber ABD'deki Oklahama Üniversite-
si'nden Suriye uzmanı Joshua Landis'in
tespiti ile son buluyor: "Amerikan güçleri
artık Kürtleri bölgede tek güvenilir ortak
olarak görüyor." (BBC)

IŞİD’i yenecek tek güç Kürdlerdir

Devlet iz bırakmadan vuruyor

Kürtler Kobani'de savaşı kazanmaya yakın
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Uzun süredir dünyanın gün-
deminde olan Güney Kürdistan
bağımsızlık tartışması ve IŞİD’in
bütün cephelerde yenilgiye
uğratılmasının ardından yeni bir
dönemece giriyor. BasHaber /
İstanbul - Uzun süredir
dünyanın gündeminde
olan Güney Kürdistan
bağımsızlık tartışması
ve IŞİD’in bütün
cephelerde yenilgiye
uğratılmasının ardın-
dan yeni bir dönemece
giriyor. Kürdistan
Bölgesel Yönetimi
(KBY) diplomaside
hızlı bir hafta geçirirken
KBY Başkanı Mesud
Barzani’nin Şubat
ayında Münih’te
düzenlenecek olan 51.
Güvenlik Konfransı’na
ve Davos Zirvesi’ne
davet edilmesi Güney
Kürdistan’ı dünya
siyasi zirvesine taşıyor.
Geçtiğimiz hafta Almanya
Savunma Bakanı Ursula von der
Leyen ile ABD Başkanı Oba-
ma’nın IŞİD’le Küresel
Mücadele Özel Temsilcisi emek-
li general John Allen’in Hewler’e
yaptıkları ziyaretler de Kürdis-
tan’ın artık global güvenlik
stratejisinin önemli bir partneri
olduğu yönünde değerlendiriliy-
or. Allen ve Leyen ziyaretleri
sonrasında Peşmerge Birlik-
lerinin IŞİD’e karşı verdiği
mücadeleyi işaret ederek,
verdikleri “IŞİD ile savaşacak tek
güç Kürdlerdir” mesajı da
dünyanın Kürdistan’a bakışının
yansıması olarak gündeme otur-
du.  Bir çok cephede birden
IŞİD’e karşı operasyonlar
düzenleyen Peşmerge Birlikleri,
IŞİD’i çoğu noktada bozguna
uğrarıtırken Şengal, Musul ve
Guwer’in tamemen temizlen-
mesinin de yakın olduğu
bildiriliyor. Ayrıca 29 Ekim’de
Kürdistan Bölgesel Yönetimi
Başkanı Mesud Barzani’nin tali-
matıyla IŞİD’in saldırdığı
Kobanê’ye giderek YPG ve YPJ
ile birlikte savaşan Peşmerge

Birliği 3. Kez görev değişimi
yaptı. Yaklaşık bir aydır
Kobanê’de bulunan ikinci
Peşmerge birliği Suruç’tan
Hewler’e geri dönerken yeni
ekip de Kobanê’ye geçti. 

Barzani Güvenlik Zirve -
si’ne katılacak 

Kürdistan Bölge Başkanı
Mesud Barzani Münih’te düzen-
lenecek Güvenlik Konferansı’na
katılmak üzere Almanya’ya gide-
cek. Almanya’nın Münih
kentinde düzenlenecek 51.
Güvenlik Konferansı’na katılmak
üzere KBY Başkanı Mesud
Barzani Almanya’ya gidecek.
Güvenlik Konferansı Hazırlık
Komitesi’nin daveti üzerine kon-
feransa Kürdistan Bölgesi’ni
temsilen Barzani’nin katılacağı
açıklandı. Almanya Başbakanı
Angela Merkel’in başkanlık ede-
ceği konferansa 30 ülkeyi
başkan ve bakanları temsil ede-
cek. Konferansın 6-8 Şubat tar-
ihlerinde gerçekleşeceği bildiril-
di. 1963’den beri Münih kentinde
gerçekleşen Güvenlik Konferan-
sı 90’lı yıllarda Doğu Bloğu’nun
dağılmasıyla önemini kaybe-
mişti. 2014 yılında 50.’si gerçek-
leşen konferansa dünyada
‘terör’ tehdidinin artması üzerine
katılım yüksek olmuştu. 

Barzani Davos’a katılıyor 
Almanya’da Güvenlik Zir ve -

si ’nin yanı sıra Başkan Barzani
uluslararası bir forumda daha
ülkesini temsil edecek. Bu yıl 45.
düzenlenecek olan Davos-
Klosters Zirvesi’ne iki bin 500
civarında iş dünyası ve sivil

toplum temsilcisi ve 40’ın
üzerinde devlet ve hükümet
başkanı katılacak. Dünya Eko -
nomik Forumu Zirvesi Davos 21-
24 Şubat’ta gerçekleşecek.
“Yeni Küresel Bağlam” ana
temasıyla gerçekleşecek toplan-
tılarda konular “Çevre ve Kay-
nak Kıtlığı, İstihdam Becerileri
ve İnsani Sermaye, Cinsiyet
Eşitliği, Uzun Vadeli Yatırım,
Altyapı ve Kalkınma, Gıda
Güvenliği ve Tarım, Uluslararası
Ticaret ve Yatırım, İnternetin
Geleceği, Küresel Suç ve Yolsu-
zluk, Sosyal Kapsama ve
Finansal Sistemlerin Geleceği”
şeklinde belirlendi. 280 toplantı-
dan oluşan forumda “Kriz ve
İşbirliği” başlıklı tema altında
yapılacak olan “Jeopolitik kriz-
lerin çözümü” konulu oturumda
“uluslararası toplum Ukrayna,
Orta Doğu ve dünyanın diğer
bölümlerini istikrarsızlaştırmayı
sürdüren çatışmalarla sürekli
barışa ilişkin hangi yardımda
bulunabilir?” sorusunun yanıtı
aranacak. Bu tartışmanın
katılımcıları arasında, Mısır
Cumhurbaşkanı Abdülfettah El

Sisi, Ürdün Kralı Abdullah El
Hüseyin, Irak Başbakanı Haydar
Al Abadi, Kürdistan Bölge
Başkanı Mesud Barzani, Ukray-
na Devlet Başkanı Petro
Poroşenko bulunuyor. 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi
Mesud Barzani’nin hem Güven-
lik Zirvesi’ne hem de Davos’a
katılması, bağımsızlığa adım

adım giden Güney Kürdistan’ın
Uluslararası platformda artık
partner olarak görülmeye baş-
landığına işaret ediyor. 

“IŞİD’i yenecek tek güç
Kürdlerdir” 

Bu arada geçtiğimiz hafta
KBY Başkanı Mesud Barzani,
Erbil’de ABD Başkanı Oba-
ma’nın IŞİD’le Küresel Mü -
cadele Özel Temsilcisi Emekli
General John Allen ile birlikte
ABD Dışişleri Bakanlığı Müs -
teşar Yardımcısı Brett McGurk,
ABD Bağdat Büyükelçisi Stuart
Jones ve Erbil Başkonsolosu
Joseph Pennington ile askeri
yetkilileri kabul etti. Allen,
Peşmerge güçlerinin, Musul’a
bağlı Zumar, Rabia ve Şengal
bölgelerinde elde ettiği başa -
rılardan dolayı Barzani’yi tebrik
etti. Peşmerge’nin kahramanca
mücadelesiyle IŞİD’i hezimete
uğrattığını belirten Allen,
Barzani’nin de terörle savaşta
önemli bir rol oynadığını dile
getirdi. IŞİD’e karşı savaşabile-
cek en önemli güçlerden birinin
Kürdler olduğunu vurgulayan
Allen, Peşmerge’nin, “IŞİD

efsanesini bitirdiğini” söyleyerek,
ABD olarak Peşmerge güçlerine
ve Kürdistan Bölgesi’ne destek-
lerini sürdüreceklerini bildirdi.
John Allen, ayrıca göç etmek
zorunda kalan halka da yardım
eden Kürdistan Bölge
Hükümeti’nin, her türlü takdiri
hak ettiğini kaydederek, “Bu
çabalar, Kürdistan’ın dünyada

önemli bir konum elde
etmesini sağladı” ifadesini
kullandı. Barzani de konuş-
masında ABD Başkanı Oba-
ma’ya ve Amerikan halkına
desteklerinden dolayı
teşekkür etti. 

Barzani, Kızılhaç
Başkanı ile görüştü 

Diplomatik trafiğin yoğun
olduğu Güney Kürdistan’da
Barzani bu kez de Kızılhaç
Başkanı Peter Maurer’i ile
görüştü. Görüşmeye dair
yapılan açıklamalarda
Barzani, Kürdistan’da terörü
bitireceklerini mesajını verdi.
Barzani, “Teröristler, Kürdis-
tan’daki ilerlemeyi ve
büyümeyi durdurmak istedi.
Sahip oldukları güçle Kürdis-

tan bölgesini işgal etmeye yel-
tendiler. Bu amaçla toprak-
larımıza saldırdılar. Fakat
Peşmerge güçlerinin ve Kürt
halkının bu şekilde bir savunma
yapacağını ve Kürdistan böl-
gesinin dostu olan ülkelerin de
böyle bir yardımda bulunacağını
beklemiyorlardı” ifadelerini kul-
landı. Kızılhaç Başkanı Peter
Maurer ise Peşmerge’nin,
IŞİD’le mücadelesine ve Kürt
hü kümetinin sığınmacılara
yöne lik yardımlarına değinerek,
“Yüz binlerce sığınmacıya
kapılarına açan Kürdistan
hükümetine ve halkına teşekkür
ediyoruz. Farklı din ve etkin
gruba mensup insanları
barındırdılar ve onları terör
tehdidine karşı korudular”
ifadelerini kullandı. Kızılhaç’ın,
sorunlu bölgelerdeki faaliyetleri-
ni arttırmak ve değişen yeni
duruma göre plan ve program
yapmak istediğini belirten Maur-
er, sığınmacıların evlerine geri
dönmesi için Kürt bölgesine
yardımcı olmaya hazır olduk-
larını bildirdi. 

(BasHaber Gazetesi) / (r.s)

İmralı Heyeti’nden HDP Grup Başkan-
vekili Pervin Buldan, “Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ ile yaptığımız görüşmede, 50’ye
yakın hasta tutsağın en kısa sürede
bırakılacağı, diğer tutsaklarla ilgili de
düzenlemeler yapılacağı sözü verildi.
Sözlerini tutmadılar” dedi. 

Hasta tutsakların meselesinin kendi-
leri için ilk gündem maddesi olduğunun
altını çizen HDP Grup Başkanvekili Per-
vin Buldan, Adalet Bakanlığı tarafından
verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.
Buldan, hasta tutsaklarla ilgili listeyi gün-
celleyerek önceki gün Adalet Bakanlığı’-
na ilettiklerini söyledi. Türkiye’de en
yoğun hak ihlallerinin yaşandığı cezaev-
leri, son dönemlerde artan hasta tutsak
ölümleriyle gündemdeki yerini koruyor.
İHD’ye yapılan başvurulara göre son bir
yıl içerisinde tedavisi edilmediği için 40
tutsak yaşamını yitirdi. Cezaevlerinde
228’i ağır olmak üzere 578 hasta tutsak
ise tahliye edilmeyi bekliyor. Hükümet
yetkilileri cezaevlerinden çıkan tabutları
görmezden gelmeye devam ederken,
insan hakları örgütlerinin duyarlılık
çağrıları ve girişimleri karşılıksız bırakılıy-
or. Hasta tutsaklar meselesinin vicdani ve

insani bir mesele olduğuna vurgu yapan
HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan,

hasta tutsakların sürecin başından bu
yana hükümet tarafından pazarlık haline
getirildiğini söyledi. 

Düzenlemeye de gerek yok
Cezaevlerinde yaşamlarını tek başına

idame edemeyen, ölümle pençeleşen ve
belki de yaşamlarının son günlerini
yaşayan yüzlerce tutsak olduğunun altını
çizen Buldan, “Söz konusu tutsaklarla
ilgili olarak bir düzenlemeye gerek duyul-
maksızın, bir irade sonucunda cezaevin-

den çıkarılmaları gerekiyor. Bu bizim
açımızdan olmazsa olmaz bir husus.
Bunu açıkça ifade etmek istiyorum” diye
konuştu. Hükümet yetkilileri ile yaptıkları
her görüşmede hasta tutsaklar meselesi-
ni birinci gündem maddesi haline getirdik-
lerine işaret eden Buldan, “Sayın Öcalan
ile yaptığımız görüşmelerde de sıkça
tartışılan temel gündem hasta tutsaklar
meselesi. Ancak Sayın Öcalan’ın da ifade
ettiği gibi; şu ana kadar hiçbir hasta tut-
sak serbest bırakılmadı” dedi.

Kobanê bahaneleri oldu
Buldan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

ile yaptıkları son görüşmede kendilerine
en kısa süre içerisinde 50’ye yakın hasta
tutsağın bırakılacağı, diğer tutsaklarla
ilgili de bazı düzenlemeler yapılarak
Genel Kurul’a getirileceği sözü verildiğini
anımsattı. 6-9 Ekim Kobanê serhildanı
bahane edilerek bu adımların atıl-
madığını ifade eden Buldan, tutsakların
pazarlık konusu haline getirildiğini kayd-
ederek, hükümetin bu yaklaşımını kabul
etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını

sözlerine ekledi. 
Bakanlık sözünü tutmadı
Hasta tutsaklarla ilgili girişimlerinin

süreceğini ifade eden Buldan, “Hükümet
tarafından gündeme alınması için talep-
lerimizi yine paylaşacağız” dedi. Edindik-
leri bilgilere göre hazırlıkların tamamlan-
mak üzere olduğunu söyleyen Buldan,
“En kısa sürede gelişmelerin yaşanabile-
ceği iletildi. Ancak biz bu konuda artık
parti olarak hasta tutsaklara umut vermek
istemiyoruz. Halen verilen sözler yerine
getirilmedi. Hükümeti sorumlu tutuyoruz.
Cezaevinden çıkan her tabuttan bizzat
hükümet sorumludur” diye konuştu.  

Güncel liste iletildi 
Buldan son olarak şu hususun altını

çizdi: “Hasta tutsakların şunu çok iyi
bilmesi gerekiyor; partimiz, heyetimiz
hasta tutsaklar meselesini hiçbir zaman
gündeminden düşürmeyerek, ilk gündem
maddesi haline getirmiştir. Umuyoruz ki,
bize verilen sözler en kısa sürede yerine
getirilir. Dün (önceki gün) itibari ile hasta
tutsaklara ilişkin listemizi güncelleyerek
bir kez daha Adalet Bakanlığı’na ilettik.”

ZEYNEP KURİŞ/DİHA/ANKARA 
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA 

Barzani dünya zirvesinde

Sözlerini tutmadılar
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Ввод войск в Баку в ночь с 19 на 20
января 1990 года — одно из послед-
них, но, безусловно, самых кровавых
преступлений агонирую-
щего советского режима.
За прошедшие с того вре-
мени четверть века
собраны исчерпывающие
и неопровержимые тому
доказательства.

Впрочем, кто, как и
почему учинил невидан-
ную по своей жестокости
расправу над своим собст-
венным народом, мы
знали уже и тогда. Правда,
до ночи 19 января все же
не верилось, что обанкро-
тившееся руководство
СССР решится после трагических
событий Тбилиси на применение
силы, хотя к началу января ситуация
стремительно обострялась. Несмотря
на наличие в Баку 110-тысячного кон-
тингента вооруженных сил правопо-
рядка и безопасности, 12 января в
Баку было дополнительно переброше-
но до 66 тысячи солдат и офицеров,
среди которых были и резервисты,
призванные на короткое время. И в тот
же день прибывшая вместе с ними в
составе журналистской бригады фото-
корреспондент «Правды» Мария Ску-
рихина в кругу бакинских коллег со
ссылкой на большого военного началь-
ника обмолвилась: «Здесь готовится
крупнейшая на территории страны со
времен Великой Отечественной войны
военная операция». А на следующий
день при полном бездействии и
попустительстве правоохранительных
сил в Баку начались беспорядки и
погромы. А позже стало ясно, почему
именно тогда и почему беспорядкам
никто не препятствовал. Утром 20
января, когда поверженный город был
уже залит кровью, по радио задним
числом передали Указ о введении
чрезвычайного положения в Баку и
ряде других азербайджанских городов.
Обоснованием для этого решения и
стали «наведение общественного
порядка и предотвращение межнацио-
нальных столкновений». К тому време-

ни силами сами граждан и активистов
Народного фронта всем беспорядкам
уже был положен конец. Но именно это

обстоятельство — межнациональные
столкновения — до сих пор остается
фактором, мешающим международно-
му осуждению в заслуживающей того
мере этого вопиющего преступления
советской военщины. И
все же правда о случив-
шемся в Баку постепенно,
несмотря на жесточайшее
блокирование любой
информации, стала про-
сачиваться на страницы
не только зарубежной, но
и советской прессы. Вот
всего лишь одна цитата из
статьи кинорежиссера
Станислава Говорухина
«Репетиция?», опублико-
ванной в «Московских
новостях» уже 18 февра-
ля 1990 года: «В ночь с 19-
го на 20-е в город все-таки
вошли войска. Но Совет-
ская армия вошла в советский город…
как армия оккупантов: под покровом
ночи, на танках и бронемашинах, рас-
чищая себе путь огнем и мечом. По
данным военного коменданта, расход
боеприпасов в эту ночь — 60 тысяч
патронов. На сумгайытской дороге
стояла на обочине, пропуская танко-
вую колонну, легковая машина, в ней
— трое ученых из Академии наук, трое
профессоров, одна из них — женщина.
Вдруг танк выехал из колонны, скреже-

ща гусеницами по металлу, переехал
машину, раздавив всех пассажиров.
Колонна не остановилась — ушла гро-

мить «врага, засевшего в
городе». Сегодня собраны
многие тома материалов,
доказывающих, что введе-
ние войск в Баку и их дей-
ствия сопровождались гру-
бейшим нарушением Кон-
ституции СССР и междуна-
родного права. Так, Human
rights Watch утверждала, что
большинство фактов, в част-
ности документы военной
прокуратуры в Баку, свиде-
тельствуют, что военная
акция планировалась еще до
погромов в Баку. Михаил

Горбачев утверждал, что боевики
Народного фронта Азербайджана
открыли огонь по солдатам. Однако
независимая организация «Щит»,
состоящая из группы адвокатов и офи-

церов запаса, при изучении случаев
нарушения прав человека в армии и ее
(армии) военных операций не смогла
обнаружить «вооруженных боевиков
НФА», присутствием которых мотиви-
ровалось применение советскими вой-
сками огнестрельного оружия, и при-
шла к заключению, что армия вела
войну со своими гражданами, потребо-
вав начать уголовное расследование
против министра обороны СССР Дмит-
рия Язова, который лично вел опера-

цию. Общество «Мемориал» и «Хель-
синкская группа» сообщили в мае
1991 года, что нашли убедительные
доказательства того, что введение
чрезвычайного положения привело к
необоснованному нарушению граж-
данских свобод и что советские вой-
ска использовали необоснованные
силовые методы (в их числе исполь-
зование бронетехники, штыков и
стрельба по машинам скорой помо-
щи), что привело к многочисленным
жертвам. И таких примеров множе-
ство. Тем недопустимей, совершенно
неприемлемо для нас, что виновные в
этом тягчайшем преступлении до сих
пор не понесли наказания. Более
того, человек, на котором лежит глав-
ная ответственность за события Чер-
ного января, Михаил Горбачев не
только не получил международного
осуждения, но и был удостоен Нобе-
левской премии мира. И совершенно
справедливо, что именно об этом в

своей статье, опублико-
ванной 16 января в газете
Конгресса США TheHill,
пишет генеральный кон-
сул Азербайджана в Лос-
Анджелесе Насими Агаев.
Рассказывая о событиях
20 января, произошедших
25 лет назад, когда совет-
скими войсками было
жестоко убито много без-
винных людей, он напо-
минает, что всего через
несколько месяцев после
этого преступления, 15
октября 1990 года, коми-
тет Нобелевской премии
мира, приняв, может

быть, самое необычное решение в
своей истории, удостоил президента
Советского Союза Нобелевской пре-
мии мира Михаила Горбачева, чьи
руки обагрены кровью сотен невин-
ных своих сограждан. И именно об
этом, скорбя сегодня о жертвах Чер-
ного января, должны помнить и мы,
добиваясь справедливого возмездия
для виновников преступления, не
имеющего срока давности.

Кямаля МУРАДОВА

«Толчком для возникновения про-
тиворечий и воспламенения нагорно-
карабахского конфликта послужили
не сумгаитские события, а изгнание
азербайджанцев из Гафана». Москва.
Фарид Акберов – АПА. «С событиями
20 января Советский Союз навсегда
потерял Азербайджан. В то время
народные фронты были очень силь-
ны. Те же процессы шли и в Грузии, и
в странах Прибалтики». Об этом в
своем интервью московскому коррес-
понденту АПА сказал известный рос-
сийский писатель-публицист, главный
редактор газеты «Завтра», председа-
тель Изборского клуба Александр
Проханов. М.Проханов заявил, что
отправил на переговоры в Баку Евге-
ния Примакова: «Примаков ездил в
Баку, чтобы переговорить с народным
фронтом. Миссия Примакова
заключалась в том, чтобы переубе-
дить народный фронт, но у него не
получилось. Потому что Примаков в
то время не имел особого авторитета.
После этого Горбачев отдал приказ о

вводе войск в Баку. Естественно, при-
каз был отдан устно. Это было идеей

Горбачева. Он это сделал специ-
ально, чтобы потом смог уйти от
ответственности. После известных
событий Горбачев стал отрицать то,
что приказ исходил от него лично. Он
говорил, что приказ был отдан воен-
ным руководством. Это была ковар-

ная и хитрая тактика Горбачева, с
помощью которой он хотел уйти от
ответственности».

М.Проханов также отметил, что
московская пресса распространила
неверную информацию о событиях 20
января: «СМИ, находящиеся под конт-
ролем Горбачева, писали, что в Баку
произошла резня армян. Тогда прожи-
вающие в Москве азербайджанцы
провели большой митинг. Они хотели,
чтобы советская общественность
узнала, что на самом деле произошло
в Баку». Коснувшись нагорно-кара-
бахского конфликта, М.Проханов
заявил, что Толчком для возникнове-
ния противоречий и воспламенения
нагорно-карабахского конфликта
послужили не сумгаитские события, а
изгнание азербайджанцев из Гафана:
«Несмотря на то, что и Азербайджан,
и Армения для меня родные, я дол-
жен сказать правду. Изгнание азер-
байджанцев из Гафана дало первый
толчок для всплытия противоречий
между Арменией и Азербайджаном,

накопившихся в течение многих лет, и
воспламенения нагорно-карабахского
конфликта. На мой взгляд, руковод-
ство СССР во главе с Михаилом Гор-
бачевым могло бы предотвратить это.
Горбачев должен был принять сроч-
ные меры, чтобы предотвратить
изгнание азербайджанцев из Армении
и не дать армянам выгонять людей на
улицы в зимние холода. Но вполне
сознательно он этого не сделал, и
армянам была оказана мощная под-
держка». А.Проханов считает, что
главным виновником в разжигании
армяно-азербайджанского конфликта
является центральное правительство:
«Горбачев должен был предотвратить
все это еще тогда, когда только назре-
вали события в Гафане. Если бы он
устранил кризис в Гафане, то может
все эти события и не произошли бы.
Горбачев, вместо того, чтобы пресечь
армянский сепаратизм в Нагорном
Карабахе, создал условия, чтобы
армяне воспользовались сложившим-
ся положением».

Ровно 25 лет назад советские войска вошли в Баку как 
армия оккупантов, расчищая себе путь огнем и мечом

Известный российский писатель-публицист: «Горбачев специально отдал 
приказ о вводе войск в Баку устно, чтобы потом смог уйти от ответственности»
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YPG и пешмерга отбили
новые атаки ИГ на Кобани

10 января боевики
"Исламского Государства"
(ИГ) предприняли две
новые атаки на Кобани.
Оба наступления были
успешно отбиты комби-
нированными курдски-
ми силами, которые
защищают сирийский
курдский город в тече-
ние почти четырех
месяцев. В субботу
пресс-секретарь курд-
ских сирийских "Отрядов
народной самообороны"
(YPG) в Кобани, Шорш
Хусейн, сообщил "Bas-
News", что боевики ИГ
сильно пострадали от

контратак YPG, женских
отрядов YPG и сил пешмер-

га. "На восточном фронте
боевики ИГ собрали боль-
шие силы и напали на бой-
цов YPG с применением
минометов. В сотрудниче-
стве с пешмерга эти напа-

дения были отбиты и бое-
вики понесли большие

потери", добавил он.
По словам Хусейна,

28 боевиков были убиты
и многие получили
ранения. "Они напали
на школу, недавно осво-
божденную бойцами
YPG. Три боевика были
убиты только в этом
столкновении", сказал

он. ИГ потеряли уверен-
ность в себе, землю и
власть, говорит Хусейн, и
большая часть города нахо-
дится теперь под контро-
лем YPG и пешмерга.

Старший член "Исламско-
го государства" (ИГ) и глава
террористической груп -
пировки в Мосуле был убит
во время авиаударов коали-
ции США. Согласно инфор-
мации, полученной "Bas-
News", Наваб Барджис
Дарвеш аль-Шамари был
убит во вторник. Он был

представителем халифа ИГ,
Абу Бакра аль-Багдади. Он
был так же известен как Шаа-
лан аль-Шамари и Хаджи-
Ганим. Боевики ИГ захватили
иракский город Мосул в июне
2014 года, расширив свой
контроль в провинции Нине-
вия. В последние недели
курдские силы пешмерга тес-

нят исламистских боевиков к
Мосулу из многих районов.

kurdistan.ru

Группа американских сена-
торов призвала премьер-
министра Ирака Хейдара аль-
Абади устранить препятствия
в доставке гуманитарной
помощи беженцам в Курдиста-
не, и не  дискриминировать
беженцев по признакам их
этнической или конфессио-
нальной принадлежности.
"Несмотря на обещания ваше-
го правительства и междуна-
родного сообщества решить
этот гуманитарный кризис, мы
глубоко обеспокоены тем, что
эти критически важные ресур-
сы не достигают тех, кто в них
нуждается", говорится в пись-
ме группы восьми республи-
канских и демократических
сенаторов, направленном
Абади. "С приходом зимы
крайне важно, чтобы эти
уязвимые граждане получали
немедленную и постоянную

помощь". "Мы с уважением
просим, чтобы вы предприня-

ли все меры, чтобы гарантиро-
вать, что нет никаких упуще-
ний или задержек в распреде-
лении помощи, и что доступ-
ная помощь распределяется
без какой-либо дискримина-
ции, основанной на сектант-
ской, этнической или рели-
гиозной принадлежности",
говорится в письме. Старшие
курдские чиновники неодно-

кратно жаловались, что Баг-
дад не спешит с предоставле-

нием международной гумани-
тарной и военной помощи
Региональному  правитель-
ству Курдистана (КРГ). По
сообщениям ООН, более 1,5
миллиона беженцев находят-
ся сейчас в трех провинциях
Иракского Курдистана, созда-
вая огромное экономическое и
социальное давление на КРГ.
При этом Багдад не в состоя-

нии взять на себя ответствен-
ность за обеспечение бежен-
цев. "Мы услышали о страда-
ниях и суровых условий, в
которых находятся эти мужчи-
ны, женщины, и дети, многие
из которых нашли убежище в
Иракском Курдистане", пишут
сенаторы. "Эти мирные жите-
ли остро нуждаются в предме-
тах первой необходимости -
продуктах питания, чистой
воде и крове. В частности, мы
обеспокоены благополучием
женщин и детей, которые
составляют большинство пе -
ремещенного населения".

В письме выражается бла-
годарность КРГ за предостав-
ление убежища для беженцев,
которые бежали от войны в
Сирии и из других частях раз-
дираемого войной Ирака.

Курдистан сохраняет свои
границы открытыми для

беженцев, спасающихся от
"Исламского Государства" (ИГ)
с лета прошлого года, несмот-
ря на замораживание Багдада
годового бюджета Курдистана.

"Региональное правитель-
ство Курдистана (КРГ) обес-
печило убежище для многих
из этих отчаявшихся лиц. Тем
не менее, сам объем переме-
щенных составил огромную
нагрузку на КРГ". Сенаторы
призвали правительство
Ирака координировать свои
действия с КРГ и международ-
ными организациями в целях
обеспечения того, что помощь
беженцам будет предостав-
ляться своевременно. Письмо
было подписано сенаторами
Кристофером Кунсом, Тимом
Кейном, Роном Джонсоном,
Диком Дурбином, Марко Ру -
био, Джинном Шахином, Эдом
Марки и Барбарой Боксер.

Швеция готовится напра-
вить в Курдистан своих воен-
ных для тренировки курдских
сил, борющихся с "Исламским
государством" (ИГ). Выступая
на конференции по обороне,
прошедшей в Стокгольме,
министр иностранных дел
Швеции Маргот Вальстрём
заявила, что, если ее прави-
тельство даст зеленый свет на
отправку шведских военных,
они незамедлительно прибу-
дут в Эрбиль в рамках усилий
Европейского Союза по борь-
бе с терроризмом.

"Сейчас правительство
рассматривает возможность
внесения предложений в
Риксдаг [парламент], чтобы
шведские военнослужащие
были отправлены в Эрбиль на
помощь войскам, сражавшим-
ся с ИГ", сказала она.

"Это было бы важным
вкладом, показывающим, что

мы хотим разделить ответ-
ственность за противостояние
большой угрозе",
добавила она,
выступая перед
шведскими СМИ.
Вальстрём сказала,
что Швеция уже
является "частью
широкой коалиции
по борьбе с ИГ и
поддержке Ирака,
коалиции, которая
объединила около
60 стран и организа-
ций, в том числе ЕС
и все государства-члены ЕС".

Между тем, начальник
отдела внешних связей Регио-
нального правительства Кур-
дистана (КРГ) Фалах Мустафа
заявил в Стокгольме в поне-
дельник, что многие шведские
граждане уже присоединились
к силам пешмарга в качестве
добровольцев, но Эрбиль

надеется на большую воен-
ную поддержку со стороны

европейских стран.
"Мы приветствуем план

Швеции отправить своих воен-
ных инструкторов, которые
помогут нам в нашей борьбе
против террористов, но мы
нуждаемся также в моральной
поддержке такой страны, как
Швеция, в борьбе против тер-
рористических группировок",

сообщил журналистам Муста-
фа после встречи с министром
иностранных дел.

Швеция, которая является
домом для одной
из крупнейших
курдских общин в
диаспоре, вынуж-
дена реагировать
на призывы своих
граждан усилить
поддержку курд-
ских сил, борющих-
ся с ИГ. Пять чле-
нов шведского пар-
ламента яв-ляются
курдами и пред-
ставляют око ло

100 000 курдов, живущих в
Швеции. Бывший ми нистр
иностранных дел Швеции
Карл Бильдт был в Эрбиле в
сентябре прошлого года и
пообещал увеличить гумани-
тарную помощь своей страны
для 1,3 миллиона беженцев на
курдских территориях. Швеция
не является членом НАТО, и

часто соблюдает нейтралитет
в глобальных конфликтах. Но,
как и другие европейские
страны, ее беспокоит угроза
граждан, возвращающихся из
джихада в Сирии и Ираке. "Мы
заверяем шведскую обще-
ственность, что наши спец-
службы обладают полным
контролем и предпримут все
законные меры, чтобы убе-
диться, что возвращающиеся
джихадисты не представляют
никакой угрозы", заявил
Андерс Торнберг, директор
разведывательного агентства
Швеции (SAPO), в интервью
шведскому телевидению в
воскресенье. Около 150 шве-
дов отправились в Сирию и
Ирака на помощь ИГ. По дан-
ным шведских властей, из них
23 человека были убиты.

На фото "Rudaw": Глава
отдела иностранных дел КРГ
Фалах Мустафа и министр
иностранных дел Швеции
Маргот Вальстрём.

Директор департамента МИД
РФ по вопросам новых вызовов и

угроз Илья Рогачёв назвал при-
мерное количество граждан РФ,
воюющих на стороне террористи-
ческой группировки "Исламское
государство", и их предполагае-
мый этнический состав.  В Ираке и
Сирии в составе ИГИЛ воюет
"значительно больше 800 рос-
сиян", сообщил Илья Рогачёв в
эфире радиостанции "Эхо Моск-
вы", ссылаясь на неофициальные
экспертные оценки. При этом дип-
ломат отметил, что выходцев с
Северного Кавказа с российскими
паспортами в "Исламском госу-
дарстве" "не так много, как приня-
то думать". В Сирии и Ираке, по
словам Рогачёва, "есть чеченцы из

других стран, в том числе те, кото-
рые получали убежище за грани-

цей". Илья Рогачёв,
директор Департамента
по вопросам новых вызо-
вов и угроз МИД РФ:
"Среди наиболее извест-
ных полевых команди-
ров, которые уже прояви-
ли себя в ИГИЛ, есть
чеченцы-кистинцы, кото-
рые, скорее всего,

являются гражданами Грузии. Они
были обучены на территории Гру-
зии, видимо, грузинскими специа-
листами, которых, в свою очередь,
обучали американцы". Представи-
тель МИД РФ также в очередной
раз подчеркнул, что активизацию
"Исламского государства" спрово-
цировала внешняя военная
помощь сирийским повстанцам в
борьбе с законным режимом
Башара Асада. Илья Рогачёв
также сообщил, что в борьбе с
ИГИЛ удалось достичь определен-
ных успехов, но обратил внимание
на то, что, разуверившись в побе-
де, террористы разъезжаются по
миру и несут серьезную угрозу.

Американские сенаторы обвиняют Багдад в задержке помощи беженцам в Курдистане

Швеция готовится направить в Эрбиль военных инструкторов

В МИД РФ подсчитали примерное
число воюющих за ИГИЛ россиян

YPG и пешмерга отбили 
новые атаки ИГ на Кобани

Заместитель Багдади убит в Мосулеwww.a
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11 января премьер-ми -
нистр Курдистана Нечирван
Барзани принял министра
обороны Германии, Урсулу
фон дер Лайен, и сопровож-
дающую ее делегацию, в кото-
рую вошли ряд военных и
политических деятелей Герма-
нии, членов германского Бун-
дестага, посол Германии в
Ираке и немецкий генераль-
ный консул в Курдистане.

Во время встречи министр
обороны Германии подтверди-
ла, что Германия смотрит на
военные силы Курдистана –
пешмерга - с уважением и при-
знательностью, поскольку они

ведут борьбу против террори-
стической организации "Ис -

ламское государство" (ИГ) от
имени всего свободного мира.

Она добавила, что пешмерга
доказали, что ИГ не  является

силой, которая не может быть
побеждена. Министр Урсула

фон дер Лайен подчеркнула,
что Германия будет продол-
жать оказывать поддержку и
предоставлять помощь Курди-
стану. Она также выразила
глубокую озабоченность по
поводу террористических атак,
произошедших в Париже на
прошлой неделе. Со своей
стороны, премьер-министр
Барзани выразил благодар-
ность министру обороны Гер-
мании за ее второй визит в
Курдистан, дающий возмож-
ность внимательно следить за
ситуацией на местах и новей-
ших разработках. Премьер-
министр Барзани выразил бла-

годарность народа и прави-
тельства Курдистана за воен-
ную и гуманитарную помощь,
оказанную Германией. Он
отметил, что, хотя пешмерга
нуждаются в дальнейшем
вооружении, военная помощь
и обучение, предоставленные
им правительством Германии,
оказали значительное влияние
на изменение баланса сил в
пользу пешмерга и помогли им
достигнуть значительных
побед в борьбе с ИГ. Обе сто-
роны также обсудили послед-
ние политические события и
военную ситуацию в Ираке и в
регионе в целом.

Как утверждают курдские
власти, им стало известно, кто
призвал "Исламское госу-
дарство" (ИГ) начать атаки на
Курдистан летом прошлого
года. "Мы знаем, какой была
повестка дня ИГ, почему они
направились на Курдистан и
кто их послал в Курдистан",
заявил Али Хусейн, член руко-
водства "Демократической
партии Курдистана" (ДПК). "И,
конечно, придет время, когда
люди Курдистана узнают об
этом". Согласно данным
агентства "Rudaw", президент
Курдистана Масуд Барзани
также проинформирован о
том, кто и что заставило ИГ

начать борьбу с курдами. В
прошлом году Барзани
неоднократно заявлял, что
"другие подтолкнули ИГ обра-
тить свое оружие против Кур-
дистана", но не раскрывал
подробностей.

Тысячи единиц пешмерга
сейчас сосредоточены в обла-
сти Гуэр, в 60 км к западу от
Мосула. Несколько сотен бое-
виков напали на город на про-
шлой неделе. По словам
Хусейна, расположение Гуэра
является крайне стратегиче-
ски важным для обеих сторон:
и для Курдистана, и для ИГ.

"Это место находится
недалеко от Эрбиля, и в то же

время, близко к Мосулу", гово-
рит Хусейн, который также
является командиром сил
пешмерга в этом районе. "Оно
так же важно для ИГ, как и для
нас. Оно очень близко к Мосу-
лу, который является столицей
ИГ в Ираке". Гуэр попал под
контроль боевиков летом про-
шлого года, но после был
отбит сухопутными войсками
пешмерга при поддержке аме-
риканских воздушных ударов.
По словам курдских военных,
за последние три месяца они
уничтожили здесь не менее
400 боевиков. Здешние земли
усеяны развороченной техни-
кой ИГ, в том числе, дально-

бойной  артиллерией, которая
создавала наибольшую угрозу
для Эрбиля, когда группиров-

ка атаковала регион в августе
2014 года. Один из бойцов
пешмерга, стоя всего в 300
метрах от границы с террито-
рией, подконтрольной ИГ,

говорит, что "война с ИГ –
жестокая война. Но пешмерга
похожи на горы, и ИГ нужно
быть осторожными, чтобы не
разбить свои головы об эти

горы". Курдские силы и
ИГ разделяют 1050 кило-
метровую границу, еже-
дневные жестокие бои
продолжаются от Шанга-
ла и Махмура на западе
и до Киркука на юге.
"Это первая линия
фронта с ИГ", говорит
курдский солдат, стоя
под флагом Курдистана

на свежей насыпи, обозначив-
шей курдскую границу. "Если
ИГ пересекут эту линию, они
смогут добраться в любую
точку", предупреждает он.

Курдские чиновники вышли
вместе с европейскими и другими
мировыми лидерами на демонст-
рацию, которая прошла в Париже
в воскресенье, когда до 700 000
человек собрались, чтобы почтить
память жертв террористических

атак, унесших жизни 17 человек и
погрузивших Францию в состояние
шока.

"Теракты в Франции доказы-
вают еще раз, что террористы
нацелены на свободный мир, сво-
боду выражения мнений, плюра-
лизм и демократические ценно-
сти", заявила Хаман Зирар Асад,
представитель Регионального пра-
вительства Курдистана (КРГ) во
Франции, которая присутствовала
на марше вместе с главой отдела
внешних связей КРГ, Фалахом
Мустафой.

"Это защита тех же ценностей,
за которые курдские силы борются
с джихадистами и их идеями мра-
кобесия", сказала она в интервью
"Rudaw". "Очевидно, что борьба
курдов идет за свободный мир",
добавила она, отметив, что курды
со всей Франции прибыли в
Париж, чтобы принять участие в
Марше единства. Парижский марш

собрал лидеров со всего мира, в
том числе канцлера Германии
Ангелу Меркель, премьер-мини-
стра Великобритании Дэвида
Кэмерона и премьер-министра
Италии Маттео Рензи. На марше
также присутствовали Генераль-

ный секретарь ООН Пан
Ги Мун, глава прави-
тельства Израиля Бинь-
ямин Нетаньяху, премь-
ер-министр Турции
Ахмет Давутоглу, ко -
роль Иордании Абдал-
ла II и президент Пале-
стинской автономии
Махмуд Аббас. Фран-
ция находится в состоя-
нии повышенной готов-

ности с момента первого нападе-
ния на сатирический журнал "Char-
lie Hebdo", произошедшего в среду.
2300 полицейских, членов воени-
зированных формирований и спе-
циальных подразделений задей-
ствованы, чтобы защитить ино-
странных гостей.

Президент Франции Франсуа
Олланд заявил в своем выступле-
нии перед демонстрацией: "Париж
сегодня столица мира. Вся наша
страна поднимется, и покажет себя
с лучшей стороны".  Осветившаяся
ночью Триумфальная арка загоре-
лась надписью: "Paris Est Charlie"
("Париж это Шарли").

Сайт КРГ во Франции также
вывесил этот девиз - фразу, кото-
рая неоднократно используется в
эти дни в знак солидарности про-
тив убийства 12 человек в офисе
журнала, в котором была опубли-
кована карикатура на исламского
пророка Мухаммеда. 

Министр иностранных
дел Турции заявил, что Тур-
ция будет продолжать ока-
зывать поддержку курдским
силам пешмерга. "До сих
пор мы обеспечивали су -

щественную поддержку си -
лам пешмерга, борющимся
с боевиками ИГ ["Ислам-
ского государства"], и мы
будем продолжать это
делать", пообещал Мевлют
Чавушоглу. "Наша под-
держка будет осуществ-
ляться в форме военной
подготовки и вооружения",
уточнил он. Турецкий ми -
нистр также высказался по
поводу отношений с Ира-
ком. "После формирования
нынешнего иракского фе -
дерального правительства,

в отношениях между нами
началась новая гла ва.
…Мы поддерживаем ирак-
ское правительство и
народ, борющиеся против
боевиков ИГ", заявил
министр, тем не менее,
отметив, что в Ираке сохра-
няются серьезные пробле-
мы. По мнению Чавушоглу,
иракская армия и силы без-
опасности должны быть
выстроены заново и "Тур-
ция готова помочь Ираку в
обучении и вооружении
армии и сил безопасности".

Иракская комиссия по
расследованию коррупции в
разрушенной войной стране
назвала имена трех бывших
министров и 53 высокопо-
ставленных чи нов ников,
"потерявших" $ 330 млрд.
государственных денег.
Иракская Комиссия Честно-
сти заявила, что экс-
министр обороны Хазм
Шалан, экс-министр элек-
троэнергетики Айхам аль-
Саммараи и бывший ми -
нистр торговли Абдул-Фатах
Судани были вов лечены в
крупные коррупционные
схемы во время своего пре-
бывания в должности.
Кроме них названы 53 дру-
гих должностных лица,
замешанных в коррупции.
На ежегодной пресс-конфе-
ренции в Багдаде члены
комиссии отчитались о

своей работе: было рас-
смотрено 17 616 дел о кор-

рупции среди должностных
лиц с момента создания
органа в 2004 году, и 9 147
случаев были исследованы
только в прошлом году. 4
129 случаев коррупции
были представлены в суды,
а общая сумма средств,
отсутствующих в государст-
венной казне, составила $
330 млрд. Часть этих денег
была переведена за преде-
лы Ирака. Комиссия  не рас-
следовала случаи корруп-
ции в Курдистане, который

имеет собственную авто-
номную власть, или в Мосу-
ле и Тикрите, которые были
захвачены боевиками "Ис -
ламского государства" (ИГ) в
июне 2014. Комиссия от -
мечает, что только 53 из 328
иракских депутатов задекла-
рировали свои активы, как и
другие высокопоставленные
иракские должностные ли -
ца, включая иракского вице-
президента, премьер-мини-
стра и восемь ми нистров.
Коррупция и ку мовс тво ос -
таются главной проб лемой в
Ираке после войны с ИГ.
Премьер-ми нистр Ирака
Хейдар аль-Аба ди заявил,
что в прошлом году в Ираке
"пропали" $ 45 млрд. В гло-
бальном мас штабе Ирак
находится сре ди самых кор-
румпированных стран мира.

kurdistan.ru

Германия продолжает оказывать поддержку Курдистану

Курдским властям известно, кто направил ИГ на Курдистан

Курды во Франции присоединились 
к парижскому митингу единства

Министр иностранных дел Турции: Анкара и 
впредь будет оказывать поддержку пешмерга

В Ираке оглашены имена коррумпированных экс-
министров, и объявлено об "исчезновении" $ 330 млрд.
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Глава Регионального  правительства Курдистана, премьер-
министр Нечирван Барзани, 13 января принял посланника бри-
танского правительства по вопросам безопасности,  генерал-
лейтенанта сэра Саймона Мэйолла, и сопровождающую его

делегацию, в которую вошли британский консул в Курдистане,
Ангус Макки и несколько британских военнослужащих. Генерал-
лейтенант Мэйолл сказал, что цель его визита  - понимание
последних военных событий на фронтах, а также оценка потреб-
ностей сил пешмерга. Он описал последние победы курдских
военных, в частности, в Синджаре и прилегающих районах, как
очень важные достижения в борьбе с террористической органи-
зацией "Исламское государство" (ИГ). Посланник британского
правительства предложил министерству пешмерга подготовить
список всего необходимого для ведения дальнейших боевых
действий, с тем, чтобы соответствующие органы Великобрита-
нии рассмотрели его и организовали помощь. Премьер-министр
Барзани выразил благодарность британскому правительству,
которое является членом международной коалиции по борьбе с
ИГ. Он напомнил, что британская военная помощь, в частности,
обучение сил пешмерга, была большим подспорьем в послед-
них победах. Он выразил надежду, что поддержка британского
правительства Курдистану будет продолжаться.

К о б а н и :  И Г  т е р я ю т  к о н т р о л ь  
н а д  о с а ж д е н н ы м  г о р о д о м

Как сообщает курдское агентство "Rudaw", новая партия сил
пешмерга готовится к отправке из Эрбиля в сирийский курдский
город Кобани, чтобы сменить своих коллег, воюющих там с
декабря. Осадившие Кобани боевики "Ис ламского государства"
(ИГ) постепенно оставляют свои позиции. 

Курдские военные источники сообщили, что боевики уже
изгнаны из большей части  города. Командир сил пешмерга в
Кобани заявил "Rudaw" на этой неделе, что 85% города нахо-
дятся в руках курдских сил, которые включают в себя бойцов
"Отрядов народный самообороны" (YPG). Это будет уже третья
смена бойцов пешмерга в Кобани: более 150 солдат прибыли
туда из Эрбиля в конце ноября, они были заменены свежими
бойцами месяц спустя. Первая партия была отправлена вместе
с полутяжелым оружием и боеприпасами, чтобы сражаться вме-
сте с сирийскими курдскими защитниками города, который гра-
ничит с Турцией и дал бы ИГ значительное стратегическое пре-
имущество в случае его захвата. Самолеты США провели около
540 ударов в и вокруг Кобани, значительно снизив боеспособ-
ность ИГ. Около 1000 боевиков "Исламского Государства" были
убиты в ходе четырехмесячной кровопролитной осады курдско-
го города. kurdistan.ru

Нечирван Барзани принял посланника
британского правительства12 января президент Кур-

дистана Масуд Барзани встре-
тился со Специальным пред-

ставителем американского
президента в международной
коалиции по борьбе с "Ислам-
ским государством" (ИГ), гене-
ралом Джоном Алленом.

Генерал поздравил курд-
ского президента с недавними
военными успехами сил пеш-
мерга в борьбе против терро-

ристов ИГ и высоко оценил
лидерство и личный контроль
президента Барзани в этих

операциях, в частности в раз-
рыве осады гор Синжара и
освобождении городов Зумар
и Рабия. Он добавил, что дру-
гие страны – члены  междуна-
родной коалиции против ИГ
также очень впечатлены храб-
ростью и жертвенностью сил
пешмерга. Генерал  Аллен

приветствовал недавно нала-
женное военное сотрудниче-
ство между Эрбилем и Багда-
дом, и подтвердил, что Соеди-
ненные Штаты будут продол-
жать оказывать поддержку сил
пешмерга. Президент Барзани
поблагодарил США и другие
страны - члены коалиции, за
их военную поддержку курдов.
Он сказал, что недавние тер-
акты в Париже доказывают,
что террористы ИГ - глобаль-
ная угроза, и она требует гло-
бального ответа.

Президент Курдистана и
представитель США, которого
сопровождали заместитель
помощника госсекретаря
США, Бретт Мак-Герк, и посол
США в Ираке, Стюарт Джонс,
также обсудили пути дальней-
шего сотрудничества в борьбе
с терроризмом, и военные
потребности сил пешмерга.

7 января в сообщении,
адресованном президенту
Франции Франсуа Олланду,
президент Курдистана Масуд
Барзани решительно осудил
террористическое нападение
на парижский журнал "Charlie
Hebdo". "От себя лично и наро-
да Курдистана, я хотел бы
выразить мои соболезнования
Вам, французскому народу и
семьям жертв сегодняшнего
теракта. Я решительно осуж-
даю этот бесчеловечный и
трусливый акт", сказал прези-
дент. "В этот печальный день
народ Курдистана, который в
настоящее время борется с
самым варварским видом тер-

роризма, солидарен с народом
Франции. Я уверен, что терро-

ризм будет побежден, и чело-
вечность будет преобладать".

В тот же день премьер-
министр Регионального прави-
тельства Курдистана, Нечир-
ван  Барзани, выступил с осуж-

дением теракта в Париже.
"Сегодняшнее нападение
на журнал "Charlie Hebdo"
во Франции было преступ-
лением. Оно не может быть
оправдано, и мы решитель-
но его осуждаем. От имени
Регионального правитель-
ства Курдистана я выражаю
наши искренние соболезно-
вания семьям, у которых
отняли их близких. Мы соли-
дарны с народом Франции в

борьбе с терроризмом в любой
его форме, и так же, как они
стояли с народом Курдистана,
мы боремся с террором на
наших землях", сказал Нечир-
ван Барзани. 

Курдские силы пешмерга
отбили тяжелый штурм "Ислам-
ского государства" (ИГ) на стра-
тегический населенный пункт
Султан Абдалла, расположен-
ный в 80 км от курдской столи-
цы, Эрбиля. Убиты все напа-
давшие боевики, из пешмерга
никто не пострадал. Об этом,
как сообщает "Rudaw", заявил
Сирван Барзани, генеральный
командир курдских сил на
фронте Махмур-Гуэр.

"Они использовали броне-
машины и джипы для подкреп-

ления своих атак, но мы уничто-
жили их всех с помощью наших
минометов", заявил Наджат
Али, другой командир передо-
вых сил пешмерга. "Боевики
оставили все тяжелое оружие,
которое потом захватили пеш-
мерга", сказал он, подтвердив,
что среди пешмерга жертв нет.
По словам Али, туманная пого-
да помешала воздушным нале-
там сил коалиции во время
штурма, но позже истребители
направились бомбить базы ИГ.
Между тем, иракский военный

источник "Rudaw" сообщил, что
Нофал Омари, руководитель

ИГ, занимающий пятое место
после верховного начальника
группировки, был убит во время
воздушного налета сил США на
деревни в районе Синджара.

Президент Барзани встретился с посланником президента Обамы

Президент и премьер-министр Курдистана осудили 
террористическое нападение на "Charlie Hebdo"

Пешмерга отбили штурм ИГ на стратегический район
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