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Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
Heydər Əliyev Fondu tərəfin-
dən Şəki şəhərində qarışıq tipli
uşaq evi üçün inşa olunan yeni
binanın açılışında iştirak edib-
lər.

Dövlətimizin başçısı və
birinci xanım uşaq evinin rəmzi
açılışını bildirən lenti kəsdilər.

Son illər ölkəmizdə həyata
keçirilən tədbirlər sırasında kör-
pələrə və kimsəsiz uşaqlara
göstərilən yüksək qayğı böyük
rəğbətlə qarşılanır. Prezident
İlham Əliyevin sərəncamlarına
əsasən Azərbaycanda bu
sahədə dövlət səviyyəsində
proqramlar, layihələr hazırlana-
raq həyata keçirilir. Bu vacib
tədbirlər ölkəmizdə ana və
uşaqların sağlamlığının qorun-
masına, uşaq müəssisələrinin
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması-
na, bilikli, savadlı, geniş dünya-
görüşünə malik gənc nəslin
yetişdirilməsinə yönəldilib. Döv-
lət səviyyəsində həyata keçiri-
lən belə tədbirlərin nəticəsidir
ki, son dövrlərdə uşaq müəssi-
sələri əsaslı şəkildə yenidən
qurulub, regionlarda müasir
tələblərə cavab verən uşaq
bağçaları və məktəblər tikilib.

Uşaqlara, xüsusilə, xəstə
və kimsəsizlərə diqqət və
qayğı Heydər Əliyev Fondunun
da fəaliyyətinin prioritet istiqa-
mətlərindən biridir. Təhsil və
uşaq müəssisələrinin maddi-
texniki bazasının təkmilləşdiril-
məsi, uşaq evlərində böyüyən-
lərin gələcəyi, sağlamlıq
imkanları məhdud və kimsəsiz
uşaqların sağlamlıqlarının
qorunması ilə bağlı Fond tərə-

findən həyata keçirilən tədbirlə-
rin çox böyük əhəmiyyəti var.

Məlumat verildi ki, Şəki
şəhər qarışıq tipli uşaq evinin
Gənclər küçəsində yerləşən
əvvəlki binası 1897-ci ildə şəki-

li tacir Hacı Zülqədər Zülfüqa-
rov tərəfindən şəxsi yaşayış
evi kimi inşa olunub və 1930-
cu ilədək bu məqsədlə istifadə
edilib. 1930-cu ildən həmin
binada Şəki şəhər qarışıq tipli
uşaq evi fəaliyyət göstərirdi.
Uşaq evinin yerləşdiyi bina
qəzalı vəziyyətdə olduğundan
və mövcud infrastruktur rahat
məskunlaşmaya imkan vermə-
diyindən burada uşaqlara lazı-
mi səviyyədə xidmət göstər-
mək mümkün deyildi. 2017-ci
ildə Heydər Əliyev Fondunun
nümayəndələri Şəki qarışıq

tipli uşaq evinin binasının möv-
cud şəraiti ilə tanış olublar.
Uşaq evində məskunlaşan
uşaqların yaşayış şəraitinin,
təlim-tərbiyə və asudə vaxtları-
nın təşkilinin yaxşılaşdırılması

məqsədi ilə Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın tapşırığına əsasən
yeni binanın inşasına başlanı-
lıb. Şəki şəhərində uşaq evinin
binası üçün ayrılan bir hektar
ərazidə ümumi sahəsi 2 min
kvadratmetrdən çox olan iki-
mərtəbəli bina inşa edilib.

Binanın layihələndirilməsi
zamanı uşaq evində məskun-
laşacaq uşaqların təlim-tər-
biyəsi, asudə vaxtlarının səmə-
rəli təşkili baxımından infra-
strukturun qurulması əsas
götürülüb. Eyni zamanda, tikin-

ti prosesində Şəki şəhərinin
memarlıq üslubunun qorunub
saxlanılmasına diqqət yetirilib.
Belə ki, binanın fasadı və
hasar Şəki şəhərinin memarlıq
üslubuna uyğun olaraq üzlük

daşlarla üzlənib.
Bildirildi ki, uşaq evi bütün

yaş qrupları üzrə 80 yerlikdir.
Şəki rayonu ilə yanaşı, ətraf
bölgələri də əhatə edən uşaq
evində hazırda valideyn
himayəsindən məhrum olan 3
yaşdan 20 yaşadək 60 nəfər
məskunlaşıb. Binada oğlanlar
və qızlar üçün ayrı bölmələrdə
yerləşən, zəruri inventar və
avadanlıqla təchiz edilən 2, 3
və 4 nəfərlik yataq otaqları,
dayə otaqları, kitabxana, kom-
püter otaqları, musiqi otağı,
emalatxana, idman zalı, həkim

və tibb bacısı otaqları, uşaqla-
rın asudə vaxtlarını səmərəli
keçirmələri üçün istirahət otağı,
mətbəx, yeməkxana və
camaşırxana var. Burada, eyni
zamanda, məktəbəqədər yaş
qrupları üçün 20 yerlik uşaq
bağçası da fəaliyyət göstərir.

Şəki qarışıq tipli uşaq evinin
də yeni binasının Heydər Əliy-
ev Fondu tərəfindən müasir
səviyyədə inşa olunması bir
daha sübut edir ki, Fond bu isti-
qamətdə dövlətin icra etdiyi
layihələrə sanballı töhfələr
verir. Bu layihənin icrası aydın
şəkildə göstərir ki, humanizm,
insani dəyərlərə hörmət, dinin-
dən, dilindən, cinsindən, yaşın-
dan asılı olmayaraq hər kəsə
diqqət göstərmək Heydər Əliy-
ev Fondunun fəaliyyətində
əsas prinsiplərdən biridir.

Uşaq evinin ərazisində açıq
havada min kvadratmetr sahə-
si olan idman meydançası
qurulub. O cümlədən uşaqların
açıq havada istirahətini təmin
etmək məqsədilə kölgəliklər və
kiçik yaşlı uşaqlar üçün oyun
meydançası yaradılıb. Ərazidə
yaşıllıq zonası salınıb, müxtəlif
meyvə ağacları və digər ağac-
lar əkilib. Binanın yerləşdiyi
ətraf ərazi abadlaşdırılaraq
asfalt və daş döşənib, işıqlan-
dırma sistemi quraşdırılıb.
Binada inzibati-təsərrüfat
tələblərini ödəyən zirzəmi inşa
olunub, daimi su, istilik və
soyutma sistemi, generator,
stabilizator, eləcə də yanğınxə-
bərverici və videomüşahidə
sistemləri qurulub. Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən uşaq
evinə müvafiq avadanlıq və
avtobus hədiyyə edilib.

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev
oktyabrın 30-da İsveçrə Kon-
federasiyasının təhsil, araş-
dırma və innovasiya üzrə döv-
lət katibi Mauro Dell’Ambro-
gionu qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı ölkə-
lərimiz arasında əməkdaş-
lığın yeni sahələri əhatə
etməsindən məmnunluğunu
bildirərək qeyd etdi ki, əgər
əvvəllər iqtisadi əlaqələr
enerji, investisiya, tikinti

materialları sahələrində
inkişaf edirdisə, hazırda tərəf-
lər əməkdaşlıq istiqamətləri-
nin şaxələndirilməsində
maraqlıdırlar.

İsveçrə Konfederasiyası-
nın federal müşaviri, İqtisadi

Məsələlər, Təhsil və Tədqi-
qatlar üzrə Federal Departa-
mentin rəhbəri Yohan
N.Şnayder-Ammanın ölkəmi-
zə builki səfərinin uğurla keç-
diyini vurğulayan Prezident
İlham Əliyev Mauro Dell’Am-
brogionun Azərbaycana bu
səfərinin də əlaqələrimizin
inkişaf etdirilməsi işinə xidmət
edəcəyinə əminliyini ifadə
etdi. Təhsil, innovasiya istiqa-
mətlərinin ölkəmiz üçün priori-
tet təşkil etdiyini deyən Prezi-
dent İlham Əliyev bu baxım-
dan dünən Şəki şəhərində
Vətəndaşlara Xidmət və Sosi-
al İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin sayca 15-ci mər-
kəzinin açılışında iştirak
etməsini məmnunluqla qeyd
etdi.

İsveçrənin texnologiyalar
sahəsində çox yaxşı təcrübə
qazandığını vurğulayan Pre-
zident İlham Əliyev bu sahə-
də də əlaqələrimizin inkişafı
üçün yaxşı imkanların olduğu-
nu dedi.

İsveçrə Konfederasiyası-
nın təhsil, araşdırma və inno-
vasiya üzrə dövlət katibi

Mauro Dell’Ambrogio ölkə-
mizdə keçirdiyi görüşlər barə-
də dövlətimizin başçısına
məlumat verərək Təhsil
Nazirliyində ölkələrimiz ara-
sında təhsil sahəsində əmək-
daşlığa dair Saziş imzaladıq-
larını və ADA Universitetində
olduqlarını məmnunluqla
qeyd etdi. O, bu səfəri çərçi-
vəsində Azərbaycan-Fransız
Universitetində (UFAZ) müha-
zirəsi zamanı da elm və təhsil
sahələrinin inkişafının və bu
sahədə əməkdaşlığın önəmi
barədə danışdığını dedi.
Turizm sahəsində əməkdaş-
lığa toxunan Mauro Dell’Am-
brogio İsveçrə Turizm Təşki-
latı ilə Azərbaycan Turizm
Agentliyi arasında imzalanan
Sazişin mühüm əhəmiyyət
daşıdığını vurğuladı, bu sahə-
də əməkdaşlığın genişləndiril-
məsində ölkələrimiz arasında
birbaşa aviareyslərin açılma-
sının önəmini qeyd etdi.

Görüşdə iqtisadiyyat,
turizm, təhsil, o cümlədən
peşə təhsili sahələrində
əməkdaşlıq imkanları barədə
fikir mübadiləsi aparıldı.

Prezident İlham Əliyev Şəki şəhərində qarışıq tipli uşaq
evi üçün inşa olunan yeni binanın açılışında iştirak edib

Prezident İlham Əliyev İsveçrənin dövlət katibini qəbul edib
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Daşkəsən rayonunda kənd təsər-
rüfatı istehsalçıların maari-
fləndirilməsi və bu sahədə biliklərinin
artırılması istiqamətində Elmi
Tədqiqat İnstitutunun, Daşkəsən
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin və
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin digər
yerli qurumlarının əməkdaşları ilə
birgə tədbir keçirilmişdir.

Daşkəsən Dövlət Aqrar İnkişaf
Mərkəzində keçirilən tədbirdə
Mərkəzin direktoru Azər Hacıyev
iclası açıq elan edərək ölkəmizdə
kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan
aqrar islahatlar və son dövrlər əldə
olunan yüksək nəticələr  barədə
ətraflı məlumat verdi. 

Eyni zamanda bütün rayonlarda
olduğu kimi, Daşkəsəndə də Kənd
Təsərrüfatı Naziri cənab İnam Kəri-
movun tapşırığına əsasən kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
üçün sahibkarlara hər bir şəraitin
yaradıldığını və əvvəlki illərdən fərqli
olaraq yüksək məhsuldarlıq əldə
olunduğunu  qeyd etdi. Mövcud texni-
ka, toxum, suni mayalanma, arıçılıq,
damazlıq heyvanlar və s. barədə
ətraflı məlumatlar vermiş, sub-
sidiyaların verilməsinin Daşkəsən

rayonunda da sahibkarların daha da
həvəslə işləməsinə səbəb olduğunu
bildirmişdir.

Daşkəsən Dövlət Aqrar İnkişaf
Mərkəzinin direktoru A.Hacıyev qeyd
etdi ki, sahibkarlara dövlət
səviyyəsində göstərilən bu cür diqqət
və qayğıya cavab olaraq biz öz
işimizə tənqidi yanaşmalı, ekoloji
cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı məh-
sulları istehsal etməli və bununla da
öz təsərrüfatımızın daha
genişləndirilməsinə çalışmalıyıq.

Sonra Bitki Mühafizə və Texniki
Bitkilər üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutu-
nun elmi işlər üzrə direktor müavini

Sahib Cabbarov taxılçılıq və bu
sahənin inkişafı barədə aqrotexniki
əməliyyatlar, zərərvericilər və xəstə-

liklər, toxumun səpinqabağı dərman-
lanması və s. haqqında maarifləndiri-
ci məruzə ilə çıxış etdi.

Daşkəsənli sahibkarlar yekdillik-
lə belə bir təklif səsləndirdilər ki,
dağlıq şəraitdə əkinçilik və heyvan-
darlığın inkişafı üçün sahibkarların
güzəştli kredit şərtləri ilə kiçik
həcmli texnikalar və avadanlıqlarla
təmin olunması ən vacib amildir.

Tədbirin sonunda istehsalçıları
maraqlandıran suallar ətraflı cavab-
landırıldı və lazımı tövsiyələr verildi.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Niyazi Bayramov şəhərin fəal
gəncləri ilə görüşüb. Görüşdə millət
vəkilləri Pərvin Kərimzadə və Naqif
Həmzəyev, şəhər Gənclər və İdman
Baş idarəsinin sədri Müşfiq Cəfərov,
həmçinin şəhər ziyalıları və şəhərin icti-
mai-siyasi və mədəni həyatında fəallığı
ilə seçilən gənclər iştirak ediblər.

Görüşdə Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı çıxış edərək
ölkə rəhbərliyi tərəfindən gənclərə
göstərilən diqqət və qayğıdan, onlara
yaradılan hərtərəfli şəraitdən, geniş
imkanlardan, Gəncənin ictimai-siyasi
həyatında gənclərin geniş fəallığından
söhbət açıb. Ölkəmizdə gənclər
siyasətin əsası müasir Azərbaycanın
qurucusu ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulub və Prezident İlham
Əliyevin uğurlu siyasəti ilə davam
etdirilir. Niyazi Bayramov qeyd edib ki,
gənclər öz potensiallarından
cəmiyyətin inkişafı üçün istifadə etmə-
lidirlər.

Gəncə şəhər Gənclər və İdman
Baş İdarəsinin sədri Müşfiq Cəfərov
çıxışı zamanı bidirib ki, hazırda
şəhərdə olan gənclərin sayı 93.808

nəfərdir. Bu isə şəhər əhalisinin 31
faizini təşkil edir. İlin əvvəlindən gən-
clərin iştirakı ilə 100-ə yaxın tədbir və
layihə həyata keçirilib ki, bu tədbirlərdə
də 15 minə yaxın gənc və yeniyetmə

iştirak edib. Qeyd olunan dövrdə
şəhərdə 6 mindən çox idmançının işti-
rakı ilə 41 idman yarışı reallaşdırılıb.

Qarşılıqlı diskussiya şəraitində
keçən görüşdə tələbə-gənclərin fikirləri
dinlənilib, gəncləri maraqlandıran sual-
lar cavablandırılıb. Bununla yanaşı
gənclərin fəallığını ölçmək, fəal və
savadlı gəncləri üzə çıxarmaq üçün
auditoriyaya müəyyən suallar da
ünvanlanıb. Gənclərin asudə vaxtının

səmərəli təşkili, icra olunan faydalı və
maraqlı layihələr ətrafında söhbətlər
aparılıb, gənclərin fikir və təklifləri din-
lənilib.

Tədbirdə gənclərlə yanaşı bəzi

idarə, müəssisə rəhbərləri, həmçinin
ziyalılar çıxış edib, gənclər  və ümumi
şəhər üçün faydalı ola biləcək təkliflər
səsləndiirblər.

Bütün çıxış və təklifləri diqqətlə din-
ləyən Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Niyazi Bayramov, təqdim olu-
nan layihələrin dəyərləndiriləcəyini
bildirib. Şəhər rəhbəri gənclərə öz
tövsiyyələrini verərək onlara gələcək
fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. 

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının növbəti səyyar qəbul-
görüşü Ələsgərli kəndində oldu.

Qəbulda rayon icra hakimiyyə-
tinin, hüquq-mühafizə orqanlarının,
səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, digər
xidmət təşkilatlarının rəhbərləri,
ərazi icra nümayəndələri, bələdiyyə
sədrləri və kənd sakinləri iştirak edi-
blər. Əvvəlcə Ələsgərli kənd İƏD

üzrə nümayəndə Kamran Əhmədov
kəndin sosial-iqtisadi inkişafı, əhal-
isi, onların məşğuliyyəti, görülən

işlər barədə məlumat verib, kənddə
mövcud olan sosial obyektlərin
vəziyyətindən danışdı.

Sonra vətəndaşların müraciətləri
dinlənilib. Sakinlərdən Məhəmməd
Şi rinov 1982-ci ildə qazılmış subar te -
zian quyusunun balansa götürül -

məsi, Şahin Əsədov kənd məktəbi
üçün əlavə sinif otaqlarının və idman
zalının tikilməsi, Svetlana Məmmə-
dova yaşadığı evin dam örtüyünün
təmirinə köməklik edilməsi, Sədaqət
Şirinova Ələsgərli kəndində uşaq
bağçasının açılması və digər şəxsi
məsələlər barədə müraciətlər  etdilər.

Qaldırılan məsələlər barədə
rayon rəhbəri tərəfindən əlaqədar
qurumlara aidiyyəti tapşırıqlar verildi.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı
Müstəqim Məmmədov Tərtərin
sosial-iqtisadi inkişafı, əhalini narahat
edən problemlərin həlli istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlərdən də
danışaraq, bildirdi ki, görülən işlər
bundan sonra da davam etdiriləcək.
Kənd sakinləri əhalinin məişət şərai-
tinin yaxşı laş dırılması istiqamətində
görülən işlərə, göstərilən diqqət və
qayğıya görə ölkə rəhbərinə öz min-
nətdarlıqlarını bildirdilər.

Zəngilanın işğalından 25 il ötdü
Ermənistan silahlı bölmələrinin Azərbaycanın Zəngilan

rayonunu işğal etməsindən 25 il ötür. 1993-cü il oktyabrın
28-dən 29-na keçən gecə işğalçı ermənilər Zəngilan ray-
onunu zəbt edib.

Yüzlərlə şəhid verən Zəngilan işğala məruz qalan ən
sonuncu rayon olub.

Qubadlı və Cəbrayıl rayonlarının işğalı nəticəsində
mühasirəyə düşən Zəngilan əhalisi çıxış yolunu Araz çayın-
dan İran ərazisinə keçməkdə görmüşdü. Əks təqdirdə ikinci
bir Xocalı hadisəsinin baş verməsi qaçılmaz olacaqdı.

Zəngilan Birinci Qarabağ müharibəsində 188 şəhid
verib, bu günədək rayonun 44 sakini itkin düşmüş sayılır.

Bakı-Culfa-Naxçıvan dəmiryolunun üzərində yerləşən
bu rayon mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir.

Ərazisi 707 kvadratkilometrdir, əhalisi isə 35 mindən çox
olub. Rayonun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı -
üzümçülük, tütünçülük və heyvandarlıq təşkil edib.

İşğal olunmazdan əvvəl bir şəhər, bir qəsəbə və 83
kənddən ibarət olan Zəngilanda 9 məktəbəqədər müəssisə,
19 ibtidai məktəb, 15 orta məktəb, bir texniki peşə və musiqi
məktəbi, 35 kitabxana, 8 mədəniyyət evi, 23 klub müəs-
sisəsi və 22 kinoqurğu var idi.

Zəngilanın ərazisi arxeoloji və memarlıq abidələri ilə də
zəngindir. Onlardan ən böyüyü "Şəhri Şərifan" adı ilə tanı-
nan orta əsr şəhərinin xarabalıqlarıdır. Bütün Avropada ən
böyük çinar meşəsi də bu rayonda idi. İndi düşmən baltası-
na tab gətirə bilməyən həmin çinarları ermənilər doğrayaraq
xarici ölkələrə satırlar. Digər qiymətli ağaclar, molibden,
mərmər, qızıl, qranit və digər yeraltı sərvətlər də hazırda
ermənilər tərəfindən talan edilir. Rayon ərazisində 1974-cü
ildə yaradılan Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun bərbad
vəziyyətə salındığı barədə məlumatlar var. Qoruq
ərazisindəki qiymətli ağacları kəsib-doğrayan ermənilər
onlardan mebel sənayesində istifadə edirlər.

1 noyabr - Kənd Təsərrüfatı  İşçiləri  
Günü münasibətilə tədbir keçirilmişdir

Laçın rayon sakinlərinin daha sıx məskunlaşdığı
Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü qəsəbəsində Kənd Təsər-

rüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı münasibətilə tədbir keçir-
ilmişdir. Rayonda kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət
göstərən idarə və müəssisələrin kollektivlərinin iştirakı ilə
keçirilən tədbirin iştirakçıları tərəfindən Rayon İcra
Hakimiyyətinin  inzibati binası  qarşısında ucaldılmış Ulu
öndər Heydər Əliyevin büstü ziyarət edilmiş və büstün
önünə gül dəstələri qoyulmuşdur.

Tədbirdə  iştirak edən Rayon icra Hakimiyyətinin başçısı
cənab Aqil Nəzərli kənd təsərrüfatı işçilərini peşə bayramı
münasibətilə təbrik etmiş, onlara işlərində yorulmaz fəaliyyət
arzu etmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlara diqqətin və dövlət
qayğısının məhz bu gün də dövlət başçımız İlham  Əliyev
tərəfindən davam etdirildiyindən danışan natiq  Azərbaycan
Respublikasında “Kənd təsərrüfatı işçiləri günü”nün təsis
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9
oktyabr 2008-ci il tarixli sərəncamının xüsusi əhəmiyyətə
malik olduğunu bildirmişdir.

Tədbir iştirakçıları onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə dövlət başçısı İlham Əliyevə sonsuz minnətdar
olduqlarını bildirmiş, dövlətimizin gələcəyi və inkişafı naminə
bundan sonra da daha əzmlə çalışaqlarını bildirmişlər.

Tədbirin sonunda kənd təsərrüfatı işçiləri Laçın rayon
İcra Hakimiyyətinin Fəxri Fərman ilə təltif edilmişdir.

Daşkəsən rayonunda kənd təsərrüfatı istehsalçılarının
maar i f l ənd i r i lməs i  və  bu  sahədə  b i l i k lə r in in  
ar t ı r ı lması  is t iqamət ində tədbir  keç i r i lmişdi r

Niyazi Bayramov Gəncənin fəal gəncləri ilə görüşüb

Ələsgərli kəndində səyyar-qəbul görüş
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Əvvəli ötən saylarımızda
Bunlar boş evləri yandırarkən bu

tərəfdə generalın kazakları hər bir səngərə
dəstə-dəstə bölünmüş erməni silahlıları və
xidməti qurtarmış erməni soldatlarilə
başladılar müsəlmanları topa tutmağa və
nizam qaydasilə tüfənglər atmağa. Bir
gecə-gündüzdə dövlətin (rus ordusunun)
topundan 120 kərə müsəlmanlar səmtə
atəş açdılar. Ondan savayı, ermənilərin
özlərinin 6 ədəd topları var idi. Dövlətin
toplarının sayı isə beş ədəd idi. Bu 11
ədəd topu səngərlərə qoyub, arası
kəsilmədən peydərpey atırdılar. Dövlət
toplarından müsəlmanların üstünə açılan
atəşlər zamanı yerə düşən top güllələrini
müsəlmanlar götürür, bir yerə cəm edib
saxlayırdılar ki, lazım olan yerlərə
göstərsinlər və generalın dövlətə və millətə
xəyanət etdiyini sübut etsinlər. Çünki o
topların gülləsində dövlətin nişanı və nöm-
rəsi var idi. General özü isə gah bu, gah da
o biri səngərdəki topçulara baş çəkərək
onların atəşlərinə düzəlişlər verirdi. Bu
halətdə ermənilər generalın yanına gəlib,
iki müsəlman səngərindən şikayət etdilər
ki, bizlərə bu iki səngərdən çox zərər dəyir.
Belə ki, onların əlindən bir insan həyətdə

və evlərdə hərəkət edə bilmir. Bu səngər-
lərin biri Gövhərağanın, o birisi isə Hacı
Rüstəmin evlərində yerləşirdi. Ağa general
dedi ki, buyuraram hər iki səngəri tar-mar
edərlər. Sonra generalın göstərişilə
kazaklar, ermənilər və rus əsgərləri
Hacı Rüstəmin evində olan səngərə
doğru hərəkət etdilər. Evin ermənilərə
tərəf olan səmti xarabalıq idi. Qırğın
başlamazdan bir gün əvvəl generalın
tədbirilə gəlib, xarabalıq tərəfdən evin
divarının dibindən külünglə yarım
arşın qədərində deşik açmışdılar.
Müsəlmanlar həmin deşiyi görüb, bir-
birinə xəbər vermişlər ki, ermənilər
Hacının evinin divarını dəliblər. Bunu
bilə-bilə müsəlmanlar səhlənkarlıq
edib, nə o deşiyi bağladılar, nə də
onun ağzına bir tüfəngdar qoy-
madılar ki, görsünlər nə olacaq.

Ermənilər ruslarla birlikdə, gizlincə
o xarabalıqlarla gəldilər həmən deşik
olan divarın yanına. Generalın təlim-
inə əsasən o deşikdən evin içinə bir
balaca yeşik atıb, geri qaçdılar. O
yeşiyin içində bir partlayıcı maddə var
idi ki, onun adına dinamit deyirdilər.
Evin içinə atdıqları həmin dinamit
partlayıb, ikimərtəbəli imarəti havaya
sovuraraq tar-mar etdi. Ondan sonra
evə od vurub yandırdılar. Yaxşı ki, bir
adama xəsarət yetişmədi. O evdə
olan müsəlmanlar qabaqcadan çıxıb,
müqabildə olan Hacı Həsənin evinin
səngərinə doluşmuşdular.

Xülasə, general sair yerlərdən gəlmiş 7
min erməni silahlılarını, 850 nəfər kazak
və rusları tamamilə bölüşdürərək müsəl-
man səngərlərinin müqabilinə göndərdi.
Silahlılarla yanaşı, arasıkəsilmədən atan
dövlət (rus ordusu) və erməni toplarının
cümləsinin məqsədi məscidlərə rəxnə
salmaq və minarələri darmadağın etmək
idi. Allaha şükür, bu qədər toplar ki, neçə
yüz dəfə atdılar bir insana və heyvana
zərəri yetişmədi. Hərçənd ki, top güllələri
məscidin ətrafında olan evlərin bir
parasının taxtapuşuna, pəncərəsinə və bir
para yerlərinə dəyib şikəst elədi.

Amma bu qədər kazak, rus və erməni
top və tüfənglərinin müqabilində, ancaq
onların yarısı qədər olmasına baxma-
yaraq, müsəlman tayfası mərdliklə dava
edir, səngərlərdə və gizli yerlərdə möhkəm
dayanıb, dəstə-dəstə erməniləri və onların

səngərlərini gülləyə tutub atışırdılar. Hər
dəm nəreyi «Ya Əli!» və uca səslə salavat
çəkib, neçə yüz yerdən gurultu ilə gülləni
yağmur tək tökürdülər. Əlavə bir topları var
idi. Üçüncü gecə həmin topu təkərə
mindirərək səngərləri dolandırıb, hər
səngərdən bir-iki dəfə erməni səmtə
atırdılar. Divanxana qabağından atanda
Qız kilsəsinin yanında bir darvazanı dağıt-
dı. Mamayı səngərindən yuxarı meydana
tərəf atanda 18 nəfər erməni yaralandı və
öldü. Topun içinə nal parçaları və xırda
dəmirlər doldurmuşdular. Bu topu
bürüncdən qalalı (şuşalı) bir usta tök-
müşdü. Bundan başqa, bir gurultusu var
idi ki, atılan vaxt dağ, daş hərəkət edib
guruldayırdı. Amma dövlətin və
ermənilərin topu belə deyildi. Hər
səngərdən qalxan bu topun gurultu
qorxusu erməniləri daha çox vəhşətə salır
və həyəcana gətirirdi.

O zaman ermənilər İran tərəfdən
qoşun gəldiyini və bu topun da onların
olduğunu güman eylədilər. Amma bu
tərəfdən təsadüfən o gecə və onun
sabahısı dalbadal neçə yüz igid və
təcrübəli döyüşkən cavanlar sursatla
Qalaya daxil oldular. Qala əhli onları artıq

dərəcədə ehtiramla qəbul edib, yaxşı
mənzillərdə yerləşdirdilər. Amma çox
olduqlarına görə, əksərinə məscidi-
cameədə yer verdilər. Camaat səhər,

günorta və axşam onlara ləzzətli yeməklər
verib, rahatlıqlarını təmin etdilər. O gün və
o gecə yatıb rahat oldular. Bu igidlərin iki
sərkərdələri var idi. Biri Sultan bəy Paşa
bəy oğlu və biri də İbrahim bəy Əli Məhəm-
məd bəy oğlu.

Həmin şəxslər yeyib, içib rahat olduq-
dan sonra yekdil və yekməqal şəhər əhlinə
dedilər ki, bunu bilin, siz şəhər əhli
bədənin başı hesabındasınız. Biz kəndis-
tan əhli isə ayaq və sair üzvlər
mənziləsindəyik. Başa haradan zərbə
gəlsə lazımdır ki, həmin zərbə əl və ayaqla
başdan rədd və müdafiə olunsun. Nə
qədər ki, baş salamatdır, bədən də sala-
mat olacaq. Əgər əl, ayaq və qeyri üzvlər
olmasa da, baş salamat qalarsa, bədən də
salamat qalar. Allah eləməsin, başa zərbə
yetişsə, bədən tamam öləcək və qeyri
üzvlər dəxi bir iş görə bilməz. Bizlər dura-
dura siz şəhər əhli belə zəhmətə

düşməyiniz bizim üçün nadanlıq və insaf-
sızlıqdır.

Lazımdır ki, biz sizin öndə vuruşan

dəstəniz olub, istənilən canfəşanlıq əmələ
gətirək. Xülasə, elə ki gecə araya gələn
kimi Sultan bəy və İbrahim bəy öz igid

cavanlarını dəstə-dəstə səngərlərə
bölərək vuruşa başladılar. Sonra onlar
salavat çəkib «Ya Əli!» deyə-deyə
erməni səngərlərinə hücuma keçdilər
və tezliklə onları tutdular. Müsəlman
cavanları bu əməliyyatı böyük atış-
malar və erməni səngərlərindən
onların üzərinə yağdırılan güllələr
altında aparırdılar.

Bir tərəfdən də müsəlmanların
cavanları və uşaqları pud-pud neft və
bağlama-bağlama köhnə əski və cın-
dalar götürüb, üz qoydular
Vəzirovlərın səngərinə. Oradan isə
doldular ermənilərin evlərinə. On beş
evə od vurdular, lakin cında və əskilər
üç gecə-gündüz yağışın altında qalıb
islandığına görə həmin evlərdən yalnız
üçü yandı. Bir qismi isə yarımçıq yan-
mışdı. Bundan başqa Ağadədəli
səmtində müsəlmanlar daha iki evi
yandıraraq tamam məhv etdilər.
Müsəlmanlar bir o qədər ev yandıra
bilmədilər, çünki irəlidəki davada
erməni tayfasının yarı evlərini,
bazarlarını, divanxanalarını və digər
imarətlərini tamamilə yandırıb, yerlə-
yeksan etmişdilər.

Ermənilərin avadanlıqları yuxarı
Xəlfəli qapısı tərəfdə cəm olmuşdu.
Müsəlmanların əli də ora yetmirdi.

Aralıqda olan məsafə isə tamam xarabalıq
idi. Həmin gecə İbrahim bəy öz dəstəsilə
«Ya Əli!» nərəsi çəkib, ermənilərin səngər-
lərinə və evlərinə gülləni yağmur tək
yağdıra-yağdıra onların arasından çoxlu
adamlar öldürərək irəliləyirdilər. İbrahim
bəyin dəstəsi irəlilədikcə erməniləri daha
da yuxarılara qovurdular. 

Bir zaman yandırmağa ləyaqəti olan bir
erməni evinə çatan İbrahim bəy qışqıraraq
söylədi ki, neft və əski gətirin, bu evi
yandıracağam. İbrahim bəy istəyirdi ki,
evə od vursun, birdən ermənilər tərəfdən
bir havayı güllə gəlib o biçarəyə dəydi.
İbrahim bəy «ya Allah!» çağırıb, yerə
yıxıldı və orada da canını tapşırdı. Elə ki,
İbrahim bəy həlak oldu, ona mənsub olan
dəstənin damağı yandı. Kədərli və məyus
oradan o məzlumun cənazəsini götürüb,
Böyük məscidin həyətinə gətirdilər. O biri

dəstələr də bəyin ölüm xəbərini eşidərkən,
çox məyus oldular. Elə ki, sabah oldu, bəyi
qüsl və kəfən edib, məscidin günbatan
tərəfindəki bağçada Şahmar bəyin yanın-
da dəfn etdilər (Allah onları bağışlasın).

Elə ki, gecə aralığa gəldi, atışma
yenidən başladı. Hər iki millət gülləni bir-
birinin üstünə yağış kimi tökürdülər.
Topların gurultusundan, tüfənglərin
səsindən və igidlərin nərəsindən evlər və
qayalar lərzəyə gəlirdi. Bir müsəlman
deyirdi ki, dava vaxtı mən ermənilərin
içində yerləşən xəstəxanada yatırdım.
Orada xəstəlikdən müalicə olunurdum.
Ermənilərin səngərlərindən biri mən yatan
otağın pəncərəsinin qabağında yerləşirdi.
Pəncərədən müşahidə edib, görürdüm ki,
general tez-tez həmin səngərə gəlib rus
əsgərlərinə və topçularına göstərişlər
verirdi. O, durbinlə baxıb, topçuların atəşi-
ni təshih edir, filan məscidə, filan minarəyə
atın deyirdi. Onun göstərişilə atılan top gül-
lələrindən biri Seyidli məhəlləsindəki məs-
cidin dəmir taxtapuşundan keçib, onun
tavanını şikəst eylədi. Daha bir top gülləsi
isə Böyük məscidin minarəsinə dəyib,
dörd kərpic saldı.         

Qərəz, bu Qalaşakov deyilən general

dünya malından ötəri Allahın hökmünə
müxalif gedərək öz padşahının qanununa
etinasızlıq göstərib, millətə və bir olan Alla-
ha inananlara bu növ xəyanətkarlıq etməyi
rəva bilmişdir. Təəccüblüdür, dövlət
neyçün bu növ tamah və heyvani-nəfslə iş
görən adamları millətə hakim göndərir ki, o
da belə qələtlərə yol verir? Əgər bu şəxs
və buna bənzər başqası az müddət
ərzində bir məmləkətdə belə ədalətsizliklə
hökmranlıq etsə, görərsən ki, orada
tamam hərc-mərclik baş alıb gedir, məm-
ləkət darmadağın olur. İndiyədək Qafqaz
elinə onun (Qalaşakov) kimi qəddar insan
gəlməyib. Müsəlmanlar əvvəlki davada
ermənilərin Xoca Söhrab kilsəsini tutmuş-
dular. Üç gün gecə-gündüz onu əllərində
saxlayıb, içində sakin oldular. Amma bir
kəs ədəbsizlik edib, kilsənin bir daşına,
yaxud ağacına əl vurmadı, haranısa xarab
etməyi özlərinə rəva bilmədilər. Lakin bu
amansız erməni tayfası Qalaşakovun
xahişinə binaən ruslar ilə birlikdə Köçərli
məscidini yandırıb, içində hər nə vardısa
qarət edib, dağıtmışdılar.

Bu günün sabahı var. Əlbəttə, Allah-
təala öz evinin fikrini çəkəcək, baislərin
cəzasını verəcəkdir. Səbr etmək lazımdır.

Əvvəlki davada müsəlmanlar erməni
məhəllələrinin yarısına od vurub yandır-
mışdılar. Nə qədər erməni bu yanğında
həlak olmuş və nə qədəri güllə ilə
öldürülmüşdü. Qaçanı qaçmışdı, qalanları
isə acizanə bir şəkildə ağlaya-ağlaya,
keşişlər boyunlarında kəndir, əllərində
yeddi aman bayrağı, baş keşiş isə əlində
böyük xaç onların önündə məscidə gəlib
barışmağı xahiş etdilər. Bu davada müsəl-
manlara kəndlərdən çoxlu kömək gəlməs-
inə və onların qələbə çalmasına baxma-
yaraq, əgər həqiqəti görən bəsirət nəzərilə
dürüst mülahizə etsək, görərik ki, bu dava-
da fəth və qələbə Allahın köməyilə
əvvəlkindən çox artıqdır. Amma bu davada
Qalaşakovun tədbirilə müsəlmanlara qarşı
ətraf kəndlərdən, İrəvandan, Gəncədən və
başqa yerlərdən yeddi min erməni
silahlıları, 850 nəfər rus kazakları, 400
nəfər erməni rusları, neçə min Qalada
(Şuşada) olan erməni, dörd nəfər məktəb-
də oxuyan ünas qızları, eləcə də top və
topxana səfərbər edilmişdi. Silahlıların
cəmi miqdarı 12 min idi.
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Ùà úû ìöÿë ëиì, ìÿí иñ -
òÿð äиì îõó úó ëàð ñи çи òà íû ñûí,
Ùà úû ìöÿë ëиì киì äиð, áó
ùàг äà îõó úó ëà ðà  ìÿ ëó ìàò
âå ðÿé äи íиç? 

Ìÿí õàëã ôÿ äàè ñè êè ìè
1945-46 - úû èë ëÿð äÿ Ìà ðà üà
âè ëà éÿ òèí äÿ ìèë ëè àçàä ëûã ùÿ -
ðÿ êà òû íûí èø òè ðàê ÷û ñû èäèì. Ìà -
ðà üà âè ëà éÿ òèí äÿ áó ìèë ëè
àçàä ëûã ùÿ ðà êà òû íà  ðÿù áÿð ëèê
åäÿí ýå íå ðàë Êÿ áè ðè, àë òû ìèí
ôÿ äàè èëÿ úÿ íó áè Àçÿð áàé úà -
íûí  úÿ íóá âÿ úÿ íó áè ãÿðá
áþë ýÿ ëÿ ðèí äÿ  øàù ðå æè ìè íÿ
ãàð øû âó ðóø ìà äà èø òè ðàê åò -
ìèø äèì. Âÿ î úöì ëÿ äÿí äÿ
ýå íå ðàë Êÿ áè ðè íèí êþ ìÿê ÷è ñè
èäèì.

Ùà úû ìöÿë ëиì, ùÿ éà òûí
ùàí ñû äàë üà ëà ðû ñи çи Øи ìà ëи
Àçÿð áàé úà íà ýÿ òи ðиá ÷û õàðò -
äû âÿ ñиç Áà кû éà íå úÿ äöø -
ìö ñö íöç?

Ìÿí 1947 - úè èë äÿ áè ëà -
âà ñè òÿ ùÿ ïñ õà íà äàí àè ëÿì èëÿ
áèð ëèê äÿ ñöð ýöí îëóí äóì Èðà í
Êöðäöñòàíûíûí Ëî ðèñ òàí âè ëà -

éÿ òè íèí Õö ðÿ ìà áàä øÿ ùÿ ðè íÿ.
Ñîí ðà äàí Õö ðÿ ìà áàä äà ìö -
áà ðè çÿ íè äà âàì åò äèð äèê, øàù -
ëûã ðå æè ìè íÿ ãàð øû. 1954 - úö
èëèí àâ ãóñò àé ûí äà Èðàí øà ùû
"Õû çû òà" òÿø êèë åëÿ äè, Àìå ðè -
êà èì ïå ðèà ëèç ìè èëÿ áèð ëèê äÿ.
Ýå íå ðàë Çà ùè äè èø áà øû íà ýÿë -
äè, áàø ëà äû ëàð ðåï ðå ññè éà éà.
Ùÿð éåð äÿ ìö òÿ ðÿã ãè àäàì -
ëà ðû  ùÿïñ åäèð äè ëÿð. Ìÿí äÿ
î äþâð äÿ Ñî âåò ëÿð áèð ëè éè íÿ
ïÿ íàù ýÿ òèð äèì þç àè ëÿì ëÿ
áèð ëèê äÿ.

Ùà úû ìöÿë ëиì, ñи çиí þë -
ìÿç Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íи
иëÿ ýþ ðö øö íöç íå úÿ âÿ ùàí ñû
øÿ ðà иò äÿ îëóá?

Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íè íè
ìÿí úÿ íó áè Àçÿð áàé úàí äà
Òÿá ðèç øÿ ùÿ ðèí äÿ òà íû äûì. Ïè -
øÿ âÿ ðè íèí ýþñ òÿ ðè øè èëÿ ýå íå -

ðàë Êÿ áè ðè îíóí òÿú ùè çà òû íû
òÿø êèë åò ìÿê âÿ ìàä äè  êþ -
ìÿê ëèê  ýþñ òÿ ðè øè âåð ìèø äè.
Áó çà ìàí Ìóñ òà ôà Áàð çà íè
èëÿ Òÿá ðè çÿ  áèð ýåò äèê. Ýå íå -
ðàë èëÿ áèð ëèê äÿ îíóí ïåø ìÿð -
ãÿ ëÿ ðè íè òÿú ùèç åëÿ ìÿê ö÷öí
ìèë ëè ùþ êó ìÿ òèí ýþñ òÿ ðè øè íè
íÿ çÿ ðè íÿ ÷àò äûð äûã âÿ áèç ýåò -
äèê Áî êà íà. Ñà ðàé êÿí äè
Ìîë ëà Ìóñ òà ôà íûí ãÿ ðàð ýà ùû
èäè. Øà ùûí îð äó ëà ðûí äàí Ñàã -
ãûç, Áà íÿ íèí äàü ëûã ùèñ ñÿ ñè íè
âÿ Êöð äöñ òà íà ùö úóì ëà ðû íûí
ãàð øû ñû íû àëûð äûã. Îðà äà áèç
Ìîë ëà Ìóñ òà ôà íûí òÿ ëÿá ëÿ ðè íè,
ìöÿé éÿí õà ùèø ëÿ ðè íè éà çûð äûã
âÿ Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íè íèí
ïåø ìÿð ãÿ ëÿ ðè íÿ òÿú ùè çàò éàð -
äû ìû åäèð äèê.  Âÿ áó íóí ëà äà
áèç áèð èë ÿð çèí äÿ Ìîë ëà Ìóñ -
òà ôà Áàð çà íè èëÿ òÿ ìàñ äà îë -
ìóø äóã. Î çàìàí Áàð çàí
áþë ýÿ ñè íèí Òÿ üè éà áàä êÿí -
äèíäÿ éàøàéàí åð ìÿ íè ëÿð êþ -
÷öá ýåò äè ëÿð Åð ìÿ íèñ òà íà.
Îí ëà ðûí êÿí äè íèí èõ òè éà ðû íû
âåð äè ëÿð Áàð çà íè íèí ùèñ ñÿ ëÿ ðè -
íÿ. Îí ëàð î êÿí äÿ éåð ëÿø äè -
ëÿð. Âÿ  áèð ùèñ ñÿ ñè íè äÿ Ìîë -
ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íè íèí õà ùè øè
èëÿ Ñóð ãóç Öø íÿ áè òÿ ðÿ ôÿ
àïàð äû ëàð ùàí ñû êè, êöðä ëÿð ëÿ
àçÿð áàé úàí ëû ëàð  îð äà áÿ ðà áÿð
éà øà éûð äû ëàð. Àí úàã Òåù ðàí
ãî øóí ëà ðû ôèò íÿ-ôÿ ñàä ëàð ëà,
ìöÿé éÿí ùö úóì ëàð òÿø êèë
åäèð äè âÿ îíóí ùèñ ñÿ ëÿ ðè äÿ
áó ùó úóì ëà ðûí ãàð øû ñû íû àë -
ìàã ëà áè çÿ êþ ìÿê ëèê åäèð äè
âÿ Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íè íè
ìÿí øÿõ ñÿí áèð éàõ øû ìèë ëè
àçàä ëûã ùÿ ðÿ êà òû íûí ðÿù áÿ ðè
êè ìè âÿ õàë ãû íû èñ òÿ éÿí áèð ëè -
äåð êè ìè òàíûéàðàã îíà áþ éöê
ùþð ìÿ òèì âàð èäè. Î , ùÿ ìè øÿ
þç ôÿ äàè ëÿ ðè íÿ, þç ÿò ðà ôûí äà
îëàí ïåø ìÿð ãÿ ëÿ ðÿ  þç àè ëÿ ñè,
 áà ëà ëà ðû êè ìè ãàé üû ýþñ òÿ ðèð -
äè. Åëÿ ãàé üû áèç òÿ ðÿô äÿ éîõ

èäè.  Áàðçàíèéÿ Ýå íå ðàë Êÿ áè -
ðè íèí õö ñó ñè ùþð ìÿ òè âàð èäè.
Áèç íÿ ëà çûì èäè ñÿ-ñóð ñàò, ÿð -
çàã,  ýå éèì Ìîë ëà Ìóñ òà ôà
Áàð çà íè ùèñ ñÿ ëÿ ðè íÿ ÷àò äû ðûð -
äûã. Î âàõò ëàð Ììèë ëè Àçàä -
ëûã Ùÿ ðÿ êà òû íà ïèñ ìö íà ñè áÿò
âàð èäè. Ùÿ ìè øÿ ÷à ëû øûð äû ëàð
êè, áè çèì Ìèë ëè Àçàä ëûã Ùÿ ðÿ -
êà òû íû øàù ÿëè èëÿ ëÿüâ åò ñèí -
ëÿð. Áó íà äà ìöÿé éÿí äÿ ðÿ -
úÿ äÿ ìö âÿô ôÿã îë óð äó ëàð.
Ëàêèí Ìîë ëà Ìóñ òà ôà  Áàð çà íè
òÿñ ëèì îë ìà äû. Éÿ íè þç ùèñ ñÿ -
ëÿ ðè èëÿ Ìà ùà áàä òÿ ðÿ ôÿ, Ïèø -
íÿ áè éÿ úÿ êèë äè âÿ îðà äà øàù
ãî øóí ëà ðû èëÿ âó ðóø äó. Øàù
îðäóñóíóí Ñÿð ùÿ íý ßø ðÿ ôè
âàð èäè. Îíóí øàù ëà ÿëà ãÿ ñè
éà ðà äûë äû âÿ Ìîë ëà Ìóñ òà ôà
Áàð çà íè éÿ ñè ëà ùû éå ðÿ ãîé ìà -
üû òÿê ëèô åò äè ëÿð âÿ úà âà áûí äà
Áàðçàíè äå äè êè, áèç ñè ëà ùû éå -
ðÿ ãîé ìà éà úà üûã. Ìîë ëà
Ìóñ òà ôà þçö íöí ïåø ìÿð ãÿ ëÿ -
ðè èëÿ áèð èë ìö ãà âè ìÿò ýþñ -
òÿð äè âÿ áó çà ìàí Ìîë ëà
Ìóñ òà ôà Áàð çà íè Òåù ðà íà ñè -
ôà ðèø åëÿ äè êè, áè çèì ìöÿé éÿí
òÿ ëÿá ëÿ ðè ìè çè éå ðè íÿ éå òèð ñÿ -
íèç áèç ãà éû äà úà üûã Èðà ãà. 
Øàù îí ëà ðûí òÿ ëÿá ëÿ ðè íè éå ðè íÿ
éå òèð äè, áèð ãÿ äÿð ñè ëàù-ñóð ñàò
âåð äè âÿ äå äè êè, ýå äèí Èðà ãà.

 Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íè âÿ áè -
çèì ôÿ äàè ëÿð äÿí äÿ áèð ãèñ ìè
îí ëà ðûí òÿð êè áèí äÿ, êà ïè òàí
Ñÿ ôÿ ðè Ãÿù ðÿ ìà íè èëÿ
áèðëèêäÿ Èðà ãà ýåò äè  âÿ î
âàõò ëàð áàø íà çèð îëàí Íó ðè
Ñÿè äèí ýþñ òÿ ðè øè èëÿ,   éå íÿ  äÿ
êöðä õàë ãû íà ãàð øû òÿçéèãëÿðÿ
áàøëàäûëàð âÿ îí ëàð éå íè äÿí
êå ÷èð ëÿð Òöð êè éÿ éÿ.  Îðà äà äà
ìö ãà âè ìÿ òÿ ðàñò ýÿ ëèð ëÿð âÿ
êå ÷èð ëÿð Øàù òàõ òû íà, Íàõ ÷û âà -
íà. Ñîí ðà  äà Ñî âåò ùþ êó ìÿ òè
îí ëà ðû Àü äàì,  Ãó áàä ëû,  Ëà -
÷ûí ÿðà çè ñè íÿ éåð ëÿø äè ðèð  âÿ
ñè ëàù ëà ðû íû àëûð ëàð.  Áóí äàí
ñîí ðà  äà îí ëà ðûí ìö ùà úè ðÿò
äþâ ðö áàø ëà éûð.  Ìöÿé éÿí
ãöâ âÿ ëÿð âàð èäè êè,  Ìîë ëà
Ìóñ òà ôà Áàð çà íè éÿ áèð ëè äåð
êè ìè ùþð ìÿò åòìÿê ÿâÿ çè íÿ
áÿ çè ÷à òûø ìà éàí úÿ ùÿò ëÿð ëÿ
öç ëÿø äèð äè ëÿð. Ìîë ëà Ìóñ òà ôà
Áàð çà íè ñîí ðà Õ ðó øîâ ùà êè -
ìèé éÿ òÿ ýÿ ëÿí äÿí ñîí ðà âÿ
Èðàã äà 1958-úè èë äÿ ßá äöë
Êÿ ðèì Ãà ñè ìè íèí Èí ãè ëà áû
îëàí äþ âð äÿ Íó ðè úÿ çà ëà íûð
âÿ Ìîë ëà Ìóñ òà ôà éå íè äÿí
ãà éû äûð  Èðà ãà þç àè ëÿ ñè âÿ ôÿ -
äàè ëÿ ðè èëÿ. Éå íè äÿí ìö áà ðè çÿ
àïà ðûð ëàð. Ìÿì ìÿä Àðèô ùà -
êè ìèé éÿò áà øû íà ýÿ ëèð, éå íÿ
ðåï ðå ññè éà áàø ëà éûð êöðä ëÿ ðÿ,
òöðê ìàí ëà ðà ãàð øû. Éå íÿ
Ìîë ëà  Ìóñ òà ôà Áàð çà íè òÿ çÿ -
äÿí íÿ èñÿ Èðà íà êå ÷èð âÿ Êÿ -
ðÿê äÿ ôÿ äàè ëÿ ðè èëÿ ìöÿé éÿí
ìöä äÿò éà øà éûð.  Áó äþâð äÿ
Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íè õÿñ -
òÿ ëÿ íèð âÿ ìöà ëè úÿ éÿ, Àìå ðè -
êà éà ýå äèð âÿ ìö ùà úè ðÿò äÿ
îëàð êÿí äöí éà ñû íû äÿ éè øèð.

Ùà úû ìöÿë ëиì, Ìîë ëà
Ìóñ òà ôà Áàð çà íи õà ðàк òåð -
úÿ ñи çиí ùà ôи çÿ íиç äÿ íå úÿ
гà ëûá. Ñиç îíó íå úÿ òÿñ âиð
åäÿð äи íиç ?

-×îõ éàõ øû. Éàõ øû àäàì
èäè. Þç ôÿ äàè ëÿ ðè íÿ, þç õàë ãû -

íà âÿ Ìèë ëè Àçàä ëûã Ùÿ ðÿ êà -
òûí äà èøò ðà êû íà ýþ ðÿ ìÿ íÿ
÷îõ ìöñ áÿò òÿ ñèð áà üûø ëà äû.
Þç õàë ãû íû ÷îõ èñ òÿ éèð äè âÿ
áèð êî ìàí äèð êè ìè þç ôÿ äàè ëÿ -
ðè íÿ ùÿ ìè øÿ ùþð ìÿò áÿñ ëÿ éèð -
äè.

- Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà -
íи Àçÿð áàé úàí äàí íи éÿ ñöð -
ýöí îëóí äó Îð òà Àñи éà éà,
áó ùàг äà íÿ äå éÿ áи ëÿð ñи -
íиç?

- Ìèë ëè Àçàä ëûã Ùÿ ðÿ êà òû -
íûí ëè äå ðè íÿ ãàð øû áóð äà òÿ -
çèã ëÿð, ãàð øû äóð ìà ëàð âàð èäè.
 Âÿ Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íè
áå ëÿ àäàì ëà ðà  ãàð øû îë äó üó
ö÷öí îíó âÿ ôÿ äàè ëÿ ðè íè Þç -
áÿ êèñ òà íà ñöð ýöí åò äè ëÿð .Î,
÷îõ ùÿñ ñàñ àäàì èäè .À çÿð -
áàé úàí äà îëàí ðåï ðå ññè éà ëà ðà
ãàð øû ÷û õûð äû .Î äà, î âàõò êû
áÿ çè ùþ êó ìÿò äàè ðÿ ëÿ ðè íèí
õî øó íà ýÿë ìèð äè. Âÿ î  ýþð äö
êè, áó ðà äà éà øà ìàã îíà ÷ÿ òèí
îëà úàã.Î íà ýþ ðÿ äÿ îí ëà ðû
Äàø êÿí äÿ ñöð ýöí åò äè ëÿð. Âÿ
ñîí ðà Õ ðó øîâ ùà êè ìèé éÿ òÿ
ýÿ ëÿí äÿí ñîí ðà ýåò äè Ìîñê -
âà éà,  Áå ëà ðóñ âàü çà ëû íûí éà -
íûí äà îíà èìà ðÿò âåð äè ëÿð. Âÿ
î, þç ôÿ äàè ëÿ ðè èëÿ áèð ëèê äÿ
îðà äà éà øà éûð äû . Âÿ îíóí ÿò -
ðà ôûí äà äà éàõ øû çà áèò ëÿð âàð

èäè.
 Ìèð Ùÿ úè,  ßçèç Ìàù ìó -

äè âÿ áèð ÷îõ áà úà ðûã ëû ïåø -
ìÿð ãÿ ,ðÿù áÿð ëÿð èäè ëÿð. Âÿ
îíà ýþ ðÿ äÿ òà ëå îíóí äà ùÿ -
éà òûí äà ìöÿé éÿí ìÿí ôè ðîë -
ëàð îé íà äû.

Ìÿ ùÿì ìÿä Ãà çи ùÿ ðÿ -
кà òûí äà Áàð çà íи íиí ðî ëó
áà ðÿ äÿ íÿ äå éÿ áи ëÿð ñи íиç?

Ìÿ ùÿì ìÿä Ãà çè ùÿ ðÿ -
êà òûí äà Áàð çà íè íèí îíóí ëà
ìö íà ñè áÿò ëÿ ðè ïèñ äå éèë äè. Î,
Àçÿð áàé úà íûí Êöð äöñ òàí ëà
ãÿðá úÿá ùÿ ñè íè øàù ãî øóí ëà ðû -
íûí ùö úóì ëà ðûí äàí ãî ðó éóð -
äó. Ñàã ãûç Áà íÿ âÿ Ñà ðàé
îíóí ãÿ ðàð ýà ùû èäè.  Ìÿí îð äà
ýþð äöì êè, î þç ôÿ äàè ëÿ ðè íÿ,
ïåø ìÿð ãÿ ëÿ ðè íÿ íå úÿ äèã ãÿò -
ëÿ ãàé üû ýþñ òÿ ðèð.   

Ùÿ ìè øÿ äÿ îíóí ïåø ìÿð -
ãÿ ëÿ ðè Áàð çà íè íèí éî ëóí äà
þëö ìÿ ýå äèð äè.

Ùà úû ìöÿë ëиì, þçö íöç
áи ëиð ñи íиç óçóí ìöä äÿò иñ òÿð
кðàë îë ñóí, иñ òÿð ôà øиñò Ñÿä -
äàì Ùö ñåéí îë ñóí, îðà äà
éà øà éàí õàëг ëà ðà ùå÷ áиð
ìÿ íÿ âи âÿ ìÿ äÿ íи ùàг âåð -
ìÿ ìиø äи ëÿð. Áиë äи éи íиç ки ìи
ìÿí áó éà õûí ëàð äà 2 àéà
гÿ äÿð Èðàг äà îë äóì. Âÿ îð -
äà áиð ñû ðà àç ñàé ëû õàëг ëà ðûí
íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðи иëÿ ýþ ðöø ëÿ -
ðиì îë äó, î úöì ëÿ äÿí òöðк -
ìàí ïàð òи éà ðÿù áÿð ëÿ ðи иëÿ.
Âÿ 1991 - úи иë äÿí áó õàëг -
ëà ðûí áиð ëи éи íÿ òи úÿ ñиí äÿ
Ìÿ ñóä Áàð çà íи âÿ Úÿ ëàë
Òÿ ëà áà íи íиí ðÿù áÿð ëи éи иëÿ
Êöð äöñ òàí ùþ кö ìÿ òи éà -
ðàí ìûø äûð. Âÿ îðà äà éà øà -
éàí áö òöí àç ñàé ëû õàëг ëà ðà
ìÿ äÿ íи ìóõ òà ðиé éàò âå ðиë -
ìиø äиð ,î úöì ëÿ äÿí òöðк ìàí
гàð äàø ëà ðû ìû çà. Îí ëà ðûí 17
- éÿ гÿ äÿð îð òà ìÿк òÿ áи 15
-ÿ гÿ äÿð ñи éà ñи ïàð òи éà ñû,
10-à  гÿ äÿð Ìÿ äÿ íиé éÿò

Ììÿð кÿ çи  òÿø киë îëóí ìóø -
äóð. Âÿ Êöð äöñ òàí ùþ кó -
ìÿ òи  ùÿð ïàð òи éà éà àé äà 10
ìиí äîë ëàð éàð äûì åäиð. Áó
гó ðó ëóø ùàг гûí äà íÿ äå éÿ
áи ëÿð ñи íиç?

Áó ãó ðó ëóø ùàã ãûí äà îíó
äå éÿ áè ëÿ ðÿì êè, Êöðä õàë ãû
äþâ ëÿò  ãó ðó ëó øó íà ìö âÿô ôÿã
îë ñà ëàð, àçàä ëûã ëà ðû íû áÿð ïà
åäÿ áèë ñÿ ëÿð ÷îõ ýþ çÿë îëàð.
Àì ìà èì ïå ðèà ëèç ìèí ùèé ëÿ -
ëÿ ðè íÿ óé ìà ñûí ëàð. Äèã ãÿò ëè
îë ñóí ëàð .Îíëàðûí àçàäëûüû
Úÿíóáó Àçÿðáàéúàíûí
àçàäëûüû äåìåêäèð. Áóðàäà
áèð ñûðà ãöââÿëÿð áóíó äÿðê
åòìÿñÿëÿð äÿ áó áåëÿäèð 

Èí ïå ðèà ëèç ìèí ùèé ëÿ ëÿ ðè
úÿ íó áè Àçÿð áàé úàí äà áè çèì
áà øû ìû çà ÷îõ îé óí ýÿ òèð äè.30
ìè íÿ éà õûí úÿ ñóð îü ëàí ëà ðû -
ìû çû ìÿùâ åò äè. Îíà ýþ ðÿ  äÿ
àé ûã îë ìàã ëà çûì äûð. Þç ìÿ -
íà ôåé ëÿ ðè íà ìè íÿ ùÿð úöð ùèé -
ëÿ ëÿ ðÿ ÿë àòà áè ëÿð ëÿð. Âÿ ìÿí
Êöðä âÿ òöðê ìàí õàëã ëà ðû íûí
áèð ëè éè íè òÿá ðèê åäè ðÿì.  Äîü -
ðó äàí  äà áå ëÿ áèð ãó ðó ëóø ÿë -
äÿ îëó íóá ñà ìþù êÿì ñàõ ëà -
ñûí ëàð. Ìÿí îí ëà ðû òÿá ðèê åäè -
ðÿì âÿ óü óð ëàð àð çó ëà éû ðàì.                             

ßý ÿð áó ýöí Êöð äöñ -
òàí ùþ кó ìÿ òи Ùà úû ìöÿë ëи -

ìи âÿ çи éà ëû ëà ðû ìû çû Êöð -
äöñ òà íà äÿ âÿò åò ñÿ ëÿð, äÿ -
âÿ òи гÿ áóë åäÿð ñи íиç ìи?

- Ìÿí ýå äÿ úÿì îíà ýþ ðÿ
êè,  Ìÿ ñóä Áàð çà íè íèí àòà ñû íà
õö ñó ñè ùþð ìÿ òèì   îëóá. Î -
íóí äÿ âÿ òè íè áþ éöê ìÿì íó -
íèé éÿò ëÿ ãÿ áóë åäÿ ðÿì.  

Áó ýöí ñиç ÷û õû øû íûç ëà
Ìÿ ñóä Áàð çà íи úÿ íàá ëà ðû íà
âÿ Úÿ ëàë Òÿ ëà áà íи úÿ íàá ëà -
ðû íà âÿ Èðàг õàë гû íà íÿ äå -
ìÿк иñ òÿð äи íиç? 

- Ìÿí àð çó åäè ðÿì êè,
Èðàã äà õà ðè úè ãöâ âÿ ëÿ ðèí ìö -
äà õè ëÿ ñè êÿ ñèë ñèí, ãîé ñóí ëàð
êè, Èðàã õàë ãû þç ëÿ ðè þç
ìöãÿä äÿ ðàò ëà ðû íû ùÿëë åò ñèí -
ëÿð.

Ìÿí Êöð äöñ òàí òå ëå -
âиçи éà ñû âÿ ðà äи î ñó иëÿ äÿ ôÿ -
ëÿð ëÿ 1905-úи иë äÿí òà ýö íö -
ìö çÿ гÿ äÿð åð ìÿ íи ëÿ ðиí

áà øû ìû çà à÷ äû üû áÿ ëà ëàð äàí
ñþç à÷ ìû øàì.

Ìÿí иñ òÿð äиì ки, Êöð -
äöñ òàí âÿ Àçÿð áàé úàí ùþ -
кó ìÿò ëÿ ðи àðà ñûí äà äîñò ëóг
ÿëà гÿ ñи éà ðà äûë ñûí.  Áó ýöí
ßð áиë äÿ áиð ÷îõ þë кÿ ëÿ ðиí
íö ìà éÿí äÿ ëик ëÿ ðи à÷û ëûá.
Îë ìàç ìû Àçÿð áàé úà íûí íö -
ìà éÿí äÿ ëи éи ßð áиë äÿ, òöðк -
ìàí ëà ðûí íö ìà éÿí äÿ ëи éи
Áà кû äà à÷ûë ñûí?

- Ìÿ íÿ åëÿ ýÿ ëèð êè, áÿ çè
ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð þç ùÿë ëè íè òà ïàí -
äàí ñîí ðà ãàð äàø ëûã ÿëà ãÿ ëÿ ðè
ìöò ëÿã éà ðà íà úàã äûð. ×öí êè, -
êöðä âÿ àçÿð áàé úàí õàëã ëà ðû
î ãÿ äÿð áè ðè-áè ðè íÿ ãàé íà éûá
ãà ðû øûá êè, ùå÷ êÿñ àçÿð áàé úàí
âÿ êöðä õàëã ëà ðû íûí áèð ëè éè íè
ïî çà áèë ìÿç.  

Ñîí îëà ðàг Ìÿ ñóä Áàð -
çà íи âÿ Úÿ ëàë Òÿ ëà áà íи úÿ -
íàá ëà ðû íà íÿ àð çó åäÿð äи íиç
âÿ îí ëàð äàí íÿ иñ òÿð äи íиç?

- ßâ âÿ ëà ñà ëà ìû ìû éå òè -
ðÿð ñè íèç.  Ìÿ ñóä Áàð çà íè íèí
ãàð äà øû Ëîü ìàí Áàð çà íè íè
÷îõ éàõ øû òà íû éûð äûì. À òà ñû
Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íè èëÿ
áèð éåð äÿ ýþð ìöø äöì. ×îõ
ãî ÷àã, ìö áà ðèç îü ëàí èäè.

Àòà ñû äà ìö áà ðèç èäè, àë ëàù
àòà ñû íà ðÿù ìÿò åëÿ ñèí. Âÿ
Òÿ ëà áà íè éÿ äÿ, Áàð çà íè éÿ äÿ
àð çó åäè ðÿì êè, áèð îë ñóí ëàð, -
ãöâ âÿ ëÿ ðè íè áèð ëÿø äèð ñèí ëÿð. 
Ùþ êó ìÿò ëÿ ðè íè áèð åò ñèí ëÿð,
 áèð ëÿø äèð ñèí ëÿð. Ìö âÿô ôÿ ãèé -
éÿò áèð ëèê äÿ äèð. Èì ïå ðèà ëèñò
äþâ ëÿò ëÿ ðÿ ùå÷ âàõò áåë áàü -
ëà ìàã îë ìàç.

Ìÿí äÿí áö òöí Êöð äöñ -
òàí ëû ëà ðà ñÿ ìè ìè ñà ëàì ñþé ëÿ -
éèí.

Ìö  ñàùи áÿ ö÷öí ÷îõ ñàü
îëóí.

Ñèç  äÿ ñàü îëóí.
Ìöñà ùè áÿ íè àïàð äû: 

Òà ùèð Ñöëåé ìàí
Ï.Ñ. Ùàúû ìöÿëëиì

àðàìûçäà îëìàñà äà,
îíóí õàòиðÿëÿðи  ùÿð

çàìàí áиçиìëÿäиð.

Êöðä õàëгûíûí гÿùðÿìàí îüëó Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íи 

ÙÅ× ÊßÑ ÊÖÐÄ Âß ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ 
ÕÀËÃ ËÀ ÐÛ ÍÛÍ ÁÈÐ ËÈ ÉÈ ÍÈ  ÏÎ ÇÀ ÁÈË ÌßÇ!
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Karabağ savaşı kahraman-
larından olan, Azerbaycan 157.
tugay komutan yardımcısı Misto
lakaplı Xosrov Mustafayev’in, 6
Kasım günü Azerbaycan cum -
huriyetinde, Gobustan zindanı
adıyla bilinen 13 numaralı ceza-
evinde “bilinmeyen bir nedenle”

yaşama veda ettiği haberi geldi… 
Mistoyê Rezakê Nevo (Xos-

rov Mustafayev), 27 Kasım
1957’de Ermenistan SSC’nin
Vêdi ilinin Yengice köyünde doğ-
muş, 1989’da Ermeni-Azeri
savaşı sonucunda ailesi ile birlik-
te Azerbaycan’a taşınmak zorun-

da kalmıştı. 
İsmini çok duymuştum. 1993

yılında Baku’de yüz yüze tanış-
ma fırsatımız oldu Misto’yla. Ben-
den dokuz yaş büyüktü, bir de
halk arasında ün salmış birisiydi.
Bu iki nedenle kendisini bir küçük
kardeş saygısıyla selamlamıştım.
İlk sorusu şöyle olmuştu: “Evet,
Hejar, anlat görelim Kurdistan’da
ne var ne yok?” Ve koyu bir soh-
bete dalmıştık. 

Sertti, asi ve itirazcı bir kişiliyi
olduğu intibasını yaratmıştı
bende. Konuşurken sık sık
sözümü kesmiş, itiraz etmiş,
kendi yorumunu katma ihtiyacı
hissetmişti. Ancak bu itirazcı
özelliği itici değil, çekici gelmişti
bana. Çevresine insanları
toplayabilme, yönetme özelliği,
bu çekiciliğinden kaynaklanıyor-

du herhalde... 
Ermenistan ve Azerbaycan

arasında başlayan Karabağ
uğruna savaşın ilk yıllarından
itibaren Azerbaycan’ın Goranboy
ilinde kendi yakınlarından bir
askeri birlik oluşturmuş, ailesi ile
birlikte kovulduğu Ermenistan’ın

ordu güçlerine karşı savaşta aktif
yer almış, kısa sürede Azerbay-
can Cumhuriyeti 157. tugay
(Goranboy tugayı) komutan
yardımcısı görevine yükselmişti. 

Geçen yüzyılın 90’lı yılların
başlarında Baku’de ve Azerbay-
can’ın diğer illerinde “Misto” ismi
tüm vatandaşlar nezdinde kahra-
manlık sembolüydü. “Beyaz atlı
prens” unvanlı bu Kürd hakkında
efsaneler oluşturulmaya başlan-
mıştı. 

Karabağ savaşındaki üstün
hizmetlerinden, gösterdiği kahra-
manlıklardan dolayı kendisine iki
kez (1 Ocak 1994 ve 5 Ekim
1994) Azerbaycan Cumhuri -
yeti’nin en yüksek ödüllerinden
olan “Azerbaycan bayrağı”
nişanı verilmiş, 24 Ocak 2006
tarihinde “ağır cinayet işlediği”
gerekçesiyle Azerbaycan Cum -
hur   baş kanı ’nın özel kararıyla bu
ödüllerden mahrum edilmişti. 

1995’de Karabağ savaşını
kaybetmiş, resmi topraklarının
yüzde 20’sini Ermenistan’a kap-
tırmış Azerbaycan halen çalka-
lanmaya devam ediyordu. Bu
süreçte iktidar, Xosrov Mus -
tafayev’i devlete karşı kıyam
kaldırdığı iddia edilen Azerbay-
can Cumhuriyeti Özel Polis
Kuvvetleri eski komutanı, Laçın-

lı (eski Kızıl Kurdistan) bir Kürd
olan Rövşen Cavadov’a karşı
savaşmaya yönlendirmek istedi.
Misto’unun yanıtı net oldu: “Ben
eski silah arkadaşlarıma karşı
silah kaldırmam!”. 

Bu olaydan sonra Azerbay-
can’da kendisi açısından duru-
mun kötüleşeceğini fark eden
Misto, Rusya’nın Krasnodar
diyarına taşınmak zorunda
kaldı. 2003 yılında Azerbaycan
devletinin verdiği ısrarlı
güvencelere inanarak Baku’ye
geldi ve havadan sudan
gerekçelerle tutuklanarak 1995
yılında “Azerbaycan devletine
karşı silahlı birliğe katılma ve

vatana ihanet” suçundan 10
küsur yıl mahkumiyet cezası
verilerek cezaevine konuldu. Ve
9 yıl hükümlü olarak zindan yat-
tıktan sonra, özgürlüğe kavuş-
masına 17 ay kala Gobustan
zindanında ölü bulundu. Ölüm
nedeni: “bilinmezlik” ve “muh te -
melen kalp krizi”... 

Diaspora’da devletler oyu-
nunun kurbanı ünlü bir Kürdün
kaderi işte… 

Misto’un amcası oğlu, yakın
arkadaşım Bariyê Refo ile
konuşuyoruz. Gözleri hep dolu.
“Ne diyeyim, kuş gibi sürüsün-
den ayrı uçan bizlerin kaderi
böyledir” diyor ve ekliyor: “Mis-
to’un, Azerbaycan devleti sınır-
larının korunması için tek başına
bir ordu kadar hizmeti olduğunu
herkes biliyor. Sonu zindan ve
ölüm oldu…”. 

Misto’nun sadece Azerbay-
can’a değil, Kurdistan özgürlük
davasına da hizmetleri olmuş-
tu… Barî’ye birlikte bu hizmetleri
de anımsıyoruz. Misto olayı
bizlere şunu bir daha anlatıyor;
bireysel olarak ne kadar güçlü
olursan ol, özgür bir ülken
olmadıkça her yerde karınca gibi
ezilir sin…   

kurdistan-post.eu

Bəli, xalqına vətəninə bağlı olan,
hələ Qərbi Azərbaycanda el arasında
özünə məxsus ad qazanan Mısto,
Qarabağ məsələsində mənfur erməni
qonşularımız xalqı narahat etməyə
başlayanda, ətrafına cavanları yığaraq
onlara qarşı kəskin mübarizə apar -
mağa başladı. Sonda xalqla birlikdə

doğma vətəni Vedibasar mahalından
köçərək İsmayıllı rayonunun Roşən
kəndində məskunlaşdılar. Ermənilərin
Azərbaycan xalqına qarşı apardıqları
münaqişəyə və müharibəyə dözmə yə -
rək Cəbhə xəttindən uzaq olan Roşən
kəndindən köçərək, Dağlıq Qara bağa
sərhəd olan Goranboy rayonunun Vey-
isli kəndinə yerləşərək ətrafina igid
oğlanları yığıb, Goranboy batalionu

yaratdı və ermənilərə qarşı qəhrəman-
casına mübarizəyə başladı və unudul-
maz igidliklər göstərərək xalq arasında
qorxmaz, igid, cəsur, “Niva” ilə tankı
ermənilərdən alan, neçə-neçə erməni
başı kəsən, Ağdərə döyüşlərində onlar-
la tankı topu qənimət götürən, onlarla
düşmən vertaliyotunu vuran, Misto

ləqəbi ilə xalq arasında tanınan Xosrov
Mustafayev elin, obanın hormətini qa -
za naraq xalqın həqiqi qəhrəmanına
çevrildi. Sağlığında Mıstonun qəhrə-
manlığından bəhs edən video filimlər
çəkildi, gostərildi, müxtəlif telekanallar-
da nümayiş etdirildi, haqqında çoxlu
sayda dəyərli məqalələr yazıldı…
Sonda on iki il iş verildi və məhbus həy-
ati yaşayan müddətdə, anasının olüm

xəbərini eşidən Mısto dözməyərək
təzyiqdən beyninə qan sızaraq dün ya -
sını dəyişdi. Keçən il bu zaman Misto-
nun dəfinində insan əlindən yer yox idi.
Bu gün onun olümünün il dönümüdür,
Kazağıstandan, Krasnadardan, Azər-
baycanın müxtəlif bölgələrindən qar-
daşları, qohumları, onu istəyən dostları

onu yad edərək yığışıb, Mısto haqqın-
da yaddaşlarında qalan xatirələri
yanıqlı-yanıqlı danışaraq yad edirdilər
və çox təəssüflənirdilər ki, belə bir
qəhrəman ömrünün oğlan çağında
dünyasını dəyişib soyuq məzarda yatır.
Bəli, Mısto xalqı üçün yaşadı və xalqın
yolunda canını qoydu. Allah rəhmət
etsin, yeri cənnət olsun, məzarı nurla
dolsun! Amin!

ƏfSANƏvI “MUSTO” LƏQƏBLİ QƏHRƏMANIN vƏfATINDAN 6 İL ÖTDÜ
Qarabağ müharibəsi zamanı düşmənin doqquz helikopterini, bir təyyarəsini və bir neçə tank-beter,

eyni zamanda külli miqdarda hərbi-sursat qənimət ola raq ələ keçirən, İki dəfə “Azərbaycan bayrağı” or -
de ni ilə təltif olunmuş Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, Goranboydakı 157 saylı briqadanın koman dir
müavini Xosrov Mustafayev  noyabrın 6-da cəza çəkdiyi 13 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində ürəktut-
masından vəfat etmişdir. Adı siyasi məhbus siyahısında olan Xosrov Mustafayev 1995-ci il, martın 17-
də XTPD-nin (“OMON”) Bakıdakı bazasının ləğvində iştirak etməkdən boyun qaçırdığına görə, uzun
müddət axtarışda olmasına baxmayaraq, özü prokurorluğa getmişdi. Hüquq müdafiəçilərinin təqdimatı
ilə Xosrov Mustafa yevin adı Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Kristofer Ştrasserin
siyasi məhbuslar siyahısına salınmışdı. O, 55 yaşında ürək tutmasından vəfat etmişdir. Verilən
məlumata əsasən, Xosrov Mustafayevin azadlığa çıxmasına bir neçə ay qalırdı.

Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun!
Tahir Süleyman

ZİNDANLARDA ŞƏHİD OLDU
Q ə h r a m a n l a r  q ə h r a m a n ı ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .
K ü r d  x a l q ı n ı n  p ə h l ə v a n ı ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

D ü z  a m a l l a  h a q q a  d o ğ r u ,
H a q q  a r a y ı b  o l d u  o ğ r u .
D a ğ  v ü q a r l ı  d a ğ l a r  o ğ l u ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

S i l k ə l ə d i  d a ğ ı - d a ş ı ,
Ə z d i  n e ç ə  d ı ğ a  b a ş ı .
T a r i x l ə r i n  q a n  y a d d a ş ı ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

D o q q u z  ə d ə d  v e t a l y o t u ,
N e ç ə  d ə n ə  s a m a l y o t u ,
M ə h v  e d ə n  y ü z  p l a m y o t u ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

G ö y l ə r  k i m i  c o ş u b  d o l a n ,
H e y i f  s ə n d ə n ,  o l d u n  t a l a n .
Y a d d a ş l a r d a  i z i  q a l a n ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

M ə n  K ü s k ü n ə m  q ə l b i m  q a n d ı ,
B u  ə z a b a  r u h u m  y a n d ı .
D ü ş ü n m ə y i n  b u  a s a n d ı ,
Z i n d a n l a r d a  ş ə h i d  o l d u .

TARİYEL KÜSKÜN 17.11.2012.

Mistoye Rezake Nevo 
vefatından altı yıl geçti

Xalq və el üçün yaşayan Mısto ləqəbli Xosrov Mustafayevin olümündən altı il ötdü
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Xalq və el üçün yaşayan Mısto ləqəbli Xosrov Mustafayevin olümündən altı il ötdü

22 ê mijdarê 2012 salê li gundê Pro-
prajênskê nehîya Krasnogvardêyskê li
komara Adigêyda (Rûsya) li der mala
Mistoyê Rezêqda ê rehmetî heya 1000
mirovî beşdar bibû (jin û mêr).

Xêra Mistoyê rehmetî ê navdar
dihat dayînê. Ji beştarbûyîya Slavîkê
Refo (rojnamêvan) axavtinek kir.
Dawîya axavtina xweda weha got:
Misto li bajarê Bakûyêda çû ser dilo-
vanîya xweda, wefat kir. Girtîngehêda
girtîya rojek ji bo Misto matem (traûr)
îlan kir, vê rojê kesî xeberneda.
Diwarê girtîgehê bi qeytanên reş
xemilandin. Misto çawa mêrxas hate
hildanê. Siyabend axaftina xwe weha
berdewam kir: “Misto berî her tiştî
mêrxasê cîvaka kurd bû.  Ew ji pişta
gel çû. Ji bo yekbûn  û serfîrazîya
cîvaka kurd ewî gellek xebat kir.
Mirovekî durust û xêrxwez bû,
belengaz û hejerara hertim alîkarbû,
welatparêzekî hêjabû. Gel ew hes-
dikir. Hertim xizmeta gelê xwedabû.
Wusa jî ew heskirîyê gelê dinbû:
azerî, rûs, lesgî, taliş, çerkez û y.d.
Misto mirovekî întêrnasîonal, birakî
layîqbû, jîyanek bi sîyanet derbazkir, ber
tu kesî netewîya, pişikdarê rastîyê bû.
Misto ku ji vir çû yekbûna me jî belabû.
Mixabin Misto ji me çû lê nav û dengê wî
ma, ocaxê wîda kurê wî ma, ez bawerim

ewê jî bişipe bavê xwe ê navdar û
mêrxas. “Giya li ser koka xwe hêşîn
dibe”. Rehma Xwedê lêbe.” Pey
Siyabendra rûsipîyê cîvaka kurd ê

gundê Sadovê Ezîzê Mehmed axivî:
“Misto ne tenê ji bo me bira, mêrxas bû,
ew bavê me bû. Misto em ji êrîşan, ji
zextan diparastin, beqî wî me hev digirt,
yekbûna me çêbû. Misto xayî xwedanê

me bû.” Ezîz kelogirî bû heya dawîyê
nikaribû raman û fikirên xwe bîne ziman.
Hêsir ji cavê wî xuya dibûn. Têmirê Torin
jî axivî, rûsipîkî navdare di nava kurdê

vê herêmêda. Têmir dereqa Mistoda
weha got: “Misto him jî terefdarê
rastîyê bû. Ew esl kurd bû. Em Misto
tu wext bîrnakin, hertim bi mera, dilê
meda уê bijî. Mirovên weha zû zû
nayêne dunyayê, gellekî cesûr û bi
cesaret bû. Rastî jî ew mêrxas bû.”
Gelleka dereqa Mistoda gilîyên baş
digotin. Filîtê  Hesen ji gundê Plat-
nîrovskê Herêma Korê novskê hatibû.
Ewî di nav koma cîwanada bi şewat
weha digot:”Heyfa te mêrî, hezar mêrî
hêjabû, - Filît hêsirê cave xwe paqij-
girî-paqijgirî weha berdewam kir, - min
Mistora biratî kirîye. Misto tenê ne
mêrxas bû ew him jî mirovekî dilrehm
bû,  heyfa wî ji mirovanra dihat,
mirovekî dilsoz bû, çi digot ew jî dikir,
kes nedixapand. Misto hertim ji mera
digot: tu wext derewa nekin. Mirovê
derewa dike neyarê Xwedê ye, hun
bixwînin, zanebin, mirovên zane
pêşda dicin. Gelê xwe, mirova hes-

bikin, welatê xwe nasbikin, mirovên bê
welat sêwîne, gelê xwera, welatê xwera
bê temene xizmetê bikin. Em welat-
parêzîyê ji Misto hînbûn. Ez Mistora ku
cîyada diçûm ber wîya radibûne şipê,

gellekî qedirê wî digirtin. Em gellek
tiştên baş ji wî fêr dibûn. Rehma Xwedê
lêbe. Ew sîwana mebû.” Dawîyêda
birayê Misto Evdo gelê kurdre razîbûna
(sipasîya) xwe anî ziman. Belê, Misto
camêrekî maqûl û hêja bû. Êl dayîka
mirovane, êl qîmet dide mirova. Civaka
me nirxeke giranbuha da Mistoyê
Rezêq. Lewra Misto hertim gelê xwe
temsîl û îfade dikir. Mirov hene tenê ji bo
xwe dijîn, lê mirov jî hene ji bo serketina
mirovan xwe feda dikin. Misto ji bo
mirovan pira dostanîyê bû. Ew  ji bo yek-
bûna gelê xwe jî. Yek jî Misto tenê ne
mêrxas, welatparêz, xêrxwezê mirovan,
dilsoz, xwedênas bû.  Wusa jî wek
helbestvanekî yê bîra meda bimîne.
Şayada helbestên welatparêzîyê dig-
otin. Bi zimanê kurdI û azerî helbest
dinîvsîn.

Cîvaka kurd di şexsê Mistoda
xêrxwezek, mêrxasek û helbestvanek
unda kir. Di derbarê mêrê çêda bapîrê
me weha gotine: «Mêr dimire nav
dimîne, şêr dimire cerm dimîne».

Mêr bi kar û emelên xwe qencva
têna naskirin û nirxandinêda.

Lawekî gelê kurd ê hêja me weha
windakir. Rehma Xwedê bila li Misto be.
Gelê kurd bila saxbe.

Navê Misto hertim yê zindîbe... «Mêr
dimire nav dimîne…».

Mêrxas namirin.
Barîyê Teyfûr.

22.XI.2012.

Döyüşçü yoldaşları onu «Msto» deyə
çağırırdı.

Həyat qəribədir. Hər birimiz bu
dünyaya yaşayıb-yaratmaq arzusu ilə
gəlirik. Arzular həyatımızın əsas amalı-
na, məqsədinə çevrilir.  Ancaq çox az
qismimizə bu arzuları həyata keçirmək
nəsib olur. Həyatda elə unudulmaz
insanlar var ki, özlərindən sonra tarixi-
mizə əsrlər boyu yaşayacaq ad həkk
etdirirlər.

Sizə təqdim etmək istədiyim
müsahibim də belələrindəndir.

Xosrov Mustafayev 1957-ci ilin
noyabrın 27-də, Ermənistanın Vedibasar
mahalının Yenice kəndində kürd
ailəsində anadan olmuşdur. O, 1918-20-
ci illərdə erməni daşnaklarına qarşı
mübarizə aparan «Qırmızı tabor»un rəh-
bəri A.Şadlinski ilə birgə çiyin-çiyinə
döyüşən Nəbo Mustayevin nəvəsidir. 

Xosrov Mustafayev 1988-ci ildə
SSRİ-nin o dövürki ermənipərəst rəhbər-
lərinin köməyi ilə ermənilər tərəfindən
elindən-obasından deportasiya olunaraq
İsmayıllı rayonunun Ruşan kəndinə
pənah gətirmişdir yüzminlərdən biri idi.
1990-cı ilədək Ruşanda Qarabağ hadis-
ələri ilə əlaqədar olaraq könüllü müdafiə
dəstələri yaradılırdı. 1989-cu ildə
«Msto» 15 nəfərlə birlikdə Qubadlı ray-
onunun Əliquluuşağı kəndi ilə həm-
sərhəd olan Qoris rayonuna gedir. 1990-
cı ildə isə Goranboya gəlir. 1991-ci ildə
Goranboyda sərhəddə yaxın olduğu
üçün 16 ailəlik torpaq sahəsini götürür.
Qarabağın ən yüksək strateji yerlərini
tutmuş, ermənilərə qarşı döyüş əməliyy-
atları aparmışdır. Vedibasar, Zəngibasar,
Göyçə mahalının qaçqınlarından ibarət
«Didərginlər» batalyonunun
yaradıcısıdır. Əvvəlcə Batalyonda 25
nəfər olmuşdu. Kiçik bir qrupp halında
mövcud olan «Didərginlər» silahlı bir-
ləşməsi 1991-ci ildə artıq tabora
çevrilmişdir.

Taborda 300 nəfər döyüşçü var idi.
992-ci ilin 4 fevral, 7 fevral, 17 fevral, 27
fevral tarixli döyüşlərdə Fəxrəddin
İbrahimov, İlham Əliyev, Arif Salahov

düşmənin 4 ədəd vertalyotunu və bir
ədəd YAQ-40 təyyarəsini vururlar. Onları
Kəlbəcərin icra başçısı Əvəz Şükürov,
10 min rubl dəyərində mükafatlandır-
mışdır. Eyni zamanda Goranboy rayon
icra hakimiyyətinin başçısı, keçmiş kənd
təsərrüfatı naziri İrşad Əliyev «Didərgin-
lər» taboruna xüsusi mükafatlar vermiş-
di. «Didərginlər» batalyona çevriləndən
sonra, 1992-ci ilin mart ayın-
da Talış, Marquşavan, mayın
11-də Torpaqtəpə kəndində,
iyun ayında Manas, Qaxtut,
Qaraçinar, Xarxaput kəndləri
Mstonun rəhbərliyi altında
ermənilərdən azad edilib.

Bu döyüşlərdən ruhlanan
«Didərginlər» 1992-ci il iyun
ayının 14-də keçirilmiş
Şaumyan rayonunun tamam
azad olunmasında fəal iştirak
ediblər. Həmin il iyun ayının
16-da Gülüstan, Talış, 17-də
isə Aşağı və Yuxarı Maqadis
kəndləri ermənilərdən təmi-
zlənib. 

Xosrov Mustafayevin komandir
olduğu bölük ermənilərin 8 topunu, 4
ədəd BMP-1, 1 ədəd 4 lüləli «Qrad» tipli
ağır silahları, çoxlu iriçaplı tüfəngi (pule-
myot), digər silah-sursatları qənimət
götürərək yenicə yaradılan Milli Orduya
təhvil veriblər. Bu faktları Nəcməddin
Sadıqov təsdiqləyə bilər.

1992-ci il iyul ayının 3-də Levonark
Akopkamari, Maqşavuz, Menqrelsk,
Maxtaraq kəndləri və Sərsəng su ambarı
kimi strateji yerlər də «Didərginlər»in
silahlı qüvvələri tərəfindən azad olunub-
dur.

Bu döyüşlərdə düşmənin 2 ədəd T-72
tankı, 3 ədəd BMP-1 və digər çoxlu
sayda silah-sursatları qənimət götürüb
və Milli Orduya təhvil verilib.

JDrambon kəndinin azadlığı uğrunda

ən gərgin döyüşlərin birində komandir
Xosrov Mustafayev ağır yara lanır. Xos-
rov Mustafayevin komandirliyi ilə 1993-
cü ilin yanvar ayında Aşağı və Yuxarı
Güneypəyə, Koçaqurt kənd lərinin 18
fevral- 5 mart tarixlərində isə Kasaet
kəndinin, Sərsəng su ambarının, Tur-
baza adlı məntəqənin azad olunmasında
yüksək döyüş rəşadətlərinə görə o vaxt

hökumət tərəfindən xüsusi təşəkkür
almışdı. Əvvəllər könüllü hərbi birlik kimi
mövcud olan «Didərginlər» Milli Ordu
yaradıldıqdan sonra dövlətin bu ali
qərarını qəbul edərək, Milli Ordunun
tərkibində fəaliyyət göstərib.

14 aprel 1993-cü il tarixdə Goranboy-
da 157 -saylı hərbi hissə yaradıldı. Msto
həmin hərbi hissənin tərkibində tabor
komandiri seçilib. Msto iki ay tabor
komandiri olub. İki aydan sonra alay
komandirinin müavini olub. 26 dekabr
1993-cü ildə Kəhrilər əməliyyatını
keçirib. Bu əməliyyatda ermənilərin 2
ədəd T-72,  1 ədəd BMP-1,  2 ədəd
BÖMP-2,  1 ədəd 57 MM-lik AEM top-
unu,  2 ədəd D-30 topunu,  1 ədəd 100
mm-lik SD-19 topunu,  külli miqdarda
silah-sursat qənimət götü rərək dövlətə

təslim etmişdi. Bunu general-mayor
Allahyarov,  general Elbrus Orucov,
Kərim Vəliyev təsdiq edə bilərlər. 1 yan-
var 1994-cü ildə prezident Heydər
Əliyevin fərmanı ilə müstəqilliyin qorun-
ması və Azərlbaycan dövlətinin ərazi
bütövlüyü uğrunda xüsusi xidmətlərinə
görə (əmr №83),  ikinci dəfə 5 oktyabr
1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası

Konstitusiyası Dövlət Quru-
luşunun müda fiəsi zamanı
əsgəri borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyinə görə, «Azərbay-
can bayrağı» ordeni ilə (əmir
№ 215) təltif olunublar. Msto
hələ 12 iyun 1992-ci ildə
idarə etdiyi tankın üzərində
«Heydər Əliyev uğrunda»
şüarını yazmışdı. 

Çünki Msto hələ o zaman
Azərbaycanın xilasını onun
igid oğlu, dahi siyasətçi
H.Əliyevin qayıdışında görür -
dü. Ümumiyyətlə, Mstonun
vətən qarşısındakı xidmətləri
bununla bitmir. Eyni zaman-

da Msto 1992-ci ildə Azərbaycan
Qaçqınlar Cəmiy yətində Xocalı qaçqın-
larına ərzaq və paltar köməkliyi göstər-
mişdir. 1994-cü ilin sentyabrında
Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş qar-
daşı Alı Ramazan oğlu Mustafayevin
hüzr yerinə yığılmış pulu Azərbaycan
Qaçqınlar Cəmiyyətinə gətirmiş, 280
nəfər şəhid ailəsinə paylamışdır.  Msto
və onun keçmiş döyüş yoldaşları hesab
edir ki, Ali baş komandan İ.Əliyevin
dəfələrlə qeyd etdiyi kimi sülh danışıqları
baş tutmasa işğal olunmuş tor-
paqlarımızı silah gücünə düşmən tap-
dağından azad edəcəyik. Əgər Ali Baş
Komandan əmr verərsə keçmiş
döyüşçülər kimi hər zaman mübarizəyə
hazırıq.     
Mehdi Vedili, “Hökm” qəzeti 2004-cü il

Mêrxas namirin...

«Didərginlər»in yaradıcısı Xosrov Mustafayev
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“Duymadınmı bu pıçıltı kimindir?
Tanımadın pıçıltımdan sən məni?!”

Məmməd Aslan.
“Ölmək ölüm deyil, unudulmaq

ölümdü”, - deyib aqillər. Mən də heç vaxt
unudulmayan, söz dünyasında xüsusi yeri
olan, dilimizə və ədəbiyyatımıza yaxşı
bələd bir şair haqqında söz açmaq

istəyirəm. Heyf ki, ömrünün barlı-bəhərli,
aqillik çağında aramızdan getdi O...

Görünüb, tanınmaq adi haldır. Görün-
məmişdən tanınmaq aqillərə, qəhrəman-
lara, söz-qələm sahiblərinə xasdır.

Pıçıltısından, hənirindən tanınan, bir
kəlmə sözlə ürəklərə toxtaqlıq verən insan-
lar xoşbəxtdirlər. Məmməd Aslan da görün-
məzdən qabaq tanınan, pıçıltısıyla,
həniriylə seçilən şair idi. O, həmkarların-
dan fərqli bir xüsusiyyətlə seçilirdi;
istəmədiyini eləməz, xoşlamadığını
yeməz, görünməyə və deyilməyə layiq
olmayanı nə görməz, nə də deməzdi.

O, “ömrünə qadağa qoyar, dilinə
qadağa qoymazdı”. Sözü yerində deməyi
bacarırdı. Ucuz pilləyə çatmaq üçün heç
vaxt iməkləməyib. Onun yəhərə qançığa,
xurcuna gözək, dükcəyə qulaqça olanlar-
dan heç vaxt xoşu gəlməyib. Ortada tesi
kimi fırlanmaqdansa, küncdə buxarı kimi
yanmağı üstün tutub. Nə olubsa, özü
olub, nə yazıbsa, özünün yatımlı dili ilə
yazıb. Çeynənilmiş qafiyə, çiy söz işlət-
məkdən qaçıb, boyat fikir söyləməyib.
Rəvan tələffüzü, şirin deyimi ilə həmişə
diqqəti cəlb edib. Məmməd müəllim onu
yaxından tanımaq istəyənlərin aynasının
qabağından heç vaxt qaçmayıb. Şərt
odur ki, güzgünü üzünə düz tuta biləsən.
Mən də gənclik illərində Məmməd Aslanı
görməmişdim, amma şeirlərindən
tanıyırdım. Qardaşım Həsənin cib
dəftərindən onun şeirlərini, xüsusən,
məhəbbət mövzusunda olan şeirlərini
uşaq çılğınlığı ilə gizli-gizli oxuyurdum.
Bütün bunlara görə Məmməd Aslanla
bağlı yaddaşıma köçən bir neçə mürgülü
xatirələrimi oxuculara çatdırıram. Qoy,
onun ruhu şad olsun, torpağı soyumamış
məzarı nurla dolsun.

1966-cı ildə rayona istehsalat təcrübəs-
inə gəlmişdim. O vaxtlar Məmməd müəllim
“Yenilik” rayon qəzetinin məsul katibi
işləyirdi. Mən onu yalnız o vaxtlar gördüm
və tanıdım. İstehsalat təcrübəsində fəallıq
göstərdiyimə görə Məmməd müəllimin
təşəbbüsü ilə “Yenilik” qəzetinin 16 fevral
1967-ci il tarixli nömrəsində şəklimlə bir-
likdə “O, sənətini sevir” başlıqlı bir məqalə
verilmişdi və həmin qəzet institutun rektor-
luğuna göndərilmişdi.

O vaxtkı tələblərə görə vəzifə sahi-
blərinin şəklinin qəzetdə verilməsi üçün
rəhbər orqanların xüsusi razılığı olmalı idi.
Amma Məmməd müəllim bunu öz təşəb-
büsü ilə etmişdi. Bu, şəxsi münasibət və
təkcə məni tərifləmək üçün deyildi, Məm-
məd müəllimin gənclik axtarışı idi.

O, həmişə gənclik, təbiət, günəş
axtarışında, bahar, bənövşə, qönçə gül
axtarışında olub, şeirlərində olduğu kimi…
Mən həmin qəzeti bu günə qədər tarixi bir
töhfə kimi saxlayıram. Çünki o mənim bir

daha geri qayıtmayan gəncliyimdən yadi-
gardır. Nə isə… illər keçdi, mən Kəlbəcər
rayon Komsomol Komitəsinin birinci katibi
seçildim. (İndiki gənclər təşkilatının sədri)
Bundan sonra Məmməd müəllimlə
əlaqələrimiz daha da genişləndi. Həmişə
ictimai tədbirlərdə və xeyirdə-şərdə birlikdə
olardıq.

Bir dəfə bir müəllimin ad günündə işti-
rak edirdik. Məclisdə Məmməd müəllimə
söz verildi. O, sözünə şeirlə başladı: 
- Səni qala bilib, aləmə yaydım,
Gözümdə möhtəşəm qalaydın elə.
Kaş, səni yaxından tanımayaydım,
Mənimçün örtülü qalaydın elə.

Dərdi gözəl əkdin, gözəl də dərdin,
Sən elə zəhərdin, gözəl dadardın.
Tükün məxmər çalar, göz aldadardın,
Paxırı gizlədən qalaydın elə.

O, fikrini tamamladı: - Gəlin, ayna kimi
şəffaf olaq, paxırı gizlədən qalay kimi
parıldayıb sonradan da qaralmayaq. Biz
bir-birimizin ürəyində möhtəşəm qala
olaq. Bunun arxasınca ikinci bir şeirini
oxudu, yadımda bir bəndi qalıb:
- De, səni kim sevməz, kim saxlamazdı,
Kim candan keçməzdi vüsalın üçün?
Namusun ləkəli, başın qapazlı,
De, kim günahkardı bu halın üçün?

Söz yiyəsi sözü götürdü. Məclisdə
olanlar hamı gülüşdü və bu şeirin kimə
yazıldığı məlum oldu. Məmməd həmişə
gəlib-keçən söz demirdi, dəlib keçən söz
deyirdi. O, təkcə şair yox, həm də fəal icti-
maiyyətçi, yaxşı ziyalı, güclü qələm sahibi
idi. Hələ o vaxtlar tez-tez onun imzası ilə
mərkəzi mətbuatda yazılar verilirdi. Onun
çox gözəl əl qabiliyyəti – rəssamlığı vardı.
Kitablardakı illüstrasiyalar onun özünün -
dür, öz təxəyyülüdür. 

Həmişə təbiətin vurğunu kimi, onun
qorunmasına aid şəkillər, bəzən karikatu-
ralar da verər, gəncləri bu işdə fəal
mübarizəyə çağırardı. Bir dəfə “Təbiət və
gənclik” mövzusunda məsələ müzakirə
olunurdu. Mən “Yenilik” rayon qəzetinin
nümayəndəsi kimi Məmməd müəllimə də
çıxış verdim. O, kürsüdən salona üz
tutaraq: - “Ay bizim gələcəyimiz olan gən-
clər! Biz Allahın Kəlbəcərə verdiyi
füsunkar gözəlliyi qoruya bilmirik. Meşələr
qırılır, məhv edilir, bəzən də Murovun dağ
keçilərini, xınalı kəkliyini, meşələrin
cüyürünü ovlayıb, vəzifə sahiblərinin
bığının altından keçmək üçün pay verirlər.
Haram olsun, o bığ, o şlyapa həmin vəz-
ifə sahiblərinə ki, onlar təbiət düşmən-
ləridir... Gəlin, hamımız birlikdə belə hal-
lara qarşı mübariz olaq”. Rəyasət
heyətində mənimlə yanaşı oturmuş bir
rəhbər işçi dözmədi və mənə tərəf
əyilərək, pıçıltı ilə, ay yoldaş İsmayılov, bu
şair nə danışır? – dedi.

Məni gülmək tutdu və zarafatla dedim:
- Yəqin sizə gələnləri şairə deyiblər.
Bax, Məmməd belə Məmməd idi, heç

nədən çəkinmədən sözünü yerində deməyi
bacarırdı. 1974-76-cı illərdə Bakı Ali Par-
tiya Məktəbində oxuyurdum. Cəbrayıl ray-
onundan olan Qorxmaz Bayramovla bir
kursda idik. O, Universiteti Məmmədlə bir
qurtarmışdı. Şeir-sənət vurğunu idi. Məm-
məd Aslanı əzbər bilirdi. (Allah ona rəhmət
eləsin.) Məmməd müəllim tez-tez yanımıza
gəlirdi. O, “Azərbaycan gəncləri” qəzetində
xüsusi müxbir işləyirdi. Bir gün bizi Sahil
bağına gəzintiyə dəvət etdi və dedi ki, sizi
Azərbaycan yazıçılarının bir nəhəngiylə
tanış edəcəyəm. Biz bağa gələndə gördük
ki, böyük yazıçımız Süleyman Rəhimov
Məmməd Aslanla qoşa gəzirlər. Süleyman
Rəhimov çox şəxsiyyətli adam idi, ciddi və
cəlbedici görkəmi vardı. Əl verib görüşdük,
mən bu görüşdən çox sevindim, görüşə
vaxt ayırdığına görə ona minnətdarlığımı
bildirdim. 

Dedi: - Ay cavan oğlanlar! Siz, rəsmi
adamlarsınız, oxuduğunuz Partiya mək-
təbinin təlim bazası belə qurulub. Deyin
görüm, bədii ədəbiyyat, şeir oxuyursunuz-
mu? Mənim əsərlərimdəki hansı qəhrə-
manlar daha çox xoşunuza gəlir?

Böyük bir ədibin belə bir sınaqlı sualına
cavab vermək, söz yox ki, biz cavanlar
üçün çətin idi. Amma sinəsindən süd
əmdiyim, zirvəsindən qürurla baxdığım
dağlardan mənə bir güc gəldi. Dedim:

- Süleyman əmi, siz, bütün əsər-
lərinizdə qəhrəmanların şəxsiyyətini öz
şəxsiyyətiniz səviyyəsinə qaldırmısınız.
Qəhrəmanlarınızın hamısında özünüz
kimi acizlikdən uzaq, qorxmaz və
mübariz bir Azərbaycanlı kişisi obrazı
yaratmısınız. Dədə Şəmşirin sizin 60 illik
yubileyinizə həsr etdiyi qoşmada yazdığı
kimi:
“Şamo”n yaxın dostum, dayağım olsun,

“Ağbulaq dağları” oylağım olsun.
“Mehman”ın ən əziz qonağım olsun,
Amma “Qaloşlu”dan haşa, Süleyman.

(bu adlar S.Rəhimovun əsərlərinin
qəhrəmanlarının adlarıdır).

- Siz bizim dağların və bütün Azərbay-
can övladlarının hər birinin ürəyində
mübariz bir Mehman, əziz bir qonaqsınız.

Süleyman əmi güldü və mənim hazır-
cavablığım Məmməd müəllimə ləzzət
verdi.

- Hə, Süleyman əmi, gördünüz papaq
altda nə oğullar var? Kəlbəcərin altı-üstü
maddi sərvətlərlə zəngin olduğu kimi,
insanları də mənən zəngindir.

Dedi:
- Düz deyirsən, Məmməd bala, dağ ray-

onları içərisində kəlbəcərlilərin bədii
təfəkkürü daha güclüdür. Sizin adamların
şeir dili, qoşma deyimi çox axınlı və cəlbe-
dicidir. Axı, Kəlbəcərin Aşıq Qurbanı, Dədə
Şəmşiri, Ənvər Rzası, Şamil Əsgərovu,
Bəhməni və bax belə telli-toqqalı Məmməd
Aslanı var. (O vaxt Məmmədin çox uzun,
dalğalı saçları vardı). 

Bu sözlər böyük bir yazıçının Kəl-
bəcərə və onun ziyalılarına verdiyi çox yük-
sək tarixi bir qiymət idi.

Biz xeyli gülüşdük və bir xatirə şəkli də
çəkdirdik. Həmin şəkil mənim üçün çox
qiymətli bir yadigardır. Həmin günü
ömrümün tarixi bir günü sanıram və
səbəbkarı olan Məmməd müəllimə minnət-
daram. Başqa bir xatirə: 1997-ci ilin aprel
ayının 2-də Kəlbəcərin işğalının 4-cü
ildönümü ilə əlaqədar, kəlbəcərli köçkün-
lərlə ulu öndərimiz Heydər Əliyev cən-
ablarının görüşü keçirilirdi. Yığıncağı
həmyerlimiz professor Şahlar Əsgərov
aparırdı. Digər ziyalılarla yanaşı Məmməd
Aslan da rəyasət heyətində Ulu Öndərlə
yanaşı oturmuşdu.

Nəhayət, görüş qurtardı. Bir neçə nəfər
Məmməd müəllimə yaxınlaşıb dedi:

- Ay Məmməd müəllim, fürsət düşmüş -
dü, niyə cənab prezidentdən özünə bir ev
verilməsini xahiş etmədin? Sənin də xid-
mətlərin var bu vətən qarşısında. Axı,

əziyyət çəkirsən, Sumqayıtdakı evdə
qalmısan.

O, çox soyuqqanlılıqla cavab verdi:
- Əzizlərim, biz bura torpaq dərdini, Kəl-

bəcər dərdini çəkməyə, yurdumuza qayıt-
maq yollarını axtarmağa gəlmişik, Məm-
məd dərdini ağlamağa gəlməmişik. Məm-
mədlərin dərdi kiçik məsələdir.

Bax, bu, Məmmədin böyüklüyü və əsl
vətənpərvərliyi idi.

* * *
... Bir dəfə ailəliklə Hacıkəndlə Toğana

kəndi arasındakı bulağa getmişdik. Biz
oturduğumuz yerdən azca aşağıda bir
nəfər oturmuşdu. Dedim ki, bu yoldaşı da
süfrəyə dəvət edək. Bir az aşağı düşüb
səslədim. Əli ilə mənə işarə verib, dayan
dedi. Bir az keçdi, baxdım ki, bu oturan
Məmməd Aslandır. Görüşdük, dedi:

- A zalım, az qala mənə mane olmuş-
dun. Mən dörd gündür burda oturub Kəpəzi

çəkmək istəyirəm. Yağış, duman
imkan vermirdi. Duman indicə çəkilib
gedirdi ki, sən gəldin. Axı, mən Kəpəzi
dumandan biçilmiş ağ örpəyini atanda
çəkmək istəyirdim. Kəpəzin haçalan-
mış aşırımı çılpaq daha gözəl görünür.
Mən elə bilirəm oradan doyunca
baxsam cənnəti görərəm, ölmərəm.
Axı, oradan Laçın qayanın havası
məni vuracaq.

Bax, Məmməd bu duyumla
yaşayırdı. O, dünya varı axtarmır, ulu
babalar yadigarı qədim dağlarımızı,
yurdlarımızı, gədiklərimizi, adət-
ənənələrimizi çəkib, gələcək nəslə
yadigar qoyur. Çünki o, Kəlbəcər
dağlarının zirvəsində doğulub. Laçın
yuvalı, Laçın qayanın qoynundakı
Laçın kəndində dünyaya göz açıb.

Ona görə də həmişə o, dağları, dağlar onu
özünə çəkirdi. Bir ilin yayında Məmməd
müəllim Zaqatalada dincəlirdi. Zəng vur-
dum. Dedi ki, müalicə olunuram, Rüstəmlə
Təbrizə balam (Təbrizə qızı, Rüstəm onun
həyat yoldaşıdı) mənə qulluq göstərirlər,
nəvəm Məmməd Kamal başımı qatır, sənin
və mənim dostum bəyzadə Mütalib
Muradoğ lu da tez-tez qonağım olur, indi də
yanımdadır. 

Sizə salam deyir. Amma özüm… bir az
tutuldu… sonra sözünə davam etdi: -
Deyirəm, ömür imkan verə bu yay da
Böyük Qafqazı gəzəm; Qubanın, Qusarın
çiçəkləri bu gün-sabah solacaq, çəkə
bilməyəcəm, Bakıya qayıdanda birlikdə o
yerlərə gedək, yaxşı bir mənzərə çəkim,
dünya ölüm-itimdi. 

Dedim:
- Məmməd, bizi kövrəltmə. Bəlkə gəlib

sənə baş çəkə bilmirik, bizdən küsmüsən,
nədir? Axı, biz sənin 70 illik yubileyini bir
yerdə qeyd etməyə hazırlaşırıq. Mən sənə
məəttəl qalmışam, heç özündən danışmır-
san, demirsən bir müalicəyə gedim, din -
cəlim. Amma dağlarda solan güllər üçün,
Kəpəzin arxasında batan günəş üçün
narahatsan, darıxırsan.

Dedi:
- Vəliyəddin, sən nə danışırsan? Bizə

nə qalsa o çəkdiklərimiz, yazdıqlarımız
qalacaq, onsuz da bu dünya fanidir, insa -
nın yediyi, tikdiyi, yığdığı özünə qalmır.
Daim yaşayan elədikləri, dedikləri və təmiz
adıdır. Həm də bilirsən, mənim içimdə bir
gül-çiçək həsrəti, bir “Nərgiz”, dağ həsrəti
var. Ona görə də nə gül-çiçəkdən, nə də

dağlardan doymu-
ram… Mütalib sənə
salam söyləyir, -
deyib, telefonu sön -
dür dü.

Vəliyəddin
MİSİROĞLU
(İsmayılov).

Yazıçı-publisist,
“Qızıl Qələm”

mükafatı laureatı. 

“GÖZÜMƏ KƏLBƏCƏR TORPAĞI TÖKÜN” 
PIÇILTISINDAN TANINAN ŞAİR HAQQINDA
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D e m i r t a ş ' t a n  9  K ü r t  
partisinin kararına destek!

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana
tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demir-
taş, 9 Kürt siyasi partisinin Kürt dilinin geliştirilmesi, resmi dil
olması ve okullarda öğretilmesi amacıyla ortak bir platform
kurmasına destek verdi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 9
Kürt siyasi partisinin Kürt dilinin geliştirilmesi, resmi dil olması
ve okullarda öğretilmesi amacıyla ortak bir platform kurması-
na destek verdi. Demirtaş, 31 Ekim’de gönderdiği mek-
tubunda şu ifadeleri kullandı: “Kürt partileri olarak Kürtçe ana
dilimiz için almış olduğunuz birlikte çalışma kararını sevinçle
karşıladık. Kürt dilinin eğitim, ekonomi, sosyal ve siyasal
alanda dahil olmak üzere yaşamın her alanında özgürce,
engelsizce kullanılması için yapacağınız her çalışmayı canı
gönülden desteliyor, sizleri kutluyoruz. Bu birlikteliği başka
konularda da beraber hareket etmenize vesile olmasını
umuyoruz. Ben de cezaevinde Kurmanci dili çalışmalarına
büyük bir heyecanla devam ediyorum.”               Nerina Azad

Hacı Mahmud'dan yeni hükümet 
uyarısı: Kürdistan ikiye bölünür!

KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud, kurulacak olan
yeni hükümette PDK veya YNK’den birinin yer almaması
halinde tekrar eskisi gibi Kürdistan Bölgesi'nde iki farklı
idarenin gündeme gelebileceğini söyledi.

Parlamentoya katılan tüm partilerin yeni Kürdistan
hükümetinde yer alması gerektiğini ifade eden Kürdistan
Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri
Muhammed Hacı Mahmud, “Özellikle Kürdistan Demokrat
Partisi (PDK) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK)
hükümette yer almalıdır” diyen Hacı Mahmud, “Bu iki parti
birlikte olmazsa sorunlar yaşanabilir. KDP ile KYB asayi polis
ve peşmerge gücüne sahipler. Onlar birlikte olmazsa Kürdis-
tan’da iki başlı idareyi kabul etmemiz gerekecek” dedi.
Rûdaw’a yaptığı konuşmada geçmiş hükümet ve parlamen-
toyu da eleştiren PDSK lideri, “Geçen 5 yılda ne hükümet ne
de parlamento başarılı olamadılar. Adı geniş tabanlı
hükümetti ama hiç geniş tabanlı olmadılar, halka gitmediler.
Başarısız bir denemenin takrar denenmesi fayda sağlamaz”
diye konuştu. Muhammed Hacı Mahmud, “Seçimlere iki ay
kala oy kapma hesabıyla hükümetten çekilen partiler halkın
değil, kendi çıkarlarını savunuyorlar. Bir dizi gizli toplantı
gerçekleştirmişler. Daha önce hükümete katılan ve türlü
açıklamalar yapan partiler şimdi eskisinden daha fazla
hükümette yer almak için çabalıyor” şeklinde konuştu.   Hacı
Mahmud muhalefet için bir çerçeve çizilmesi gerektiğinin
altını çizerek, “Bir çerçeve olmadan sorun çözmek yerine
sorun oluyorlar” dedi.                                         Nerina Azad

Koalisyon'dan Rojava kararı:
Sınır hattını denetleyecekler!

ABD öncülüğündeki IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon
bağlı bir heyet, Rojava’nın Kobani ve Gıre Spi kentlerinde
incelemelerde bulundu. Uluslararası koaliyona bağlı bir
heyet askeri araçlarla bugün son bir haftadır Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin (TSK) obüs ve tanksavar atışlarıyla gündeme
gelen Kobani kentine geldi. Gire Spî ve Kobanê kentine
yönelik saldırılarına karşı dün ortak devriye gezen Koalisyon
güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (DSG) bugün de ortak
devriye turları gerçekleştirecekleri belirtildi. Bugün Heseke'ye
bağlı Dirbesiye ilçesi sınır hattından başlayacak olan devriye
Serekaniye ilçesine kadar sürecek. 

DSG ile Koalisyon güçleri dün de Kobanê ile Gire Spi
sınırında devriye turları atmıştı.                         Nerina Azad

Kürdistan Demokratik Partisi'nin
(KDP) liderlik konseyinin bu hafta
içinde bir araya gelerek, Kurdistan
Bölgesi'nin yeni hükümetine
başkanlık yapacak ismi açıklaması
bekleniyor.

Kürdistan Demokratik Partisi'nin
(KDP) liderlik konseyinin, Kürdistan
Bölgesel Yönetimi'nin başkanlığına
aday gösterilmesi için bu hafta
içinde bir toplantı gerçekleştireceği
öğrenildi. Liderlik konseyi toplan-
tısında belirlenecek ismin mevcut
Başbakan Neçirvan Barzani olması
ve ikinci bir dönem daha Başbakan-
lık görevini yürütmesi bekleniyor.

KDP liderlik konseyinin bu hafta
gerçekleşecek toplantısında, Kürdistan
Bölgesel Yönetimi'nin başkanlığına
aday gösterme, Bağdat'la olan ilişkiler
ve tartışmalı bölgelerin durumunu da
içeren bazı konularda kararlar alması
bekleniyor. KDP’nin önde gelen isim-
lerinden Necibe Necip “KDP’nin diğer
partilerin, özellikle de Kurdistan Yurt-
severler Birliği’nin (YNK) haklarına el
koyma arayışında olmadığını, Kurdis-

tan’daki bütün bileşenlerin kabul ede-
bileceği bir hükümet kurmayı

amaçladığını” dile getirdi.
KDP’nin meclis çoğunluğunu

elde etmesine ve hükümeti bir
başka parti olmadan kurabilecek
olmasına rağmen, hükümetin uzlaş-
macı bir şekilde oluşturulması
gerektiğini vurgulayan Necip yeni
hükümetin Başbakanlığı ile ilgili
şunları dile getirdi:

“KDP’nin başkan yardımcısı
Neçirvan Barzani, geçmişte tüm

alanlarda başarılı bir yönetim
sergilemesi, Bağımsızlık Referan-
dumu neticesinde Bağdat ile Erbil
arasında gerilen ilişkileri yeniden
kurmayı başarması ve önümüzdeki
süreci de aynı başarıyla yönete-
ceğinden, Kurdistan Bölgesi’nin
yeni hükümetinin başkanlığının tek
adayıdır.”                       Nerina Azad

HDP eski Milletvekili İbrahim
Ayhan için verilen mevlitte konuşan
Eş Genel Başkan Pervin Buldan,
Ayhan’ın bıraktığı bayrağı yere
düşürmeyeceklerini belirterek,
“O’nun bize bırakmış olduğu
bayrak, şimdi arkadaşlarının elinde”
dedi.

Federe Kürdistan Bölgesi’nin
Hewler kentinde geçirdiği kalp krizi
sonucu yaşamını yitiren Halkların
Demokratik Partisi (HDP) eski Mil-
letvekili İbrahim Ayhan’ın 40’ı
dolayısıyla mevlit verildi. Urfa’nın
Siverek ilçesinde verilen mevlide,
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bul-
dan, milletvekilleri Dersim Dağ,
Remziye Tosun, Tülay Hatimoğulları
ve Feleknas Uca ile birlikte, HDP
Diyarbakır İl Eşbaşkanı Filiz Bulut-
tekin, DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı
Naşide Toprak, avukat Reyhan
Yalçındağ ile çok sayıda siyasetçi ve
yurttaş katıldı. Mevlit sırasında
Ayhan’ın annesi ve ailesinin feryat-
ları duygusal anlar yaşattı.

‘BARIŞ vE DEMOKRASİYE
HİZMET ETTİ’

Mevlit okunması ardından söz
alan Buldan, acılarının büyük
olduğunu ifade ederek, “Acımız her
zamanki gibi çok taze. İbrahim
yoldaşımız her zaman söylediğimiz
gibi yeri asla doldurulmayacak olan
bir yoldaşımızdı. Ancak çok erken
aramızda ayrıldı ve bizi terk edip
gitti. İbrahim yoldaşımız barış ve
demokrasi şehidimizdir. İbrahim
yoldaşımız bu ülkede barışa ve
demokrasiye uzun yıllar hizmet
etmiş, katkı sunmuş bir
yoldaşımızdı. Uzun süre Urfa’da
barış mücadelesi verdi. Ancak bu
sistemin kendisine uygulamış
olduğu zulümler karşısında her
zaman mücadele etmesini bilen bir

arkadaşımızdı. Cezaevlerinde kaldı.
İçerdeki mücadelesi de dışarıda
vermiş olduğu mücadeleyi hiç bir
zaman aratmadı. Dışarıdayken ver-
miş barış ve demokrasi mücadelesi-
ni, cezaevi yıllarında da verdi” dedi.

‘SİSTEM TEDAvİ OLMA YOL-
LARINI BİLE vERMEDİ’

Ayhan’ın Urfa halkı tarafından
temsilci olarak parlamentoya gön-
derdiğini anımsatan Buldan, “Urfa
halkı kendisini irade olarak meclise
gönderdi. 26’ncı dönemde İbrahim
yoldaşımızın vekilliği düşürüldü.
İbrahim yoldaş barıştan ve
demokrasiden ödün vermedi. Her
yerde demokrasi ve barışı savundu.
Ancak bu ceberut sistem kendisine
öyle bir zulüm yaptı ki; bu ülkede
tedavi olma yollarını bile kendisine
vermedi” diye konuştu.

‘BAYRAĞINI YERE
DÜŞÜRMEYECEĞİZ’

Ayhan’ın ülkeyi terk etmek zorun-
da bırakıldığını dile getiren Buldan,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Cezaevin-
de koşullarında bir daha yaşamak
istemediği için bu sistemin kendisine
reva gördüğü bu zulme karşı aynı

koşullarda mücadele edemediği için,
başka yollardan Güney Kürdistan’da
yaşamını geçirmek için yola çıktı.
Ancak kalbi buna dayanamadı.
İbrahim yoldaş, Güney Kürdistan’a
geçerken kalp krizi geçirerek aramız-

dan ayrıldı. Ailesinin bize emanetiydi.
Bu emanete biz de sahip çıkamadık.
İbrahim yoldaşımız aramızdan
ayrıldıktan sonra kıymetini anladık.
Yeri asla doldurulamaz. Asla onun
bıraktığı bayrağı yere düşürmeye-
ceğimize söz veriyoruz. Onun bize
bırakmış olduğu bayrak, şimdi
arkadaşlarının elinde. Ailesiyle
İbrahim’in acısını bir kez daha pay-
laşmak üzere buraya geldik. Biz biliy-
oruz ki; İbrahim yoldaşımız huzur
içerisinde uyuyor. Arkasında
yoldaşları, ailesi her zaman onu yad
ederek, mücadelesini taze tutarak,
onu her zaman hatırlayacaktır.”
Konuşmanın ardından katılanlara
mevlit yemeği verildi. Buldan,
daha sonra milletvekilleri ve aile-
siyle birlikte Ayhan’ın kabrini
ziyaret etti. Okunan duaların ardın-
dan Buldan ve beraberindekiler,
ilçeden ayrıldı.       jiyanhaber.net

Kurdistan Bölgesi'nin Başbakan adayı bu hafta açıklanacak

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: İbrahim
Ayhan’ın bıraktığı bayrağı yere düşürmeyeceğiz

IŞİD, Kerkük’te 3 kişiyi kaçırdı
Irak Ordusu ve İran destekli Şii Haşdi Şabi’nin kontrolünde olan Kerkük’te IŞİD 3 kişiyi kaçırdı. IŞİD Kerkük’ün Dubiz ilçesine

bağlı Teq Teq köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30 sularında 3 kişiyi kaçırdı. Artı Gerçek’te yer alan habere göre; kaçırılan
kişilerin Serhan Mihemed, Kerîm Mihemed ve Fehmî Salih olduğu ifade edildi. Öte yandan Kerkük, Irak Ordusu ve İran destek-
li Şii Haşdi Şabi tarafından 16 Ekim 2017’de işgal edilmişti. Kenti talan eden Haşdi Şabi özellikle Kürtlerin ev ve iş yerlerini tahrip
edip yağmalamıştı. IŞİD, Haşdi Şabi ve Irak Ordusu’nun kontrolüne geçen Kerkük’e yeniden saldırdı.                        BasNews
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Serokwezîr Nêçîrvan Barzanî êrişa 
terorîstî  ya l i  Misrê şermezar kir

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî
êrişa duh a terorîstî li Misrê şermezar kir, ku di wê êrişê
de 7 kes hatin kuştin û 7 kes jî birîndar bûn.

Ev jî tekesta peyama Nêçîrvan Barzanî ye:
“Em bi tundî wê êrişa terorîstî şermezar dikin ku duh

roja înê bi awayekî gelek hovane ser otobuseke sivîl li
parêzgeha Minye ya Misrê hat kirin û têde hejmarek
welatiyên Mesîhî canê xwe ji dest dan û birîndar bûn.

Em sersaxiya xizmên qurbaniyan û gel û hikûmeta
Misrê dixwazin, em hevsoz û hevxemê wan in. Xwe-
dayê Mezin sebrê bide û qurbaniyan bide ber bexşan-
dina xwe. Em hêviya şîfayê ji bo birîndaran dixwazin.

Encamdana vê tawanê ji aliyê DAIŞê ve, wê rastiyê
nîşan dide ku têkbirina leşkerî ya terorê li bereyên şer
û jêstandina axê bi tena serê xwe ne bes e û berde-
wamiya karên terorsîtî, civaka navdewletî dixe ber
berpirsyariyeke mezin a yekxistina tawanan û heva-
hengiya zêdetir ji bo jinavbirin û nehiştina terorê.

Nêçîrvan Barzanî
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê             KDP.info

PDK: Her partiyek dê li 
g o r î  k u r s i y ê n  x w e  d i  
hikûmetê de beşdar bibe

Şandeke Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi
serokatiya Serokê Encûmena Serkirdetiya PDKê yê li
Silêmanî û Helebceyê, serdana Melbenda 1 a Yekîtiya
Niştimaniya Kurdistanê (YNK) kir û piştî civînê Arif Teyfûr
ragihand: “Her partiyek û dê li gorî kursiyên xwe di
hikûmeta nû ya Kurdistanê de beşdar bibe, ku nabe YNK
nîvê hikûmetê bibe.”

Serokê Encûmena Serkirdetiya PDKê yê li Silêmanî û
Helebceyê Arif Teyfûr, li ser naveroka civîna xwe di kon-
feranseke rojnamevanî de ragihand: “Me di pêkanîna
hikûmetên bingehberfireh de zirar kir, hikûmeta binge-
hberfireh bûye sedema wê yekê ku em û YNK bi tenê
bimînin, aliyên din di dem û wextên nexweş de em tenê
hiştin. Dema şerê DAIŞê hebû, dema ku qeyrana darayî
hebû, li ser me zexteke mezin hebû, lê em û YNK man û
me îdareya hikûmeta xwe kir heta ku gihiştin hilbijartinan
û heta niha.”

Derbarê pêkanîna hikûmeta nû ya Herêma Kurdis-
tanê de Arif Teyfûr diyar kir: “Her aliyê ku li gel me beşdar
bibe, divê peyman bide yan rêkeftinek li gel wan were
kirin, ku divê li gel me nefesê wê dirêj be. Di qeyran û
xweşî û ne xweşî de li gel me berdewam bibin û di nîvê
rê de me tenê nehêlin.”

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) di hilbijartinên
Parlementoya Kurdistanê de 45 kursî û Yekîtiya Nişti-
maniya Kurdistanê (YNK) 21 kursî bi dest xistin. Arif
Teyfûr eşkere kir: “Em weke PDK pirsgirêka me di
temamkirina nîsabê de tine, lê pêwîstiya me bi Yekîtiya
Niştimaniya Kurdistanê (YNK) heye, bêyî YNK em nikarin
vê hikûmetê bi tena serê xwe îdare bikin, lewma em hewl
didin ku em bi wan re li hev bikin. Lê wek berê nîv bi nîv
ligel YNKê em lihev nakin, dê her partiyek û li gorî kur-
siyên xwe di hikûmeta nû de beşdar bibe.”        KDP.info

Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li
Serokê Komela Komara Iraqê
Se'ed El Cenabî kir û tekezî li ser
asayîkirina rewşa Kerkûkê kirin.

Li gor malpera taybet a Serok
Barzanê, îro Sêşem 30.10.2018 li
Selaheddîn, Serok Mesûd Barzanî
pêşwaziya Serokê Komela Komara
Iraqê Se'ed El Cenabî kir.

Di hevdîtinê de, ku Endamê Mek-
teba Siyasî ya Partiya Şu'î (Komu-
nist)a Iraqê Casim El Helfî amade
bû, rewşa siyasî ya Iraq û proseya
pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê xistin
ber behs û guftûgoyê. Her di vê
civînê de, herdû aliyan behsa rewşa
bajarê Kerkûkê kirin û tekez kirin ku
divê rewşa wî bê asayîkirin û Kerkûk
wekî mînaka pêkvejiyana pêkhatên
bajêr bimîne.                      KDP.info

Amerîkayê ragihand, hemû dor-
pêçên ku di serdema rêkeftina etomî
de li ser Îranê hatibûn rakirin, dê
vegerin. Herwiha Serokê Amerîkayê
Donald Trump diyar kir, ku cezayên

wan di rê de ne, gelekî ciddî ne û wê
derbeke mezin li Îranê bixin.

Wezîrê Gencîneyê yê
Amerîkayê Steven Mnuchin ragi-
hand: “300 kesên nû bi giştî 700

kes wê ji lîsta dorpêçên Amerîka li
ser îranê zêde bibin.”

Steven Mnuchin eşkere kir:
“Ewê bi temamî Îranî ji sîstema
Sûîd qut bikin ji bo ku ti patreyeke
neçe nava Îranê de, eger Ewropa jî
kanalên taybet ji bo bazirganiya bi
Îranê re veke, ewê rûbirûyê wan
hewlên Ewropayê jî bibin.”

Herwiha Wezîrê Derve yê
Amerîka ragihand: “Lêxweşbûn ji
bo 8 welatan heye ku nefta Îranê
bikirin, lê heyama lêxweşbûnê 180
roj in, tu welatekî Yekîtiya Ewropa jî
di nav wan welatan de nîne.”

Piştî ragihandina wê biryarê,
Serokê Amerîkayê Donald Trump
ragihand ku cezayên wan di rê de
ne, gelekî ciddî ne û wê derbeke
mezin li Îranê bixin.          KDP.info

Cîgirê Wezîrê Derve yê Rûsya û
Nûnerê Taybet ê Serokê Rûsya ji bo
karûbarên Rojhilata navîn û Bakurê
Efrîqiya (Mikhail Bogdanov) ligel
şandeke PDKê civiya û ragihand ku
Rûsya bi giringî berê xwe dide dîrok
û xebata gelê Kurdistanê û pişte-
vaniyê li daxwazên rewa yên gelê
Kurdistanê dike.

Şandek ji ofîsa pêwendiyên
derve yên PDKê serdana Rûsya kir
bi mebesta beşdariya di konferansa
salane ya partiyên siyasî yên Asya
ku bi (ICAPP) tê naskirin. Şanda
PDKê çendîn hevdîtin pêk anîn û di
konferansa ICAPP de beşdar bû, ku
252 partiyên siyasî yên Asya tê de
beşdar bûn.

Di wê konferansê de, Berpirsê
Ofîsa Pêşwerndiyên Derve yên
PDKê Hoşyar Sîweylî gotarek
pêşkêş kir û tê de behsa êş û
nexweşiyên ku hatine serê gelê Kur-
distanê kir, ku herî dawî Kurdistan
rastî êrîşa hovane ya terorîstên
DAIŞê bû û bi hezaran kes bi destê
wan terorîstan şehîd bûn û bi mily-
onan jî derbider bûn.

Herwiha di gotara xwe de, Hoş-
yar Sîweylî behsa gefa terorîstan li
ser asayişa cîhanî kir û got ku
pêwîst e hevahengeke navdewletî
hebe û hemû alî pêkve rûbirûyî wê
metirsiyê bibin.

Îro Sêşema 30/10/2018an jî,
şanda Partiya Demokrat a Kurdis-
tanê, li avahiya Wezareta Derve ya
Rûsî li Mosko, li gel Cîgirê Wezîrê
Derve yê Rûsya û Nûnerê Taybet ê
Serokê Rûsya ji bo karûbarên Rojhi-

lata navîn û Bakurê Efrîqiya Mikhail
Bogdanov civiya û di wê hevdîtinê
de Hoşyar Sîweylî spasiya piştgiriya
Hikûmeta Rûsya kir ji bo gel û
Hikûmeta Kurdistanê, nexasim jî
piştgiriya Serokmarê Rûsya
Vladîmêr Pûtîn û Wezîrê Karê
Derve yê Rûsya Sêrgî Lavrov bo
Herêma Kurdistanê.

Herwiha di wê hevdîtinê de,
behsa pêwendiyên di navbera Kur-
distan û Rûsya de hat kirin, ku
Rûsya xwedî bandoreke mezin e li
ser asta cîhanê û li Rojhilata Navîn
di warê siyasî û dîplomatîk û leşkerî
de û pêwendiyên Herêma Kurdis-
tanê yên bihêz di warê dîplomatîk û
aborî de ligel Rûsyayê hene û
berdewam hewl dide ku wan
pêwendiyan berfirehtir û bihêztir jî
bike.

Ji aliyê xwe ve, Mikhail Bog-
danov di wê civînê de ragihand ku
Rûsya bi giringî berê xwe dide dîrok
û xebata gelê Kurdistanê û pişte-

vaniyê li daxwazên wan ên rewa
dike. Herwiha pîrozbahî li PDK û
Serok Barzanî kir ji ber serkeftina
PDKê di hilbijartinên Parlamentoya
Kurdistanê û Parlamentoya Iraqê û
hêvî xwest ku pêwendiyên
Hikûmeta Herêma Kurdistanê û
Hikûmeta Iraqê baştir û bihêztir
bibin, ew jî li ser bingeha destûrê

Iraqê û bi wê riyê herdû alî
nakokiyên xwe çareser bikin.

Bogdanov got ku ew ji bo her
alîkariyekê amade ne û Rûsya
dibîne ku rola Hêzên Pêşmerge û
Hikûmeta Kurdistanê di şerê li dijî
terorê pir girîng û bi bandor e.

Di beşeke din a wê hevdîtinê,
behsa enerjî û aboriya Herêma Kur-
distanê hat kirin û Sîweylî ragihand
ku PDK weke mezintirîn partiya
siyasî ya Kurdistanê hemû hevkarî û
asankariyekê dike ji bo vekirina
deriyên nû ji pêwendiyên di navbera
Rûsya û Herêma Kurdistanê de di
hemû waran de.                KDP.info

Serok Barzanî: Divê rewşa Kerkûkê bê asayîkirin

Trump: Cezayên Amerîka dê derbeke mezin li Îranê bixin

Mikhail Bogdanov: Rûsya piştevaniyê
li daxwazên rewa yên gelê Kurd dike
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"Tirkiye rê li ber çareserkirina
k r î z a  S û r i y ê  d i g i r e "

Hevserokê PYDê ragihand di derbarê êrişên Tirkiyê
yên li ser rojhilatê Firatê axivî û got ku Tirkiye rê li ber
çareserkirina krîza Sûriyê digire.

Hevserokê Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) Şahoz
Hesen diyar kir, ku armanca êrîşên Tirkiyê li ser
navçeyên Girê Sipî û Kobanê, parastin û mana DAIŞê
ye. Hesen di berdewamiya axaftina xwe de got, “Eger
sînorek ji êrîşên Tirkiyê re neyê danîn, wê rewşa Sûryê
xirabtir bibe. Êrîşên Tirkiyê yasayên navdewletî binpê
dikin wê bizavên çareserkirina krîza Sûriyê asteng bikin,
lewra divê sînorek ji bo wan êrîşan bê danîn.” 

Artêşa Tirkiyê çend roj berê çend navçeyên derdora
bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê topbaran kir û di
encamê de çend şervanên YPG û hin welatiyên sivîl bûn qur-
banî, herwiha çend rojnamevan jî birîndar bûn.     BasNews

Yekgirtû: Emê bibin opozîsyon
Endamekî serkirdetiya Yekgirtûya Îslamî ya Kurdis-

tanê (Yekgirtû) dibêje, Yekgirtû dê bibe opozîsyon ji ber
ku pêwîstiya Kurdistanê bi opozîsyoneke aktîf heye.

Parlamenterê berê yê Kurdistanê û endamê serkird-
etiya Yekgirtû, Şêrko Cewdet ji BasNewsê re got, me bir-
yar daye em tevlî hikûmeta nû ya Kurdistanê nebin, ji
ber ku em di wê baweriyê de ne pêwîstiya Kurdistanê bi
opozîsyoneka aktîf heye.

Şêrko Cewdet her wiha got, emê bibin beşek ji
opozîsyonê ji ber wê jî divê em xeletiyên xwe bibînin û
rû bi rûyî wan bibin. Eger opozîsyonek bihêz hebe
dikare vê erkê bicîh bîne. Ji nav partiyên siyasî yên Kur-
distanê de, heta niha tenê Yekgirtû bi eşkere gotiye tevlî
hikûmetê nabe.  BasNews

T i r k i y e :  1 9 e m î n  K o n f e r a n s a  
Komeleya Mafê Mirovan tê lidarxistin

Konferansa Konseya Gişti ya Komeleya Mafên Mirovan
ya Tirkiyê, destpêkir. Di 19 mîn Konferansê de, li Tirkiyê bin-
pêkirinên mafên mirovan hate gotûbêjkirin. Konferansa

Komeleya Mafên mirovan li Enqerê  bi tevlîbûna nûner par-
tiyên sîyasî, parlamenter, balyozên welatên, Danîmark, Swêd
û nûnerên rêxistinên sivîl ji Tirkiyê û Ewrûpa, beşdar bûne.

Hevseroka IHDê Ozturk Turdoxan, bi axaftina destpê kir
û got: Li Tirkiyê Rewşa Awarte berdewam dike, êrişên li ser
Kurdan bê navber didomin, girtin û zindanî kirin bû ye jiyana
rojane. Êrişên liser derdorên sivîl li Iraq û Surîyê jî, ji alî desthi-
lata Tirkiyê ve berdewam dikin. Di Konferansê de, taybet liser
pirsgîrêka Kurd hate ziman, ku nabe bi şer bê çareser kirin.
Konferans dê du rojan berdewam bike û di dawîyê de,
daxûyaniya encamî bê ragihandin.             kurdistan24.net

Îro du sal li ser girtina hevserokê berê yê HDP'ê
Selahedîn Demîrtaş re derbas dibin. Demîrtaş roja 4'ê
Mijdarê ligel 12 parlamenterên HDP'ê hat binçavkirin
û vê yekê weke 'Derbeya 4'ê Mijdarê' binav dike.

Demîrtaş ji ajanseke nêzî PKK'ê re axivî û diyar kir,
tiştê AKP'ê bi pêvajoya aştiyê xwestiye ew e, îradeya
gelê Kurd bidest bixe, vê carê bi girtinan dest bi tes-
fiyekirin û zextan kir.

Selahedîn Demîrtaş anî ziman, ew nehatine girtin,
belkî bi şev avêtine ser mala 12 parlamenteran û ew
hatin revandin.

Demîrtaş got, dixwestin em hemû birevin derveyî
welat û rêveberên HDP'ê yên mane jî belav bikin. Di
vê derbarê de Demîrtaş wiha dibêje: "Du rê li pêşiya
me hebûn, yan berxwedan an jî xweradestkitin. Me jî
berxwedan hilbijart."

Demîrtaş diyar kir ku wî ti carî daxwaza azadkirinê
nekiriye û got, "Ez ne girtî me, ez dîlekî siyasî me. Yê
biryara girtina min daye û yê biryara azadkirinê jî bide,

ne dadgeh e. Dadgeh nikarin biryara azadkirina min
bidin."

Selahedîn Demîrtaş roja 4'ê Mijdara 2016'an ligel

12 parlamenterên din hatin binçavkirin û biryara girti-
na 9 parlamenteran hat dayîn.          kurdistan24.net

Serokê Encûmena Sûriya
Demokratîk ragihand Amerîkayê
fişar xistiye ser Tirkiyê ku êrişên li

ser herêmên rojhilatê Tirkiyê
rawestîne. Serokê Encûmena
Sûriya Demokratîk Riyaz Dirar ji
BasNewsê re axivî. Dirar pey-
maneke di navbera Tirkiye û Sûriyê
de bibîr xist û got, “Tirkiyê sala
1998an rêkeftinek li gel rejîma Hafiz

Esed çêkir û li gor wê rêkeftinê
Tirkiye dikare her dem bi hinceta
parastina sînorên xwe ta 5 kîlome-

treyan bi nav xaka  Sûriyê de biçe.”
Serokê Encûmena Sûriya

Demokratîk diyar kir ku hêza
amerîkî û HSDê a hevbeş li ser
sînor çavdêriyê dike û dewriyê pêk
tîne, lê heta niha bandorek
çênekiriye û heta niha jî artêşa

Tirkiyê li ser bordûmankirina
herêmên rojhilatê Firatê berdewam
e. Riyaz Dirar destnîşan kir ku qet
ti vebijêrkek li ber Ameîrka nemaye
jibilî xistina fişarê bo ser Tirkiyê ku
êrişên xwe rawestîne. Ji ber ku
armanc ew e em sînoran biparêzin
û DAIŞ û rêxistinê mîna wê ji
herêmê paqij bikin û her têkoşîna li
dijî van rêxistinan berdewam bikin.

Dirar axaftina xwe wiha
domand: “Rêkeftina sêqolî ya di
navbera Îran, Rûsya û Tirkiyê de
bo wê yekê ye ku Enqere bikare
Washingtonê îstîfsaz bike û li aliyê
din bikarin Encûmena Sûriya
Demokratîk nêzikî rejîma Esed
bikin. Di rastiyê de em amade ne
guftugoyê li gel rejîma Esed bikin
lê ne bi vî şêwazî.”

Ev maweyê 5 roj in artêşa
Tirkiyê herêmên rojhilatê Firatê
bordûman dikin û di encamê de
hejmareke şervan û xelkê sivîl
şehîd bûne.                    BasNews

Berpirsên rêveberiya Şingalê
ragihandin ku piştî biryar dan veg-
erin Şingalê û karê xwe li wir bikin,
lê çekddarên PKKê û Heşda Şeibî
astengî ji wan re derxistin û nehiştin
karê xwe bikin.

Piştî dagîrkirina Kerkûk ji aliyê
çekdarên Heşda Şeibî ve, wan çek-
daran çend navçeyên din ên Kurdis-
tanî û di nav de jî Şingal dagîr kirin,
lewma jî rêveberiya Şingalê biryar
da ku li Şingalê nemîne û di bin
deselata çekdarên dagîrker de kar
nekin. Lê îro wê rêveberiyê biryar da
ku vegerin Şingalê û hewl bidin
rewşa Şingalê bugherin, lê çekdarên
PKK û Heşda Şeibî astengî ji wan re
derxistin û nehiştin karê xwe bikin.

Derbarê wê yekê de,
Qaymeqamê Şingalê Mehma Xelîl ji
malpera KDP.info re ragihand: “Em
hemû hewlên xwe didin ku em biçin
nava Şingalê, lê çekdarên Heşda
Şeibî û PKK rêgiriyê li me dikin û
nahêlin rêveberiya şeriî û rewa ya
Şingalê derbasî Şingalê bibe û karê
xwe bike.”

Mehma Xelîl wiha got: “Li deriyê
bajar em sekinandin, ku PKK û
Heşda Şeibî hêzeke mezin şandin
pêşiya me û nehiştin ku em derbasî

Şingalê bibin.”
HevdemSerokê Encûmena

Qezaya Şingalê Weyis Nayif ji
malpera KDP.info re ragihand: “PKK
û Heşda Şeibî bi hêzeke mezin li
deriyê Şingalê hatin pêşiya me û
nehiştin ku em vegerin nava Şin-
galê.”

Nayif wiha got: “PKK û Heşda
Şeibî hêzeke mezin şandine pêşiya
me û ew hêz nahêlin ku rêveberiya
şeriî ya Şingalê derbasî bajêr bibe,

tevî ku ew hêzên ku niha li wir in,
neşeriî ne.”

Weyis Nayif wiha domand: “Em
bi biryara Hikûmeta Iraqê û Encu-
mena Parêzgeha Mûsilê vegeryane
Şingalê, lê ew hêzên li wir rêzê li vê
biryarê nagrin û valahiyeke siyasî û
ewlehî li wî bajêrî heye.”    KDP.info
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Demîrtaş: Dadgeh nikare biryara azadkirina min bide

"Amerîkayê fişar xistiye ser Tirkiyê ku êrişan rawestîne"

PKK û Heşda Şeibî  nahêl in  
rêveberiya Şingalê karê xwe bike

DAIŞê elektrîka bajarokekî Kerkûkê bi temamî qut kir!
Çekdarên rêxistina terorîst a DAIŞê elektrîka bajarokê Kerkûkê Hewîce bi temamî qut kir. Li gor zanyariyên

berdest, du roj berî naha çekdarên DAIŞê du stûnên veguhestina elektrîkê yên nêzîk gundê Seyhe yê başûrê
rojavayê Kerkûkê teqandin û ji ber wê teqînê jî karmendekî elektrîkê jiyana xwe ji dest da. Ji ber teqîna wan stû-
nan, elektrîka bajarokê Hewîce, gund û deverên derdora wê bi temamî qutbûn û heta naha jî hikûmeta Iraqê ew
pirsgirêk çareser nekiriye.  BasNews
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Endamê rêveberiya YNKê
Rehberê Seyîd Îbrahîm amaje bi wê
yekê dike ku peyvendiyên navbera

PDKê û YNKê asayî bûne û ji ber
payeya serokkomariyê em
peyvendiyên xwe yên li gel PDKê
têknadin.

Endamê rêveberiya YNKê
Rehberê Seyîd Îbrahîm ji BasNewsê
re ragehand: ‘’Ji ber payeya

serokkomariyê birayên PDKyî, hin
gazind û rexneyên wan li me hebûn,
lê naha peyvendiyên me asayî ne û
ti pirsgirêkekî me tineye.’’

Herwaha diyar kir ku PDK û YNK
salên dûr dirêje li gel yek bi hevbeşî
kabîneyên hikûmeta herêma Kurdis-
tanê birêve dibin, ji ber wê ‘’YNK ti
demekî dest ji PDKê bernade, ji ber
ev welat bê YNK û PDKê birêve
naçe.’’

Rehberê Seyîd Îbrahîm got ewên
ku behsa pirsgirêkên navbera PDKê
û YNKê dikin, tenê propagandayê
dikin û diyar kir: ‘’Ji ber peyvendiyên
me li gel PDKê asayî ne, bê guman
belav kirina wan propagandayan
xizmetê ji neyarên gelê kurd re
dike.’’ 

Rehberê Seyîd Îbrahîm got, ji bo
payeya serokkomariyê YNK
peyvendiyên xwe li gel PDKê têknade,
ji ber ‘’Rewşa herêma Kurdistanê
pêwîstiya xwe bi yekdengî û yekrêziya
zêdetir a di navbera partî û aliyên
siyasî heye, bê guman PDK û YNK bi
rêya pêkanîna kabîneya nû ya
hikûmeta herêma Kurdistanê ve,
hewla çareser kirina pirsgirêkên civakî
yên xelkê Kurdistanê didin.’’ BasNews

Şandeke PDKê ligel Nûnerê
Serokê Rûsya Mikhail Bogdanov
civiya û daxwaz ji Rûsya kir ku zêde-
tir alîkatiya Herêma Kurdistanê bike
û pêwendiyên wan bihêztir bibin.

Îro Sêşema 30/10/2018an, şan-
deke Partiya Demokrat a Kurdis-
tanê, li avahiya Wezareta Derve ya
Rûsî li Mosko, li gel Cîgirê Wezîrê
Derve yê Rûsya û Nûnerê Taybet ê
Serokê Rûsya ji bo karûbarên Rojhi-
lata navîn û Bakurê Efrîqiya (Mikhail
Bogdanov) civiya.

Piştî kombûnê, berpirsê
pêwendiyên derve yê Partiya
Demokrat a Kurdistanê Hoşyar
Sîweylî, ji Kurdistan24ê re ragihand,
ku wan hez dikir vê civînê li gel Bog-
danov lidar bixin, ji ber ku ew kesekî
şareza ye li ser rewşa Kurdistanê û
dostekî nêzîk ê Kurdistanê û PDKê
ye. Hoşyar Sîweylî diyar kir, ku
pêwendiyên dîrokî di navbera Rûsya
û Kurdistanê de hene û wan ji Nûn-
erê Serokê wî welatî xwest ku
Hikûmeta Rûsî bêtir alîkarî û pişte-
vaniya Herêma kurdistanê bike. Her-

wiha Sîweylî got: “Me ji Rûsya xwest
ku zêdetir alîkariya Herêma Kurdis-
tanê bike û pêwendiyên xwe yên
abûrî û siyasî li gel Kurdistanê
bihêztir bike û weke Amerîka û Çînê
avahiyeke mezintir ji kunsulxaneya
xwe re li Hewlêrê ava bike.”

Derbarê pêwendiyên abûrî û
baziragnî navhatî zelal kir, ku niha

herdu kompaniyên girs ên Rûsî
(Rosneft û Gazprom) li Herêma Kur-
distanê di warê petrol û gazê de
veberhênaneke mezin dikin û got:
“Me daxwaz kir ku hejmara xwen-
dekarên Kurd li Rûsya bê zêdekirin
û lez di vekirina Sentera Barzanî de
bê kirin, ku biryar e li Mosko bê
vekirin.”                             KDP.info

Herçiqasî dewleta Tirkan îdîa
bike ku xelkê Kobanê û Girê Spî
dixwazin PYDê ji wir derkeve û
artêşa Tirkan here wir, welatiyên van
herdu bajarên Rojavayê Kurdistanê

êrîşên Tirkan protesto kirin.
Hejmareke mezin ji xelkê

Kobanê û Girê Spî bi rêya
xwepêşandaneke girseyî, nerazîbû-
na xwe li hember gef û destêwer-

dana Tirkiyê nîşan dan û daxwaz
kirin ku Hevpeymaniya Navdewletî
rê li ber derketina her êrîşekê bigire
ku Tirkiyê dixwaze li dijî rojhilatê
Featê bimeşîne. Li Kobanê, Girê Spî
û çend deverên din ên Rojavayê
Krudistanê, hêzên bejahî yên
Amerîkayê dest bi çavdêriya tevgera
leşkerî li ser sînorê bi Tirkiyê re
kirine, ew hêz bi hevalbendiya YPGê
li ser sînor digere.

Li bajarê Kobanî yê Rojavayê
Kurdistanê xwepêşandanek dijî top-
barana ser gundên Kobanê û êrîşa
pêşbînîkirî ji aliyê Tirkiyê ve hat kirin.
Xwepêşanderan daxwaz ji
Amerîkayê kirin ku divê pişta hevpey-
manên xwe YPG-HSDê di şerê dijî
DAIŞê de bigire û herwiha divê ew
piştgîriya Tirkiyê neke. PeyamaKurd

B e r d e v k ê  Y N K ê  d e r b a r ê  
pêkan îna  h ikûmeta  herêma 
Kurdistanê de daxuyaniyek da!

Berdevkê fermî yê YNKê Seidî Ehmed Pîre derbarê
pêkanîna hikûmeta nû ya herêma Kurdistanê helwêstê
fermî yê partiya xwe ragehand.

Seidî Ehmed Pîre ji malpera fermî ya YNKê re rage-
hand, dema ku aliyên Kurdistanê li ser hikûmeta
piranîbûnê yan jî li ser hikûmeta binke berfireh yek deng
bin, YNK jî dê pêşwazî li wê yekdengiyê bike û pirsgirêk
tineye, ‘’Alî kîjanê baş dibînin em jî dê li gel bin.’’

Seidî Pîre ragehand, li gor egera pêkanîna hikûmeta
binke berfireh a herêma Kurdistanê her partiyek li gor
îstîqaq û mafê xwe dikare beşdariya hikûmeta nû ya
herêmê bike û YNK jî ti partiyekî veto nake.’’ Berdevkê
YNKê diyar kir, eger xelk û partiyên Kurdistanî hikûmeta
binke berfireh baş nabînin, YNK jî wê baş nabîne û ‘’Eger
baş nîne emê çima berdewam bikin.’’               BasNews

Amerîka efserekî dema rejîma 
Beisê bo wezîrê  berevaniyê 
I r a q ê  d i k e  n a m z e d !

Gotegotên diyar kirina rêveberekî rejîma Beis a Iraqê,
wek wezîrê berevaniya nû ya Iraqê belav dibin.

Li gor nûçeya çapemeniya Iraqê, artêşa Amerîkayê
pêşneyar kiriye wezîrê bazirganiya rejîma Beis Lîwa
Rukin Mihemed Mehdî Salih bibe wezîrê berevaniya nû
yê Iraqê. Li gor çapemeniya Iraqê, Lîwa Rukin Mihemed
Mehdî Salih, ew pêşneyara artêşa Amerîkayê red kiriye,
piştre konsolxaneya Amerîkayê ya li Hewlêrê heman
pêşneyar ji wî fermandarê berê yê rejîma Beis re kiriye.

Mihemed Mehdî Salih (sunne ye) ku naha li Urdinê
rûdinê û mamostayê zankoyê ye, fermandarekî leşkerî yê
rejîma Beis bû û di sala 1987ê heta 2003ê jî wezîrê bazir-
ganiya Iraqê yê dema rejîma Beis bû.                BasNews

L i  A w r û p a y ê  k u ş t i n a  
rojnamevanan zêde dibe

Li gor rêjeyên
UNESCO yê ji her 4
rojan carekî yek roj-
namevanekî bi sede-
ma karê xwe tê kiştin.
Kuştina rojname va -
nan herî zêde li
welatê Meksîkayê dibe.

UNESCO (Rêxistina çand û Zanistê) ku rêxistineka bi
ser Neteweyên Hevgirtî ve ye, temsîlkariya wê ya
Almanya di roja “sûcên ku li dijî rojnamevanan tênkirin
bila bê ceza nemînin” de ragihand ku rojnamevan bi
êrîşan dikin hedef. Di beyanê de hat gotin ku ji sala
2006an heya 2017an 1010 rojnamevan hatine kuştin. Ji
van cînayetan tenê %10 hatine zelalkirin.  PeyamaKurd

Rojhilat – Li Kirmaşanê kolberek 
hat  kuşt in û 2 j î  b ir îndar bûn

Li herêma
Kirmaşan ya
Rojhilatê Kur-
distanê kol-
berek ji aliyê
pasdarên Îranê
ve hat kuştin.

Li gorî
malpera Hen-

gaw, îro danê sibê li devera Selas Bawecanî ya Kir-
maşanê, komek kolberên kurd rastî êrişa pasdarên Îranê
hatin. Li gorî agahiyan, di wê rûdanê de kolberek bi nave
Birûmend Behramî hat kuştin û du kolber jî birîndar bû.
Navê yekê Erkan Behramî û navê yê din jî Hişyar
Nemamî ye û niha li nexweşxaneya bajarê Selas Bawe-
canî tên dermankirin.                                     BasNews

Y N K :  J i  b o  s e r o k k o m a r i y ê  e m  
peyvendiyên xwe yên li gel PDKê têknadin!

PDK: Me daxwaz ji Rûsya kir ku zêdetir
alîkariya Herêma Kurdistanê bike

Xelkê Kobanê û Girê Spî
êrîşên Tirkan protesto kirin
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H e v s e r ok ê  P Y D :  T i r k iy e  
bizava parastina DAIŞê dike

Hevserokê PYDê Şahoz Hesen ragihand, ku êrîşên
Tirkiyê rê li ber çarekirina kirîza Sûryê digire armanc û
mebesta Tirkiyê mana DAIŞê ye. Şahoz Hesen diyar kir,

ku armanca êrîşên Tirkiyê li ser navçeyên Girê Sipî û
Kobanê, parastin û mana DAIŞê ye.

Hesen got jî: Heger sînorek ji êrîşên Tirkiyê re neyê
danîn, wê rewşa Sûryê xirabtir bibe.

Navhatî zelal kir, êrîşên Tirkiyê yasayên navdewletî
binpê dikin û got: Êrîşên Tirkiyê wê bizavên çarekirina
kirîza Sûryê asteng bikin, lewra divê sînorek ji bo wan
êrîşan bê danîn. Di çend rojên derbasbûyî de, Artêşa
Tirkiyê çend navçeyên derdora bajarê Kobanê yê
Rojavayê Kurdistanê topbaran kir û di encamê de çend
şervanên YPG û hin welatiyên sivîl bûn qurbanî, herwiha
çend rojnamevan jî birîndar bûn. kurdistan24.net

Alîkarê Wezîrê Karên Derve yê
Tirkiyeyê di ziyareta Washingtonê
careke din daxwaz ji Amerîkayê kir
ku piştgiriya YPGê bi dawî bike. Di
daxuyaniya Wezaretê de hat dest-
nîşankirin ku Onalê Alîkarê Wezîrê
Karên Derva di 1-2yê mijdarê da
Amerîka ziyaret kir bi Davîd Haleyê
Misteşarê Wezareta Karên Dervay
ya Amerîkayê û John Roodê Mis-
teşarê Wezareta Parastina ya
Amerîkayê re hevdîtin kir. Di dax-
uyaniyê da hat diyarkirin ku di
hevdîtinan de li ser îmkanên zêdeki-
rina hevkariya li herêmê û mijarên
herêmî yên di navbera herdu wela-
tan da sekinîn, di vê çarçoveyê da
mekanîzmayên çalakkirina hevk -
ariya halê hazirî nirxandin.

Di hevdîtinan da hat gotin ku ji
ber destpêkirina dewriyeyê hevpar
a nexşerêya Minbicê ya ku wezîrên
karên derva yên herdu welatan li
ser mitabiq man memnun in, aliyê
Tirkan bal kişandin ser pêkanîna
hemû gavên nexşerêyê.

Di daxuyaniyê da wiha hat gotin:
"Di vê çarçoveyê da ji bo îstiqrar

û aştiya li Sûriyeyê were tesîskirin û
ji bo ewlekariya neteweyî ya
Tirkiyeyê lazim dike ku Amerîka

angajmana bi YPGê bi dawî bike.
YPGê çend roj berê li sînorê me
xabetên provokatîf meşand li ser vê
bersiv hat dayîn. Li dervayê sînorê
me kî xebatên terorê bimeşîne em ê
destûrê nedinê. Wekî mayîn me
carekî dîsa hesasiyetên xwe yên
der barê FETOya serkeşê wê li

Amerîkayê da dubare kirin û got ku
li benda gavên werin avêtin in."

Tirk ev çend sal in ji Amerîkayê

vê daxwazê dikin û herî dawîn
gotibûn eger YPG ji Minbicê
dernekeve ew dê wê derxin. Herwi-
ha ji bo êrişa rojhilatê Firatê jî
gotibûn ewê YPGê ji wir derxin. Ji
aliyê din ve jî li ber Amerîkayê
digerin ku piştgiriya xwe bi dawî
bîne.                        PeyamaKurd

Cotkarên êzîdî yên ku piştî çend
salan koçberî vegeriyane ser erd û
warê xwe, ji ber Heşda Şeibî nikarin
zeviyên xwe biçînin. Beşek ji xelkê
Şingalê, yên ku ji ber êrişên DAIŞê û
Heşda Şeibî koçber bibûn, veg-
eriyane ser erd û warê xwe lê rastî
astengiyên cur bi cur tên. Hinek ji wan
kesên ku rastî astengiyan tên, cotkar
in.Cotkarekî êzîdî, ku ev demek kurt e
vegeriyaye Şingalê, bi naê Celal ji
BasNewsê re got, berê me ji ber
DAIŞê nedikarî zeviyên xwe biçînin
niha jî em ji ber Heşda Şeibî nikarin.

Celal her wiha got, çekdarên
Heşda Şeibî nahêlin em tovên
genim ji derve bînin, bacê ji me dis-
tînin. Eger em zeviyên xwe neçînin
pez û dewarên me dê telef bibin.

Wî cotkarê êzîdî daxwaz ji aliyên
pêwendîdar kir ku arîşeya wan

çareser bikin da ku bikarin jiyana
xwe birêve bibin.               BasNews

Li Xaneqînê çekdarên DAIŞê
careke din êrişî xaleke kontrolê ya
polîsê federal kir û di encamê de
hejmareke polîsan birîndar bûn.

Jêderekî li nav polîsê Xaneqînê

ji BasNewsê re ragihand ku çek-
darên DAIŞê êrişî xaleke kontrolê
ya polîsê federal kir û di encamê de
şer û pevçûnê di navbera herdu
aliyan de rû da.

Wî jêderî ku nexwest navê wî
bê aşkerakirin got, “Di encama wî
şerî de 3 polîs û hemwelatiyek
birîndar bûn.”

Di maweyê sê rojan de DAIŞê
du caran êrişî qebrê Bavê Mehmûd
kir ku kesayetekî Kurdên Kakeyî
ye. Cara yekem bi teqandina
bombeyekê kesekê canê xwe ji
dest da û hejmarek jî birîndar bûn.
Di teqîna duyem de jî beşeke wê
qebrê hat rûxandin.”

Piştî xiyaneta 16ê Cotmehê û
dagirkirina wan herêma ji aliyê
Heşda Şeibî û artêşa Iraqê ve,
rewşa emnî ya Xaneqîn û herêmên
din ên Kurdistanî xerab bû. Rûnişt-
vanên wan herêmên Kurdî
daxwaza vegera hêzên Pêşmerge
bo wan herêman dikin.    BasNews

Li gorî hin jêderên xwecihî li gundewarê Dêra Zorê,
çekdarên DAIŞê êrîşî hejmarekê ji bingehên Hêzên
Sûrya Demokrat li devera Ce'abî ya nêzîkî bajarokê
Hecîn li rojhilatî Dêra Zorê kirin û şer di navbera herdu
aliyan de, heya nîvroya îro berdewam bû.

Di hefteya derbasbûyî de, Çavdêrgeha Sûrî ji bo
Mafên Mirovan ragihand, ku rêxistina DAIŞê êrîşî
xalên Hêzên Sûrya Demoqrat li rojhilatê Dêra Zorê kir
û di encamê de, 68 şervanên HSDê jiyana xwe ji dest
dan û bêtirî 100 şervanên din jî birîndar bûn. Di rojên
derbasbûyî de jî, piştî ku Artêşa Tirkiyê hin navçeyên

ser bi Kobanê û Girê Sipî ve li Rojavayê Kurdistanê
topbaran kir, HSDê ragihand, ku wan êrîşên xwe li dijî
çekdarên DAIŞê rawestandiye.           kurdistan24.net

Tirk ji bo PYDê li ber Amerîkayê digerin

Cotkarên êzîdî: Heşda Şeibî
nahêle em zeviyên xwe biçînin

Çekdarên DAIŞê li Xaneqînê êrişeke din jî pêkanî

DAIŞê êrîşî bingehên HSDê li gundewarê Dêra Zorê kir

A d i l  E b d u l m e h d î  d e s t  b i  
hilweşandina biryarên Ebadî kir

Serokwezîrê Iraqê biryar da lêpirsîn û dozên ku
hikûmeta Heyder Ebadî li dijî xwepêşanderên Besra li
dadgehê vekiribû vekişîne.

Çalakvanê medenî yê li Besre Muntezr Kerkûkşî ku di
kombûna Adil Ebdulmehdî û çalakvan û kesayetên ser-
bixwe yên parêzgeha Besra amade bûbû, ragihand: “Me
çend daxwaz pêşkêşî Adil Ebdulmehdî kirin ku tê de
kêşeyên parêzgeha Besra tê de bûn. Serokwezîr Ebdul-
mehdî jî biryar da hemû lêpirsîn û dozên ku li dijî
xwepêaşnderan hatine vekirin vekişîne.”

Di meha Tîrmeha borî de li parêzgeha Besra û gelek
deverên din li dijî hikûmeta Ebadî xwepêşandan pêk
hatin.   Xelkê Besra hejmareke zêde ya baregehên
Heşda Şeibî û konsolxaneya Îranê ya li wê herêmê şewi-
tand. Herwiha di êrişa çekdarên Iraqê de gelek kes hatin
kuştin û birîndarkirin.  BasNews

T i r k i y e  d a x w a z a  b i d a w î a n î n a  
pêwendiyên ligel YPG ji Amerika dike

Hikûmeta Tirkiyê radigihîne: Dawîkirina pêwendiyên
Amerîka û YPGyê ji bo ewlekariya netewî ya Tirkiyê
pêwîstiyek bingehîn e. Di nav 2 rojên dawî de şandeyeke

Tirkiyê di pêşengtiya Cigîrê Wezîrê Derve yê Tirkiyê Sedat
Onalî de serdana Amerîkayê kiribû û digel berpirsên wî
welatî kom bûbûn. Di derbarê naveroka wê serdanê de
Wezareta Derve ya Tirkiyê daxûyaniyek belav kir û da
zanîn ko şandeya wan ji berpirsên Amerîkayê re gotiye,
dawîkirina pêwendiyên Amerîka û YPGyê ji bo ewlekariya
netewî ya Tirkiyê pêwîstiyek bingehîn e.  Şandê herwiha
giringiya cihbecihkirina nexşerêya Minbicê jî aniye ziman.
Beriya 2 rojan Tirkiye û Amerîka li Minbicê dest bi gera
hevpar kiribûn.  kurdistan24.net
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И р а к с к и й
парламент обсудит
кризис в Киркуке

Ожидается, что новый парламент Ирака вскоре
обсудит ситуацию в Киркуке на специально посвя-
щенной этой теме сессии. Об этом сообщил спикер
парламента Башир Хаддад. Спорная курдская про-
винция Киркук стакивается с проблемами безопасно-
сти с тех пор, как она была занята иракской армией и
проиранскими боевиками "Хашд аш-Шааби"  в октяб-
ре 2017 года в ответ на референдум о независимости
Курдистана.

По словам Хаддада, новый премьер-министр
Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал в течение трех
месяцев разрешить кризис в Киркуке. "Кроме того, у
нового правительства Ирака есть план по решению
вопросов, связанных с Синджаром [езидский район на
севере Ирака], в надежде нормализовать ситуацию
там", - сказал спикер парламента. "Мы считаем, что
нынешнее правительство Ирака отличается от преды-
дущего", - сказал Хаддад, выразив оптимизм в отно-
шении будущего Киркука, Синджара и других спорных
курдских территорий Ирака.                      kurdistan.ru
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Турецкий суд обвинил в "при-
частности к деятельности терро-

ристической группы и пропаганде
терроризма" турецкого курда,
который в рядах сил пешмерга
Иракского Курдистана несколько
лет сражался против "Исламско-
го государства" (ИГ).

В середине 2014 года терро-

ристическая группировка ИГ
вторглась в Ирак и в некоторые

районы Курдистана из Сирии.
Войска пешмерга, поддержанные
возглавляемой США коалицией,
смогли противостоять террори-
стам и защитить земли Иракского
Курдистана и спорные курдские
территории Ирака. Именно с их

побед началось поражение ИГ в
Ираке, поскольку пешмерга уда-
лось разрушить миф о непобеди-
мости исламских террористов.

Джиян Тимурташ, курдский
гражданин Турции из города
Диярбакыр, как и многие другие
граждане стран мира, вызвался
бороться с ИГ в рядах пешмерга.

29 октября в интервью "Kurdis-
tan24" его адвокат Несет Гирасун
сообщил, что турецкие власти
утверждают, что Тимурташ
является "террористом" и должен
быть заключен в тюрьму на срок
до 17,5 лет. 

"Его считают членом РПК", -
объяснил адвокат, используя
аббревиатуру турецкой "Рабочей
партии Курдистана", которую
Анкара считает террористиче-
ской организацией, и члены кото-
рой также сражались против ИГ в
Ираке и Сирии.         kurdistan.ru

Сирийский режим планирует
использовать возможную воен-
ную конфронтацию между турец-

кой армией и сирийскими курд-
скими "Отрядами народной само-
обороны" (YPG) на востоке Евф-
рата, чтобы занять курдские горо-
да Камишлы и Хасаку. Об этом
сообщил источник агентства
"BasNews". 30 октября президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что он готов "в ближай-

шем будущем" начать крупномас-
штабную военную операцию по
вытеснению сирийских курдских

войск на востоке Евфрата в
северной Сирии. "Мы готовы уни-
чтожить террористическую струк-
туру к востоку от Евфрата. Мы
завершили подготовку к этому
вопросу. В ближайшем будущем
мы загоним террористическую
организацию в угол посредством
масштабной и эффективной опе-

рации", - сказал Эрдоган.  По дан-
ным источника "BasNews", за
последние две недели сирийский
режим направил большое количе-
ство войск в район аэропорта
Камишлы в рамках подготовки к
возможным событиям. Источник
утверждает, что сирийские власти
планируют использовать возмож-
ное нападение Турции на Гире Спи
(арабское название - Тель-Абьяд)
и Кобани, чтобы переместить свои
силы и взять под контроль Хасаку
и Камишлы, подконтрольные YPG.

Отвечая на вопрос о реакции
возглавляемой США коалиции,
присутствующей в этих районах, и
помогающей курдским силам в их
войне против "Исламского госу-
дарства" (ИГ), источник заявил,
что коалиция еще не определила
свою позицию в этой войне слов.
При этом курды обеспокоены мол-
чанием коалиции и опасаются, что
она может остаться безразличной,
как это было, когда Анкара напала
на сирийский курдский Африн в
начале этого года.        kurdistan.ru

Лидеры племен южной ирак-
ской провинции Басра заявили в
четверг, 1 ноября, что они наме-
рены провести референдум о
независимости, если правитель-
ство в Багдаде продолжит игнори-
ровать нужды провинции, и не
предоставят ее представителям
хотя бы одну министерскую долж-
ность в новом правительстве.

В их заявлении отмечается,
что для достижения прав населе-
ния провинции могут быть пред-
приняты любые возможные сред-
ства, в том числе проведение
референдума о независимости.

Сообщается, что Иран оказы-
вает давление на нового иракско-
го премьер-министра Адиля
Абдул-Махди, вынуждая его пре-
доставить одну или две мини-
стерские должности представите-
лям Басры, чтобы успокоить

жителей и не дать им повод воз-
обновить демонстрации, длив-
шиеся  несколько месяцев.

Жители Басры возмущены
отсутствием основных государст-
венных услуг, включая чистую
питьевую воду и электроэнергию,

а также отсутствием рабочих
мест и высоким уровнем корруп-
ции. В ходе демонстраций были
убиты и ранены сотни людей. 120
000 человек получили отравления
в результате употребления
загрязненной воды.    kurdistan.ru

Подача нефти Киркука остановлена 
из-за повреждения трубопровода

Источник в иракской государственной нефтяной
компании "SOMO" сообщил о перекрытии потока
сырой нефти с месторождений Киркука из-за трещи-

ны, обнаруженной в магистральном трубопроводе.
По словам чиновника, которого цитирует "Reuters",
это не повлияет на экспорт нефти.

Согласно сообщению, причиной повреждения
трубопровода может быть попытка контрабанды
нефти. Ведется расследование. По указанному тру-
бопроводу перекачивалось 12 000 баррелей в сутки.
Ожидается, что он будет возвращен в эксплуатацию
в течение 36 часов.                              kurdistan.ru

С Д С  п р е к р а т и л и  о п е р а ц и и  п р от и в  И Г  в  
Восточной Сирии из-за угрозы турецких атак

В основном курдские "Сирийские демократиче-
ские силы" (СДС) заявили вечером 31 октября, что
временно прекращают свои военные действия про-
тив "Исламского государства" (ИГ) в Сирийском
Дейр-эз-Зоре из-за недавних угроз президента Тур-
ции атаковать сирийский курдский город Кобани.

Заявление цитирует "Channel NewsAsia".

Командование СДС отметило, что угроза турец-
кого наступления "привела к временной остановке"
действий против террористов ИГ в Сирии, а "про-
должение этих нападений приведет к длительной
остановке нашей военной кампании [против
"Исламского государства"]". Поддерживаемые США
курдские вооруженные силы также призвали между-
народное сообщество остановить готовящееся
наступление Анкары. kurdistan.ru

КРГ осудило террористическую 
а т а к у  в  Х а н а к и н е

Р е г и о -
н а л ь н о е
правитель-
ство Курди-
стана (КРГ)
выступило с
осуждением
т е р а к т а ,
совершен-
ного 30
октября в
районе Ханакин иракской провинции Дияла.

Пресс-секретарь КРГ Сафин Дизайи также выра-
зил соболезнования членам семей жертв и пожелал
быстрого восстановления раненым.

По меньшей мере две женщины были убиты, а
еще 11 человек получили ранения в результате
взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ)
возле храма в центре Ханакина. Ответственность
за нападение взяло на себя "Исламское государст-
во" (ИГ).

Как отметил Дизайи, увеличение числа преступ-
лений и терактов в спорных курдских районах
Ирака свидетельствует о насущной необходимости
нормализации ситуации. kurdistan.ru

Анкара обвинила в терроризме человека,
сражавшегося против ИГ в рядах пешмерга

Источник: Дамаск готов использовать возможную
а т а к у  Т у р ц и и  н а  В о с т о ч н ы й  Е в ф р а т

Жители Басры угрожают провести референдум о независимости,
если Багдад продолжит  игнорировать их  требования
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Курдский кикбоксер завоевал золотую 
м е д а л ь  н а  ч е м п и о н а т е  в  Г р е ц и и

Курдский кикбоксер Ребин Фазил завоевал золо-
тую медаль на чемпионате WKU Wold в Греции. Как

сообщает "Pishti News", Фазил соревновался в катего-
рии до 65 кг.

Курдская команда принимает участие в соревнова-
ниях WKU, проходящих в Афинах, вместе с 40 други-
ми командами. В чемпионате состязаются в общей
сложности 1070 спортсменов.                   kurdistan.ru

Ущерб от наводнения в Курдистане 
о ц е н е н  в  6 , 7  м л н .  д о л л а р о в

Управление гражданской обороны района Соран
Иракского Курдистана оценило ущерб от  недавнего
наводнения в 6,7 миллионов долларов.

Началь-
ник управле-
ния Имад
К а н а а н
с о о б щ и л ,
что потока-
ми воды
б ы л и

повреждены несколько десятков объектов государст-
венной и частной собственности, а также обществен-
ные объекты. 

Он отметил, что команды гражданской обороны
реагируют на неотложные потребности  пострадавших
семей в течение последних пяти дней. kurdistan.ru

В результате дорожно-транспортных происшествий 
ежемесячно в  Курдистане погибают 50  человек

По меньшей мере 50 человек каждый месяц поги-
бают в результате дорожно-транспортных происше-
ствий в Иракском
Курдистане. Об
этом заявил пред-
ставитель Гене-
рального управ-
ления  дорожной
полиции Курди-
стана Ризгар Али.

"В период с
января по сентябрь этого года в регионе Курдистан
было зарегистрировано 2900 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых погибло в общей
сложности 420 человек", - сказал он, добавив, что
всего пострадавших за этот период - более 3000 чело-
век.

"До 70% несчастных случаев происходит из-за
высокой скорости", - сказал чиновник.       kurdistan.ru

В Махмуре убиты 19 боевиков ИГ
По меньшей

мере 19 боевиков
"Исламского госу-
дарства" (ИГ)
были убиты 1
ноября в результа-
те авианалета сил
воз гл а вл я е м о й
США международ-

ной коалиции недалеко от Махмура, к юго-западу от
Эрбиля. Иракская федеральная полиция заявила,
что обладает разведывательной информацией о
присутствии террористической группы на спорных
курдских территориях Ирака, в частности - в районе
Каработк в Махмуре.

После того, как воздушная атака самолетов коа-
лиции была завершена, иракские силы обнаружили
тела 19 боевиков, а также склад оружия. kurdistan.ru

Парламент Иракского Курди-
стана 31 октября провел свое
заключительное заседание
перед приходом новых законо-
дателей пятого созыва.

В ходе заседания замести-
тель спикера парламента Джа-
фаар Эмники проинформиро-
вал депутатов об итогах работы
парламента и парламентских
комитетов, а также о ратифици-
рованных законах.

Пятые парламентские выбо-
ры прошли в Курдистане 30 сен-
тября. По их результатам "Демо-
кратическая партия Курдистана"
(ДПК), "Патриотический союз
Курдистана" (ПСК) и "Движение
за перемены" ("Горран") заняли

первое, второе и третье места
соответственно с 45, 21, и 12
местами.

Первая сессия нового парла-
мента, как ожидается, состоится
6 ноября.                kurdistan.ru

Сирия готова к открытию
погранпереходов на границе с
Ираком и не видит угроз без-
опасности, Дамаск ожидает
решения Ираком логистических

вопросов, заявил в интервью
РИА Новости министр транспор-
та САР Али Хамуд. Погранпере-
ходы на границе Ирака и Сирии
перестали функционировать в
полном объеме с 2014 года из-за
захвата территорий боевиками
"Исламского государства"* (ИГ*,
запрещенная в РФ террористи-

ческая организация). Ранее в
октябре глава МИД Ирака Ибра-
гим аль-Джаафари посетил
Дамаск, где, в частности, обсу-
дил необходимость открытия

пограничных КПП. Официаль-
ный представитель МИД Ирака
Ахмед Махджуб заявил, что в
ходе этого визита иракская
делегация выразила оптимизм
по поводу открытия перехода
"Аль-Букемаль". Хамуд отметил,
что для Ирака открытие границы
с Сирией важнее, так как тем

самым он получит выход ко мно-
гим странам через сирийские
морские порты.

"Во время последнего визита
господина министра иностран-
ных дел Ирака в Сирию одна из
главных тем, которая обсужда-
лась — тема открытия границы.
Иракская сторона пообещала,
что это состоится в ближайшее
время. Мы с сирийской стороны
готовы, как только разрешатся
логистические вопросы с ирак-
ской стороны", — заявил
министр. Хамуд отметил, что
армия Сирии готова обеспечить
стабильность и безопасность в
районах КПП. "С сирийской сто-
роны нет никаких проблем в
области обеспечения безопас-
ности пограничных переходов",
— заявил министр.

Боевики ИГ* на днях заняли
позиции "Сирийских демократи-
ческих сил" (SDF) в районе горо-
да Хаджин. Как заявил агентству
al-Ghad Press высокопоставлен-
ный иракский военный источник,
у границы Ирака и Сирии сосре-
доточены до четырех тысяч бое-
виков ИГ*.               kurdistan.ru

30 октября Пентагон заявил,
что после угрозы Анкары начать
новую военную операцию против
курдов в северной Сирии, его
чиновники начали переговоры с
Турцией и возглавляемыми кур-
дами "Сирийскими Демократиче-
скими силами" (СДС). "Мы знаем
о турецких заявлениях о плани-
руемом наступлении на северо-
восточную Сирию, и находимся в
контакте с Турцией и СДС для
деэскалации ситуации", - заявил
в интервью "Sputnik" пресс-сек-
ретарь Пентагона Шон Роберт-
сон.  "Мы призываем все сторо-
ны избегать эскалации и сосре-
доточиться на самой важной
задаче – победе над ИГ", - ска-
зал чиновник, отметив, что Тур-
ция и СДС являются ключевыми
партнерами США в борьбе с
"Исламским государством" (ИГ).

"Кампания против ИГ еще не
закончена, и борьба по-прежне-

му очень сложная ... Мы тесно
сотрудничаем с СДС, которые
находятся в центре наступатель-

ных операций против ИГ в доли-
не реки Среднего Евфрата. СДС
остаются партнером, привер-
женным борьбе против ИГ".

Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган во вторник
заявил о намерении атаковать
курдские сирийские войска на

востоке Евфрата в ходе "крупно-
масштабной операции в ближай-
шем будущем".

Источник агентства "Bas-
News" сообщил сегодня, что
сирийский режим планирует
использовать возможную атаку
Турции на курдов, чтобы взять
под свой контроль сирийские
курдские города Камышлы и
Хасаку.                     kurdistan.ru

Парламент Курдистана провел 
последнюю сессию в старом составе

Сирия готова к открытию границы с Ираком

США ведут переговоры с Турцией и СДС по поводу
возможных столкновений в Северной Сирии
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Курдский лидер и бывший
президент Иракского Курди-
стана Масуд Барзани заявил о

насущной потребности норма-
лизации ситуации в спорной
курдской провинции Киркук.

Он сказал об этом в ходе
встречи с главой иракской
Республиканской партии Саа-
дом аль-Джанаби и сопровож-
дающей его делегацией во
вторник, 30 октября.

Встреча была посвящена
обсуждению текущей полити-
ческой ситуации в Ираке, в
том числе создания нового
правительства в Багдаде.

В ходе встречи обе стороны
подчеркнули важность поиска
решения нынешнего кризиса в
Киркуке и работы над поддер-
жанием статуса мирного сосу-
ществования в курдской про-
винции.                kurdistan.ru

Курдская делегация во
главе с представителем
Регионального правительства
Курдистана (КРГ) в Европей-
ском Союзе Длаваром Аджге-
йи 2 ноября встретилась с
рядом мировых послов, чтобы
заручиться их большей под-
держкой курдскому региону
Ирака.

Курдские делегаты прове-
ли переговоры о последних
политических событиях в Кур-
дистане и Ираке с представи-
телями Франции, Германии,
Польши и Словакии в ЕС,
обменявшись с ними мнения-
ми о последних региональных
и федеральных парламент-
ских выборах.

Что касается отношений
между Эрбилем и Багдадом и

перспектив мирного диалога
между двумя сторонами,
представители КРГ и указан-
ных стран подчеркнули важ-
ность разрешения споров
между Курдистаном и Ираком
в соответствии с конституци-
ей Ирака. Делегация КРГ

также подчеркнула необходи-
мость возвращения сил пеш-
мерга в спорные районы
Ирака, и призвала ЕС оказать
гуманитарную помощь вынуж-
денным переселенцам после
их возвращения в родные
города.   kurdistan.ru

Вечером 31 октября неизвестные воору-
женные люди взорвали гробницу Бавы Махму-
да в городе Ханакин иракской провинция

Дияла.Святилище Бавы Махмуда принадле-
жит общине религиозного меньшинства кур-
дов-какеи. Его также посещают мусульмане-
шииты. Пока ни одна группировка не взяла на
себя ответственность за нападение. Днем
ранее около 10:00 утра возле святыни была
взорвана мина, убившая двух женщин и ранив-
шая 11 человек. Ответственность за нападе-
ние взяла на себя террористическая организа-
ция "Исламское государство" (ИГ). 

Член провинциального Совета Диялы
Захид Халил Дало, призвал президента Ирака
Бархама Салиха распорядится о развертыва-
нии сил, чтобы обеспечить безопасность рай-
она. kurdistan.ru

Высший судебный совет утвердил 
результаты выборов в Курдистане

30 октября  Высший судебный совет Иракского Курдистана
одобрил результаты последних парламентских выборов, зало-
жив основу для формирования нового правительства.

Пятые парламентские выборы Курдистана  прошли 30 сен-
тября. На них одержала победу "Демократическая партия Кур-
дистана" (ДПК), занявшая 45 мест. "Патриотический союз Кур-
дистана" (ПСК) получил 21 место, а партия "Движение за пере-
мены" ("Горран") - 12 мест.

Как сообщает "BasNews", первую сессию новый состав пар-
ламента проведет 6 ноября.  kurdistan.ru

Тр и  б о е в и к а  И Г  у б и т ы  в  х о д е  
операции сил коалиции и пешмерга

Войска пешмерга Иракского Курдистана вместе с силами
возглавляемой США международной  коалиции 31 октября
начали операцию против "Исламского государства" (ИГ) вблизи
Кифри в районе Гармиян, убив по меньшей мере трех боеви-
ков. Операция была сосредоточена на укрытиях ИГ вблизи
деревни Палкан. Самолеты коалиции провели бомбардировку,
после чего пешмерга начали наземную атаку. В операции при-
няли участие военнослужащие входящей в коалицию Франции.

В ходе боя взрывом мины-ловушки были ранены трое пеш-
мерга. Их состояние стабильное. kurdistan.ru

Ирак: более 170 человек 
убиты и ранены в октябре

В общей сложности 174 иракца были убиты и ранены в октяб-
ре 2018 года в результате актов насилия и террористической дея-

тельности. Об этом заявила Миссия Организации Объединенных
Наций по содействию Ираку (МООНСИ). 29 смертей были заре-
гистрированы в столице Ирака, Багдаде, и в провинции Ниневия.
В своем ежемесячном отчете МООНСИ опубликовала данные о
том, что в течение прошлого месяца погибли 69 иракцев, а еще
105 человек получили ранения как в результате террористиче-
ских актов, так и в вооруженных столкновениях. При этом, такой
показатель стал самым низким с октября 2012 года. Указанные
цифры не включают данные о погибших и раненых военнослу-
жащих и членах служб безопасности. kurdistan.ru

Барзани заявил о необходимости
нормализации ситуации в Киркуке

Представители Курдистана провели 
встречи с европейскими представителями

В Ханакине взорвано Святилище Бавы Махмуда
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