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Qanlı 20 Yanvar faciəsindən
33 il keçir. Sovet imperiyasının
Bakıda törətdiyi qanlı qırğının
33-cü ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev yan-
varın 20-də - Ümumxalq Hüzn
Günündə Şəhidlər xiyabanını
ziyarət edib.

Dövlətimizin başçısı
ölkəmizin azadlığı uğrunda
həlak olanların xatirəsini yad
etdi.

Prezident İlham Əliyev
“Əbədi məşəl” abidəsinin
önünə əklil qoydu.

Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Himni səs-
ləndirildi.

Qanlı Yanvar hadis-
ələrindən 33 il keçir. 1990-cı il
yanvarın 20-si Azərbaycanın
müasir tarixinə ən faciəli gün-
lərdən biri, eyni zamanda,
xalqımızın qəhrəmanlıq
səhifəsi kimi daxil olub, milli

müstəqillik, azadlıq uğrunda
mübarizəsinin və yenilməz
iradəsinin rəmzinə çevrilib.
Təpədən-dırnağadək silahlan-
mış keçmiş sovet ordusunun
cəza tədbirlərinə məruz qalan
xalqımız azadlıq əzmini itir-
məmiş, əksinə, haqq səsini

daha ucadan bəyan etmişdi.
Düz 33 il əvvəl doğma yur-
dunun, xalqının azadlığını,
şərəf və ləyaqətini hər şeydən
uca tutan vətənpərvər Azər-
baycan övladları həmin müdhiş
gecədə canlarından keçərək
şəhidlik zirvəsinə ucaldılar.
Sovet qoşunlarının Azərbay-
canda törətdiyi qanlı qırğından
uzun illər keçməsinə baxma-
yaraq, xalqımız o dəhşətli gün-
lərin ağrı-acısını unutmur, öz
vətəndaşlarına divan tutan
sovet imperiyasının ovaxtkı
rəhbərlərinə və onların Azər-
baycandakı nökərlərinə dərin
nifrətini bildirir.

Keçmiş SSRİ rəhbərliyinin
Azərbaycana qarşı qərəzli,
ermənipərəst siyasətinə, əzəli
torpaqlarımıza iddia edən
təcavüzkar Ermənistanı açıq-
aşkar dəstəklənməsinə və
respublikanın ozamankı rəh-
bərliyinin xəyanətkar mövqey-

inə etiraz əlaməti olaraq ayağa
qalxmış geniş xalq kütlələrinə
qarşı sovet ordusunun iri hərbi
birləşmələrinin yeridilməsi
Azərbaycanda, xüsusilə Bakı-
da misli görünməmiş faciəyə
gətirib çıxardı, böyük itkilərlə,
günahsız insanların həlak

olması ilə nəticələndi. Sanki,
bunları görməyən Azərbay-
canın ovaxtkı səriştəsiz, kölə
psixologiyalı rəhbərlərinin yenə

də xalqla bir olmağa cəsarəti
çatmadı və onlar sovet rəhbər-
liyinin ətəyindən yapışmaqda
davam etdilər.

Həmin vaxt Moskvada
yaşayan xalqımızın dahi oğlu
Heydər Əliyev onlardan fərqli

olaraq, həyatını təhlükədə
qoyaraq, faciənin ertəsi günü
Azərbaycanın daimi nümayən -
dəliyinə gəldi, Qanlı Yanvar
qırğınını törədənləri pisləyən
kəskin bəyanatla çıxış etdi,
xalqımızın başına gətirilən
müsibəti dünyaya çatdırdı.
Bununla da Ulu Öndər cəsarə-
tini, mərdliyini, xalqının səda -
qətli oğlu olduğunu bir daha
sübut etdi.

Əslində, ermənilərin fitvası
ilə törədilmiş bu cinayət Azər-
baycan xalqının iradəsini qıra,
azadlıq eşqini söndürə bilmədi.
Xalqımız qanı bahasına da
olsa istəyinə - azadlıq və
müstəqilliyinə qovuşdu və bu
nailiyyəti heç vaxt əlindən ver-
məyəcək.

Xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin Azərbaycan
rəhbərliyinə yenidən qayıdışın-
dan sonra, 1994-cü ildə 20
Yanvar hadisələrinə siyasi-
hüquqi qiymət verildi və
cinayəti törədənlərin adları icti-
maiyyətə çatdırıldı. 20 Yanvar
Ümumxalq Hüzn Günü elan
edildi.

Azərbaycan xalqı hər il 20
Yanvar faciəsi qurbanlarının
xatirəsini dərin ehtiramla yad
edir. Vətənimizin azadlığı
uğrunda canından keçən
şəhidlərin xatirəsi daim əziz
tutulduğu kimi, onların ailə
üzvləri, doğmaları da hər
zaman dövlət qayğısı ilə əhatə
olunub. Eləcə də 20 Yanvar
hadisələrində sağlamlığını
itirən əlillərin sosial müdafiəsi,
pensiya təminatı hər zaman
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin diqqətindədir. 20 Yan-
var şəhidlərinin ailə üzvləri və
əlillərin sosial müdafiəsinin
təmin olunması istiqamətində
mütəmadi tədbirlər həyata
keçirilib. Şəhid ailələrinin pen-
siya təminatı, mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması, yaşayış
səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə
bağlı mükəmməl qanunverici-
lik bazası yaradılıb. Dövlə-
timizin başçısı bu istiqamətdə
sərəncam və fərmanlar verib.
Bunun nəticəsidir ki, şəhid
ailələrinin sosial təminatı
ildən-ilə daha da möhkəm-
ləndirilir.

Yanvarın 19-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin Davosda Nider-
land Krallığının Baş naziri Mark
Rutte ilə görüşü olub.

Görüşdə Azərbaycan ilə
Niderland arasında iqtisadi
sahədə əməkdaşlığın inkişaf
etdiyi xüsusi qeyd olundu, bu
xüsusda Niderland şirkətlərinin
Azərbaycanda müxtəlif layi-
hələrin həyata keçirilməsində
yaxından iştirak etdiyi vurğu-
landı.

Mark Rutte Azərbaycanın
Avropa İttifaqının enerji təh-
lükəsizliyinin təmin olunmasına
verdiyi töhfəni və Avropa
ölkələrinin qazla təchizatında
oynadığı rolu xüsusi qeyd
edərək, buna görə təşəkkürünü
bildirdi.

Söhbət zamanı Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizinin və onun
tərkib hissəsi olan Orta Dəh-
lizin artan əhəmiyyəti qeyd

edildi, regional məsələlər
barədə fikir mübadiləsi aparıldı.

Dövlətimizin başçısı
Ermənistan-Azərbaycan müna-
sibətlərinin normallaşdırılması,
iki ölkə arasında sülh müqav-
iləsi üzrə danışıqlar prosesi
haqqında məlumat verdi. Azər-
baycan Prezidenti Avropa İtti-
faqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişelin dəstəyi ilə aparılan
danışıqlar prosesinin vacibliyini
vurğuladı, ölkəmizin bu proses
çərçivəsində danışıqların da -
vam etdirilməsinə hazır oldu -
ğunu dedi.

Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın Laçın-Xankəndi
yolunda cərəyan edən son
hadisələr barədə məlumat
verdi, Ermənistanın yolun guya
blokadada olması barədə
yalan məlumatlar yaydığını və
beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdır-
mağa çalışdığını qeyd etdi.
Dövlətimizin başçısı Rusiya

sülhməramlı qüvvələrinin mü -
vəq qəti yerləşdirildiyi əraziləri -
mizdə ölkəmizin təbii sər vət -
lərinin qanunsuz istismarının
Azərbaycan ictimaiyyətinin və
vətəndaş cəmiyyəti təşkilat-

larının haqlı narazılığına səbəb
olduğunu bildirdi.

Hazırda yolda Rusiya sülh-
məramlılarının, Beynəlxalq
Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə
lazımi humanitar yüklərin,

mülki şəxslər və mülki təyinatlı
yüklərin sərbəst keçidinin təmin
edildiyi diqqətə çatdırıldı, krimi-
nal ünsürlərin həmin ərazi -
lərdən çıxarılmasının vacibliyi
bir daha vurğulandı.
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20 Yanvar faciəsinin 33-cü
ildönümü ilə bağlı Daşkəsən
rayon Şəhidlər Xiyabanında
keçirilmiş ümumrayon anım

mərasimində Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Əhəd Abıyev, rayonun hüquq-
mühafizə orqanlarının rəhbər-
ləri, hərbçilər, idarə, müəssisə
və təşkilatların kollektivləri,
şəhid valideynləri, qazilər, icti-
maiyyət nümayəndələri və

sakinlər iştirak ediblər.
Daşkəsən Rayon İcra

Hakimiyyətinin başçısı Əhəd
Abıyevin adından Şəhidlər

Xiyabanındakı əbədi məşəlin
önünə əklil qoyulub, 20 Yanvar
faciəsi qurbanları və bütün
şəhidlərimiz anılıb, Birinci və
İkinci Qarabağ müharibələri
zamanı torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda şəhid olmuş
igid daşkəsənlilərin məzarları

üzərinə qəmli musiqi sədaları
altında tər qərənfillər düzülüb.

RİH-nin başçısı Əhəd
Abıyev vurğulayıb ki, Azərbay-
can xalqının qürur mənbəyinə
çevrilmiş 20 Yanvar faciəsi xal -
qımızın milli müstəqillik, azad -
lıq uğrunda mübarizəsinin və
yenilməz iradəsinin rəmzidir.

İcra başçısı Əhəd Abıyev
anım mərasimində rayonun
şəhid ailələri, Qarabağ
müharibəsi əlilləri və işti-
rakçıları, ağsaqqallar və veter-
anlarla görüşüb, onların
qayğıları ilə maraqlanıb,
müraciətlərdə qaldırılan
məsələlərin həlli üçün aidiyyəti
üzrə müvafiq tapşırıqlarını
verib.  

Saat 12:00-da 20 Yanvar
faciəsi şəhidlərinin, eləcə də
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarından keçmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilərək
rayon ərazisində avtomobil-
lərin hərəkəti dayandırılıb.

Hər bir millətin taleyində
müstəsna  rol oynayan xüsusi
tarixi günlər var ki, həmin gün
xalqın qan yaddaşına əbədi
yazılır. 1990-cı ilin yanvarında
Azərbaycan təlatümlü günlərini
yaşayırdı. Azərbaycan xalqının
imperiyadan birdəfəlik qurtul-
mağa can atmasından təşvişə
düşən SSRİ rəhbərliyi əslində,
Sovet totalitar rejiminin sü qu -
tunu daha da sürət ləndirən ağır
cinayətə əl atdı. Xalq hərəkatını
boğmaq, Azərbaycanın
müstəqilliyə doğru gedən yol-
unu bağlamaq üçün imperiya
başçıları müdhiş qırğın planı
hazırladı. Bakı ətrafına SSRİ
güc strukturlarının ən müasir
silahlar və texnikalar ilə təchiz
olunmuş müxtəlif qoşun
hissələri yeridildi. 1990-cı il yan-
varın 19-dan 20-ə keçən gecə
Azərbaycanda SSRİ Müdafiə
Nazirliyi, DİN xüsusi təyinatlıları
və SSRİ DTK-nın təxribat qru-
pları tərəfindən günahsız insan-
ların gülləboran edilməsi
əməliyyatı xalqın milli oyanışını,
azadlığı və  suverenliyi uğrunda
müba ri zəsini  sındırmaq
məqsədi daşıyan mənfur planın
tərkib hissəsi idi. Mixail Qor-
baçov başda olmaqla sovet
impe riyasının rəhbərliyi Bakıda
"erməni kartından" məharətlə
istifadə edərək, Bakıya qoşun
yeridilməsinin əsas məqsədi
guya hərbi  qulluqçuların
ailələrini qorumaq, "millətçi
ekstremistlər" tərəfindən
hakimiyyətin ələ keçirilməsinin
qarşısını almaqdan ibarət idi.

1990-cı il yanvarın 19-da
Mixail Qorbaçov SSRİ Konsti-
tusiyasının 119-cu, Azərbay-
canın SSR Konstitusiyasının
71-ci maddələrini kobud şəkildə
pozaraq, yanvarın 20-də saat
00:00-da Bakı şəhərində
fövqəladə vəziyyət tətbiq
edilməsi haqqında Fərman
verdi. SSRİ Hərbi Qoşunları
fövqəladə vəziyyət elan
edilməsindən xəbərsiz olan

şəhərə daxil oldu və əhaliyə
divan tutdu. Həmin gün bəşər
tarixinin insanlığa sığmayan ən

faciəvi hadisələrindən biri-20
Yanvar faciəsi baş verdi. Azər-
baycana yeridilən ordu Bakıda
və respublikanın müxtəlif rayon-
larında 147 nəfər mülki şəxsi
küçələrdə, evlərində, avtomo-
billərində qətlə yetirdi, 744
nəfər yaralandı, 841 nəfər
qanunsuz həbs olundu. 

Dövlət müstəqilliyinin  bər-
pası yolunda ilk şəhidlərin ver-
ildiyi Qanlı yanvar gecəsi baş
verən hadisələr xalqımızın
azadlıq arzusunu, müstəqillik
idealının 70 il davam edən
Sovet hərb maşının repres-
siyasına rəğmən sönmədi,
əksinə yeni güc qazandığını bir
daha nümayiş etdirdi. Bununla
Azərbaycan xalqı zülmə,
ədalətsizliyə və zorakılığa
boyun əyməyəcəyini, milli
iradəsinin sarsılmazlığını təkcə
imperiya rəhbərliyinə deyil,
bütün dünyaya göstərdi.               

Məğlub milləti qalib xalq
etmiş sərkərdə, dünyanı hey -
rətləndirməyi bacaran dövlət
xadimi, Möhtərəm Prezident, Ali
Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin qətiyyəti, Silahlı
Qüvvələrimizin gücü ilə 30 ilə
yaxın düşmən tapdağı altında
qalan müqəddəs tor-
paqlarımızın 44 günlük Vətən

müharibəsi zamanı işğaldan
azad olunması Vətən yolunda
ca nın dan keçmiş bütün Şə -

hidlərimizin qisası alınmaqla
ruhları rahatlıq tapmışdır. 20
Yanvar faciəsi, eyni zamanda
həm ümumxalq faciəsi, həm də
müstəqillik, istiqlal  uğrunda
xalqımızın apardığı milli azadlıq
hərəkatının zirvəsi kimi Azər-
baycan tarixinə əbədi həkk
olunub. Hər il olduğu kimi bu
ildə faciənin 33-cü il dö nümündə
də  bütün şəhidlərin əziz xatirəsi
xalqımız tərəfindən ehtiramla
yad olunur, ruhlarına  dualar
oxunur.

Ölkəmizin bütün böl-
gələrində olduğu kimi 2023-cü il
20 yanvar tarixində  laçınlıların
da sıx məskunlaşdıqları
ərazilərdən biri kimi  Ağcabədi
rayonunun Taxta Körpü
ərazisində Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə
tədbir keçirilmişdir.  Ərazidəki
Şəhidlərin abidə kompleksi
qarşısında keçirilən tədbirdə
şəhidlərin əziz xatirəsi ehtiramla
yad edilmiş,  ruhlarına dualar
oxunmuş, əbədi mə şə lin alov-
landığı Xatirə kompleksi icti-
maiyyət nüma yəndələri, hüquq
mühafizə orqanlarının əmək-
daşaları, şəhid ailələri və gən-
clər tərəfindən ziyarət olunaraq
abidə önünə  tər qərənfillər
düzülmüşdür.

Tərtərdə 20 Yanvar- Ümumxalq Hüzn
günündə şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səhifəsi olan 20 yan-
var faciəsindən 33 il keçir. Keçən bu illər ərzində xalqımız
hər il 20 Yanvar- Ümumxalq Hüzn gününü kədər və böyük
qürur hissi ilə qeyd edir. Çünki 20 Yanvar faciəsi Azərbay-
can xalqına qarşı törədilmiş qanlı cinayət olsa da, həm də
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq manifesti, azadlıq
mücadiləsidir.

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim
Məmmədov hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, YAP
rayon təşkilatının və Ağsaqqallar Şurasının sədrləri, şəhid
ailələri, veteranlar, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri ilə
birlikdə  Azərbaycan tarixinin faciəli, eyni zamanda şərəfli
səhifəsi olan 20 Yanvar faciəsinin 33-cü ildönümü ilə
əlaqədar Tərtər şəhərində Şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış
Abidə Kompleksini  ziyarət edib, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda şəhid olmuş vətən övladlarının xatirələri ehtiram-
la yad olunub, ruhlarına dualar oxunub, abidənin önünə gül
dəstələri qoyulub.

Mərasim iştirakçıları burada ümumtəhsil məktəblilərinin
20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş məktəblilərin əl
işlərindən ibarət sərgiyə də baxıblar.

Saat 12:00-da rayon ərazisində 20 yanvar şəhidlərinin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

Gəncədə 20 Yanvar – Ümumxalq Hüzn Günü ilə
əlaqədar olaraq ümumşəhər tədbiri keçirilib

20 yanvar 2023-cü il tarixində Gəncə şəhərində 20 Yan-
var faciəsində Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi
uğrunda həlak olan şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib.
Şəhidlər xiyabanında təşkil olunan anım mərasimdə
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov,
Quru Qoşunlarının komandanı, general-leytenant  Ənvər
Əfəndiyev, Türkiyə və Gürcüstanın Gəncədəki baş kon-
sulları, ictimaiyyət nümayəndələri, hüquq-mühafizə orqan-

larının rəhbərləri, şəhid ailələri və sakinlər iştirak ediblər.
Niyazi Bayramov və general-leytenant Ənvər Əfəndiyev
"Əbədi məşəl" abidəsini ziyarət edib, önünə əklil qoyub,
şəhidlərin ruhuna hörmət və ehtiramlarını ifadə ediblər.
Abidə digər mərasim iştirakçıları tərəfindən də ziyarət
olunub. Daha sonra 20 Yanvar faciəsinin 33-cü
ildönümünü ilə bağlı keçirilən ümumşəhər tədbirinin rəsmi
hissəsi başalyıb.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib,
şəhidlərin ruhuna dualar oxunub.

Saat 12:00-da Gəncə şəhərində şəhidlərin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib, N.Gəncəvi və H.Əliyev,
həmçinin H.Əliyev və Ş.İ.Xətai prospektlərinin
kəsişməsində nəqliyyatın hərəkəti dayanıb, avtomobillər
vasitəsilə səs siqnalları verilib.

Daşkəsəndə 20 Yanvar - Ümumxalq hüzn günü münasibətilə
Şəhidlər Xiyabanında ümumrayon anım mərasimi keçirilib

20 Yanvar Şanlı tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsi kimi
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Hərdən biz ata-babalarımızın nəsihətləri-
ni unuduruq, özü də tez unuduruq. 

Babam Kürd Musa, ömrünün sonuna,
yəni 115 yaşına qədər Qərbi Azərbaycanın
Vedibasar əyalətinin Xalisa kəndində
yaşamışdır. O, hər zaman ermənilərin
müxənnət bir millət olduqlarından danışardı
və bizə tövsiyəsi də o olardı ki, ermənilərə
etibar etməyin. Çünki, onlar fürsət düşən
kimi, öz pis əməllərini həyata kecirəcəklər.

O, qeyd edirdi,” Mən ona qədər erməni-
musəlman davası gormuşəm. “İtlə yoldaş
olanın zopası əlində olmalıdır”, deyə” bizə
nəsihət verərdi.

İllər keçdikcə bu sözlərin müdrikliyinin
şahidi olduq. Şovinistlərin fitvası ilə erməni
daşnakları Azərbaycanın əzəli yerləri olan
Dağlıq Qarabağ torpaqlarının işğalına
başladı. Və düz 32 il bundan əvvəl -1990-cı
il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Azər-
baycan xalqının başına gətirilən faciələrin ən
dəhşətlisi gətirildi. Vətənin istiqlalı və milli
azadlığı uğrunda mubarizəyə qalxan, qəl-
bindəki vətən sevgisindən başqa heç bir
silahı olmayan əliyalın, günahsız insanlar,
təpədən dırnağa qədər ən muasir silahlarla
silahlanmış,azğın erməni daşnaklarının və
Sovet imperiyası qoşunlarının amansız
vəhşiliyinin qurbanı oldular. Gullu-cicəkli
Bakımızın qara asvalt yolları, xalqımızın
azadlığı uğrunda mubarizəyə qalxan, igid
oğlan və qızlarmızın qanı ilə boyandı.
Xalqımız öz suverenliyi uğrunda mubarizədə
ilk şəhidlərini verdi. Paytaxtın Azadlıq mey-
danından Şəhidlər Xiyabanına qədər qırmızı
qərənfillərlə şəhidlərə misli görünməmiş
“cələng” hörüldü, matəm cələngi. 

Onlar öz ölümləri ilə əbədi ölməzlik
qazandılar.

Şəhidlər Xiyabanı vətən yolunda can-
larını fəda vermiş oğul və qızlarımız üçün
əbədi mənzil oldu. Al-qırmızı qərənfillər
Şəhidlər Xiyabanının rəmzinə çevrildi.

Bünövrəsi qanla qoyulan bir quruluşun
sonu, qanla da bitməli idi. Belə ki,1986-cı
ildə Alma- Atada qazax xalqının qırğını,
1988-ci ildə Fərqanə hadisələri,1989-cu ilin
aprelində Tbilisi qətliyamları, 1990-cı ilin
yanvarında Bakıda, 1991-ci ildə Vilnus
şəhərində qanlı qırğınlar torədildi. Təəssuf
ki, Moskva və Bakıda oturan satqın rəhbər-
lərin hazırladığı cinayətkar planlar həyata
keçirildi. Bakı əhalsi dəhşətli səhnə ilə üz-
üzə qaldı. Sinəsi güllələrdan deşik-deşik
olmuş insan cəsədləri ürəkləri göynədir,
tükürpədici nalələrin sədası ərşə qalxırdı. 20
Yanvara açılan səhərdə 130-dan artıq şəhid,

700-dən artıq yaralı qana boyandı. Bu hadis-
ələri gizlətməyə çalışan dovlət rəhbələrinin
əksinə olaraq, Moskvada yaşayan və işləyən
Ulu Ondər Boyuk Heydər Əliyev etiraz
əlaməti olaraq Sov.İKP sıralarından çıxması
üçün bəyanatla çıxış etdi. Bu, təkcə siyasi
partiya üzvünün deyil, uzun müddət Sovet
rəhbərlərindən biri olmuş qorxmaz bir
şəxsiyyətin cəsarətli hərəkəti idi. Xalq heç
vaxt yanılmır, ona görə də gec də olsa qar-
daş qırğınının vaxtında qarşısının alınması
üçün Azərbaycanın xilaskarını Bakıya gətirdi
və qısa zamanda yarana biləcək vətəndaş
müharibəsinə və hərc-mərcliyə bir güllə atıl-
madan son qoyuldu. Xalqımızın, Azərbay-
canımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban

verənlərə mərkəzi Moskva hökuməti terrorist
adı versə də, məhz Ulu Öndər Böyuk Heydər
Əliyevin tarixi xidmətidir ki, 20 Yanvar qırğını
Ümummilli faciə səviyyəsinə qaldırıldı və
ona hüquqi-siyasi qiymət verildi. Ulu Öndər
Boyuk Heydər Əliyev şəhidlərin ruhunun yad
edilməsinə həmişə böyük diqqət yetirərdi.
Onun şəxsən şəhidlər üçün abidə kom-
pleksinin tikdirməsinə nəzarət etməsi, xalq
tərəfindən xüsusi qiymətləndirilmişdir. Bu,
xalqın gələcəyi üçün atılan mühüm bir addım
idi.

İnanırıq ki, 20 Yanvar
qəhrəmanları heç vaxt unudul-
mayacaq, Şəhidlər Xiyabanı
xalqımızın inanc yeri və ziyarət-
gahı olmuş və hər zaman ola-
caqdır. Ancaq təsəlli ondadır ki,
Vətənimiz və xalqımız uğrunda
tökülən qanın hesabına Azər-
baycanımız azad, Vətənimiz
müstəqildir. Azərbaycan xalqı
öz müdrik Lideri Ulu Öndər
Böyük Heydər Əliyevin rəhbər-
liyi ilə müstəqilliyini əldə
etmişdir. Xalqımız yaxşı bilir ki,
Ulu Öndər Böyük Heydər
Əliyev siyasətini inamla davam
etdirən hörmətli Prezidentimiz

İlham Əliyev cənabları daxili və xarici
siyasəti nəticəsində olkəmizi öndə gedən
ölkələr sırasına cıxarmaqla xalqımızın və
vətənimizin qarantı olduğunu əməli işi ilə
isbat etmişdi.

T  A  R  İ  X
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycanın

ərazi bütövlüyünü pozmaq cəhdlərinə,
keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycanla
bağlı apardığı qərəzli siyasətə, yerli rəhbər-
liyin xalqımızın mənafeyinə zidd mövqedə
durmasına qarşı etiraz əlaməti olaraq
küçələrə çıxmış dinc əhaliyə divan tutmaq
məqsədilə Bakıya və respublikanın digər
rayonlarına sovet hərbi hissələri yeridildi.
Dinc əhalinin kütləvi etiraz aksiyalarının ağır
hərbi texnikanın köməyi ilə vəhşicəsinə
dağıdılması təkcə süquta uğramaqda olan
sovet siyasi sisteminin qorunması cəhdi kimi
deyil, həm də azərbaycanlıların tarixi tor-

paqlarından sıxışdırılıb cıxarılması ilə bağlı
Çar Rusiyasının əsrlərlə apardığı mənfur
siyasətin yeni şəraitdə davamı idi. 20 Yan-
var hadisəsi xalqımızın yaddaşına qanlı
faciə kimi daxil olsa da, bütövlükdə milli tar-
iximizin ən şanlı və qəhrəmanlıq
səhifələrindən birini təşkil edir. Məhz 20
Yanvardan başlayaraq Azərbaycan xalqı
SSRİ-nin tərkibində ədaləti bərpa etməyin
qeyri-mümkünlüyü və milli haqlarımıza
obyektiv yanaşma nümayiş olunacağına öz
inamını birdəfəlik itirdi.

Hakimiyyətin mənbəyi sayılan və öz
hüquqları uğrunda düşüncəsi, fikri, sözü,
həmrəyliyi ilə mubarizəyə qalxmış bir xalq,
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə

öz zəhmli ordusunun tankları, işıq saçan
zəhərli güllələri, xüsusi təyinatlı hərbi
dəstələri, pozuculuq-təxribat işlərini təşkil
edən çevik qrupları ilə üzləşdi...

Bakıda fövqəladə vəziyyət tətbiq
edilməsinə baxmayaraq, yanvarın 22-də
Azərbaycan xalqı şəhidləri ilə vidalaşdı. Pay-
taxt matəm libası geyinmişdi. Respublikada
3 gün matəm elan olunmuşdu. Azərbaycanın
butun rayonlarında və Bakıda izdihamlı
matəm mitinqləri keçirildi. Bakıda keçirilən
matəm mərasi-
mində bir milyon-
dan çox insan işti-
rak edirdi. Bu Azər-
baycan xalqının
azadlıq səsi, haqq,
ə d a l ə t ,
demokratiya və
müstəqillik uğrun-
da mübarizə əzmi
idi. 20 Yanvar
faciəsi törədilən
zaman Azərbay-
can xalqı ağır iflic
vəziyyətinə və
i n f o r m a s i y a
blokadasına salın-
mışdı,radio, tele-
viziya susdurul-
muş, onun enerji bloku silahlı hərbiçilər
tərəfindən vəhşicəsinə partladılmış, mətbu-
atın nəşrinə qadağa qoyulmuşdu. Azərbay-
can sakit və ölü bir dənizə bənzəyirdi. Xalq
ağır və dəhşətli faciədən xəbərsiz idi. Görün-
məmiş qəddarlıqla keçirilən cəza tədbirləri
nəticəsində heç bir gunahı olmayan 133 dinc
sakin öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 841
nəfər qanunsuz həbs olundu. Həlak olanların
arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar olmuş-
dur. Bu hadisə sovet rejiminin törətdiyi ən
qanlı faciələrdən biri və dinc əhaliyə qarşı
yönəlmiş vəhşi bir cinayət hadisəsi idi. 

Xalqın bu ağır günlərində, yanvarın 21-
də Ulu Öndər Böyük Heydər Əliyev Azərbay-
canın Moskvadakı daimi nuümayəndəliyinə
gələrək, təşkil olunmuş yığıncaqda çıxış
edərək, xalqla birgə olduğunu bildirdi, 20
Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verdi, onun

hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd
olduğunu, mərkəzin və o zamankı respublika
rəhbərlərinin günahı üzündən yol verilmiş
kobud siyasi səhv olduğunu gostərdi. Bu tar-
ixi cıxışın mətni dünyaya, respublikaya geniş
əkssəda vrdi. Xalqın qəlbində ümid çırağı
yandı. 

1993-cu ildə Ulu Öndər Böyük Heydər
Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra 20 Yanvar faciəsinin baş
verməsinin səbəblərinin araşdırılması və
onu törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunması
məsələsi istiqamətində mühüm addımlar
atıldı. 20 Yanvar faciəsinin xalqımızın tar-
ixində yeri və rolu, bu faciənin
əbədiləşdirilməsi və bütün dunya ictimaiyyət-
inə çatdırılması yönündə mühüm işlər
görülmüşdür. Ümummilli liderin 1994-cu il
yanvarın 5-də, 20 Yanvar faciəsinin 4-cü
ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı verdiyi Fər-
manda Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə faciəyə tam və əsaslandırılmış
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi tövsiyə olun-
du. Milli Məclis 1994-cu il martın 29-da 1990-
cı il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciəli
hadisələr haqqında qərar qəbul etdi. Bunun-
la da Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü
və təkidi nəticəsində 20 Yanvar faciəsinə
dövlət səviyyəsində hüquqi-siyasi qiymət
verildi. Bakı şəhərinin ən hündür yerində yer-
ləşən Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın
azadlığı uğrunda mübarizədə şəhid olanların
xatirəsinə ucaldılmış möhtəşəm “Əbədi
Məşəl” abidə-kompleksi də Ümummilli lider
Böyük Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tik-

ilmişdir.
Azərbaycan Prezidentinin 2000-ci il, yan-

varın 17-də imzaladığı Fərmanla 1990-cı il
20 Yanvar faciəsi zamanı şəhid olanlara “20
Yanvar Şəhidi” fəxri adı verilmişdir.

Bu gun Azərbaycan xalqı azadlıq uğrun-
da canlarını qurban edən şəhidlərimizin və
cəsur Vətən övladlarının qəhrəmanlıq
mübarizəsini cox boyuk hörmət və ehtiramla
əziz tutur, onların igidliyini yuksək
qiymətləndirir. Şəhidlərimizin qanı bahasına
qazanılan, müstəqilliyimizi qanımızla və
canımızla qorumalı, Ümummilli liderimiz
Böyük Heydər Əliyevin dediyi kimi, onu
daimi, əbədi və dönməz etməliyik. 

Bəli şəhidlərimiz qanları ilə Xalqımıza
Şanlı tatix yazdılar, ŞANLI YANVAR-
AZADLIQ DASTANI.

T a h i r  S u l e y m a n
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Hərdən biz ata-babalarımızın nəsi-
hətlərini unuduruq, özü də tez unudu-
ruq. Babam Kürd Musa, ömrünün
sonuna-yəni 115 yaşına qədər Qərbi
Azərbaycanın Vedibasar əyalətində
yaşamışdır. O, hər zaman er mənilərin
müxənnət olduq ların dan danışardı və
bizə töv siyəsi  də o olardı ki, erməni -
lərə etibar etməyin. Çünki, onlar fürsət
düşən kimi, öz pis əməllərini həyata
keçirəcəklər. 

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

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

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

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

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

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

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

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

mühüm bir addım idi.
İnanırıq ki, 20 Yanvar

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

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

TARİX
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbay-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tahir Süleyman

QANLI YANVAR DEYİL, ŞANLI YANVAR – AZADLIQ DASTANI
Baş redaktordan:

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

Hərdən biz ata-babalarımızın nəsi-
hətlərini unuduruq, özü də tez unudu-
ruq. Babam Kürd Musa, ömrünün
sonuna-yəni 115 yaşına qədər Qərbi
Azərbaycanın Vedibasar əyalətində
yaşamışdır. O, hər zaman er mənilərin
müxənnət olduq ların dan danışardı və
bizə töv siyəsi  də o olardı ki, erməni -
lərə etibar etməyin. Çünki, onlar fürsət
düşən kimi, öz pis əməllərini həyata
keçirəcəklər. 

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

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

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

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

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

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

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

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

mühüm bir addım idi.
İnanırıq ki, 20 Yanvar

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

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

TARİX
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbay-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tahir Süleyman
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Hərdən biz ata-babalarımızın nəsi-
hətlərini unuduruq, özü də tez unudu-
ruq. Babam Kürd Musa, ömrünün
sonuna-yəni 115 yaşına qədər Qərbi
Azərbaycanın Vedibasar əyalətində
yaşamışdır. O, hər zaman er mənilərin
müxənnət olduq ların dan danışardı və
bizə töv siyəsi  də o olardı ki, erməni -
lərə etibar etməyin. Çünki, onlar fürsət
düşən kimi, öz pis əməllərini həyata
keçirəcəklər. 

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

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

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

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

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

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

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

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

mühüm bir addım idi.
İnanırıq ki, 20 Yanvar

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

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

TARİX
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbay-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tahir Süleyman
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Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох мясяляляр щюкмдарын
шяхси ирадяси иля щялл олунурду. Беля ки, ямирликдя минбашы-
лар, йцзбашылар вя даща йцксяк вязифяли адамлар щюкмдар-
дан эюстяриш алырдылар. Онун кяндхудалары, тайфа цзвляри
арасында баш верян наразылыьы щялл етмяк цчцн айрыъа
мямурлары вя верэи топлайан адамлары вар иди. ХВ-ХВЫ
ясрлярдя Бидлис ямирлийи дя мящз беля бир идаря гурулушуна
малик иди. 

Ямирлийин силащлы гцввялярини она табе олан мцхтялиф
тайфа цзвляри тяшкил едирди. Щяр бир тайфанын силащлы гцввяси-
ня щямин тайфанын задяэан башчысы, лакин цмуми силащлы
гцввяляря ися щюкмдарын юзц рящбярлик едирди. Бидлис ямир-
лийиндя бу силащлы гцввялярин сайы гейри-мящдуд иди. Чцнки
мцщарибя заманы, йахуд ямирлийя бир тящлцкя баш вердик-
дя тайфа цзвляри щамысы бир няфяр кими айаьа галхырды. Беля
щалларда, алимляр, тялябяляр вя щятта, гадынлар да яля силащ
алараг ямирлийин мцдафиясиндя иштирак едирдиляр. 

«Шяряфнамя»дяки мялумата ясасян беля щадисяляр Бид-
лис ямирлийинин юз тарихиндя дяфялярля баш вермишдир (76,
345). 

Кцрд ямирликляринин силащлы гцввяляри одлу силащ яля
кечирмяздян яввял, сойуг силащлардан: гылынъ, галхан вя
низядян чох истифадя едирдиляр. Кцрдляр низяни башга силащ-
лардан цстцн тутурдулар. Онларын арасында зирещли палтар
хцсуси йер тутурду. Задяэанлар чох заман ону бязяк
цчцн дя эейирдиляр. Лакин сонралар кцрдляр одлу силащдан
истифадя етдиляр, Бидлисинин йаздыьына эюря Бидлис ямири Шяряф
хан 1532-ъи илдя Щегари ямири Рцстям бяйи тцфянэ иля
юлдцрмцшдцр (76, 436). 

Беляликля, ХВ-ХВЫ ясрлярдя Бидлис ямирлийиндя мцтляг
монархийа гурулушлу хырда феодал щакимиййяти мювъуд
олуб, щюкмдарын ирси мцстягиллийини вя тайфа цзвляринин
тящлцкясизлийини горуйурду. Буна эюря дя кцрдляр арасында
щюкмдара щюрмят хцсуси бир пярястиш формасыны алырды.
Мящз бу ъящятдян дя сонракы ясрлярдя щямин щюкмдарлар
шейх вя йа молла ады алараг щям сийаси, щям дя дини щюкм-
дарлыьы бир ялдя бирляшдирдиляр. 

Ямирлийн игтисади ясасыны торпаг цзяриндя хырда феодал
хцсуси мцлкиййят формасы вя бу мцлкиййятя архаланан
истисмар цсулу вя йахуд да В. И. Ленинин сюзц иля десяк:
«Истисмар олунан синифлярин истисмары» (4, 11) щесабына ялдя
едилян сярвят йыьымы тяшкил едирди. Тайфа цзвляри задяэан
башчылары цчцн мцхтялиф мцкялляфиййятляр дашымагдан
ялавя, щям дя онун апардыьы мцщарибялярдя иштирак етмяли
иди. 

Мцлкиййят вя верэи формалары. ХВ-ХВЫ ясрлярдя

Кцрдцстан, о ъцмлядян Бидлис ямирлийиндя ясасян ашаьыда-
кы мцлкиййят формалары гейд едилмишдир. 

Игта
Суйургал вя тийул
Мцлк
Вягф
Мцлк хасс
Ъамаат торпаьы
Игта. ХВ-ХВЫ ясрлярдя Бидлис вя она табе олан нащийя-

лярдя торпаг мцлкиййят формаларындан бири дя игта торпа-
глары иди. Бидлиси «Шяряфнамя» ясяриндя ХВЫ ясрдя Муш
нащийясиндя 400-дян артыг игтадар (игта сащиби) олдуьуну
хцсусиля гейд етмишдир (76, 355). 

Игта мцлкиййят формасы ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя, йяни яряб хила-
фяти дюврцндя дя мювъуд иди. Лакин эетдикъя формасыны бир
гядяр дяйишмишдир. Хилафят дюврцндя мааш тярзиндя хцсуси
тябягяляря верилян игта торпаглары еля бир мцлкиййят форма-
сы иди ки, игта сащиби ону ня сата вя ня дя баьышлайа билмя-
дийи кими, ирси олараг варисляриня дя веря билмязди. Йяни
игта, торпаг мцлкиййятинин шярти формасы иди (6, 63). 

Игта сащибляри топладыглары верэинин мцяййян щиссясини
щюкумят хязинясиня вермяли идиляр. Лакин сонралар игта
торпаглары орада йашайан кяндлилярля бирликдя сяркярдяля-
ря, ямирляря вя щакимляря верилирди (36, 109). Эетдикъя
гцввятлянян игта сащибляри ону юз варисляриня дя вермяйя
башладылар. 

Кцрдцстанла гоншу олан юлкялярдя игта мцлкиййяти бир
нечя формада тятбиг едилмишдир. «Шяряфнамя»нин мцяллифи
юз ясяриндя онун фомалары щаггында бящс етмямишдир,
лакин тядгигат просесиндя мялум олур ки, Бидлис вя она
табе олан нащийялярдя ясасян игта торпаьынын ян кичик фор-
масы олан «идари игта» даща чох йайылмышды ки, бу да яскя-
ри хидмят мцгабилиндя башчылара верилирди. 

Игта торпаьынын ямирляря хас олан щярби игта формасы
ХВ-ХВЫ ясрлярдя артыг мцшащидя едилмир. Беля мялум
олур ки, щямин ясрлярдя шащ вя султанлар тярфиндян ямирляря

верилян суйургал51 вя тийул52 «щярби игта» ны явяз етмиш-
дир. 

Суйургал вя тийул. Суйургал торпаьы алан щяр бир ямир
лазым эялдикдя юз силащлы гцввяси иля суйургал верян щюкм-
дара кюмяк етмяли иди. Бу щал ХВ ясрдя чох йайылмышды.
Суйургал торпаг ирсян кечирди. Щямин торпаг мцлкиййят
формасына сонралар тийул (34, 260) шяклиндя ямирляря вери-
лян торпаг мцлкиййяти дя ялавя олунду. Тийул сащиби-тийул-
дар табе олдуьу дювлятя хидмят етмяли иди: тийулдар сащиб
олдуьу торпаьын эялириндян мцяййян щиссясини эютцрмяк
щцгугуна малик иди. Тийул шярти мцлкиййят олуб йалныз

тийулверян щюкцмдарын иъазяси иля ирсян кечя билярди. Бун-

дан сонра ися ямирлийин щюкмдарына хас олан оъаглыг53

торпаг мцлкиййятиня дя кюмяк олурду ки, бу да тцркляря
хас олан яразидя даща чох йайылмышды. 

Mцлк. Мцлк ири вя хырда мцлкядарларын ихтийарында
олан торпаг мцлкиййятиня дейилирди. Мцлк торпагларындан
алынан рента верэиси торпаг сащибинин ихтийарына кечирди.
Лакин онун тяхминян онда бир щиссяси щюкумят хязиняси-
ня верилирди (6, 63). 

Мцлк торпаьыны сатмаг, баьышламаг вя варисляря вер-
мяк оларда. Ейни заманда сащиби ону истядийи вахт вягф
дя едя билярди. «Шяряфнамя»дя дейилдийиня эюря 1407-ъи
илдя Бидлис ямири Мялик Шямсяддин бир сыра биналарыны вягф
мцлкляринин тяркибиня дахил етмишди (76, 380). 

Вягф торпаглары. ХВ-ХВЫ ясрлярдя Бидлис ямирлийиндя
мювъуд олан мцлкиййят формаларындан бири дя вягф торпа-
глары иди. Вягф мцлки, дини мцяссисяляря: мясъидляря, ханяэ-
ащлара, хейриййяляря, мяктябляря вя саиряйя хас олуб,
ещсан цчцн верилян торпаглара вя биналара дейилирди (36,
114). 

ŞƏRƏF XAN BİDLİSİNİN “ŞƏRƏFNAMƏ”
ƏSƏRİ KÜRD XALQININ TARİXİ MƏNBƏYİ KİMİ

(Яввяли ютян сайымызда)

(Арды эялян сайымызда)

ХВЫ ясрин 1523-1532-ъи илляриндя Бидлис
ямири Шяряф хан бир хейриййя бинасы тикдиря-
ряк, ону юз ады иля «Шяряфнамя» адландыр-
мышды. «Шяряфнамя»дяки мялумата ясасян
о, щямин хейриййяни мадди ъящятдян тямин
етмяк цчцн бир сыра йахшы биналарыны,
мцнбит торпагларыны вя кяндлярини щямишя-
лик олараг она вягф етмиш вя нязарятчиляр
((гяййум) (Толит) гоймушду (76, 437). 

Вягф мцлкляриндян алынан верэиляр вягф
сащибинин вясиййяти ясасында рущанилярин
васитясиля дини мцяссисяляря хяръ едилирди.
Буна эюря дя онун ясас щиссясини рущаниляр
мянимсяйирдиляр. Ислам ганунуна эюря
сатылмасы вя баьышланмасы гадаьан олан
ясас вягф мцлклярини, бязи щалларда рущани-
ляр игта торпагларына чевирирдиляр. Беляликля
дя рущанилярдян ибарят йени феодаллар синфи
мейдана чыхырды. 

ХВЫ ясрин яввялляриндян башлайараг,
дини (шия вя сцнни) ъяряйинларындан истфадя
едян рущаниляр, вягф мцлкляринин эялири васи-
тясиля ян варлы феодаллара чевриляряк, щюкм-
дарларын мяняви дайаьы олдулар. 

Мцлк хас. Кцрдцстанын биринъи дяфя
бюлцшдцрцлмясиндян (1514-ъц илдян) сонра
кцрд ямирликляриндя мцлк хас адына тясадцф
олунур ки, о да османлылар Кцрдцстаны ишьал
етдикдян сонра ямяля эялмишдир. 

«Шяряфнамя»дя гейд едилдийиня эюря,
султан мямурларынын юлдцрцлмясиндя тяг-
сиркар олан Сцлеймани ямирлийинин башчысы
Шащвяляд бяйин торпаьы зябт едилмиш вя
сцлтанын мцлкц хассына гатылмышды (76, 267). 

Бу торпаглардан ялдя едилян эялир сул-
тан хязинясиня эедиб онун хцсуси ещтийаъы-
на хярълянирди. Цмумиййятля. Мцлк хас
шащларын вя султанларын сцлалясиня мяхсус
олан еля бир мцлкиййят формасы иди ки, ону
щятта иъаряйя дя вермяк оларда (36, 114). 

Ъамаат торпаьы. Бидлис ямирлийиндя
кянд ящалисинин ихтийарында олан торпаг,
мешя сащяляри, мейвя аьаълары, отлаглар вя
саиря ъамаат торпаьы щесаб олунурду (6,
63). 

ХВ-ХВЫ ясрлярдя Бидлис вя она табе
олан районларда бу кими ъамаат торпаьына
чох тясадцф олунурду. Яхлат районунда
баьчылыг, мейвячилик, цзцмчцлцк вя арычылыг
да хцсуси йер тутурду. Онун мейвя нювляри
щаггында Бидлиси йазыр: «Яхлат алмасы,
армуду вя ярийи тякъя Кцрдцстанда дейил,
Азярбайъан вя Ермянистан юлкяляриндя
беля, шющрят газанмышдыр» (76, 251). 

Бидлис ямирлийинин Муш вя Хнос район-
лары йахшы отлаглара малик олдуьу цчцн
бурада малдарлыг чох инкишаф едирди. Бидлис
Хнос йайлаглары щаггында йазырды:
«Мяним бабаларым заманында кцрдляр бу
йайлагларда мал-гара сахлайараг бюйцк
мянфяят ялдя едирдиляр» (76, 355). Хнос
нащийясиндя о дювр цчцн ящямиййятли олан
йахшы яряб атлары да йетишдирилирди. Бцтцн
бунлардан айдын олур ки, ХВ-ХВЫ ясрлярдя
Кцрдцстанда вя о ъцмлядян Бидлис ямир-
лийндя мювъуд олан мцхтялиф мцлкиййят
формалары иля йанашы, кючяри кянд ящалисиня
хас олан ъамаат торпаг формасы да вар иди.
Бязи тядгигатчыларын фикринъя, ХЫЫ-ХЫВ яср-
лярдян сонра артыг ъамаат торпаьы мювъуд
олмамышдыр. Бизя эюря кючяри щяйат шяраити
давам етдийи юлкялярдя щямин торпаг фор-
масы щятта ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя беля ,
мювъуд олмушдур. 

Нязярдян кечирдийимиз дюврдя
Кцрдцстан ямирликляриндя мювъуд олан

тимар, санъаг54 вя оъаглыг адланан торпаг
формалары да «Шяряфнамя»дя гейд едилирди,
лакин мцяллиф онлар щаггында ятрафлы бящс
етмямишдир. 

Кцрдцстан вя еляъя дя Бидлис ямирлийин-
дя гойунчулуг ян йахшы эялир мянбялярин-
дян бири иди. Бу эялир мянбяляриндян яввял-
ляр кцрд, сонралар ися османлы задяэанлары
истифадя едирдиляр. 

Биз Кцрдцстан тарихини тядгиг едяркян
ясяриня истинад етдийимиз Бидлисинин «Шяряф-

намя» китабында бир чох кцрд задяэанлары-
нын гойунчулуг вя малдарлыг васитясиля
бюйцк сярвят сащибляри олдуьуну эюрцрцк:
«Шяряфнамя» дя дейилир ки, Ъязиря щюкмда-
ры ямир Мящяммядин 12 мин саьмал гойу-
ну… йцз мин тойцьц вар иди (76, 129). Бид-
лиси йазыр ки: «Онун, ямтяя вя ямлакындан
башга, хязинясиндя ики йцз мин Османлы
алтуну (гызыл пул) мювъуд иди» (76, 131).
Башга бир йердя эюстярилир ки, Пало ямири
Ъямшид бяйин 10 миндян артыг саьмал
гойуну вар иди. О, щяр ил юз сцрцсцндян 3
мин еркяк кечини сатыш цчцн Щяляб шящяриня
эюндярирди. Бидлиси гейд едир ки, о, щямин

кечилярин бойнунда 3 мин дяст ат налыны55

да Щялябя эюндярмишди (76, 186). Мцяллиф
щямин налларын цмуми чякисининин 40 дявя
йцкц олдуьуну гейд едир. 

Бизя эюря Бидлиси бурада бир гядяр ифрат-
чылыьа йол вермишдир. Чцнки о заман
Кцрдцстанда гара металдан истифадя етмяк
щяля о дяряъядя инкишаф етмямишдир ки, тякъя
бир ямир башга юлкяйя илдя 40 дявя йцкц нал
ихраъ едя билсин. Диэяр тяряфдян ися
Кцрдцстан малдарлыг вя якинчилик юлкяси
олдуьу цчцн орада нала ещтийаъ диэяр юлкя-
лярдян даща артыг иди. Буна эюря дя, биз
мцяллифин бу фикри иля разылаша билмярик. 

Беляликля, кцрд зящмяткешляринин ямяйи
яввяллярдя юз задяэанларыны, лакин ХВЫ
ясрин яввялляриндян етибарян Османлы
задяэанларыны варландырмаьа тяряф йюнял-
дилди. Османлы щюкумятинин зящмяткешляр
цзяриндяки истисмары гат-гат артырды. «Шяряф-
намя»дя эюстярилир ки, Мащдяшт ямири Илгас
Османлы мямурларына вя Баьдад бяйлярбя-
йисиня итаят едяряк, Баьдад хязинясиня щяр
ил 40 миня гядяр мал-гара вермяйи ющдяси-
ня эютцрмцшдц (76, 320). 

Шцбщясиз ки, бу кими аьыр ющдяликляр
юлкянин сярвятини тцкяндириб зящмяткешлярин
мадди щяйат шяраитини чятинляшдирирди.
Османлы щюкумяти кцрд ямирликляринин
щятта йералты сярвят мянбяляриня дя сащиб
олмушду. «Шяряфнамя» дя дейилир ки, онлар
Хнос нащийясиндя чыхан аь вя гырмызы дуз-
дан щяр ил 400 мин ахъа мябляьиндя эялир
ялдя едирдиляр (76, 355). 

ХВЫ ясрин ахырларында Османлы мямур-
лары Хнос нащийясиндя балыьы бол олан бир
эюлц дювлят хейриня иъаряйя вермишдиляр.
Бидлиси йазыр ки, лакин щямин илдя эюлдян
балыг чыхмады (76, 356). 

Беляликля, башга кцрд ямирликляри кими,
Бидлис ямирлийинин дя Османлы щимайясиня
кечмяси онун игтисади инкишафыны лянэидир вя
кцрд халгы цзяриндя аьыр верэи формаларынын
тядбиг олунмасына сябяб олурду. 

Верэи формалары. Бидлиси юз ясяриндя ня
Бидлис ямирлийиндя, ня дя Кцрдцстанын диэяр
мянтягяляриндя кяндлиляр цзяриндяки
мцхтялиф мцкялляфиййят вя верэи формаларын-
дан, онун юлчцсц вя мигдарындан ятрафлы
сурятдя бящс етмямишдир. Лакин, о, Бидлис
вя башга кцрд ямирликляриндя тятбиг олунан
бир нечя верэи формасы вя онун юлчцсц щаг-
гында аз да олса мялумат вермишдир ки, биз
ону Узун Щясянин верэи гануннамясиндя
эюря билярик. Бурадан да беля бир нятиъя
чыхартмаг олар ки, Ираг, Фарс, Азярбайъан
вя Османлы торпаьында тяртиб олунан верэи
гануну Кцрдцстанда да щяйата кечирилир-
миш. 

Мянбялярдяки мялумата ясасян Аьго-
йунлу щакимиййятинин илк вахтларындан:
йяни 1470-1477-ъи иллярдя Узун Щясян
гануннамяси щазырланмышдыр (64, 44). 

Тякъя 1498-ъи илдя Якил кцрд ямири
Исфяндийар бяйя верилян суйургал фярманын-
да 31-я гядяр мцхтялиф верэи мцкялляфийй-
ятинин ады гейд едилмишдир. 

Хцсусиля 1943-ъц илдя Истамбулда няшр
едилян Юмяр Лцтфи Барканинин «ХВ-ХВЫ
ясрлярдя Османлы императорлуьунда якинчи-
лик игтисадиййатынын щцгугу вя мали ясасла-
ры» (130) адлы ясяриндя 1540-ъы илдя Дийарбя-
кир щаггында верилян ганунун яввялиндя

йазылырды:
(Тяръцмяси: Дийарбякир вилайятинин

гануннамясинин тяфсилаты Щясян падшащын
гануну ясасында мцяййян едилмишдир). 

Беляликля, ХВ ясрин ЫЫЫ рцбцндян етиба-
рян Кцрдцстан яразисиндя щюкмдарлыг едян
Аьгоунлу щюкумятинин вердийи щяр ъцр
ганунларын щямин яразидя тятбиг едилмяси-
ня щеч бир шцбщя йери галмыр. Сюз йохдур ки,
29 ил Аьгойунлулара табе олан Бидлис ямир-
лийиндя дя щямин ганунлар щяйата кечирил-
мишдир. 

Яввялдя гейд етдийимиз кими, Чалдыран
мцщарибясиндян сонра Османлы щюкумяти-
нин кцрд ямирликляриндян алдыьы верэиляр
Дийарбякир хязинясиня топланырды. Она эюря
дя щямин гануннамянин (Дийарбякир щаг-
гында верилян верэи гануннамясиня) бцтцн
кцрд ямирликляриндя тятбиг едилмясини гейд
етмяк олар. 

Узун Щясян гануннамясиндяки бир
сыра верэилярин форма вя юлчц совет тядги-
гатчылары тяряфиндян тядгиг едилмиш вя онун
елми изащы верилмишдир (25, 190-193; 33, 39-
49). 

Бидлиси щямин гануннамяни щям кеч-
миш, щям дя юз дюврц иля мцгайися едяряк
йазыр: Щясян бяй ядавятли падшащ иди. О,
ряиййятдян мал (верэи мцкялляфиййяти – Ш.
М. ) алынмасында еля бир ганун гоймушду
ки, щал-щазырда да Ираг, Фарс вя Азярбайъ-
ан шащлары о гануну тятбиг едирляр (78,
120). 

«Шяряфнамя»нин мцяллифи Щясян бяйи
ядалятли гейд едяряк, онун гануннамясини
она эюря бяйянир ки, ХВЫ ясрдян етибарян
Османлы дювляти тяряфиндян Кцрдцстанда
даща аьыр верэи мцкялляфиййятляри тятбиг еди-
лирди. Мящз буна эюря дя Узун Щясян
гануннамясинин тятбиг едилдийи юлкялярдян
бящс едян Бидлиси, щямин юлкяляр сырасында
Кцрдцстан адыны гейд етмямишдир. Осман-
лы султанларынын кцрд халгына гаршы мянфи
сийасятлярини ачыг сурятдя гейд етмяйян
мцяллиф, онларын аьыр верэи мцкялляфиййятля-
рини лазыми гядяр эюстярмямишдир. О, йалныз
щямин верэиляри мцгайисяли шякилдя вермкля
кифайятлянмишдир. 

Бидлис ямирлийиндя тятбиг едилян верэиляр
ашаьыдакылардан ибарятдир, тамьа, хяраъ,
ъизйя, дини вя яняняви верэиляр, йайлаг верэи-
си, гышлаг верэиси вя с. 

Т а м ь а. Сяняткарларын истещсал етдийи
малын базарда сатылан заман таъирлярдян вя
алверчилярдян алынан верэийя дейилирди. (18,
117-118), бу верэи билаваситя истещсалчылар-
дан дейил, сатыъылардан алынырды. Лакин
верэинин мигдары вя юлчцсцнц ямтяянин
кейфиййяти мцяййян едирди. Йахшы нахышла
тохунан халча вя саирядян чохлу тамьа
верэиси алынырды. Бу щал бир тяряфдян сянят-
карлыьын инкишафына мане олур, диэяр тяряф-
дян ися истещсалчыларын вязиййятини аьырлашды-
рырды. Чцнки алверчиляр верэи мцкялляфиййяти-
ни нязяря алараг, хырда истещсалчыларын мал-
ларыны даща уъуз алырдылар вя онун кейфийй-
ятиня фикир вермирдиляр. 

ХВ-ХВЫ ясрлярдя Кцрдцстанын сянят-
карлар йашайан шящярляринин ясас эялир мян-
бяйини тамьа верэиси тяшкил едирди. Буна
эюря дя кцрд ямирликлярини истила едян щюкм-
дарлар, онун тамьа верэисини алмагла кифа-
йятлянирдиляр. Бидлиси йазыр ки, Ямир Теймур
Щегари ямири Иззяддин Ширин щюкмдарлыьыны
бир фярманла гябул етди вя бу вилайятин
тамьа верэиси Ямир Теймура верилмяли
олду (76, 91). 

Хяраъ. Хяраъ ясасян торпаг верэисидир
(224, 262; 36, 119). Якин торпаьына малик
олан мцсялман вя гейри-мцсялманлар бу
верэи мцякялляфиййятини юдямяли олурдулар
(6, 210). Бидлисинин йаздыьына эюря ХВЫ
ясрин орталарында Османлы мямурлары Муш
нащийясиндя йашайан гейри-мцсялманлар-
дан йеня дя хяраъ верэиси алырдылар (76,
354). Гунабади ися хяраъ верэисинин асылы
Бидлис ямирлийинин юз мцстягиллийини сахла-
маг цчцн вердийи верэи мянасында гейд

етмишдир (113, 294). 
Беляликля, айдын олур ки, ХВ-ХВЫ яср-

лярдя хяраъ верэиси Бидлис ямирлийиндя йеня
дя мювъуд олмушдур. 

Ъ и з й я. Ъизйя верэиси яряблярин ислам
динини йайдыглары замандан (ВЫЫ ясрдян)
башланмышдыр (36, 125). Йяни ярябляр мцсял-
ман динини гябул етмяйянлярдян ъизйя ады
иля адам башына эюря верэи алырдылар. 

«Шяряфнамя»дяки мялумата эюря ХВЫ
ясрдя Бидлис ямирлийиндя йашайан гейри-
мцсялманлардан щяр ил адамбашына 70
Османлы ахчасы щесабы иля ъизйя алынырды (76,
354). 

Ящмяд Расим йазыр ки, ъизйя христиан-
лардан алынан верэинин дини вя рясми адыдыр
(53, 463). 

«Шяряфнамя»дя Чермук ямирлийинин
1516-ъы илдя Османлы щюкумятиня табе
олдуьу эюстярилир. Щямин ямирлийин христиан-
лардан алынан ъизйя верэиси Дийарбякир хязи-
нясиня тящвил верилмяк шярти иля ямирлийин
яввялки вариси Мящяммяд бяйя гайтарылды.
Бидлиси йазыр: «Ы Султан Сялим тяряфиндян
гябул олунмуш бу гярары Султан Сцлейман
Гази дя имзалайараг тясдиг етди» (76, 191). 

Бунунла да, мялум олур ки, яряб хила-
фяти дюврцндян мирас галан ъизйя верэиси
ХВ-ХВЫ ясрлярдя щям Бидлис ямирлийиндя,
щям дя гейри-мцсялманлар йашайан диэяр
кцрд ямирликляриндя тятбиг олунмушдур. 

Дини вя яняняви верэи. «Шяряфнамя»дя
гейд едилян дини вя яняняви верэи формасына
ня Щясян бяйин гануннамясиндя, ня дя
диэяр мянбялярдя тясадцф олунмады. Чцнки
Бидлиси юз ясяриндя щямин верэини цмуми
шякилдя эюстяряряк йазыр: «Бидлис ящалиси
мцсялманларла христианлар арасындакы сяр-
щядди горудуглары цчцн гцввятли шащлар о
вилайятин дини вя яняняви верэилярдян азад
етмишдир» (76, 347). Бизя эюря дини вя яня-
няви верэи мцсялманлардан алынан мцхтялиф
верэи вя мцкялляфиййятлярин мяъмусудур.
Бунлардан рясм яруси, рясм ниэащ, рясм
ейди, рясм новрузу вя саиряни эюстярмяк
олар ки, ХВ-ХВЫ ясрлярдя Щясян бяйин
гануннамяси ясасында кянд вя шящяр зящ-
мяткешляриндян алынырды. 

Й а й л а г  в е р э и с и. Габагъадан йай-
лаг тяйин едилян сащяляря узаг йерлярдян
эялян гойунчулугла мяшьул олан тайфалар-
дан 300 гойундан бир гойун щесабы иля
йайлаг верэиси алынырды (76, 307). Щямин
сащядя даими сурятдя йашайанлар йайлаг
верэисиндян азад едилирдиляр. Бидлисинин йаз-
дыьына эюря ХВЫ ясрин орталарында Османлы
щюкумятинин тящрики иля Азярбайъан ярази-
синя басгын едян Мащмуди кцрд тайфасы да
Султан Сцлейман Газинин ямри иля йайлаг
вя гышлаг верэисиндян азад едилмишди (76,
307). «Шяряфнамя»дяки мялумата ясасян
щямин верэи Бидлис ямирлийиндя узун заман
тятбиг едилмишдир. 

Гышлаг верэиси. ХВ-ХВЫ ясрлярдя Бидлис
ямирлийиндя Узун Щясянин гануннамясин-
дя гейд олунан гышлаг верэисиня дя тясадцф
олунур. Бу верэи айры-айры мящяллялярдян
гышлаглара эятирилян щяр 10 баш гойундан
бир гойун щесабы иля алынырды. 

Беляликля, ХВ-ХВЫ ясрлярдя «Шяряфна-
мя»дя адлары гейд олунан бу верэилярдян
ялавя, Узун Щясянин гануннамясиндя
эюстярилян диэяр верэилярин дя Бидлис ямирли-
йиндя щяйата кечдийини эцман етмяк олар. 

ХВЫ ясрин орталарында Кцрдцстанла
гоншу олан Азярбайъан вя Иран яразисиндя-
ки кцрд ямирликляриндя Елханилярдян мирас
галан тамьа верэиси ляьв едилди (78, 226). Ы
Шащ Тящмасиб тяряфиндян 30 мин тцмянлик
верэи ряиййятя баьышланды. Лакин щямин
ясрдя Османлы щюкумятиндян асылы олан
кцрд ямирликляриндя вязиййят сон дяряъя
аьыр иди. Орадакы кцрд ямирликляриндя няин-
ки орта ясрлярин дюзцлмяз верэи мцкялляфийй-
ятляри ляьв едилмямишди, щятта она бир сыра
йени мцкялляфиййятляр дя ялавя олунмушду.
Тцрк мцяллифляринин йаздыгларына эюря ХВЫ
ясрин сонунда Османлы щюкумяти ряиййят-

Hərdən biz ata-babalarımızın nəsihətləri-
ni unuduruq, özü də tez unuduruq. 

Babam Kürd Musa, ömrünün sonuna,
yəni 115 yaşına qədər Qərbi Azərbaycanın
Vedibasar əyalətinin Xalisa kəndində
yaşamışdır. O, hər zaman ermənilərin
müxənnət bir millət olduqlarından danışardı
və bizə tövsiyəsi də o olardı ki, ermənilərə
etibar etməyin. Çünki, onlar fürsət düşən
kimi, öz pis əməllərini həyata kecirəcəklər.

O, qeyd edirdi,” Mən ona qədər erməni-
musəlman davası gormuşəm. “İtlə yoldaş
olanın zopası əlində olmalıdır”, deyə” bizə
nəsihət verərdi.

İllər keçdikcə bu sözlərin müdrikliyinin
şahidi olduq. Şovinistlərin fitvası ilə erməni
daşnakları Azərbaycanın əzəli yerləri olan
Dağlıq Qarabağ torpaqlarının işğalına
başladı. Və düz 32 il bundan əvvəl -1990-cı
il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Azər-
baycan xalqının başına gətirilən faciələrin ən
dəhşətlisi gətirildi. Vətənin istiqlalı və milli
azadlığı uğrunda mubarizəyə qalxan, qəl-
bindəki vətən sevgisindən başqa heç bir
silahı olmayan əliyalın, günahsız insanlar,
təpədən dırnağa qədər ən muasir silahlarla
silahlanmış,azğın erməni daşnaklarının və
Sovet imperiyası qoşunlarının amansız
vəhşiliyinin qurbanı oldular. Gullu-cicəkli
Bakımızın qara asvalt yolları, xalqımızın
azadlığı uğrunda mubarizəyə qalxan, igid
oğlan və qızlarmızın qanı ilə boyandı.
Xalqımız öz suverenliyi uğrunda mubarizədə
ilk şəhidlərini verdi. Paytaxtın Azadlıq mey-
danından Şəhidlər Xiyabanına qədər qırmızı
qərənfillərlə şəhidlərə misli görünməmiş
“cələng” hörüldü, matəm cələngi. 

Onlar öz ölümləri ilə əbədi ölməzlik
qazandılar.

Şəhidlər Xiyabanı vətən yolunda can-
larını fəda vermiş oğul və qızlarımız üçün
əbədi mənzil oldu. Al-qırmızı qərənfillər
Şəhidlər Xiyabanının rəmzinə çevrildi.

Bünövrəsi qanla qoyulan bir quruluşun
sonu, qanla da bitməli idi. Belə ki,1986-cı
ildə Alma- Atada qazax xalqının qırğını,
1988-ci ildə Fərqanə hadisələri,1989-cu ilin
aprelində Tbilisi qətliyamları, 1990-cı ilin
yanvarında Bakıda, 1991-ci ildə Vilnus
şəhərində qanlı qırğınlar torədildi. Təəssuf
ki, Moskva və Bakıda oturan satqın rəhbər-
lərin hazırladığı cinayətkar planlar həyata
keçirildi. Bakı əhalsi dəhşətli səhnə ilə üz-
üzə qaldı. Sinəsi güllələrdan deşik-deşik
olmuş insan cəsədləri ürəkləri göynədir,
tükürpədici nalələrin sədası ərşə qalxırdı. 20
Yanvara açılan səhərdə 130-dan artıq şəhid,

700-dən artıq yaralı qana boyandı. Bu hadis-
ələri gizlətməyə çalışan dovlət rəhbələrinin
əksinə olaraq, Moskvada yaşayan və işləyən
Ulu Ondər Boyuk Heydər Əliyev etiraz
əlaməti olaraq Sov.İKP sıralarından çıxması
üçün bəyanatla çıxış etdi. Bu, təkcə siyasi
partiya üzvünün deyil, uzun müddət Sovet
rəhbərlərindən biri olmuş qorxmaz bir
şəxsiyyətin cəsarətli hərəkəti idi. Xalq heç
vaxt yanılmır, ona görə də gec də olsa qar-
daş qırğınının vaxtında qarşısının alınması
üçün Azərbaycanın xilaskarını Bakıya gətirdi
və qısa zamanda yarana biləcək vətəndaş
müharibəsinə və hərc-mərcliyə bir güllə atıl-
madan son qoyuldu. Xalqımızın, Azərbay-
canımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban

verənlərə mərkəzi Moskva hökuməti terrorist
adı versə də, məhz Ulu Öndər Böyuk Heydər
Əliyevin tarixi xidmətidir ki, 20 Yanvar qırğını
Ümummilli faciə səviyyəsinə qaldırıldı və
ona hüquqi-siyasi qiymət verildi. Ulu Öndər
Boyuk Heydər Əliyev şəhidlərin ruhunun yad
edilməsinə həmişə böyük diqqət yetirərdi.
Onun şəxsən şəhidlər üçün abidə kom-
pleksinin tikdirməsinə nəzarət etməsi, xalq
tərəfindən xüsusi qiymətləndirilmişdir. Bu,
xalqın gələcəyi üçün atılan mühüm bir addım
idi.

İnanırıq ki, 20 Yanvar
qəhrəmanları heç vaxt unudul-
mayacaq, Şəhidlər Xiyabanı
xalqımızın inanc yeri və ziyarət-
gahı olmuş və hər zaman ola-
caqdır. Ancaq təsəlli ondadır ki,
Vətənimiz və xalqımız uğrunda
tökülən qanın hesabına Azər-
baycanımız azad, Vətənimiz
müstəqildir. Azərbaycan xalqı
öz müdrik Lideri Ulu Öndər
Böyük Heydər Əliyevin rəhbər-
liyi ilə müstəqilliyini əldə
etmişdir. Xalqımız yaxşı bilir ki,
Ulu Öndər Böyük Heydər
Əliyev siyasətini inamla davam
etdirən hörmətli Prezidentimiz

İlham Əliyev cənabları daxili və xarici
siyasəti nəticəsində olkəmizi öndə gedən
ölkələr sırasına cıxarmaqla xalqımızın və
vətənimizin qarantı olduğunu əməli işi ilə
isbat etmişdi.

T  A  R  İ  X
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycanın

ərazi bütövlüyünü pozmaq cəhdlərinə,
keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycanla
bağlı apardığı qərəzli siyasətə, yerli rəhbər-
liyin xalqımızın mənafeyinə zidd mövqedə
durmasına qarşı etiraz əlaməti olaraq
küçələrə çıxmış dinc əhaliyə divan tutmaq
məqsədilə Bakıya və respublikanın digər
rayonlarına sovet hərbi hissələri yeridildi.
Dinc əhalinin kütləvi etiraz aksiyalarının ağır
hərbi texnikanın köməyi ilə vəhşicəsinə
dağıdılması təkcə süquta uğramaqda olan
sovet siyasi sisteminin qorunması cəhdi kimi
deyil, həm də azərbaycanlıların tarixi tor-

paqlarından sıxışdırılıb cıxarılması ilə bağlı
Çar Rusiyasının əsrlərlə apardığı mənfur
siyasətin yeni şəraitdə davamı idi. 20 Yan-
var hadisəsi xalqımızın yaddaşına qanlı
faciə kimi daxil olsa da, bütövlükdə milli tar-
iximizin ən şanlı və qəhrəmanlıq
səhifələrindən birini təşkil edir. Məhz 20
Yanvardan başlayaraq Azərbaycan xalqı
SSRİ-nin tərkibində ədaləti bərpa etməyin
qeyri-mümkünlüyü və milli haqlarımıza
obyektiv yanaşma nümayiş olunacağına öz
inamını birdəfəlik itirdi.

Hakimiyyətin mənbəyi sayılan və öz
hüquqları uğrunda düşüncəsi, fikri, sözü,
həmrəyliyi ilə mubarizəyə qalxmış bir xalq,
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə

öz zəhmli ordusunun tankları, işıq saçan
zəhərli güllələri, xüsusi təyinatlı hərbi
dəstələri, pozuculuq-təxribat işlərini təşkil
edən çevik qrupları ilə üzləşdi...

Bakıda fövqəladə vəziyyət tətbiq
edilməsinə baxmayaraq, yanvarın 22-də
Azərbaycan xalqı şəhidləri ilə vidalaşdı. Pay-
taxt matəm libası geyinmişdi. Respublikada
3 gün matəm elan olunmuşdu. Azərbaycanın
butun rayonlarında və Bakıda izdihamlı
matəm mitinqləri keçirildi. Bakıda keçirilən
matəm mərasi-
mində bir milyon-
dan çox insan işti-
rak edirdi. Bu Azər-
baycan xalqının
azadlıq səsi, haqq,
ə d a l ə t ,
demokratiya və
müstəqillik uğrun-
da mübarizə əzmi
idi. 20 Yanvar
faciəsi törədilən
zaman Azərbay-
can xalqı ağır iflic
vəziyyətinə və
i n f o r m a s i y a
blokadasına salın-
mışdı,radio, tele-
viziya susdurul-
muş, onun enerji bloku silahlı hərbiçilər
tərəfindən vəhşicəsinə partladılmış, mətbu-
atın nəşrinə qadağa qoyulmuşdu. Azərbay-
can sakit və ölü bir dənizə bənzəyirdi. Xalq
ağır və dəhşətli faciədən xəbərsiz idi. Görün-
məmiş qəddarlıqla keçirilən cəza tədbirləri
nəticəsində heç bir gunahı olmayan 133 dinc
sakin öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 841
nəfər qanunsuz həbs olundu. Həlak olanların
arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar olmuş-
dur. Bu hadisə sovet rejiminin törətdiyi ən
qanlı faciələrdən biri və dinc əhaliyə qarşı
yönəlmiş vəhşi bir cinayət hadisəsi idi. 

Xalqın bu ağır günlərində, yanvarın 21-
də Ulu Öndər Böyük Heydər Əliyev Azərbay-
canın Moskvadakı daimi nuümayəndəliyinə
gələrək, təşkil olunmuş yığıncaqda çıxış
edərək, xalqla birgə olduğunu bildirdi, 20
Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verdi, onun

hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd
olduğunu, mərkəzin və o zamankı respublika
rəhbərlərinin günahı üzündən yol verilmiş
kobud siyasi səhv olduğunu gostərdi. Bu tar-
ixi cıxışın mətni dünyaya, respublikaya geniş
əkssəda vrdi. Xalqın qəlbində ümid çırağı
yandı. 

1993-cu ildə Ulu Öndər Böyük Heydər
Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra 20 Yanvar faciəsinin baş
verməsinin səbəblərinin araşdırılması və
onu törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunması
məsələsi istiqamətində mühüm addımlar
atıldı. 20 Yanvar faciəsinin xalqımızın tar-
ixində yeri və rolu, bu faciənin
əbədiləşdirilməsi və bütün dunya ictimaiyyət-
inə çatdırılması yönündə mühüm işlər
görülmüşdür. Ümummilli liderin 1994-cu il
yanvarın 5-də, 20 Yanvar faciəsinin 4-cü
ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı verdiyi Fər-
manda Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə faciəyə tam və əsaslandırılmış
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi tövsiyə olun-
du. Milli Məclis 1994-cu il martın 29-da 1990-
cı il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciəli
hadisələr haqqında qərar qəbul etdi. Bunun-
la da Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü
və təkidi nəticəsində 20 Yanvar faciəsinə
dövlət səviyyəsində hüquqi-siyasi qiymət
verildi. Bakı şəhərinin ən hündür yerində yer-
ləşən Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın
azadlığı uğrunda mübarizədə şəhid olanların
xatirəsinə ucaldılmış möhtəşəm “Əbədi
Məşəl” abidə-kompleksi də Ümummilli lider
Böyük Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tik-

ilmişdir.
Azərbaycan Prezidentinin 2000-ci il, yan-

varın 17-də imzaladığı Fərmanla 1990-cı il
20 Yanvar faciəsi zamanı şəhid olanlara “20
Yanvar Şəhidi” fəxri adı verilmişdir.

Bu gun Azərbaycan xalqı azadlıq uğrun-
da canlarını qurban edən şəhidlərimizin və
cəsur Vətən övladlarının qəhrəmanlıq
mübarizəsini cox boyuk hörmət və ehtiramla
əziz tutur, onların igidliyini yuksək
qiymətləndirir. Şəhidlərimizin qanı bahasına
qazanılan, müstəqilliyimizi qanımızla və
canımızla qorumalı, Ümummilli liderimiz
Böyük Heydər Əliyevin dediyi kimi, onu
daimi, əbədi və dönməz etməliyik. 

Bəli şəhidlərimiz qanları ilə Xalqımıza
Şanlı tatix yazdılar, ŞANLI YANVAR-
AZADLIQ DASTANI.

T a h i r  S u l e y m a n
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Hərdən biz ata-babalarımızın nəsi-
hətlərini unuduruq, özü də tez unudu-
ruq. Babam Kürd Musa, ömrünün
sonuna-yəni 115 yaşına qədər Qərbi
Azərbaycanın Vedibasar əyalətində
yaşamışdır. O, hər zaman er mənilərin
müxənnət olduq ların dan danışardı və
bizə töv siyəsi  də o olardı ki, erməni -
lərə etibar etməyin. Çünki, onlar fürsət
düşən kimi, öz pis əməllərini həyata
keçirəcəklər. 

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

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

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

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

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

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

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

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

mühüm bir addım idi.
İnanırıq ki, 20 Yanvar

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

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

TARİX
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbay-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tahir Süleyman

QANLI YANVAR DEYİL, ŞANLI YANVAR – AZADLIQ DASTANI
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Hərdən biz ata-babalarımızın nəsi-
hətlərini unuduruq, özü də tez unudu-
ruq. Babam Kürd Musa, ömrünün
sonuna-yəni 115 yaşına qədər Qərbi
Azərbaycanın Vedibasar əyalətində
yaşamışdır. O, hər zaman er mənilərin
müxənnət olduq ların dan danışardı və
bizə töv siyəsi  də o olardı ki, erməni -
lərə etibar etməyin. Çünki, onlar fürsət
düşən kimi, öz pis əməllərini həyata
keçirəcəklər. 

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

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

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

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

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

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

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

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

mühüm bir addım idi.
İnanırıq ki, 20 Yanvar

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

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

TARİX
1990-cı il yanvarın 20-də Azərbay-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tahir Süleyman

QANLI YANVAR DEYİL, ŞANLI YANVAR – AZADLIQ DASTANI
Baş redaktordan:

Birinci Dünya Müharibəsinin bit-
məsindən bir neçə il sonrakı mövcud
vəziyyət 24 iyul 1923-cü ildə imzalanan
Lozanna müqaviləsi ilə rəsmiləşdirildi və
daha əvvəl Qəsri-Şirin müqaviləsi (1639-
cü il) ilə ikiyə bölünmüş olan Kürdüstan
coğrafiyası bu dəfə dörd ayrı dövlətin
sərhədləri içində qalmış oldu. Müqaviləni
hazırlamaq üçün İsveçrənin Lozanna
şəhərində təşkil edilən konfransa Türkiyə,
İngiltərə, Fransa, İtaliya, Yaponiya,
Yunanıstan, Rumıniya, Serbiya, Xor-
vatiya, Sloveniya dövlətləri qatılmış,
Rusiya və Bolqarıstan isə yalnız özlərini
birbaşa maraqlandıran danışıqlarda təm-
sil olunacaqdılar. Amerika Birləşmiş Ştat-
larına isə bu sazişdə müşahidəçi statusu
verilmişdi. Konfransa TBMM hökumətinin
yanında İstanbul hökumətinin də çağırıl-
masından sonra rəsmi Ankara 1 noyabr
1922-ci ildə səltənətin qaldırılması
qərarını verdi və qanunən Osmanlı
Dövlətinin süqutunu elan etdi. Türkiyənin
Xarici İşlər Naziri İsmət (İnönü) Paşa
başçılığındakı bir heyətlə danışıqlar 21
noyabr 1922-ci ildə başlamışdı. İsmət

Paşa bu konfransa “türklərin və kürdlərin
nümayəndəsi olaraq” qatıldığını ifadə
etmişdi.

Konfrans ərzində “kürdlərlə bərabər
və ortaq olduğunu” vurğulayan türk
nümayəndə heyəti beləcə kürd haqqlarını
təmin etmə öhdəliyini üzərinə götürməmiş
oldu. Necə ki konfrans nəticəsində
Türkiyə dövlətinin öhdəçiliyi daha çox
müsəlman olmayan azlıqlar çərçivəsində
təyin olunmuşdu. 24 iyul 1923-cü il tarix-
inə aid “Tövhidi-Əfkar” qəzetinin ilk
səhifəsində belə yazır: “Bu gün sülh
bayramı, həqiqi qurtuluş və istiqlal bayra-
mıdır.” Halbuki eyni gündə kürd lider Şeyx
Mahmud Bərzəncinin başçılıq etdiyi
qoşunla Kürdüstanı hakimiyyət altına
almaq istəyən ingilis qoşunları Süley-
maniyyə yaxınlığında vuruşurdular. Bu
müqavilə ilə Türkiyənin iddia etdiyi Kərkük
və Mosul da İraqa verilmişdir. Yəni bir növ
Türkiyə Lozannada satılmışdır. “Misaki-
Milli” olmadan Lozannanı qəbul etmək
mümkün deyil.

Kürd və Kürdüstan həqiqəti nə qədər
gizlədilmiş olsa da, əslində bu gün

Türkiyədə respublikanın qurulmasından
bu yana reallaşdırılan assimilyasiya işləri
get-gedə uğurla deşifrə edilir. İsmət
Paşanın Mustafa Kamala ünvanladığı
“Kürt Raporu” (Kürd Hesabatı) adlı rəsmi
dövlət yazışmalarını oxumaqla, assim-
ilyasiyanın bir dövlət siyasəti olduğunu

anlamaq mümkün olacaq. Orada belə bir
cümlə yer alır: “Türklərlə kürdlər eyni mək-
təbdə oxumalıdır. Bu kürdləri türk-
ləşdirmək üçün təsirli olacaq." Daha ətraflı
olaraq həmin yazıları internet resursların-
dan tapıb oxuyaraq öyrənə bilərsiniz.

Tahir Süleyman

Lozanna müqaviləsi ilə Kürdüstanın
dörd parçaya bölünməsi
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QƏRƏNFİL YAĞIŞI
20 yanvar 1990-cl il tarixdı,o qanlı şənbə

günündə meydanlar,səkilər,yollar hamısı qırmızı
qərənfillərlə örtülmüşdür.Bakı küçə lərində yağan
qərənfil yağışından yerə ayaq qoymaq mümkün
deyildi...Bütün Bakı qərəbfil yağışına qərq
olmuşdu.Bu əsil möcüzə idi. Dünyanın yeni
möcüzəsi! Dünyanın dərd dolu qərənfil yağışı
möcüzəsi. 

* * *
Allah, hardan yağdı belə bir yağış?
Al qana bürüdü bütün hər yeri.
Allah,hardan gəldi elə bu qargış?
Dünya görməmişgi bu dərdi-səri.

Yağdı səkilərı,yağdı yollara,
Qərənfil altında yanırdı hər yan.
Çiçək yağışından,gül yağışından
Yağdıqca,alışıb yanırdı insan...

Yağdırıb göylərdən qərənfilləri,
Nə bəla gətirdi bizlərə bu qış!
Yer üzü Adəmlə Həvvadan bəri,
Hələ görməmişdi  belə bir"yağış"...

Ellərin əkdiyi al Qərənfillər,
Əllərdə od tutub yanırdı bu gün.
Həvəslə görüşə dərilən güllər,
Şəhidlər üstünə yağırdı bu gün...

Könüllər oxşayan gül ikən bir vaxt,
Bu gün leysan olub yağdı qərənfil.
O qədər yağdı ki,sel olub,Allah,
Qanlı məzarlara axdı qərənfil!..

Bu yağış beləcə bir yağış idi,
Bu yağış ah-nalə,bir qargış idi...
Yer üzü görmsin belə qanlı qış,
Göy belə gurlayıb-çaxmasın heç vaxt.
Yağsın yer üzünə nur yayan yağış,
'Qərənfil yağışı"yağmasın heç vaxt!

MÜRVƏT QƏDİMOĞLU HƏKƏRİ

20 YANVAR
Gözlənilməz bir gecədə,
Qətliam elədilər.
Kiçik böyük demədən,
Tank tüfənklə əzdilər.

Vəhşicə oldu bunlar,
İnsanları vurdular,
Çox canları yaxdılar,
20 yanvar günündə.

Dəhşətli bir gecəydi,
Qanlıydı, faciyəydi.
Bunlar əsl vəhşiydi,
20 yanvar günündə.

İgid övladlarımız,
Bacı-qardaşlarımız
Dirənibdi xalqımız
20 yanvar günündə.

Onurlu savaş verdik,
Zülmə boyun əymədik,
Onurumuzu qoruduk,

Qanlı yanvar günündə.
20 yanvar günündə...

Qeyd:bu şeiri indicə
yazdım,  ALLAH cəmi
şəhidlərimizə rəhmət eləsin
Amin.

Fəsih Alıoğlu
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Neçirvan Barzani Bağdat’ta
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Irak

Şehitler Günü” vesilesiyle düzenlenecek olan ve 2003’te

öldürülen Şii lider Muhammed Bakır Hakim'in anılacağı etkin-
lik için bugün Bağdat’ta bulunuyor.

“Irak Şehitler Günü” vesilesiyle düzenlenen ve Hakim'in
anıldığı tören Hikmet Hareketi Genel Merkezi’nde başladı.

Anma etkinliğine Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid,
Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve Neçirvan Barzani’nin
yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katılacak.

El-Hakim, Ağustos 2003'te Irak'ın Necef kentinde uğradığı
suikast sonucu ölmüştü. Ağustos 2003’teki bombalı saldırıda
el-Hakim’in yanı sıra 84 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi
yaralanmıştı.  PeyamaKurd

Demirtaş’tan muhalefet liderlerine:
Ya içeride ya da dışarıda…

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,
muhalefete seslendi. Demirtaş sosyal medya paylaşımların-
da, "Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya
geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Twitter adresinden ortak adaya vurguda bulu-
narak şu mesajları paylaştı:

•Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk,
olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıy-
la yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partil-
er ne yazık ki kuramadı.

•Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine
herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl
tutulmasıdır?

•Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya
geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!  PeyamaKurd

BM'den Fransa yönetimine suçlama!
Rojava’daki kam-

plardaki vatandaşı olan
kadın ve çocukları ülk-
eye geri getirmeyen
Fransa’nın suç işlediğini
bildiren Birleşmiş Mil-
letler (BM) İşkenceyi
Önleme Komitesi, Fran-
sız yönetimine uyarıda
bulundu.

Bölge ile ilgili karar alan Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyi
Önleme Komitesi, Fransa’nın BM’nin işkencenin önlen-
mesiyle ilgili sözleşmeyi ihlal ettiği suçlamasında bulundu.

Komitenin kararı sonrası yazılı bir açıklamada bulunan
Rojava’daki kamplarda tutulan Fransız kadın ve çocukların
avukatı Marie Dosé şu sözlere yer verdi:

“BM İşkenceyi Önleme Komite, Fransa’nın çektikleri
acıların ve maruz kaldıkları şiddetin tamamen bilincinde
olarak bu çocukları ve annelerini savaş bölgelerinde terk
etmeyi tercih ettiğini teyit etti."

"150 çocuk ve anne 5. kışı geçiriyor"
Yaşanan duruma ilişkin tepki gösteren Fransız avukat,

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki bu kam-
plarda yaklaşık 150 çocuk ve annenin beşinci kışı geçirecek-
leri uyarısında bulundu. Ayrıca bu gerekçenin haklı bulunma-
yarak reddedildiği ve ilgili devletin yurt dışında bile olsa
vatandaşlarını koruma hükümlülüğü olduğu hatırlatılan
komitenin kararında, “Bu kişilerin geri getirilmesi için etkili
tedbirler alınmadığı için ilgili ülke sözleşmeyi ihlal etmiştir”
ifadeleri kullanıldı.  PeyamaKurd

Mahabad Kürdistan
Cumhuriyeti, 77 yıl önce bugün,
22 Ocak 1946’da Rojhılat’ın
Mahabad kentindeki Çarçıra Mey-

danı’nda yapılan açıklama ile ilan
edildi.

Bugün, 1946 yılında Doğu
Kürdistan'ın Mahabad kentinde
Qazî Mihemed tarafından kurulan
ve 1947 yılından yıkılan Mahabad
Kürt Cumhuriyetinin kuruluşunun
77’nci yıl dönümü.

Mahabad Kürd Cumhuriyeti,
22.01.1946’da Qazî Mihemed
tarafından, 20 bine yakın kişinin
katılımı ile Çarçira Meydanı’nda
ilan edilmişti.

11 aylık kısa bir zamana rağ-
men Mahabad Kürt Cumhuriyeti
Kürdistan tarihinde önemli bir
kesiti oluşturuyor.

Kürt Cumhuriyeti, Çarçıra
Meydanı’nda Kürdistan’ın dört

parçasından da temsilciler hazır
bulunduğu bir anda ilan edildi.

1942 yılında Komala
Jiawavewey Kürdistan (Kürdis-

tan'ın Dirilişi) kurulur. Komala,
Doğu Kürdistan dışında Güney
Kürdistan'da Musul, Kerkük, Erbil,
Süleymaniye, Rewanduz ve
Şaqlawa'da da faaliyet yürütmeye
başlar.

Komala 1945 yılında
Mahabad bölgesinde kendini res-
men ilan eder. Mehabad böl-
gesinin sevilen kişiliklerinden Qazi
(Kadı)Muhammed, Komala'nın
üyeliğine kabul edilir. Süreç
içerisinde, Qazi Muhamed, Koma-
la'nın liderliğine seçilir. Qazi
Muhammed, ilerleyen dönemlerde
Kürdistan Demokrat Partisini
kurar.

“Mahabad Kürt Cumhu -
riyeti kuruldu”

Kasım 1945'te Sovyetlerin
teşvik ve desteğiyle İran'da önce
Azarbaycan Hükümeti kuruldu.
Çok geçmeden, 22 Ocak 1946'da
Mahabad'da Çarçira Meydanı'nda
Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin
kuruluşu Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliği garantör-
lüğünde ilan edildi. On üç üyeli
Bakanlar Kurulu oluşturulur. Qazi
Mihamed Cumhurbaşkanı seçilir.
Kürdistan Parlamentosu'nda ise
30 milletvekili seçilir. 

Mahabad Kürt Cumhuri -
yeti’nin başkenti Mahabad kenti
olarak belirlendi. Kürdistan
Cumhuriyeti, 11 aylık ömrüne rağ-
men farklı alanlarda büyük
kazanımlar elde ederek,
Peşmerge ismi, Kürdistan
bayrağı, milli marş Ey Reqîb gibi
manevi değerleri, Kürdistan’ın
dört parçasına miras olarak bırak-
tı. 20 bin Kürdistan temsilcisinin
daha sonra Kürdistan gazetesinin
8’inci sayısında yayımlanan
bildirisinde, Cumhuriyet yönetici-
lerinden şu taleplerde bulunuldu:
Kürtlerin yaşadığı her yerde
bağımsızlık ilan edilsin, Şura
Meclisi seçimleri yapılsın, Kürdis-
tan Ulusal Hükümeti, bakanlık ve
gerekli kurumlar kurulsun, Kürdis-
tan Ulusal Silahlı Kuvvetleri,
komşu ülkelerle ekonomik ve
ticari ilişkiler kurulsun, Azerbay-
can hükümetiyle güçlü ilişkiler
kurulsun.  PeyamaKurd

Irak İçişleri Bakanı'nın, Kör-
fez Kupası’nın final maçında Iraklı

Arap taraftarlarca Kürdistan
bayrağı açmaları engellenen Kürt
gençlerinden özür dilemeye hazır-
landığı duyuruldu.

Basra’da oynan Körfez
Kupası’nın final maçında Kürdis-
tan Bayrağı açan gençlere Iraklı
Arap taraftarlarca müdahale

etmesi büyük tepkilere neden
oldu.

Yaşanan bu duruma dair
sosyal medyada yayınlanan
videoda final maçında Kürdistan
bayrağı açan 2 Kürt gencinin elin-
deki bayrağın Arap taraftarlar
tarafından alındığı ve kendilerine
saygısızca yaklaşıldığı görülüyor.
Videonun yayılması ardından

görüntüler büyük tepkiye yol açtı.
Söz konusu duruma yönelik

Kürt parlamenter Suzan Mansur,
Irak İçişleri Bakanlığı ile
görüştüğünü ve ellerinden Kürdis-
tan Bayrağı alınan vatandaşları
bulmaları halinde kendilerinden
resmi olarak özür dileyeceklerinin
altını çizdi.

Irak 44 yıl aradan sonra ilk
kez Körfez Kupası’na ev sahipliği
yaptı. Basra’da oynan kupada Irak
şampiyon oldu. Irak’ın şampiyon
olduğu final maçına Kürdistan
Bölgesi’nden de çok sayıda
vatandaş Kürt kıyafetleri ve
Kürdistan bayrakları ile katıldı. 

Mansur, “Irak İçişleri Bakanı
bana maçta Arap taraftarlarca
Kürdistan bayrağı açmaları engel-
lenen  2 Kürt vatandaşını kendi-
lerinden resmi olarak özür dilemek
için  aradıklarını, ancak henüz kendi-
lerine ulaşamadıklarını söyledi”
ifadesinde bulundu.  PeyamaKurd

Suriye’nin doğusunda bir otobüse düzenlenen
saldırıda hepsi asker olduğu belirtilen en az 28 kişi
öldürüldü. Suriye resmi medyası, otobüsün Deyr ez

Zor’da hedef alındığını ve “vatandaşların”
öldürüldüğünü duyurdu.

Ancak diğer kaynaklar otobüste askerlerin
bulunduğunu ve ölü sayısının daha fazla olduğunu
duyurdu. BBC Türkçe’nin aktardığına göre, saldırının
sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözle-
mevi (SOHR) , saldırıyı IŞİD’in düzenlediğini ve 37
askerin öldürüldüğünü açıkladı. SOHR farklı kay-
naklara dayandırarak, “IŞİD üyelerinin iyi planlanmış
pususunda, rejim yanlısı milisleri ve askerleri taşıyan
üç otobüsün hedef alındığını belirtti.

Reuters’ın bahsettiği diğer kaynaklarsa, oto-
büslerde Suriye Ordusu askerlerinin bulunduğunu
bildirdi. IŞİD militanları ve Suriye Ordusu güçleri, sık
sık antik Palmira kenti yakınındaki bölgede çatışıyor.

IŞİD 2014 yılında bir noktada Suriye’nin batısın-
dan, Irak’ın doğusuna uzanan 88 bin kilometrekare-
lik bir alanda hükmediyordu. Beş yıl süren çatış-
maların ardından, Kürt güçleri ABD’nin de desteği ile,
tüm bu yerleri IŞİD’in elinden aldı. 

IŞİD elindeki toprakları kaybetmiş olsa da,
Suriye’nin bazı kesimlerinde hala varlığını
sürdürüyor ve IŞİD hücreleri saldırı düzenlemeye
devam ediyor.    artigercek.com

Bugün, Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti'nin 77’nci kuruluş yıl dönümü!

Irak’tan Kürdistan gençlerine özür

Deyr ez Zor’da otobüsler pusuya düşürüldü, en az 28 ölü
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Gef û êrîşa hemwext a Tirkiye û
Îranê ya ser her du parçeyên Kur-
distanê rojeva sereke ya hemû kur-
dan bi xwe ve digire.

Lê xuyaye ku kurdan hê jî
nekarîne bi awayekî stratejîk û bi
tevahî li meseleyê binêrin. Ev goti-
na ustayê şer ê navdar Sun Tzu
tîne bîra me: “Stratejiya bêyî tak-
tîkan riya herî hêdî ye ji bo serkeft-
inê, Taktîkên bê stratejî qerebalixa
berîya binkefinê ye.”

Di vê pêvajoyê de Kurd ne hew-
ceyî hemasetê ne, ne hewceyî
tehrîkê ne, ne hewceyî gilî û gazin-
ca ne û ne hewceyî êrîşkariya li ser
hev du ne . Ya ku pêwîstiya Kurdan
pê heyî, afirandina stratejiyeke
neteweyî ye. Armanca vê stratejiyê
divê ev be: “Siyaseta qirkirin,
înkarkirin û dagirkirina li ser Kurd û
Kurdistanê dê çawe were têk birin”
Ji bilî bersiva vê pirsê divê çi
rojevên Kurdan ne bin.

Bi rastî jî her kesê ku xwedî
welatparêzî û hestên neteweyî ye,
niha pêşniyara yekrêziya kurdan
dike. Bê guman mirov nikare li
benda wan derdûrên xwedî rêkên
din yên çareserî yê bisekine. Lê
divê li ser tespit û rêyên çareseriyê
konsensosek were ava kirin.

Îran û Tirkiye hem hevkar in û
hem jî li hev nakokin

Çapemeniya Kurd di êrîşên
heyî de balê dikişîne ser Rojava û
di vî warî de êrişkarîya Îran di rêza
duyemîn de cih digire. Lê belê êrîş
jî yên herdu hêzan e. Danûstand-
inên li ser vê mijarê ji lûtkeya sêalî
ya Îran-Tirkiye û wilatek din ê zil-
hêz ku di meha Tîrmehê de li
Tehranê pêk hatî destnîşan dike.
Yekser piştî vê lûtkeyê êrîşa 20 ê
Tîrmehê ya li ser gundê Perex ê
Heftenîn a girêdayî îdareya ser-
bixwe ya Zaxo pêk hat, ev çirîska
îşareta vê pêvajoyê bû. Hûn
dikarin li ser lînka jêrîn bigihîjin
nivîsa ku me li ser vê mijarê
weşandi bû:
https://darkamazi.info/archives/10
31377

Îran û Tirkiyeyê biryar dan ku
hêzên rojavayî (Ewropî) bi taybetî
Emerîka ji herêma Rojhilata navîn
bên derxistin. Wan hevpeymanî li
ser çarenûsa Kurdan kir ku wê çi
were serê kurdên ku ev hêzên
Rojavayî piştgirî didin wan. Hîn jî
danûstandinên hêzên Kolonyalîst
berdewamin.

Her du hêzên herêmî Tirkiye û
Îran hevdu diceribînin û li rewşa
reel dinerin. Ji aliyekê ve şirîkên
dijberiya Kurdan û dijberiya hebû-
na Amerîkayê ya li herêmê dikin, ji
aliyê din ve ev her du hêz li ser hev
şikdarin û dijberiyên dîrokî û
ontolojîk li hember hev hene.
Dixwazin ji hev rol û parî bidizin.

Emerîka ji Afganîstanê nişkav
de vekişya û Ewropî jî bi şerê
Ukraynayê ve matmayî mane,
eniya li dijî Kurdistanê ya li herêmê
gelek ciret ket. Biryara van her du
dewletan ewe ku Herêma Kurdis-
tanê, ku yekane destkeftiya fermî
ya kurdan e têk bibin. Nexşeyên
kolonyalîstan ên di sala 20 an de
hatin xêzkirin rê li ber vejîna Kur-
dan girti bû. Vê carê jî dixwazin
dîsa kurdan ser hev parve bikin.
Hêzên kolonyalîst ên li Rojhilata
Navîn bi biryar in ku ji bo berde-
wamiya statûkoyê sînorên xwe
berfireh bikin. Ger hewce bike, ew
ê van planan bi cih bînin, her çend
bi hev re nakok bin jî.

Serdana Hakan Fîdan ya bo

Iraqê, balafirxaneya Kerkûkê û
deriyê sînorî yê Ovakoyê

Mirov we bifikire ku armanca
Tirkiyê tenê Rojava ye wê şaş be.
Tirkiye her çend li gorî armancên
xwe destûra operasyoneke mezin
li Rojava negirtibe jî, lê misoger
du armancên Tirkiyê yên sereke
hene. Bi xetekê Kobanî û Herêma
Cizîrê parçe dikin, Armanceke din
a Tirkiyeyê jî ew e ku bi vekirina
xetekê ji serê gundê Andiwerê yê
Dêrikê, xwe bigihîne Tilefer, ango
pêkanîna xeyala deriyê sînor ê
Ovakoyê. Ev tê wê wateya ku xwe

bigehîne Şengalê. Ji ber vê yekê
dewleta Tirk li xetên ceyranê û
binesaziya gazê ya gundên herê-
ma Koçerat û Beravê dixe. Ev yek
ji herêmên ku operasyon lê tê
kirin e. Ev navçe tenê 30 km dûrî
bîrên petrolê yên Rimêlanê ye.
Her wiha hêjayî gotinê ye ku li
herêmên ku ev xeta rê derbas
dibe hin zevîyên din yên petrole jî
hene. Ger Li herêmên din
operasyon neyê kirin jî lê belê
Tirk dixwazin li vir korîdorekê
veke. Ango, ew ê li rastê nîşan
bide û li çepê bixe. Kobaniyê
nebe jî wê bixwazin xwe dirêjî
Şingalê bikin. Armanca Tirkiyê ya
sala 2023 an ev e. Ev tê wateya
sînorên Mîsaqa millî.

Bi vî awayî dê hem Rojava û
Başûr ji hev bên veqetandin û hem
rêyeke rasterast bi Bexdayê re bê
vekirin. Serdana Hakan Fîdan a 13
ê Îlonê ya Bexdayê û leza vekirina
firokexaneya Kerkûkê berî ku bine-
saziya wê temam bibe jî beşek ji vê
planê ye.

Yanî em Kurd bi planeke wiha
stratejîk û demdirêj re rû bi rû ne.
Bi veberhênana hilbijartinê ya AKP
ê û bi tengbûna wê ya di siyaseta
hundir ve em nikarin girê bidin. Ev
plan berhema mejiyê kûr ê dewleta
Tirk e, ne tenê ya AKP ê ye.

Hesabên Îranê
Îran li hundirê Iraqê ji Tirkiyê

birêxistinkirî tir e. Yanî li şûna ku
rasterast wek Tirkiyeyê tevbigerin,
hêzên ku li ser navê Heşdî Şeibî û
Bexdayê tevdigerin hene. Li
herêmên weke Kor-Mor dikare li
ser navê van hêzan tevbigere. Mix-
abin hinek ji van hêzan di nav kur-
dan jî yên weke YNK û PKK bi
Îranê re şirîkin. Em ê li ser vê paşê
bisekinin.

Lê du armancên Îranê hene.
Yan rasterast artêşa Iraqê bînin ser
sînorê di navbera xwe û Herêma
Kurdistanê de yan jî rasterast hêza
xwe li wir bi cîh bike. Ji ber ku
tevgera Tirkiyê li ser xeta Xaxurkê,
Şekîf û Lolanê, bi taybetî li ser xeta
Bradost, Îranê bêzar dike. Çape-
meniya PKK ê her çendî bi

zanebûn têgihiştineke şaş der barê
operasyonên Tirkiyeyê yên li ser
sînor de çêkiribe jî, rastî ev e:
“Tirkiye weke endamên NATO yê.
NATO di kare mafê operasyonê li
dijî Îranê weke mertal bide
Tirkiyeyê. Ji ber ku Îran vê rastiyê
dizane, dixwaze gavan bavêje ku
Tirkiye li ser vê xeta sînordar bike.
Yanî ji bo bidawîkirina hebûna
siyasî û îdarî ya kurdan hevpar in,
lê di mijara guhertina sînoran de jî
nakok in.

Ev tê wê wateyê ku Îran wê
operasyona Başûr bi awayekî ku

Tirkiyê asteng bike pêk bîne. Eger
Îran operasyonekê li ser Herêma
Kurdistanê bike, ne ji Silêmaniyê,
li derdora deriyê sînorî yê Hacî
Umranê wê bike. Ji xeta Kelaşîn,
Helgurt, Berde Sorê heya Hornê.
Ev tê wateya pêngaveke ku
Tirkiye ji xeta Xinêre ya li ser xeta
sînorê Îranê pêş ve neçe. Li aliyê
din dê rûyê Çiyayê Şêx Nasir
bigire û li pira Gelala temaşe bike.
Yanî wê ber bi xeta Sîdeka û
Qendîl ve biçe. Ew ê Qendîlê
biparêze. Bi rastî jî lûtkeyên
Qendîlê di sala 2011 an de bi pey-
mana PKK û Îranê radestî Îranê
hat kirin.

Kurd nikarin xwe bi maijara
Îran û Tirkiyê ve bixapînin

Helbet ev dewletên kolonyalîst
wê nikaribin vana bi carekê de û bê
asteng pêk bînin. Dê ew hêz hebin
ku pêşî li wan bigirin. Lê divê pêşî
Kurd bi xwe pêşî liv ê planê bigirin.
Divê têkoşîneke hiqûqî, dîplomatîk
an jî leşkerî hebe. Lê beriya her
tiştî divê eniya Kurd xwe ji nû ve
biafirîne.

Divê kurd xwe nexapînin ku
Îran ji Tirkiyê çêtir e yan jî Tirkiye ji
Îranê çêtir e. Manîpulasyona PKK
ê ya di vê mijarê de xeter e. Tirkiye
û Îran li dijî Kurdan hevpar in. Goti-
na Mazlûm Abdî ya ku gotibû “Îran
li dijî operasyona Tirkiyê ye”
xeletiyeke stratejîk e û herwiha
îtîrafkirina siyaseta PKK ê ye. Îran
ne dostê Kurdan e. Îran ne li dijî
operasyona Tirkiyê ya li dijî kurdan
e jî. Îran kêfxweş e ku Tirkiye zextê
li hêzên Amerîkayê yên li Sûriyê
dike û bi vî awayî pêwîstiya kurdan
bi Sûriyê û Îranê çêbi be. Îran tenê
ji ber zêde belavbûna Tirkiyê li
herêmê de dilgiran e.

Di vê tabloyê de tê dîtin ku sala
2023 an wê bibe şahidê hewl-
danên eniya dij-Kurd ya xeniqandi-
na Kurdistanê. Wê demê Kurd wê
çi bikin? Helwesta PKK ê wê ban-
doreke çawa li kurdan bike? Kurd li
ser çi bingehê dikarin bibin yek?
Têkiliyên Kurdan ên stratejîk wê kî
bin? Ev pirse ne bendî bersivê ne.

Sibe: Divê Kurd çi bikin?

Ji Serok Mesûd Barzanî peyama
bûyera êrîşa li Mêrdînê

Serok Mesûd Barzanî, derbarê êrîşa şeva borî ya Mêrdînê
ku 5 welatiyên Herêma Kurdistanê yên ji parêzgeha Duhokê
hatin şehîdkirin, peyamek belav kir û sersaxî li malbat û
kesûkarên qurbaniyên êrîşê kir.

Serok Barzanî îro 19ê Çile roja Pêncşemê li ser êrîşa
Mêrdînê peyamek belav kir û tê de got: “Ez ji ber bûyera
êrîşkirina ser çend welatiyên Herêma Kurdistanê li parêzge-
ha Mêrdînê ya Tirkiyê gelek xemgîn im. Ez sersaxiyê li mal-
bat û kesûkarên qurbaniyên wê êrîşê dikim û ez xwe hevbeşê
xema wan dizanim.”

Serok Mesûd Barzanî destnîşan kir: “Ez ji wê yekê bawer
im ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê ligel aliyên pêwendîdar
ên Tirkiyê hewla xwe ya cidî û temam dide, da ku rastiyên wê
bûyerê werin eşkerekirin û encamderên vê tawanê werin dîtin
û bigihin cezayê xwe.”

Şeva borî li ser rêya Hevrîşim a navçeya Nisêbînê ya
Mêrdînê, otomobîleke malbatên Duhokî tê de bûn û ji bo
çareseriya pizîşkî çûbûn Bakurê Kurdistanê rastî êrîşekê hat
û hemû kesên di otomobîlê de hatin gulebaran kirin.

Di encama êrîşê de pêşî 4 kesan can da û herî dawî jî
Ehmed Celaledîn Îbrahîm ku weke Mele Ehmed Rêkanî jî
dihat naskirin û di wê êrîşê de bi giranî birîndar bûbû, li
nexweşxaneya bajarê Xarpêtê yê Bakurê Kurdistanê jiyana
xwe ji dest da.

4 welatiyên din ên ji Duhokê  ne û can dane; yek ji wan
dayika Mele Ehmed Celaledîn e û navê wê Wahîde Heyder
Casim (63 salî) ye. Sê kesên din ji malbatekê ne û navê wan
Hacî Ebdullah (65 salî), Çîmen Şahîn hevjîna Hacî Ebdullah
û Hindirên Ebdullah keça wan e.  PeyamaKurd

Namzedê Serokomariyê:
çareseriya pirsgirêka Kurd bi
dayîna mafê çarenivîsê ye

Namzedê Serbixwe yê Serokomariya Tirkiyê Çetîn Eren
dibêje pirsa Kurd, bi dayîna mafê çarenivîsê bo netewa Kurd
çareser dibe.

Çetîn Eren ku xwe weke kesekî komûnîst pênase dike,
dibêje baweriya wî bi yeksaniya hemû çînan heye.

Çetîn Eren ji Kurdistan24ê ragihand, ew ê ji bo Kurdan û
hemû gelên mafên wan hatine binpêkirin, tekoşîna xwe bikin.

Eren dibêje: “Li Tirkiye du pirsên Kurd hene: Ya yekem,
derbarê sînorên cografî de ye û divê mafê diyarkirina
çarenivîsê ji Kurdan re bê dayîn. Ya duyem, jî pirsa Kurdên li
Tirkiyê koçber bûne ye. Komara Tirkiye li ser înkarkirina nas-
nameya Kurd hatiye avakirin. Ji bo ku Tirkiye bibe welatekî
demokrat, divê ev xak, ji peyamên tirkbûnê bêt paqijkirin.”

Eren got jî, “Li gorî me, yekem hilbijartina kedkarên
Bakurê Kurdistanê biçe dengdanê, divê ew hilbijartina piştî
diyarkirina çarenivîsa wan be.”

Çetîn Eren derbarê Herêma Kurdistanê de jî wiha got:
“Divê Başûrê Kurdistanê serweriya xwe ragihîne. Heta ev gav
neyê avêtin, pêwendî dê di navbera Tirkiye û Iraqê de bin, ne
di navbera îdareya Herêma Kurdistanê û Tirkiye de.” Her
wiha got jî: “Di gel vê jî divê Tirkiye, piştgiriya hemû parçeyên
Kurdistanê bike ji bo ragihandina serweriya wan. Em bi hemû
hêza xwe amade ne piştgiriya wan bikin.”          Nerina Azad

Metirsiya Tirkiyê li ser Rojava, ya Îranê jî li
ser Herêma Kurdistanê; stratejî û çareserî
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Komara Kurdistanê berîya
77 salan di 22-01-1946-an de li
Mahabadê hatdibû elam kirin.
Serokê Komara Kurdistanê
Qazî Muhamed, li Meydana
Çarçirayê ya bajarê Mahabadê
avakirina komarê, wek rojeke
pîroz ji gelên Kurdistanê û raya
cîhanê re eşkere kir. Qazî
Muhamed di gotara xwe de,
destê dostanîyê dirêjî cîranên
Kurdistanê kir. Lê avakirina
Komara Kurdistanê, di çavên
neyaran de, bû kelemekî  girs û
tûj.

Danasîna Komarê, di nav
miletê Kurd de, kelcanek nedîtî
afirand. Bi qasî hevkarîya kur-
dan bihêz kir, herweha
hevkarîya nava Komara Ezarb-
eycan û Komara Kurdistanê jî
bi hêz kir. Dewleta Tirk wek
hercar vê derfeta Rojhelatê
Kurdistanê, bi xeterî şîrove kir
û xwest bi destdirêjîyê,
neyartîyê di nav hevkarîya kurd
û ezarbeycanîyan de peyda
bike. Jîyana Komarê kurt bû, lê
di dîroka Kurdistanê de, bû
destan û nimûneya serxwebûn
û hevkarîya beşên Kurdistanê.

Tevaya dewletên cîhanê, bi
derfet û momentên dîrokî ve
hatine damezrandin. Komara
Kurdistanê jî bi derfeta şerê
cîhanê yê duwemîn ve xeyalên
Kurdistanîyan li Rojhelatê Kur-
distanê bi rastîyê wergerand.
Di dema şerê cîhanê de, di

sala 1941an de Yekîtîya
Sowyetan û Brîtanya Mezin, li
ser dagîrkirin û parvekirina
Îranê li hev kirin. Di nava demê
de, kurdan li rojhelatê Kurdis-
tanê vê derfeta bi kar anîn û
dezgehên xwe yên neteweyî
kirin yek. Komeleyê Jîneweyê
Kurdistan û Cemîyeta Hêwî
peymana hevkarîyê ava kirin.
Rewşa cîhanê, Îran û Kurdis-
tanê rê ji yekîtîya kurdan re
vekir. Bi encama hevkarîya
nava hêzên kurdan, cara
yekem  PDKÎ hate avakirin.
Avakirina PDKÎ, pêngaveke
netewayetî bû ku di dîroka Kur-
distanê de roleke sereke wer-
girtîye.

Di wê heyamê de, li başûrê
Kurdistanê, bi serokatîya Şêx
Ehmedê Barzanî serhildan
berdewam dikir. Derfeta Rojhe-
latê Kurdistanê, Barzanîyan
ber bi xwe ve bir û di sala
1945an de serokê nemir
MustefaBarzanî jî bi
pêşmergeyên xwe beşdarî
nava Rojhelatê Kurdistanê bû.
Barzanî, bi serokatîya Şêx
Ehmed û Barzanîyê nemir ve ji
bo xizmeta şoreşa Kurdistanê
amade bûn.

Dewlet, bi gelemperî  bi du
derfetan dikarin bêne avakirin.
Derfeta nav xweyî û ya jî der-
fetên derveyî. Rewşa Kurdis-
tanê ya wê demê ya navxweyî,
herçiqasî yekîtîyek sîyasî hati-

bû avakirin jî kelecana avakiri-
na Komara Kurdistanê berfireh
bû û alîkarîya pêşmergeyên
Başûrê Kurdistanê, bi
serokatîya Mustefa Barzanî
girtibûn jî mixabin Komara Kur-
distanê, ji derfeta avakirin û
parastina dewletek serbixwe
bêpar bû. Gelek eşîrên kurdan,
dest ji pêgehên xwe û berjew-
endîyên xwe yên eşîrî
bernedan û gelek ji wan
neyartîya şoreşê kirin.
Rewşenbîrî, xwendevanî li Kur-
distanê jar û hejar bû. Kurd bi
tevahî û bi rêk û pêk nehatibûn
organîze kirin. Civat û
neyartîya eşîrtî, astengên
sereke bûn. Hestên neteweyî,
ne di asta avakirina dewletek
serbixwe de bûn.

Derfeta alîkarîya derve ku
ew jî alîkarîya Sowyetê bû, ji
bo avakirina Komara Kurdis-
tanê sereke bû. Bi alîkarîya
Sowyetê, du komardewlet li
herêma di bin desthilatdarîya
Sowyetê de bûn, hatin avakirin.
Ew jî Komara  Ezarbeycan
(Hukûmeta Milî ya Ezerbey-
canê) û Komara  Kurdistanê
bû. Vê rewşê, derfetek dîrokî
pêşkêşî Rojhelatê Kurdistanê
kir. Kurdan, bi serokatîya Qazî
Muhemmed vê derfeta dîrokî bi
kar anîn û avakirina Komara
Kurdistanê di 22-01-1946an
de, li meydana Çarçira ya
bajarê xoşewîst Mahabadê îlan
kirin.

Serokê nemir Mustafa
Barzanî, ji alîyê hukûmeta Kur-
distanê, weke generalê şoreşê
û serokê pêşmergeyan hate
helbijartin. Barzanî, bi
pêşmergeyên xwe, li welatê
xwe û şoreşa Rojhelatê Kurdis-
tanê xwedî derket û ji bo
hevkarîya nav beşên Kurdis-
tanê, nimûneyek balkêş û
yekta pêşkêşî dîroka Kurdis-
tanê kir.

Komara Kurdistanê, tenê 11
mehan jîya. Lê di vê dema kurt
de,  desthilatdarîya Komara
Kurdistanê, ji bo tevgera
neteweyî, tecrûbeyên
bêhempa weke mîras li dû xwe
hişt. Lê mixabin, tevgera riz-
garîxwazîya neteweyî,  ji
tecrûbeyên Komara Kurdistanê
zêde sûd wernegirt. Derfeta
duwem, li Rojhelatê Kurdis-

tanê, bi şoreşa Îslamî ve derket
holê. Di demek kurt de, tevaya
Rojhelatê Kurdistanê ket bin
destên tevgera Kurd. Lê mix-
abin, rewşa navxweyî û ya
cîhanî rê neda ku ev derfet jî bi
avakirina statuyek neteweyî bi
encam bibe. Tevgera Kurd,
Wesîyeta Qazî Muhemed ji bîr
kir û Ebdurrehman Qasimlo û
piştre Dr. Sadik Şerefkendî û
hevalên xwe ketin xefika
neyaran û jîyana xwe ji dest
dan. Mixabin ev derfet jî ji dest
hate berdan.

Komara Kurdistanê, ji
miletê Kurd re, Alaya Rengîn û
Sirûda Netewî weke mîras hişt.
Komara Kurdistanê, li mîrasa
miletê Kurd, ji Împeratorîya
Medan hetanî  Komara
Araratê, li remza neteweyî
Alaya Kurdistanê xwedî derket
û weke mîras radestî serokê
Nemir Mustefa Barzanî kir.
Avakirina artêşa neteweyî ya
modern, avakirina
dadgeh/dadwerî wek dezgeh,
perwerdeya bi Kurdî, pêşkêşki-
rina derfetan ji bo keç û jinên
kurdan û berhevkirina bacê ku
wek bingeha aborîyê pêşkêş
kir, çend nimûneyên girîng yên
mîrasa Komara Kurdistanê ne.
Lê mixabin ji bo berdewama
Komarê û bicîkirina meramên
miletê Kurd derfet nehatin
dayîn û Komara Kurdistanê
piştî 11 mehan hate rûxandin.

Piştî peymana Yaltayê, Yek-
itîya Sowyetan, li gor şertên
peymanê, hêza xwe ji Kurdis-
tan û Ezarbeycanê paşde vek-
işand. Desthilatdarîya Îranê, bi
alîkarîya Birîtanyayê berê
Ezarbeycan û paşê jî Kurdistan
dagîr kirin û Komara Ezarbey-
can û Komara Kudistanê
rûxandin. Qazî Muhamed û
hevalên wî, li Meydana Çarçi-
rayê ku cîyê îlankirina Komara
Kurdistanê bû, ji alîyê dagîrk-
erên hov di 31-03-1947an de
hatin darvekirin û beşdarî nav
karwanê pakrewanên Kurdis-
tanê bûn.

Ji tecrûbeyên Komara Kur-
distanê sûd wergirtin, îro ji
herdemê bêtir aktuel û girîng
in. Îro wek derfeta şerê cîhanê
yê duwemîn, rewşa cîhanê,
hevkarî û helwesta hêzên
navneteweyî, derfetên girîng

pêşkêşî kurdan dikin û berjew-
endîyên hêzên navneteweyî û
yên kurdan diguncin. Lê mix-
abin piştî desthilatdarîya li ser
xaka xwe ya 30 salî hînê jî
BaşûrêKurdistanê, ji artêşek
hevbeş, aborîyek hevbeş, dad-
werîyek hevbeş û perwerdeyek
hevbeş bêpar e. Desthilat-
darîya Rojavayê Kurdistanê, bi
îdeolojîya bîyanî jahrdadayî
bûye û vî beşê Kurdistanê ji
kurdan xalî dike. Desthilat-
darîyek totalîter ku dijî Alaya
Kurdistanê û destkeftîyên kur-
dan tevdigere.

Bakur û Rojhelatê Kurdis-
tanê, ji hevkarî û yekîtîyek
neteweyî bêpar tevdigere.
Bakurê Kurdistanê, bi îdeolo-
jîya Turkîyeyîbûn û Tirkîtîyê ve
dagîrkerî xurtir kirîye. Lê derfe-
ta sêyem ya Rojhelatê Kurdis-
tanê li ber derî ye. Desthilat-
darîya Îslamîya Şîîe, êdî di nav
qeyrana sîyasî û aborî de, li
cîhanê terora îslamîya sîyasî
didomîne û tevaya hêzên
demokratîk yên cîhanê, daye
hember xwe. Bi darvekirin,
asîmîlekirin, koçberkirinê ve
dixwaze miletê Kurd û
pêkhateyên Îranî bêdeng bikin.
Lê berbanga dawîya jîyana
rejîma îslamî ya dîktator û hov
xuya dike. Ji bo bikaranîna vê
derfetê pêwîst e ku tevgera
Rojhelatê Kurdistanê xwe
amade bike.

Kurd bi, derfetên navxweyî
tenê nikarin welatekî serbixwe,
miletekî azad û civatek
demokratîk ava bikin. Ji bo
bidestxistina van armancên
pîroz alîkarîya derve bivê nevê
ye. Lê alîkarîya derve jî divê bi
hevkarîya navxweyî û yekîtîya
neteweyî lihevkirî  be. Em hêvî-
darin ku Kurd van derfetan ji
dest bernedin û bi karesetên
nu ve rûbirû nemînin.

Rêberên Komara Kurdis-
tanê, bi tecrûbeyên xwe,
rêberên miletê me ne. Em
minetarên pêşewa Qazî
Muhemed û Serokê nemir
Mustefa Barzanî ne. Ruhê wan
şad bin. Serşorî û rûreşî para
dagîrkeran be.

Bijî hevkarî û alîkarîya
neteweyî, bijî Kurd û  Kurdistan!

Tahir Silêman

KOMARA  KURDISTANA MAHABADÊ BERÎYA 77  SALAN  DI  
22-01-1946-AN  DA  LI  MAHABADÊ HATIBÛ DAMEZIRANDINÊ
Mahabat Kürd Respublikası 22
yanvar 1946-cı ildə  yaranmışdı

M a h a b a t ' d a
dini və siyasi
möhtərəmliyi olan
Qazı Məhəmməd,
21.01.1946 tar-
ixində Mahabad
ən böyük məs-
cidində parlemen-
to hazırlıq yığın-
cağını edər,
22.01.1946 tar-
ixində Carcira
meydanında Kürd
r e s p u b l i k a s ı n ı
elan edir.

1944 "Komela
Jiyana Kurd"
adıyla qurulan

təşkilat, 1945-ci ildə Qadi Məhəmməd başçılığında "Kurdistan
Demokrat Partiyasını" qurar. Mahabatda dini və siyasi
möhtərəmliyi olan Kadi Məhəmməd, 21.01.1946 tarixində
Mahabad ən böyük məscidində parlemento hazırlıq yığıncağını
edər, 22.01.1946 tarixində Carcira meydanında Kürd respub-
likasını elan edir.

Bütün Kürd və tayfa qruplarının olduğu bu tarixi toplantıda,
Kadi Məhəmməd Sovetlər Birliyinin maddi və mənəvi dəstəyinə
toxundu kimi Azerbeycan xalqının dostlugunuda dilə gətirir.
11.02.1946 tarixində parlementoda and içdikdən sonra vəzifəyə
başlayır. 23.04.1946 da kürd və Azərbaycan hökumətləri arasın-
da dostluq imzalanır. Gənc və dinamik olan kürd hökumətində
kişilər iştirak aldıqları kimi qadınlarda yer alır.

Dövlət Başçılığını Qazi Məhəmməd və Müdafiə nazirliyini
Molla Mustafa Bərzaninin yer aldığı respublika, 17 Yanvar 1947-
ci ildə İran rejimi tərəfindən yıxıldı və 31 Mart 1947-ci ildə Qazi
Məhəmməd edam edildi. Kürd Respublikasının yıxılmasıyla
Molla Mustafa Bərzani qarşıdurmalardan sağ qalan
peşmergeleriyle Sovetlər Birliyinə keçər.

Mahabad Respublikası dövründə "Ey Reqîp" adlı şeir
kürdlərin milli marşı olaraq qəbul edildi.
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HDP:Emê namzetê xwe 
diyarbikin bila maseyê 6 kolî 
pişgiriya namzetê me bike

Hevseroka HDPê  daxûyaniya xwe ya di
Bianetê de dibêje: Emê di hilbijartina serokomariyê
de namzetê xwe diyar bikin û bila 6 partiyên mixale-
fetê yên bi navê maseya şeşqolî tên naskirin bila
namzetên xwe şûn de bikişînin  û piştgiriya
namzetê me bikin.

Berdewamiya daxûyaniya xwe de Buldan dibê-
je: Di hilbijartina Serokomariyê de em ê bi namzetê
xwe bikevin pêşbirkeke gelekî mezin, ez vê gelekî
zelal û vekirî dibêjim.

Buldan behsa wesfê namzetê ku nîşanbikin dike
û dibêje: Wê namzetê me mirovekî wiha be ku
hemû civaka Tirkiyeyê hembêz bike, bikaribe
çareyê ji hemû krîzan, pirsgirêkan re bibîne û wê di
vê mijarê de baweriyê bide, gelên Tirkiyeyê dê
wê/wî qebûl bikin.

Buldan got: Dibêjin bila namzetê  we ji bo
maseya 6 qolî xwe vekişîne, lê çima nabêjin bila
mamzetê  maseya şeşqolî xwe ji bo yê me xwe
vekişîne? Bila maseya şeşqolî namzetê  xwe vekir-
işîne, dengên xwe bidin namzetê  me. Em gelekî
zelal diaxivin. Namzetê  ku em ê diyar bikin wê ji
namzetê  maseya şeşqolî gelekî tevgir, gelekî
xwedî bawerî be û wê bang li wijdana civaka
Tirkiyeyê bike. Dibe ku namzetê me di dora duyem
de bikeve pêşbirkê.”

Gelek gotin hene ku, dibêjin eger HDP bi
namzetê xwe bikeve hilbijartinên serokkomariyê, ev
dê kêrî AK Partiyê werê û dikare bibe sedemek ku
namzetê AK Partiyê tura yekem de serkeftinê
destve bîne. Yanî îdiayek heye ku AK Partî û HDP
hevkariyekî jî bikin. Li ser vê yeke Buldan gelek bi
tund nirxandinek li dijê AK Partiyê kir û got: Ez
gelek bi zelalî dibêjim: Ewên ku dibêjin eger HDPê
namzetê xwe destnîşan bike ,dê rê li ber mamzetê
AK Partiyê veke re dibêjim “ Armanca me ewe ku
em di van hilbajartinan de AK Partiyê bikin dîrok û
bavêjin sergoyê zibalê.Ez bi zelalî dibêjim armanca
me binaxkirina AK Partiyê ye.

Ji aliyek din Tifaqa ku HDP serkêşîyê dike,
Tifaqa Ked û Azadiyê ya bi çepên Tirkre avakirî, di
daxûyaniyek hevbeş de didin xûyakirin ku, Eger
namzetê maseyê 6 kolî li gora me be emê pişgiriya
wî bikin. Herweha yên wek Ahmet Turk vekirî
daxûyaniya didin û dibêjin. Eger serokê CHPê
Kemal Kiliçdaroglu bibe namzetê maseyê 6 kolîyî,
emê pişgiriya wî bikin.

Gelo kî nûnertiya HDPê dike nayê zanîn. Lê
rastiyek heye ku evê diaxivên hemû jî pûç diaxivin
û biryara dawî ji Qendil tê.          rojevakurd.com

Fûad Hisên diyar kir ku ji bo
çareserkirina pirsgirêkên di
navbera PDK û YNK'ê de divê alî
bicivin û diyalogeke teqez pêwîst e.

Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad
Husên derbarê pêwendiyên
Hewlêr û Bexdayê de nirxandinan
kir û diyar kir ku pêwendiyeke bihêz
a Nêçîrvan Barzanî li gel
Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya
Sûdanî heye û wiha got “Nêçîrvan
Barzanî ji ber têkiliyên xwe yên xurt
dikare li Bexdayê roleke girîng
bilîze.”

Wezîrê Derve yê Iraqê Fûad
Hisên li Davovê di hevpeyvîneke li
gel peyamenerê Rûdawê Senger
Ebdulrehman de bersiva pirsan da.

Hisên li ser pêwendiyên Hewlêr
û Bexdayê, rola Nêçîrvan Barzanî
di çareserkirina pirsgirêkan de,
pirsgirêkên PDK-YNK, daketina
nirxê dînarê Iraqî û şandina 400
milyar dînar bo Herêma Kurdistanê
daxuyaniyên girîng dan.

Hisên amaje bi wê yekê jî kir ku
ji bo çareserkirina pirsgirêkan
pêwîste di navbera Partiya
Demokrata Kurdistanê (PDK) û
Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê
(YNK) de diyalog hebe û diyar kir
ku ew amade ye di vî warî de çi ji
destên wî tên bike.

Çend xalên girîng ên dax-
uyaniyên Wezîrê Derve yê Iraqê
Fûad Hisên ji Rûdawê re wiha ne:

“Daketina nirxê dînar bi gelek
faktoran ve girêdayî ye. Biryarên
Banka Navendî ya Iraqê jî bandor li
vê rewşê kir. Amerîka di wê baw-
eriyê de ye ku dolar ji Iraqê bo
Îranê tê veguhestin. Welatên ku
ceza li ser wan hatine sepandin,
Amerîka naxwaze dolar ji Iraqê
derbasî wan welatan bibe. Bi baw-
eriya min kêmbûna nirxê dînar dê
raweste ji ber ku ev ne pirseke
aborî ye, pirseke pratîkî ye.

Iraq ji bilî neft û gazê hema
hema hemû berheman hawirde
dike. Ew jî bi dolar tên stendin.
Dolar ji pêwîstiyan zêde ketine
bazara Iraqê. Pirsgirêk ev e ku ev
dolarê zêde bi ku ve diçe.

“Aboriya me bihêz e”
Pereyên welatên derdora me jî

li hember dolar nirxê xwe winda
dikin. Sûriye, Tirkiye, Îran û Lubnan

mînak in lê pereyên me wisa nabin
ji ber ku aboriya me bihêz e û petrol
bi bihayekî baş bi dolar tê firotin.

Her wiha têkiliyên me bi welatên
derve re jî baş in û ti ceza li ser me
nînin.

“Nêçîrvan Barzanî dikare li
Bexdayê roleke girîng bilîze”

Peywendiyên baş ên Serokê
Herêma Kurdistanê birêz Nêçîrvan
Barzanî ligel Serokwezîrê Iraqê û
rêveberên Iraqê hene. Girîng e ev
têkilî û serdan berdewam bin. Van
têkiliyan xwedî bandorek girîng in.
Birêz Nêçîrvan Barzanî dikare li
Bexdayê roleke girîng bilîze ji ber
ku têkiliyên wî yên baş li gel rêve-
berên Bexdayê hene.

Pirsgirêka yasaya bûdceyê dê
çareser bibe ji ber ku her du alî
(Herêma Kurdistanê û Iraq)
dixwazin encam bi dest bixin.

Di şandina 400 milyar dînar bo
Herêma Kurdistanê de pirsgirêk
hebû, lê çareserî hat dîtin.

“Ji bo Kerkûkê jî dê parêz-
garek bê hilbijartin”

Yek ji planên Hikûmeta Iraqê
hilbijartina parêzgaran e. Bi vê
rêbazê dê ji bo Kerkûkê jî parêz-
garek bê hilbijartin. Tê pêşniyarkirin
ku hilbijartin di meha cotmehê de
bên kirin. Hê jî biryar nehatiye
girtin.

“Hikûmeta nû cidî ye”
Ez dibînim ku hikûmeta nû li ser

pilan û cîbicîkirina bernameya
hikûmetê bi cidî ye.

“Eger yek helwêstê nebe, dê
rewşa Kurdistanê xerabtir bibe”

Divê arîşeyên di navbera PDK û
YNKê de bên çareserkirin, ji ber ku
eger helwesteke yekrêzî nebe,
rewşa Kurdistanê xirabtir dibe.
Tiştên nayên gotin jî dest pê kirin.

Divê em derbasî qonaxa çare-
seriya van pirsgirêkan bibin. Herî
kêm divê hikûmeta Kurdistanê û

hêzên siyasî yên Kurdistanê bibin
xwedî helwestek hevbeş.

“Divê her kes berpirsiyariyê
bigire ser xwe”

Nabe eger bibe wezîr lê beşdarî
xebatan nebe, bibe berpirsiyar lê
berpirsiyariyê negire ser xwe. Divê
pirsgirêk li parlamentoyê bên çare-
serkirin. Eger li parlamentoyê
çareser nebe, divê di navbera par-
tiyên siyasî de çareser bibe. Dema
partiyên siyasî necivin û parlamen-
to necive hikûmet nikare van pirs-
girêkan çareser bike.

“Bi rêya Facebookê diyalog
nabe”

Pêdiviya wê bi diyalog û danûs-
tandinê heye, lê bi rêya medya û
Facebookê diyalog nabe. Divê
wezîr û berpirs karê xwe bi cih
bînin. Li Kurdistanê amadekariyên
hilbijartinan hene, ev qonaxeke
girîng e. Di daxuyaniyên herdu
aliyan de tê dîtin ku rewş nerm
dibe. Ev pêşveçûnek baş e. Di qon-
axa bê de divê di navbera partiyên
siyasî yan jî li parlamentoyê de
danûstandin bên kirin.

Ez bi herdu aliyan re di nava
danûstandinê de me, ji bilî diyalogê
ti rêyeke din nîne. Di vê derbarê de
eger tiştek ji min were xwestin ez
amade me bi hemû hêza xwe
bikim, ji ber ku ev mijar hem ji bo
Herêma Kurdistanê û hem jî ji bo
Iraqê mijareke girîng e.

“Me daxwaza lêkolînê kir”
Me daxwaz kir ku ji bo welatiyên

me yên li Mêrdînê hatin qetilkirin li
Iraq û Tirkiyeyê komîsyonek lêkolînê
bê avakirin û encamên lêkolînê ji
Iraqê re bê ragihandin.” Rûdaw 

Wezîrê Derve yê Iraqê banga diyalogê
li partiyên Kurdistanê kir 

Fermandariya Navendî ya artêşa
Amerîkayê dibêje, wan di operasy-
oneke hevbşe de li gel HSDê 2
edndamên DAIŞê û alîkarekî wan li
rojhilatê Sûriyê girtine.

Derengî şeva Yekşemê, 22ê Çileya
2023 Fermandariya Navendî ya Artêşa
Amerîkayê (CENTCOM) di dax-
uyaniyekê de got, di operasyoneke
hevbeş de bi rêya helîkopteran wan 2
endamên DAIŞê bi navên Ebdullah
Hemîd Muslih el-Meddad naskirî bi Ebû
Hemze el-Sûrî, Husam Hemîd Muslih
el-Meddad naskirî bi Xeyr û alîkarekî
wan destser kirine. Lê cihê operasyoê
diyar nekirine.

Fermandariya Navendî ya Artêşa
Amerîkayê dibêje, di dema birêveçûna

operasyonê de, kesekî sivîl bi sivikî
birîndar bûye û bo navendeke pizîşkî
hatiye şandin daku bê çareserkirin.

Berdevkê CENTCOM Joe Bochino
derbarê operasyonê de dibêje: “Sivîlê
birîndar ji aliyê hêzên hevbeşên me ber
bi navendeke pizîşkî li gel hevjîna xwe
hatine şandin û piştî wergirtina çare-
seriyê bo male hatin şandin.”

Bochino dibêje: “Ev operasyon
pabendiya berdewam a CENTCOM bi
navçeyê û têkşikandina DAIşê tekez
dike. Herwiha dibêje jî: destserkiirna
evana dibe sedema lawazkirina şiyana
vê rêxistina terorîstî derbarê plandanî-
na êrîşan ku gefê li asayîş û aramiya
navçeyê dikin.”

Berdevkê CENTCOMê behsa wê

yekê jî dike, ku DAIŞ gef e li ser
hevbeşên wan û gelê Iraq û Sûriyê.
Heriha dibêje jî: “Erkê me di têkşikand-
ina DAIşê de li gel hevbeşên me ji
Hêzên Sûriyeya Demokratîk berdewam
dibe.”

Washington serkirdatiya hevpey-
maniyeke navdewletî dijî DAIŞê li Iraq û

Sûriyê dike.
Roja Înê, 20ê Çileya 2023ê, CENT-

COM ragihand, ku bi 3ê dronan li ser
binekya Tenefê li başûrê rojhilatê
Sûriyê êrîş hatiye kirin, çavkaniyên
xwecihî jî behsa wê yekê kirin, ku ev
êrîş ji aliyê grûpên çekdar ên nêzîkî
Îranê hatiye kirin.             Nerina Azad

Artêşa Amerîkayê li navçeyên Rêveberiya Xweser operasyon kir; 3 çekdarên DAIŞê hatin girtin
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Serokê Herêma Kurdistanê,
Nêçîrvan Barzanî li Hewlêrê
pêşwaziya balyozê Fransa û
Almanya yên li Iraqê kir û di civînekê

de bi wan re rewşa Herêma Kurdis-
tanê, Iraqê û navçeyê gotûbêj kir.

Li gor daxuyaniya Serokatiya
Herêma Kurdistanê, li ofîsa xwe li
Hewlêrê Serokê Herêma Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî bi Balyozê Fransa
yê yê li Bexdayê Eric Chevalier û
Balyozê Almanya yê li Bexdayê Mar-
tin Jaeger re hevdîtin kir.

Di daxuyaniyê de tê gotin, “di
civînê de têkiliyên Herêma Kurdis-
tanê yên bi Fransa û Almanyayê re,

rewşa navxwe ya Herêma Kurdis-
tanê, rewşa Iraq û karnameya
Hikûmeta Federal, têkiliyên Hewlêrê
bi Bexdayê re û hewlên çareserkirina

pirsgirêkên di navbera wan da, pirsa
enerjiyê û îmkan û pêgeha Herêma
Kurdistanê di vî warî de hatin
gotûbêjkirin.”

Serok Nêçîrvan Barzanî û şanda
Fransî-Almanî li ser girîngiya pişte-
vanîkirina Hikûmeta Iraqa Federal ya
ji bo cîbicîkirina bernameya wê li gor
pêkanîna hikûmetê di navbera aliyên
siyasî de hemfikir bûn û tekezî li ser
yekrêziya aliyên siyasî yên Herêma
Kurdistanê kirin.

Balyozên Almanya û Fransayê bi
kurtî behsa projeya avakirina Enstî-
tuya Çandî ya hevbeş a Fransî-
Almanî li Hewlêrê di 60mîn salvegera
Peymana Élysée de kirin. Herwiha
her du balyozan tekez li ser xwesteka
welatên xwe ya ji bo pêşvebirina têk-
iliyên ligel Herêma Kurdistanê di
hemû waran da, bi taybetî di warê
çandî dekirin.

Serokatiya Herêma Kurdistanê
ragihandiye, Serok Nêçîrvan Barzanî
li ser navê Herêma Kurdistanê
spasiya Fransa û Almanyayê kir ku
“di warên siyasî, leşkerî, aborî, mirovî
û kultûrî da yarmetî û alîkariyên
Herêma Kurdistanê kirine.”

Peywendiyên di navbera Iraq û
Herêma Kurdistanê ligel welatên
cîran û navçeyê, pêşhatên dawî yên
navçeyê bi giştî û çendîn mijarên ku
di berjewendiya hevbeş de ne, di
civînê de hatin gotûbêjkirin.

Her roja Yekşemê, bi amadebûna
Nêçîrvan Barzanî merasima 60mîn
salvegera Peymana Elisee di
navbera Fransa û Almanyayê li Kele-
ha Hewlêrê hat lidarxistin û bi vê
helkeftê kevirê bingehîn ên entîtuya
hevbeş a Almanî-Fransî li ser kelehê
hat danîn.

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîr-
van Barzanî di merasimê de
kêfxweşiya xwe bi danîna kevirê
bingehîn ê wê enstîtuya Fransî-

Parlamentoya Almanyayê komku-
jiya Kurdên Êzidî wek jenosîd nas kir.

Di civîna Parlamentoya
Almanyayê de, şandeke Kurdên
Êzidî bi serokatiya Mîrê Êzidiyên Kur-
distan û Cîhanê Mîr Hazim Tehsîn
Beg amade bû.

Di civînê de serokên frakisyonên
parlemantoya Almanyayê axaftin kirin
û di nava axaftinên xwe de girîngî
dan sepandina aramiyê li Şingalê û ji
bo wê jî hikûmeta Almanya
navbênkarî di navbera Hewlêr û Bex-
dayê de bike.

Piştî wan axaftinan, dengdan li
ser projeyasayê hat kirin û hemû
fraksiyonan komkujiya Kurên Êzidî
weke jenosîd nas kirin.

Wezîra Derve ya Almanyayê
Annalena Baerbock jî di civîna parla-
mentoyê de amade bû û di axaftinekê
de ragihand, “Divê rê li ber dubare-
bûna komkujiyên wiha bê girtin û
Almanya bi giştî vê komkujiyê wek
jenosîd qebûl dike.”

Parlemantoya Almaniya daxwaz ji
hikumeta Almaniya jî kir ku ji aliyê
darayi ve piştgirya vegera Kurdên
Êzidî yên aware bo ser mal u halê
wan bike.

“Armanca DAIŞ'ê qirkirina
Êzidiyan bû”

Di pêşnûmeyê de wiha hat gotin:
“Parlamentoya Almanyayê qur-
baniyên tawanên rêxistina DAIŞê li

Iraq û Sûriyê bi rêzdarî bibîr tîne. Her
wiha îtîrafê bi êş û azarên ku ji aliyê
rêxistina terorîst a DAIŞê ve bi sed
hezaran kes hatine kişandin dike.

Di pêşnûmeyê de bal hat kişandin
ser armanca DAIŞê ya êrîşa li ser
Kurdên Êzidî û wiha hate gotin:

“Armanca DAIŞê tunekirina civaka
Êzidî bû. Bi taybetî di sala 2014an de
zêdetirî 5 hezar Êzidî ji aliyê DAIŞ’ê
ve hatin îşkencekirin û bi awayekî
hovane hatin kuştin.”

Di pêşnûmeyê de tê xwestin ku
Parlamentoya Almanyayê nirxandina
Tîma Lêkolînê ya Neteweyên Yek-
bûyî (UNITAD) ya derbarê naskirina
sûcên li dijî Kurdên Êzidî weke
jenosîd binirxîne.

Mîrê Kurdên Êzidî: Îro ji bo
Êzidiyan rojeke dîrokî ye

Mîrê Êzidiyên Kurdistan û Cîhanê
Mîr Hazim Tehsîn Beg ligel Cîgirê
Serokê Almanyayê û hejmarek ji par-
lementerên wî welatî  civiya û ragi-
hand, biryara parlamentoya
Almanyayê  dibe biryareke dîrokî.

Mîr hazim Tehsîn Beg , piştî
bidawî hatina civîna xwe  bo Rudaw
ragihand îro rojeke dîrokî ye bo Kur-
dên Êzdî û daxwaz dikin Almanya
hevkar be  ji bo koçberên Şingalê
vegerin ser cih û warên xwe.

Mîr Tehsîn têkezî li ser vê yekê jî
kir, ku wek Mîrê Ezidiyan ji xala 7e ya
pirojeyasayê neraziye, ku taybet e bi

wan zarokan, ku ji ber dest dirêjiya
çekdarên DAIŞê çê bune û daxwaz
kir ku ew ji piroje yasayê bê derxistin.

“Naskirina jenosîda Êzidiyan ne
tiştekî sembolîk e

Wezîra Derve ya Almanyayê
Annalena Baerbock ji Rûdawê re got:
“Em nikarin wê komkujiyê paş de
vegerînin, lê em dikarin bihêlin ku
edalet pêk were. Îro ev biryara ku ji
aliyê parlamentoya hikûmeta federal
a Almanya ve hate wergirtin û ew
komkujî weke jenosîd hate pesend-
kirin, ne tiştekî sembolîk e. Divê em
kujeran bi nav bikin, ji bo em edaletê
cîbicî bikin. Divê em ne tenê bibîr
bînin û şermezar bikin, ji ber ku hîna
zêdetirî 3 hezar jin wenda ne û divê
em ji bo her yekê ji wan têbikoşin û
bihêlin ku vegerin nava komelgeha
Êzidî. Bi hezaran Êzidî jî hîna li kam-
pan dijîn, divê em karibin cihên wan
ava bikin ku vegerin cihê xwe. Em
zanin gelekî zehmet e. Ji ber rewşa
ewlekariyê li wir roleke girîng dibîne.

Em ji bo wê li gel hikûmeta Iraqê
jî kar dikin û ji bo min xaleke din a
girîng ew e ku ez bixwe çûme wir û
min gelek jin dîtine, min zarokên ku
destdirêjî li wan bûye dîtine. Divê em
kar li ser wan jin û zarokan bikin.
Hinek ji wan bê nasname ne,
naxwazin vegerin, divê em wan bînin
Almanya û deynin cem zarok û mal-
batên ku wan dixwazin û ewê ku hez
dikin li Bakurê Iraqê jî bimînin divê
em li wir piştgiriya wan bikin. Dîsa
karekî pir girîng di warê alîkariya
derûnî de tê kirin, karê Jan Kizilhan û
kesên din di warê çareserkirina trau-
mayê de pir girîng e.”

Annalena Baerbock herwiha got:
“Em weke Almanya dikarin tenê pişt-
giriyê bikin. Berpirsyarî li ser milê
hikûmeta Iraqê û bakurê Iraqê Kur-
distanê ye. Em dikarin piştgiriya
jinûve avakirinê bikin, ji ber ku Şingal
ji bo wan girîng e û dixwazin vegerin
cihûwarê xwe. Em ji bo vê yekê li
gelek aliyan kar dikin û weke
Almanya tiştê ji me bê xwestin emê
bikin.”                                  Rûdaw 

Serok Barzanî Jiber biryara Parlamentoya 
Almanya yê spasiya xwe kir

Serok Mesûd Barzanî di peyamekê de, biryara Par-
lamentoya Almanyayê ya naskirina komkujiya Êzdiyan
wek jenosîd, bilind nirxand.

Serok Barzanî di peyama xwe de got: “Biryara Par-
lamentoya Almanyayê ya naskirina jenosîda Kurdên
Êzidî, cihê pêzanîna me ye û gelekî bilind dinirxînin.”

Serok Barzanî dibêje: “Em spasiya hemû bideng-
hatin û piştgiriyên Almanyayê bo gelê Kurd dikin. Em li
bendê ne ku welatên din ên Rojava jî ji bo pêkanîna
dadperweriyê û nehîştina stemkariyê, biryarên
hevşêweyê Parlamentoya Almanyayê bidin.”

Ev peyama Serok Mesûd Barzanî piştî wê tê, Parla-
mentoya Almanyayê roja Pêncşemê 19ê Çileya
2023an, komkujiya Kurdên Êzidî wek jenosîd nas kir.

DAIŞê di Tebaxa 2014an de piştî dagirkirina Şin-
galê, yek ji xirabtirîn komkujî li dijî Êzîdiyan pêk anî.
Kurdên Êzidî ketin ber pêla jenosîdkirinê û 6417 Kur-
dên Êzidî ji aliyê çekdarên DAIŞê ve hatin revandin, ku
heta niha bi hevkariya Hikûmeta Herêma Kurdistanê
karîne 3562 kes werin rizgarkirin û ewên din heta niha
jî winda ne.

Her wiha beşek ji wan di gorên komî de hatine
komkujî û jenosîdkirin, ku heta niha 83 gorên bi kom
hatine dîtin û ligel wê jî, DAIŞê 68 goristan û perestge-
hên Kurdên Êzidî ji nav birine û wêran kirine.

Di komkujiya Şingalê de 2 hezar û 745 zarok bê dê
û bav mane, ligel wê jî nêzîkî 400 hezar Kurdên Êzidî
aware bûne û heta niha jî piraniya wan venegeriyane
cih û warê xwe û di çadirên kampan de jiyaneke dijwar
dijîn. Nerina Azad

Du mamosteyên Kurdî
li Rojhilatê Kurdistanê
hatin desteserkirin 

Du mamosteyên zimanê Kurdî û endamên rêveber
ên Encûmena Çandî-Civakî ya Nûjîn li bajarê Sine yê
Rojhilatê Kurdistanê hatin desteserkirin.

Encûmena Çandî-Civakî ya Nûjîn di daxuyaniyekê
de ragihand, hêzên ewlekariyê yên Îranê roja çarşemê
18ê Çileya 2023an li nav avahiya dadgeha Sineyê,

mamosteya zimanê Kurdî û endama Desteya Rêveber
a encûmenê Soma Pûrmihemedî destreser kirine.

Li gor zanyariyan, Soma Pûrmihemedî ji bo şopan-
dina dosyeya hevjînê xwe Îdrîs Minberî serdana dadge-
hê kiribû.

Îdrîs Minberî, mamosteyê zimanê Kurdî û endamê
Desteya Rêveber a Encûmena Jînê di 18 Kanûna
(Berfanbar) a 2022an de hatiye desteserkirin.

Encûmena Nûjîn herwiha diyar kir, hêzên
ewlekariyê yên Sineyê roja Çarşemê 18ê Çileya
2023an mamosteyê zimanê Kurdî û endamê desteya
rêveber a encûmenê Seywan Îbrahîmî desteser kirine.

Îbrahîmî hevjînê Zara Mihemed mamosteya zimanê
Kurdî ye ku ji destpêka sala 2022an ve hatiye girtin û
niha li girtîgeha Sineyê ye.

Seywan Îbrahîmî pêştir di 3ê Çileya îsal de dema ku
dosyeya hevjîna xwe dişopand, li nav avahiya dadgeha
Sineyê hatibû desteserkirin lê paşê bi kefalet hatibû
berdan.

Encûmena Çandî-Civakî ya Nûjînê di sala 2010an
de hatiye damezrandin û navenda wê li bajarê Sineyê
ye, lê belê li bajarên din ên parêzgeha Sineyê û hej-
marek gundan jî şaxên wê hene.

Çalakiya sereke ya encûmenê, hînkirina zimanê
Kurdî, lê çalakiyên çandî û hunerî jî hene. Herwiha hewl
dide ziman û çanda Kurdî pêş bixe.      rupelanu.com

Parlamentoya Almanyayê komkujiya
Kurdên Êzidî wek jenosîd nas kir 

Nêçîrvan Barzanî spasiya Fransa û Almanyayê kir
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Nêçîrvan Barzanî: Rêzgirtina li zanayan,
rêzgirtina li dîrok û nasnameyê ye

Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî,
beşdarî merasîma xelatkirina Serokê Enstîtuya
Lêkolînên Kurdî ya Berlînê ya li Hewlêrê Diktor Fer-
yad Fazil bû.

Nêçîrvan Barzanî, di merasîma ku îro ji aliyê
Zanîngeha Selahedîn, Akademiya Kurdî û Parêz-
gariya Hewlêrê ve hat pergalkirin de axaftinek kir û
da zanîn ku rêzgirtina li her zanayekî, rêzgirtina li
nasname û dîrokê ye.

Nêçîrvan Barzanî, di axaftina xwe de got, “Gelê
Kurd, li navxwe û derveyî welêt xwedî çendîn
bîrewer û zana ye ku hemû jî samana neteweyî pêk
tînin. Divê em di asta parastina ziman, çand û
hunera Kurdî de bin. Divê pergala perwerdehiyê ya
li Kurdistanê, di astekê de be ku bersivê bide pirsên
demê û deriyê bîrewerî û afirîneriya xwendekaran
veke.”

Her wiha Nêçîrvan Barzanî di gotara xwe de cih
da berhemên Diktor Feryad Fazil û da zanîn ku wî
gelek xizmet ji dîrok û wêjeya Kurdî re kiriye û diyar
kir ku wî Feryad Fazil, 44 pirtûk diyariyê perwerde-
hiya Kurdî kirine.                              PeyamaKurd

Yekîtiya Ewropa îro biryarekê derbarê
Supaya Pasdarên Îranê de dide

Piştî ku Parlamentoya Ewropayê bi piraniya
dengan projeyasayek pejirand ku tê de ji Komîsy-
ona Yekîtiya Ewropayê û Encûmena Wezîran tê
xwestin, Supaya Pasdarên Îranê bixin lîsteya
terorê, biryar e îro Yekîtîya Ewropa dengdanê li ser
wê yekê bike Pasdarên Şoreşê wek rêxistineke
terorîstî rabigihîne.

Biryara ku ji hêla parlamenterên Ewropî ve
hatiye pejirandin, banga qedexekirina “her karekî
aborî û darayî” bi Supaya Pasdarên re were qedex-
ekirin.

Parlamentoya Ewropayê di daxuyaniyekê de
got ku “divê rayedarên Îranê kampanyaya tepe-
serkirina welatiyên xwe bi dawî bînin û Rêberê Olî
Elî Xamineyî û Serokomar Îbrahîm Raîsî jî li lîsteya
cezayan bên zêdekirin.”

Ev jî di demekê de ye, duhî Parlamentoya Îranê

bi amadebûna Wezîrê Derve û Fermandarê Giştî
yê Pasdaran civîneke girtî lidar xist. Di dax-
uyaniyekê de jî, wan hişyarî da ku eger Supaya
Pasdarên Îranê ji aliyê Yekîtiya Ewropayê ve weke
terorîst bên ragihandin, ew ê li dijî artêşên welatên
Yekîtiya Ewropayê biryarên bi heman rengî bidin.

Di wê derbarê de Serokomarê Îranê Îbrahîm
Raîsî got, ev pêngava Parlamentoya Ewropayê
pêwendiya wê bi “serneketina” xwepêşandanên li
Îranê ve girêdayî ye. Got jî: “Wan nekarîn bi rêya
kolanan zirarê bigihînin Îranê, ji ber vê yekê ew
hewl didin me bi vî awayî rawestînin.”

Her wiha got jî: “Supaya Pasdaran, hêzeke
fermî ye û ragihandina wê terorist, li dijî yasayên
navdewletî ye.” Nerina Azad

Îro rojek girîng û dîrokî ji bo me
22-ê çileya 1946-an, roja
damezrandina dewleta Kurdî ya di

bin serokatiya Qazî Muhamed a
nemir e. Siyasetmedarê efsanewî û
netirs, lawê gelê xwe hêja, xwe rêya
hilbijartî ji bo berjewendiya Kurdis-
tana serdest şopand.  Mixabin, Qazî
Muhamed tevî birayên xwe hatin
darvekirin, dewleta bela we bû. 

Em şehîdên xwe bi rêzdarî û
xemgîni bi bîr tînin.

Lehengên mezin Qazî
Muhemed û Melle Mistefa Barzanî
bi herfên zêrin di dîroka kurdan de
hatiye nivîsandin.  

Di vê roja girîng de ez dixwazim
behsa navdarek bikim:  ez,  wek
neviyek, wek jinek kurd, bi bîr bînim. 

Wezîrê Nadirî hevkarê nemir
Qazî Muhamed bû. 

Ew nivîskar û helbestvan,
zimanzan, mamoste û fîlologekî
navdar bû.  Ji bo gel ,ev tenê aliyekî
jiyana wî ye.  Aliyek din jî heye - ev
çalakiya wî ya siyasî ye.  Wezîrê
Nadirî leşker bû.  Di dema Şerê
Cîhanê 1941-1945 de, ew Ferman-
darê Navçeya Leşkerî ya Tran-
scarpathian bû.  Li gorî çîrokên

xizmên xwe, ji daneyên arşîvan ez
dizanim, ku Major Wezîrê Nadirî ji
aliyê dewleta Sovyetê ve gelek
caran şandine Îranê.  Bi nasnavê
Reşît Bek , ew bi Kazî Muhamed
re, bi Mela Mistefa Barzanî re
hevdîtin pêk anî.  Gelek daneyên
girîng ên dîrokî ji hêla hukûmeta
Sovyetê ve hatine dabeş kirin.  Lê,

ez dixwazim bibêjim ku bi bawerî tê
zanîn , ku Wezîrê Nadirî li Tehranê
hatiye kuştin û piştre birin Gurcis-
tanê.  Cenazeyê siyasetmedar ye
navdar ji aliyê hevjîna wî Nurê
Polatova (fîlolog û mamosteyê
mezin) û bapîrê min Elîyê Evdil-
rehman (nivîskar û helbestvanê
navdar) bi trênê hat birin.  Ji gotinên
bapîrê min ez dizanim , ku versiy-
ona qezayê hatiye îcadkirin û di
encamê de Wezîrê Nadirî mir.
Xizmên miriyan ji ber sedemên
ewlehiyê her dem ev versiyonê piş-
trast dikin.  Guhertoya pêbawer ew
kuştin e, ku hat veşartin.  Îro min

perdeyeke biçûk li ser rastiya dîrokî
vekir.  Ez fêm dikim , ku dê pir
zehmet be ku meriv wêneyek rast ji
wan rojan bigire, lê ez bi rastî
dixwazim rastiyê û sedema kuştinê
bizanim.  Wezîrê Nadirî lehengê
serdema me ye, lehengê gelê xwe
ye.  Ez bextewar im, ku ji malbatek
wisa malbata min e. 

Ez ji çîrokên xizm û hevalan, ji
arşîvan gelek tiştan dizanim.  Ez e
egelek spasdar bim ji hemû kesên
ku dê alîkariya min bikin û messen-
gera min ra binivîsin. Bi rêzdarî,

Meyana Hesen Nadirî. 
P.S. çend dîmenên dîrokî; 
Wezîrê Nadirî û navdarên

kurd,Wezîrê Nadirî û Qazî
Muhemed, Mela Mistefa Barzani,
xûşka Wezîrê Nadirî heskirî Balax-
anim, xarzî ye Wezîrê Nadirî(kurê
xûşka wi) Kinyazê Îbrahim Mîrzoyêv
û prêzîdent Mehsût Barzanî, Elîyê
Evdilrehman, hevjîna Wezîrê
Nadirî-Nûrê Polatova.

Îro rojek girîng û dîrokî ji bo me 22-ê çileya 1946-an, roja damezrandina
dewleta Kurdî ya di bin serokatiya Qazî Muhamed a nemir e

Endama Serkirdatiya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdis-
tanê (YNK) Bilêse Cebar Ferman ragihand, YNK
amade ye ligel PDKê bicive û pirsgirêkan li ser maseya
gotûbêjan çareser bike. Herwiha got: “Berjewendiyên
Herêma Kurdistanê daxwaz dike ku pêwendiyên YNK

û PDKê baş bin.
Endama Serkirdatiya YNKê Bilêse Cebar Ferman ji

K24ê re ragihand; “YNK û PDK du partiyên dîrokî yên
Herêma Kurdistanê ne û yek ji wan bêyî ya din nikare
Herêmê birêve bibe, hikûmetê ava bike û Herêma Kur-
distanê biparêze, divê ev yek ji her kesî re zelal be.”

Got jî: "Pêwîst e YNK û PDK zanibin ku bêyî hev,
birêvebirina Herêma Kurdistanê gelekî zehmet e.
bêguman divê medya jî rola wê di aramkirina rewşê de
hebe.” Derbarê asayîkirina pêwendiyên di navbera
PDK û YNKê û encamdana civîna dualî de, wê
endama Serkirdayetiya YNKê got:  “Berjewendiyên
Herêma Kurdistanê pêwîstiya wê bi pêwendiyên baş di
navbera YNK û PDKê de heye, ji ber wê jî em amade
ne ligel PDKê bicivin.”                           Nerina Azad

Rayedarê YNKê: Em amade ne ligel PDKê bicivin û pirsgirêkan çareser bikin
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Один человек погиб в
давке у стадиона в Ираке

Один человек погиб, около 60 получили ранения
в результате давки у международного стадиона в
иракской Басре за несколько часов до старта фина-
ла Кубка Персидского залива, сообщает телеканал
"ас-Сумария" со ссылкой на источник в службе без-
опасности провинции.

В четверг вечером в Басре должен был состо-
яться финальный матч между командами Ирака и
Омана в рамках проводимого Кубка Персидского
залива. Многочисленные иракские болельщики в
надежде попасть на игру начали собираться у ста-
диона с самого раннего утра. Ранее полиция
Южной Кореи передала в прокуратуру результаты
расследования смертельной давки в сеульском
районе Итхэвон, которая произошла на Хэллоуин в
прошлом году.

Всего обвинения в профессиональной халатно-
сти со смертельным исходом и по другим статьям
выдвинуты 23 официальным лицам. После переда-
чи дел в прокуратуру будет проведено дальнейшее
расследование.                                   kurdistan.ru

515:1.QXD  26.01.2023  2:39  Page 18



DÎPLOMAT 18-24 яанвар год. 2023
¹ 03 (515)19

Багдад признал, что в Ираке 
действуют турецкие и иранские 
оппозиционные группы

Багдад признает, что на иракской терри-
тории находятся группировки, которые дей-
ствуют против властей соседних государств -
Турции и Ирана. Об этом заявил в среду
министр иностранных дел Ирака Фуад
Хусейн во время дискуссионной сессии
"Ближний Восток: место встречи или поле
битвы", проходившей в рамках Всемирного
экономического форуме в Давосе.

"У нас [иракских властей] есть опреде-

ленные проблемы с соседними странами -
Турцией и Ираном, и мы признаем, что внут-
ри Ирака есть группировки, действующие
против властей этих государств", - отметил
Хусейн. Он указал, что "Конституция Ирака
запрещает присутствие на территории стра-
ны организаций, выступающих против дру-
гих государств". "Но с другой стороны, -
добавил министр, - атаки [со стороны Турции
и Ирана] территории Ирака противоречат
международному праву".

Хусейн указал, что "выход из подобной
ситуации необходимо искать только
сообща". "По этому направлению мы интен-
сифицируем переговоры с соседними госу-
дарствами", - сказал глава иракского МИД.

По убеждению министра иностранных
дел Ирака, "единственный путь добиться
безопасности внутри страны - это работать
над установлением безопасности во всем
регионе". Вместе с тем он заметил, что тер-
рористическая угроза исходит не только из
Ирака и не только от террористической груп-
пировки "Исламское государство" (ИГ, запре-
щена в РФ). Согласно утверждению Хусей-
на, "на территории Сирии, помимо ИГ, дей-
ствуют и другие экстремистские группы,
которым достаточно просто проникнуть в
Ирак".

Встреча в Давосе продлится до 20 января,
ее главная тема - "Сотрудничество в разоб-
щенном мире". Рабочие сессии начались 17
января. Более 2,7 тыс. участников форума, в
том числе свыше 50 глав государств и прави-
тельств, обсудят пути решения продоволь-
ственного, энергетического и иных кризисов,
с которыми столкнулся мир.      kurdistan.ru

В Киркуке в укрытии ИГ обнаружены 
1400 кг аммиачной селитры

16 января иракские силы безопасности объ-
явили об изъятии 1400 кг аммиачной селитры,
которая была обнаружена в убежище "Ислам-
ского государства" (ИГ) в районе Хавиджа про-
винции Киркук. В сообщении Федеральной
службы разведки сказано, что взрывоопасное
химическое соединение было изъято в ходе
операции, проведенной федеральным агент-
ством разведки и расследований при мини-
стерстве внутренних дел. В последнее время
наблюдается всплеск террористической дея-
тельности ИГ в различных частях Ирака, осо-
бенно на территориях, оспариваемых между
Региональным правительством Курдистана
(КРГ) и федеральным правительством.

Боевики ИГ используют вакуум безопас-
ности в спорных районах для атак на граж-
данских лиц и сил безопасности, в связи с
чем курдские власти неоднократно призыва-
ли к совместной работе сил пешмерга и
иракской армии, чтобы ограничить деятель-
ность ИГ в этих районах.          kurdistan.ru

Курдский лидер Масуд Барзани,
президент "Демократической пар-
тии Курдистана" (ДПК), 22 января в
Эрбиле встретился с послом Фран-
ции Эриком Шевалье и послом
Германии Мартином Йегером,
чтобы обсудить последние полити-
ческие события в Ираке и Курди-
стане.

"На встрече они обсудили поли-
тическую ситуацию в регионе, а
также последние события в ирак-
ском политическом процессе", —
говорится в сегодняшнем заявле-
нии штаба Барзани.

Они также говорили об отноше-
ниях между Эрбилем и Багдадом и
приветствовали позитивные сигна-
лы, полученные в результате
недавнего визита премьер-мини-
стра Масрура Барзани в Багдад.

В ходе встречи немецкая и
французская делегации подтвер-
дили свою поддержку стабильно-

сти в Курдистане и выразили наме-
рение создать совместный куль-
турный центр в цитадели Эрбиля
для развития культурных отноше-
ний.

Курдский лидер выразил благо-

дарность за постоянную поддерж-
ку, а также поблагодарил Германию
за признание уничтожения езидов
геноцидом, призвав другие евро-
пейские страны последовать этому
примеру.                     kurdistan.ru

Премьер-министр Иракского
Курдистана Масрур Барзани при-
нимает участие во Всемирном эко-
номическом форуме в Давосе,
стремясь укрепить торговые отно-

шения и привлечь инвесторов.
"Я полон решимости консолиди-

ровать наши новые торговые
маршруты, больше экспортировать
и инвестировать в другие области
— банковское дело, энергетику и
финтех", — написал премьер-
министр в Twitter 18 января.

Курдский лидер находится в
Давосе, где встречается с мировы-
ми лидерами, инвесторами и вла-
дельцами бизнеса. В кулуарах
форума он уже встретился с неко-
торыми ключевыми делегациями,
включая представителей США,
Великобритании и Бельгии, чтобы
обсудить ряд тем, включая про-
грамму реформ своего кабинета и
планы по развитию и диверсифи-
кации экономики. 17 января премь-
ер провел встречу с бывшим
премьер-министром Великобрита-
нии Тони Блэром, обменявшись
мнениями о программе реформ
своего кабинета, включая диверси-
фикацию источников доходов.

"На встрече обсуждались
реформы девятого кабинета в
области диверсификации экономи-
ки, цифровизации государствен-
ных услуг, улучшения сектора здра-
воохранения и экспорта сельскохо-
зяйственной продукции на евро-
пейские рынки", — говорится в

заявлении Регионального прави-
тельства Курдистана (КРГ).

"Сэр Тони Блэр был давним
другом курдского народа. Я про-
информировал его о нашей амби-

циозной программе реформ и о
том, как он может помочь нам уско-
рить прогресс", — написал премь-
ер-министр Барзани в Twitter.

На встрече с конгрессменом США
Дарреллом Иссой премьер-министр
Курдистана обсуждал двусторонние
связи между Эрбилем и Вашингто-
ном, а также последние события в
Ираке и регионе Курдистан.

"В наших отношениях с США так
много аспектов: исторические,
общие ценности, торговля, без-
опасность, война с терроризмом.
Конгресс может помочь нам сде-
лать гораздо больше вместе",
заявил Барзани. 18 января курд-
ский лидер встретился со своим
бельгийским коллегой Алексан-
дром де Кроо, с которым обсудил
экспорт сельскохозяйственной про-
дукции Курдистана. "На встрече
обсуждалось развитие отношений
между Курдистаном и Бельгией, а
также ситуация в Ираке и Курдиста-
не", — говорится в заявлении КРГ.

"Мы изучаем опыт Бельгии в
производстве и переработке, а
также связи с розничными торгов-
цами на европейском рынке",
заявил премьер-министр Барзани.

На встрече с министром про-
мышленности Бахрейна Абдуллой
бин Адель Фахро Барзани обсудил

пути развития двусторонних отно-
шений. "На встрече мы обсудили
пути развития отношений между
Курдистаном и Королевством Бах-
рейн, особенно в сферах инвести-
ций, промышленности, сельского
хозяйства и торговых обменов", —
сообщил премьер-министр Барза-
ни в своем посте в Facebook.

Официальный представитель
Бахрейна также выразил намере-
ние посетить Курдистан для укреп-
ления торговых связей.

Со своим иорданским коллегой
Бишером аль-Хасауна курдский
премьер-министр обсудили сотруд-
ничество в области сельского
хозяйства. На их встрече основное
внимание было уделено дальней-
шему укреплению отношений
между сторонами и использованию
взаимного опыта в различных
областях. Они также говорили об
исторических и дружеских связях
между двумя народами.

Премьер-министр Иордании
передал приветствия короля
Абдаллы II Масруру Барзани, а
премьер-министр Барзани, со
своей стороны, выразил благодар-
ность Иордании за поддержку Кур-
дистана, особенно когда регион
подвергся нападению "Исламского
государства" (ИГ), и высоко оценил
усилия короля Абдаллы II, направ-
ленные на поддержание стабиль-
ности и безопасности в Ираке и
Курдистане. Обсуждения были
сосредоточены на развитии
сотрудничества между Курдиста-
ном и Иорданией в области сель-
ского хозяйства и торговли, вклю-
чая возможности для Курдистана
воспользоваться опытом Иордании
в области здравоохранения. Также
в среду премьер принял участие в
Давосской сессии Бельгии, посвя-
щенной возрождению промышлен-
ности Европейского Союза.

"Мы говорили о событиях в
Ираке и Курдистане и подчеркнули
важность программы реформ
девятого кабинета министров, осо-
бенно наших планов по развитию
инвестиций, сельскохозяйственно-
го сектора и экспорту местной про-
дукции на европейские рынки", —
заявил сегодня премьер-министр
Барзани в своем сообщении в
Facebook.                    kurdistan.ru

Масуд Барзани обсудил региональные события
с немецкими и французскими посланниками

Премьер-министр Барзани проводит встречи в Давосе
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Президент Курдистана
Нечирван Барзани 21 января
был принят премьер-мини-
стром Ирака Мохаммедом
Шиа ас-Судани. 

Их обсуждения были
сосредоточены на сотрудни-
честве по новому закону о
нефти и газе, законе о феде-
ральном бюджете на 2023 год
и совместных усилиях по
защите границ, говорится в
заявлении администрации
президента Курдистана.

Стороны также обсудили
"последние события в Ираке
и пути дальнейшего укрепле-
ния координации и сотрудни-
чества между региональным

правительством Курдистана
и федеральным правитель-

ством Ирака".
Курдский лидер также

встретился со спикером пар-
ламента Мохаммедом аль-
Халбоуси, с которым обме-
нялся мнениями о политиче-
ских событиях в Ираке.

"Стороны подчеркнули
важность поддержки феде-
рального правительства
Ирака для достижения успеха
в реализации его повестки
дня в соответствии с полити-
ческими соглашениями, кото-
рые привели к формированию
действующего кабинета, кото-
рый должен издать ряд зако-
нов", — говорится в отдель-

ном заявлении офиса курд-
ского президента. kurdistan.ru

Около миллиона временно
перемещенных лиц (ВПЛ) и
сирийских беженцев все еще
находятся в лагерях Иракского

Курдистана спустя девять лет
после того, как "Исламское госу-
дарство" (ИГ) атаковало районы
Ирака и Сирии. Статистические
данные, опубликованные в
понедельник, 23 января, Бюро
по миграции и перемещению
министерства внутренних дел
Регионального правительства
Курдистана (КРГ), показывают,

что это более 665 тысяч ВПЛ и
более 248 тысяч беженцев, то
есть более 913 тысяч человек по
состоянию на конец 2022 года.

Статистика прошлого года
показывает, что в Курдистане
проживало в общей сложности
664 798 ВПЛ. "Количество
вынужденных переселенцев,
находившихся в лагерях, соста-
вило 174 706 человек, из кото-
рых только 102 человека верну-
лись в места своего прожива-
ния", сказано в заявлении. При

этом количество новых ВПЛ или
вернувшихся в лагеря состави-
ло 230 человек, а количество
поселившихся за пределами
лагерей – 490 092 человека.

В заявлении отмечается, что
в прошлом году Курдистан при-
нял в общей сложности 248 434
беженца (93 966 из них жили в
лагерях, а 154 468 оставались
за пределами лагерей).

"Кроме того, 376 беженцев
вернулись в страны своего про-
исхождения, а 482 новых бежен-
ца прибыли или вновь верну-
лись в лагеря".

Являясь безопасным местом
Ближнего Востока, Курдистан с
2014 года принял почти два
миллиона ВПЛ и сирийских
беженцев после того, как они
столкнулись с жестокостью ИГ в
своих родных городах. Этот шаг
получил высокую оценку со сто-
роны многих иностранных госу-
дарств и международных орга-
низаций.  kurdistan.ru

Парламент Ирана может признать армии 
Евросоюза террористическими организациями

Член президиума иранского парламента Ахмад Надери
сообщил о подготовке мер в ответ на резолюцию Европарла-
мента с рекомендацией внести Корпус стражей исламской

революции (КСИР) в список террористических организаций
Евросоюза. Иран намерен признать армии стран ЕС терро-
ристическими. В связи с этим в парламенте планируют рас-
ширить действие закона "Об ответных мерах на признание
КСИР в США террористической организацией".

"Этот проект будет распространяться на все страны—
члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их
организации и институты, которые внесут КСИР в список тер-
рористических организаций",— приводит слова Ахмада
Надери агентство ISNA.

19 января Генеральный штаб вооруженных сил Ирана
осудил решение Европарламента и заявил, что благодаря
деятельности КСИР европейские государства не находятся
под контролем "Исламского государства" (ИГИЛ, признана
террористической и запрещена в РФ).

18 января Европарламент принял резолюцию с призывом
к Евросоюзу включить КСИР в список террористических орга-
низаций. За резолюцию проголосовало 589 европарламента-
риев, против — 9. Решение приняли на фоне террористиче-
ской деятельности Ирана, репрессий против протестующих и
информации о поставках беспилотников в Россию. Документ
носит рекомендательный характер.

В 2019 году США признали КСИР террористической орга-
низацией и ввели санкции в отношении его участников. В том
же году Иран в ответ признал террористической организаци-
ей центральное командование вооруженных сил США и свя-
занные с ним силы.                                             kurdistan.ru

СМИ: в Сирии беспилотники
атаковали военную базу США

Военная база США и западной коалиции в сирийском
пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подвер-
глась в пятницу атаке неизвестных беспилотных летательных
аппаратов. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал
AlHadath который утверждает, что нападение совершили про-
иранские формирования, воюющие на стороне сирийской
армии.

По его информации, под удары беспилотников попал
лагерь поддерживаемой США вооруженной бригады сирий-
ской оппозиции "Магавир ас-Саура". Очевидцы передали, что
боевики понесли потери убитыми и ранеными, их числен-
ность уточняется.

Последняя атака на Эт-Танф была предпринята несколь-
кими БПЛА 15 августа. Тогда ни американские военнослужа-
щие, ни боевики оппозиции не понесли потерь, был нанесен
лишь материальный урон.  kurdistan.ru

Президент Курдистана и премьер-министр Ирака
обсудили закон о нефти и безопасность границ

В Курдистане остается почти 
миллион ВПЛ и сирийских беженцев

515:1.QXD  26.01.2023  2:39  Page 20


