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Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və
qurucusu, dünya şöhrətli
siyasi xadim, xalqımızın
ümummilli
lideri
Heydər
Əliyevin vəfatından 15 il keçir.
Dekabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və ailə
üzvləri Fəxri xiyabana gələrək
xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin məzarını
ziyarət ediblər.
Milli Məclisin deputatları,
nazirlər,
komitələrin,
şirkətlərin və idarələrin rəhbərləri, respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri də Fəxri
xiyabana gəlmişdilər.
Prezident İlham Əliyev Ulu
Öndərin məzarı önünə əklil
qoydu.
Azərbaycanın dövlət himni
səsləndi.
Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev və ailə üzvləri Ulu
Öndərin ömür-gün yoldaşı,
görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın
da məzarı üzərinə gül
dəstələri qoydular.
Tanınmış dövlət xadimi
Əziz Əliyevin və professor
Tamerlan Əliyevin də xatirələri
yad edildi, məzarları üstünə
gül dəstələri düzüldü.
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin məzarının ziyarət
edilməsi mərasimində Baş
nazir Novruz Məmmədov, Milli
Məclisin sədri Oqtay Əsədov,
Prezident Administrasiyasının
rəhbəri Ramiz Mehdiyev və

zaman Vətəni, xalqı üçün əziz
olaraq qalacaq. Çünki bu dahi
insan öz nəcib əməlləri ilə
hələ sağlığında ikən tarixin
yaddaşında
əbədiləşmiş

caq.
Ulu Öndərin hakimiyyətdə
olduğu 35 ildə Azərbaycana
bəxş etdiklərini tarix boyunca
heç bir hakimiyyət sahibi

qurub yaratdı. Heydər Əliyevin
parlaq dühası onu Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
zirvəsinə yüksəltdi, dünya
siyasətinin nəhənglərindən

da layiqli yerə çıxardı. O,
keçmiş SSRİ-nin ən nüfuzlu
siyasi xadimlərindən biri idi.
Buna görə də “Azərbaycan
sənin üçün kiçikdir, sən İtti-

böyük azərbaycanlıdır.
İstedadlı insanlar, böyük
şəxsiyyətlər üçün zaman və
məkan məhdudiyyəti yoxdur.
Onlar heç bir zamana və
məkana sığmırlar. Bu, əsrlərin
sınağından çıxan və öz təsdiqini tapan həqiqətdir. Zaman

etməyib. Əfsanəvi şəxsiyyət,
ulu öndər, böyük rəhbər,
ümummilli
lider,
müasir
müstəqil Azərbaycanın qurucusu, xalqın sevimli, unudulmaz övladı... Bu ifadələrin
hamısı yalnız ona aiddir, yalnız onun ünvanınadır. Çünki

birinə çevirdi. Odur ki, Azərbaycan xalqı bu böyük övladı
ilə haqlı olaraq fəxr edir.
“Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycan xalqına,
dövlətçiliyimizə,
ölkəmizin iqtisadi, siyasi,

digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
Vəfatından sonra xalqın
yaddaşında qalmaq hər kəsə
nəsib olmur. Xalq yalnız
sevdiklərini yadda saxlayır və
yaşadır. Heydər Əliyev misilsiz xidmətlərinə görə hər

bu həqiqəti də təsdiq edir ki,
dünyanın
tarixi
böyük
şəxsiyyətlərin mənalı ömür
yoludur. Bu mənada Heydər
Əliyevin ömür yolu müasir
Azərbaycanın tarixidir. Elə bu
səbəbdən də bu ömür yolu hər
zaman yaddaşlarda yaşaya-

o, Azərbaycan salnaməsində
təkrarolunmaz rəhbər, qüdrətli
dövlət başçısı, fədakar insan
kimi qalıb. Çünki o, Azərbaycanı dünyaya, dünyanı Azərbaycana tanıtdı. O, Azərbaycanı qorumaq üçün yaşadı,
Azərbaycanı yaşatmaq üçün

mədəni inkişafına xidmət
olmuşdur”, - deyən ulu öndər
Heydər Əliyev istər sovet
dönəmində,
istərsə
də
müstəqillik illərində qüdrəti
və zəkası, böyük müdrikliyi
və uzaqgörənliyi ilə Azərbaycanı dünya dövlətləri sırasın-

faqa lazımsan”, - deyə onu
Moskvaya dəvət etdilər.
Amma burada o, həm də onu
gözü götürməyən məkrli qorbaçovların xəyanətinə tuş
gəldi və Vətəninə qayıtdı. Bu
qayıdış isə daha möhtəşəm
oldu. Ulu Öndər xalqımızı öz
ətrafında, bir bayraq altında
birləşdirə bildi. Hər kəsi
sözünün qüdrəti ilə inandırdı.
Sözünü əməlləri ilə gerçəyə
çevirdi. Uzaqgörən, müdrik
siyasəti ilə Azərbaycanı
fəlakətlərdən xilas etdi. O,
sözün həqiqi mənasında,
xalqının xilaskarına çevrildi.
Meydana silahsız gələn bu
dahi insan qüdrətli Azərbaycan Ordusu yaratdı, cəbhədə
atəşkəsə nail oldu, iqtisadiyyatı dirçəltdi. Azərbaycanın
müasir tarixində misilsiz işlərə
imza atdı. Heydər Əliyev
dövrü Azərbaycan tarixinin,
mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi.
Türk dünyasının bu böyük
oğlunun
danılmaz
xidmətlərindən
biri
güclü,
sabitliyə qovuşmuş Azərbaycan idisə, digəri, özünə layiq
siyasi varisin yetişdirilməsi idi.
O, öz baxışlarını, ideyalarını,
öz yolunu davam etdirməyə
qadir bir Prezident yetişdirdi.
O, uzunömürlü bir dövlətçilik
məktəbi və bu məktəbi ondan
sonra davam etdirə biləcək bir
şəxsiyyət qoyub getdi. Bu
şəxsiyyət Ulu Öndərin siyasi
kursunu inamla davam etdirən
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevdir.
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Ня гя дяр ки, мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти вар, Азяр бай ъан хал гы вар,
цмуммилли лидер, Улу Юндяр Бюйцк Щей дяр Ялийев дя цряк ляр дя йа ша йа ъаг дыр!
Uнудулмaz xатиряляр

Щяр

бир инсан арзу
едяр ки, дащи,
мющтярям вя мютябяр дювлят
рящбярляри иля эюрцшсцн. Беля
фцрсятлярдян бири дя мяня гисмят олду. Вя мяня дцнйа
сийасятчиляринин юндярляри сырасында олан Цмуммилли Lидер, Bюйцк Юндяр, мцдрик
инсан, дювлят рящбяри Щейдяр
Ялийев
ъянаблары
иля
эюрцшмяк нясиб олду. О эцн
мяним щяйатымын ян хош
эцнляриндян бири иди. О эцнц
мян щяр заман хош хатиряляр
кими анырам вя йери дцшяндя
о эюрцш барядя
достлара
фяхрля данышырам.
-1992-ъи илин декабр айы иди. Щяр
йердя hяръ-мярълик hюкм сцрцрдц.
Ъябщядя итаятсизлик, юзбашыналыг
йаранмыш, эцнц-эцндян торпагларымыз ялдян эедир, шящидляримизин
сайы артырды. Азярбайъан йас ичиндя
иди. Юлкямизин щяр йериндя йасханалар гурулмушду.
Щяр эцн ъябщядян хошаэялмяз
хябярляр эялирди. Щеч ким щеч кимин
яризясини охумаг истямирди. Демяк олар ки, юлкя идаря олунмурду.
О заман фашист Сяддам Щцсейн зцлмцндян гачыб Араз чайыны
кечяряк Нахчывана пянащ эятирян
вя щакимиййятдя олан сяришдясиз
ъябщячилярин ялиня дцшян бир груp
кцрд вя тцркман гачгынларыныn
щябс олундуьуну ешитдим, щансы
ки, яксяриййяти qadыn-ушаг, йашлары
йетмиши щагламыш гоъалар вя она
гядяр орта йашлы кишиляр идиляр. Щятта
щямин эцнлярдя бир гадын ики гыз
ювлады дцнйайа эятирмишди, биринин
адыны Азярбайъан, диэяринин адыны
ися Кцрдцстан гоймушдулар. О
вахткы сябатсыз дювлят ряhбярляринин уъбатындан, Нахчыван сярhядчиляри онлары сахламыш вя 6 айа гядяр hябс етмишдиляр.
Щаваларын чох сойуг олмасына
бахмайараг, биз Нахчыван МР-на
эетдик. Ора эеъя саатларында чатдыг, мясяля иля баьлы Милли Мяълисин
сядри Щейдяр Ялийев ъянабларына
мцраъият етдик, онунла эюрцшмяк
истядийимизи билдирдик. Васиф Талыбов
ъянаблары, Щейдяр Ялийев ъянабларынын бизи гябул едяъяйини билдирди.
Эеъя саат 24.00 иди. Гарабаь
мясяляси барядя киминляся телефонла сюhбят едирди. Гапы йарыачыг
олдуьундан hярдян гулаьымыза

Гарабаьла баьлы сюзляр чатырды.
Бизи ичяри дявят етдиляр. Нахчыван Кцрд Мядяниййят Мяркязинин
сядри Низами Алыйевля гаpыны
дюйдцк, ичяри дахил олдуг. Нахчыванда hеч бир йердя електрик ишыьы

шам саат сяккизя гядяр бизи сорьуладылар. МТН-нин ямякдашлары
эцнорта йемяйиня эетсяляр дя биз
йемяксиз галдыг. Ахшам саат сяккиздя МТН-нин ики ямякдашы иля бирликдя гачгынларын сахландыьы щярби

олмадыьындан отагда нефт лампасы
йанырды, отаг йарыгаранлыг иди, сол
тяряфдя нефт собасынын истиси hисс
олунурду. Иш отаьынын баш тяряфиндя
дяйирми маса вар иди. Щейдяр
Ялийев ъянаблары, масанын архасында яйляшмишди. Биз ичярийя дахил
оланда о, йериндян галхыб бизя
тяряф эялди. Бизимля бир-бир gюrцшцb
хошэялдиниз деди вя голумуздан
тутараг масайа тяряф аpарды. Бизи
отуртдугдан сонра, юзц кечиб креслойа яйляшди. Цч саата гядяр
бизимля чох сакит, сямими сющбят
етди. Мави эюзляриндя мцдриклик,
сонсуз мярщямят эюрцнцрдц. Бизи диггятля динляди, Ишимизля баьлы
мялумат аландан сонра, таpшырыглар верди вя деди: “Гачгынларла
эюрцшцн, яэяр онлар бу гышы Нахчыванда галмаг истяйирлярся, биз онлары кяндлярдя йерляшдиря билярик,
гачгынларла эюрцшдян сонра вахт
тапыб мяним йаныма эялярсиниз”.
Сонра Бяйляр мцяллимя таpшырды
ки, эеъди, машын олмаз, гонаглары
аpарын. Биз ня гядяр тякид етсяк
дя о, разы олмады.
О, бюйцк инсанын hяр ишя беля
диггятля йанашмасы мяни валеh
етди. Юз-юзцмя дцшцнцрдцм; эюрясян онда ишя беля мараг, hявяс
hардандыр. ”Щеч бир дювлят мямуру
эеъянин бу вахтына гядяр галыб
ишлямяз.“ Сящяриси эцнц бизи Нахчыван МТН-ня дявят етдиляр. Ах-

щиссяйя эетдик. Щярби щиссянин
щяйяти ишыг олмадыьындан зил гаранлыг иди. Бир аздан дар дящлизя кечдик. Дящлиз гаранлыг олса да дящлизин сонунда зяиф лампа ишыьы
эюрцнцрдц. Эениш бир отаьа кечдик, бизи Шащмурад, Шащмярдан
вя бизи диндирян МТН-нин ямякдашларындан бири вя танымадыьым даща
бир нечя мцлки эейимли адамлар
гаршылады. Йеня сорьу суаллар башлады, сонда о гярара эялдиляр ки,
гачгынларла кцрд дилиндя данышмайаг. Араларында олан тцркманлар кцрд дилини дя билирдиляр, онларын
васитяси иля юйряндик ки, онлар транзит бир юлкя кими Азярбайъандан
Русийайа, орадан да Авропайа
эетмяк истяйирляр.
Гачгынларын истяклярини юйряндикдян сонра “гонаглы” отаьа эялдик
вя гачгынларын истяклярини онлара
билдирдик. МТН-нин ямякдашларындан бири мяня тапшырды ки, Бакыйа
гайыданда назирлийя эедим. Сяhяриси эцнц, гачгынларын проблемляри
иля баьлы, Ulu Юндяр Bюyцk Щейдяр
Ялийев ъянабларына мялумат вермяк цчцн йенидян онунла эюрцшмяйя эетдик, ишин бцтцн инъяликляри
иля марагланды, сорушду вя бизя
деди: “Сиз эедин, мян мцнасиб
йолдашлара таpшырарам, онлары
азадлыьа бурахыб, йола саларлар”.
Сяhяриси гачгынлар щягигятян щис-

ся-щисся Бакыйа эюндярилдиляр вя
орадан да Москвайа йола салындылар. О, юлмяз инсанла эюрцшдцйцм
цчцн юзцмц хошбяхт сайырам. Йухарыда гейд етдийим кими о дюврлярдя Азярбайъанда бюйцк щяръмяръликляр баш алыб эедирди. Буну
эюрян халг, халгымызын даhи оьлу,
язяли вя ябяди Mилли Lидеримиз Щейдяр Ялийев ъянабларыны Бакыйа дявят етди. Щейдяр Ялийев йенидян
hакимиййятя gялди вя тарихимизи,
динимизи, дилимизи, мянявиййатымызы,
pарчаланмаг цзря олан Вятянимизи
бизя гайтарды. О, Азярбайъан халгыны, Азярбайъан дювлятини мяhв
олмагдан, дцнйа хяритясиндян
силинмякдян бирдяфялик хилас етди.
Юлкямиздя йашайан милли азлыглар
Щейдяр Ялийеви, онун аpардыьы
дцнйяви сийaсятини бюйцк мяhяббятля севирляр вя дястякляйирляр. Бу
севэи, бу мяhяббят халгымызын
цrяyindя яbяdi галаъаг.
Чцнки халгымыз вя юлкямиз цчцн
тале йцклц анларда дцшмянляримиз
етник азлыг амилиндян истифадя
етмяк истяйирдиляр. Азярбайъан
халгынын айрылмаз hиссяси олан
азсайлы халглары фялакят гаршысында
идиляр. Мяhз Щейдяр Ялийев онлары
бу фялакятдян хилас етди. Халгымыз
онун хидмятлярини hеч вахт унутмайаъаг, даим Щейдяр Ялийевин
сийасятини дястякляyиб вя дястякляйяъяк. Биз Щейдяр Ялийевин идейаларынын hяйата кечмяси цчцн
юмрцмцзцн сонуна кими чалышаъаьыг вя онун идейаларыны йашатмаг
цчцн мюhтярям pрезидентимиз
Илhам Щейдяр oьlu Ялийев ъянабларына мюhкям дястяк олаъаьыг. О,
юлцмц иля халгларымызы бирляшдирди вя
онун мязары миллятимизин зийарятэаhына чеврилди. Бу эцн Ulu Юндяриmizin
anыm gцnцndя минлярля инсан ахыны
онун мязарыны зийарят етмяк цчцн
сцбh чаьындан ялляrиндя эцл-чичяк
эцллц-эцлцстана дюнмцш Фяхри Хийабана ахын едир, Mилли Lидеримизи анырлар.
“Эцняшдян нур доьар”, дейибляр. Доьрудан да бу эцн халгымыз Щейдяр Ялийевдян доьан нурун, Илщам Щейдяр
oьlu Ялийевин ятрафында бирляшяряк Юндяримиздян мирас галан Вятянимиз
Азярбайъаны инамлы аддымларла габагъыл юлкяляр сырасына апарырлар. О, щяр
заман, щяр ан бизимлядир, чцнки онун
халгымыза бяхш етдийи тцкянмяз сярвятляр щяр йердядир. Халгымызы азадлыьа
чыхаран, она хошбяхт эяляъяк бяхш
едян, Цмуммилли лидеримизя Уъа Танрыдан ряhмят диляйирик.
Тащир Сцлейман
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anım günü qeyd edildi

Samux rayonunda Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anım mərasimi keçirildi. Tədbir Ulu Öndərin
Heydər Parkında ucaldılmış abidəsinin önünə tər çiçəklər qoyulması ilə başladı. Tədbir iştirakçıları daha sonra
YAP Samux Rayon Təşkilatında Ulu Öndərin həyat və
yaradıclığını əks etdirən filmə baxıldı.
Tədbiri giriş sözü ilə Samux rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Alı Qocayev açaraq, müasir müstəqil Azər-

baycanın memarı və qurucusu, xalqımızın müdrik rəhbəri, dünya şöhrətli siyasi xadim, türk dünyasının böyük
oğlu H.Əliyevin xalqımızın qarşısında göstərtdiyi xidmətlərdən, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində həyata keçiridiyi uğurlu siyasət haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat verdi.
Daha sonra YAP Samux rayon təşkilatının sədri
Gündüz bayramov çıxış edərək bildirdi ki, bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksək səviyyədə inkişafının
təməli məhz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan strateji
xətt üzrə həyata keçirilir. Azərbaycan xalqının sosial-iqtisadi rifahı günü-gündən yüksəlir, ölkənin siyasi potensialı güclənmiş və regionda lider dövlətə çevrilmişdir.
Daha sonra natiq qeyd etdi ki, Heydər Əliyev dahi bir
şəxsiyyət kimi, böyük ideyaların müəllifi kimi nəsildənnəslə keçərək Azərbaycan xalqının qəlbində daimi
yaşayacaqdır.

Ümummilli lider Heydər əliyevin
əziz xatirəsi laçın rayon sakinləri
tərəfindən də ehtiramla yad edilmişdir
Azərbaycan xalqının unudulmaz oğlu, Ümummilli
lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsinin yad edilməsi ilə
əlaqədar Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə
rayon sakinlərinin daha sıx şəkildə müvəqqəti məskunlaşdıqları Ağcabədi rayonunun Taxta Körpü qəsəbəsində

geniş anım mərasimi keçirilmişdir. Çoxsaylı rayon ictimaiyyəti nümayəndələri, qəsəbə sakinləri və məktəblilər
Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binası qarşısındakı Ulu öndər Heydər Əliyevin büstü önünə güllər
düzərək onun əziz xatirəsini ehtiramla yad etmişlər.
Sonra tədbir Laçın Rayon İcra Hakimiyyətinin konfrans
zalında davam etdirilmişdir. Tədbir Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərli tərəfindən açıq elan
edilərək Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad olunmuşdur. Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı giriş nitqində dahi şəxsiyyətin
keçdiyi şərəfli həyat yolundan və
çoxşaxəli
fəaliyyətindən danışaraq, məhz dahi şəxsiyyətin
qətiyyəti, cəsarəti və uzaqgörənliyi nəticəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyə nail olunduğunu, dövlətçiliyimizin məhv olmaq təhlükəsindən xilas edildiyini, Ulu
Öndərin hakimiyyəti dövründə respublikamızın ictimaisiyasi, iqtisadi və mədəni-mənəvi tərəqqisində misilsiz
nailiyyətlər qazanıldığını bildirmişdir.
Tədbirdə “Heydər Əliyev - Tarixi Şəxsiyyət,
əbədiyaşar Lider “ mövzusunda məruzə dinlənilmişdir.
Tədbirdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin və
şərəfli ömür yolundan danışan rayon ziyalıları öz
çıxışlarında əvəzedilməz Heydər Əliyev strategiyasının
müstəqil Azərbaycanın inkişaf yolu olduğuna əminliklərini vurğulamaqla, bu siyasətin ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini
bildirmişlər.

Tədbirdə Sabunçu Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı cənab Adil
Vəliyev, Sabunçu Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının müavinləri,
RİH başçısı aparatının şöbə
müdirləri və əməkdaşları, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabunçu rayon
təşkilatının sədri, Sabunçu rayon
hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayonda fəaliyyət göstərən təhsil, səhiyyə, sosial xidmət və digər
müəssisələrin rəhbərləri və rayon
gəncləri iştirak edirdilər.
Tədbirdə ilk olaraq Ulu Öndərin
həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş
video-çarx nümayiş etdirildi. Sonra
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan
Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı cənab Adil Vəliyev öz çıxışında bildirdi ki, Ümummilli lider Heydər
Əliyevin parlaq siyasi zəkası,
müdrikliyi sayəsində xalqımız öz
milli-mənəvi dəyərlərini qoruyaraq
yeni minilliyə inamla qədəm qoymuşdur. Tarixin nadir hallarda yetişdirdiyi
görkəmli şəxsiyyətlərdən biri olan
Heydər Əliyev olduqca mürəkkəb bir
dövrdə qarşıya çıxan bütün problemləri dəf edərək Azərbaycana regionda və dünyada layiqli yer qazandırmışdır. Yalnız vətənini və xalqını
düşünən Heydər Əliyevin ürəyi
müstəqilliyimizin
möhkəmləndirilməsi və xalqın xoşbəxtliyi
üçün çırpınırdı. O, Azərbaycanın ən
çətin anlarında üzərinə düşmüş
xilaskar missiyasını ləyaqətlə yerinə
yetirmiş, bu yolda heyrətamiz
fədəkarlıqlar göstərmiş, xalqı bir çox
müdhiş bəlalardan hifz edə bilmişdir.
O, fitri istedadı və zəngin təcrübəsi
hesabına hadisələrin gedişini qabaqcadan görür, böyük əhəmiyyət kəsb
edən tarixi qərarlar qəbul edir və bu
zaman əsl vətənpərvər mövqeyində

dayanırdı. Heydər Əliyev zəngin və
çoxəsrlik
Azərbaycan tarixində
dövlət başçısı və Prezident kimi
müstəsna yer tutub. Onun çoxşaxəli

Cəfərova, YAP-ın Sabunçu rayon
təşkilatının Gənclər birliyinin üzvü
Bəxtiyar Məmmədov və Bakıxanov
qəsəbəsi 271 saylı tam orta mək-

fəaliyyəti əhəmiyyəti və dəyəri
baxımından ölkəsinin hüdudlarını
aşır, dünyada gedən qlobal proseslərə öz təsirini göstərirdi. Heydər
Əliyev həm də zəmanəsinin böyük
mütəfəkkiri və filosofu olaraq Azərbaycançılıq fəlsəfəsini formalaşdırır
və inkişaf etdirirdi. Məhz bu fəlsəfə
Azərbaycanın müasir dünyada
xüsusi yerini müəyyənləşdirmiş, milli
dövlətçiliyimizin təməl prinsiplərini
təşkil etmişdir. A.Vəliyev Ulu öndərin
layiqli davamçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən dahi
şəxsiyyətin ideyaları və arzularının
həyata keçirilməsi, ölkəmizin güclənməsi və daha da inkişaf etməsi
istiqamətində reallaşdırılan layihələrdən ətraflı danışdı.
Daha sonra çıxış edən Sabunçu
Rayon Məhkəməsinin sədri İlqar
Abbasov, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabunçu rayon təşkilatının
sədri Mehriban Abasquliyeva, Nardaran qəsəbəsi 295 saylı tam orta
məktəbin kitabxana müdiri Kəmalə

təbin direktoru Səməndər Məmmədov Ulu öndər Heydər Əliyevin bir
şəxsiyyət kimi böyüklüyü, mənəvi
zənginliyi, ictimai-siyasi xadim kimi
vətənpərvərliyi, xalqına bağlılığı,
haqq
yolundakı
mübarizliyi,
müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin
möhkəmlənməsi istiqamətində həyata keçirdiyi islahatlar və ən çətin
anda, taleyüklü məqamlarda haqqa
söykənərək xalqının xidmətində durmağından söz açdılar.
Tədbirin sonunda Sabunçu
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
cənab Adil Vəliyev yekun sözü ilə
çıxış edərək dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə və birliyinə nail
olmasında Ümummilli lider Heydər
Əliyevin misilsiz xidmətləri, dünya
azərbaycanlılarının müstəqil Azərbaycan ətrafında birləşməsi üçün
yorulmadan çalışması və Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və
xilaskar dövlət xadimi, milli lider və
xalq məhəbbətini qazanan Ulu öndər
kimi qalmasından danışdı.

nizami rayonunda ulu öndərin anım
günü münasibətilə tədbir keçirilib
Nizami Rayon İcra Hakimiyyətində Ulu öndərin anım günü münasibətilə “Ölməz dahi şəxsiyyət” mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Milli
Məclisin deputatı, YAP Nizami rayon
təşkilatının sədri Sədaqət Vəliyeva,
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı
aparatının əməkdaşları, hüquq-mü-

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Arif Qasımov çıxış edərək, dünya
şöhrətli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin bütün ömrünü doğma
vətənimizin iqtisadi, sosial və mədəni
tərəqqisinə, xalqımızın firavanlığı və
xoşbəxtliyinə, ölkəmizin dünya birliyində özünəməxsus layiqli yer tut-

hafizə orqanlarının, təhsil və səhiyyə
müəssisələrinin, ictimai təşkilatların
rəhbərləri iştirak ediblər.
Öncə
İcra
Hakimiyyətinin
foyesindəki ümummilli lider Heydər
Əliyevin büstünün önünə gül
dəstələri düzülüb.
Tədbirdə Ulu öndər Heydər
Əliyevin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edildikdən sonra Ümummilli Liderə həsr edilmiş film nümayiş
etdirilib.
Filmin
nümayişindən
sonra

ması uğrunda mübarizəyə həsr
etdiyini söyləyib. Ulu öndərin respublikamıza rəhbərlik etdiyi illər ərzində
böyük elmi, intellektual kadr, iqtisadi
və enerji potensialı yaradılmasına
nail olduğunu, ölkəmizin müstəqil
yaşaması üçün möhkəm təməl qoyduğunu qeyd edən A.Qasımov
bildirib ki, Azərbaycan xalqının
qazandığı müstəqilliyə və onun
qorunub saxlanması sahəsində əldə
etdiyi bütün nailiyyətlərə görə dahi
oğluna daim minnətdardır.

Sonra
Rayon
Ağsaqqallar
Şurasının sədri Mayıl Əliyev “Ölməz
dahi şəxsiyyət” mövzusunda məruzə
edərək, Heydər Əliyevin öz xalqına,
vətəninə sonsuz sədaqəti, məhəbbəti, uzaqgörənliyi, xeyirxahlığı,
düşünülmüş və gərgin fəaliyyəti ilə
Azərbaycanın XX əsr ictimai-siyasi,
iqtisadi, mədəni, mənəvi həyatında
yeni bir tarix yaratdığını söyləyib.
Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin
deputatı Sədaqət Vəliyeva və Milli
Məclisin deputatı Rövnəq Abdullayevin qərargahının rəhbəri Süsən
Salmanova
şərəfli
və mənalı
ömrünü ölkəmizin tərəqqisinə həsr
etmiş ulu öndər Heydər Əliyevin
müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin
ideloji-siyasi əsaslarını yaratdığını və
öz xalqını həqiqi müstəqilliyə qovuşdurmaqla ictimai şüurda əbədiyaşarlıq hüququnu qazandığını söyləyərək
qeyd ediblər ki, hər bir azərbaycanlı
Ümummilli Liderin bu xidmətlərini
yad edir və onun ölməz xatirəsinə
dərin ehtiramını bildirir.
Tədbirin sonunda Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov
Azərbaycan dövlətinin xilaskarı,
ümummilli lider Heydər Əliyevin qəlbimizdə daim yaşadığını və yaşayacağını qeyd edərək, memarı və qurucusu Ulu Öndər olan müstəqil dövlətimiz qarşısında hər bir vətəndaşın
borcunun Azərbaycanı qoruyub
yaşatmaq olduğunu vurğulayıb.
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Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət
vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə və müəssisələrin rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri
ümummilli lider Heydər Əliyevin

adını daşıyan parkda Ulu Öndərin
abidəsini ziyarət edərək, abidə
önünə güllər düzüb, dahi şəxsiyyətə
hörmət və ehtiramlarını bildiriblər.

Anım mərasiminin iştirakçıları
Heydər Əliyev Mərkəzində Ulu
Öndərin həyat və fəaliyyətindən
bəhs edən eksponatlarla tanış
olublar.
Vurğulanıb ki, Sumqayıt ötən

əsrin 40-cı illərində salınsa da, məhz
ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə
rəhbərliyi illərində sürətli inkişaf yolu
keçərək ölkəmizin aparıcı sənaye

mərkəzlərindən birinə çevrilib.
Sumqayıtın sosial-iqtisadi inkişafında, sənayesinin formalaşmasında,
elmin,
təhsilin,
mədəniyyətin
tərəqqisində ulu öndərin əvəzsiz xidmətləri danılmaz bir faktdır. Rəhbərliyi dövründə 16 dəfə Sumqayıtda
olan Heydər Əliyevin hər səfəri
şəhərin yaddaşında böyük tarixi
hadisə olmuşdur. Ulu Öndərin uğurlu
və uzaqgörən siyasəti, verdiyi
tövsiyə və tapşırıqlar şəhərin sosialiqtisadi inkişafına böyük təkan vermiş, qurub-yaratmağa yüksək həvəs,
gələcəyə böyük inam yaranmışdır.
Qeyd olunub ki, son 15 ilin
mənzərəsi göstərir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin arzuları reallığa çevrilir.
Ulu
Öndər
Heydər
Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasını uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
sayəsində Sumqayıt inkişaf edərək
iri sənaye mərkəzlərindən birinə
çevrilmişdir. Dövlət başçısının hər
səfəri şəhərin yüksəlişində yeni
mərhələnin əsasını qoyub, yeni
inkişaf planlanının həyata keçirilməsinə təkan verib. Mərasimin sonunda
Ulu Öndərin anım günü ilə əlaqədar
ehsan süfrəsi яaçılıb.

Tərtərlilər böyük hüznlə umummilli
liderin xatirəsini yad etdilər
Tərtərlilər böyük hüznlə Azərbaycan xalqının Umummilli lideri
Heydər Əliyevin xatirəsini yad
etdilər. Minlərlə rayon sakini
Mərkəzi Meydanda Ulu Öndərin
abidəsinin önünə gül-çiçək dəstələri
qoyaraq ona rəhmət dilədi.
Sonra tədbir Heydər Əliyev
Mərkəzində davam etdirildi. Əvvəlcə tədbir iştirakıçıları mərkəzdə

dahi şəxsiyyətin büstü önünə gül
dəstələri qoydular, onun həyat və
fəaliyyətini əks etdirən eksponatlarla, fotosentlərlə tanış oldular.
“Dəyirmi masa” arxasında keçirilən tədbirdə Ulu Öndərin xatirəsi bir
dəqiqəlik sukutla yad edildi.
Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Müstəqim Məmmədov
Umummilli liderin həyat və fəaliyyəti
ilə bağlı çıxış edərək bildirdi ki,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin
memarı və qurucusu, dünya şöhrətli
siyasi xadim, türk dünyasının böyük
oğlu, xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin vəfatından on beş il
keçir. Əbədiyaşar Prezidentimizin

Fəxri xiyabandakı məzarı ötən illər
ərzində
xalqımızın
müqəddəs
ziyarətgahına, gənclərin and yerinə
çevrilib.
Rayon rəhbəri qeyd etdi ki,
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
parlaq siyasi zəkası, müdrikliyi
sayəsində xalqımız öz milli-mənəvi
dəyərlərini qoruyaraq yeni minilliyə
inamla qədəm qoymuşdur. Tarixin

nadir hallarda yetişdirdiyi görkəmli
şəxsiyyətlərdən biri olan Heydər
Əliyev olduqca
mürəkkəb bir
dövrdə qarşıya çıxan bütün problemləri dəf edərək Azərbaycana
regionda və dünyada layiqli yer
qazandırmışdır. Yalnız vətənini və
xalqını düşünən Heydər Əliyevin
ürəyi müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi və xalqın xoşbəxtliyi
üçün çırpınırdı. O, Azərbaycanın ən
çətin anlarında üzərinə düşmüş
xilaskar missiyasını ləyaqətlə yerinə
yetirmiş, bu yolda heyrətamiz
fədəkarlıqlar göstərmiş, xalqı bir
çox müdhiş bəlalardan hifz edə
bilmişdir. O, fitri istedadı və zəngin

təcrübəsi hesabına hadisələrin
gedişini qabaqcadan görür, böyük
əhəmiyyət kəsb edən tarixi qərarlar
qəbul edir və bu zaman əsl vətənpərvər mövqeyində dayanırdı. Heydər Əliyev zəngin və çoxəsrlik Azərbaycan tarixində dövlət başçısı və
Prezident kimi müstəsna yer tutub.
Onun
çoxşaxəli
fəaliyyəti
əhəmiyyəti və dəyəri baxımından
ölkəsinin hüdudlarını aşır, dünyada
gedən qlobal proseslərə öz təsirini
göstərirdi. Heydər Əliyev həm də
zəmanəsinin böyük mütəfəkkiri və
filosofu olaraq Azərbaycançılıq fəlsəfəsini formalaşdırır və inkişaf
etdirirdi. Məhz bu fəlsəfə Azərbaycanın müasir dünyada xüsusi yerini
müəyyənləşdirmiş, milli dövlətçiliyimizin təməl prinsiplərini təşkil
etmişdir. Ulu öndərin hakimiyyəti
dövrlərində qazandığı uğurları biz
rayonumuzun timsalında da gördük.
Məhz ulu öndərin birinci hakimiyyəti
illərində Tərtər şəhərində 8 ədəd
çoxmərtəbəli yaşayış binasından
ibarət qəsəbə salındı. Rayonda
elektromexanika,
pambıqtəmizləmə, konserv, süd emalı, yol-tikinti materialları istehsal edən zavodlar
istifadəyə verildi.
Ümummilli
lider
dəfələrlə
Tərtərdə olmuş, 1978-ci ildə Elektromexanika zavodunun açılışında
iştirak etmiş, Sərsəng su anbarının
tikintisi ilə maraqlanmış, bartoplama
aylığı ilə əlaqədar rayonumuzda
kənd
təsərrüfatı
işçilərinin
müşavirəsini keçirmişdir.
M.Məmmədov Ulu öndərin layiqli
davamçısı cənab prezidentimiz
İlham Əliyev tərəfindən dahi
şəxsiyyətin ideyaları və arzularının
həyata
keçirilməsi,
ölkəmizin
güclənməsi və daha da inkişaf
etməsi istiqamətində reallaşdırılan
layihələrdən ətraflı danışdı.
Tədbirin sonunda Umummilli liderin həyat və fəaliyyətindən bəhs
edən film nümayiş etdirildi.

lider Heydər Əliyevin vəfatından 15 il ötür. Anım günü ilə
əlaqədar Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Niyazi Bayramov, şəhər rəsmiləri, ictimaiyyət
nümayəndələri, idarə və təşkilatların kollektivləri,
tələbələr, şəhər sakinləri Ulu öndər Heydər Əliyevin
şəhərin baş meydanında ucaldılmış abidəsi önünə gül
dəstələri düzüb, xatirəsini dərin ehtiramla anıblar.
Ulu Öndərin xatirəsi hər bir vətənpərvər azərbay-

canlı üçün əziz və müqəddəsdir. Çünki Azərbaycanın
müasir tarixi, milli dövlətçiliyimiz bu dahi şəxsiyyətin adı
ilə sıx bağlıdır. Xalqımız həyatını Azərbaycanın tərəqqisinə həsr etmiş Ümummilli liderini heç vaxt unutmur və
unutmayacaq.
Anım mərasimində iştirak edənlər Heydər Əliyevin
Azərbaycan üçün müstəsna xidmətlərindən, müstəqilliyin qorunması, ölkənin hərtərəfli tərəqqisi uğrunda
gördüyü işlərdən danışıblar. Qeyd olunub ki, Gəncə
daim Ümummilli liderin diqqət və qayğısını hiss edib.
Gəncəyə etdiyi səfərlər zamanı Heydər Əliyev ilk olaraq
yolunu Şeyx Nizaminin məqbərəsindən salıb, onu daim
yad edib.
Azərbaycan gəncliyi də Ümummilli liderin ideyalarına sadiqdir. Heydər Əliyev daim gənclərin qəlbində
yaşayıb və yaşayacaq. Gəncəlilər də, hər zaman dövlətinə, ölkə rəhbərinə və ümumilli liderinə öz sədaqətini
nümayiş etdiriblər. Gün boyu Ulu öndər Heydər Əliyevin
abidəsi önündə izdiham müşahidə olunub, hər bir fərd
dahi şəxsiyyətin xatirəsini ehtiramla yad edib.

daşkəsən rayonunda xalqımızın
Ümummilli lideri Heydər əliyevin əziz
xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib
Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
vəfatının 15-ci ildönümünü daşkəsənlilər dərin məhəbbət və ehtiramla yad ediblər. Daşkəsən rayon ictimaiyyətinin
2000 nəfərdən çox nümayəndəsi

xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin əziz
xatirəsinə rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsi önünə
hüznlü musiqi sədaları altında gül-çiçək dəstələri
düzüb, dahi rəhbərə sonsuz hörmət və ehtiramlarını bir
daha da nümayiş etdiriblər.
Gülqoyma mərasimindən sonra Daşkəsən Rayon
İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd Abıyev tədbir iştirakçıları ilə birgə rayonun Heydər Əliyev Mərkəzinə baş
çəkərək burada Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinin əks olunduğu fotostendlərə baxış keçiriblər. Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında rayon
ictimaiyyətinin
bütün
təbəqələrindən
olan
nümayəndələrin iştirakı ilə ümumrayon yığıncağı da
keçirilib.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi yığıncaqda
bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra, Ümummilli
Liderin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini özündə
əks etdirən “Zaman və Lider” filmi nümayiş etdirilib.
Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı Əhəd
Abıyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar keçirilən ümumrayon yığıncağında dərin məzmunlu,
geniş məruzə ilə çıxış edib.
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ЮМРЦНЦ ЭЦНЦНЦ ХАЛГЫНА
ЩЯÑР ЕДЯН ДАЩИ ИНÑАН
1993-2003-ъц иллярдя
Азярбайъан Ресpубликасынын
Президенти
олмуш Щейдяр Ялирза
оьлу Ялийев 1923-ъц илдя
Нахчыванда анадан
олуб. 1939-ъу илдя педогожи техникуму, 1957-ъи
илдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин
тарих
факцлтясини битириб. 19411944-ъц иллярдя Нахчыван МССР-дя ССРИ-нин
Дахили Мясяляляр цзря
Милли Комиссарлыьында,
1944-ъц илин майында ися
Дювлят Тяhлцкясизлик
Органларында чалышмаьа
башлайыб. 1964-ъц илдя
Щейдяр Ялийев Азярбайъан ССР Назирляр
Совети йанында Дювлят
Тяhлцкясизлик Комитясинин сядр мцавини, 1967ъи илдян ися Комитянин
сядри тяйин едилиб. 1969ъу илин ийул айындан Щей-

Азярбайъан Али Советинин сядри сечилир вя бир
нечя эцн сонра Али
Советин гярары иля Президентин сялаhиййятляри она
верилир.
Щямин
илин
октйабрында ися президент сечилир.

дя сабитлик, ямин-аманлыг йарадыб, ганунсуз
силаhлы груpлашмаларын
фяалиййятиня сон гойуб.
Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясинин сцлh
йолу иля низамланмасы
вя ъябhядя атяшкясин

Йени
Азярбайъанын
гуруъусу

Истяр
Совет
hакимиййяти илляриндя,
истярся дя мцстягиллик
дюврцндя Щейдяр Яли-

Дащи шяхсиййятин
кешмякешли юмцр йолу
дяр Ялийев Азярбайъан
Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитясинин I
катиби сечилиб. 19821987-ъи иллярдя ССР
Назирляр Совети сядринин
I мцавини вязифясиня
йцксялиб, ейни вахтда,
1986-ъы илдян ССРИ
Назирляр Совети СосиалИнкишаф Бцросунун сядри
олуб. 8-11-ъи чаьырышларда ССРИ Али Советиня
деpутат сечилиб. 1987-ъи
илдя тягацдя чыхса да, 3
илдян сонра йенидян
сийасятя гайыдыб. 1990ъы илин йанварында Бакыда
ганлы hадисяляр дюврцндя Щейдяр Ялийев Азярбайъан ССР-нин Москвадакы нцмайяндялийиня эяляряк Горбачов
сийасятиня гаршы кяскин
чыхыш едир. 1991-ъи илин
ийулунда ися Щейдяр Ялийев Совет Иттифагы Коммунист Партийасы сыраларындан чыхыр.
Вятяня
гайыдан
Щейдяр Ялийев 1991-ъи
илдя Нахчыван МР-нин
Али Мяълисинин сядри сечилир. 1993-ъц илин йайында
Азярбайъанын Президенти Ябцлфяз Елчибяй
башда Сцрят Щцсейнов
олмагла гийамчыларын
тязйиги алтында Бакыны
тярк едяркян Щейдяр
Ялийев pайтахта эялир вя

Дювлятя
башчылыг
едян Щейдяр Ялийев
Гарабаьда мцhарибяни
дайандырыр,
“Ясрин
мцгавиляси”ни имзалайыр,
1998-ъи илдя ися йенидян

елан олунмасы дюврцнцн
башланмасы онун адыйла
баьлыдыр. Авроpада Гярбин диpломатик даиряляриндя ону сабитлийин
гаранты вя йени игтисади

йев Азярбайъанын инкишафы наминя ялиндян
эяляни ясирэямяйиб.
Хцсусиля дя сон он илдя
Азярбайъанда дювлят
гуруъулуьу саhясиндя
онун ролу мцстяснадыр.

президент сечиляндян
сонра “Ясрин тикинтиси” Бакы-Тбилиси-Ъейhан
кямяринин тикинтисинин
тяшяббцскары
олур.
2003-ъц илин президент
сечкиляриндя ися сон
анда Илhам Ялийевин
хейриня намизядлийини
эери эютцрцр. Щейдяр Ялийев мцстягиллик дюврцндя йенидян hакимиййятя
гайытдыгдан сонра юлкя-

ислаhатларын аpарыъысы кими
таныйырлар.
Щейдяр Ялийев бцтцн
юмрцнц Азярбайъан
халгынын хошбяхт эяляъяйинин гурулмасына hяср
едиб. Азярбайъан тарихинин тяхминян 34 иллик
бцтюв бир дюврц онун ады
иля баьлыдыр. Щейдяр Ялийевин ишыглы хатиряси Азярбайъан халгынын йаддашында даима йашайаъаг!

Щейдяр Ялийев ресpубликамызын илк pрезиденти
олмаса да, онун дювлятчилийимизин мюhкямлянмяси, бир нюв йенидян гурулмасы истигамятиндя эюстярдийи сяйляр
явязедилмяздир.
Тясадцфи дейил ки, онун
адынын гаршысына артырылан вя ян чох истифадя
едилян ифадялярдян бири
дя “Йени Азярбайъанын
гуруъусу” сюзляридир.
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ЮМРЦНЦ ЭЦНЦНЦ ХАЛГЫНА
ЩЯÑР ЕДЯН ДАЩИ ИНÑАН

Дащи шяхсиййятин
кешмякешли юмцр йолу
90-ъы
иллярин
яввялляриндя ССРИнин мянэянясиндян йениъя чыхан
вя юзцнцн илкин
мцстягиллийиндян 71
ил аралы галан Азярбайъанын дювлятчилийинин реставрасийасына юндярлик едя
биляъяк вя бюйцк
тяърцбяйя малик бир
инсана олан еhтийаъ
юзцнц ачыг шякилдя
бцрузя
верирди.
Советляр Иттифагы сон
анларыны йашаса да,
онун мякрли ряhбярляри мцстягиллийя
ъан атан ресpубликаларын гаршысына
мцхтялиф янэялляр
чыхармаьа ъяhд
эюстярирдиляр. Истяр
Ермянистан азярбайъанлыларынын
деpортасийасы,
истярся дя, 20 Йанвар фаъияси бу янэяллярин тязаhцрц иди.
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг,
халгымызын ирадяси
вя азадлыг ешги гяhряман ювладларынын ганы
баhасына мцстягиллийи
тямин
етди.
Лакин
мцстягилликдян сонра
даhа мясулиййятли бир
pросес башлады. Чцнки

мцстягиллийи горумаг
ону ялдя етмякдян
даhа чятин иди. Бу
мянада дювлят структурларынын мюhкямляндирилмяси хцсуси яhямиййят
кясб едирди. Щейдяр Ялийев мяhз бу мягамда

Нахчывандан Бакыйа
рясмян дявят едилди. О
андан етибарян Азярбайъанын дювлят гуруъулуьу саhясиндя ъанланма мцшаhидя олунмаьа башлады. Щяр шейдян яввял, о, дахилдя

Азярбайъанын
бцтювлцйцня хялял
эятирмяйя чалышан вя
мяркязя
табе
олмагдан бойун
гачыран бир груp
гцввяни зярярсизляшдирди. Даhа сонра
мцхтялиф сяpэили ислаhатлар hяйата кечирмякля бюйцк гуруъулуг ишлярини давам
етдирди. Щейдяр Ялийевин онилликляря сюйкянян тяърцбяси вя
узагэюрянлийи игтисадиййат, милли сийасят,
мядяниййят вя диэяр
саhялярин йени мязмунда формалашдырылмасына
хцсуси
кюмяк эюстярди.
Онун мягсядйюнлц сяйляри нятиъясиндя йени Азярбайъан
гурулду,
Совет
Азярбайъанындан тамамиля
фярглянян йени мязмунлу Азярбайъан
чичяклянмяйя башлады. Щейдяр Ялийев
дювлятчилийин тямяллярини сарсылмазлыьыны еля
тямин етди ки, бу эцн hяр
бир сырави Азярбайъан
вятяндашы бу системин
узун мцддят йашайаъаьына инаныр.
Щазырлады:
Тащир СцЛЕЙМАН
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gцllЯ atmadan hakИmИyyЯtЯ
gЯlЯn dцnya sИyasЯtЧИsИ
Дöíéàíûí иíгиëàá ñиñòåìи,
ñиéàñÿò÷иëÿðи Аçÿðáàéúàí õàëгûíûí õиëàñкàðû, Óëó Юíäÿð,
Бюéöк
Щåéäÿð
Яëиéåâ
úÿíàáëàðûíûí
иíгиëàáûíäàí,

йцз иля йахын давам едян гардаш
гырьынына сон гойаъагдыр.
Сяддам кими диктатор ган
тюкяряк щакимиййятя эялди,
эедян эцня гядяр щямвятянляри-

áюéöк ñиéàñÿòиíäÿí äÿðñ
àëìàëû âÿ юðíÿк ýюòöðìÿëиäиðëÿð. Бåëÿки, Óëó Юíäÿð,
Бюéöк Щåéäÿð Яëиéåâ ýöëëÿ àòìàäàí, õàëгûí õàùиøи âÿ òÿëÿáи
иëÿ ùàкиìиééÿòÿ ýÿëäи, Аçÿðáàéúàíû âÿ Аçÿðáàéúàíäà éàøàéàí àçñàéëû õàëгëàðû áюéöк
ôÿëàкÿòäÿí õиëàñ åòäи.
Бяли Цмуммилли лидер, Бюйцк
Щейдяр Ялийев мцлки эейимдя
тяййарядян дцшдц вя илк иши гардаш гырьыны баш верян Эянъябасара эетди, силащсыз, горумасыз. Гыса
мцддятдя юлкянин сабитлийини
позан бцтцн силащлы гцввяляря еля
сийаси эедиш етди ки, онлар силащлары иля бирликдя эялиб “торбайа” эирдиляр вя бир дя айылдылар ки, ъязачякмя
мянтягяляриндядирляр.
Щеч кимин тясяввцр етмядийи
гыса бир вахтда атяшкяс елан етди
вя республикада сабитлийи йаратды.
Бюйцк щуманистлик едяряк,
юмцрлцк щябся мякум едилян о
силащлы дястялярин рящбярлярини
азадллыьа бурахараг деди: “Сиз
эедин аиляляринизи идаря един, сизляр дювляти идаря етмяйя гадир
дейилсиниз”.
Бяли бир эцлля атмадан щакимиййятя эялди вя йасханалары тойханаларла явяз етди, Азярбайъаны
дцнйайа танытды, индики сабитлик,
инкишаф эюз габаьындадыр.
Эюрцрсцнцз, Сурийада нечя
иллярдир гардаш гырьыны эедир,
Мустафа Камалын Ъцмщуриййятин
йаранмасында едилян гятлийамлар
вя йаранан эцндян бу эцня
эядяр гардаш ганы ахыдылыр. Инанырыг ки, Тцркийянин индики баш
назири Ряъяб Тяййиб Ярдоьан
ъянаблары, Щейдяр Ялийев сийасятиндян дярс алараг Тцркийядя

нин ганыны тюкдц вя башына эялянляр щамыйа мялумдур.
Беля диктаторларын сайыны артырмаг олар.
Лакин бунлардан фяргли олараг,
дцнйа сийасятчиляри юндярляриндян
олан, Улу Юндяр, Бюйцк Щейдяр
Ялийев бир эцлля атмадан щакимиййятя эялди вя мцдрик сийасяти
нятиъясиндя
Азярбайъанымызы
инкишаф етмиш юлкяляр сырасына
чыхарды. Бяли, дцнйа сийасятчиляри,
рящбярляри Улу Юндяр, Бюйцк
Щейдяр Ялийев сийасятини юйряниб
вя бящрялянмялидирляр.
Çаман кечдикъя, Улу Юндяр,
Бюйцк Щейдяр Ялийев сийасятинин
дяринлийини даща айдын эюрмяк
олур. Тясяввцр един, яэяр Улу
Юндяр, Щейдяр Ялийев hакимиййятя вахтында эялмясяйди, атяшкяс
мцгавиляси баьланмасайыды, ермяниляр Азярбайъан торпагларына
олан тяъавцзцнц бир аз да эенишляндиряряк, юзляринин дедийи кими,
Эянсябасар да дахил олмагла,
Кцря гядяр ишьал едя билсяйдиляр.
Бир анлыьа тясяввцр един, Эянъябасарын кючкцнляри, ермянийя эиров дцшянляри, Эцръцстана, Русийайа гачанлары, малы-мцлкц бир
анын ичиндя ялиндян чыхараг эиров, гачгын-кючкцн щалына дцшян
халгын дуруму неъя ола билярды?
Îнсуз да проблемляр ичиндя йашайан Борчалы мащалындакы сойдашларымызын дурумуну, Тцркийянин
Азярбайъанла вя тцрк дцнйасы иля
ялагясинин кясилдийини дцшцняряк
нятиъяни аьыла эятирмяк кифайятдир.Åрмянилярин ялиня дцшяъяк
Минэячевир су анбарынын суйу
бурахылсайды, бир ан башымыза эяляъяк фаъиялярин бюйцклцйцнц
дцшцнмяк лазымдыр. Кцр чайы

Бизи бцтцн бу бялалардан Щейдяр
Ялийевин узагэюрян сийасяти гуртарды. Îнун узагэюрян сийасяти,
hяйата
кечирдийи
дцнйяви
лайиhяляр, бюйцк дювлятляр, бейнялхалг бирликляр, тяшкилатлар тяряфиндян дястяклянди, юлкядя сийаси
сабитлик йаранды вя дювлятимиз

Щюрмятли президентимиз, Илщам Ялийев ъянабларынын оператив
тяшкилатчылыьы сайясиндя "Бакы-Тибилиси-Ъейщан" нефт кямяри, БакыЯрзурум газ кямяри вахтында сямяряли чякилмяси сайясиндя,
йцзлярля юлкяляри Азярбайъана
баьлады. Бу инкишафа эюря, инди
дцнйа дювлятляри истясяляр дя, истямясяляр дя бизи дястяклямякдядирляр.
Хяйалым мяни о илляря апарды,
Улу Юндярля олан эюрцшцм йада
дцшдц.....
1992-ъи илин декабр айы
иди.Щяр йердя щяръ-мярълик щюкм
сцрцрдц. Ъябщядя итаятсизлик, юзбашыналыг йаранмыш, эцнц-эцндян
торпагларымыз ялдян эедир, шящидляримизин сайы артырды. Азярбайъан
йас ичиндя иди. Юлкямизин щяр
йериндя йасханалар гурулмушду.
Щяр эцн ъябщядян хошаэялмяз
хябярляр эялирди. Щеч ким, щеч
кимин яризясини охумаг истямирди. Демяк олар ки, юлкя идаря
олунмаз хаоса чеврилмишди.
Йухарыда гейд етдийим кими,
о дюврлярдя Азярбайъанда бюйцк
щяръ-мяръликляр нятиъясиндя вятяндаш мцщарибясинин башламасына зямин йаранмышды, гардаш гырьыны башламышды. Буну эюрян
халг, халгымызын дащи оьлу, язяли
вя ябяди милли лидеримиз Щейдяр
Ялийев ъянабларыны Бакыйа дявят
етди. Щейдяр Ялийев йенидян щакимиййятя эялди вя тарихимизи, динимизи, дилимизи, мянявиййатымызы, парчаланмаг цзря олан Вятянимизи хилас етди.
Î, Азярбайъан халгыны, Азярбайъан дювлятини мящв олмагдан, дцнйа хяритясиндян силинмякдян бирдяфялик хилас етди. Юлкямиздя йашайан милли азлыглар
Щейдяр Ялийеви, онун апардыьы
дцнйяви сийасятини бюйцк мящяббятля севирляр вя дястякляйирляр.

нын айрылмаз щиссяси олан азсайлы
халглары фялакят гаршысында идиляр.
Мящз вахтында щакимиййятя халг
тяряфиндян эятирилян Щейдяр Ялийев ъянаблары онлары бу фялакятдян
хилас етди.
Цч саата гядяр о мцдрик инсанла сющбят етдiк. Îлдугъа сакит,
сябр вя тямкинля бизи динляди.
Мцдрик, гайьылы, мави океанлар
кими сонсуз, дярин вя мяналы
эюзляри иля санки инсанларын гялбини, дцшцнъясини охуйурду. Çаман кечдикъя, щягигятян онун
ня гядяр узагэюрян сийасятя малик олдуьуну даща чох дярк етдим. Î, Азярбайъанымызын инкишафы вя дирчялдилмяси цчцн бир чох
мцгавиляляр вя контрактлар баьлайыб, дяйярли эюрцшляр кечириб.
Бу мцгавилялярля о, Азярбайъанымызы дцнйа дювлятляриня танытды,
дцнйа дювлятлярини Азярбайъана
баьлады вя дцнйа сящмдарларыны
Азярбайъана сярмайя гоймаьа
сювг етди. Азярбайъанымыз цчцн
чох дяйярли олан бу мцгавилялярдян бири дя "Бакы-Тбилиси-Ъейщан"ясрин мцгавилясидир. Бу
мцгавилянин имзаланмасыны дцшцняндя, инсана йалныз игтисади
мянфяят вя нефт ихраъаты эялир.
Лакин бу мясяля барядя дяриндян дцшцняндя эюрцрцк ки,
мцдрик инсан, халгымызын улу юндяри, Щейдяр Ялийев бу мцгавиля
иля Азярбайъан, Эцръцстан, Газахыстан, Тцркмянистан, Тцркийя,
Авропанын бир сыра дювлятлярини,
еляъя дя АБШ-ны вя бу юлкялярля
ялагяси, баьлылыьы олан юлкяляри бири-бириня баьлайыб вя сазишсиз,
мцгавилясиз бу юлкяляр арасында
санки сцлщ мцгавиляси имзалайыб.
Бу юлкяляр бундан беля бири-биринин мцдафиясиня галхмаьа, бирибиринин сюзцнц демяйя, арха дурмаьа, йардым етмяйя мяъбурдурлар. Чцнки Улу Юндярин уза-

гуруъулуг йолуна гядям гойду.
Сон илляр ящалинин, юлкямизин рифащы йахшилашды, йцзлярля парклар салинды, йоллар абадлашдырылды, яфсаняви кюрпцляр тикилди, йени кяндляр, гясябяляр инша едилди.

Бу севэи, бу мящяббят халгымызын цряйиндя ябяди галаъаг.
Чцнки халгымыз вя юлкямиз цчцн
талейцклц анларда, дцшмянляримиз
етник азлыг амилиндян истифадя етмяк истядиляр. Азярбайъан халгы-

гэюрян сийасяти сайясиндя бу юлкяляр юзляри дя билмядян бири-бириня баьланды вя юзц дя еля эцълц
гцввя иля баьланды ки, бу баьлылыьы щеч бир гцввя поза билмяз.
(daâamû sÿh.9-da)

щювзясиндя олан шящяр, район вя
кяндляримизин ящалисинин дурумуну эюз юнцня эятирмяк кифайятдир.
Эянъябасарын ишэалы, Авропа
гапыларынын, Авропа базарынын
цзцмцзя баьланмасы демяк оларды. Биз мяъбури йеня дя кечмиш
"аьамыз" олан рус чиновникляринин
бойундуруьу артына йалварараг,
хащиш едяряк кечмяли идик.
Щяля мян Яликрам Щцммятовун "Талыш-Муьан" Республикасындан, онун эяляъякдя Иран Ислам Республикасына бирляшмясиндян, Сцрят Щцсейновун "ханлыьындан", шималдан русларын лязэилярин "Сабвал" тяшкилатынын яли иля
Сийязяня гядяр ярази иддиасындан, Балакян, Гах, Гябяля кими
стратеæи бюлэяляря эюз тикянлярдян
данышмырам.
Дцнйа дювлятляринин рящбярляри щуманистлийи, узагэюрянлийи,
яфв етмяйи, баьышламаьы Азярбайъанын ъаван президенти Илщам
Ялийев ъянабларындан юйрянмялидирляр. Илщам Ялийев ъянаблары нечя-нечя юмцрлцк щябся мящкум
олунмуш инсанлары яфв етди, цмидсиз аиляляри севиндирди вя Азярбайъандакы мцнагишя оъагларыны
узагэюрян сийасяти иля арадан
эютцрдц. Илщам Ялийев ъянабларынын щуманист сийасяти Тцркийя,
Иран, Сурийа ким юлкялярин дювлят
рящбярляриня юрняк олмалыдыр.

"Áàêû-Òèáèëèñè-Úåéùàí"
ÿ ñ ð è í äöíéÿâè
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9

¹ 39 (444)

D Î P L O M AT

10 - 16 Dekabr, Çileya pêş sal 2018

12 dekabr Ümummİllİ lİder, böyÜk Heydər əlİyevİn anım gÜnÜdÜr

gцllЯ atmadan hakИmИyyЯtЯ
gЯlЯn dцnya sИyasЯtЧИsИ

(Яââÿli sÿh. 8-dÿ)
Щюрмятли президентимиз Илщам
Ялийев ъянаблары вахтында “БакыТбилиси-Ъейщан” нефт кямяринин
иншасына башлады, онунла бярабяр
“Бакы-Гарс” газ кямяринин
бцнюврясини гойду вя hяйата
кечирди. Азярбайъанымыз цчцн
щяйати ящямиййяти олан “БакыАхалкалаки-Гарс” дямир йолунун
мцгавилясиня гол чякди вя
Эцръцстан, Тцркийя рящбярляри
иля бирликдя, бу пройектин тямялини гойду vя baшa чatmaq üzredir.
. Бу мцгавиляляр бир чох юлкяляря бюйцк щяйати ящямиййят кясб
ется дя, щяр заман бизи вя бизим
кими юлкяляри “бойундуруг”да
сахлайан Русийа кими щеэемон
юлкяляря сярфяли дейилди. Нечя иллярдир ки, Гарабаь мясялясини
мейдана атан вя щяллиня янэял
олан
Русийа,
эцнц-эцндян
гцдрятлянян, эцълянян вя Авропа
бирлийиня, НАТÎ-йа йахынлашан
Азярбайъаны вя Эцръцстаны ишьал
етмяк цчцн йени йоллар ахтарды вя
Гарабаь кими, бабалары Николайын
дюврцндян йандырылан оъаьын оду
артырылды. Эцръцстанын сябирсиз
президенти Саакашвилинин уъбатындан оъаьа бензин тюкцлдц. Нятиъядя, Русийа Эцръцстаны ишьал етмяк истяди.Бюйцк арзуларла йашайан Русийа, ясрлярдир щязм етдийи Бакы нефтинин Авропайа няглини синдиря билмирди. Îна эюря дя
Эцръцстаны ишьал етмяк истяди ки,
бялкя Азярбайъан вя Азярбайъан нефти онун ихтийарына кечсин
вя Азярбайъан йенидян Русийанын бойундуруьуна эирсин.
Лакин Русийа щяля дя баша
дйшмяк истямир ки, юлмяз
Цмуммилли лидер Бюйцк Щейдяр
Ялийев ъянаблары Азярбайъан Республикасы, Азербайъан халгы
цчцн еля бир игтисади-сийаси йол
гойуб эедиб ки, бундан беля истясяляр дя Азярбайсаны Русийанын

ясаряти алтына сала билмяйяъякляр.
Неъяки Русийа Эцръцстаны ишьал
едя билмяди вя Эцръцстандан чыхарыларкян Îсетийаны вя Абхазийаны ишьал едяряк, мцстягил дювлят
елан етди. Юзц дя дцшцнмядян
башыны бялайа салды.
Îнда эюрясян Русийа йцз иллярдир юз азадлыглары уьрунда
мцбаризя апаран чечен халгынын
вя Чеченистанын, Татарыстанын,
Башгырдстанын вя диэяр мухтар вилайятлярин мцстягиллийини нийя
вермир вя нийя танымыр? .Демяли, инамла дейя билярик ки, юлмяз
Цмуммилли лидеримиз Бюйцк
Щейдяр Ялийев дцщасы вя Азярбайъан Республикасынын президенти, щюрмятли Илщам Ялийев зякасы
сайясиндя "Бакы-Тбилиси-Ъейщан"
ясрин мцгавиляси Эцръцстаны ишьал
олмагдан хилас етди.Вя бу мцгавиля сайясиндя
Азярбайъанла
Эцръцстан арасында бирдяфялик сабитлийин тямял дашынын гойулмасы
демякдир вя Эцръцстан мясяляси
буна сцбутдур. Бцтцн дцнйа иътимаиййятинин эюзц гаршысында Бакы-Тбилиси-Ъейщан" ясрин мцгавилясиня имза атмыш юлкяляр вя билаваситя бу пройектя баьлы олан

ширкятляр галхды, Русийайа бейнялхалг ганунлар чярчивясиндя тясир етдиляр вя ишьалчы рус ордусуну
Эцръцстандан чыхартдылар. Вя
Эцръцстанын НАТÎ-йа цзв олма-

торпагларын гайыдышы вя гоншулугда сцлщ шяраитиндя йашамагдыр.
Îна эюря дя "Бакы-Тбилиси-Ъейщан" ясрин мцгавилясини, "БакыТбилиси-Ъейщан" ÿñðиí äöíéÿâи
ñöëù ìöгàâиëÿñи адландырсаг даща дцзэцн олар.
Бяли, данылмаз фактдыр ки, бу
эцн минлярля мцхтялиф дцнйа юлкяляринин ширкятляри, сящмдарлары
Азярбайъанда бцнювря салыб чалышырлар. Азярбайъанымыз эцнцэцндян гцдрятлянир, инкишаф едир,
эюзял биналар уъалдылыр, явязолунмаз йоллар салыныр, яфсаняви кюрпцляр гурулур, фабрик вя заводлар
ачылыр. Юлкямизин щансы эушясиня
эедирсян эет эюзял парклар, истиращят зоналары, абад йоллар эюрярсян. Республикамызын бцтцн шящяр, гясябя вя кяндляриндя йени,
эюзял эюз охшайан биналар тикилир,
уъгар районларымыза газ вя ращат
йоллар чякилир. Кцчяляримиздя,
щяйятляримиздя, яйалятляримиздя
мцхтялиф чешидли вя маркалы ращат
машынлар эюз охшайыр. Халгымызын
мадди дуруму эцнц-эцндян йахшылашыр, ялил вя гоъаларын, имтийазлы вятяндашларымызын маашлары артыр. Халгымыз фиряван щяйат сцрмяйя башлайыб.
Биз инанырыг ки, халгымыз Улу
Юндярин хидмятлярини щеч вахт

президентимиз, Илщам Ялийев ъянабларына йахын дястяк олаъаьыг.
Щюрмятли президентимиз Илщам
Ялийев ъянабларынын индики хариъи
вя дахили сийасяти нятиъясиндя Вятянимиз эцнц-эцндян чичяклянир,
эюзялляшир. Биз инанырыг ки, Вятянимиз Азярбайсан дцн- йанын инкишаф етмиш юлкяляринин юн сыраларында олаъагдыр вя щюрмятли президентимиз Илщам Ялийев ъянабларынын
бу сийасяти нятиъясиндя няинки
тякъя Азярбайъанда, еля- ъя дя
Гафгазда сцлщ вя ямин-аманлыг
бярпа олаъаг вя дцнйанын гцдрятли юлкяляри бизимля достлуг вя
ямякдашлыг етмяйя чалышаъаглар.
Халгымыз Республикамызда
баш верян иътимаи-сийаси щадисяляри эюрцр, дяйярляндирир вя лазымынъа гиймятляндирир.
Щамыйа мялумдур ки, щюрмятли президентимиз Илщам Ялийев
ъянаблары, истяр юлкя дахилиндя, истярся дя дцнйа дювлятляри арасында, апардыьы мцдрик сийасяти нятиъясиндя дцнйа дювлятляри эцнцэцндян гцдрятлянян Азярбайсанымызла, онун рящбяри щюрмятли
президентимиз Илщам Ялийев ъянаbлары иля щесаблашырлар вя она
щюрмят вя гайьы иля йанашырлар
беля йанашма халгымыз цчцн, Республикамыз цчцн фяхрдир.

сы мясяляси сцрятляндирилди. Бу
мясяляляри эюрян ермяниляр дя
бу щягигяти эюрцр вя Азярбайъанла олан конфликтин щялли йолларыны ахтарыр. Артыг ермяниляр дя
эюрцр ки, Русийа онлары чыхылмаз
бялайа салыб вя бу бяланын щялли

унутмайаъаг, даим Щейдяр Ялийев сийасятини дястякляйяъяк!
Азярбайъан халгы Бюйцк Щейдяр
Ялийев идейаларынын щяйата кечирилмяси наминя, юмрцмцзцн сонуна кими чалышаъаьыг вя онун идейаларыны йашатмаг цчцн, мющтярям

Бяли, бу эцн щюрмятли Президентимиз Илщам Ялийевин хош сядалары республикамызын щяр йериндян эялир.Яйалятляримизин инкишафы
цчцн, инамла демяк олар ки, щяр
эцн бир нечя парклар, йени мяктяб биналары, хястяханалар, идман
комплексляри, фабрик вя заводлар,мцхтялиф елм оъагларынын ачылышыны едир. Бу ишляр инкар едилмяздир. Халгын эюзц тярязидир дейибляр. Биз инанырыг ки, халгымыз юлмяз Улу Юндяр Бюйцк Щейдяр
Ялийев ъянабларынын сийасятини
щяйата кечирян, щюрмятли президентимиз Илщам Ялийев ъянабларына арха олаъаглар.
Инамла демяк олар ки,
президентимиз Илщам Ялийев ъянабларынын индики сийасяти нятиъясиндя Вятянимиз эцнц-эцндян
чичяклянир, эюзялляшир вя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин юн
сыраларыда юзцня йер тутуб.
Щàçûðëàäû:
Òàùèð СЦЛЕЙМАН
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Tahir Süleyman İraq respublikasının Prezidenti ile görüşdü
İraq Respublikasının Prezidenti cənab Bərhəm Salehin dəvəti ilə, “Azərbaycan
Kürdləri” İctimai birliyinin
sədri və “Diplomat” qəzetinin baş redaktoru olaraq,

üçün geri qaytarılacaqdır. Bu
məsələlərə bir başa cənab
Prezident nəzarət edir.
Dedim ki, əgər lazım bilirsinizsə, ehtiyac varsa İraqın indiki Prezidenti ilə bir başa

Bağdad səfərimiz haqqında:
- Oktyabr ayının ortalarında
Süleymaniyyə şəhərindən tanımadığım yazıçı Mahmud Sənqavi telefonla zəng edərək qeyd
etdi ki, noyabr ayının əvvəllərində bir neçə ziyalı ilə Bakıya
gəlmək istəyirik. Məqsədimiz
Azərbaycanda yaşayan kürdlərlə, azərbaycan parlamenti və
ziyalılarla görüşməkdir.
- Bildirdim ki, Azərbaycan
sakit, sabit və demokratik bir
ölkədir istədiyiniz zaman gələ
bilərsiniz. Onsuzda hər həftə
Ərbildən, Duhokdan, Kərkükdən, Süleymaniyyədən yüzlərlə turist qonaq gəlir gəzirlər
qayıdırlar, sizdə onlar kimi gələ
bilərsiniz, gəlişinizə heç bir
maneə ola bilməz.
Noyabırın ikisində gecə
saat 5 radələrində mənə mesaj
gəldi ki, bəs biz üç nəfərdən
ibarət bir heyyətlə gəlmişik,
ikimizin sənədi qaydasındadır,
lakin bizi Azərbaycana gətirən
Mahmud Sənqavi Qarabağa
giriş çıxış etdiyinə görə
saxlanılıb.
-Səhər
Heydər Əliyev

əlaqəmiz var, xahiş edərik
ölkəmizin çox hörmətli prezidenti cənab İlham Əliyevlə
əlaqə saxlasın. Bu arada İraqın
Azərbaycandakı
konsulu
cənab Səgvan Botani də gəldi
və məsləhət oldu Mahmud
Səngavi bu səfər qayıtsın,
başqa zaman gələr.
-Mahmud Səngavi kimdir?
“O, ilk öncə Kürdüstan bölgəsində tanınmış yazıçıdır,
ömrü boyu Kürdüstanı qoruyan
Peşmərgə-fədai olub, KYP-nın
siyasi bürosunun üzvüdür və
Gərmiyan
bölgəsinin
Peşmərgə güclərinin rəhbəridir”.
Mən Mahmud Səngavidən
nə üçün Qarabağa getməsini
soruşdum. O, bildirdi ki, biz
ermənilərin Azərbaycan ərazilərinin işğal etməsindən, Xocalı
qətliyamı haqqında azdan çoxdan məlumatımız var. Lakin
Avropanın bir sıra ölkələrində
eləcədə İraqda bir sıra mətbuat
orqanları yazırlar ki, guya
ermənilər Qarabağda kürd
xalqına muxtariyyat veriblər,
kürdlər orda sərbəst yaşayırlar.

adına hava limanına gedərək
qonaqlar haqqında maraqlandım,
aidiyyatı
rəsmlər
bildirdilər
ki,
bu
adam
Ermənistana ordan da qanunsuz Azərbaycan ərazisi olan
Qarabağa giriş-çıxış etdiyi

Məndə bir yazıçı kimi deyilən
Kürdüstan Muxtariyyatına getmək məqsədi ilə Qarabağa
getdim. Kaş getməyəydim,
çünki boşaldılmış xaraba kənd
və qəsəbələrdən başqa bir
mənzərə rastıma gəlmədi. Hər

kənddə iki, üç erməni ailəsi
gördüm. Onlardan orda yaranan Kürdüstan Muxtariyyatını,
orda yaşayan kürdləri soruşdum. Rişxəndlə üzümə gülərək
dedilər yəqin sən yuxu görmüsən nə kürd, nə Kürdüstan
onlar bu kəndlərdən qaçıb gediblər Azərbaycana. Mən kor
peşman geri qayıtdım və bu
olaylar haqqında yazılar yazdım, mətbuatda çıxışlar etdim
və düşündüm Azərbaycana
gələrək azərbaycanlı, kürd
qaçqınlarla görüşüm və İraq
xalqına Qarabağ həqiqətlərini
çatdıram, çünki bizdə uzun
illərdir siz yaşadığınız faciəvi
haqsızlıqları yaşamaqdayıq.
Mahmud Səngavi qayıdarkən bildirdi ki, beş nəfər hazırlaşın sizi İraq Prezidentinin
administrasiyası adından İraqa
dəvət edəcəyik və prezident
cənab Bərhəm Salehlə şəxsən
görüşəcəksiniz.
Gözlənilən dəvətnamə gəldi, on nəfər heyyətdən ibarət

dövlət xadimləri ilə görüşlər
keçirtdik. Dekabırın 1-ində xüsusi təyyarə ilə Bağdada getdik, dekabırın 2-sində günorta
saat 2 radələrində bizi prezident iqamətgahına apardılar və
gözlədiyimiz görüş baş tutdu.
Prezident Bərhəm Saleh
qonaq otagının qapısında bizi
çox səmimi qarşıladı və xoş
gəlmisiniz deyək bizim qolumuzdan tutaraq otağa dəvət
etdi. Bizimlə gedən heyyət
əyləşdikdən sonra bir daha
bizə xoş gəldiyimizi bildirdi.
Məndə öz növbəmizdə, bizi
dəvət etdiyi üçün cənab prezidentə öz təşəkkürümü bildirdim
və yeni İraq Respublikasının
Prezidenti seçildiyi üçün təbrik
edərək bu məsuliyyətli işdə
uğurlar arzuladım.
Söhbət əsnasında cənab
Bərhəm Saleh bildirdi ki, mənim səmimi salamımı Azərbaycan Prezidenti çox hörmətli
cənab İlham Heyder oğlu
Əliyevə çatdırasınız, cənab

Dörd minə qədər mülki əhalimiz ermənilərin əlində əsirlikdədir. Ermənilərin ucbatından milyon yarım xalqımız
doğma yurd-yuvalarından zorla
çıxardılaraq qaçqın və köçkün
kimi Azərbaycana yerləşdiriliblər . Bütün bunlara baxmayaraq ölkəmizin çox hörmətli
cənab
İlham
Prezidenti
Əliyevin uzaqgörən siyasəti
sayəsində çoxmillətli Azərbaycan Respublikası çox sakit,
sabit, əmin amandır və MDB
ölkələri arasında inkişaf etmiş
bir ölkə kimi tanınır.
Qeyd etdim ki, biz yaşadığımız faciələri sizdə yaşamısınız. Ona görə də, siz də
qardaş ölkə olaraq, haqqın,
ədalətin tərəfdarı olaraq Azərbaycanın tərəfini tutan ölkələr
sırasında Ermənistanın haqsızlığına qarşı münasibətinizi bildirməlisiniz. Kürd xalqının
nümayəndəsi kimi, bir ölkənin
prezidenti olaraq, bu gün minlərlə azəri kürdünün, azəri

deputat, jurnalist, yazıçı və şair
dəvət edirdilər. Çox təəssüflər
olsun təklif etdiyim insanlar
ehtiyat edərək Bağdad səfərindən imtina edirdilər. Sonda
qəzetimizin əməkdaşlarından
biri ilə səfərə gedəsi olduq.
Noyabırın 29-unda təyyarə ilə

İlham Əliyevə qarşı böyük hörmətim və rəğbətim var, güman
edirəm iki qardaş ölkələr arasında mədəni, iqtisadi, siyasi
əlaqələr yaranacaqdır. Çünki
burda ərəblərlə, kürdlərlə, asurilərlə, kıldanilərlə yanaşı türkmanlar da yaşayır hansıki
onlar özlərini azərbaycanlı
hesab edirlər və sizdə tarixən
azəri türkləri ilə azəri kürdləri
qaynayıb qarışdığı kimi, burdada türkmanlarla kürdlər qaynayıb qarışıblar. Uzun illərdən
sonra artıq Azərbaycanın səfirliyi də Bağdadda fəaliyyət
göstərir. Arzu edərdim ki,
Ərbildə də, Süleymaniyyədə
də Azərbaycan konsulluğu açılsın. Çünki
80-dən artıq
ölkələrin konsulluqları Kürdüstan
Bölgəsində
fəaliyyət
göstərir. Eyni ilə Türkiyədə və
bir sıra başqa ölkələrdə olduğu
kimi Azərbaycanda da Kürdüstan Bölgəsinin nümayəndəliyi
açılsa mədəni, siyasi, iqtisadi
əlaqələrimiz
yaranar
və
möhkəmlənər.
Görüş zamanı bildirdim ki,
Azərbaycan Respublikası 30
ilə yaxındır ki, mənfur qonşumuz Ermənistanla müharibə
edir və yeddi rayon, Qarabağ
işğal altındadır. İyirmi Yanvar,
Xocalı kimi faciələr yaşadıq.

türkünün qız-gəlini ermənilərin
əsirliyindədir. Dörd ildir ki, iki
mülki həmvətəndaşımız Kəlbəcərdə olan ata-babalarının
qəbirlərini ziyarətə gedən
Dilqəm Əsgərov və Şahbaz
Quliyev həps olunaraq olmazın
işgəncələrinə məruz qalıblar.
Onların və işğal olunmuş ərazilərin qaytarılmasına siz də öz
növbənizdə cəht edəsiniz, münasibət bildirsəniz hər halda
müsbət təsiri olar. Çünki siz
İraq Respublikasında, Kürdüstan bölgəsində ermənilərə hər
cür şərait yaratmısınız.
Prezident Bərhəm Saleh öz
növbəsində bildirdi ki, illərdir ki,
siz yaşadığınız faciələri İraqda
yaşayan xalqlar yaşayıb və mən
sizi gözəl başa düşürəm. Öz
növbəmdə bizimdə əlimizdən nə
gəlirsə əsirgəməyəcəyik.
Sonda qeyd etdi ki, Novruz
bayramı ərəfəsində Azərbaycandan 10-nəfər parlamentər,
jurnalist, yazıçı və şair dəvət
olunacaqsınız .
Məndə öz növbəmdə bizi
dəvət edib səmimi qarşıladığına görə, Bərhəm Saleh cənablarına təsəkkürümü bildirdim
və arzu etdim ki, iki qardaş
ölkələr arasında əlaqələr yaranar və bir gün belə bir görüş
Azərbaycanda baş tutar.

Bakıdan Ərbilə uçduq, orda bizi
gözləyən maşınla Süleymaniyyə şəhərinə getdik. Axşamüstü
şəhərə çatdıq və əvvəlcədən
nəzərdə tutulan mehmanxanada yerləşdik. İki gün Süleymaniyyə şəhərində bir sıra
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SerOk kOmarê ÎraQê brêZ berHem SalıH PêşWaZÎya
SernıvÎSarê rOjnama``dîplomata kurd`` Tahir Silêman û hevalên wî kir
-Rojekî ji Kurdistanê, ji bajarê Silêmanîyê têlêfonek minra hat. Xortekî
cîwan bi nabê Dukan miva diaxifî.
-``Kekê Tahir min têlêfona te ji

asayîşa balafirxanê û polîsanva
hevdîtin kir û konsûlê Îraqê yê Azerbaycanê kekê Segvanjî hat û me xeberdan
kir wekî kekê Mehmud berdin. Asayîşa

hevala hildaye em bi serkarîya Mehmud
Sengawî çend kes hes dikin bêne Azerbaycan, Baku zîyaret bikin û der bare
kurdên Azerbaycanê agahî hildin.``
Min bersîv da û got: Ser sera werên,
kîngê bên wusa bizanibin mala brayêwe
li Baku heye keremkin , ez xizmeta
wedame.
-Mehmud Sengawî kîye?
Mehmud Sengawî xelkê Başûrî Kurdistanê, bajarê Silêmanî nehîya Germîyanêye. Hemu jîyana xwe buye
Pêşmergê Kurdistanê, çend cara wextê

Azerbaycanê got tenê serok komarê
Azerbaycanê dikare desturê bide.
Me got, pêwîstî hebe em dikarin
serok komarê Îraqê brêz Cenabî
Berhem Salihra hîvî bikin ew têlê bike
serokê komarê Azerbaycanê brez cenabî Îlham Elîyêv wekî kekê Mehmud
berdin.
Lê kekê Mehmud qaîl nebu, nehîşt û
got, emê wextekî din bêne Bakû
zehmetî nedine tu kesî.
-Min pirs kir: `` Kekê Mehmud xêre
tu çûyîy Qerebaxê?``

şêr brîndar buye, rêvebirê Pêşmergehên Germîyane , endamê Mekteba
Sîyasîyê YNK-ê ye û nivîskare , çend
pirtukên wî ronahî dîtîye.
02-11-2018-dê salê şev têlêfon hat
wekî kekê Mehmud Sengawî hevalên
xweva hatine matara Bakuyêne.
Miqabin kekê Mehmud Sengawî çûye
Qerebaxê û mora Qerebaxê li pasportê
wî lêdane, lema xadîkirine û pirsîyar
dikin bo çi çuye Qerebaxê?
Ez siba hatim matarê û xebatkarên

gundên xereve û xalî. Min pirs kir lê
kanî Otonomîya Kurdistanê wekî
Wekîlê Misto dinivîse min ava kir?
Gotin, otonomîya çi ? Kurdê çi kurd
hemu bi dagirkirina ermenîya Qerebaxê
hemû revîne çûne Azerbaycanê. Ez wê
nêtê hatime Azerbaycanê wekî
bizanibim rewşa kurdên Qerebaxê çi lê
hatîye, rewşa wan çawane? Lê vê care
nebu careke din emê şandeke deh
kesan bêne nava kurdên Azerbaycanê``
-Ez Mehmud Sengawî deh kesên
parlamênter, rojnamevan û rewşenbîr
dewatî Îraqê, Kurdistanê dikim û emê
amedakarîya hev dîtina bi Serokê
Komara Îraqê, birêz cenabî Berhem
Salihva bêk bînin.
28-meha 11-da 2018-salê bi

Berhem, der bare serokê Azerbaycanê
Îlham Elîyêv û pêwîstîya helaqetîya
navbera dewleta Îraqê û Azerbaycanê
peywendîyên aborî, çandî, sîyasî
pêşbixin û bona despêka helaqetîyê
10-kes ji Azerbaycanê dewatî Îraqê kir.
Min ji serokê Îraqê cenabî Berhem
Salih çend hîvîdarî kir,
1. Wextê navbera şerê Azerbaycanê û Ermenîstanê nêzîkê 3000-kurd
û azerî jin –zarok , keç dîl ketine destê
ermenîyan . Hun dikarin peywendîyê
serok dewleta Ermenîstanêva çê bikin
wekî wan dîla rizgar bikin , bînin Îraqê
paşê derbasî Azerbaycanê bikin.
2. Du kurdênme ji Kelbecerê
Dîlqem Eskerov û Şahbaz Qulîyev
çune ser merzelên kal û bavên xwe

harîkarîya kekê Segvan, konsula Îraqê
vîzame amade bû û bilêtên me hat
qutkirin û em 29-11-2018-a ji balafirxana
Bakuyê firîne Hewlêrê. Kekê Dukan û
Enver benda mebûn. Em berêvarê
gêhîştine bajarê Silêmanî li mêvanxanê
cîwar bun. Sivetirê kekê Mehmud Sengawî, Doktor Taha Berwarî û hine
hevalava em çûne ofîa kekê Doktor
Taha Berwarî . Kekê Taha mêvanîke
qiran da me û me bona çuna Bexdayê

ermenî ew girtine, eva 4-salin girtîgehêdane.
3. Bona kurdên Azerbaycanê
``Maleke Kurda`` bê kirrîn wekî gellên
me çanda xwe bide jîyandin.
Serokê hêja cenabê Berhem Salih
got wekî serok komarê Ermenêstanê
ew dewat kirîye Ermenîstanê. Hun
navên wan mera bigîhînin emê wê
pirsê serokê Ermenistanêra goftû go
bikin.

goftu go kir wekî 02-12-2018- sale em
herin hev dîtina serokê Komara Îraqê
brêz cenabî Berhem Salih bikin.
01-12- 2018-ê sale em bi frokekî
taybet ji Silêmanî çune Bexda mêvanxanê cîwar bun sivetirê 02-12-2018-salê
nîvro çune îqama Serokatîyê. Pey
demekî kurt serokê komara Îraqê cenabî Berhem Salih ber derge em bi germî
û dil pêşwazî kir em dane runiştandinê
xêr hatin kirinê şunda xwe runişt.
Pirsîyara der barê kurdên Azerbaycanê , hurmet u rêzê kekê cenabî

Em jî gumanin serokê Komara Îraqê
brêz cenabî Berhem Salih ser van
mijara karekî erênî derîne hole.
Em ji nabê `` Yektêya civata ``Kurdên Azerbaycanê`` û rojnama ``Dîplomata Kurd`` spasîya xwe dikin kekê
Mehmud Sengavî, wekî harîkar bu bo
hevdîtina Serok Komarê Îraqê cenabî
Berhem Salih.
Amade kir: Tahir Silêman serokê
Yektîya Civata `` Kurdên Azerbaycanê`` û sernivîsarê rojnama ``Dîplomata Kurd``

- Kekê Mehmud bersîv da û got:
-`` Mera digotin li Qerebaxê Kurdistana Sor heye, wura Otonomîya Kurda
1994-salê hatîye damezirandinê. Min
xwast çawa rewşenbîrekî kurda wekî
herim wan kurdênme zîyaret bikim û
binêhêrim rewşa wan çawane? Der
bare kurdên Kurdistana Sor pirtukekî
binivîsînim û agahî bidime gellê kurdê
Başûr wekî ewjî agahdarbin.
Lê ez çume Qerebaxê çi kurd, çi
Kurdistan min kurdek li wur nedît, xêncî
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Cîgirê serokê parlementoya berpirsê binkeya laleşê: vekirina rêya şingalê
ıraqê ji Tirkiyê xwast serweriya berhemê çûna Serok barzanî ya bexdayê ye!
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xaka kurdistan û ıraqê biparêze

Cîgirê serokê parlementoya Iraqê Beşîr Hedad
daxwaz ji Tirkiyê kir serweriya Herêma Kurdistan û
Iraqê biparêze û di bordûmana neyarên xwe de
sivîlan neke hedef. Cîgirê serokê parlementoya

Iraqê Beşîr Hedad duh li bajarê Stenbolê û di
kevana konferansa welatên îslamî ya li ser rewşa
Qudsê de, bi serokê parlementoya Tirkiyê Bînalî
Yildirim re hevdîtin kir.
Li gorî daxuyaniya ofîsa Beşîr Hedad, di civîna
Hedad û Yildirim de Hedad behsa bordûmana
çeperên PKKê yên li deverên Şingal û Mexmûr yên
Başûrê Kurdistanê kiriye û gotiye, divê Tirkiyê serweriya xaka Iraq û Herêma Kurdistanê biparêze û
di êrişên asimanî de sivîlan neke hedef, ji ber ku
gelek caran di wan êrişan de sivîl dibin qurbanî.
Şeva 13 vê mehê firokeyên şer yên Tirkiyê li
baregehên PKKê yên li Şingal û Mexmûrê dabûn,
di encamê de 4 jin hatibûn kuştin û çend kes jî birîndar bibûn. Wezareta Derve ya Iraqê bi tundî ew
êrişên Tirkiyê şermezar kiribû.
BasNews

Fermandeyekî HSdê: du
rojên din bajarokê Hecînê dê
bi temamî were kontrolkirin
Fermandeyekî Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD)
dibêje, di nav du rojan de dê bajarokê Hecîn yê
Dêrazorê bi temamî ji destê DAIŞê were derxistin.

Ev du roj in şervanên HSDê derbasî nav
bajarokê Hecînê li parêzgeha Dêrazorê ya Sûriyê
bûne lê hîn bajar bi temamî nehatiye kontrolkirin, li
hinek cihan şer didome. Firokeyên şer yên hêzên
hevpeyman jî bi tundî li DAIŞê didin.
Fermandeyekî HSDê bi navê Zinar Awaz, ku di
heman demê de fermandeyê operasyona Hecînê
ye jî, ji çavkaniyekî nêzîkî YPGê re gotiye, di warê
serbazî de bajar ketiye lê hîn bi temamî nehatiye
paqijkirin. Ji ber ku çekdarên DAIŞê li hinek deveran xwe veşartine û li gelek cihan jî mîn û bombe
danîne.
Zinar Awaz daye zanîn, di nav du rojan de
bajarokê Hecînê dê bi temamî were kontrolkirin,
piştî wê jî dê nahiyên Şeifa û Sûse bên rizgarkirin.
Wî fermandeyê HSD ragihandiye, yek ji sebebên ku ew nikarin bi lez pêşde biçin, hebûna sivîlan
e. Ji ber ku çekdarên DAIŞê sivîlan mîna mertal
bikar tînin ew jî dibe sebeb ku şervan nekarin bi lez
pêşde biçin. Ji aliyekî din, HSDê ragihandiye, di
heyama 24 saetên borî de 121 çekdarên DAIŞê li
Hecînê hatine kuştin.
BasNews

Berpirsê binkeya Laleş ê Rewşenbîrî û Civakiya Sinûnê ya ser bi qeza
Şingalê diyar kir: ‘’Vebûna rêya Şingalê û Sihêla berhema çûna Serok
Barzanî ya Bexdayê ye. herwaha ji
naha û pê de jî her tiştekî bo Şingalê
bê kirin dê berhemê çûna Serok
Barzanî ya Bexdayê be.’’
Berpirsê binkeya Laleşê ya
Rewşenbîrî û Civakî yê Sinûnê Silêman Fano ji BasNewsê re ragehand:
‘’Naha berhemên çûna Serok Barzanî
ya Bexdayê dikeve warê bicîhanînê û
rêya Şingal û Sihêla hate vekirin û plan
bo ava kirina Şingalê û wegera
koçberên Şingalê jî heye. Ev hemû
berhemên çûna serok Barzanî ya Bexdayê ye. Ji naha û pê ve jî her tiştek bo
Şingalê bê kirin, dê berhemê çûna
Serok Barzanî ya Bexdayê be û ew

danûstan li gel aliyên siyasî yên Bexdayê hatine kirin.’’
Herwaha got: ‘’Çareser kirina pirsgirêkên deverên Kurdistanê yên der-

vey herêma Kurdistanê jî, berhemên
serdana Serok Barzanî ya Bexdayê
ye. Naha pêşerojekî geş li pêş gelê me
ye.’’
BasNews

Opozîsyona Sûriyê dê bi 15 hezar
çekdar êrişî rojavayê kurdistanê bike

Opozîsyona Sûriyê ragihand, di
operasyona Tirkiye ya li dijî Rojavayê
Kurdistanê de ewê bi 15 hezar çekdar
beşdar bibin.

Fermandeyekî çekdarên opozîsyona Sûriyê bi navê Yûsif Hemûd ji
ajansa Reutersê re gotiye, ewê bi 15
hezar çekdar tevlî operasyona ku

Tirkiye dixwaze li dijî hêzên kurdî û
Rojavayê Kurdistanê bike, bibin.
Yûsif Hemûd daye zanîn, operasyon dê ji eniyan de dest pê bike; eniya
Minbicê, eniya Girê Spî û eniya
Kobanî. Wî fermandeyê opozîsyona
Sûriyê daye zanîn, hinek ji wan dê ji
nav Tirkiyê re êriş bikin û hinek jî dê ji
nav Sûriyê re êriş bikin û gotiye, dibe
ku hêla operasyonê ya ji nav Tirkiyê re
çend rojan zûtir dest pê bike.
Opozîsyona Sûriyê di demekî de
vê yekê radigihîne ku Amerîka bi tundî
hişyarî daye wan û ragihandiye, eger
ew tevlî şer bibin tê wê wateyê ku êrişî
hêzên Amerîkî dikin.
Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan çend roj berê gotibû, dê di nav
çend rojan de êrişî rojhilatê çemê
Firatê bikin.
BasNews

ye û amerîkayê Tirkiye hişyar kirin!
Li gor zanyariyên çapemeniya
Tirkiyê
berpirsên
leşkerî
yên
Amerîkayê ragehandine ku hêzên
HSDê û YPG di nav hêzên hevpeyman de ne û her êrîşek ji aliyê Tirkiyê
ve li ser wan bê kirin, ew êrîş tê wateya
ku êrîşe li ser Amerîkayê jî.
Berî çend rojan serokkomarê
Tirkiyê Receb Tayîb Erdogan ragehandibû ku dê dinava çend rojan de
êrîş û operasyona rojhilatê Firatê bidin
destpê kirin û daxwaz ji Amerîka kiribû
ku dest ji alîkarî dayîn û peyvendiyên li
gel YPGê û HSDê berde. Herwaha
Yekitiya Ewropayê (YE) jî daxwaz ji
Tirkiyê kir xwe ji yek alî çalakiyeke
leşkeri ya li ser Sûriyê dûr bigre.
Berpirsa siyaseta derve ya YEyê
Federica Mogherini bi daxuyaniyekî
ragehand û daxwaz ji Tirkiyê kir, rewşa

leşkeri ya Sûriyê aloz neke û xwe ji
çalakiyên leşkeri yên dinava axa wî
welatî dûr bixe. Mogherinî ragehand:
‘’Armanca hemû aliyan şerê teror û
jinavbirina DAIŞê û wegerandina

seqamgiriyê ye bo Sûriyê. Bi vê têgehê ve em pêşbînî dikin desthilatdarên
Tirkiyê jî xwe ji her pêngavekî ku bibe
sedemê dûrketina wan armancan dûr
bigrin.’’
BasNews

amerîka derbarê kurdan de hişyariyek
tund da Tirkiyê û opozîsyona Sûriyê!
Amerîkayê ji ber êrîşên artêşa Tirkiyê û grubên opozîsyona Sûriyê bi tundî hişyar kir. Li gor raporta rojnameya
Şerqulewsetê, berpirsên siyasî û leşkeri yên Amerîkayê ji
grubên artêşa azad û îtîlafa niştimanî ya opozîsyona Sûriyê
re ragehandiye ku, nêzîkbûna li Minbîcê û rojhilatê çemê
Firatê li Sûriyê xeta sor e bo artêşa Amerîkayê.
Ew hişyariya berpirsên Amerîkayê piştî gefên Tirkiyê yên
dagirkirina Minbîc û rojhilatê çemê Firatê bi hemahengiya
artêşa azad a Sûriyê pêkhatin. Di raportê de amaje bi wê
yekê jî hatiye kirin ku hêzên Amerîkayê û Hêzên Sûriyeya
Demokratîk (HSD) li gel yek kar dikin û her êrîşekî ser
HSDê ‘’Rasterast êrîşa li ser Amerîkayê ye.’’
BasNews
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Îro 16.12.2018ê civîna polîtburoya
PDKê bi serpereştiya Serok Barzanî

ve dê birêve biçe û di civînê de çend
pirsên giring dê bên guftûgo kirin. Li

gor zanyariyên BasNewsê di civînê de
hûrgiliyên pêkanîna hikûmetê û civîna
borî ya navbera PDKê û aliyên wek
YNK û Gorran de pêkhatî dê bên
gotûbêj kirin. Herwaha amaje bi rewş û
peyvendiyên di navbera Hewlêrê û
Bexdayê de jî dê bê kirin.
Şêwirmendê polîtburoya PDKê Arif
Ruştî vê derbarê de ji BasNewsê re
ragehand, civîn ji bo çend armancan
dê pêkbê û êdî lijne dê dest bi kar bikin
û serdana partiyan bikin.
Herwaha got: ‘’Polîtburo dê serdana hemû aliyan bike bo asayî kirina
peyvendiyan. Herwaha lijneya taybet
bo pêkanîna hikûmetê jî dê serdana
wan aliyan bike ku amadene beşdarî
di hikûmetê de bikin.’’
BasNews

Pdk-S û kkP: dem hatiye Pêşmergeyên
roj vegerin rojavayê kurdistanê
Endamê
Politburoya
Partiya
Demokrat a Kurdistanê – Sûriye (PDKS) Ebdulkerîm Mihemed di çarçova
beşdariya di bernameya “Rojev” a
K24ê de ragihand, Rojavayê Kurdistanê nûmeyek ji pêkvejiyana hemû
pêkhateyên netewî û olî ye û nimûne bi
dirêjahiya salan ji aliyê wan
pêkhateyan bixwe hatiye danîn.
Herwiha got, bihaneyên Tirkiyê ên
derbarê Rojavayê Kurdistanê de ne
rast in, Tirkiye ne tenê êrîşî partiyekê
dike, belkû gelê li Rojavayê Kurdistanê
ji Kurd, Ereb û Xiristiyanan armanc
digire. Heger Tirkiye daxwaza nehîştina metirsiyên xwe dike, dikare bi riya
diyaloga bi Amerîka, Hevpeymaniya
Navdewletî û welatên rojava re vê
pirsê çareser bike.
Ebdulkerîm Mihemed amaje bi
hevdîtinên ENKSê bi Nûnerê Taybet ê
Amerîka bo Sûriyê James Caffrey û
hevdîtinên ligel nûnerên welatên din kir
û da zanîn, di civînan de ji bilî rewşa
rojhilatê Firatê, rewşa Efrînê ya
guhartina demografî, koçberbûna
xelkê û binpêkirinên li wî bajarî dibin,
tên behskirin û got: “Em banga xwe
digihînin Netewên Yekgirtî û welatên
bihêz ku van gefên li ser miletê Kurd
rawestînin.”
Li ser pirsa yekrêziya Kurdî,
Ebdulkerîm Mihemed got: “Gefên
Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê cidî

ne. Dem hatiye ku li pêş gefên Tirkiyê
em yekrêziya xwe biparêzin û di vê
çarçovê de Pêşmewrgeyên Rojava ji
aliyê Hevpeymaniya Navdewletî ve
hatine perwerde dike û divê hêzên me
yên leşkerî bikin yek û berevaniyê di

erde bikin, partiyên Tirkiyê vê yekê
metirsî li ser Tirkiyê dibînin.” Herwiha
got: “Hilbijartinên herêmî nêzîk dibin û
AK Partî dibîne ku dê encamên hilbijartinê ne li gor dilê wê be, loma
dixwaze wek pêleke nijadperestiyê

barzanî xwedan pêgeheke
bihêz e, dikare reforman bike

Endamekî civata niştimanî ya Gorranê dibêje,
kandîdê PDKê yê serokatiya hikûmetê Mesrûr
Barzanî xwedan pêgeheke bihêz e û ti kes nikare di
mijara reforman de li pêşiya wî bibe asteng.

Endamê civata niştimanî ya Gorran, Çalak
Muhendis ji BasNewsê re got, ti arîşe û nakokiyek
me ya kîndarî û şexsî bi ti partî yan kesekî re nîne.
Eger berê nakokiyek me bi PDK yan YNK re jî
hebûye, tenê ji ber xatirê hizra cuda bûye.
Çalak Muhendis her wiha got, eger Gorranê biryar da tevlî hikûmetê bibe wê çaxê lazim e ev welat
bibe xwedan Qanûna Esasî û sîstema xwe da ku
welatê me jî mîna welatên din geş bibe û pêş
bikeve. Wî endamê civata niştimanî ya Gorran anî
ziman ku lazim e hikûmeta nû di xema xizmeta
welatiyan û çareserkirina arîşeya mûçeyê karmendan de be û got, nêrîna min li ser hikûmeta nû
pozîtîf e. Mesrûr Barzanî jî xwedan pêgeheke bihêz
e, eger bixwaze dikare reforman û kes jî nikare li
pêşiya wî bibe asteng.
Çalak Muhendis da xuyakirin ku YNKê devera
Silêmaniyê ceza kiriye û got, di hilbijartinan de
xelkê Silêmaniyê deng nedan YNKê ji ber wê jî
YNKê ew ceza kirin. Lewma ez daxwaz dikim
hikûmeta nû bê ferq û cudahî, xizmeta hemû
bajarên Kurdistanê bike.
BasNews

ynkê hewldanên wergirtina wezareteke
hikûmeta ıraqê de şikest bidestanî!
ber xaka xwe de bikin.”
Ji aliyê xwe ve, Serokê Giştî yê
Partiya Komûnîst a Kurdistanê (KKP)
Sinan Çiftyurek li ser heman mijarê
got: “Partiya desthilat a Tirkiyê AK Partî
û partiyên opozîsyonê çavên wan
hemûyan li ser pirsa Kurdî sor bûne û
planekê dihûnin, ji ber ku eger heye
Hevpeyamniya Navdewletî ya bi
serokatiya Amerîka herêmeke dijefirînê li rojhilatê Firafê ragihînin û
nêzîkî 60 hezar şervanên HSDê perw-

berî hilbijartinan bide pêşiya xwe û
serkeftineke biçûk jê re pêwîst e.” Li
ser yekrêziya Kurdî jî got: “Li Başûr,
Bakur, Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê,
heger desthilat neyê parvekirin û artêş
nebe yek, yekrêziya netewî pêk nayê.
Tirkiye naxwaze statûyeke Kurdî li
Rojavayê Kurdistanê bê çêkirin. Em
Partiya Komûnîst a Kurdistanê dibînin
ku divê Pêşmergeyên Roj vegerin ser
xaka xwe, wê demê yekez yekîtiya
Kurdê dê çê bibe.” kurdistan24.net

YNKê hewldanên bidest xistina wezareteke
hikûmeta Adil Ebdulmehdî şikest bidestanî û ji ber
wê jî aliyên din tometbar dike. Li hember vê yekê
PDK rijd e li ser mafên gelê Kurdistanê. YNK ku
xwedî 18 kursiyên parlamentoya Iraqê ye û payeya
serokkomariya Iraqê jî bidestaniye, çavê wê lê ye
wezaretekî hikûmeta naha jî jê re bê dayîn. Lê heta
naha serokwezîrê Iraqê Adil Ebdulmehdî ti kesek li
ser YNKê nekiriye namzed.
Endamê encûmena nûnerên Iraqê yê fraksiyona YNKê Dr. Mîran Mihemed ji çapemeniya YNKê
re ragehand, pêwîstbû 4 wezaret ji kurdan re hatiba dayîn, lê ‘’Ji ber neyekbûna aliyan’’ sê wezaret
dê kurdan re bê dayîn. Herwaha şikesta partiya
xwe ya bidestxistina wezareteke hikûmeta Iraqê
teqez kir û ragehand, ‘’Dixwazin YNKê bêbeş bikin
ji hikûmeta pêşerojê ya Iraqê.’’
BasNews

bi alîkariya yeyê ve li duhokê
projeyek tenduristiyê hat vekirin! amerîka: daış di rojên
Îro li Duhokê bi amadebûna konso- meniyê de ragehand: ‘’Em îro bi naha jî em beşek din ê vê nexwaşxla giştî yê Îtalyayê û nûnerê Yekitiya

Ewropayê (YE) li herêma Kurdistanê
ve, vekirina beşek din a nexwaşxaneya Hêvî pêkhat.
Îro 16.12.2018ê konsola giştî yê
Îtalyayê û nûnerê YEyê li herêma Kurdistanê ku di vekirina beşeke din a
navendeke tenduristiyê li Duhokê de
amade bûn, konsola giştî ya Îtalyayê
Serena Moronî di civîneke çape-

armanca projeyek hevbeş li gel herê-

ma Kurdistanê pêkbînin li vê derê ne û
armanca wan projeyan jî ew e xizmet
bigehe herêma Kurdistanê û koçberan.’’ Nûnera YEyê ya herêma Kurdistanê Klares Mata jî ragehand: ‘’Salek
berî naha me bo danîna kevirê bingehîn ê vê nexwaşxaneyê li Duhokê, herwaha bo çêkirin û danîna bingehê
avahiyek nû bo hemû amelyatekê û

aneyê vedikin ku taybet e bo amelyatên lezgîn û ez keyfxweşim û serbilindim ku hewldanên me geheştin
encamekê. Ew hemû hemahengiya
bihêz a di navbera hikûmeta herêm û
Îtalya û YE heye giring e.’’
Herwaha got: ‘’Em dizanin ev pêngavekî biçûke bo çareseriya pirsgirêkên tenduristiyê yên li parêzgeha
Duhokê. Lê pêngaveke bihêze bo
dabîn kirina çavkaniyên tenduristiyê ji
bo hemwelatiyên Duhokê. Û li gor me
eger ev hemahengiya bihêz di
navbera me de nebe, ev encamên
xweşik ên naha em dibînin pêknayên.’’
Rêveberê giştî yê tenduristiya
Duhokê Nizar Îsmet jî di gotara xwe de
spasiya hewl û çalakiyên welatên
Îtalya û nûnertiya YEyê li herêma Kurdistanê kir ku di sektora tenduristiyê de
li parêzgeha Duhokê xizmetek
pêkanîne û ragehand, bi vê pêngavê
ve beşek ji pirsgirêkên tenduristiyê
çareser dibin.
BasNews

xwe yên dawiyê de ye

Berdevkê Hevpeymaniya Navnetewiya dijî
DAIŞê ragehand ku, rêxistina DAIŞê di rojên xwe
yên dawiyê de dijî.

Îro Şemiyê di kongreyeke rojnamevanî de
Berdevkê Hevpeymaniya Navnetewiya dijî DAIŞê
Colonel Sean Ryan ragehand ku, şerê li dijî DAIŞê
li navçeya dawî ya Sûriyê berdewame û di rojên
xwe yên dawiyê de dijî. Herwiha Berdevkê Hevpeymaniya Navnetewiya dijî DAIŞê Colonel Sean
Ryan da zanîn ku, DAIŞ heta niha cihê metirsiyê ye
û çekdarên xwe komdike û dikare bombeyan biçîne
daku, pêşveçûna HSD steng bike.
Berdevkê Hevpeymaniya Navnetewiya tekez kir
ku, rêxistina DAIŞê rojên xwe yên dawiyê dijî û dê
bi dawî were.
BasNews
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Îbrahîm koça dawî kir

Rojnamevan û nivîsarê Kurd yê Binxetê Siyamend Îbrahîm li Almanya koça dawî kir. Siyamend
Îbrahîm 65 salî bû û li gundê bajarokê Amûdê hatibû dinyayê.

Siyamend Îbrahîn di sala 1993an de bi hevalên
xwe re kovareka Kurdî ya bi navê “Aso” derdixist û
rêvebirê weşana kovarê bû. Pirtûkeka wî ya bi navê
Qamîşlo heye û gelek gotaran nivîsandiye. Siyamend Îbrahîm ev demeke ku li Almanya tedawiyê
didît.
PeyamaKurd

ji erdogan daxuyaniya demirtaş:
dibêjin bila derkeve, lê…
Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan îro
15ê Kanûnê li bajarê Denizlî li ser rewşa hevserokê
berê yê HDPê Selahattîn Demirtaş axivî.

Erdogan di axaftina xwe ya ku rexneyên tund li
opozîsyonê kir de, xwedîderketina li Demirtaş jî red
kir û got, “Dibêjin pêwîst e derkeve. Berdêla edaletê
çi be, ew ê bide.”
Erdogan bêyî ku navê Demirtaş bîne ziman li
ser rewşa wî diyar kir, “Li ku derê aciziyeke hebe
em dê li wir bin. Derketine li parlamentoyê aqil didin
me. Yek ji wan (Demirtaş) di hûndir de ye. Dibêjin,
pêwîst e derkeve. Berdêla edaletê çi be, ew dê
bide.”
PeyamaKurd

Serok Mesûd Barzanî û Serokê
Parlamentoya Iraqê Mihemed Helbûsî
û şanda digel wî li Selaheddîn civiyan.
Serok Barzanî di hevdîtinê de got, piştî
proseya 2003yan niha bi hikûmeta nû
ya Iraqê baştirîn derfet ji bo çareserkirina kêşeyan derketiye holê.
Di civînê de hat diyarkirin ku
derengketina temamkirina wezîrên
kabîneya nû ya Iraqê pirsgirêkan kûrtir
dike û Iraqê rûbirûyî egerên nediyar
dike. Di malpera fermî ya Serok
Barzanî de hat ragihandin ku di civîna
îro 15ê Kanûnê de, her du aliyan
tekezî li ser pabendbûna prensîbên
hevsengiya dezgehên hukimranî û
kerta emnî û serbazî kirin.
Di hevdîtina ku Sekreterê Giştî yê
Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK)
Fazil Mîranî û Endamê Mekteba Siyasî
ya PDKê Mehmûd Mihemed amade
bûn de, pêşketinên dawî yên li nav
proseya siyasî ya Iraqê û hengavên
temamkirina hikûmeta nû ya Iraqê, gef
û kêşeyên li ber proseya siyasî ya

Iraqê hatin nirxandin.
Serok Barzanî di civînê de
palpiştiya xwe ya tevahî ji bo hewlên
Serokê Parlamentoya Iraqê ji bo çareserkirina kêşeyan û leztirkirina proseya
syasî ya Iraqê ragihand û got, “Piştî
proseya sala 2003yan proseya siyasî
ya niha baştirîn derfet e ji bo çareserki-

rina kêşeyan û binyatnana baweriya li
navbera aliyan.”
Herwiha babetên wekî rnewşa
emnî û îdarî ya parêzgeha Nînowa,
jiyan û guzeraniya koçberan û
avadankirina navçeyên ziyanlêketiyên
wê parêzgehê jî di civînê de hatin
axaftin.
PeyamaKurd

Çînê berê xwe da petrola kurdistanê
Hat ragihandin ku welatê Çînê dest
bi xebatên teknîkî bo hilberandina
petrolê li Kurdistanê kiriye û hewil dide
kompaniya petrolê Gulf Keystone
bikire.
Li gor nûçeya medya Amerîkî kompaniyên petrolê yên girêdayî dewleta
Çînê dixwazin kompaniya Gulf Keystone ku li Kurdistanê xebatê dike
bistînin û ji bo vê yekê jî pisporên xwe
şandina kelgeha petrolê ya Şeyhan ku
li Duhokê ye.
Kelgeha Şeyhan a petrolê rojane
40 hezar bermîla berhemanîna petrolê
pêk tîne û kompaniya Gulf Keystone
ya navend London, hewil dide ku sala
bê rojane 55 hezar bermîlan û salên
dahatû jî rojane 110 hezar bermîlan
derxe.
Kompaniyên welatê Çînê CNPC û

PetroChina xebatên xwe yên bo bi
destxistina wê herêma petrolê berdewam dikin. Hêjayî gotinê ye, kompaniyên Çînê Sinopec, CNPC û herwiha Exxon Mobil û Chevron a Amerîkî jî

beriya niha diyar kiribûn ku ew
dixwazin Gulf Keystone bikirin. Gulf
Keystone, îsal meha Îlonê 21,2 milyon
dolar dahata petrolê radestî Herêma
Kurdistanê kiriye.
PeyamaKurd

li Hecîn ê 121`çete hatin kuştin

aynur dogan bû berendama 'Xelata
baştirîn Stêrka Îlhambexş a 2018an'
Zanîngeha DeuPauw a Amerîkayê di nava
berendamên ‘Xelata Stêra Îlhambexş a Sala
2018an’ de hunermenda navdar a Kurd Aynûr
Dogan jî nîşan da.
Roja Yekşem ê 16-12-2018`an Hêzên Sûryeya
Demokratîk li ser kuştina 121`çete di şerê li bajaroka Hecîn
ê de ragihand .

Navenda Raghandina HSD di heyama belavokekê de
ragihand ku li nav bajaroka Hecîn ê şerên dijwar di navbera
çeteyan û Şervanan de digerîn ,çeteyan bi çekên giran êrîş
pêk dihanîn lê Şervan li hember wan disekinîn û hejmareke
mezin jê kuştin û hinek jî birîndar xistin.di encamê de
çeteyan çek deynan û reviyan lê balafirên Hevpeymaniyê
çend êrîş birin ser wargehên çeteyan û rûxandin.
Di belavokê de aşkire bû ku çeteyan careke din bi
dijwarî êrîş ser xalên Şervanan kir lê di encamê de Şervanan bersiva wan de û nêzîka 3126`sivîl ku DAÎŞê wek
mertala bi kar dihanîn rizgarkirin . Hêjay gotinêye ku amara
dawî yên şerê kuştina 121`çeteyan û gelek birîndar bûn û
44`warê û komên çeteyan hate rûxandin û 50` êrîş ezmanî
û rûxandina gelek çek bû.
PUKmedia

şanda Hak-Par'ê seredana Pdk-İranê kir

Zanîngeha DeuPauw ya li eyaleta Indiana ya
Amerîkayê ji bo ‘Xelata Stêrka Îlhambexş a Sala
2018an’ 11 berendam diyar kirin ku yek ji wan jî
hunermenda Kurd a bi nav û deng Aynûr Dogan e.
Kesên ku bixwazin beşdarî dengdanê bibin,
dikarin heta 31ê Kanûnê (31.12.2018) li ser vê lînkê
http://21cm.org/magazine/special-features/2018/12/06/2018-pop-finalists/ dengê xwe
bikar bînin.
Dê berendamên di encama dengdanê de hêjayî
xelatê bên dîtin, serê sala nû ango Çileya 2019an
werin eşkerekirin.
PeyamaKurd

Şanda, Partîya Maf û Azadîyan 04.012.2018 roja
sêşemê li Koya girêdayî Hewlêra paytextê kurdistanê
seredana PDK-İ nê kir. Di baregeha PDK-İ da hevdînek dilsoz û germ pêkhat. Sekokê HAK-PAR"ê Refik Karakoç di
derheq rewşa Turkiyê û Kürdistan"a Bakûr a sîyasî, aborî û
rûdanê dawîyêde agahî da şanda Hizbi Demokrat.
Sekreterê Hizbi Demokrat Mustafa Hicrî jî piştî ambargoya
Emrîka rewşa Îran û taybet rewşa kurdistanê nirxand, û
waha got; Komara İslami nikare di demeke dirêjda li ser
pîyan bimîne. Ji bo êrişa Îranê hovane carek din serxwşî
dan hevalên PDK-Î.
dengekurdistan.nu

Parlementar: dengdan dê li ser 4`wezaretan were kirin
Parlementar ê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistan ê derbarê civîna Encûmana Nûneran a roja Sêşem ê de dengdanê li ser hemî namzetên wezaretên vala di Hikûmetê de
dûr xist. Her weha parlementar Hesen Alî di dexuyaniyeke
taybet de ji PUKmedia`yê re ragihand ku Encûmana Nûn-

eran dê roja Sêşema Deweto civîna xwe li darxe lê got
divê ku dengdan li ser hemî namzetan neyê kirin tenê li
ser 4` wezîran be ,û dengdan li wezaretên Wekheviyê û
Berevaniyê û Navxweyî û Perwerdeya Bilind dê sala nûh
de were kirin.
PUKmedia

15

¹ 39 (444)

D Î P L O M AT

10 - 16 Dekabr, Çileya pêş sal 2018

A!
"!
+!

% !

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

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

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

%

%
; #>*
; &,.7*
%
1JF TJF 5JF F;FES

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

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

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

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

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

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

!

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

' %

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

+#1

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

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

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

%

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

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

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

(&3#

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

; #>*
%
1JF TJF

; (&3#*
!
5JF >=H=9=EFB

"'" "

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

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

&0%

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

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

(%(.0
; (%(.0*

; #>*
%
%
1JF TJF 5JF NRGC EFB

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

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

"

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

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

?*'*

%

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

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

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

+#3(&3

$+#

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

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

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

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

16

¹ 39 (444)

D Î P L O M AT

10 - 16 Dekabr, Çileya pêş sal 2018

A!
-.72$
; #>* ; -.72$>*
%
1JF TJF 5JF ;HKP8

-.7

).1

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

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

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

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

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

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

2. 0

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

#849

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

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

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

0* 9#

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

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

; #>*
%
1JF TJF

; 74/*
# %
5JF IFCEN=

0%8#

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

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

1#243

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

; #>*
%
1JF TJF

; 1#243*
5JF C@DFE

0*; #
%" !
; #>*
; 74/3&2*>*
%
%
1JF TJF 5JF ;8?=J8

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

* +

:!

)

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

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

0%1#

; #>*
; 0%1#>*
; #>* ; =*?&1*
%
%
%
%
!
1JF TJF 5JF <>=AH8E 1JF TJF 5JF I8H8EO8

97$3

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

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

2&8#
; 2 8#>*

; #>*
%
! !
1JF TJF 5JF HR98

2*>2%3
; 2*>2%3*

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

! !
; 3&3*

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

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

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

"'" %&

4)*

% !

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

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

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

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

'"#
; #>*
; 945*
%
1JF TJF 5JF DVO

17

¹ 39 (444)

10 - 16 Dekabr, Çileya pêş sal 2018

D Î P L O M AT

A!
pen#r
; #>*
; 5*3#7*
%
1JF TJF 5JF IRH

$

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

; #>*
%
1JF TJF

;

#>*
%
1JF TJF

Ev beqe.
" !
5JF CV;KPB8

Ev q aze.
!
5JF ;KIS

$7
;

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

0$<7# 0
; #>*
%
1JF TJF

Ev 0$<7# 0*
!
5JF ?8A8N

$ &
porta
qal

5$3%8
; #>* Ev peremeke.
%
!
1JF TJF 5JF C=JKO8V DRPS

; #>* Ev

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

8$;

89$70

8$ ;*.

; #>* Ev 8 9$70*
%
1JF TJF 5JF ?: ?<R

%
!
1JF TJF 5JF V9CFBF

Ev meqese.
! !
5JF EF>E@NR

; #>* E;

Ev seye.

8$ ;.0*

%
1JF TJF 5JF B8HJFL=CS

%
1JF TJF 5JF IF98B8

; #>*
%
1JF TJF

Ev porta
qale.
" !
5JF 8G=CSI@E

%7
; #>*

9#7
; #>*

;

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

%7*
%
!! !
1JF TJF 5JF D=O

#7
; #>*

; #7*
%
1JF TJF 5JF DFCFBF

%
1JF TJF 5JF IJH=C8

%
1JF TJF

Ev % *>*
%
5JF IJ=BCF

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

9%9#

tir
#
;

#>*
; 9.7#>*
%
1JF TJF 5JF :@EF;H8<

%*
; #>*

74;#

; 9#7*

*-

;

8$;.0

&
; #>*

; #>*
%
1JF TJF

;

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

9#28&-

5.79%0
; #>*
%
1JF TJF

Ev 5.7 9 %0*
!
5JF BE@;8

; #>*
%
1JF TJF

Ev 9#28&-*
!
5JF BHFBF<@C

'.1%7

:9#
; #>*

; #>* Ev :9#>*

Ev guhe.
%
!
1JF TJF 5JF KM

%
1JF TJF 5JF KJU;

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

'7%80

(
; #>*

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

%0

(%

; #>* Ev kurme.
%
1JF TJF 5JF O=H:VB

; #>*

; %0*

%

1JF TJF 5JF GJ@N8

; #>*

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

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

)"

&;
; #>* Ev 0*;40*

; #>* Ev &;*
%

#$

1JF TJF 5JF ;C8?

%
#$ %
1JF TJF 5JF ;FCK9S

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

%

; #>*
%
1JF TJF

; '*7 &;.0*
%
5JF FOB@

)

18

¹ 39 (444)

10 - 16 Dekabr, Çileya pêş sal 2018

D Î P L O M AT

A!
w erdek
; #>*
%

; <*7)*0*
$ %

1JF TJF 5JF KJB8

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

; #>*

; =&1=&140*
%

%
1JF TJF
5JF 9F>SV BFHF:B8

; #>* Ev ewre.
%
1JF TJF 5JF JKO8

; #>*

; #>*
%
1JF TJF

Ev kewe.
%
5JF N=I8HB8

; #>*
%
1JF TJF

; =&3#>*

%
1JF TJF 5JF <FD

%*

Ev =& *
%
!
1JF TJF 5JF BH=IJ

!
5JF F;KH N

; #>*

Ev zimane.

%
1JF TJF 5JF V?RB

&

&

'

9

(

3Q

zengil
; #>*
%

Ev zengile.
% #

>& '.
9#5$3
0.7#1#

1JF TJF 5JF ?:FEFB

*

zerik
; #>*
%

Ev zerike.
%

1JF TJF 5JF :=<HF

'
(

*0)&7
)

*

+

/L

,

";

derzi

-

; #>*

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

В Турции арестованы
еще 49 членов НДП
Турецкие власти арестовали еще 49 членов про-курдской "Народно-демократической партии" (НДП) в курдской
провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.
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Турецкая полиция совершила налет на штаб-квартиру
НДП в Диярбакыре, арестовав 49 членов партии по обвинению в пропаганде идей "Рабочей партии Курдистана"
(РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Несколькими днями ранее по аналогичным обвинениям были арестованы 55 членов НДП. Большинство из
арестованных – женщины, в том числе одна 80-летняя.
Сопредседатель НДП Первин Булдан сообщила, что к
настоящему времени в Турции под арестом находятся
более 5000 членов партии.
kurdistan.ru
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встретился с лидерами Курдистана сосуществованием в Курдистане
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вооруженных сил и безопасности.
Барзани также подтвердил поддержку Курдистана в завершении
строительства нового иракского
кабинета, восемь министерств
которого до сих пор остаются
вакантными.
Чиновники также обсудили
ситуацию в иракской провинции
Ниневия, включая социальные
вопросы временно перемещенных
лиц (ВПЛ) и механизмы, которые
помогут гражданам вернуться в
места своего происхождения.
В тот же день Халбоуси принял
глава Совета Безопасности КурдиПрезидент правящей "Демократической партии Курдистана" (ДПК)
Масуд Барзани во время встречи
со спикером парламента Ирака
Мухаммедом аль-Халбоуси, прошедшей в Эрбиле 15 декабря,
заявил, что сейчас уникальное
время для решения остающихся
проблем между Эрбилем и Багдадом.
На встрече стороны обсудили
задержку в завершении формирования нового правительства Ирака,
и подчеркнули необходимость
сохранения
баланса
между
властью и правительственными
учреждениями с точки зрения

Де Мистура предложил России,
Турции и Ирану обсудить
конституционный комитет Сирии

стана Масрур Барзани, который
заявил в ходе встречи о готовности
Эрбиля разрешить свои споры с
Багдадом. Со своей стороны иракский чиновник пожелал успехов
будущему Региональному правительству Курдистана (КРГ) и подтвердив свою поддержку дальнейшему сотрудничеству и помощи.
Сообщается, что чиновники
обсудили также долю Курдистана в
бюджете Ирака.
Накануне, в пятницу вечером,
Халбоуси встретился с премьерминистром Курдистана Нечирваном Барзани, обсудив отношения
Эрбиля и Багдада.
kurdistan.ru

a m n e s t y ос уд и л а п р ес т у п ле н и я
джихадистов против езидов в Ираке
Правозащитная организация
Amnesty International (AI) обвинила
террористическую
группировку
"Исламское государство" (ИГ) в
"политике выжженной земли" по
отношению к иракским езидам, а
также в военных преступлениях и
преступлениях против человечности. Об этом говорится в докладе
AI, обнародованном в четверг, 13
декабря.
В документе говорится, что террористы повинны в массовых убийствах езидов и в разрушении основ
их существования. Боевики ИГ разрушали и отравляли колодцы и
оросительные установки, уничтожали посевные площади и фруктовые сады, угоняли скот и транспортные средства и заминировали
целые районы, указывается в
докладе.
В докладе Amnesty отмечается,
что спустя год после того, как правительство Ирака провозгласило

Видный курдский лидер и бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани приветствовал политику сосуществования в курдском регионе Ирака, призвав все компоненты к дальнейшему укреплению мира.
Барзани сделал это заявление в поздравительном
послании к езидам по случаю их ежегодного праздника,
пожелав всем счастья и высоко оценив религиозную
свободу Курдистана. "Мы все гордимся тем, что Курдистан является государством братства и сосуществования. Все компоненты должны работать вместе, чтобы
углубить и расширить это сосуществование", - заявил
Барзани.
kurdistan.ru

Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де
Мистура предложил провести встречу по конституционному комитету САР представителей Ирана, России и
Турции в Женеве.
"Усилия по созданию конституционного комитета
(Сирии) являются предметом постоянных консульта-

ций. В этом контексте специальный посланник де
Мистура предполагает принять в Женеве в начале следующей недели высокопоставленных представителей
Исламской Республики Иран, Российской Федерации и
Турецкой Республики, когда он завершит свою оценку
возможности создания авторитетного, сбалансированного и инклюзивного конституционного комитета", —
приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ООН.
Отмечается, что де Мистура доложит Совбезу ООН
о достигнутых результатах по конституционному комитету 20 декабря. Ранее министры иностранных дел
России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф во
время телефонного разговора обсудили урегулирование кризиса в Сирии.
kurdistan.ru

Турецкие авиаудары уничтожили
д о р о г и , с о е д и н я ю щ и е о к ол о
50 деревень в Дохуке
Местные жители сообщили, что турецкие авиаудары привели к разрушению дорог, соединяющих почти
50 деревень в провинции Дохук Иракского Курдистана.
военную победу над ИГ, эти преступления не позволяют езидам
вернуться в родные места. По
заключению ООН, религиозное
меньшинство езидов в Ираке с
2014 года подвергалось геноциду
со стороны ИГ. Исламисты считают
езидов "неверными", поклоняющи-

мися дьяволу.
Десятки тысяч езидов по-прежнему живут во временных лагерях
для беженцев в регионе Ирака,
населенном преимущественно курдами. Численность езидов во всем
мире составляет несколько сот
тысяч человек.
kurdistan.ru

СДС освободили 50% сирийского Хаджина
Возглавляемые курдами "Сирийские
Демократические Силы" (СДС) освободили 50% города Хаджин, одного из
последних бастионов "Исламского государства" (ИГ) в восточной сирийской
провинции Дейр-эз-Зор. Военный источник подтвердил сообщение, и заявил,
что поддерживаемые США силы нахо-

дятся в наступательной позиции, и готовятся взять под контроль весь район. Во
время столкновений в среду, 12 декабря,
бойцы СДС убили не менее 25 террористов ИГ. Со своей стороны, во время
контратак боевики ИГ использовали 5
заминированных автомобилей, управляемых смертниками.
kurdistan.ru

В беседе с "BasNews" житель района Шиладзе Махмуд Шахаб рассказал, что в ночь с пятницы на субботу
турецкие самолеты обстреливали районы Нерва и
Рекан более трех раз, из-за чего часть жителей покинула свои дома. Воздушные налеты проводились, как
заявлено Турцией, против партизан "Рабочей партии
Курдистана" (РПК).
kurdistan.ru
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Барзани: новое правительство будет следовать Премьер-министр Курдистана: Мы
н о в ы м с х е м а м р а з д е л е н и я в л а с т и не остановимся, пока все езиды не
Курдский лидер и президент "Демократической партии Курдистана" (ДПК) 12

тии приняли участие в новом
правительстве, чтобы укрепить
усилия по осуществлению

декабря заявил, что новое
правительство Иракского Курдистана не будет следовать
устаревшему механизму разделения власти 50% и 50%.
Выступая на мероприятии в
Дохуке, Барзани объяснил, что
его партия стремится к тому,
чтобы все политические пар-

фундаментальных реформ.
ДПК Барзани победила как
крупнейшая курдская политическая партия на парламентских выборах в Курдистане и в
Ираке в этом году. В настоящее время ведутся переговоры с другими сторонами о создании нового правительства

под руководством Масрура
Барзани, который в настоящее время является главой
Совета Безопасности региона
Курдистан.
Что касается отношений
между Эрбилем и Багдадом,
курдский лидер указал, что
Эрбиль никогда не стремился
к урегулированию споров
путем насилия, но не пойдет
на компромисс в отношении
прав народа Курдистан ни при
каких обстоятельствах.
Он объяснил, что в настоящее с новым правительством
в Багдаде во главе с премьерминистром Адилем АбдулМахди появилась новая политическая атмосфера, поскольку, по словам Барзани, новый
премьер-министр понимает и
соглашается с законными правами Курдистана. "Мы против
войны, ... но мы, в тоже время,
никому не сдадимся", - добавил Барзани.
kurdistan.ru

Нобелевский лауреат Надя Мурад потратит
премию на строительство больницы
Надя Мурад из Ирака,
получившая в Осло вместе с
врачом-гинекологом из Демократической
республики
Конго
Денисом
Муквеге

чтобы помогать больным
людям, особенно вдовам и
женщинам,
подвергшимся
сексуальному насилию со
стороны боевиков ИГ*", -

Нобелевскую премию мира
за 2018 год, заявила, что
намерена потратить денежную премию на строительство больницы на своей
родине в Ираке, передает
агентство Рейтер.
"На деньги, которые я
получила с Нобелевской премией мира, я построю больницу в городе Синджар,

заявила Мурад, выступая в
Синджаре.
По данным агентства, она
также поблагодарила правительства Ирака и Курдистана, что согласились с ее планами, отметив, что скоро свяжется с гуманитарными организациями для начала строительства больницы.
Надя Мурад родилась в
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1993 году, она из Северного
Ирака. Мурад пережила сексуальное рабство в террористической
группировке
"Исламское государство"* и
ведет сегодня общественную
работу по привлечению внимания к жертвам сексуальных насилий войны. Надя
стала одной из 3 тысяч девушек
и
женщин-езидок,
пострадавших от насилия
ИГ*. После присуждения
награды она сообщила, что
передаст деньги на работу с
жертвами сексуального насилия.
Во время выступления в
Осло она выразила признательность всем тем государствам, которые признали
геноцид в отношении езидов, и призвала мировое
сообщество к расследованию преступлений террористов из ИГ*.
Сумма Нобелевской премии
в каждой из номинаций составила в 2018 году 9 миллионов
шведских крон (один миллион
долларов США). kurdistan.ru
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будут освобождены из плена ИГ

Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани
пообещал, что его правительство не прекратит свою деятель-

ность по спасению езидов из плена "Исламского государства"
(ИГ). Курдский премьер выступил с таким заявлением в пятницу, во время поздравления езидов с их религиозным праздником. Пожелав всем мира и счастья, Нечирван Барзани также
выразил сожаление по поводу того факта, что многие езиды
все еще вынуждены проживать в лагерях для вынужденных
переселенцев и не могут вернуться домой по соображениям
безопасности. "Мы гарантируем нашим езидским братьям и
сестрам, что продолжим освобождать всех наших братьев и
сестер из плена ДАИШ [ИГ]…, пока каждый из них не будет
освобожден и не воссоединится со своей семьей", - заявил
Барзани.
kurdistan.ru

Последние данные о последствиях турецких
авиаударов в Синджаре и Махмуре
Вечером 13 декабря в результате воздушных ударов Турции по, якобы, позициям "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в
районах Синджар и Махмур на севере Ирака были убиты
четыре человека.

Как сообщила Тара Хуссейн, заместитель сопредседателя
"Партии свободы Курдистана" ("Тевджери Азади"), которая
связана с РПК, в результате воздушного налета погибли четыре женщины, трое из которых являются членами одной семьи.
Имена жертв: Азия Али Мохаммед (73 года), Нариндж Фархан Касим (26 лет), Авин Кава Махмуд (14 лет) и Айлам
Мохаммед Омер (23 года).
Министерство обороны Турции подтвердило, что турецкие
самолеты провели воздушные налеты в районах Синджар и
Махмур. На следующий день, 14 декабря, МИД Ирака осудил
авиаудары Турции, назвав их нарушением суверенитета
страны.
kurdistan.ru
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