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Sənədlərin imzalanması mərasi-
mindən sonra Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev və
Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov mətbuata birgə
bəyanatla çıxış ediblər.

Əvvəlcə Türkmənistan Preziden-
ti bəyanatla çıxış etdi.

Prezident Qurbanqulu
Berdiməhəmmədovun bəyanatı

- Hörmətli kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələri.

Mən, ilk növbədə, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Heydər oğlu Əliyevə və onun
nümayəndə heyətinin üzvlərinə dərin
təşəkkürümü bildirmək istərdim ki,
dəvətimizi qəbul edib mehriban
qonşunuz, qonaqpərvər Türk-
mənistana rəsmi səfərə gəlimisiniz.
Buna görə biz sizə bir daha minnət-
darıq.

Demək istərdim ki, biz bu gün
çox yaxşı, konstruktiv danışıqlar
apardıq. Prinsipcə, bizim ikitərəfli
münasibətlərimizin bütün aspektləri-
ni, yəni, onların cari və perspektiv
vəziyyətini, regional və beynəlxalq
siyasətə dair məsələləri nəzərdən
keçirdik. Mən dərhal demək
istəyirəm ki, bizim - həm Türk-
mənistanın, həm də Azərbaycanın
beynəlxalq məsələlər barədə
baxışları eynidir, yaxud bənzərdir.
Bunlar həm regionda, həm də bütün
dünyada sabitliyin və təhlükəsizliyin
qorunub saxlanılması məsələləridir.
Buna görə də bu gün biz beynəlxalq
aləmdə xarici siyasi kursumuzdan,
yəni, Türkmənistanın bitərəf sta-
tusundan irəli gələn bütün təşəbbüs-
lərini daim dəstəklədiklərinə görə
Azərbaycana minnətdar olmalıyıq.
Eyni zamanda, biz də qardaş Azər-
baycanı daim dəstəkləyirik.

Onu da demək istərdim ki, bu
gün biz həm də bizi birləşdirən
ümumi məsələlərimiz üzrə fikir
mübadiləsi apardıq. Bu, Xəzər dənizi
məsələsidir. Bildiyiniz kimi, bu
yaxınlarda Xəzər dənizinin hüquqi
statusu haqqında Konvensiya qəbul
olunub. Biz həmişə bildiririk ki,
Xəzər dənizi sülh və mehriban
qonşuluq dənizidir. Buna görə də biz
gələcəkdə də, əlbəttə, öz siyasətimizi
aparacağıq.

Bu gün biz ticari-iqtisadi
məsələlərdən danışarkən çox böyük
aspekti, yəni, yaxşı təmasa malik
olduğumuz sahələri - kənd təsərrü-
fatını, tikintini, sənayeni, yeni
texnologiyaları nəzərdən keçirdik.
Nəqliyyat məsələlərinə, məhz
nəqliyyat-tranzit dəhlizlərinin və
düzgün logistikanın tərtib olunması-
na toxunduq. Əlbəttə, əsas məsələlər
energetika məsələləri idi. Yəni, bu
məsələdə biz həmişə həmrəyik. Biz
enerji resurslarımızı həm regional,
həm də beynəlxalq bazarlara çıxar-
maq imkanına malikik. Bu baxımdan
mən, əlbəttə, dövlətlərimiz arasında
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə höku -
mətlərarası komissiyanın fəaliyyət-
inə görə minnətdar olmaq istərdim.
Həmin komissiya çox iş görür və
yəqin ki, gələcəkdə də görəcək.

Mədəni-humanitar sahədən
danışarkən, əlbəttə ki, bu, bizim üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
həm Türkmənistan, həm də Azərbay-
can, bizim xalqlarımız vahid köklərə,
adətlərə, milli xüsusiyyətlərə,
ənənələrə malikdir. Əlbəttə, bizim
üçün sevindiricidir ki, biz müasir
mərhələdə də gələcək gənc nəslin

vətənpərvər ruhda böyüməsi naminə
bu işi davam etdiririk. Buna görə də
biz bu sahə haqqında bu kontekstdə
danışarkən, bu gün bizim üçün
mühüm olan tətbiqi sənət, yəni,

xalçaçılığa toxunduq. Həm Türk-
mənistan, həm də Azərbaycan
xalçaları bütün dünyada məşhurdur.
Biz bu fikrə gəldik ki, həm Türk-
mənistanda, həm də Azərbaycanda
xalça sərgisi təşkil etmək, həmçinin
gələcəkdə beynəlxalq konfransın
keçirilməsi haqqında düşünmək
yaxşı olardı.

Gördüyünüz kimi, biz bugünkü
görüşdə çox geniş əhatəli məsələləri
nəzərdən keçirdik, xeyli sənəd və
saziş imzaladıq.

Hörmətli kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələri, buna
görə də mən sizin diqqətinizi iki
məsələyə yönəltmək istərdim. Birin-
cisi, nəqliyyat məsələləridir. Biz
dedik ki, tranzit dəhlizləri inkişaf
etdirmək, düzgün logistika tərtib
etmək istərdik. Bu, avtomobil və
bərə nəqliyyatına, hava məkanına,
dəmir yollarına aiddir. Ən başlıcası
odur ki, indi bizim aramızda məhz
nəqliyyat-tranzit dəhlizləri və logis-
tikanın inkişafı məsələləri ilə məşğul
olacaq xüsusi komissiya fəaliyyət
göstərəcək.

Türkmənistanla Azərbaycan
arasında xeyli nümunəvi cəhətlər var.
Biz Əfqanıstan, Türkmənistan, Azər-
baycan və Türkiyə arasında Avro-
paya çıxışla bağlı nəqliyyat sazişi
imzaladıq. Bu, artıq Şərq-Qərb xət-
tinə aiddir, ya da biz burada bütün
Orta Asiyanı Avropa ilə birləşdiririk.
Biz istər beynəlxalq siyasətə, istərsə
də başqa istiqamətlərə aid bütün mə -
sələlərdə ixtisaslaşdırılmış bey nəl -
xalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqəli
addımlar atırıq. İndiki halda biz
Bakı-Tbilisi-Qars kimi yaxşı infra-
strukturun olduğu TRASEKA,
Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatı
İttifaqı xətti ilə gedə bilərik. Belə
nümunələr çoxdur. Bunun əsasında
noyabrın 28-də böyük beynəlxalq
konfrans keçirəcəyik. Düşünürəm ki,
bu gün biz həmin iştirakçı ölkələrin
üzvlərinə müəyyən güzəştlər edə
bilərdik. Deyək ki, güzəştli tariflər
və sair. Burada əsas məsələ düzgün
logistikanı inkişaf etdirməkdən
ibarətdir.

Demək istədiyim ikinci məsələ

odur ki, biz bu gün sənədlər paketi
ilə yanaşı, 2019-2021-ci illər üçün
ticari-iqtisadi sahənin inkişafı
haqqında da əməkdaşlıq proqramı
qəbul etdik. Yəni, bu, bir daha ondan

xəbər verir ki, biz gələcəkdə də
əmtəə nomenklaturamızı inkişaf
etdirə bilərik. Hərçənd indi bizdə çox
yaxşı tendensiya gedir, yəni, biz artıq
öz statistikamızı bildirdik. Qeyd
etdik ki, hər il müəyyən faiz artım
var, deyək ki, əvvəlki illə müqay-
isədə 17 faiz artım olub. Biz elə bu
ruhda iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
hökumətlərarası komissiyamıza
üstünlük veririk. Buna görə də mən
xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki,
bugünkü danışıqlar həqiqətən yüksək
hörmət və qarşılıqlı etimad fonunda
keçib. Ən əsası gələcək əməkdaşlığa
doğru yaxşı meyil var. Buna görə də
mən fürsətdən istifadə edərək, Azər-
baycan Respublikasının hörmətli
Prezidentinə onun şəxsi töhfəsinə,
bizim xalqlarımız və ölkələrimiz
arasında dostluq tellərinin möhkəm-
lənməsi üçün etdiklərinə görə
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Əlbəttə, ali dövləti fəaliyyətində
böyük uğurlar, bütün qardaş Azər-
baycan xalqına isə ən yaxşı rifah və
tərəqqi arzulayıram. Diqqətə görə
təşəkkür edirəm.

* * *
Sonra Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti bəyanatla çıxış
etdi.

Prezident İlham Əliyevin
bəyanatı

- Hörmətli cənab Prezident.
Hörmətli dostlar.
Mən Türkmənistan Prezidentinə,

mənim əziz dostuma dəvətə, çox
səmimi qəbula, qonaqpərvərliyə görə
bir daha minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Mən dünəndən qardaş
Türkmənistan torpağındayam. Türk-
mənistanın sosial-iqtisadi inkişafın-
dakı nailiyyətlərlə tanış olmaq
imkanına malik oldum. Biz sizin
uğurlarınıza da öz nailiyyətlərimiz
kimi sevinirik. Fürsətdən istifadə
edərək, bütün Azərbaycan xalqı adın-
dan qardaş türkmən xalqına salam-
larımı çatdırmaq istəyirəm. Bizi
tarix, mədəniyyət, ümumi köklər,
ənənələr, dünyagörüşü birləşdirir.
Bu, həmin güclü bünövrədir ki, bizə
öz münasibətlərimizi bərabər
hüquqlar, mehriban qonşuluq,

dostluq və qardaşlıq əsasında qur-
mağa imkan verir.

Səfər sona yaxınlaşır. Artıq bu
gün demək olar ki, bu səfər bizim
ölkələrimiz arasında münasibətlər

tarixində xüsusi yer tutacaq. Bu
münasibətlərin çox böyük potensialı
var. Bu gün aparılan danışıqlarda,
prezidentlər arasında təkbətək for-
matda, eləcə də nümayəndə
heyətlərinin iştirakı ilə aparılan fikir
mübadiləsi zamanı biz əmək-
daşlığımızın mühüm məsələlərini
müzakirə etdik. Biz görülən işlərə
yekun vurduq və gələcək qarşılıqlı
fəaliyyət yollarını müəyyənləşdirdik.
Bu gün 20-dən çox sənəd imzalanıb
və onların hər birinin olduqca
konkret xarakteri var. Bu, bizim
münasibətlərimizin, əməkdaşlıq
həcminin və nailiyyətlərimizin, bir-
birimizə qardaşlıq münasibətinin
göstəricisidir. Yalnız yaxın ölkə ilə
həyat fəaliyyətinin bu cür müxtəlif
istiqamətləri üzrə işləmək
mümkündür.

Biz gələcəkdə də bir-birimizə
beynəlxalq qurumlarda, beynəlxalq
təşkilatlarda qarşılıqlı dəstək göstər-
məyə razılaşdıq. Türkmənistan və
Azərbaycan bütün beynəlxalq təşki-
latlarda həmişə bir-birini dəstəkləyir.
Bu, artıq adi hala çevrilib. Amma bu,
bizim münasibətlərimizin səmim-
iliyini göstərir.

Türkmənistan Prezidenti artıq
gündəlikdə olan əsas məsələlər
barədə danışdı. Öz tərəfimdən qeyd
etmək istərdim ki, biz ölkələrimiz
arasında əmtəə dövriyyəsinin artırıl-
ması üzərində fəal işləyəcəyik. Biz
ölkələrimiz arasında fəaliyyət
göstərən hökumətlərarası komis-
siyaya müvafiq tapşırıqlar vermişik
ki, onlar Azərbaycandan Türk-
mənistana və Türkmənistandan
Azərbaycana ixracı artırmaq üzrə işi
fəallaşdırsınlar. Malların konkret
siyahısı var və qurumların müvafiq
rəhbərləri bu məsələləri müzakirə
edirlər. Fikrimcə, əgər biz konkret
istiqamətlərə diqqəti yönəltsək, qısa
müddət ərzində əmtəə dövriyyəmizi
daha da artıra bilərik.

Türkmənistan Prezidenti hör-
mətli Qurbanqulu Məlikquliyeviç
Berdiməhəmmədovun dediyi kimi,
nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq
məsələlərinə böyük yer ayrılıb. Səfər
ərəfəsində bizim nümayəndə

heyətlərimiz fəal işləyiblər, bir neçə
raund danışıqlar aparıblar və Şərq-
Qərb beynəlxalq dəhlizinin fəaliyyə-
tinin əsas məsələlərini razılaşdırıblar.
Türkmənistan və Azərbaycan öz
tərəflərindən əvvəlki illərdə müasir
nəqliyyat infrastrukturunun yaradıl-
ması və logistika imkanları üçün
böyük iş aparıblar. Biz əvvəlcədən
razılaşmamışdıq, amma belə alındı
ki, paralel yollarla getdik. Bu da təbi-
idir, çünki bu, ölkələrimiz və
xalqlarımız üçün zəruri olan
məsələdir. Təsadüfi deyil ki, həm
Türkmənistanda, həm də Azərbay-
canda bu il beynəlxalq ticarət liman-
larının açılması eyni vaxtda, eyni
ayda - may ayında baş verib. Hərə öz
ərazisində bu layihələrə sərmayə
qoymağa başlayanda biz uzaqgörən-
liklə hərəkət etdik. Bu gün biz ticarət
limanlarımızın tam inteqrasiyası
haqqında danışırıq, müvafiq sənəd
bu gün imzalanıb. Bu, bizim
ölkələrimiz üçün əmtəə dövriyyəsini
və tranzit daşımaları artırmaq imkan-
ları yaradır. Biz qonşularımız üçün
də böyük potensial yaradırıq. Bizim
mühüm nəqliyyat qovşaqları kimi
gələcək uğurlu inkişafımız regional
vəziyyətdən də asılıdır. Buna görə də
bizim qonşularımızla yaxşı münasi-
bətlərimiz regionda təhlükəsizliyi,
sabitliyi möhkəmləndirir, eləcə də
Azərbaycanla Türkmənistanı mühüm
nəqliyyat qovşaqlarına çevirir.

Müasir infrastruktur, nəqliyyat
sahəsinə böyük sərmayələr işləmək
üçün gözəl şərait yaradır. Rəqəmləri
göstərmək istəmirəm, amma əminəm
ki, yaxın vaxtlarda biz Türk-
mənistanla Azərbaycan arasında yük
axınının xeyli artımını görəcəyik.
Bakının Beynəlxalq Ələt Ticarət
Limanında Türkmənistandan əlavə
yüklərin qəbulu üçün xüsusi yer
ayrılır və biz sözsüz ki, Şərq-Qərb,
Qərb-Şərq marşrutları üzrə
ölkələrimiz arasında tranzit yüklərin
həcminin artdığını görəcəyik.

Ötən il o vaxta qədər mövcud
olmayan və dünya bazarlarına çıxış
əldə etmək üçün son əlaqələndirici
bənd olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu istifadəyə verildi. Bu, dünya
bazarlarına çıxmaq üçün daha bir
əlavə marşrutdur. Əminəm ki, bu
marşrut ölkələrimizə böyük mənfəət
gətirəcək, bütün nəqliyyat razılaş-
maları paketi regionda təhlükəsizliyi
möhkəmləndirəcək. Çünki nəqliyyat
sahəsi yeni iş yerlərinin yaradılması-
na, iqtisadi fəallığa, Böyük İpək Yolu
üzərində yerləşən ölkələrin həyat
səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib
çıxaracaq. Bununla da sabitlik və
təhlükəsizlik möhkəmlənəcək.

Biz bu gün ikitərəfli münasi-
bətlərin ən mühüm konkret
məsələlərini, regional əməkdaşlıq
üçün yeni şərait yaradan məsələləri
həll etdik. Buna görə də hesab
edirəm ki, səfər bizim gələcək
qarşılıqlı fəaliyyətimiz, Türk-
mənistanla Azərbaycan arasında
ənənəvi qardaşlıq münasibətlərinin
möhkəmlənməsi üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edəcək, regionu-
muzun ölkələri arasında yeni daha
yaxşı şərait yaradacaq.

Fürsətdən istifadə edərək, qardaş
Türkmənistan xalqına sülh, tərəqqi
və prezident Qurbanqulu
Məlikquliyeviçin rəhbərliyi ilə daha
böyük inkişaf diləyir, ona yeni
uğurlar, rifah, cansağlığı arzu-
layıram. Diqqətinizə görə sağ olun.

Azərbaycan və Türkmənistan prezidentləri
mətbuata birgə bəyanatla çıxış ediblər
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Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən,
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşların qəbu-
lunu keçirir, onların müxtəlif məsələlərlə
bağlı müraciətlərinin, ərizə və
şikayətlərinin müsbət həll olunması üçün
tədbirlər görürlər.

Tərtib edilən qəbul cədvəlinə
müvafiq olaraq kənd təsərrüfatı naziri
İnam Kərimov noyabrın 24-də Tərtər
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inzibati
binasında Bərdə, Ağcabədi, Ağdam,
Tərtər, Laçın və digər rayonlardan olan
vətəndaşları qəbul edib, onların
müraciətlərini dinləyib, ərizə və
şikayətlərinə baxıb.

Qəbuldan öncə nazir İnam Kərimov
və Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Müstəqim Məmmədov şəhərin
mərkəzində ucaldılan ümummilli lider
Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib,
önünə tər çiçəklər qoyaraq xatirəsini
ehtiramla yad ediblər.

Daha sonra nazir İnam Kərimov
Tərtər Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin
inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış
olub.

Nazirliyin idarə və tabeli qurum-
larının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən
qəbulda 43 nəfərin müraciətinə baxılıb.
Qəbula gələn vətəndaşların müraciəti
əsasən fermerlərə güzəştli şərtlərlə kred-
itlərin verilməsi, kənd təsərrüfatı
texnikası və təsərrüfat suyu ilə təminat,
ixtisasa uyğun işlə təmin edilmə və digər
məsələlərlə bağlı olub. Nazir İnam Kəri-

mov hər bir vətəndaşın müraciətini
diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin
hərtərəfli öyrənilməsi və qanunveri-
ciliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə

həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar
verib.

Vətəndaşların müraciətlərinin bir
qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan
bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün
nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət
dairəsinə aid olmayan müraciətlər
müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün
qeydiyyata alınıb.

Nazir vətəndaşlarla görüş zamanı
dövlət başçısının kənd təsərrüfatının
inkişafı ilə bağlı imzaladığı sərəncam-
ların kənd təsərrüfatı istehsalçılarının
rifah halının yaxşılaşdırılmasına və
ölkəmizdə bu sahənin inkişafına təkan

verəcəyini vurğulayıb. Qəbula gələn
vətəndaşlar göstərilən diqqət və qayğıya
görə Prezident İlham Əliyevə minnətdar-
lıqlarını bildiriblər.

Tərtər Dövlət Aqrar İnkişaf
Mərkəzinin binasında Baş Dövlət Texni-
ki Nəzarət Xidmətinin “Səyyar Xidmət”
Qrupu ətraf rayonlardan dəvət olunan
mexanizatorlar üçün lazımi xidmət
göstərib. Etibarlılıq müddəti bitən traktor
və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini
idarə etmək üçün 105 nəfər mexaniza-
torun sürücülük vəsiqələri yenisi ilə əvəz
edilib, 3 nəfər isə texnikasını dövlət qey-
diyyatı və texniki baxışdan keçirib.

Nazir İnam Kərimov “Səyyar Xid-
mət” Qrupunun işi ilə maraqlanıb, mex-
anizatorların müraciətlərini dinləyib,
lazımi tövsiyələrini verib.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin
2000-ci il 11 noyabr tarixli 566 nömrəli
Sərəncamı ilə təsis edilmiş 22 noyabr-
ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günü
Laçın rayonundan olan məcburi köçkün-
lərin  müvəqqəti məskunlaşdığı Ağcabə-
di rayonunun Taxta Körpü qəsəbəsində
böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd olunmuş-
dur.

Tədbirdə Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Aqil Nəzərli, rayonun ədliyyə
işçiləri və hüquq mühafizə orqanlarının
rəhbərləri iştirak etmişlər.

İlk öncə tədbir iştirakçıları Laçın
Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati
binası qarşısında ucaldılmış Ulu öndər
Heydər Əliyevin büstü önünə gül
dəstələri qoyaraq, onun əziz xatirəsini
yad etmişlər. Daha sonra tədbir Laçın
Rayon İcra Hakimiyyətinin konfrans
zalında davam etdirilmişdir.

Tədbirdə Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərli
çıxış edərək ədliyyə işçilərinin peşə
bayramı münasibətilə rayonun ədliyyə
işçilərini təbrik etmiş, onlara işlərində
uğurlar arzulamış, qeyd etmişdir ki, bu
gün zəngin və şərəfli tarixi yol keçən
Azərbaycan ədliyyəsinin yaranmasından
100 il ötür. Rayon rəhbəri qeyd etmişdir

ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin qayğısı
ilə təkmil bir struktur kimi formalaşaraq
inkişaf edən Ədliyyə Nazirliyi möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə ölkədə geniş vüsət alan

məhkəmə-hüquq islahatları çərçivəsində
günbəgün müasirləşir, yeni-yeni
nailiyyətlərə imza atır.

Daha sonra tədbirdə çıxış edən Laçın
Rayon Məhkəməsinin sədri Cavad
İbrahimov və Laçın Rayon Prokuroru
Ceyhun Almasov bir əsr şanlı tarixi olan
Azərbaycan ədliyyəsinin ötən dövrdəki
inkişaf yolundan, xüsusilə ümummilli
lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbər-
liyinin bütün dövrlərində bu sahəyə
göstərdiyi diqqət və qayğıdan söhbət

açmış, möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illər
ölkəmizin davamlı tərəqqisinin,
sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olun-
duğunu vurğulamış, ədliyyə və

məhkəmə sistemində aparılan uğurlu
islahatlardan danışmışlar.

Tədbirin sonunda Azərbaycan
ədliyyəsinin yaranmasının 100 illiyi ilə
əlaqədar və  22 noyabr - Azərbaycan
Respublikasının ədliyyə işçilərinin peşə
bayramı günü münasibətilə, Laçın ray-
onunun məhkəmə və ədliyyə orqanların-
da səmərəli fəaliyyətinə görə fərqlənmiş
bir qrup şəxs Laçın Rayonu İcra
Hakimiyyəti başçısı aparatının Fəxri Fər-
manları ilə təltif edilmişdir.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 
N iyaz i  Bayramov  sak in lə r lə  görüşüb

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov vətəndaşlarla görüşüb. Şəhər rəhbəri
bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin göstəriş və
tapşırıqlarına uyğun olaraq keçirilən səyyar
qəbulların məqsədi vətəndaşların problemlərini din-
ləmək, onları aradan qaldırmaqdır. Niyazi Bayramov

Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına
uyğun olaraq Gəncədə aparılan abalıq-quruculuq
işlərindən söz açıb. O bildirib ki, hazırda şəhərin 30-a
yaxın küçəsinin asfalt örtüyü yenilənir, həmin
ərazilərdə müasir işıqlandırma sistemi qurulur.
Bununla yanaşı 148 çoxmərtəbəli binanın dam
örtüyünün dəyişdirilməsi işi də davam etdirilir.

Görüşdə 25-ə yaxın sakinin şikayət və təklifləri
dinlənilib. “Açıq mikrofon” şəraitində keçən qəbulda
sakinlər öz problemlərini dilə gətirib, şikayət və tək-
liflərini səsləndiriblər. Müraciətlər arasında işlə təmi-
nat, qəzalı vəziyyətdə olan fərdi yaşayış evinin təmiri,
diabet xəstələrinə dərman preparatlarının verilməsi
kimi məsələlər üstünlük təşkil edib.

Qəbulda sosial evlərin inşası məsələsinə də tox-
unulub. Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov bildirib ki, Gəncədə sosial evlərin inşası
gündəmdədir və bu prosesə növbəti ilin əvvəllərindən
başlanılması planlaşdırılır.

Qəbulda səsləndirilən bir çox problemlər elə
yerindəcə öz həllini tapıb, bəzi məsələlərin qeydiyya-
ta alınaraq araşdırılması üçün isə göstərişlər verilb.

M i s i r  Ə r ə b  R e s p u b l i k a s ı n ı n  
Azərbaycan Respublikasındakı 
səfiri Sumqayıt şəhərinə səfər edib

Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfiri
Adel İbrahim Sumqayıt şəhərində olub.

Səfir Adel İbrahim Sumqayıt Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovla görüşüb.

Zakir Fərəcov diplomata Sumqayıtın tarixi, sosial-

iqtisadi inkişafı, sənaye potensialı, şəhərdə son
illərdə həyata keçirilən layihələr haqqında ətraflı
məlumat verib.

Şəhər rəhbəri qeyd edib ki, Sumqayıt şəhəri
Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye mərkəzidir.
Hazırda şəhərdə sənaye müəssisələrinin müasir
texnologiyalar əsasında yenidən qurulması, müasir
sənaye mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində kom-
pleks tədbirlər həyata keçirilir.

Səfər Misir Adel İbrahim səfərdən və keçirdiyi
görüşlərdən məmnun qaldığını bildirib. Sumqayıtda
aparılan abadlıq işlərinin, şəhərin gözəl görünüşünün
onda xoş təsüratlar yaratdığını bildirib.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə
əməkdaşlığın perspektivləri, iqtisadi əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi yolları müzakirə olunub.

Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov 
Tərtər rayonunda vətəndaşlari qəbul edib

22 Noyabr - Ədliyyə işçilərinin peşə
bayramı günü qeyd olunmuşdur

Samux  Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı cənab Alı
Qocayevin  başçılığı ilə vətəndaşların növbəti fərdi qaydada qəbu-
lu keçirilmişdir. Qəbulda rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının
məsul işçiləri, hüquq mühafizə orqanları, aidiyyatı idarə, təşkilat,
xidmət sahələrinin rəhbərləri, İnzibati Ərazi Dairələri üzrə
nümayəndələr və bələdiyyə sədrləri iştirak etmişlər. Vətəndaşların
qəbulu saat 10:00-da başlamış, qəbula yazılmış 4 nəfər vətəndaşın
müraciəti dinlənilmişdir. Onlardan  2 nəfər torpaqla ilə bağlı, 1
nəfər məhkəmə  ilə bağlı  və 1 nəfəri isə nəqliyyat ilə bağlı müraciət
etmişdir. Dinlənilmiş müraciətlərin  və qaldırılan məsələlərin həlli
ilə bağlı aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə və məsul şəxslərə
yerindəcə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir

Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin Başçısı vətəndaşların növbəti fərdi qaydada qəbulunu keçirdi
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Xarici İşlər Nazirliyinin İkinci (Şərq) Ərazi İdarəsinin
rəisi hörmətli N. Hüseynov cənablarına

Cənab Hüseynov, Hörmətli ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənablarına
ünvanladığımız müraciətin cavabını aldıq. Qeyd etdiyimiz kimi, on illərdir qar-
daş Türkiyənin, ABŞ-ın, Avropa dövlətlərinin, sonda da mənfur qonşularımız,
ermənilərin Bağdatda səfirliklərinin fəaliyyəti haqqında müraciətdə məlumat
vermişdik. Çox təəssüflər olsun ki, 50-dən artıq ölkənin səfirliklərinin fəaliyyət
göstərdiyi bir ölkədə Azərbaycanin səfirliyi yoxdur. 

Hansı ki, dediyiniz kimi, Cənab Prezident 12 noyabr 2010-cu ildə bu haqq-
da Sərəncam imzalamışdır. Görəsən, 12 noyabr 2010-cu ildə veri lən Sərən-
cam nə üçün indiyə qədər yerinə yetirilməyib.

Bəlkə, Bağdada getmək üçün qorxmaz səfirlərin tenderini elan edəsiniz?
Görünür, ya bizim qanımız Bağdadda çalışan ermənilərin qanından qırmızıdır,
ya da, orada çalışanların qanı bizim qanımızdan...

Mən Tahir Süleyman, bir neçə dəfə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev cən-
abları ilə görüşsəm də, heç vaxt, heç nə ummamışam. Lakin Azərbay-
canımızın mənafeyini müdafiə edəcək hər hansı qorxulu bir iş olsa mən
orada çalışmağa hazıram.

Bizə elə gəlir ki, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cə nablarının Bağdad-
da səfirliyin açılmasına verdiyi Sərəncama qeyri-şərtsiz, vaxtında əməl olun-
malı idi. 

Gec də olsa, Prezidentin sərəncamı yerinə yetirilməlidir!
Lakin Prezidentə verdiyimiz müraciətin vaxtından və sizin bizə verdiyiniz

cavabdan 9 il 10 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də, Prezidentin Sərəncamı
icra olunmamışdır. Nə üçün?

Hörmətlə: “Diplomat” qəzetinin
baş redaktoru Tahir Süleyman.

Аçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèдåíòè, 
çàòè-àëè ëÿðè И ëùàм ßëèéåâ úÿíàáëàðûíà 
“Äèïëомàò” гÿçåòèíèí èдàðÿ ùåéÿòè àдûíдàí

Ì  Ö  Ð  А  Ú  И  ß  Ò
×оõ ùþðмÿòëè úÿíàá Ïðåçèдåíò!
Àðòûã áöòöí äöíéà þëêÿëÿðèíÿ ìÿëóìäóð êè, Àçÿðáàéúàí Ñèçèí ðÿùáÿðëèéèíèç

àëòûíäà ùÿð áèðèìèçèí ãöðóð äóéäóüó èãòèñàäè-ñèéàñè óüóðëàðà èìçà àòìàãäàäûð.
Àçÿðáàéúàíûí Áþéöê îüëó, õàëãûìûçûí õèëàñêàðû, Óëó Þíäÿð Áþéöê Ùåéäÿð
ßëèéåâèí çÿðýÿð äÿãèãëèéè èëÿ ãóðäóüó äþâëÿò÷èëèê ïðèíñèïëÿðè, Ñèçèí óçàãýþðÿí
ñèéàñÿòèíèçäÿí ýöú àëàðàã äàùà äà ìþùêÿì ëÿíìÿêäÿäèð. Àðòûã ñîí èëëÿð Ñèçèí
ðÿùáÿðëèéèíèç àëòûíäà àïàðûëàí óüóðëó ñèéàñÿò íÿòèúÿñèíäÿ, äöíéàíû åðìÿíè
éàëàíëàðûíäàí õÿáÿðäàð åòìÿêäÿ, îíèëëèêëÿð áîéó áèçè ìÿíýÿíÿäÿ ñàõëàéàí
èíôîðìàñèéà áëîêàäàñûíû éàðìàãäàéûã. Áèëèðèê êè, ùÿëÿ ãàðøûäà ýþðöëÿñè õåéëè
þíÿìëè èøëÿð âàð âÿ íÿçÿðÿ àëìàëûéûã êè, ìþâúóä äöíéà ùÿëÿ äÿ èêèëè
ñòàíäàðòëàðäàí ÿçèééÿò ÷ÿêèð, áó àçìûø êèìè õðèñòèàí òÿÿññöáêåøëèéè ìöñÿëìàí
äöíéàñûíà ãàðøû ÿäàëÿòñèçëèê äàëüàñûíû äàùà äà ýöúëÿíäèðìÿêäÿäèð. Àíúàã
ùÿãèãÿòèí öçÿ ÷ûõìàñû óüðóíäàêû ìöáàðèçÿ éîëó íÿ ãÿäÿð ÷ÿòèí îëñà äà,  áèð î
ãÿäÿð ìÿñóëèééÿòëè âÿ øÿðÿôëè îëäóüóíäàí ùÿð áèðèìèç áèð èíôîðìàñèéà
òÿáëèüàò÷ûñû ôóíêñèéàñûíû äàøûéàðàã äöíéàíû ôèòíÿêàð åðìÿíè éàëàíëàðûíà
óéìàìàüà, áÿ øÿðèééÿòèí òÿðÿããèïÿðâÿð êÿñèìèíè ãÿôëÿò éóõóñóíäàí àéûëòìàüà
òÿëÿñìÿëèéèê. Ñåâèíäèðèúè ùàëäûð êè, àðòûã Ñèçèí óçàã ýþðÿí ñèéàñÿòèíèç ñàéÿñèíäÿ
ñÿðùÿäëÿðèìèçèí î òàéûíäà, õöñóñèëÿ äÿ Àâðîïà âÿ Àìåðèêàäà ýöúëö äèàñïîð
òÿøêèëàòëàðûìûç, ëîááè÷èëèê ñòðóêòóðëàðûìûç ôîðìàëàøìàãäàäûð âÿ áó èíñòèòóòëàð
Àçÿðáàéúàí ùÿãèãÿòëÿðèíè äöíéà ìèãéàñûíà ÷ûõàðìàãäà, ìÿäÿíèééÿòèìèçè,
àäÿò-ÿíÿíÿìèçè, ìèëëè þçöíÿìÿõ ñóñëóüóìóçó òàíûòìàãäà õåéëè þíÿìëè èøëÿð
ýþðìÿéÿ  ìöâÿôôÿã îëóáëàð. 

Úÿíàá Ïðåçèдåíò!
Àïàðäûüûíûç äöíéÿâè ñèéàñÿò íÿòèúÿñèíäÿ íÿ ãÿäÿð äîñò ãàçàíìûø îëñàã äà,

äöøìÿíëÿðèìèç, ðÿãèáëÿðèìèç, áèð ñþçëÿ, äþâëÿòèìèçèí ýöúëÿíìÿñèíè èñòÿìÿéÿí
áÿäíàì ãöââÿëÿð äÿ éîõ äåéèë. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ õàëãûìûçûí, äþâëÿòèìèçèí
ñèéàñÿòèíèí òÿáëèüè ö÷öí ùÿð áèð ôöðñÿòäÿí éàðàðëàíìàëûéûã. Ìÿõñóñè îëàðàã
ìöñÿëìàí äöíéàñûéëà ýåíèø èø àïàðûëìàëû, äèí ãàðäàøëàðûìûçûí êþìÿéèíäÿí
áÿùðÿëÿíìÿëèéèê. Ùåñàá åäèðèê êè, Èðàã Ôåäåðàòèâ Ðåñïóáëèêàñû vÿ Êöðäöñòàí
áþëýÿñè äÿ áó èøäÿ áèçÿ óìäóüóìóç êþìÿéè åäÿ áèëÿð. ×öíêè Èðàã Ôåäåðàòèâ
Ðåñïóá ëèêàñûíäà èêè ìèëéîí éàðıì, Êöðäöñòàí áþëýÿñèíäÿ éöç èéèðìè ìèí
òöðêìàí ñîéäàøûìûç, àëòû ìèëéîíà ãÿäÿð êöðä ãàðäàøûìûç, îí ìèëéîíëàðëà ÿðÿá
äèíäàøëàðûìûç éàøàéûð. Áèç ÿñðëÿð áîéó ãÿùðÿìàí êöðä õàëãû èëÿ Êÿðêöêäÿ,
ßðáèëäÿ, Ñöëåéìàíèéÿäÿ, Àëòóí êþðïöäÿ, Çÿíýÿçóðäà, Äÿðÿëÿéəçäÿ, Ãÿðáè
Àçÿðáàéúàíäà, Ãàðàáàüäà, Ýÿíúÿäÿ, Áàêûäà áèðýÿ éàøàìûøûã, èøüàë÷ûëàðà
ãàðøû ñÿíýÿðëÿðäÿ ÷èéèí-÷èéèíÿ âóðóøìóøóã, õåéðèìèç äÿ áèð îëóá, øÿðèìèç äÿ.
Áèç áó èêè ãàðäàø õàëãëàðûí áèðëèêäÿ ýÿëÿúÿêäÿ äÿ áöòöí ÷ÿòèíëèêëÿðè äÿô åòìÿê
ýöúöíäÿ îëäóüó ãÿíàÿòèíäÿéèê. Öìèä åäèðèê êè, òåçëèêëÿ ÿëàãÿëÿðèìèçèí
ýåíèøëÿíìÿñè, èíôîðìàñèéà ìöáàäèëÿëÿðèìèçèí èíòåíñèâëÿøìÿñè, îðòàã
äÿéÿðëÿðèìèçèí ïàéëàøìàñû èñòèãà ìÿòèíäÿ çÿðóðè àääûìëàðûí àòûëìàñûíà ýþñòÿðèø
âåðÿúÿêñèíèç. Áèç òàì ÿìèíèê êè, ùÿð ö÷ ãàðäàø õàëãëàð àðàñûíäà ñèéàñè-èãòèñàäè,
ìÿäÿíè ÿëàãÿëÿðèí ãóðóëìàñû þëêÿìèçèí ÿðàçè áöòþâëöéöíÿ åäèëÿí òÿúàâöçöí
ýåð÷ÿê ìàùèééÿòèíèí äöíéà ìèãéàñûíà äàùà áèð úÿáùÿ âàñèòÿñèéëÿ
÷ûõàðûëìàñûíû òÿìèí åäÿ áèëÿð. Êöðäöñòàí áþëýÿñèíèí éåòêèëèëÿðè  Àçÿðáàéúàí
òÿðÿôèíèí ðÿñìè ãÿðàðûíû ñÿáðñèçëèêëÿ ýþçëÿéèð âÿ îíëàð èñòÿð ßðáèëäÿ, èñòÿðñÿ äÿ
Áàêûäà, ãàðøûëûãëû îëàðàã ðÿñìè íöìà éÿíäÿëèêëÿðèí à÷ûëàúàüû ýöíöí ÷îõ äà
óçàãäà îëìàäûüûíà èíàíûðëàð. Àðòûã ãàðäàø Òöðêèéÿ áó ÿëàãÿëÿðèí ãóðóëìàñûíà
áàøëàéûá âÿ Baüdadda Sÿlahiyyÿtli Sÿfirliyini vÿ Êöðäöñòàí áþëýÿñèíèí ßðáèë
øÿùÿðèíäÿ þçöíöí Ñÿëàùèééÿòëè Êîíñóëëóüóíó à÷ûá.

-Äèããÿòèíèçÿ ÷àòäûðìàã èñòÿéèðèê êè, èíòåðíåòäÿí àëäûüûìûç ìÿëóìàòà
ÿñàñÿí, iki èëäÿí àðòıãäûð èøüàë÷û Åðìÿíèñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áàüäàääà þçëÿðèíèí
Ñÿëà ùèééÿòëè Ñÿôèðëèéèíè à÷ûá âÿ Êöðäöñòàí áþëýÿñèíäÿ äÿ Êîíñóëëóüóíóí
à÷ûëìàñûíû ïëàíëàøäûðûðëàð. Ýöìàí åäèðèê êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû äà áåëÿ
áèð àääûì àòàúàã, ãàðäàø Òöðêèéÿ âÿ Èðàã-Êöðäöñòàí áþëýÿñè èëÿ áèðëèêäÿ
þëêÿìèçèí ñèéàñè ìàðàãëàðûíû Éàõûí Øÿðã þëêÿëÿðèíäÿ òÿøâèq âÿ òÿáëèü åäÿúÿêëÿð
âÿ æóðíà ëèñòëÿ ðè ìèç, ñèéàñè õàäiìëÿðèìèç Baüdada, Êöðäöñòàí áþëýÿñèíÿ
ýåäÿðÿê, Àçÿðáàéúàí ùÿãèãÿòëÿðèíè éåíè áèð úÿáùÿäÿí äöíéà èúòèìàèééÿòèíÿ
÷àòäûðàúàãëàð.

ßââÿëúÿдÿí Ñèçÿ мèííÿòдàðëûüûмûçû áèëдèðèðèê!
Ùþðìÿòëÿ: “Äèïëîìàò” ãÿçåòèíèí èäàðÿ ùåéÿòè àäûíäàí, 

ãÿçåòèí òÿñèñ÷è âÿ áàø ðåäàêòîðó Òàùèð Ñöëåéìàí îüëó ßëèéåâ.

Аzÿðáàéúàí Ðåñïóáë èêàñûíûí Иðàгda-
ñÿфèðëèéèíèí àчûëмàñûíà kim мàíå оëóð?

Dəfələrlə “Diplomat” qəzetinin redaksiya heyətinin, İraqda yaşayan türkmən və
kürd qardaşlarımızın adından, İraqda Azərbaycan səfirliyinin  açılmasına dair
ölkə prezidenti İlham Əliyev cənablarına müraciət olunsa da, çox təəssüflər
olsun ki,  hələ indiyə qədər İraqda Azərbaycan səfirliyi açılmayıb. Nədən?

T ə k r a r
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Qərbi Azərbaycanda kürdlərə qarşı
törədilən deportasiya, repressiya və
terror aktlarından bəhs etməzdən öncə
həmin regionda kürdlərin məskunlaşma
arealı və demoqrafik vəziyyətləri
barədə məlumat verməyə ehtiyac
vardır.

Qərbi Azərbaycan ərazisində
yaşayan əhalinin milli tərkibi haqqında
ilk müfəssəl məlumatı İrəvan xanlığının
rus qoşunları tərəfindən işğalından
sonra rus tarixçi-statisti İvan Şopen
tərəfindən 1829-1832-ci illərdə aparılan
kameral siyahıyaalmanın
nəticələrindən əldə etmək olar.
İ.Şopenin verdiyi məlumata görə, işğal-
dan sonra keçmiş İrəvan xanlığının
ərazisində 6435 nəfər şiə, 3.978 nəfər
sünni, 324 nəfər yezdi kürd yaşamışdır.

İrəvan xanlığının işğalından sonra
Alagöz (Ələyəz) dağının ətəyindəki bir
sıra boşalmış türk kəndlərində də
Türkiyədən gələn yezdi kürdlər
məskunlaşmışdılar. Yezdi kürdlər 1839-
cu ildə Mirək, Quruboğaz, Carcarçı,
Çobangərəkməz kəndlərində, sonralar
isə Pəmbək, Qundaxsaz, Böyük
Camışlı, Kiçik Camışlı və Korbulaq
kəndlərində yerləşmişdilər. Nəhayət,
yezdi kürdləri 1877-1878-ci illər rus-türk
müharibəsindən sonra Türkiyə
ərazisindən gələrək Bağdad Dolu-Taxt
və Kiçik Cəngi kəndlərində yer-
ləşmişdilər. Sonralar Ermənistanın
rəsmi dairələri tərəfindən adları dəy-
işdirilən, lakin əsasən yezdi kürdlərinin
yaşadıqları kəndləri əhatə edən
Araqats (Ələyəz) rayonu təşkil edilmiş-
di.

1886-cı ildə keçirilən ailəhesabı
siyahıyaalmanın nəticələrinə görə, İrə-
van quberniyasında 670.405 nəfər
yaşamışdır ki, onlardan 251.327 nəfəri-
ni azərbaycanlılar, 36.478 nəfərini
kürdlər təşkil etmişdir. Azərbaycanlılar
ümumi əhalinin 37,5 faizini, kürdlər isə
5,44 faizini təşkil etmişdir.

1890-cı illərdə Türkiyədə baş
qaldıran erməni üsyanlarının yatırıl-
masından sonra təqribən 400 min
erməni Rusiyaya köç etmiş, onların da
xeyli hissəsi İrəvan quberniyasının
ərazisində məskunlaşmış və nəticədə
quberniya ərazisində ermənilərin
xüsusi çəkisi süni surətdə yüksəlmişdi.
1897-ci il Ümumrusiya siyahıyaalmanın
nəticələrinə görə, İrəvan quberniyasın-
da yaşayan 829.556 nəfər əhalinin
313.176 nəfərini azərbaycanlılar,
49.389 nəfərini kürdlər təşkil edirdi.
Kürdlərin də 35.675 nəfərini müsəlman
kürdlər, 13.714 nəfərini isə yezdi və
erməni-qriqorian dinini qəbul etmiş
kürdlər təşkil edirdi. Ümumiyyətlə, XIX
əsrin sonlarında müsəlman və yezdi
kürdlər indiki Ermənistan ərazisinin 34
kəndində yaşayırdılar.

Türkiyədən gələn yüz minlərlə
erməniləri daimi məskunlaşdırmaq
üçün 1905-1906-cı illərdə erməni silahlı
dəstələri kütləvi qırğınlar törətmişdilər.
Təkcə həmin illərdə İrəvan quberniyası
ərazisində 150-yə yaxın türk-müsəlman
yaşayış məntəqəsi viran edilmiş, əhalisi
qırğınlara məruz qoyulmuş və
evlərindən didərgin salınmış, həmin
kəndlərin əksəriyyətində Türkiyədən
gələn ermənilər məskunlaşdırılmışdı.

1915-1916-cı illərdə Türkiyə
ərazisin-dən 300 minə yaxın erməni
gələrək Cənubi Qafqazda məskun-
laşmışdı. Həmin ermənilərin böyük bir
qismi İrəvan quberniyasının ərazisində

cəmləşmişdi. 1917-ci il “Qafqaz təqvi-
mi”nə görə, 1916-cı ildə İrəvan
quberniyasında yaşayan 1.120.242
nəfər əhalinin 373.582 nəfərini azər-
baycanlılar, 59.132 nəfərini kürdlər,
onlardan 36.508 nəfərini müsəlman
kürdlər, 12.624 nəfərini isə yezdi
kürdlər təşkil etmişdir .

1919-cu ilin iyun-avqust aylarında
Ermənistan daşnak hökuməti Daxili
İşlər Nazirliyinin qərarı ilə siyahıyaalma
keçirilmişdir. Respublika ərazisində
qeydə alınan 917.297 nəfər əhalidən
122.185 nəfərini müsəlmanlar, 48.672
nəfərini isə qeyri-müsəlmanlar təşkil
etmişdi [5, s. 178]. Erməni müəllifi
Zaven Qorqodyan yazır ki, daşnakların

“təmizləmə” siyasəti nəticəsində 1919-
cu ildə 200 min nəfərdən artıq türk və
kürd Ermənistandan qovulmuşdur.

1922-ci ildə Sovet Ermənistanında
keçirilən siyahıyaalmanın nəticələri
daşnakların hakimiyyəti dövründə
həmin ərazidə türk-müsəlman əhaliyə
qarşı törədilən soyqırımın miqyasını
əyani şəkildə nümayiş etdirir. Belə ki,
Ermənistanda yaşayan 781.011 nəfər
əhalinin 76.555 nəfərini Azərbaycan
türkləri (9,8 faiz), 705 nəfərini (0,1 faiz)
kürdlər təşkil etmişdir.

1926-cı ildə keçirilən ikinci Ümumit-
tifaq siyahıyaalmanın nəticələrinə görə,
Sovet Ermənistanında 880.464 nəfər
əhali yaşamışdır ki, onlardan 85.554
nəfəri azərbaycanlılar, 3.025 nəfəri
müsəlman kürdlər, 12.237 nəfəri isə
yezdi kürdlər olmuşdur [13, s. 4-8]. Faiz
etibarilə azərbaycanlılar ümumi əhalin-
in 9,76 faizini, müsəlman kürdlər 0,4
faizini, yezdi kürdlər isə 1,4 faizini təşk-
il etmişdir.

1931-ci il siyahıyaalmanın nəti cə -
lərinə görə, Ermənistanda yaşayan
1.050.633 nəfər əhalinin 106.768 nəfəri
azərbaycanlılardan (10,1 faiz), 19.268
nəfəri (1,9 faiz) kürdlərdən ibarət
olmuşdur.

1930-cu illərdə Ermənistanda həya-
ta keçirilən repressiyaların dalğasının
fonunda azərbaycanlılar və müsəlman
kürdlər  daha ağır zərbə almışdılar.
Xalq düşmənlərini, trotskiçi-buxarinçi
casusları ifşa etmək məqsədilə
A.Mikoyan, N.Yejov və L.Beriya
Ermənistana gəlmişdilər. Moskvaya
belə məlumat verilmişdi ki, Ermənistan-
da Araz və Yuxarı Arpaçay çayları boy-
larında yaşayan müsəlmanlar casusluq
edir və guya elliklə Türkiyəyə keçmək
fikrindədirlər. Ona görə də 1937-ci ilin
payızında və 1938-ci ilin yazında Ağba-
ba, Vedibasar, Zəngibasar, Qəmərli,
Eçmiədzin, Hoktemberyan, Meğri ray-
onlarının Türkiyə və İranla həmsərhəd
kəndlərində yaşayan azərbaycanlı və

müsəlman kürd ailələri kütləvi surətdə
repressiyaya məruz qalmışdılar. Minlər-
lə ailə Orta Asiyaya və Qazaxıstana
sürgün edilmişdir. Ümumiyyətlə, XX
əsrin 30-cu illərində Ermənistandan 50
mindən artıq azərbaycanlı və müsəl-
man kürd repressiyaya məruz
qalmışdır.

1939-cu ildə keçirilən üçüncü ümu-
mittifaq siyahıyaalmanın nəticələrinə
görə, Ermənistanda yaşayan 1.282.330
nəfər əhalinin 130.997 nəfərini azər-
baycanlılar (10,2 faiz), 20.481 nəfərini
kürdlər (1,6 faiz) təşkil etmişdir.

1947-ci il dekabrın 27-də SSRİ
Nazirlər Sovetinin “Ermənistan SSR-
dən kolxozçuların və digər azərbaycan-

lı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz
ovalığına köçürülməsi haqqında” qəbul
etdiyi qərara əsasən, 100 min kolxozçu
və digər azərbaycanlı əhalinin üç il
ərzində Azərbaycan SSR-in Kür-Araz
ovalığına köçürülməsi qərar-
laşdırılmışdı. Lakin 1948-1953-cü
illərdə azərbaycanlı əhali ilə bərabər,
müsəlman kürdlər də Ermənistandan
deportasiya edilmişdilər. Ona görə də
1939-cu ildən1959-cu ilədək keçən 20 il
müddətində Ermənistanda yaşayan
azərbaycanlı əhalinin və müsəlman
kürdlərin sayı kəskin şəkildə azalmışdı.
1959-cu ildə keçirilən dördüncü ümu-
mittifaq siyahıyaalmanın nəticələrinə
görə, Ermənistanda yaşayan 1.763.048
nəfər əhalinin 107.748 nəfərini azər-
baycanlılar (6,1 faiz), 25.627 nəfərini
kürdlər (1,5 faiz) təşkil etmişdir.

1970-ci ildə keçirilən beşinci ümu-
mittifaq siyahıyaalmanın nəticələrinə
görə, Ermənistanda yaşayan 2.491.873
nəfər əhalinin 148.189 nəfəri azərbay-
canlılardan (5,9 faiz), 37.486 nəfəri
kürdlərdən (1,5 faiz) ibarət olmuşdur.

1979-cu ildə keçirilən altıncı ümu-
mittifaq siyahıyaalmanın nəticələrinə
görə, Ermənistanda yaşayan 3.037.259
nəfər əhalinin 160.841 nəfərini azər-
baycanlılar (5,3 faiz), 50.822 nəfərini
kürdlər (1,7 faiz) təşkil etmişdir.

Sovet hakimiyyəti illərində Erməni-
standa müsəlman kürdlər əsasən Vedi
(Ararat), Zəngibasar (Masis),
Basarkeçər (Vardenis) rayonlarında və
İrəvan şəhərində yaşayırdılar. Erməni-
standa ayrıca müsəlman kürd kəndi
yox idi. Azərbaycanlı kəndlərində
yaşayan kürdlər əhalinin 10-15
faizindən çoxunu təşkil etmirdilər.
Yezdi kürdlər isə əsasən Ələyəz
(Araqats), Talin, Abaran, Hoktem-
beryan (Armavir), Artaşat, Dilican ray-
onlarında və İrəvan şəhərində
yaşayırdılar.

1988-ci ildə keçmiş SSRİ rəhbər-
liyinin Azərbaycana qarşı qərəzli

mövqeyindən istifadə edən Ermənistan
Respublikası Dağlıq Qarabağ  Muxtar
Vilayətini anneksiya etməyə cəhd
göstərməklə yanaşı, Ermənistan SSR
Ali Soveti sessiyasının məxfi
göstərişinə əsasən, 1988-ci il noyabrın
22-dən 28-dək olan müddət ərzində
azərbaycanlılar yaşayan 22 rayonda
170 sırf və ermənilərlə qarışıq 94
yaşayış məskənləri boşaldılmış,
nəticədə 200 mindən çox azərbaycanlı,
18 min müsəlman kürd, min nəfər rus-
dilli əhali Azərbaycana qovulmuşdur.

Ermənistanın Ələyəz rayonunda
doğulub böyüyən, İrəvan Dövlət Uni-
versitetinin filologiya fakültəsini bitirən,
sonralar İrəvan radiosunun kürdcə ver-
ilişlər redaksiyasında və Ələyəz rayon
komsomol komitəsinin katibi işləyən
İşxan Aslanoviç Ankosi Ermənistanın
müstəqilliyə qovuşmasından sonra
təzyiqlərə tab gətirməyərək
Ermənistanı tərk etmək
məcburiyyətində qalmış və 1993-cü
ildən Krasnodarda yaşayır, “Midiya”
Kürd Milli-Mədəni Muxtariyyətinin
sədri, Kürdüstan Milli Konqresinin üzvü
kimi yezdi kürdlərin hüquqlarının
müdafiəsi istiqamətində fəaliyyətini
davam etdirir. Onun atası Aslan Xudoy-
an uzun müddət yezdi kürdlərin
yaşadığı rayonlarda rəhbər vəzifələrdə
işləmiş, ermənilərin kürdlərə qarşı
diskriminasiyasının canlı şahidi olmuş-
du.

İşxan Ankosi yazır ki, hələ ötən
əsrdə 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin
əvvəllərində Ermənistanda millətçilik
əhval-ruhiyyəsi ən yüksək həddə çat-
mışdı. Millətçilik daha çox Yakov
Zarobyanın Ermənistan KP MK-nın bir-
inci katibi olduğu dövrdə özünü büruzə
vermişdir. Məhz Y.Zarobyanın açıq
şəkildə dəstəyi sayəsində Ermənistan-
da antikürd siyasəti yeridilmişdir. İşxan
Ankosi yazır: “Biz kürdlər praktik olaraq
hər gün, hər saat hakimiyyət dairələri
tərəfindən xalqımıza qarşı yeridilən
diskriminasiya siyasətini hiss edirdik”.
O, daha sonra qeyd edir ki, hələ XX
əsrin 80-ci illərində Ermənistan rəhbər-
liyi kürdlərlə azərbaycanlılar arasında
qarşıdurma yaratmaq siyasəti yerit-
mişdir. Belə ki, kürdlərin kəndlərindən
olan təmsilçiləri Ermənistan KP MK-ya
dəvət edilərək onlara “respublika
ərazisində yaşayan bütün kürdlərin
kompakt ərazidə yaşamaları və hey-
vandarlıqla məşğul olmaları üçün”
onların Amasiya rayonuna köçmələri
təklif edilmişdi. Həmin vaxt Amasiya
rayonunda yaşayan əhalinin 85
faizindən çoxunu azərbaycanlılar təşkil
edirdi. İşxan Ankosi yazır ki, bununla
Ermənistan rəhbərliyi kürdlərin əli ilə
azərbaycanlıların Amasiya rayonundan
sıxışdırılıb çıxarılmasına nail olmaq və
gələcəkdə müsəlman kürdlər ilə azər-
baycanlılar arasında yaratdıqları
düşmənçilikdən istifadə etmək məqsə-
di güdürdü. Məhz müsəlman kürdlərin
Amasiya rayonuna köçməkdən imtina
etmələrindən sonra onları cəzalandır-
maq üçün 1983-cü ildə Ermənistan
hökuməti Ararat vadisində qoyunçu-
luğun qadağan edilməsi barədə qərar
qəbul etmişdi.

(Ardı var)
Nazim MUSTAFA

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin İşlər İdarəsinin Prezident
Kitabxanasının şöbə müdiri, tarix

üzrə fəlsəfə doktoru

XX əsrdə erməni rəsmi dairələrinin kürdlərə qarşı həyata 
keçirdiyi deportasiya, repressiya və terror aktları haqqında
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XVIII yüzilin iкinci yarısında
Qaraçorlu mahalında bir nеçə tayfa
icması və кənd camaatı cəmlənmişdi.
Ən böyüк icmalardan biri Hacısamlı
camaatı idi.

Camaat öz adını Hacı Sam Şadılı-
dan alıb. Bəzi qaynaqlara görə, Hacı
Sam Xorasanda ömür-gün sürüb.
Hacı Samın Hüsən adlı oğlu vardı.
Hüsən Xorasanda, Məşhəd dövrəbə-

rində dünyaya gəlmişdi. Hеyvandar-
lıqla məşğul idi. Müqəddəs Məккəyi-
Müкərrəmi ziyarət еtmişdi. Hacı
Hüsənin Şirin bəy adlı oğlu vardı.
Şirin bəy Məşhəd civarında dünyaya
göz açmışdı. Yекəlib, yеtman igid
olandan sonra, tayfa-toluğunu (10
ailədən ibarət Babadünlü tayfasını)
başına yığıb, Qarabağa üz tutmuşdu.
Ilк dəfə Ərdəşəvə və Vağazin torpaq-
larında binələmişdi. Zorкеşişdə məs-
кunlaşan qеyri-müsəlmanlar Şirin
bəyin tayfasına кorluq vеrmiş, mal-
hеyvanını otlağa buraxmamışdı.

Sonda Şirin bəy camaatı başına
toplayıb, zorкеşişliləri qovub-çıxar-
mışdı. Кöməyə gələn Gəvənli tayfası-
na xеyli torpaq ayırmışdı. Nadir şah
Qırxlı-avşarın ölümündən sonra Şirin
bəyin qohumu Qasım da uruğ-turuğu-
nu toplayıb, Qaraçorlu mahalına gəl-
mişdi. Şirin bəy ona Kürdhacı torpağı-
nı tuş vеrmişdi. Qasımuşağından

sonra Qaraçənli tayfası bu yurdda
məsкunlaşmışdı. Qaraçənlilərin ilк
düşərgəsi Bazardüzü idi.

Hacısamlı camaatı Qarabağ xan-
lığının siyasi yaşamında mühüm rol
oynamışdı. Rus-Iran savaşlarında
fəal iştiraк еtmişdi. Gah ruslara, gah
da iranlılara кöməк еtmişdi. Hacısam-
lıların Qacar ordusuna кöməyi haq-
qında tarixçi Mirzə Yusif Qarabaği

“Tarixi-Safi” adlı əsərində yazır: “Bir
tərəfdən qızılbaşlar, digər tərəfdən
Hacısamlının кürdləri və qеyri türкlər,
еləcə də günəşin istisi, yolların çətin-
liyi, əyri-üyrülüyü ruslara manе
olduğu üçün qalaya gələ bilmədilər və
batalyonu suya çatdıra bilməyib,
dağıldılar. Bəziləri qətl olundu və bir
hissəsi də əsir düşdü…” (Bax: Qara-
bağnamələr, 2-ci кitab, Baкı, “Yazıçı”,
1991, səh.)

Ibrahimxəlil xan haкimiyyətinin
son dönəmində Qaraçorlu tayfasını,
Hacısamlı camaatını oğlu polкovniк

Xanlar ağaya tapşırmışdı.
Qaraçorlu еlini savaşlara Xanlar
ağa aparırdı.

Tarixçi Mir Mehdi Xəzani “Кita-
bi-tarixi-Qarabağ” adlı əsərində
Xanlar ağanın Qaraçorlu еlinə
başçılıq еtməyindən dəfələrlə
bəhs еtmişdir. Tarixçi yazır: “Xan-
lar ağa öz müqərribi və ixtiyarı
olan Əhməd ağa ilə Qaraçorlu və
Hacısamlı кürdlərinin mahalına
daxil olub…” Başqa bir yеrdə
yazır: “…Xanlar ağa dəxi öz
ixtiyarında olan Hacısamlı və
Sultanlı xalqının atlı və piyadəsi-
nin cəm еdib…” (Bax: Qarabağ-
namələr, 2-ci кitab, Baкı, “Yazıçı”,
1991, səh.).

1823-cü ildə Hacısamlı
camaatı: Vеrgiödəyənlər: 132
tüstü, ödəməyənlər: Sultan Əli-
məhəmməd bəy 1 tüstü, onun
qohumları məaf 4 tüstü, rəiyyət-
ləri qеyri-müsəlman 6 tüstü,
кasıb 12 tüstü, molla 2 tüstü,
çavuş və onbaşı 1 tüstü.

Hacısamlı camaatının bir hiss-
əsi Mеhdiqulu xan Cavanşirə
bağlı idi. Bu oba XIX yüzilin
önündə, 1827-ci ildə 60 tüstüdən

ibarət idi. Obada Rövşənin (Molla
Şərif, Abbas, Tanrıvеrdi, Şahbaz),
Hüsеynin (Haqvеrdi, Allahvеrdi, Xıdır,
Hüsеynşah, Həsən), Bağırın (Xəlil,
Cəlil, Mеhdi), Əli bəyin (Imamqulu
bəy, Vəli bəy, Bayram bəy). Xəlilin
(Məmmədəmin, Tanrıvеrdi), Tərlanın
(Iman, Məmməd), Hacıxanın (Həsən,
Fətəli), Cəfərin (Bayram, Sülеyman),

Xudavеrdinin (Tanrıvеrdi, Məmməd),
Qələndər (Allahvеrdi, Imamvеrdi,
Şahvеrdi) uşaqları dövran кеçirirdilər.

1827-ci ildə Hacısamlı camaatının
bir bölüyünün başçısı Həsən Qələn-
dər oğlu idi. Onun yanında əslən
Dilağardalı Məmmədqasım Xələf oğlu
(1787-?), arvadı Nisə, oğlu Allahvеrdi
və qızı Güllü ilə olurdu.

Hacısamlı camaatı bir nеçə tayfa-
dan ibarət idi. Bu tayfalar: qası-
muşağı, qarabayramlı, əhməduşağı,
qaraçənli... Hacısamlı camaatı
Gəvənli, Babadünlü, Babadün,
Qaraçənli-Alaqaya, Qaraçənli-Кüm-
bəzli, Qasımuşağı (Кürdhacı), Əhmə-
duşağı (Rəsullu), Namlı (Lələbağırlı),
Qarabayramlı, Ərdəşova, Pircahan,
Piçənis, Vağazin və Şəlvə adlı кənd-
lərdən ibarət idi. Qasımuşağı tayfası
Кürdhacı, Şamкənd, Birinci Çorman,
Iкinci Çorman, Ələкçi, Bozdoğan,
Piçənis, Bülövlüк şеnliкlərini salmış-
dılar. Qarabayramlı tayfası Şəlvə,
Qabaqtəpə-Daşlı, Кalafalıq-Daşlı,
Canıbəyli, Narışlar, Vəlibəyli, Budaq-
dərə, Imanlar, Hacıxanlar, Qovuşuq,
Dambulaq-Sеyidlər, Кaha, Pircahan,
Alpout, Qoşasu, Alıqulular кəndlərini
yaratmışdılar. Əhməduşağı tayfası
Hətəmlər, Muncuqlu-Rəsullu, Кorca-
bulaq, Taxtazavod yaşayış məntəqə-
lərini bina еtmişlər. Qaraçənli tayfası

Qorçu, Qarabəyli, Zağaaltı, Lölə-
bağırlı, Əriкli, Güləbird və başqa
yaşayış məntəqələrinin əsasını, ilк
daşını qoydular. Babadünlü tayfası
Bülüldüz, Ipəк şеnliкlərinin bünyadını
qoydular.

XIX yüzildə Qarabağda oğruluq
qoçaqlıq, qəhrəmanlıq sayılırdı. Qarət-
lə sonuclanan xanlıq savaşları bitmiş,
silahlar yеrə qoyulmuşdu. Dəliqanlılar
özlərini yеni atıb-tutmaq, vurub-çap-
maq mеydanı olan qaraoğurluqda
sınayırdılar. Bu dönəmdə Hacısamlı
cavanları da qaraoğurluğa qurşanmış-
dılar. Ünlü şair Qasım bəy Zaкir yazır-
dı:
Səfiкürdi, Hacı Samlı, Кolanı,
Tutarlar, soyarlar dalda qalanı,
Viran olsun görüm Doyranbasanı,
Еvdə yatan yoxdu, qarışıb papaq.

Hacısamlı camaatının bir hissəsi-
nin yiyəsi isə Xanlar ağa Ibrahimxəlil
xan oğlu Sarıcalı-Cavanşir idi. Xanlar
ağa 1831-ci ildə varissiz vəfat еtdiy-
indən camaat qardaşı Əhməd xana
qaldı. Əhməd xanın oğul övladları
hələ sağlığında tələf olduğundan qızı
Biкə ağaya dövr еdildi. Biкə ağa
gеnеral-lеytеnant Həsən bəy Ağala-

rovla ailə qurmuşdu. Davud ağa adlı
oğlu, Mariya xanım adlı qızı vardı.
Davud ağa Həsən bəy oğlu 1864-cü
ildə Tiflis şəhərində doğulmuşdu.
Əhməd xan həm dini, həm də höкu-
mət qaydası ilə onu varisliyə götür-
müşdü. Şuşada yaşayırdı. Əhməd
xanın ona ayırdığı mülкü idarə еdirdi.
Sonra Sanкt-Pеtеrburq şəhərinə
кöçdü. Milis praporşiкi rütbəsi vardı.
Davud ağa 14 yanvar 1890-cı ildə
vəfat еdib. Davud ağa Natalya Iosi-
fovna Boyкo adlı xristian qızla еvlən-
mişdi. Övladı olmadı. Mariya xanım
Tiflis şəhərində dünyaya gəlmişdi.
Böyüyəndən sonra xristianlığı qəbul
еdib (Mariya Alекsandrovna) polкov-
niк Fon-Кruzеnştеrnlə həyat qurmuş-
du. Hacılı camaatının torpaqlarının
vеrgisini Natalya Boyкo və Fon-Кru-
zеnştеrn toplayırdı. Hacısamlı mahalı
XIX yüzildə Alxaslı, Vağazin, Кalafa-
lıq, Bozgünеy, Ağcayazı, Ardıclı,
Nurəddin, Fərraş, Кorcabulaq, 1-ci
Tığıq, 2-ci Tığıq, Qorçu, Zağaaltı,
Oğuldərə, Qoşasu, Alpout, Bülövlüк,
Daşlı, Vəlibəyli, Narışlar, Hətəmlər,
Кaha, Кürdhacı, Əriкli, Hacısamlı,
Piçənis, Xaçınyalı, Güləbird, Pirca-
han, Əliqulu, Qaraçanlı, Təzəкənd,
Ərdəşəvə, Haqnəzər, Qozlu, Fingə,
Bülüldüz, I Ipəк, Ayıbazarı, Hoçaz,
Şamкənd, Кöhnə Çorman, Bozdoğan,
Ələкçi, Nağdalı, Şəlvə, Qovuşuq, Zor-
кеşiş (Hacıxanlar), Budaqdərə, Iman-
lar кəndlərini yaratdılar.

1905-1906-cı illərdə Hacısamlı

camaatı еrmənilərə qarşı qəhrəman-
lıq göstərmişdi. Mir Möhsün Nəvvab
yazır: “Başqa bir yerdə, yəni Hacı-
samlı və Piçanlı kürdləri toplaşaraq
Gorusun Xənəzək kəndinə hücum
etdilər. Ermənilərin qabaqcadan gör-
dükləri tədarüklərinin çox olmasına
baxmayaraq, müsəlman kürdlərin bu
qəfil hücumundan karıxaraq bilmədi-
lər nə etsinlər. Müsəlman kürdlər
onların çaşqınlığından istifadə edərək
bir tərəfdən kəndin evlərinə od vur-
mağa başladılar. Beləliklə, onlar 20
evi yandırdılar. Evlərin alovu və
müsəlman kürdlərin nərələri göylərə
yüksəlirdi. Ermənilər bu hücumun
qarşısında davam gətirə bilməyib
qaçmağa başladılar. Beləliklə, Xənə-
zək kəndində 20 nəfər erməni öldü-
rüldü. Müsəlmanlar əldə etdikləri
qənimətləri özləri ilə kəndə gətirdilər”.
Hacısamlı camaatı tarixən qoçaq,
qəhrəman bir toplum olub.

Mənbə
Ənvər Çingizoğlu, Hacısamlı

camaatı, “Soy” dərgisi, Bakı, 2009.
Ənvər Çingizoğlu. Qaraçorlu

mahalı. “Soy” dərgisi, 1 (27), Bakı,
2009. səh.97-106.

Zəngəzurun Hacısamlı camaatı



I rakl ı  l ider ler in Bağdat ' ta  of is  
talebine Başkan Barzani'den şart!

Kurdistan Başkanı Mesut Barzani'nin Irak’ın başken-
ti Bağdat ve Necef’teki temasları sırasında Iraklı lider-
lerin Başkan Mesud Barzani’den Bağdat’ta bir ofis
açmasını istediği belirtildi. Irak’ın başkenti Bağdat’ta
siyasi liderlerle yoğun görüşmeler gerçekleştiren
Başkan Mesud Barzani, Necef’te de Sairun Koalisyonu
lideri Mukteda Sadr ile bir araya geldi.

Görüşmelerde Başkan Barzani’nin Erbil ile Bağdat

arasında bütçe sorununun yanı sıra 140’ıncı maddeyle
ilgili sorunların en kısa zamanda çözülmesini istediği
kaydedildi. Yerel kaynaklardan edinen bilgilere göre,
Bağdat'ı ziyaret eden Kurdistan başkanı Mesud Barzani
Iraklı liderleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Iraklı liderlerin
başkan Barzani'den Bağdat’ta ofis açması talep edildi.
Erbil ile Bağdat arasındaki diğer sorunlarında görüşmel-
er sırasında masaya yatırıldığı ifade edildi. Nerina Azad

H i n d i s t a n l ı  f i r m a l a r d a n  
Kürdistan'a ekonomik açılım

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil
Xeyat, önümzdeki hafta 30 Hindistanlı üretici frmanın
Kürdistan Bölgesi’ne gelerek bir dizi yatırım yapacağını
söyledi. KDP.İnfo’ya konuşan Erbil Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Dara Celil Xeyat, “Bu hafta içerisinde 30
Hindistanlı firma bir dizi yatırım yapmak üzere Kürdistan
Bölgesi’ne geliyor. Hindistanlı firmalar ile yapacakları
yatırımlara ilişkin bir dizi görüşmelerimiz olacak” dedi.

Kürdistan’a gelmesi beklenen firmaların dünyaca
tanınmış ve uluslararası düzeyde yatırımları olduğunu
söyleyen Dara Celil Xeyat, “Hindistan birçok düzeyde

gelişkin bir ülke. Ülkemize yatırım yapmaları çok önem-
li” ifadelerini kullandı.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil
Xeyat, Hindistanlı firmaların, Kürdistan’daki ekonomik
geleceği gördükleri için bölgeye yatırım yapmayı tercih
ettiklerini sözlerine ekledi. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Dara Celil Xeyat sözlerini şu şekilde son-
landırdı: “IŞİD savaşının son bulması ve ekonomik krizin
aşılması ile birlikte dış ticaret hacminde artış yaşanıyor.
Bağdat ile Kürdistan Bölgesi arasındaki sorunların
çözülmesi ile birlikte yabacı sermayenin daha fazla
Kürdistan’ı tercih edeceğini tahmin ediyorum.”

Hindistan, 2016 tarihinde  Kürdistan Bölgesi’nin
başkenti Erbil’de başkonsolosluk açmıştı.   Nerina Azad

ABD'den Rojava'da bir  
hamle daha... 400 Asker!

ABD’nin Batı Kürdistan (Rojava) ve Suriye’de IŞİD’e
karşı mücadele müttefik güç olarak gördüğü Demokratik
Suriye Güçleri’ne(DSG) destek amacıyla bölgeye 400
asker göndereceği bildirildi. ABD’nin kara kuvvetlerine
bağlı seçkin Marenz birliklerinden 400 askerin Batı
Kürdistan'a gönderileceği öne sürüldü. Suriye iç
savaşından buyana ABD’nin ilk defa Marenz askerlerini
bölgeye gödereceği bildiriliyor. Amerika’da yayın yapan
Los Angeles Times Gazetesi’nde yer alan haber göre,
ABD’nin Batı Kürdistan'a göndereceği askeri birlikler
SDG’nin IŞİD’e karşı operasyonlarında top ve füze kul-
lanımı konusunda destek olacak.   Öte yandan ABD
Savunma Bakanı Yardımcısı Eric Pahon, sözkonusu
haberi reddederek, uluslararası koalisyonun bu şeilde
bir talebinin olmadığını söyledi.                 Nerina Azad
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Irak Parlamentosu  Şii  Parla-
menter Selim Şevki, Başkan
Barzani’nin Bağdat ve Necef
ziyaretlerinin ‘kutsal’ olarak tanım-
layarak, bu ziyaret sayesinde Erbil
ile Bağdat arasındaki dar boğazın
aşılacağını ve sorunların çözüle-
ceğini dile getirdi. BasNews’e
konuşan Amar Hekim’in başkan-
lığındaki Hikmet Listesi Parla-
menteri Selim “Başkan Barzani’nin
ziyareti Bağdat ile Erbil arasındaki
tüm kargaşa ve dar boğaz aşıla-
caktır. Sorunlar çözülecektir. Bu
yüzden bu ziyaret, kutsal bir
ziyarettir” dedi.

Selim Şevki görüşmelerde dile
gelen konulara ilişkin ise şunları
belitti: “Benim edindiğim bilgilere
göre merkezi hükümetin 140’ıncı
madde ve ona bağlı alt başlıkların
aktifleştirmesi için bir çaba var.
Ayrıca Kerkük kentinin kentte

yaşayan bileşenler tarafından
idare edilmesi için karar alındı.”  

Şii Parlamenter Anayasa’ya
göre Peşmerge Güçleri’nin Irak
Savunma Bakanlığı’na bağlanması

Adil Abdlmehdi’nin Irak Genel
Komutanı sıfatı ile Peşmerge Güç-

leri’nin Kürdistan İdaresi Dışındaki
Kürt Bölgeleri’ne dönmesi kararı
vereceğini ileri sürdü.     BasNews

Irak’ın başkenti Bağdat ve
Necef’teki temasları sırasında Irak-
lı liderlerin Başkan Mesud

Barzani’den Bağdat’ta bir ofis
açmasını istediği belirtildi. K24’ün
edindiği bilgiye göre, Iraklı liderle
görüşmeleri sırasında Başkan
Mesud Barzani’den Bağdat’ta ofis
açması talep edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta siyasi
liderlerle yoğun görüşmeler
gerçekleştiren Başkan Mesud

Barzani, Necef’te de Sairun Koal-
isyonu lideri Mukteda Sadr ile bir
araya geldi.

Görüşmelerde Başkan Bar za -
ni’ nin Erbil ile Bağdat arasında
bütçe sorununun yanı sıra 140’ıncı

maddeyle ilgili sorunların en kısa
zamanda çözülmesini istediği
kaydedildi.

Erbil ile Bağdat arasındaki
diğer sorunların da görüşmeler
sırasında masaya yatırıldığı ifade
edildi. Perşembe günü Bağdat’ı
ziyaret eden Başkan Barzani, Irak
Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak
Parlamentosu Başkanı
Muhammed Halbusi, Irak
Başbakan Yardımcısı Fuad
Hüseyin, Fetih Koalisyonu lideri
Hadi Amiri, Irak Eski Başbakanı
Nuri Maliki ve Ata Grubu lideri Falih
Feyyaz ile görüştü.  Cuma günü
ise, Sairun Hareketi lideri Mukteda
Sadr,Irak Türkmen Cephesi
Başkanı Erşad Salihi, Irak eski
Başbakanı Haydar Abadi, Arap Kon-
gresi Başkanı Salih Mutlak, Hikmet
Hareketi lideri Ammar El Hekim’le
bir araya geldi.            Nerina Azad

HDP Eş Genel Başkanı Pervin
Buldan, Kürdistani partilere çağrı-
da bulunarak, “Güç birliğinin dışın-
da kalmak ağır bir vebaldir. O yüz-
den bence yol yakınken herkesin
bu güç birliğinin içinde olması
elzemdir” dedi.

Rûdaw'a konuşan Pervin Bul-
dan, Türkiye’nin yanı sıra Orta-
doğu’da özellikle dünyanın her
yerinde Kürt halkının yaşadığı her
türlü kazınma yönelik bir salıdır
konsepti olduğunu belirterek, “Bu
konsept karşısında Kürt halkının
birlik ve beraberliği önemlidir”
ifadelerini kullandı. Kürdistani par-
tilerle toplantılar ve görüşmeler
gerçekleştirdiklerini dile getiren
Buldan şunları söyledi: Bu dönem
açısında Kürdistan’dan bölgede ve
burada kayyumların atandığı yer-
lerde ve bu kadar Kürt halkına
yoğun saldırıların yaşandığı bir
dönemde, Kürt halkının partiler

ayrı bile olsa, sonuçta bir araya
gelmesi, ortak bir görüntü vermesi,
bir güç birliğini ortaya çıkarması
bizler için çok anlamlı ve önemlidir”

“Sadece seçim çerçevesinde
yaklaşmıyoruz” diyen HDP Eş
Genel Başkanı şöyle devam etti:

“Elbette seçimler bunun bir
gerekçesidir, bir vesilesidir. Ama
bizim için esas olan, önemli olan
geleceğe dair Kürt halkının ulusal
birliği meselesidir. Çünkü çok
yoğun saldırılar var Kürt halkına
karşı. Sadece Türkiye’de değil
Ortadoğu’da özellikle dünyanın her

yerinde Kürt halkının yaşadığı her
türlü kazınma yönelik bir salıdır
konsepti var. bu konsept karşısın-
da Kürt halkının birlik ve beraber-
liği önemlidir. Biz genel olarak
aslında çalışmalarımızı bu yönde
yapıyoruz, bu anlamda sürdürüy-
oruz.  Tabiki seçimler süreçlerin bir
vesilesi olarak da önümüze çıka-
biliyor. Bu anlamda da önümüzde-
ki günlerde bu görüşmelerin
devam edeceğini belirtmek isterim”

Kürdistani partilere çağrıda
bulunan sözlerine şunları ekledi:
“Çağırımızı çok yaptık. En çok bu
dönem birlik ve beraberliğe ihtiyaç
var. Bu görüşmelerin dışında kalan
herkesin bir kez daha düşünmesi
gerektiğini özellikle belirtmek ister-
im. Bu güç birliğinin dışında
kalmak ağır bir vebaldir. O yüzden
bence yol yakınken herkesin bu
güç birliğinin içinde olması
elzemdir.”                   Nerina Azad

Irak'ta yeni kabinenin sekiz ismi hala netleşmiş
değil. Ancak Kürtler iki bakanlık daha almayı planlıyor.

Abdulmehdi’nin yeni kabinesinin 22 bakanından
14'ü parlamentonun onayından geçmiş ve ardından
yemin etmişti. Kulislerde henüz belirlenemeyen 8
bakanlıktan ikisinin Kürtlere verileceği ve Kürt parti-
lerin kendi aralarında anlaştığı konuşuluyor. Daha
önce 2 bakanlık alan Kürdistan Demokrat Partisi’nin

(KDP) diğer 2 bakanlığı da almasına kessin gözüyle
bakılıyor. Ancak hala Sunniler Savunma Bakanlığı,
Şiiler de İçiçleri Bakanlığı konusunda kendi aralarında
anlaşmış değil.   Mevcut durumda hala Savunma, İçiş-
leri, Milli Eğitim, Planlama, Göç ve Mülteciler, Adalet,
Kültür ve Yükseköğretim Bakanlıkları vekaleten
yönetiliyor. Önceki kabinede de Göç ve Mülteciler ile
Kültür Bakanlığı Kürtlere aitti.                Nerina Azad

Şii Parlamenter: Barzani'nin ziyareti Bağdat
i le  Erb i l  aras ındaki  sorunlar ı  çözecek

Iraklı liderler Başkan Barzani’den ne istedi?

HDP’den Kürdistani partilere çağrı

Bağdat'ta önemli gelişme... 2 Bakanlık daha Kürtlere verilecek!



Berhem Salih j i  nişkewe 
çima serdana Îtalyayê kir?

Bê ku ti daxuyaniyek pêşwext û bangeşeyek çape-
meniyê ya berfireh derbarê serdana serokkomarê Iraqê

Berhem Salih de bê kirin, şeva borî ji nişkewe ber bi
Îtalyê ve çû. Ofîsa serokkomarê Iraqê ragehand ku
Berhem Salih dixwaze beşdarî li kongreya bi navê ‘’Di-
aloga naverastan’’ bike, lê di wê kongreyê de serokê ti
welatekî beşdar nabe, tenê serokê Îtalyayê beşdar e, ew
jî ji ber kongre li Îtalyayê pêktê beşdariyê dike.

Li gor zanyariyên BasNewsê Berhem Salih piştrast
bû ku hemû rêveberên payebilind ên Iraqê dê
pêşwaziyê li Serok Barzanî û şandeya li gel bikin û dê
serdana wî jî bandoreke mezin bike. Herwaha ji ber ku
Serok Barzanî naxwaze Berhem Salih pêşwazî li wî
bike, ji ber wê jî bi awayek lezgîn Bexdayê derket, ku bi
ti awayekî vala dernekeve. Vê derbarê de parlamenterê
PDKê yê berê yê parlamentoya Iraqê Şaxewan Ebdula
ji BasNewsê re ragehand: ‘’Berhem Salih li gel Serok
Barzanî ti giringiyek wî tineye. Ji ber li gel Serok Barzanî
Berhem Salih ji bo wergirtina payeya serokkomariya
Iraqê xeletiyek mezin kiriye, bûye sedemê parçebûna
nav mala kurd û wisa kiriye ku xelkên din bi sivikî li
îstîqaqê kurdan binêrin.’’                                BasNews
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Serokomar  peywendiyên  d i  
navbera Êraq û Tûnis ê nirxand

Serokkomar ê Êraq ê D.Berhem Salih li avahiya xwe
ya li paytexta Îtalyayê pêşwazî li serok ê tevgera Nehda ya
Tûnisî Raşid Genoşî û hejmarek ji endam perlaman a

Tûnisî kir. Her weha di hevdîtin ê de Genoşî pîrozbahî li
D.Berhem kir ku wek serokkomar hate hilbijartin û hêviya
serkeftina wê di erk de kir û piştre destnîşan li ser
pêwîstiya bihêzkirin têkiklî û peywendiyên di navbera
herdu welatan de kir ku di xuzmeta Gel de be. PUKmedia

Li Wan ê oparesyonên 
girt in ê dewam dike

Operasyonên qirkirina siyasî yên rejîma AKP’ê vê sibê
li Wanê dewam kir. Li Wanê polîsan bi ser pîrozbahiya
Roja Mamosteyan ku dewleta Tirk pîroz dike, bi ser
mamosteyên zimanê Kurdî de girtin.

Di operasyonên qirkirina siyasî de, Rêveberên DÎSA-
DERê Dîlber Akin, Mizgîn Fendîk, Naîm Ozden, Şeket Acar,
Celal Sogûk, xebatkara rojnameya Yenî Yaşamê Şukran
Erdem destgîr kirin. Li navçeya Çatakê jî Derhat Bartû,
Ramazan Îtalh û Çeksdar Kiye û Xebatkara Meclîsa Ciwanan
a HDP’ê Eylem Cengîz jî hatin destgîrkirin. Xebatkara rojan-
meya Ozgur Yaşam Mizgîn Fendîk jî di çarçoveya heman
dosyayê de li Îzmîrê hate destgîrkirin.                  PUKmedia

Serokê navenda çavê kurd a
pêşxistina siyasî di analîzek de,
derbarê serdana serok Barzanî ya

Iraqê de kir û li gor wî di wê ser-
danê de wek dagirkerekî danûs-
tan li gel Iraqê hatiye kirin.

Çavdêrê siyasî û serokê
navendî ya Çavê Kurd a Pêşx-
istina Siyasî di analîzek de
Meşxel Kewlosî di malpera fermî
ya heman navendê de belav kir
û ragehand, çapemeniya kurd

analîzek baş li ser serdana
serok Barzanî nekirine, tenê bo
berjewendiya partiye ew nûçe

veguhestine.
Meşxel Kewlosî ragehand, ser-

dana serok Barzanî serdaneke
siyasî bû û wek di mijarên hevdîti-
nan de jî diyar dibe, çend pirsekî
giring ên girêdayî Kurdistanê
hatine gotûbêj kirin. Ew jî pêktên
ku ‘’Vegera Pêşmerge bo
navçeyên dagirkirî yên Kurdis-

tanê, herwaha meseleya bicîhanî-
na madeya 140 a destûra Iraqê ya
mayînde.’’

Li gor heman çavdêrê siyasî di
serdanê de ‘’Iraq wek dagirkerekî
danustan li gel hatiye kirin. Ji bo
wê jî daxwaza vegerandina axê lê
hatiye kirin. Ji ber madeya 140
eger bê bicîh anîn, herî dawiyê de
dê vegerandina Kerkûkê ya ser bi
Kurdistanê ve dê bi dawî bibe.

Meşxel Kewlosî dibêje ew
kesên ku rexne li wê yekê digrin
ku Barzanî rêveberiya referandû-
ma serxwebûan Kurdistanê kir û
naha wegeryaye Bexdayê, ji ruhê
siyasete tênagehin. Ji ber siyaset
kirin ew e ku li kûderê berjewendî
hebe dest bavêjiyê, ne ew e li
kûderê berjewendî hebe tu bi hes-
tan tevbigerî.’’ Kewlosî serdana
Barzanî ya Bexdayê wek taktîkek
siyasî yê siyasetê ve geheştina
armancên bilind ên stratejik
pênease dike û radigehîne ku:
‘’Bo xwe gehandina armancên
bilind ne merce ku xwe bi yek tak-
tîkekî ve girê bidî.’’        BasNews

Mamostayê Zankoya Silê-
maniyê Profesorê cîgir Dr. Keywan
Azad serdana serok Barzanî ya
Bexdayê wek serdaneke siyasî ya
giring û çarenivîssaz pênase kir û
got di wê serdanê de Serok
Barzanî dê peyama gelê kurd bige-
hîne kabîneya Adil Ebdulmehdî.

Dr. Keywan Azad ji BasNewsê
re ragehad, serdana Serok Barzanî
ya Bexdayê piştî ava bûna
kabîneya Adil Ebdulmehdî ser-
daneke siyasî ya pir giring û
çarenivîssaz e û dê destkevtên wê
hebin. Ji ber ‘’Destpêka qonaxeke
nû ya di navbera herêma Kurdis-
tanê û Bexdayê ye.’’ Herwaha got:
‘’Dema ku referandûma serxwebû-
na Kurdistanê hat kirin, ne ji bo wê
bû em rasterast serxwebûnê rage-
hînin, ji bo wê referandûm hate
kirin ku di qonaxên pêşerojê de em
bigehin armancên referandûmê
bû.’’

Herwaha got: ‘’Serok Barzanî
yek ji kesayetên karizmatik û mezin
ê herêma Kurdistanê ye. Bê
guman dema serdana Bexdayê

dike, peyama wê yekê dê bigehîne
Iraqê ku kurd û pêkhateya siyasî ya
herêma Kurdistanê wek xwe maye,
eger hikûmeta nû ya Iraqê ne
hikûmeteke teknokrat be, yan
daxwazên gelê kurd dabîn neke,
em wek herêm hemû mafê rewa
yên gelê kurd dê pêdeçûnê lê bikin
û dê helwêstê me hebe.’’

Mamostayê zankoyê ragehand

naha payeya serokê herêma Kur-
distanê hatiye cemidandin, lê
‘’Serok Barzanî bi xwe kesayetek
siyasî ya mezin û bi bandor a vî
welatiye û piştî koça dawî ya Mam
Celal, naha Barzanî kesayeta
yekem a herêma Kurdistanê ye û
hemû welatên Ewropayê Barzanî
wek kesayetekî bi bandor a siyasî
ya kurdan dizanin.’’        BasNews

Berpirsekî PDKê dibêje, me ji YNKê re gotiye di
kabîneya nû ya hikûmetê de dê du cîgirên serokê
hikûmetê hebin, vêca yan posta serokatiya parla-

mentoyê werbigirin yan jî cîgirekî serokê
hikûmetê. Berpirsê liqa 16 ya PDKê Bilind Îsmaîl ji
BasNewsê re got, di civîna YNK û PDKê de YNKê
daxwaza postên serokatiya palamentoyê û cîgir-

tiya serokê hikûmetê kiribû, her wiha daxwaz
kiribû tenê cîgirekî serokê hikûmetê hebe. Bilind
Îsmaîl her wiha got, PDKê jî ji YNKê re gotibû ew
dikarin posta serokatiya parlamentoyê werbigirin
lê di kabîneya nû de dê du cîgirên serokê
hikûmetê hebin.

Wî berpirsê PDKê da zanîn, PDKê ji YNKê re
gotiye hûn dikarin bi qasî giraniya xwe daxwaza
postan bikin, ji ber ku partiyên din jî dixwazin beşdarî
hikûmetê bibin. YNK yan lazim e serokatiya parla-
mentoyê werbigire yan jî cîgirekî serokê hikûmetê. Li
gorî agahiyên wî berpirsê PDKê, Gorran razî bûye
beşdarî hikûmetê bibe û got, lê li ser çawaniya beş-
dariyê hîn biryar nedaye. Tiştekî normal e eger cîgirekî
serokê hikûmetê bibe pişka Gorranê. Berpirsê liqa 16
ya PDKê ragihand, civîn û gotûbêjên pêkanîna
hikûmetê dê vê heftiyê dest pê bikin.          BasNews

Çavdêrekî siyasî: Serdana Barzanî taktîkek
siyasiye bo xwe gehandina armancên bilind!

Mamostayek Zankoya Silêmaniyê: Serdana
Serok Barzanî ya Bexdayê çarenivîssaz e!

PDK: Me ji YNKê re gotiye yan serokê parlamentoyê 
y a n  j î  c î g i r e k î  s e r o k ê  h i k û m e t ê  w e r g i r i n
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Şêwirmendê Encûmena Asayişa
Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî
ligel parlamenterên fraksiyon PDKê
civiya û di wê civînê de daxwaz ji

wan kir ku xizmeta Pêşmerge û mal-
balên şehîdan bikin û jiyana wan
xweş bikin.

Îro Çarşema 21.11.2018 Şiwêr-
mendê Encûmena Asayişa Herêma
Kurdistanê Mesrûr Barzanî li gel
firakisyona PDKê ya li Parlamentoya
Kurdistanê civiya û daxwaz ji parla-
menterên PDKê kir ku li gor baw-
eriya ku xelkê bi wan daye, tev
bigerin.

Di civînê de Mesrûr Barzanî hev-
dem li gel pêşkêşkirina
pîrozbayiyan, çend şîret jî pêşkêşî
parlamenteran kir û balkêşande ser
encamên herdû hilbijartinên Parla-
mentoya Iraqê û Parlamentoya Kur-

distanê û ragihand ku, rêjeya zêde
ya dengên PDKê dengvedana kar û
bername û xelata xelkê ye bo
bernameyên siyasî, abûrî û civakî

yên PDKê û got: “Ev yek ciyê serfi-
raziyê ye li cem me û pişta me bi vê
baweriya han germ e.”

Di berdewamiya gotinên xwe de
Mesrûr Barzanî behsa erkên parla-
menteran kir û ragihand ku erkên
gelek giran li ser milê we ye, ji ber ku
pêwîst e di vê xola niha ya parla-
mentoyê de pergalek were bicîhkirin
ku xizmeta Kurdistaneke bihêz bike
û got: “Mezintirîn soz jî rastgoyî ye.”

Mesûr Barzanî di beşeke din ji
axaftinên xwe de behsa jiyana
Pêşmerge û malbetên serfiraz ên
şehîdan kir û anî ziman ku pêwîst e
di vê xolê de karên zêdetir bo xweşî
û asûdeyiya jiyana Pêşmerge û der-

mankirina birînên malbetên şehîdan
bikin û got: “Divê ev babeta han di
ewleviyeta karên we debe, ev yek ne
xêrkirine lê belê jiber wê yekê ye ku
Pêşmerge sedemê man û berde-
wambûna gelê Kurdistanê ye û ev
yek jî pirensîbeke mayinde ye.”

Mesrûr Barzanî behsa rêbaza
Barzanî kir ku lêbûrîn, hevûdu
qebûlkirin, yekdengî û bihevre jiyana
aştiyane ye û tekez kir ku pêwîst e
hûn nûnerê rastîn ên daxwaz û pêdi-
viyên xelkê û bîr û bawer bin.

Mesrûr Barzanî di beşeke din ji
gotinên xwe de behsa erkên
tevahiya aliyan kir û ragihand: “Em
hemû bi hevre xwediyê Kurdistanê
ne. Pêwîst e hewl were dayîn bo
jinavbirina çanda cudakirina
welatiyan û desthilatê û divê karê
me razîkirina xelkê be ne razîkirin
filan û filan be.

Mesrûr Barzanî got: “PDK
tevgereke cemawerî ye bo bidestx-
istina maf, jiyaneke baş û xweşgoz-
eranî bo gelê Kurdistanê.”

Di wê civînê de herwiha Mesrûr
Barzanî behsa dadweriya civakî kir û
ragihand ku pêwêst e derfetên yek-
san û hevbeş bo her kesî bêyî cud-
atî werin afirandin û lazim e weke
desthilata zagonsaziyê û çavdêrîkiri-
na desthilata cîhbicîhkar di tevahiya
karên xwe de ligel tevahiya parla-
menter hevahengî bikin jiber ku ew
cihê ku tê de ne Parlamentoya hemû
Kurdistanê ye û bi dengê xelkê Kur-
distanê hatiye damezrandin û
emanetek e li ser milê we. KDP.info

Brader Mûsiki ji eşîra Pencî-
nara ji bavikê Mûsika ye. Loma
paşnavê xwe Mûsikî ye. Ew sala
1958an li gundê Mûsika bi ser
Mêrdînê ve hatîye dinyaye.

Bavê wî dengbêj bû. Perw-
erdeya xwe ya civakî u stranbêjî
li civata bavê xwe pêk hatîye.

Li Yatili Bölge Okulu 8 salan û
li kolêja Wanê jî 4 sala xwendîye.
Li bajarê Wanê jiber stranên
Kurdî 3,5 li zindanê ma ye. Sala
1979an ji Wanê surgunî Konya
bû. Sala 1980 ji Konya jî surgunê
bajarê Çankiri yê bû ye. Dibistan
ne qedandîye.

Çendsalan xwe veşartîy,e lê
bê çare maye û derketîye der-
veyî welatê xwe.

Serê 32 salan in, tevî zarokên
xwe li Hollanda dijî.

Piştî qedexeya 18 salan ji
hemwelatîya Turkîye hate
derkirin û rê jêre vebû kû here
welat.

Bi sedan konsert li welat da
ye. Piştî 18 salan cara yekem hat
li Mêrdînê konsertek mezin da.
Ev çend sal e niştecihê bajarê
Hewlêrê paytexta Kurdistanê
ye…

Dilgeşî, lê herweha afirand-
ina Muzika Kurdî lipêş te
astengî û alozî jî derxistin?

Astengî jibo muzika kurdî, ne
kêmî astengîyên siyasî ne.

Jenerasyona me bi muzikê û
stranan, gelek xizmet ji şiyarbû-
na gel re kirîye û gelek car ji
siyasetê bi hêztir û leztir bû ye.
Loma dewleta dagirker herdem
astengî derxistîye. Girtin, lêdan,

zindan û kuştin…
Wekî din jiber bê dewetbûna

me bazarek me, markêtek me ya
hunere tune. Loma çerxa aborî û
ragihandin û danasînê û

girîngîya hunerê ya maddî û
manewî na zîvire. Çerxa ku bi
zorê em di zîvirînin jî, diran jikestî
û zingar û xurde ye li gorî çerxa
cîhanî ya hunerî.

Nav û stîla te ya muzikê li
her aliyê Kurdistanê tê
hezkirin, pêşwazî kirin. Ev yek
çi hestê dide te?

Dema meriv karek bike û cîyê
xwe bigire, helbet dil û wijdan
aram dibe. Sala 2000an dema
ez çûm rojava, min di dilê xwe da
pejirand ku, ez êdî bi rastî huner-
mend im.

Sala 2004an dema veg-
erîyam Bakur, min fam kir ku, ez
hunermendek di asta bilind de
me û netewî me.

2005 dema hatim Kurdistana

Azad hestên min mîna biharê,
kulilk dan. Û min strana Kurdis-
tana azad çêkir.

Bîranînek te, ku tu jibîr
nake, di jiyana te ya muzikê de

heye û çi ye?
Gelek bîranînên xweş û

nexweş hene. Lê ya ku, ez pir jê
hezdikim ev e ku, dema çerçîyek
hate gunde me û min pêlava xwe
bi tûtûkê guhert li gel wî etarî. Êdî
amûreke min hebû. Kêf kêfa min
bû. Wê salê min dest bi dibistana
sereta kir.

Ast a muzika kurdî bi xwe,
tu çawa dinirxîne?

Muzika me derya ye.
Lê di warê akademik û lêkolîn

û pêşdexistinê em li pey muzîka
xwe ne. Em ji mîrasa bav û kalan
dixwin û gelek car bi destê nezan
û popilîstan çarçûr dikin. Sede-
ma vê rewşê ya mezin bê derfetî
ye. Dewleta me tune ye. Dewle-
mendên me jî, tenê guhdar dikin.

Di budçeya xwe de cî nadin
hunera xwe wek dewlemendên
cîhanê. Ev çend sal in, min
album çênekirîye. Têra 3-4 albu-
man stranên nû hene. Min
destanek li ser MEŞA BARZANÎ
çêkirîye. Nêzî bist hunermend tê
de cîh digirin. 22 deqîye ye, lê
nikarim. Ditirsim bimrim û winda
biçe. Destana DILBERA
HEWLÊRÊ 29 deqîqe ye. Ma
bahsa kîjanê bikim û kîjanê
nekim. Gelek hunermendên me
bi vî rengî ne. Tevlî vê rewşê jî,
em li ser pîyan e û berhemdar in.
Lê asta me nizm e.

Ji derveyî muzikê karên te
yên şêwekarî, sinema hene.
Balansa dinav wan de tu çawa
di helsîngî ne?

Şêwekarîya min wek hobî di
meşe. Min gelek tablo hene.
Dema zarokbûm min axa hûr bi
destê xwe şahîk dikir û bi pêtîyên
xwe şekil çê dikir. Niha derfet
cûda ne. Lê wek min got ez ama-
tor im.

Sînema jî, herwisa. Piştî karê
muzîkê ye ji bo min. Ji sala
1996an û vir de, di nava karê
sinemayê de me li gel Hol-
landiyan. Carnan jî, li gel Kurdan
jî kar dikim. Karê min yê dawîn
filmê ZAGROS bû, ku gelek xelat
girtin e û li festîvala Duhokê jî,
xelat wergirt.

Ev hunermendiya pirralî
ligel te – di wan waran de,
kîjan pêwîstî bi zêdetir piştgirî,
hewldan û heta zêdetir pêşx-
istinê heye?

Em miletek bindest û

perçekirîn e. Hemî şêwe piştgirî
dixwaze. Lê muzik û şêwekarî
heta cîyekî dikare di rûnê xwe de
bi qije û xwe bimeşîn e. Lê sîne-
ma ne wisaye. Karekî kollektîv e.
Bê alîkarî tu dikare tenê çîrokê
binivîse. Jê pê ve alîkariya
maddî û manewî pêwîst e.

Nebûna dewlet a Kurdis-
tanê –çi bandorê li huner a
kurdî dike?

Dema milletek bê dewlet be,
wek sêwîyê ber dîwara ye. Na
wele, tu jî dikare bêje: wek ere-
beya dewara ye, kû herçar lastîk
teqîya bin û bi zehmetî birêve
diçe. Îcar hesab li ba te ye, ku wê
bê dewletbûna me, çi bandorê li
kar û xebata me dike.

Xebatên, projeyên te yên
niha û di pêşeroja nêzîk de çi
ne?

Ev demek dirêj e ji dervî
xebatên min, ez û Samî Ergoşî
me dikana strana vekirîye
(henek lo:))-)

Sami çend stran amadekirin
û min jî xwendin e. Yek ji wan bi
navê PÊK e. Gotin kekê min
Samî danîye. Awaz min danîye.
Gotin û awaz hevûdu xweş
qefaltîye. Me video jî girtin e.
Beriya serê salê gerek liser
medya em dê bibînin.

Xebate min acustîk li gel
Holandiyan heye. Albumek bi
deng û tembûrê ye. Û wê li hemî
cîhanê belav bibe, li ser destê
Grup THE Projeyek heye,
dixwazim li gel The Ex li Hewler
festivalek navneteweyî em
çêbikin.            avestakurd.net

Mesrûr Barzanî bo parlamenterê PKDê: Jiyana
Pêşmerge û malbatên şehîdan xweş bikin

Hunermendê navdar Brader Musikî destana Barzaniyê nemir amade kiriye

Serok Barzanî :  Pêwîst  e  
şaşîtiyên berê bên rastkirin

Serok Mesûd Barzanî ragihand, serdana wî bo Bex-
dayê gihandina peyamekê bo navxwe û derve ye û ew
amade ne piştevaniyê li hikûmeta Adil Ebdilmehdî
bikin.

Serok Barzanî piştî civîna ligel Serokê Hevpey-
maniya Fetih Hadî Amirî li Bexdayê di konferanseke
rojnamevanî a hevbeş de got: “Li vir hewl didin baw-
eriya di navbera me de bihêz bikin û şaşîtiyên berê rast
bikin. Pêwendiyeke gelek baş dirust bikin ji bo berjew-
endiya tevahiya Iraqê û bi taybet dirustkirina
pêwendiyeke gelekî baş di navbera Hewlêr û Bexdayê
de.” Li hemberê, Hadî Amirî got: “Hêvîdar in ev serdan
bibe destpêkeke girîng ji bo pêwendiyên Hewlêr û Bex-
dayê û hemû pirsgirêk bi biratî bêne çareserkirin. Em
rijd in li ser peydakirina jiyaneke baştir ji tevaniya
Iraqiyan re.”

Serokê Hevpeymaniya Fetih got jî: “Hêvîdar in
Iraqekî bihêz durist bibe û hevbeşiya rasteqîne di
navbera tevahiya pêkhateyên Iraqê pêk were.”

Amirê tekez kir jî, çawa di dema bûrî de rûbirûyî
terorê bûn, bi heman awayî bi hev re şerê gendeliyê
bikin û Iraq bikare di dahatû de xizmetguzariyê pêşkêşî
tevahiya Iraqiyan bike.”                                 KDP.info
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Serok Barzanî li bajarê Nece-
fê li gel Serokê Rewta Sedir

Muqteda Sedir civiya û di wê
hevdîtinê de Sedir ragihand ku
serdana Serok Barzanî girîng û
dîrokî ye.

Îro Îna 23.11.2018 Serok

Mesûd Barzanî gihîşt bajarê
Necefê û bi germî ji aliyê Muqte-

da Sedir Serokê Rewta Sedir ve
hate pêşwazî kirin.

Di civînê de ku Mesrûr
Barzanî Şêwirmendê Encûmena
Asayîşa Herêma Kurdistanê û

Azad Berwarî Endamê Mekteba
Siyasî ya PDK şanda li gel Serok
Barzanî bûn. Di destpêkê de
Serokê Rewta Sedir xweşhaliya
xwe bi serdana Serok Barzanî
ragihand û bi serdanekî girîng û
dîrokî wesif kir û ragihand ku ser-
dan bûye cihê xweşhaliya hemû
aliyên siyasiyên Iraqê û bi dest-
pêkeke girîng û arasteyekî nû û
erênî ji bo proseya siyasiya Iraqê
û rêgirtina dûbarebûna şaşiyan û
binyadnana hikûmeta nû dizanin.

Di civînê de her dû alî wê yekê
dûpat kirin ku derfetekî nû li pey-
wendiyên di navbera Hewlêr û
Bexda hatiye holê û pêwîste kar li
ser avakirina bawerî û çareserkiri-
na kêşeyan û şeraketa rasteqîne
bê kirin. Tekez jî li berdewamiya
peywendiyan û kûrtirkirina bawerî
û palpiştîkirina hikûmeta nû ya
Iraqê kirin.                   KDP.info

Ji bo çareserkirina kirîza
Sûriyê bi awayekî aştiyane û ji bo
jiyaneke hevbeş, zanyarên olî li
Cizîrê dîdarek lidar xistin. Di
dîdarê de oldarên Misliman,
Xiristyan û Êzîdî jî beşdar bûn.

Ji ber rewşa hestiyar ya ku
dever tê re derbas dibe û bi tay-
betî destdirêjahiya Tirikyê di
herêmên Bakurê Sûriyê de, zan-
yarên olî yên Cizîrê dîdarek li
bajarê Amûdê lidar xistin. Kesên
beşdar ji bo çareserkirina kirîza
Sûriyê doza giftûgoyê bi awayekî
aştyane kirin û destdirêjahiya
Tirikyê di kirîza Sûriyê de şer-
mezar kirin, herwiha tekezî li ser
jiyana hevbeş kirin.

Serokê Encûmena Olî li Bakur
û Rojhelatê Sûriyê Mihemed
Qadirî ji K24ê re got: “Em
dixwazin bêjin çi çareseriyek bi
aliyê aştî, hevdîtin û nêzîkbûnê bi
dewleta Sûriyê re em pê re ne.
Em dixwazin bibêjin jî, çi êrîş û
dagîrkirin li ser me çê bibin, em li
dijî wê ne û em wê şermezar dikin.
Em dibêjin bila dewleta Tirkiyê

vegerin aqil û mirovatiya xwe.
Heger ew dawa edaletê dikin wek
navê xwe, bila edaletê bikin.”

Ji aliyê xwe ve, Keşeyê
Kenîseya Marisya El-Hekîm Mîx-

aîl Yaqûb ji K24ê re got: “Hevdîti-
na me her tim me baştir bi hevdu
dide naskirin û xelkê me jî bi
hevdu dide naskrin, ev yek dihêle
ku em bi hev re rast bin. Xelkê me
yê Xiristiyan ji Mislimanan hez
dikin, ji ber dizanin Misilman kî ne
û herwiha Misilmanî jî ji Xiris-
tiyaniyan hez dikin, ji ber dizanin

Xiristiyan kî ne û ev rewş dihêle
yekîtî çê bibe û yekîtî jî hêz e.”

Beşdaran tekezî li ser pêwis-
tiya hevdîtinên bi vî rengî li
Rojavayê Kurdistanê kirin ku bibe

nemûne ji tevahiya Sûriyê re bo
rêgirtina li ber grûpên radîkal ku bi
navê olê li Sûriyê şer dikin. Di
dîdarê de, zanyaran bang li
Hikûmeta Tirikyê kir ku bi çavên
cîrantiyê li Bakurê Sûriyê binere û
vegere armanca xwe bi pêkanîna
dad û gêşepêdanê ya ku AKPê pê
bang dike.          kurdistan24.net

Wezîrê Berevaniya Tirkiyê Hulûsî Akar ragihand,
wan nîgeraniya xwe ji danîna xalên çavdêriyê di
navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyê ji aliyê

Amerîka ve, ji rayedarên Amerîkî re ragihandine.
Biryar e Amerîka li ser sînorê navbera Rojavayê

Kurdistanê û Tirkiyê bi taybet li rojhilatê Ferêt, xalên
çavdêriyê dayne û pêşiya êrişên Tirkiyê li ser Roja-
va û YPG/HSDê bigire. Wezîrê Berevaniya Tirkiyê
Hulûsî Akar ragihand, danîna xalên çavdêriyê ji aliyê
Amerîka ve dê rewşa aloz ya wê deverê zêdetir aloz
bike, ji ber wê jî ew karê Amerîka karekî baş nîne.

Hulûsî Akar her wiha da zanîn ku wan nîgeraniya
xwe ji rayedarên Amerîkî re ragihandine û ji wan re
gotine, ew karê ku ew dikin tê wateya “parastina
terorîstan” ji ber wê jî daxwaz dikin demildest dest ji
vê yekê berdin.  BasNews

Endameke civata qeza Şingalê diyar kir:
‘’Hikûmeta Iraqê budceya sala 2019ê de jî Şingal
piştguh kiriye û ti budceyek taybet bo ava kirina Şin-
galê cuda nekiriye.’’ Endamê Civata qeza Şingalê
Xeyrî Zîban ji BasNewsê re ragehand: ‘’Şandeyeke
îdareya rewa ya Şingalê bo çareser kirina pirs-
girêkên Şingalê dê biçe Bexdayê. Naha
amadekariyên çûna wê şandeya îdareya Şingalê
tên kirin. Ji ber hikûmeta Iraqê di budceya sala
2019ê de ti budce û pare bo Şingalê cuda nekirye.

Heta naha jî ji ber nebûna xizmetê xelkê Şingalê
wek pêwîst nekariye wegerin. Pêwîste bo hikûmeta
Iraqê rewşa Şingalê bê rawe kirin û pêşçav nîşan
bidin, ku pare û budce bo xizmeta ji Şingalê re bê
cuda kirin. Ji ber pêwîste budce li gor rêjeya rûnişt-
vanên deverê bê belav kirin.’’ Herwaha got: ‘’Em
hemû tevgerekê dê bikin ku Şingal bêpar nemîne ji
budceya Iraqê. Pêwîste li gor rêjeya rûniştvanên
Şingalê budce ji Şingalê re bê cuda kirin ku
avadaniya li deverê destpê bike.’’             BasNews

Serok Barzanî :  Bo çareser  
kirina temamê pirsgirêkan emê
alîkarê Adil Ebdulmehdî bin!

Serok Barzanî û serokwezîrê Iraqê civîneke çape-
meniyê pêkanîn.

Di civîna çapemeniyê de destpêkê serokwezîrê Iraqê
Adil Ebdulmehdî axiftina xwe kir û ragehand: ‘’Me
pêşwazî li rêber û kesayetiyek mezin kir, ku hêvinê rêz
girtinê hemû aliyekê ye.’’ Herwaha keyfxweşiya xwe ya
derbarê serdana Serok Barzanî de diyr kir û got, hêvî-
darim hevdîtinên waha di navbera Hewlêr û Bexdayê de
berdewam bin.

Adil Ebdulmehdî got: ‘’Ez dixwazim em wek Ebu

Mesrûr û Ebu Haşim navê yek bînin ku ev yek belgeye
li ser dostayiyeke pir kûr.’’ Herwaha got Serok Barzanî
tekoşerekî kevin û xwedî rola diyar bûye di hilweşandi-
na dîktatoriyê de û Kak Mesûd, Serokê herêma Kurdis-
tanê ye û kesek diyar e di bûyerên siyasî yên navçeya
me de.’’ Herwaha Serok Barzanî jî ragehand,
peyvendiyên me li gel Dr. Adil Ebdulmehdî
peyvendiyeke kevne û di demên giran de baweriya di
navbera me de her maye. Herwaha got: ‘’Ebu Haşim
(Adil Ebdulmehdî) xwedî roleke mezinbû di Iraq a nû û
darijandina destûra Iraqê de. Dema ku dê hatiba erkdar
kirin bo pêkanîna hikûmetê min telefon bo wî vekir û min
piştevaniya xwe bo wî ragehand.’’

Serok Barzanî di axaftina xwe de amaje bi gotinên
pêşiyan kir û ragehand: ‘’Pirs ji hekîmekî kirine keyfa te
ji birayê te tê yan hevalê te? Hekîm jî bersiv daye û
gotiye birayê min. Eger hevalê min be! Adil Ebdulmehdî
jî bira û hevalê min e.’’ Barzanî got: ‘’Naha ez bi temamî
piştevaniya xwe bo bira û hevalê xwe Adil Ebdulmehdî
diyar dikim û di pêşerojê de jî emê berdewam bin û
alîkariya zêdetir emê ji hev re bikin, bo ku ev
peyvendiye ber bi pêş ve em bibin û temamê pirs-
girêkan çareser bikin.’’ Herwaha Serok Barzanî spasiya
wê pêşwaziya germ kir û hêviya serkeftinê bo Adil
Ebdulmehdî xwest.                                       BasNews

Grubên tund ên Sûriyê 
d e s t  l i  s e r  m i l k ê n  
Mesîhiyan de digr in!

Grubên tund ên Sûriyê dest li ser milkên mesîhiyên
parêzgeha Idlîbê de digrin.

Çalakvanên Sûriyê di torên civakî de belgeyek belav
kirin, ku îspat dikin ‘’Desteya Tehrîr Şam’’ a ser bi
opozîsyona Sûriyê daxwaz ji mesîhiyên Idlîbê kirine ku
malên xwe vala bikin û radestî wan bikin.

Desteya Tehrîr Şam ku xwe wek opozîsyona Sûriyê
pênase dike û ji gelek grubên tund pêkhatiye, ji
mesîhiyan re ragehandiye, heta dawiya vê mehê mole-
ta wan heye ku xanî û milkên xwe radestî grubên tund
bikin, eger na dê rastî cezayan bên û mal û milkên wan
jî dê hemû ji wan bên standin.                       BasNews

Kerkûk – Li ser rêya Silêmaniyê 
e f s e r e k î  I r a q î  h a t  k u ş t i n

Li ser rêya bajarên Kerkûk
û Silêmaniyê, efserekî Iraqî
rastî êrişa çekdarî hat û hat
kuştin. Şeva borî li ser rêya
Kerkûk-Silêmaniyê û li dev-
era Kanî Şeytan, otomobîlek

rastî êrişa çekdarî hat. Di encama wê êrişê de 3 kesên
ku di nav otomobîlê de bûn, birîndar bûn.

Li gorî agahiyên K24, yek ji wan kesan can da û
birîndarên din jî birin nexweşxaneya bajarokê Çemçe-
mal. Hat gotin, ew her sê kes xelkê Kerkûkê bûne, yê ku
hatiye kuştin jî efserekî polîs û kesekî turkmenê şîe
bûye, navê wî jî Felah Hesen bûye.                 BasNews

Sedir: Serdana Barzanî girîng û dîrokî ye

Oldarên Rojavayê Kurdistanê gefên Tirkiyê red dikin

Tirkiye ji danîna xalên çavdêriyê li ser sînorê Rojava nîgeran e

Civata Şingalê: Bexdayê ti budceyek
b o  Ş i n g a l ê  c u d a  n e k i r i y e !
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Di dûyemîn roja serdana Serok
Barzanî ya ji bo bajarê Bexda, roja
înê 23.11.2018 Serok Mesûd Barzanî
li gel şandekî bilind ku ji birêz Mesrur
Barzanî Şêwirmendê Encûmena
Asayîşa Herêma Kurdistanê û Azad
Berwarî Endamê Mekteba Siyasî ya
PDK û Serokê Fraksiyona PDK li
Bexda û ji hejmarek ji Wezîr û berpirs
û şêwirmendên Partiya Demokrata
Kurdistanê pêkhatibûn, li gel hej-
marek ji kesayetî û aliyên siyasiyên
Iraqê civiya.

Berî nîvroya roja înê 23.11.2018
Serok Barzanî û şanda li gel
pêşwaziya birêz Hesen Elewî ron-
akbîr û nivîskarê Iraqî kir. Li hevdîtinê
de girîngiya serdana Serok Barzanî
ya bajarê Bexda guftûgo kirin.

Piştî wê hevdîtinê, Serok Barzanî
û şanda li gel bi Endamên Lîjneya
Tensîqiya aliyên Turkmeniyên li
Encûmena Nûnerên Iraqê civiya. Li

vê hevdîtinê de rewşa siyasiya Iraqê
û rewşa parêzgehên Kerkuk û
Nînowa guftûgo kirin, ronahî xistin li
ser rêyên çareserkirina kêşeyên wan
dû parêzgehan û pêwîstî bi kûrtirkiri-
na pêkvejiyanê û li peywendiyên
dîrokî û karê hevbeş kirin.

Her wiha tekez li wê yekê kirin ku
pêwîste rêkkeftin û karê hevbeş li
navbera fraksiyonên her dû aliyan li
Parlemenê da hebê. Di derbarê
rewşa Kerkukê jî wê yekê dupat kir
ku pêwîste rewş bikevê ser rêyekî
dirust û kêşeyên Kerkuk bi balades-
tiya pêkhatek li ser pêkhatên din
çareser nabê. Belku pêwîstî bi tewa-
fuqa di navbera aliyan heye, ji ber ku
pêkhatên li Kerkukê çarenûseke
hevbeş heye û xelkê Kerkuk divê bir-
yar li çarenûsa xwe bidin.

Her di vê hevdîtinê de her dû alî
hevrebûn ku bi navê nehiştina terorê
pêwîste kar ji bo nehiştina sedemên
serhildana terorê bikin.

Di dirêjahiya hevdîtinên Serok
Barzanî û şanda li gel bi Heyder
Ebadî Serokê Kutleya Nesir û
endamên wê kutleyê civiya.

Di kombûnê da serdana Serok
Barzanî ya Bexda bi destpêka xêrê ji
bo proseya siyasî da zanîn û tekez jî
li ser pabendbûna bi şeraketê kirin.
Her wiha tekez li wê yekê kirin ku
pêwîste jiyana xelkê û dabînkirina

xweşguzeraniya ewlewiyeta karên
hikumetê bê. Bi pêwîst jî zanîn
hikumeta nû ya Iraqê bi derfetekî nû

ji bo çareserkirina kêşeyan li
çarçêweya destûr da bê danîn.

Paşê Serok Barzanî û şanda li gel
bi Saleh Mutleg û Endamên Kutleya
Cebheya Iraqî ya ji bo Hîwara Wetenî
civiya.

Di civînê da Serokê Kutleya Ceb-
heya Iraqî ya ji bo Hîwara Wetenî
pesnê rola Serok Barzanî ya li pros-
eya siyasiya Iraqê û navçeyê kirin û

ragihandin her cîhek ku Serok
Barzanî rû têda bike xêr û bereket jî
rû tê de dike. Her wiha spasî Serok
Barzanî û Herêma Kurdistanê kir ji bo
hewandina sedan hezar koçber û
lêqewimiyên Iraqî.

Di vê hevdîtinê de serdana Serok
Barzanî ya Bexda û Hikumeta nû ya

Iraqê, bi derfetekî nû ya ji bo çare-
serkirina kêşeyan da zanîn û
hevkariya di navbera aliyan û dûbare

nekirina şaşiyên berê û çareseriya
bingehîna qeyranan kirin.

Di dirêjahiya hevdîtinê de li bajarê
Bexda, Serok Barzanî û şanda pê re
li gel Kutleya Wetenî Iraqî civiya.

Di vê hevdîtinê de tekez li ser
karê hevbeş ya hemû aliyek kirin. Ji
bo binyatnana şeraket û nehiştina
giriftên Herêm û Bexda û destpêka
nû ya proseya siyasî ku niyazpakî
têda bê. Amadebûyên civînê rola
Serok Barzanî li qonaxa paşarojê de
bi rolekî yek alîker da zanîn.

Wêstgeha dawî ya serdana Serok
Barzanî û şanda pê re li bajarê
Bexda, hevdîtin û civînên li gel Seyîd
Emar Hekîm Serokê Rewta Hîkme û
hejmarek ji serkirdeyên wê rewtê bû.

Li vê hevdîtinê de serdana Serok
Barzanî ya Bexda bi girîng û watedar
ya hemû aliyek wesif kir, civînê de
tekez li wê yekê kir ku li qonaxa pêş
da bi hewla hevbeşî ya hemû aliyek
yarmetiya hikumeta nû ya Iraqê bê
dayîn û niyazpakî û îradeya ciddî ji bo
wê mebestê hebê.

Baştirkirina jiyana xelk û binbirkiri-
na terorê û rewşa siyasiya Iraq û

navçeyê mijareke wê hevdîtinê bû.
Di dawiya vê hevdîtinê de, Serok

Barzanî dawî bi serdana xwe ya
bajarê Bexda anî û bi mebesta
hevdîtina li gel Seyîd Muqteda Sedir,
li rêya Firokxaneya Navwdewletiya
Bexda ve berev bajarê Necefa Eşref
birêket.                                   KDP.info

Hevdîtinên Serok Barzanî di 2 yem
roja serdana xwe l i  Bexdayê

Li Efrîna dagîrkirî, binpêkirina maf û azadî berferehtir
dibe. Wek hemû rojekê nûçeyên cur bi cur ji herêma Efrînê
ya ku ji aliyê artêşa Tirkiyê û çekdarên ser bi opozisyona
Sûrî ku girêdayî Tirkiyê ne  maf û azadiya gelê kurd tê bin-
pêkirin. Jêderên agahdar ji rewşa Efrînê didin xuyakirin ku
rewşa xelkên Efrînê roj ji rojê xeraptir dibe û şer û
pevçûnên komên çekdar aloziyan kûrtir dikin û êdî jiyana
xelkên sivîl rojene di metirsiyê de ye. Wek tê gotin ku
komên çekdar li ser berhemên zeytûnên Efrîniyan lihev
dixin û şer û pevçûnan bi hev re berferehtir dikin û tenê
gelê kurd ziyanê dibîne, ji ber ku çekdar biyanî ne û yê ku
bacê ziyanan dide, tenê xelkê Efrînê ne.         PUKmedia

S e r o k  B a r z a n î  û  s e r o k ê  
Parlamentoya Iraqê pêwendiyên 
Hewlêr û Bexdayê gotûbêj kirin

Serok Mesûd Barzanî di çarçoveya hevdîtinên xwe de
ligel berpirsên Iraqê, ligel Serokê Parlamentoya Iraqê

Mihemed Helbusî jî civiya. Îro 22.11.2018 Serok Barzanî
çû Bexdayê û danê êvarî ligel Serokê Parlamentoya Iraqê
Mihemed Helbusî civiya.

Di wê hevdîtinê de pirsgirêkên di navbera Hewlêr û
Bexdayê hatin gotûbêjkirin. Herwiha herdû aliyan tekez kir
ku pêwîst e pêwendiyên di navbera Hewlêr û Bexdayê de
bihêztir bibin. Serok Barzanî herwiha îro li Bexdayê ligel
Serokwezîrê Iraqê Adil Ebdulmehdî û Serokê Hevpeya-
maniya Fetih Hadî Amirî û Siyasetmedarê Iraqê Falih
Feyaz civiya.  KDP.info

Serdana Cenabê Serok 
dê bandoreke mezin bike

Serdana Cenabê Serok dê bandoreke mezin bike
Wezîrê Darayî yê Iraqê û Cîgirê Serokwezîrê Iraqê

bo Karûbarên Aborî Dr. Fuad Husên derbarê serdana
Serok Barzanî bo Bexdayê û civînên wî de diyar kir:
“Hatina Cenabê Serok nîşaneyeke siyasî ya giring e ji
bo peywendiyên Herêma Kurdistanê û Iraqê.”

Dr. Fuad Husên ji Rûdawê re ragihand: “Serdana
Cenabê Serok dê bandoreke mezin bike, ji ber ku bû

demeke dirêj nehatiye Bexdayê, hatina wî nîşaneyeke
siyasî ya giring e ji bo peywendiyên Herêma Kurdistanê
û Iraqê. Herwiha piştgiriyeke mezin e ji bo hikûmeta nû
ya Iraqê ya bi serokatiya Adil Ebdulmehdî.”

Li ser civînên Serok Barzanî, Fuad Husên diyar kir:
“Ew dê li gel serokwezîr, şanda hikûmeta federalî û
piraniya serkirdeyên Iraqê yên li Bexdayê bicive. Ajen-
daya serdanê jî peywendiya wî bi navbera Herêma Kur-
distanê û hikûmeta federal û peywendiyên navbera Par-
tiya Demokrat a Kurdistanê û hêzên siyasî yên Iraqê re
heye.”

Wezîrê Darayî yê Iraqê Fuad Husên eşkere kir: “Adil
Ebdulmehdî bi serdana Cenabê Serok kêfxweş e û
çend roj in agahdarê serdanê ye. Lewma li benda roja
pêncşemê 22-11-2018an e, daku li cihê karê xwe
pêşwaziya Cenabê Serok bike.”

Fuad Husên li ser mijara pişka Herêma Kurdistanê
di budceya Iraqê ya sala 2019an de eşkere kir: “Çend
civîn li gel nûneran û şanda Hikûmeta Herêma Kurdis-
tanê li ser darayî hatine kirin. Ew bi çend pêşniyaran
hatin û me hemû pêşniyarên wan wergirtine, li gor
texmîna min yek ji wan pêşniyaran dê bibe beşeke ji
budceya Iraqê.”

Husên got: “Mijara darayî, peywendiya wê bi navbera
Herêma Kurdistanê û Iraqê re heye. Wisa dibînim ku pey-
wendiyên herdu aliyan ber bi pêşve diçin. Serdana Cen-
abê Serok delîlê wê pêşveçûnê ye.”       rojevakurd.com

Efrîn; Binpêkirina mafên mirovan Berdewme



Serokwezîrê Îtalya pêşwazî 
l i  serokkomarê Êraqê kir

Serokwezîrê Îtalyayê pêşwazî li serokkomarê Êraqê
kir. Duh roja pêncçemê 22-11-2018`an li welatê

Îtalyayê, Serokwezîrê Îtalya Sîrco Matarêla pêşwazî li
serokkomarê Êraqê Dr. Berhem Salih kir.    PUKmedia

Serokê Îtalya pêşwazî li 
serokkomarê Êraqê kir

Serokkomarê Êraqa federal bi serdaneke fermî
gihîşte Îtalyayê. Duh roja pêncşemê22-11-2018`an,

serokkomarê Êraqê Dr. Berhem Salih li ser
vexwendineke fermî ji aliyê serokê Îtalyayê ve, serdana
wî welatî kir û ji aliyê serokê wî wealtî ve bi germî hat
pêşwazîkirin. Hûn dikarin bi riya wêneyan serdana
serokkomarê Êraqê û pêşwazîkirina li wî bi wêneyan
bibînin. PUKmedia

X e b a t k a r ê  R o j n a m e y a  Ye n î  
Yaşamê Karakaş hate destgîrkirin

Berpirsê belavkariyê ya rojnameya Yenî Yaşam a
Edeneyê A. Mûrad Karakaş ji aliyê polîsan ve hate
destgîrkirin. Li Edeneye di çarçoveya lêpirsîna Ser-
dozgeriya Komarê ya Edeneyê de polîsan bi ser mala
berpirsê belavkiriyê yê  Rojnameya Yenî Yaşamê A.
Murad Karakaş de girt. Polîsan Karakaş destgîr kir.

Polîsan bi ser mala Karakaş a li taxa Anadolû ya
navçeya Yuregîr de girtin. Polîsan li malê geriyan û
alavên malê belavkirin.destnîşan hat kirin ku ew ji bo
Rêveberiya Ewlekariya Bajêr hatiye veguhestin û bir-
yare ku bibin Wan ê . PUKmedia

Efrîn: Çete malên sivîlan bombe dikin
Hat ragihandin ku piştî şer û pevçûn ê di navbera

çeteyên nav Efrîn ê û artêşa Tirkiyê de, çete malên sivîlan
bombe dikin . Li gor ragihandina jêdereke ji nav Efrîn ê ji

PUKmedia`yê re ku Tirkiyê xwast çeteyan ji nav Efrîn ê
derxe û piştî derketina şer di navbera artêş ê û çeteyan de
,çete weki gaveke nûh bombeyan di malên sivîlan de diçînin
da ku eger artêşa Tirk ji wan ve nêzîk bû çete wan biteqînin
û bi vê yekê jiyana welatiyan bêhtir dikeve metirsiyê .

Jêdar da zanîn ku bi ser bombekirina malan de çete
welatiyan bi tewşankî digrin û ji xwe re wek dîl bi kar
tînin,destnîşan jî hat kirin ku welatî di rewşên wek vê de
rastî ziyanên herî mezin tên .                     PUKmedia
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Konê Reş
Ezbenî! Ji ber ku min li gor hêza

xwe, baş kar û xebat di ber kultura
xwe ya kurdî de kiriye û dikim, ji
mafê min e wek vê bangê ji xelkên
xwe yê Rojava re bînim ziman:

Belê ezbenî! Ez nebawer im ku
herêm wek herêma Cizîrê bi her sê
deştên xwe ve; Beriya Mêrdînê,
Sinceqa Xelef Axa û Deşta Hesina
bi zargotina kurdî ya devikî dewli-
mend heye. Dewlimendiya wê li
akinciyên wê yên têvel vedigere.
Ew akinciyên ku ji sedên salan ve li
ser xaka wê jiyana xwe derbas
dikin wek; Milan, Kîkan, Aşîtan,
Hesinan, koçerên Mîran û yên

mayî.. 
Ji dor sed salî ve jî, gelek ji

xelkên çiyayê Omeriya, deşta
Bişêriyê û Xerza, Mehcirên Hesena
û Heydera û hin ji xelkên Botan li
wan zêde bûne. Wan jî, edebiyata
xwe ya devikî, bi xwe re aniye û li
zargotina wan zêde kiriye. Di
encam de Rojava bûye gencîneyek
zor dewlimend ji zargotina kurdî re.

Wek ku diyar e, sal  bi sal
kalemêr û pîrejinên me, yên ew
zargotin di tûrikê wan de parastiye,
bardikin.. Nifşê nû jî, di bibin ban-
dora xwendina zimanê erebî û
teknelojiya nû de dûrî edebiyata
kurdî ya devikî (Zarotina Kurdî),
dibin.. Ev zargotina ku li hezarê
salan vedigere û bi saya wê zimanê
me, dîroka me, hebûn û reseniya
me têde kom dibe û kesayetiya
mirovê kurd pê tê naskirin.. Roja
îro, tiştê ku jê maye bi wan kalemêr
û pîrejinan re ye. Ew jî, wek ku min
got, li ser rêka oxirê ne; roj bi roj ji
nav me bardikin.. Di vê derbarê de
nivîskarê Berazîlî Jorge Amado
(1912-2001) gotiye: Her ku
kalemêrekî me dimire, pirtûkx-
aneyeke me pê re tê şewitandin..

Eger ji niha û pênc salên hatî ve,
em liqata wê edebiyatê ji tûrikên
wan kalemêr û pîrejinan nekin, em
ê poşman bibin û em şaşiyek mezin
di derheqî culture xwe de dikin û
dawî di kesayetiya xwe a Kurdî
dikin de..

Roja îro, tev derfetên danheva
zargotina me erênî ne; tirsa berê
nema ye, ziman serbest e, pereyên
rêxistinan heye û xortên jîr û zane
peyda dibin.

Lê cihê daxê ye ku roja îro dor
30 rêxistin û saziyên siyasî, 15
komeleyên jinan, 5 yekîtî û
hevbendên nivîskaran li Rojava û
Qamişlo hene, yekê ji wan di warê
praktîk de danhev û komkirina
zargotina me ji xwe re nekiriye kar û
bar..! Tev di diyaloga ku, hêk ji
mirşîkê ye an mirîşk ji hêkê ye, serî
li hev gêj dikin..! Û xala herî giring ji
hebûna me re, di ser guhan re tê
avêtin.. 

Wek bang, bi hêvî me
berpirsyarên me serwextî vê yekê
bin û di kurtirîn dem de li ser
bisekinin. Dem rehmê nake.. Û da
ku nifşê ayinde gazinan ji me nekin.
Ezbenî! Va min ya xwe got.. 

Qamişlo, 15.11.2018

Rêxistina Mafên Mirovan a
Herêma Cizîr ê di heyama bela-
vokekê de ragihand ku ji destpêka
êrîşa dewleta Tirk bi ser Efrîn ê de

bêhtirî 54`zarok hatine kuştin û 71
zarok jî bi tundî birîndarbûne û 13
zarok jî hatine revandin.

Her weha jî belavikê bal kişand

ser ewarebûna xelkê Efrîn ê û got
heta niha bêhtirî 350 hezar melbet
ku piraniya wan jin û zarokên di
navçeyên cude ji Rojavay belav
bûne û winda mane ji ber ku mal û
milkên wan ji aliyê artêşa Tirkiyê ve
hatine dagîrkirin, xelkên Efrîn ên ku
necar mane dest ji malê xwe berdin
û niha di rewşeke herî zehmet de
dijîn ku derfetên xwendiniyê û ten-
duristiyê û jiyanê têde keme û li
benda tevilbûneke Navdewletî sek-
inîne û banga Civaka Navnetewî
dikin ku wan ji vê rewş ê biparêzin ji
ber ku pêşerojê zarokên wan winda
û bê pêşeroj mane.

Di belavok ê de bang li aliyê
berpirsyar bi şerê li Sûriyê hat kirin
ku şer rewstînin û ew bêna ceza-
kirin û mafên zarokan lê vegerîn in
da ku bikarin ji nûh ve dest bi
jiyaneke xweş bikin.      PUKmedia

Siyasetmedarê navdar ê kurd
ragehand, serok Barzanî ji babeta
milmilaneya partiyan mezintir e û
serdana wî ya Bexdayê pêngavek

başe. Herwaha got, YNKê jî ser-
dana Bexdayê kir û mafê ti kesê tin-
eye ku dijî wê serdanê be.

Mehmûd Osman ji BasNewsê re
ragehand: ‘’Bi piştrastî dibêjim ser-
dana Barzanî pêngavek başe. Ji
ber wek şexs li Iraqê tê nasîn û

xwedî pêgeh e û li gel hemû aliyan
jî peyvendiya wî hebûye û wî
dinasin û rêz lê digrin. Herwaha
berî referandûm û piştî

referandûmê û dema çêbûna pirs-
girêkan de jî serdana Bexdayê
nekir. Naha jî di dema çêbûna
kabîneya nû ya hikûmeta Iraqê de,
bi nêrîna min pêngavek beş bo
pêkhatina peyvendiyan.’’

Mehmûd Osman diyar kir ku

Barzanî bixwe ji babeta partiyan
mezintir e û xwedî rol e: ‘’Ji ber wê
hêvî xwest ku di encama vê ser-
danê de pirsgirêk çareser bibin û
kurd jî yekgirtî û yekdengbin ku
nakokiyên li Kurdistanê nebin Bex-
dayê ku bigehin encamekê.

Derbarê wan kes û aliyên ku
dijatiya serdana Serok Barzanî ya
Bexdayê dikin de jî Mehmûd
Osman  got: ‘’Mafê ti kesê tineye ku
dijî serdana Barzanî be. Ji ber
YNKê û partiyên din jî çûn Bex-
dayê. Ji ber wê mafê Barzanî jî
heye biçe Bexdayê. Hemû partiyan,
Amerîkayê û Îranê jî dixwast
Barzanî vê serdanê bike, ji ber wê
ne mafê ti kesê ye rexne bike.’’

Herwaha diyar kir, ya giring ew e
hemû partî bala xwe bidin ser ava
kirina îdareyek hevbeş bo Kerkûkê
û navçeyên Kurdistanê, ku ev
rewşa leşkeri ya hatî ferz kirin li
Kerkûkê nemîne û Pêşmerge veg-
ere ku çareseriya vê babetê bi
madeya 140ê pêkbê.’’      BasNews

Bangek j i  Konê Reş

Mehmûd Osman: Barzanî ji mijara partîbûnê
mezintir e û serdana wî pêngavek baş bû!

125`zarokên Efrîn ê di navbera Kujî û birîndar de ne



Kurd, netewek e û Kurdis-
tan welatek e. Hezar mixabin
neteweya kurd û welatê wan
Kurdistan, di du qonaxa de
parçe bû. Ev parçebûnê li ser
hêjayiyên neteweya kurd, tay-
betî jî li ser çand, ziman, ede-
biyata kurdî bandorek û
tesîrek negatîf kir û dike.

Bi taybetî jî, gorî siyaseta
dewletên kolonyalîst û dagirk-
er beremberî kurdan,
neteweya kurd, tesîra li ser
çand, ziman, edebiyata kurdî
di derceya û giraniyeke cûde
bû.

Dewleta kolonyalîst ya
Tirk, ji bona ku hebûna
neteweya kurd înkar kirine,
xwestine ku kurdan bikin tirk,
asîmîlasyonê tunekirina kur-
dan bibin serî; li Bakurê Kur-
distanê û li Tirkiyeyê rewşa
çand, ziman, edebiyata kurd
gelek xerab bû.

Li cem ev siyaseta dewleta
kolonyalîst ya Tirk a nîjadper-
est û xerab; rewşenbîr û
siyasetvanên Bakûrê Kurdis-
tanê di derbarê zimanê kurdî
de xwediyê nerîneke zelal û
helwesteke milî nebûn. Ew
helwesta me bi xwe texribata
mezin di zimanê kurdûî de
çêkir û zirara mezintir da
çand, ziman, edebiyata kurdî.

Di van rojên dawî de
zimanê kurdî, bi wesîleya
Platforma 9 Partiyan di der-
barê zimanê kurdî de dîsa di
rojevê de ye.

Ez jî di dixwazim him li ser
girîngiya zimanê kurdî,
siyaseta dewletê li hemberî
zimanê kurdî, helwesta partî û
Rêxistinên Kurdistanê li hem-
berî zimanê kurdî, analîzekê
bikim.

ZIMAN NETEWE YE /
ZIMANÊ KURDÎ NETEWEYA

KURD E…
Dema ku li ser şertên

netewebûnê analîz û
lêkolînek çê bibe, raste rast
ziman derdikeve pêş mirov.
Lewra ziman, ji bona
neteweyîbûnê hêjayî û
aktoreke gelek girîng û strate-
jîk e.

Hîç şik tune ye, ku aktorên
din yên netewe çê dikin jî,
girîng û stratejîk in. Welat, ji
bona neteweyekî aktorekî ferz
û stratejîk û girîng e. Mirov
dikare bibêje, ku giraniya
welat û ziman wek hev e.

Lê mirov dikare bibêje ku
civatekê û komekê zimanê
wan nebe, ew kom û civat

nikare wek netew bê terîf kirin.
Civat û komeke heman
zimanê di axivin, bi kar tînin, ji
xwe re welatekî çê dikin.
Dema ku yekzimanek û
yekîtiya zimanekî nebe, welat
jî nabe.

Loma ziman li cem hêjayî û
hebûnên din yên neteweyan,
aktorekî stratejîk yê yekemîn
e. Ev rastiya bêniqaşe ji bona
neteweya kurd jî derbas dibe.
Encama vê nerînê ez dibêjim
ku, zimanê kurdî neteweya
kurd e; neteweya kurd jî
ziman e.

Dema ku zimanê kurdî ji
holê rabe, neteweya kurd û
welatê me kurdistan jî holê
radibe.

Divê her kurdek bi vê zan-
yariyê li zimanê kurdî xwedî
derkeve û zimanê xwe pêş
bixe û xurt bike. Heta divê
kurd mirinê bidin berçav,
zimanê xwe biparêzin.

DEWLETA TIRK JI BONA
KU DIZANE KU ZİMAN

NETEW E. LOMA
NETEWEYA KURD ÎNKAR
KIR. XWEST KU ZIMANÊ
KURDÎ JI HOLÊ RAKE Û
TUNE BIKE. DEMA KU

ZİMAN TUNE KIR,
NETEWEYA KURD TUNE

DIKE Û KURDISTANÊ TUNE
DIKE. KÊFXWEŞIYÊ KU

BISERNEKET…
Dewleta kolonyalıst ya

Tirk, ji bona vê rastiyê dizane,
dixwaze ku zimanê kurdî tune
bike û ji holê rake. Lewra Kur-
distanê wek ax û wek welat
nikare ji holê rake. Lewra
welat tiştekî maddî ye. Lê
ziman hêjayeke manewî ye. Ji
holê rakirina wê mimkûn e.
Dema ku zimanê kurdî ji holê
rabe, welatê me Kurdistan jî tê
tune kirin.

Di dema Împeratoriya
Osmanî de Kurdistan û
neteweya kurd xweser,
otonom, federe bûn. Loma jî
her çiqas dem-dem sînor
dihatin danîn jî, kurdan bi
zimanê xwe perwerde dibûn.
Çand, edebiyat û hemû
hêjayiyên neteweya xwe pêş
dixistin û xurt dikirin.

Kurdan di dema
Osmaniyan de di medreseyan
de perwerdeyî ya xwe bi
zimanê xwe birêve dibirin.

Dema ku Dewleta Kemalîst
ya Tirk ava bû, di demek kurt
ser re derbas bû, siyaseta
Kemalîstan ya fermî di der-
barê kurdan de bi her wateyê
feleket bû. Kemalîstan hebû-
na neteweya kurd red û înkar
kirin. Gor nazariya wan ya
fermî dîrokî gotin ku “kurd,
neteweyeke cûda nîne. Tirk
in.” Girêdayî ev nerîna nîjad-
perest û li dijî hemû maf û
azadiyên neteweyî derketin;
stratejiya tirkkirina kurdan
meşandin.

Hemû mafên milî û
hêjayiyên neteweya kurd
hatin xesip kirin. Bi zimanê
kurdî perwerdeyî bi her awayî
hat qedexe kirin. Li dijî
medreseyan qempanyeyeke
mezin meşandin. Lewra
medrese ciyê perwerdayî ya
kurdan û zimanê kurdî bû.

Ev siyaseta asîmîlasyonê
heta salên 80yî gelek bi
awayekî xeter domand.

HEZAR MIXABIN PIŞTÎ
SALÊN 80YÎ ASÎMÎLASYON
XURT BÛ: LEWRA GUND Û

GUNDITÎ JI HOLÊ RABÛ,
BAAJARVANÎ PÊŞVE ÇÛ Û
ZIMANÊ KURDÎ KET NAV

XETERIYÊ…
Gor baweriya min ev

siyaseta nîjadperest bi
awayekî gelek xirab domand.
Bes di dema desthilatdarıya
Ozal (ANAPê) de şikest xwar.
Lewra Özal, aşkere diyar kir
ku 12 mîlyon kurd li Tirkiyeyê
hene. Ev nerîna Ozal, li dijî
nerîna fermî ya dewletê bû.
Ew bû sedem ku asîmîlasyon
pêş nekeve. Kurd şiyar bin, ji
zimanê xwe û ji hemû
hêjayiyên xwe yên milî re
xwedî derkeve.

Di dema desthilatdariya AK
Partiyê de siyaseta dewleta
ya stratejîk û fremî ku Kurd
red û înkar dikir de facto ji
holê rabû. Ev jî bû sedem ku
kurd zêdetir zimanê xwe re
xwedî derkevin. Nebin qûr-
banê asîmîlasyonê. Loma jî di
vê merheleyê de gelek roj-
namevan, bernameçêkerên
telewîzyona yên kurd çê bûn.
Mamosteyê zimanêe kurdî tê
gihîştin.

Lê di hemandem de piştî
salên 80yî asîmîslasyon ji derb-
veyî îradeya dewletê û kurdan,
xurttir bû. Lewra gund û gunditî
encama şidet Dewletê PKKê, ji
holê rabûn. Gundî bi zorê ketin
bajaran. Bajarvaniyeke
nexwezayî dest pê kir.

Di hemandem de pêşketi-
na û hêjmarzêdebûna
telewîzyonan, zêdebûna
dibistanan li Kurdistanê
asîmîlasyon xurt kir. Zimanê
kurdî zêdetir ket bin xeterî ye.

Di qeslbûn û rê li ber
asîmîlasyona zimanê kurdî
vekirin de rola siyasetvanên
kurd jî mezin e.

HELWESTA SİYASET-
VAN, PARTÎ Û RÊXISTINÊN
KURDISTANÊ LI HEMBERÎ

ZIMANÊ KURDÎ ZÊDE
ERENÎ NÎNE Û EW

ZIRAREKE MEZIN DIDIN
ZIMANÊ KURDÎ…

Hîç şik tune ye ku dewleta
kolonyalîst û kemalîst ya tirk, ji
bona neteweya kurd tune
bike, xwest ku zimanê kurdî
tune bike û zimanê kurdî ji
holê rake. Dema ku kurdan
xwestin ku ji ziman û
hêjayiyên xwe yên milî re

xwedî derkevin, wê demê
dewletê êrişî wan kir.

Kurdan li hemberî êrişên
dewletê ji bona ku welat û
neteweya xwe biparêzin ser-
hildanên milî li darxistin. Wê
demê jî dewlet ji bona
neteweya kurd û zimanê wê
tune bike qetlîamên mezin
pêk anî.

Loma jî li Kurdistanê
demeke dirêj, bêdengiyek bû.
Kurd ji derveyî dîrokê û
siyasetê man. Lê piştî salên
1959an xwendevan û rewşen-
bîrên kurd ji bona ku ji mafên
xwe yên milî re xwedî
derkevin, çand, ziman û ede-
biyata kurdî pêş bixin, ji bin
xeteriya asîmîlsayonê û
tunekirinê xelas bikin, dest
hewlên nû dan.

Siyasetvanên kurd, di dest-
pêkê kurdî xwendin nivîsandin
nedizanîn. Lewra di dibis-
tanên Kemalîstan de perw-
erdebûna zimanê tirkî ew ji
kurdî dûr xistibûn. Loma jî di
partiyên Kurdistanê de
zimanê kurdî nebû zimanê
yekemîn, zimanê tirkî bû
zimanê yekemîn. Endam û
berpirsiyarên partiyan di
jiyana xwe ya rojane de jî
kurdî nediaxivîn. Li mala xwe
û li dedora xwe kurdî axevtin
teşwîk nedikirin. Civînên xwe
bi kurdî nedikirin.

Di destpêkê de ew dihat
fahmkirin, lewra wan kurdî
xwendin û nivîsandin nedi-
zanîn. Lê pişt re jî ji bona ku ji
wê pirsgirêkê xelas bibin hewil
nedan.

Beşek siyasetvanan bir
kurdî û rojname, kovar, bela-
vok weşandin jî, ji derd re
nebû derman.

Bi taybetî jî îdeolojiya
lenînîst û stalînîst dibû sedem
ku zimanê kurdî biçûk û girÎng
nedîtin. Lewra ji bona wan
sosyalîzm di ser neteweya
kurd û hêjayiyên neteweya
kurd re bûn.

Divê siyasetvanên kurd di
vê qonaxê de ji vê pirsgirêkê
derbas bibin. Di partiyên Kur-
distanê de zimanê kurdî bibe
zimanê resmî û xebata par-
tiyan.

Berpirsiyar û endamên
partiyan divê mitleqe bi xwe û
bi malbata xwe ve kurdî biax-
ivin. Çapemeniya partiyan
kurdî be.

Civîmên partiyan bi kurdî
bên li dar xistin.

Dema em ceraibandin û
pratîka 9 partiyan mêze bikin,
encameke nexweş derdikeve
holê ji bona 9 partiyan.

PLATFORMA 9 PAR-
TIYAN DI DERBARÊ
ZIMANÊ KURDÎ DE 

TÊ ÇI WATEYÊ?
Ji bona vê platformê divê

mirov li ser çend mijarên
girîng raweste.

Çend dezgehên kurd û
nekurd (PKK/HDP) biryar
dane ku ji dewletê û hikûmetê
daxwaz bikin ku zimanê kurd
bibe zimanê perwerde.

Ev daxwazeke gelek baş û
di cî de ye. Her kurdek û
dezgeheke kurd divê ji kurdî
re xwedî derkeve, kurdî
biparêze, bi kurdî xebatê xwe
bimeşîne, ji bo zimanê kurdî
têkoşîn bide. Hîç şik tune ye
ku ev karekî pîroz e û
wezîfeke milî ye. Ji bona
çarenivîsiya neteweya kurd,
dewletbûna Kurdistanê jî ew
wezîfeke li ser milê kurdperw-
eran û welatevînan.

Lê divê kurd bînin bîra
xwe:

PKKê, li dijî TRT KURDÎ
derket. siyasetvan û huner-
mendên beşdarî bernameyên
TRT KURDİ dibûn, xayin îlan
kir. PKKê li dijî beşa ziman û
edebiyata kurdî ya li zanînge-
ha, derket. Ew kesên di wan
beşan de dixwendin xayın
îlan kır.

Li dibistana zimanê kurdî
bû zimanê bijarte û yê fêr-
bûnê. PKK li dijî vê jî derket, ji
bona ku malbat zarokên xwe
neşînin dersa zimanê kurdî
ew tehdît kirin.

Karên din yên ji bona
zimanê kurdî ketın rojevê jî, ji
aliyê PKKê de hat red kirin.

Nûha jî PKK/HDP jî di nav
de helwesteke din tê nîşan
dan.

Gelo ew daxwazkar dê ji
alıyê hikûmetê ve ji bona hel-
westa PKKê dê çewa cidî bên
qebûl kirin?

Madem ku dezgehên kurd,
partî û rêxistinên kurdistanê
dixwazın ku karekî baş û li
xêra neteweya kurd bikin, bi
PKK/HDPê re tevgeriyan?

Ew nizanin ku siyaseta
hıkûmetê li dijî PKK/HDPê
çiqas tund e? Ew ji aliyê
hıkûmetê de terorîst tên nas
kirin.

Gelo ew jî helwesta wan
bêwate û qels nake?

Heta ew dizanin ku, hebû-
na PKK/HDPê dê bibe sebeb
ku ew ji aliyê hikûmetê de wek
mixateb neyên qebûl kırın.

Partî û rêxistinên Kurdis-
tanê baş dizanin, ku zimanê
kurdî ji bo PKK/HDPê ne
girîng e, ji bona hikûmraniya
wan wesıteyê (arac) e.

Hilbijartına herêmî nêzik
dibe. PKK/HDPê dixwaze ku
hemû kurdan li dora xwe
bicivîne wek hilbijartina giştî.
Lê dıyar e ku nikarê bi riya
siyasetê wan bicivîne, bi riya
ziman civand.

Ew, dê bikare bikare di
tîfaqê de xwe xurt nîşan bide.

Ev jî ji bona zimanê kurdî
tewanek li dar xistine.

Amed, 23. 11. 2018
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Садр призывает иракцев объединиться,  
чтобы противостоять террору и коррупции

Иракский шиитский религиозный деятель Муктада аль-
Садр, глава альянса "Саирун", подверг критике суннитских
лидеров, заявив, что те не обращают внимания на своих

избирателей. Он при-
звал иракцев объеди-
ниться, чтобы противо-
стоять "коррупции и
терроризму", которые
преследуют Ирак в
течение многих лет.
"Пробуждение суннитов
идет против их коррум-
пированных политиков",
- написал Садр на

своей странице в Twitter. "Любой, кто присоединился к пар-
ламенту от вашего имени, не обращает на вас никакого
внимания". Лидер шиитов проявил готовность сотрудни-
чать с общественностью, чтобы изменить "то, что они хотят
изменить". "Иракское пробуждение идет против несправед-
ливой политической группы. Арабское пробуждение идет
против политиков, которые вбили клин сектантства", доба-
вил он, не упомянув, впрочем, имени ни одного из крити-
куемых им политиков.  kurdistan.ru



21 ноября премьер-министр
Регионального правительства
Курдистана (КРГ) Нечирван Бар-
зани принял посла Канады в
Ираке Пола Гиббарда для пере-
говоров по вопросам политики и
безопасности. В заявлении
офиса Барзани сказано, что
канадский посланник привет-
ствовал роль Курдистана в борь-
бе с "Исламским государством"
(ИГ) и в приеме около 2 миллио-
нов вынужденных переселенцев
и сирийских беженцев, отметив,
что его страна также высоко оце-
нивает гендерное равенство,
существующее в курдском регио-
не Ирака. Канадский дипломат
еще раз подтвердил поддержку
Оттавы Эрбилю и Багдаду.

Нечирван Барзани, в свою
очередь, проинформировал
канадского посла о политических
событиях, в том числе о феде-
ральных и региональных парла-

ментских выборах, указав, что
Эрбиль и Багдад готовы продол-
жить переговоры для решения

своих споров. Барзани также
приветствовал поддержку США,
Канады и других стран, оказан-

ную Курдистану. Стороны также
обменялась мнениями о двусто-
ронних отношениях между Эрби-

лем и Оттавой, и выразили
надежду на дальнейшее укреп-
ление связей.           kurdistan.ru

Заместитель Верховного
комиссара по делам беженцев г-
жа Келли Т. Клементс завершила
трехдневный визит в Ирак, где
она встретилась со старшими
иракскими и курдскими мини-

страми в Багдаде и Эрбиле,
посетила лагеря для переме-
щенных иракцев и сирийских
беженцев, а также проверила
восстановление районов Мосу-
ла. Для поддержки Ирака УВКБ
ООН - Агентство ООН по делам
беженцев - постепенно переклю-
чает свое внимание с чрезвычай-
ного реагирования на долгосроч-
ное планирование помощи
беженцам и перемещенным
иракцам. Денежная помощь
является важной частью про-

грамм УВКБ. В этом году более
200 000 возвращающихся семей
получили денежную помощь от
УВКБ.

Во время своего визита г-жа
Клементс посетила Западный

Мосул, где встретилась с семь-
ями, живущими в домах, восста-
новленных с помощью денежных
пособий УВКБ. Этот проект охва-
тил более 800 уязвимых семей,
которые используют деньги для
покупки материалов, необходи-
мых для ремонта.

Она также посетила офис
Управления по гражданским
делам, где УВКБ ООН поддержи-
вает правительство в деле выда-
чи документов, удостоверяющих
личность. Правительственные

чиновники рассказали г-же Кле-
ментс, что они выпустили 1 млн.
Национальных унифицирован-
ных карточек с момента откры-
тия офиса в Мосуле.

Для четверти миллиона
сирийских беженцев, ищущих
защиты в регионе Курдистан,
УВКБ работает с государствен-
ными органами, чтобы использо-
вать прогрессивный подход для
поиска реальных и значимых
решений проблемы перемеще-
ния. В тесном сотрудничестве с
курдскими властями и учрежде-
ниями-партнерами УВКБ осу-
ществляет стратегию обеспече-
ния сирийских беженцев дости-
жением самообеспеченности и
доступа к своим правовым, соци-
альным и экономическим пра-
вам. Стратегия помощи включа-
ет инвестиции в принимающие
сообщества и государственные
службы, предоставление досту-
па к образованию и здравоохра-
нению и поощрение экономиче-
ской деятельности. "Мы ощутили
реальную надежду на будущее
Ирака и тех, кто добивался здесь
защиты", сказала г-жа Клементс.
"Энергия для перемен осязаема.
Существует коллективная воля к
поиску устойчивых решений для
людей, затронутых недавними кон-
фликтами. УВКБ гордится тем, что
является динамичной частью этой
трансформации".          kurdistan.ru

Замглавы МИД России Михаил Богданов
заявил, что число христиан в Ираке сократилось
втрое из-за действий террористической организа-
ции "Исламское государство"* на территории стра-
ны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В результате варварских действий террористов
большинство христианских святынь Ирака нахо-
дится в руинах, а численность христиан из-за мас-
совых гонений и истребления сократилась с 1,6
млн до 500 тыс. человек", — говорится в тексте.

При этом отмечается, что Москва продолжает
призывать к принятию мер по облегчению положе-
ния христиан в странах Ближнего Востока.

В октябре газета "Известия" передавала, что
христиане Сирии в лице общественной организа-
ции "Императорское православное палестинское

общество" обратились к России с просьбой оказать
гуманитарную помощь. kurdistan.ru

Масуд Барзани впервые посетит 
Б а гд а д  п ос ле  р е фе р е н д ума  о  
н е з а в и с и м о с т и  К у р д и с т а н а

Видный курдский лидер и бывший президент
Иракского Курдистана Масуд Барзани 22 ноября
посетит столицу Ирака, чтобы встретиться с офици-
альными лицами страны.

Согласно сообщениям иракских СМИ, Барзани,
который также является президентом "Демократиче-
ской партии Курдистана" (ДПК), как ожидается,
встретится с новым спикером иракского парламента
Мохаммедом аль-Халбоуси, премьер-министром
Адилем Абдул-Махди и шиитским религиозным дея-
телем Муктадой ас-Садром, чья коалиция "Саирун"
стала победителем на майских выборах. Масуд Бар-
зани также проведет переговоры с Нури аль-Малики,
Аммаром аль-Хакимом, Хади аль-Амири и другими
иракскими лидерами, сосредоточив внимание на
решении споров Курдистана и Ирака. kurdistan.ru

Иракский премьер пригласил 
П у т и н а  п о с е т и т ь  с т р а н у

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди
передал в ходе встречи со спецпредставителем пре-
зидента по Ближнему Востоку и странам Африки,
замглавой МИД РФ Михаилом Богдановым пригла-
шение Владимиру Путину посетить Ирак, сообщила
пресс-служба Абдель Махди во вторник. "Господин
Богданов передал приглашение от президента Пути-
на председателю совета министров Аделю Абдель
Махди посетить Россию, а господин Махди в свою
очередь передал Путину приглашение посетить
Ирак", — сообщила пресс-служба в Telegram.

Пресс-служба сообщила, что премьер Ирака при-
нял Богданова и сопровождающую его делегацию в

Багдаде. По данным пресс-службы иракского премь-
ера, Богданов в ходе встречи также передал Абдель
Махди послание Путина и премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева о необходимости укреплять
отношения двух стран и поздравления с формирова-
нием нового правительства. Как сообщается, Богда-
нов и иракский премьер обсудили укрепление дву-
сторонних отношений в сферах безопасности, эконо-
мики, торговли, инвестиций, энергетики и других
областях, а также ситуацию в регионе.

Пресс-служба президента Ирака Бархама Салеха
сообщила, что он также принял Богданова. Как отме-
чается в заявлении, Салех отметил необходимость
развивать контакты между РФ и Ираком во всех сфе-
рах, в первую очередь в борьбе с терроризмом, а
также найти взаимопонимание по проблеме Сирии.

В мае в Ираке прошли всеобщие парламентские
выборы. В октябре избранные по их итогам депутаты
выбрали нового президента страны Бархама Салеха,
который в свою очередь согласно закону назначил
премьер-министра. В конце октября назначенный
премьер Адель Абдель Махди представил состав
своего кабинета министров на голосование парламен-
та. Парламент Ирака утвердил 14 министров кабинета
нового премьер-министра 25 октября. kurdistan.ru
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Премьер-министр Курдистана принял канадского посла

УВКБ заявило о продолжении поддержки Ираку

В МИД заявили о сокращении числа
христиан в Ираке втрое из-за ИГ
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Бывший президент Иракского
Курдистана и президент "Демо-

кратической партии Курдистана"
(ДПК) Масуд Барзани, находя-
щийся с официальным визитом в
Багдаде, 22 ноября встретился с
лидером Альянса "Фатх" Хади
аль-Амери, заявив на встрече,
что власти Курдистана рассчиты-

вают на восстановление тесного
сотрудничества с Багдадом.

"Мой визит - это послание
людям внутри и снаружи [Ирака]:
мы готовы поддержать нынеш-
ние усилия в Ираке. Мы должны
будем выбрать лучший путь для
установления прочных отноше-
ний и для исправления предыду-

щих ошибок", - сказал Барзани
на пресс-конференции, состо-
явшейся после встречи.

В ходе встречи Амери побла-
годарил Барзани за его визит и
отметил, что прошлые споры
должны быть забыты во имя луч-
шего будущего в отношениях
между Эрбилем и Багдадом.

"Мы полны решимости
построить свободный Ирак, где
все компоненты, в том числе
курды, арабы, туркмены, мусуль-
мане, христиане, шииты, сунни-
ты и езиды, смогут жить вместе",
- подчеркнул Амери, отметив, что
новое правительство Ирака
должно отражать устремления
всех людей страны.

Ранее Барзани встретился с
премьер-министром Ирака Ади-
лем Абдул-Махди, в ходе перего-
воров с которым подтвердил
свою поддержку новому прави-
тельству в Багдаде.  kurdistan.ru

Глава Совета Безопасности
Иракского Курдистана Масрур
Барзани выразил оптимизм в
отношении будущих связей
между Курдистаном и правитель-
ством Ирака. Он заявил об этом
в ходе визита Багдад, где он
сопровождает бывшего прези-
дента Курдистана Масуда Барза-

ни, и участвует во встречах курд-
ского лидера с высшими  ирак-
скими чиновниками.

"Это благоприятный момент
для осмысленной дискуссии по
нерешенным вопросам и инсти-
туционализации отношений КРГ
[Регионального правительства
Курдистана] и федерального

правительства", - написал Мас-
рур Барзани на своей официаль-
ной странице в Twitter.

"Я настроен оптимистично,
учитывая, что новое руководство
высоко ценит общие преимуще-
ства успеха и издержки неудач
для наших народов и региона",
заключил он.           kurdistan.ru

Россия и Ирак договорились о
координации на высоком уровне
в сфере нефти и газа, сообщает-
ся в заявлении пресс-службы
министра финансов Ирака,
поступившем в распоряжение
РИА Новости. Кроме того, Мин-
фин Ирака готов помочь россий-
ским компаниям при возникнове-
нии сложностей при работе в
этой стране, отмечается в
заявлении.

Согласно документу, в среду
министр финансов Фуад Хусейн
встретился с замглавы МИД РФ
Михаилом Богдановым в своем
офисе в Багдаде и сопровож-
дающей его делегацией.

"Стороны договорились о
координации на высоком уровне
между Багдадом и Москвой в
сфере нефти и газа и в этой
связи заместитель премьер-
министра, министр финансов
отметил, что правительственная
программа предполагает переход
(Ирака — ред.) от страны-импор-

тера газа на самообеспечение, а
затем экспорт, и поблагодарил
российские компании, работаю-
щие в Ираке, за их роль и усилия,
отметив готовность помочь в пре-
одолении сложностей, если они у

них возникнут", — сообщается в
заявлении.

Пресс-служба премьера
Ирака Аделя Абделя Махди
сообщила, что во вторник премь-

ер принял Богданова и сопро-
вождающую его делегацию в
Багдаде. Пресс-служба прези-
дента Ирака Бархама Салеха
также сообщила, что он принял
Богданова. МИД Ирака в среду

сообщил, что глава МИД Ирака
Мухаммад Али аль-Хаким встре-
тился с замглавы МИД РФ
Михаилом Богдановым в здании
ведомства в Багдаде. kurdistan.ru

В Тегеране состоялась встре-
ча заместителя главы МИД
Ирана Аббаса Аракчи и политди-
ректора МИД Франции Николя де
Ривьера, в ходе которой стороны
обсудили создание специально-
го механизма для расчётов в
условиях санкций США.

Как информирует агентство
Mehr со ссылкой на Министерст-
во иностранных дел Ирана, речь

идёт о заключительном этапе в
работе над созданием такого
механизма. Отмечается, что на
встрече была подтверждена при-
верженность Парижа нормализа-
ции экономических отношений с
иранской стороной. Французская
сторона проинформировала
Иран о завершающем этапе соз-
дания европейского платёжного
механизма, который облегчит

торговлю с этой страной, пишет
агентство. Ранее постпред Рос-
сии при ЕС Владимир Чижов
назвал идею создания механиз-
ма для расчётов с Ираном
непростой, но реализуемой. 

4 ноября стало известно, что
Евросоюз запустит платёжный
механизм для сотрудничества с
Ираном в "ближайшем буду-
щем". kurdistan.ru

С Ш А  п р и в е т с т в у ю т  
визит Барзани в Багдад

Соединенные Штаты приветствовали визит в Баг-
дад курдского лидера Масуда Барзани. Барзани,
который также является президентом крупнейшей
курдской политической партии, "Демократической
партии Курдистана" (ДПК), прибыл в Багдад в чет-
верг для серии встреч с высшими иракскими лиде-
рами.

"США и наша Коалиция приветствуют визит в Баг-
дад президента ДПК Масуда Барзани для  важных
встреч с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-
Махди", заявил специальный представитель прези-
дента США в международной коалиции по борьбе с
"Исламским государством" (ИГ), Бретт Макгерк.

"Укрепление связей и сотрудничества между
новым правительством Ирака и Региональным пра-
вительством Курдистана [имеет] важное значение
для окончательного поражения ИГИЛ [ИГ]", - под-
черкнул Макгерк.  kurdistan.ru

Масуд Барзани: Военизированная
ситуация в Киркуке неприемлема

Наложение нежелательного статуса-кво и про-
должение милитаризации спорной курдской провин-
ции Киркук под властью Багдада неприемлемо. Это
заявил видный курдский деятель и бывший прези-
дент Иракского Курдистана Масуд Барзани.

Барзани, который также является президентом
"Демократической партии Курдистана" (ДПК), 21
ноября встретился с депутатами своей партии,
чтобы призвать их сосредоточиться на усилиях по
выполнению их предвыборных обещаний и удовле-
творении потребностей людей.

Барзани подчеркнул важность победы своей пар-
тии как крупнейшей курдской на парламентских
выборах в Ираке и в Курдистане в этом году, заявив,
что доверие людей к депутатам ДПК возлагает на
них большую ответственность.

Он подтвердил необходимость доброй воли в про-
должающихся усилиях по восстановлению тесных свя-
зей между Эрбилем и Багдадом, где принципы "парт-
нерства в управлении, консенсуса в законодательстве
и баланса в государственных органах" являются
основными компонентами успеха.               kurdistan.ru

В подземном туннеле на севере 
Ирака убиты 15 боевиков ИГ

По меньшей мере 15 членов "Исламского госу-
дарства" (ИГ) были убиты иракскими войсками в про-

винции Салахаддин. Согласно заявлению министерст-
ва внутренних дел, опубликованном 21 ноября, боеви-
ки были ликвидированы во время операции по уничто-
жению подземного туннеля ИГ. Кроме того, силы без-
опасности Ирака захватили в плен лидера ИГ, который
имел высшее звание в судебном органе террористиче-
ской группы. Он был арестован в ходе отдельной опе-
рации в районе Эль-Карама в Мосуле. kurdistan.ru

Масуд Барзани встретился с Хади аль-Амери

Масрур Барзани оптимистичен в 
отношении связей Эрбиля и Багдада

Россия и Ирак договорились о 
координации в сфере нефти и газа

Иран и Франция обсудили создание 
механизма для расчётов в условиях санкций
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22 ноября в Багдаде курд-
ский лидер Масуд Барзани

провел встречи со спикером
парламента Ирака Мохамме-
дом аль-Халбоуси, главой
исламской партии "Дава"
Нури аль-Малики и главой
коалиции "Атта" Фалихом

Фаядом.
Барзани, который являет-

ся главой "Демократической
партии Курдистана" (ДПК) и
ранее занимал пост прези-
дента Курдистана, провел
ряд обсуждений с иракскими
лидерами в надежде на

решение вопросов, стоящих
между Эрбилем и Багдадом.

В этот же день курдский
лидер также провел перего-
воры с премьер-министром
Адилем Абдул-Махди и гла-
вой "Фатх" Хади аль-Амири.

Это первый визит Барзани
в Багдад после референдума
о независимости Курдистана,
проведенного в прошлом
году, и за которым последо-
вал период резкого ухудше-
ния отношений между Ира-
ком и Курдистаном. 

Визит Барзани привет-
ствовали США, отметив, что
это является позитивным
шагом к разрешению споров
между сторонами.

В ходе всех встреч курд-
ский лидер призывал к уста-
новлению подлинного парт-
нерства между всеми компо-
нентами Ирака.   kurdistan.ru

23 ноября бывший прези-
дент Иракского Курдистана
Масуд Барзани встретился в
Багдаде с несколькими поли-
тическими лидерами, чтобы
обсудить двусторонние отно-
шения. Во второй день своего
официального визита в Багдад
Барзани встретился с лидером
"Иракского фронта националь-
ного диалога" Салихом Мутла-

ком, обсудив ряд вопросов,
связанных с политикой стра-
ны. Барзани также встретился
с лидером Коалиции "Победа"
Хейдаром аль-Абади и главой
"Туркменского фронта" Арша-
дом Салихи.

Как уже сообщалось,
курдский лидер прибыл в
Багдад 22 ноября, и в день
прибытия встретился с

новым премьер-министром
Адилем Абдул-Махди, спи-
кером парламента Мохам-
медом аль-Халбоуси и
несколькими другими поли-
тическими лидерами. Ожи-
дается, что сегодня Барзани
вылетит в Наджаф, где
встретится с Муктадой ас-
Садром, лидером блока
"Саирун".           kurdistan.ru

Армия Соединенных Штатов намерена раз-
местить наблюдательные посты на границе
Сирии и Турции. Об этом министр обороны США

Джеймс Мэттис сообщил в Вашингтоне в среду,
21 ноября. По его словам, подобный шаг позво-
лит избежать усиления напряжения между Тур-
цией и курдскими военизированными формиро-
ваниями. Наблюдательные посты будут отчетли-
во обозначены, "чтобы Турция знала, где они
находятся", добавил глава Пентагона. Их возве-

дение обсуждалось с Анкарой, подчеркнул Мэт-
тис. В ноябре представители "Демократических
сил Сирии" (SDF - альянса сирийской оппозиции
и курдских формирований) заявили о продолже-
нии операции против террористической группи-
ровки "Исламское государство" (ИГ) в регионе.
Курды были вынуждены приостановить прово-
димую с сентября операцию из-за обстрелов их
укреплений турецкой армией. Ранее бойцы SDF
внесли существенный вклад в установление
контроля над опорными пунктами террористов в
сирийских провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.

Основу SDF составляют курдские военизиро-
ванные формирования "Отряды народной само-
обороны" (YPG). Отряды YPG являются союзни-
ком США по борьбе с ИГ. При этом Анкара счи-
тает военизированные формирования курдов
сирийским ответвлением Курдской рабочей пар-
тии, которая признана в Турции террористиче-
ской организацией. kurdistan.ru

Барзани поддерж ал намерение 
и р а к с к о г о  п р е м ь е р - м и н и с т р а  
разрешить споры Эрбиля и Багдада

Известный курдский лидер и глава "Демократической пар-
тии Курдистана" (ДПК) заявил о своей поддержке намерения
нового правительства Ирака во главе с премьер-министром
Адилем Абдул-Махди разрешить длительные споры между

Эрбилем и Багдадом.
Барзани прибыл в Багдад 22 ноября с двухдневным визи-

том, в ходе которой он встретится с высшими иракскими
чиновниками.

После прибытия в аэропорт, где его встречал спикер ирак-
ского парламента Мохаммед аль-Халбоуси, Барзани встретил-
ся с Абдул-Махди и поговорил с журналистами.

В ходе встречи Махди заявил, что рад визиту Барзани и
надеется на продолжение обсуждений насущных вопросов.
Иракский премьер поблагодарил Барзани за его борьбу и мно-
голетнюю деятельность во имя свободы и демократии, назвав
Барзани "видной фигурой в политических делах региона". Бар-
зани, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра Абдул-
Махди, и напомнил, что иракский премьер сыграл важную
роль в создании нового Ирака и новой конституции страны.

Барзани также вновь поддержал новый кабинет правитель-
ства Ирака и выразил надежду на дальнейшее развитие отно-
шений между Эрбилем и Багдадом, и на решение их разно-
гласий.    kurdistan.ru

Н а в о д н е н и е  п о в р е д и л о  3 0  
палаток езидских семей в Дохуке

Сильные осадки уничтожили более 30 палаток, принадле-
жащих езидам, в лагере Шейхан провинции Дохук Иракского
Курдистана.

Как сообщил начальник лагеря Басим Шингали, сильные
дожди повредили 30 палаток и имущество граждан. Он призы-
вая государственные органы оказать гуманитарную помощь
живущим в лагере вынужденным переселенцам.   kurdistan.ru

Барзани встретился с Халбоуси, Малики и Файядом

Барзани встретился с суннитскими, 
шиитскими и туркменскими лидерами

Армия США разместит наблюдательные
посты на границе Сирии и Турции


