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Aprelin 26-da Azərbaycanın və
dünyanın idman tarixində əlamətdar
hadisə baş verdi. Bakıda birinci
Avropa Oyunlarının məşəli alov-
landırıldı. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev,
xanımı, birinci Avropa Oyunları Təşki-
lat Komitəsinin sədri Mehriban Əliye-
va, ailə üzvləri və Avropa Olimpiya
Komitəsinin prezidenti Patrik Hikki
mərasimdə iştirak ediblər.

Ölkəmizin müstəqillik tarixində
ev sahibliyi edəcəyi mötəbər tədbir
- birinci Avropa Oyunları beynəlx-
alq idman ictimaiyyətinin diqqət
mərkəzindədir.

Aprelin 26-sı isə ilk Avropa
Oyunlarının həyəcanının başlanğıc
günü kimi tarixə düşür. Olimpiya
ənənəsinə uyğun olaraq, estafet
qədim od məbədi olan Atəşgahdan
başlayır. Birinci Avropa Oyunlarının
məşəli 47 gün ərzində Azərbay-
canın hər bir guşəsini gəzib-
dolaşaraq, Oyunların açılış mərasi-
mində Bakı Olimpiya Stadionuna
gətiriləcək. 

Azərbaycan Prezidenti İlham
ƏLİYEV mərasimdə çıxış edərək
dedi: 

- Hörmətli Avropa Olimpiya
Komitəsinin prezidenti cənab
Patrik Hikki. Hörmətli xanımlar və
cənablar, əziz dostlar.

2012-ci ilin sonunda Avropa
Olimpiya Komitəsi birinci Avropa
Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi
haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu, tar-
ixi bir qərar idi. Çünki başqa qitə oyun-
larından fərqli olaraq, Avropada Oyun-
lar heç vaxt keçirilməmişdir. Bu, Azər-
baycana Avropa Olimpiya ailəsi
tərəfindən göstərilmiş böyük etimad
idi. Bu qərara görə Avropa Olimpiya
Komitəsinə və onun prezidenti cənab
Patrik Hikkiyə Azərbaycan xalqı adın-
dan minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Bu qərar bizi çox sevindirdi,
Azərbaycan xalqını sevindirdi. Bu,
bizim üçün həm böyük şərəf, həm də
böyük məsuliyyətdir. Vaxtımız məhdud
idi. Ona görə biz dərhal işə başladıq,
Təşkilat Komitəsi yaradıldı. Bu müd-
dət ərzində Təşkilat Komitəsi çox fəal
və böyük uğurla işlədi. Bu gün artıq
Azərbaycan və Bakı şəhəri bu Oyun-
ların keçirilməsi üçün tam hazırdır.
Təşkilat Komitəsinə bu yüksək
fəaliyyətə görə minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda,
beynəlxalq və yerli mütəxəssislərdən
ibarət beynəlxalq Əməliyyat Komitəs-
inə də minnətdarlığımı bildirirəm.
Onların da fəaliyyəti təqdirəlayiqdir.
Əlbəttə, biz daim Avropa Olimpiya
Komitəsinin dəstəyini hiss edirdik, bu
gün də bunu hiss edirik. Beləliklə,
Oyunların hazırlanması üçün bütün
məsələlər öz həllini tapmışdır.

Şəxsən mən hesab edirəm ki, bu
Oyunların Bakıda keçirilməsi haqqın-
da qəbul edilmiş qərar bir neçə amillə
bağlıdır. İlk növbədə, bunu
idmançılarımızın uğurlu çıxışı
mümkün etmişdir. Son Yay Olimpiya
Oyunlarında Azərbaycan komandası
30-cu yerə layiq görülmüşdür. Avropa
ölkələri arasında isə biz 15-ci yerə
yüksəlmişik. Eyni zamanda, Azərbay-
canda gözəl gənc nəsil yetişir. Gənc

idmançılarımız da bizi sevindirir.
Keçən il yeniyetmələrin Olimpiya
Oyunlarında Azərbaycan komandası
10-cu yerə yüksələ bilmişdir. Bu, tarixi
nailiyyətdir. Bununla bərabər, son illər
ərzində Azərbaycanda müasir idman
infrastrukturu yaradılmışdır. Azərbay-
canın bölgələrində 40-dan çox
Olimpiya İdman Mərkəzi yaradılmışdır.
Bakı şəhərində yaradılan və əsaslı

şəkildə təmir edilən bütün idman
obyektlərimiz ən yüksək standartlara
cavab verir. Şəxsən mən hesab
edirəm ki, bundan yüksək standart
mümkün deyil.

Nəqliyyat infrastrukturumuz
yeniləşib, müasirləşib və bu gün bizim
tələblərimizə tam cavab verir. Xidmət
infrastrukturu yaradılır. Bakıda bütün
aparıcı brend otellər fəaliyyət göstərir,
öz fəaliyyətini genişləndirir.

Beynəlxalq yarışların keçirilməsi
üçün bizim kifayət qədər geniş
təcrübəmiz var. Son illər ərzində Azər-
baycanda çoxsaylı dünya və Avropa
çempionatları keçirilmişdir. Azərbay-
canın sürətli iqtisadi inkişafı əlbəttə ki,
bu qərarın qəbulunda öz rolunu
oynamışdır. Hesab edirəm, önəmli
məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
əhalisi bu qərarı böyük sevinclə və
qürur hissi ilə qarşılamışdır. Beləliklə,
bu gün biz tam məsuliyyətlə deyə
bilərik ki, iki il yarım ərzində görülmüş
işlər ən yüksək səviyyədədir. Əminəm
ki, biz bu gözəl idman bayramını yük-
sək səviyyədə keçirəcəyik. Onu da
qeyd etməliyəm ki, iki ildən sonra
Bakıda İslam Həmrəylik Oyunları
keçiriləcəkdir. Yəni, bu idman bayramı
davam edir. Bu, əslində Azərbaycanın
dünyada oynadığı nadir rolu əyani
şəkildə ifadə edir. 2015-ci ildə Avropa
Oyunları, 2017-ci ildə isə İslam Həm-
rəylik Oyunları Bakıda keçiriləcəkdir.

Azərbaycan əsrlər boyu siviliza-
siyalararası, millətlərarası, dinlərarası
dialoqun aparılması üçün öz imkan-
larını ortaya qoyur. Azərbaycanda
bütün xalqların, bütün dinlərin
nümayəndələrinin birgə yaşaması, bir
ailə kimi yaşaması nadir təcrübədir.
Beləliklə, Azərbaycan Avropa ilə
Asiyanı, sivilizasiyaları birləşdirir,
qarşılıqlı anlaşmanın bərqərar olması
üçün səylərini göstərməkdədir.

Mən əminəm ki, bizim idman
bayramlarımıza gələn xarici qonaqlar,
idmançılar, məşqçilər Bakıdan öz
vətənlərinə ən xoş təəssüratla qayıda-
caqlar. Azərbaycan gənc müstəqil
dövlətdir. Ancaq bizim çox böyük və
zəngin tarixi və mədəni irsimiz var.
Azərbaycanın zəngin tarixi,
mədəniyyəti bizim qürur mənbəy-
imizdir. Azərbaycanda qədim tarixi

memarlıq abidələri bizim qürur mən-
bəyimizdir.

Bu gün biz qədim Atəşgah məbə-
dinin önündə toplaşmışıq. Bu gün bir-
inci Avropa Oyunlarının məşəli Atəş-
gah məbədində alovlandırılacaqdır.
Bu məşəl ölkəmizin bütün şəhərlərinə
gətiriləcək, bütün ölkəmizi dolaşacaq
ki, Azərbaycan xalqı bu gözəl idman
və dostluq bayramını qeyd etsin.

Mən birinci Avropa Oyunlarında
iştirak edəcək bütün idmançılara
uğurlar arzulayıram. Qoy, güclü qalib
gəlsin! Yaşasın Azərbaycan!

Sonra Avropa Olimpiya
Komitəsinin prezidenti Patrik HİKKİ
çıxış edərək dedi: 

- Zati-aliləri cənab Prezident.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva.
Hörmətli qonaqlar.
Bu axşam Avropa idmanı qitəmizin

idman potensialının reallaşması yol-
unda yekun mərhələyə daxil olacaq.
İlk Avropa Oyunları artıq reallığa
çevrilir. İki ildən bir qədər çox əvvəl biz
böyük məmnunluqla elan etdik ki,
Avropa Oyunlarını qəbul edən ölkə
“Odlar Yurdu” Azərbaycan olacaq. Ən
cəlbedici elementlərdən biri - ölkənizin
milli rəmzi olan alov, eyni zamanda,
Olimpiya Hərəkatının gücünün və
qüdrətinin əsas təcəssümüdür.
Məşəlin alovlandırılmasının və
estafetin müasir ənənəsinin əsasını
qoymuş, qədim idman oyunlarını
yaratmış yunan sivilizasiyası odu,
alovu müqəddəs sayırdı.

Bu axşam biz nadir mərasimimizdə
həmin Olimpiya irsinə sadiq qalaraq
Atəşgah məbədində Avropa Oyun-
larının məşəlini alovlandıraraq məşəli
stadiona və “Bakı-2015” Oyunlarının
açılış mərasiminə yola salırıq. Bu,
Avropa idmanı üçün həlledici
məqamdır. Həmkarlarım, eləcə də
təmsil etdiyim Avropa Olimpiya

Komitəsi Sizə göstərdiyiniz yardıma
görə olduqca minnətdardır. Çünki biz
planlarımızın birgə reallaşmasına
doğru yekun addım atırıq. Kamillik,
dostluq və hörmət kimi Olimpiya
dəyərləri məşəl estafetində aydın şək-
ildə əks olunur. Məşəlçilər qardaşlıq
ruhunda alovlanan məşəli bir-birinə
ötürərək idman vasitəsilə sülh, dostluq
və təntənə mesajını hər yerə yayırlar.

“Bakı-2015” bütün ölkənizin
əməyi və səyləri sayəsində baş
tutacaq. Azərbaycan rəhbərliyi ilə
işləmək olduqca məmnunluq
doğurdu. Sizin peşəkarlığınız və
diqqətiniz bizi hər zaman təsir-
ləndirdi. “Bakı-2015” ilk Avropa
Oyunları Təşkilat Komitəsinin
sədri, birinci xanım Mehriban
Əliyeva Oyunlara hazırlıq işlərində
şəxsən iştirak edərək dəyərli
göstəriş və tövsiyələrini vermiş, işə
tam sadiqliyini nümayiş etdirmişdir.
Mən Avropa Olimpiya Komitəsinin
səmimi minnətdarlığını Prezident
İlham Əliyevə və birinci xanıma
çatdırmaq istərdim. Təşkilat
Komitəsi və “Bakı-2015” ilk Avropa
Oyunları Əməliyyat Komitəsinin
peşəkar heyəti planlarımızı real-
lığa çevirmək üçün 27 ay ərzində
yorulmadan çalışıblar. Belə qısa
müddət ərzində görülmüş bu qədər
işləri hətta ən çılğın arzularımızda

təsəvvür edə bilməzdik. Əslində bütün
Bakı heyəti hətta Oyunlar başlamaz-
dan öncə dünya rekorduna imza atdı.
Mən gözəl ölkənizi gəzib dolaşan
“Bakı-2015” məşəlinin estafetini
izləməyi səmimiyyətlə arzulayıram.
Çünki bu məşəl çox mühüm ilk Avropa
Oyunlarının açılış mərasiminə aparan
yolu işıqlandıracaq. Sağ olun.

Daha sonra Prezident İlham Əliyev
ilk Avropa Oyunlarının Təşkilat
Komitəsinin sədri, birinci xanım
Mehriban Əliyevanın və Avropa
Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik
Hikkinin müşayiəti ilə Oyunların
məşəlini alovlandırdı. 

Dövlətimizin başçısı məşəli “Bakı-
2015” Avropa Oyunlarının ilk
məşəlçisi, Olimpiya çempionu Rəfiqə
Şabanovaya verdi. 

Beləliklə də, Birinci Avropa Oyun-
larının məşəlinin səyahəti başladı.
Estafetə 1000 nəfərdən çox məşəlçi
cəlb olunub və hər regionda “Alov fes-
tivalı”nın keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Məşəl yer üstündə avtobus, funikulyor,
velosiped, yer altında Bakı metrosu,
suda qayıq, havada isə təyyarə ilə
daşınacaq. Məşəl iyunun 8-də  pay-
taxtdakı idman arenalarında, 9-da isə
İçərişəhərdə gəzdiriləcək. İyunun 10-u
məşəl proqramının son günü olacaq
və Bakıya gətirilənədək təxminən
5500 kilometr məsafə qət edəcək. 660
millimetr hündürlüyü olan məşəlin
gövdəsi “Bakı-2015” brendində yer
alan nar ağacını xatırladır. Alovu
qoruyan mis başlıq da nar formasın-
dadır. Onun 50 çəyirdəyi Oyunlarda
iştirak edən ölkələrin sayını təmsil
edir. Sonra birinci Avropa Oyunlarının
məşəlinin alovlandırılması münasi-
bətilə ziyafət təşkil olundu. Daha
sonra birinci Avropa Oyunlarının
məşəli ilə xatirə şəkilləri çəkdirildi.

president.az

İlham Əliyev “Bakı-2015” ilk Avropa Oyunları 
məşəlinin yandırılması mərasimində iştirak edib
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Hər il imkan daxilində,
Şimali İraqın Kürdüstan böl-
gəsinə gedir və orda yaşayan
qardaşlarımız haqqında
məlumat əldə edir və oxucu-
lara çatdırırıq. Bu il də
ermənilərin yalan soy qırım
uydurmalarını və ermənilərin
Azerbaycan xalqının başına
gətirdikləri faciələri İraqda
yaşayan medya mənsubları-
na, yerlı xalqa çatdırmaq
üçün, bir neçə jurnalist dos-
tumla Şi mali İraqa getmək
istəsək də, gedəcək jurnal-
istlərə viza əldə edə bilmədik.
Mən iki iş adami ilə gedəsi
oldum.

Səhərə yaxin Erbil
şəhərinə çatdıq, İŞİD-lə
müharibələrinə baxmayaraq
şəhərin hər yerində yeni
çoxmərtəbəli tikililər gözə
dəyirdi. Səhər ilk işimiz

Kürdüstan Parlamentinin zi -
yarəti ilə başladı. Bizi Parla-
mentin çoxdan tanıdığım sədr
müavini Cəfər Heminki qəbul
etdi. Biz Xocalı Soyqırımının
Kürdüstan Parlamentinin
gün  dəminə salınmasını və
tanınmasını istədik. Lakin
Cəfər bəy Azərbaycanın
İraqla, eləcə də Kürdüstan
bölgəsi ilə heç bir siyasi
əlaqəsi olmadığını və bu
məsələnin fərdi şəkildə deyil
dövlət səviyyəsində qoymaq
lazım olduğunu bildirdi və
dedi:

“Biz sizə imkan yaradarıq
ki, medya mənsubları
qarşısında, Universitetlərdə
konfranslar keçirəsiniz və
istəyinizi bu vasitə ilə xalqa,
ictimaiyətə çatdırasınız”.

Aprelin 22-də beş ulduzlu
“Şiraton” mehmanxanasında
“Kürdüstan” qəzetinin 117-ci il
dönümü münasibəti ilə kon-
frans keçirilirdi, biz də dəvətli
idik. Mənə də söz verildi, mən
də “Kürdüstan” qəzetinin tar-
ixindən, xidmətindən
danişaraq medya iştirakçıları-
na Azərbaycanımız haqqında
məlumat verdim. Ermənilərin
aprelin 24-də keçirəcəyi yalan
soyqırıma qarşı olan tarixi fak-
tları qoyaraq bildirdim ki,

erməni daşnaqları hələ 1897-
ci ildə Türkiyənin Xanasor
əyalətində bir gecədə 40 000
kürd və türk xalqını qətl
etmişlər. Hörmətli qonaqlar,
hörmətli konfrans iştirakçıları,
babalarımızın erməni daş-
naqları haqqında söylədikləri-
ni və tarixən oxuduqlarımız
tarixi faktları sizə çatdirmaq
istəyirəm. İstəyirəm biləsiniz
erməni daşnaqları özlərinin
yazdıqları kimi 1897- ci ildən
başlayaraq 1905-ci ildə,
1907-ci ildə, 1915-ci ildə,
Türki yə nin və Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində kütləvi
qətliyamlar törətmişlər,
olmazın müsibətlərini azər-
baycan, kürd və türk xalqına
yaşatmışlar.1934-cü ildə,
1937-ci ildə, 1947-ci ildə,
1948-ci ildə azərbaycan və
kürd xalqını doğma yurdların-

dan var yoxlarını əllərindən
alıb sürgün etmişdilər. Və

sonda 1989-cu ildə Qarabağ
məsələsi ilə bağlı, Qərbi Azər-
baycandan yəni indiki Erməni-
standan azərbaycanlıları və
müsəlman kürdlərini zorla
evlərini, mülklərini əlindən alıb
qovmuşdular. Hətta körpə
uşaqları dəmir borulara doldu-
raraq boruların ağzını qay-
naqlamışlar. Bu gün sizlərə
məlum olmayan bir qətliyam
haqqında məlumat vermək
istəyirəm, Xocalı Qətliyamı
haqqında.

Xocalı qətliyamı XX -əsrdə
törədi lən ən dəhşətli faciədir.
Xocalı faciəsi daha ağır, daha
dözülməz olmuşdur. 26 fevral

1992-ci ilin qarlı qış günü
erməni daşnaqlarının və rus

ordusunun birləşmələri
xalqımıza qarşı törətdikləri

qətliyam heç zaman
xalqımızın yaddaşından silin-

məyəcək. Cənablar və xanım-
lar bu qanlı faciə haqqında
danışmaq mənim üçün

nəqədər çətin olsa da, sizlərə
bu olayı anlatmaq bir o qədər

zəruridir. Bu qanlı faciə nəti -
cə sində 623 nəfər vəhşicəs-
inə qetl edil miş, 8- ailə
tamamilə yer üzündən silin-
miş, 25- uşaq hər iki valideyini
itirmiş, 230- uşaq isə
valideyinlərindən birini itirmiş,
487- nəfər yaralanmışdır.
Onlardan 76-nəfəri uşaqdır.
1275 nə fər əsr götürülmüşdür,
250 nəfər isə itgin düşmüşdür.
01.04. 1992-ci il tarixinə olan
məlumata görə Xocalıya 5
milyard manat məbləğində
ziyan dəy mişdir.

O dövürki SSRİ rəhbərliyi
bu faciəni gizlətməyə çalışsa
da, hadisələrin şahidi olan
xarici jurnalistlər,belə bir
faciənin tarixdə olmadığını
bildirərək belə yazırdılar:
“Krua Eveneman” jurnalı
(Paris) 25-mart 1992-ci il-
Ermənilər Xocalıya hücum

etmişlər. Bütün dünya
eybəcər hala salınmış
meyidlərin şahidi oldu.

-“Sandi Tayms” qəzeti
(London) 1 mart 1992-ci il

–erməni əsgərləri minlərlə
ailəni mehv etmişlər.

- “Faynensşl Tayms” qəzeti
(London) 9 mart 1992-ci-
Ermənilər Ağdama tərəf
gedən dinc əhalini gül-
lələmişlər.Azərbaycanlılar 200
nəfərə qədər cəsəd saymişlar.

Bu barədə yüzlərlə qəzet-
jurnal yazsada, təəssüflər
olsun ki, burdakı soy-
daşlarımız, dindaşlarımız
Azərbaycan xalqının başına
gələn faciələrdən xəbərsizdir.
Güman edirəm ki, bundan
belə əlaqələrimiz yaranacaq ,
biri birimizin ictimai-siyasi
durumundan xəbərdar olacaq
və lazımı məlumatları zama -
nın da dünya ictimaiyyətinə
çatdiracağıq. 

Bizə vaxt ayırdığınız üçün,
Kürdüstan rəhbərliyinə və
konfrans iştirakçılarına təşək -
kür edirəm. Selaheddin Uni-
versitetinin tarix və ədəbiyyat
fakültəsində seminar və Uni-
versitetin müəllim heyəti
qarşısındada bu mövzuda
konfrans keçirtdik.

Mənə elə gəlir ki, Respub-
likamızın inkişafını təbliğ
etmək, eləcə də faci ələrimizi
yaşadaraq, erməni daşnaq -
larının xislətini dünya icti-
maiyyətinə çatdırmaq hər bir
Azərbaycan vətəndaşının
mənəvi borcudur.

Tahir Süleyman 
Azərbaycan Kürdləri İctimai 

Birliyinin sədri,
“Diplomat” qəzetinin 

baş redaktoru 

Faciələrimizi yaşadaraq, erməni daşnaqlarının xislətini dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur
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İraq Kürdüstan hökumətinin
sabiq mədəniyyət naziri, hazırda
Ərbil şəhərində İraq Türkmən
Dərnəyinin rəhbəri, mil-
lət vəkili olan Cövdət
Nəccar Avrasiya. net-ə
müsahibə verib. 

- Öncə rəhbərlik
etdiyiniz dər nəklə bağlı
qısa məlumat ver-
məyinizi xahiş edirik.

- İraq Türkmən
Dərnəyi 1998-ci ildə
yaradılıb və məqsədi
İraqda yaşayan
xalqların qardaşlığına
nail olmaqdır. Amma
bəzi siyasətçilərin
ucbatından türk, kürd
və ərəb xalqları arasın-
da problem yaradılıb.
Səddam Hüseyn
dövründə bu mərkəzin
qərargahını qapat-
mağa, terror etməyə
çalışıblar, onlara qarşı
hücumlar etməyə cəhd
göstərilib. Bununla
belə, mərkəz mücadilə
verərək varlığını
qoruyub saxlaya bilib.
Səddamın dövründə
türkmənlərin başına nələr gətir-
ildiyini bilirsiniz. Təbii haqlarımızı
istəyirdik, vəzifələrdə türkmən-
lərin də təmsil olunmasını arzu-
layırdıq. Məktəblər, siyasi par-
tiyalar, mədəniyyət mərkəzlərim-
iz yox idi. Artıq o dövr geridə
qaldı. Biz kürdlər və digər
xalqlarla birlikdə qardaşlıq içində

yaşayırıq. İraq Kürdüstanında
Türkiyə dövləti bizə bir dayaq
oldu. Ərdoğan Bərzani hökuməti
ilə siyasətdə düzgün addımlar
atdı və bu baxımdan bizə imkan-
lar yarandı. Türkmənlər xeyli irəli
getdilər. Səddam vaxtı isə heç
türkmən milləti deyə bilməzdik.
Pasportda milliyyətini ya kürd, ya
da ərəb yazmalı idin. İndi
kürdlərdən sonra sayca ikinci
millət kimi türkmənlər rəsmən
qəbul olunub, bütün İraqda isə
üçüncü çoxsaylı millətik. İraq
Kürdüstanında 5 millət vəkilimiz
var, məktəblərimiz var. Amma
problemlərimiz də bitməyib.

- Bu gün İraq Kürdüstanı ilə
Azərbaycan arasında hansısa
əməkdaşlıq mövcuddurmu?

- Dövlət səviyyəsində heç bir
əməkdaşlığımız yoxdur. Bu
məsələni Azərbaycandakı dost-
larımızla çox müzakirə etmişik.
Amma Azərbaycanın rəsmi
dairələri bu məsələnin həyata
keçməsində maraqlı görünmür-
lər. Biz istəyirik ki, Azərbaycanla
Kürdüstan bölgəsi arasında
bütün sahələr üzrə əməkdaşlıq

qurulsun. Şəxsən mən Tahir
Süleymanın (“Diplomat” qəze-
tinin baş redaktoru) vasitəsi ilə

Azərbaycan prezidenti cənab
İlham Əliyevə məktub da ünvan-
lamışam, amma bu vaxta qədər
heç bir cavab gəlməyib. Ona
görə də bizim üçün Azərbaycan-
la yaxınlaşmağımız çox çətin-
ləşib. Biz rəsmi Bakıya yaxınlaş-
maq, əlaqə qurmaq, qardaşlaş-
maq istəyirik, rəsmi Bakı isə

dostluq əlini bizə uzatmır.
- Azərbaycanla əlaqələrin

qurulması ilə bağlı Kürdüstan
rəhbərliyi adından rəsmi
Bakıya müraciət olunubmu?

- Yox olunmayıb. Bu müraciət
şəxsi təşəbbüsümlə olub. Mən
məktubumda bildirmişəm ki,
Kürdüstanda bir çox ölkələrin
səfirlik və konsulluqları fəaliyyət
göstərir. İraq Kürdüstanında 27-
28 ölkənin səfirliyi var.
Rusiyanın, Türkiyənin səfirlikləri
fəaliyyət göstərir. İraqın Azərbay-
canda səfiri var. Amma Azərbay-
canın burada yoxdur. Səfirlik
olsa, gedib-gəlmək, ünsiyyət
qurmaq imkanlarımız daha da
genişlənə bilər. İş adamlarınız
burada gəlib iş qura bilərlər, türk-
mənlarin problemləri daha çox
qabardılar. İş adamları buraya
sərmayə yatırıblar, öz biznes
şəbəkələrini genişləndiriblər.
Ermənistanın da burada konsul-
luğu açılacaq. Bundan əlavə
aviareysin də açılacağı plan-
laşdırılır. Kürdüstanda 3-4 min
erməni yaşayır, amma azəri
türkü kökünə bağlanan yüz min-

lərlə türkmən var. Ermənistan
Kürdüstanın ictimai-siyasi həy-
atında fəaldır. Ermənistanın

Kürdüstanla əməkdaşlıq
etməsi, münasibət qur-
ması ermənilərin bura
gedib-gəlməsinə, iş qur-
masına yol açmış olur.
Baxın, biz Azərbaycana
gələ bilmirik, çünki viza
problemi mövcuddur.
Amma Ermənistana
maneəsiz gedib, gəlirik.

- Kürdüstan parla-
menti və rəhbərliyi
necə, Azərbaycan kon-
sulluğunun orada açıl-
masında maraqlıdırmı?

- Təbii. Kürdüstanda
yeni hökumət formalaşıb,
demokratik bir quruluşu-
muz var.  Burada olan
millətlər, siyasi çevrələr
istəyirlər ki, dünya
ölkələri ilə münasibətlər
qursunlar. Azərbaycan
bizim üçün də əziz və
qardaş bir ölkədir. Nədən
biz onunla dost olmayaq,
əlaqə qurmayaq. Burada
Azərbaycanı çox sevirlər,
Azərbaycanın inkişafı,

dünyada qüdrətlənməsi bizi də
sevindirir. Tahir müəllim bura hər
gəlişində Xocalı soyqırımı,
ermənilərin işğalçılıq siyasəti,
Azərbaycan həqiqətlərini
Kürdüstan ictimaiyyətinə çat-
dırır, bir sıra ali təhsil müəs-
sisələrində bu məsələlərlə bağlı
çıxışlar edir, özü ilə ermənilərin

azərbaycanlılara qarşı
işğalçılıq siyasətini əks
etdirən foto və ədəbiyy-
at nüsxələri gətirir. Bu
onun fərdi təşəb-
büsüdür. Bəs nədən
Azərbaycan dövləti bu
kimi məsələlərdə rəsmi
şəkildə bizə dəstək
olmur. Kürdüstan icti-
maiyyəti rəsmi Bakının
mövqeyini, cavabını
gözləyir.

- Kürdüstanda
yaşayan türkmənlərin
özləri necə, Azərbay-
can həqiqətlərini icti-
maiyyətə çatdıra bilir-

lərmi?
- Biz Kürdüstanın vətən-

daşlarıyıq və bu bölgənin inki şafı,
suverenliyi üçün çalışırıq. Amma
təbii ki, bir türkmən olaraq Azər-
baycanın problemlərinə biganə

qalmırıq və imkanımız daxilində,
gücümüz çatan qədər Azərbay-
canın haqq işini müdafiə edirik.
Amma bu dar çərçivədə olur,
istəyimiz kimi olmur. Biz istəyirik
ki, bu işdə rəsmi Bakı da bizə
dəstək göstərsin, dövlət

səviyyəsində. Biz istəyirik ki, hər
dəfə Azərbaycanın haqq səsini
Kürdüstan vasitəsilə dünyaya
daha yüksək tribunalardan çat-
dıraq. Bunun üçün rəsmi Bakını
dəstəyinə böyük ehtiyacımız var,
Azərbaycan diasporasını bu böl-
gədə də gücləndirmək lazımdır.
Biz türkmənlər həmişə Azərbay-
canı öz vətənimiz hesab etmişik.
Çünki Azərbaycandan köçüb
gəlmişik. Soyumuz-kökümüz, dil-
imiz, dinimiz birdir. Bu mənada
əlaqələrimizin sıxlaşması, geniş -
lənməsinə ehtiyac var. Təəs süflər
olsun ki, rəsmi Bakı bu məsələdə
də bizi yaxına burax mır.

- Ərbildə azərbaycanlı iş
adamları varmı?

- Var, çoxdur. Tahir müəllim
bu dəfəki gəlişində özü ilə Azər-
baycandan iş adamlarını da
gətirib. Onlar burada parlament-
də, ərbil valiliyində və digər yer-
lərdə görüşlər keçiriblər.  Bu
şəxsi təşəbbüsdən irəli gələn bir
əməkdaşlıqdır.  Bir neçə azər-
baycanlı iş adamının Kürdüstan
bölgəsində 100 min, 1 milyon
dollarlıq iş qurması, qazanıb get-
məsi bizim bölgəyə heç nə ver-
mir. Nə vaxta qədər şəxsi təşəb-
büslərdə olacağıq, nə vaxta

qədər bizim Azərbaycana get-
məyimiz çətin olaraq qalacaq.
Sonuncu dəfə 2009-cu ildə
oldum Azərbaycanda. 6 ildir ki,
mən Azərbaycana gedə
bilmirəm. Nə vaxta qədər Tahir
Süleymanov öz təşəbbüsü ilə
gəlib burada Azərbaycan
həqiqətlərini yayacaq. Bu
lazımdır, amma biri var öz təşəb-
büsü ilə, biri də var ki, dövlətin
adından səfər etsin. Bizim əsas
istəyimiz Azərbaycanın Kürdüs-
tanla iqtisadi sahədə dövlət
səviyyəsində münasibətlər qur-
masıdır. Bu hər iki tərəfin iqtisadi
maraqlarına tam cavab verə

bilər, həm də bu əlaqələr siyasi
əlaqələrin də güclənməsinə stim-
ul ola bilər.    

- Bu məsələnin reallaşması
üçün Kürdüstan rəhbərliyi ilk
addımı ata bilər, nümayəndə
heyəti ilə Azərbaycana rəsmi

səfərə gələ bilər…
- Bilirsiz, Kürdüstan strateji

bölgədə yerləşir, dünyanın
diqqətindədir. Rəsmi Bakı bizim
müraciətimizi cavablandırmadı -
ğından Kürdüstan rəhbərliyi ne -
cə rəsmi səfərə edə bilər. Gərək
bu məsələdə Azərbaycan dövlə-
tinin marağı olsun. Biz Ermə -
nistana müraciət etmədik ki, biz-
imlə əlaqələr qursun. Özləri bu
təşəbbüsdə olublar. Azərbaycan
da bu təşəbbüsdə olmalıdır,
nümayəndə heyətini göndər-
məldir bura, bəzi məsələlər
müzakirə olunmalıdır. Sonra
bizim nümayəndə heyətimiz
Azər baycana rəsmi səfər etmə-
lidir…

- Kürdüstanın özünü İraq-
dan ayrı hesab etdiyi söylə -
nilir…

- Yox, biz İraqdan ayrı düş -
məmişik, oranın bir bölgəsiyik.
Amma fikrimiz var ki, müstəqilliy-
imizlə bağlı bir referendum
keçirək. Düzdür, öz parlamen-
timiz, bayrağımız, bölgə struk-
turlarımız var, müstəqil  şəkildə
siyasət yürüdürük, amma İraq-
dan ayrılmamışıq.

-  İraq müstəqillik istəyinizə
maneə yaradırmı?

- Yox yaratmaz, hər şey bizim
istəyimizdən asılı olacaq. Düz -
dür, bi ara maliyyə baxımından
İraqla aramızda sərinlik yarandı.
Amma rəsmi Bağdadın bizimlə
işi yoxdur.

- Kürdüstan müstəqilliyini
elan edərsə hansı əraziləri
əhatə edəcək?

- Bu məsələ İraq konsti-
tusiyasının 140-cı maddəsində
göstərilir. Səddam Hüseynin əl
basdığı torpaqlar Kürdistana
məxsusdur. Xanagin, Şexan,
Şənqal, Tusqurmatur, Kərkürk
Kürdistanın coğrafi əraziləridir.
Yəni Səddamın hakimiyyəti

dövründə bu ərazilər işğal
edilib.  Əgər biz referendum
keçirib müstəqil olmaq qərarı-
na gəlsək bu torpaqlar
Kürdüstan ərizisi hesab
ediləcək.

-  İraqa nisbətən Kürdüs-
tanda vəziyyət qənaət-
bəxşdir, yəni sakitlikdir…

- Kürdüstanda millət birliyi
var. Güc strukturlarımız var.
Millət Kürdüstanı sevir. Əmin-
amanlıq yüksək səviyyədə
qorunur. Mənə elə gəlir ki,
Azərbaycan İraqda səfirliyini
məhz Bağdadda sakitlik
olmadığı üzündən açmaq

istəmir. Düzdür, İraqda hələ də
vəziyyət gərgin olaraq qalır. 

Amma Kürdüstanda tam
əmin-amanlıq hökm sürür. Azər-
baycandan gələn jurnalistlər də
Kürdüstanda sakitliyin və
inkişafın şahidi olublar. 

Kürdüstanlı deputat: “Azərbaycandan cavab gözləyirik”
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İsveç hökuməti 2010-ci ildə ölkə parla-
mentinin 1915-ci il hadisələri ilə bağlı qəbul
etdiyi “soyqırım” qərarından imtina edib.
Axar.az xəbər verir ki, bu barədə İsveç Xari-
ci İşlər Nazirliyinin sözçüsü Erik Boman
açıqlama verib. O, 1915-ci il hadisələri ilə
bağlı müstəqil qurumun araşdırmasından
əldə olunacaq nəticəyə görə qərar ver-
iləcəyini bildirib. XİN sözçüsü 100 il əvvəl
olan hadisə ilə bağlı araşdırma aparıl-

madan parlamentlərin qərar verə bilməyə -
cəyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, İsveç parla-
menti 12 mart 2010-cu ildə 1915-ci il hadi -
sə lərini “soyqırım” olaraq tanımışdı.

"Kürdlər ermənilərin onları 
necə qırdığını unutmayıb”

“Bu, daha çox qarşıdan gələn parlament
seçkiləri ilə bağlı HDP-nin mövcud durumla

manipulyasiyası ki -
mi qiymətləndirilə
bilər”. Bu barədə
Axar.az-a açıqlama -
sında analitik Vü qar
Zifəroğlu kürd lərin
Papaya dəs tək ver-
məsinin arxasında
dayanan səbəb -

lərdən danışarkən bildirib. Onun sözlərinə
görə, əslində, kürdlərin də belə bir addım
atacağını əvvəlcədən bilmək olardı: “Xatır-
layırsınızsa, bu partiyanın həmsədri olan
Səlahəddin Dəmirtaş 24 aprel 2013-cü il
tarixli bəyənatında türklərin erməniləri tarix-
in ən böyük soyqırımına məruz qoy-
duqlarını və bu səbəbdən də üzr istəyib
təzminat ödənməsi lazım olduğunu vurğu-
lamışdı. Bu bəyanatdan təqribən yarım il
sonra ABŞ-dakı daşnakların liderləri ilə
görüşən Dəmirtaş Türkiyənin gələcəyində
kürdlərlə ermənilərin əməkdaşlıq yollarını
müzakirə etmişdi. Dəmirtaş keçən il
namizəd olarkən də seçiləcəyi təqdirdə,
saxta erməni soyqırımını tanayacağına söz
vermişdi. Yenə 2014-cü ilin payızında isə
həmin partiyadan digər millət vəkili Səbahət
Tuncel soyqırımın tanınması üçün Türkiyə
Böyük Millət Məclisinə qanun layihəsi
təqdim etmişdi. Təəssüf ki, iqtidar partiyası
olan AKP bütün bu olanlara bir dəfə də
olsun adekvat reaksiya verməmişdi.  Bəlkə
də iqtidar partiyası olaraq məsələyə siyasi
nöqteyi-nəzərdən daha ciddi yanaşılsaydı,
bu gün qondarma 100 illik ərəfəsində,
Türkiyənin öz içindən - Böyük Millət
Məclisindən belə bir “çatlaq” səs çıxmazdı”.
Onun sözlərinə görə, HDP-nin
məqsədlərinə gəldikdə isə bunlar konkret
hədəflərə köklənib: 

“Bu, seçkiqabağı erməni seçicisinin və
eləcə də kosmopolit radikal sol kütlənin
səsini qazanmağa yönəlib. HDP eyni
zamanda vaxtdan istifadə edərək, Qərbdə
özü haqqında bir “demokratik və
beynəlmiləlçi” imic formalaşdırmağa çalışır.
Amma bütün bunlar heç bir halda onların
PKK terror təşkilatının siyasi qanadı
olmaları həqiqətinin üzərindən xətt çək-
məyəcək. HDP eyni zamanda bu addımı ilə
Cənub ŞərqiAnadoludakı kürd seçicilərində
haqlı narazılığa səbəb olub. Anadoluda 19-
cu əsrin sonu, 20-ci əsrin ilk illərindəki
erməni üsyanları zamanı silahsız və
müdafiəsiz kürd əşirətlərinin necə
qatliamlara məruz qaldıqlarını, bu xalqın
adi nümayəndələri Məclisdəki təm-
silçilərindən fərqli olaraq yaxşı ki, unut-
mayıblar”.

“Azərbaycan Kürdləri” İctimai Bir-
liyinin sədri, “Diplomat” qəzetinin baş
redaktoru Tahir Süleyman Şimali İraq
Kürd Administrasiyasının mərkəzi
şəhəri Ərbildə səfərdə olub. Artiq Bakı
şəhərinə qayıdan Tahir Süleyman
“Yeni Müsavat”a Ərbil səfəri ilə bağlı
maraqlı informasiya verib. T.Süley-
man bildirib ki, İŞİD-lə kürdlər arasın-
da xeyli vaxtdır dəhşətli müharibənin
getməsinə baxmayaraq, Ərbil
şəhərinin hər yerində sürətli tikinti
işlərinin getdiyinin şahidi olub. 

Ərbil səfərinin ilk gününü Kürdüs-
tan parlamentinin ziyarəti ilə
başladığını deyən T.Süleyman qeyd
edib ki, onu və onunla birlikdə Ərbilə
gedən iki iş adamını parlamentin sədr
müavini Cəfər Heminki qəbul eləyib:
“Biz ermənilər tərəfindən həyata
keçirilən Xocalı soyqırımının Kürdüs-
tan parlamentinin gündəminə salın-
masını və tanınmasını istədik. Lakin

Cəfər bəy Azərbaycanın İraqla, eləcə də
Kürdüstan bölgəsi ilə heç bir siyasi
əlaqəsi olmadığını və bu məsələnin fərdi
şəkildə deyil, dövlət səviyyəsində qoyul-
masının lazım olduğunu bildirdi.

Eyni zamanda dedi ki, parlament
rəhbərliyi sizə imkan yaradar ki, media
mənsubları qarşısında, universitetlərdə
konfranslar keçirəsiniz və istəyinizi bu
vasitə ilə xalqa, ictimaiyyətə çat-
dırasınız, Xocalı qətliamı barədə ətraflı
açıqlamalar verəsiniz. Biz onların yarat-
dığı imkandan istifadə edib Ərbildə bir
sıra görüşlər və tədbirlərdə Xocalı
soyqırımı, ermənilərin azərbaycanlılar
və kürdlərin başın gətirdiyi faciələr
haqda çıxış etdik. Aprelin 22-də  beş
ulduzlu ”Şiraton" hotelində “Kürdüstan”
qəzetinin 117-ci il dönümü münasibətilə
konfrans keçirilirdi. Biz də dəvətli idik.
Mənə də söz verildi, mən də “Kürdüstan”
qəzetinin tarixindən, xidmətindən
danışaraq media mənsublarına,

siyasətçilərə Azərbaycanımız haqqında
məlumat verdim. 

Ermənilərin aprelin 24-də keçirdiyi
qondarma “soyqırım”a qarşı olan tarixi

faktları qoyaraq bildirdim ki, erməni daş-
naqları hələ 1897-ci ildə Türkiyənin

Xanasor əyalətində bir gecədə 40 000
kürd və türk xalqını qətl etmişlər.

Ermənistanın xalq yazıçısı, daşnak Zori
Balayanın “Türklərdən daha artıq kürdlər

ölümü, məhv olmağı haqq edirlər” fikrini
iştirakçıların nəzərinə çatdırdım. Bəyan
etdim ki, erməni daşnak özlərinin
yazdıqları kimi 1897-ci ildən başlayaraq
1905-ci ildə, 1907-ci ildə, 1915-ci ildə,
Türkiyənin və Azərbaycanın müxtəlif böl-
gələrində kütləvi qətliamlar törətmişlər,
olmazın müsibətlərini Azərbaycan, kürd
və türk xalqına yaşatmışlar. 

1934-cü ildə, 1937-ci ildə, 1947-ci
ildə, 1948-ci ildə Azərbaycan və kürd
xalqını doğma yurdlarından sürgün
etmişdilər. Və sonda 1989-cu ildə
Qarabağ məsələsi ilə bağlı, Qərbi Azər-
baycandan, yəni indiki Ermənistandan
azərbaycanlıları və müsəlman kürdləri
zorla evlərini, mülklərini əlindən alıb
qovmuşdular. Hətta körpə uşaqları
dəmir borulara dolduraraq boruların
ağzını qaynaqlamışlar. Bildirdim ki,
Xocalı qətliamı XX əsrdə törədilən ən
dəhşətli faciədir. Xocalı faciəsi daha
ağır, daha dözülməz olmuşdur. 26 fevral

1992-ci ilin qarlı qış günü erməni daş-
naklarının və rus ordusu birləşmələrinin

xalqımıza qarşı törətdikləri qətliam
heç zaman xalqımızın yaddaşından
silinməyəcək. 

Qeyd etdim ki, bu barədə yüzlərlə
qəzet-jurnal yazsa da, təəssüflər
olsun ki, Kürdüstan bölgəsindəki soy-
daşlarımız, dindaş larımız Azərbaycan
xalqının başına gələn faciələri o qədər
dəqiq bilmir. Erməni təbliğatı bəzi soy-
daşlarımızda hətta yanlış təsəvvürlər
formalaşdırıb. Həqiqəti bilmək,
ermənilərin əsl mahiyyətini bilmək
vacibdir". T.Süleyman Səlahəddin
Universitetinin tarix və ədəbiyyat
fakül təsində seminar və universitetin
müəllim heyəti qarşısındakı çıxışında
da bu mövzuya geniş yer ayırdığını
bildirdi.  Etibar SEYİDAĞA

“Azərbaycan Kürdləri” İB-nin sədri Ərbildəki görüşlərindən danışdı
Tahir Süleyman Kürdüstan parlamentində Xocalı soyqırımının tanınmasını təklif edib

İsveçdən ermənilərə
“soyqırım” - Şoku
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Bu gün ermənilər “genosid” adlandır -
dıqları qondarma `soyqırımın` yüz illiyini
qeyd edirlər. Amma “genosid” sözünün ter-
min kimi yaşı hələ yüzə çatmayıb. Əgər
ermənilər onların iddia etdikləri kimi, 1915-
ci ildə Osmanlı imperiyasında kütləvi
qırğınlara məruz qalıblarsa da, bu, o vaxt
soyqırım – “genosid” ola bilməzdi. Çünki
1915-ci ildə, elə ondan təxminən 30 il
sonra da dünyanın siyasi və hüquqi lek-
sikonunda genosid sözü olmayıb. 

“Nəsil” və “öldürmək” mənası verən,
yunan və latın mənşəli iki sözün bir-
ləşməsindən ibarət olan “genosid” termini-
ni yəhudi əsilli polşalı hüquqşünas Rafael
Lemkin 1943-cü ildə yaradıb. Bundan
daha beş il sonra - 1948-ci ildə BMT
soyqırım-genosid cinayətləri haqqında
Konvensiya qəbul etməklə bu terminə
beynəlxalq hüquqi status verib və bu ter-
min ermənilərin dilinin əzbəri olub.

Ona görə də, ötən əsrin ortalarına
qədər ermənilər indiki kimi Amerika prezi-
dentlərinin ağzını güdməyiblər ki, görək
növbəti çıxışında “genosid” termini
işlədəcək, ya yox? Yeri gəlmişkən, bu il də
əvvəlki illər kimi onlar Amerika preziden-
tinin dilindən bu sözü eşitməməkdən
yaman məyus olublar.

Bəs ermənilər “genosid” hay-küyü
ilə nəyə nail olmaq istəyirlər?

Türklər onların istəyini “3-T” kimi ümu-
miləşdirirlər: tanıtım, təzminat, torpaq.

Məqsəd əvvəlcə qondarma soyqırımın
dünya dövlətləri tərəfindən tanıdılmasına
nail olmaqdır. Sonra Türkiyədən təzminat
tələb olunacaq. Daha sonra isə torpaq iddi-
ası gündəmə gələcək. İllərdir ki, qondarma
soyqırımın dünya dövlətləri tərəfindən
tanıdılmasına ermənilər milyonlarla vəsait
xərcləyirlər. İlk nəticə 1965-ci ildə alınıb.
Uruqvay 1915-ci ildə Osmanlı imperiyasın-
da baş verən hadisələri genosid kimi
tanıyıb. Sonra Fransa, Belçika və s. Amma
bu dövlətlərin sayı o qədər də çox olmayıb.
BMT-nin üzvü olan 193 dövlətdən cəmi 26-
sı ermənilərə, necə deyərlər, “hə” deyib.
Deməli, tanıtım gözlənilən nəticəni ver-
məyib... Təzminat iddiasını ermənilər ilk
dəfə 1919-cu ildə Paris sülh konfransında
qaldırıblar. Məlum olduğu kimi 1918-ci ilin
noyabrında birinci dünya müharibəsi başa
çatır və dünya liderləri yeni dünya düzənini
müəyyən etmək üçün 1919-cu ilin yan-
varında Fransada Paris sülh konfransına
toplaşırlar. Bu konfransda iştirak etmək, öz
ölkələrinin müstəqilliyinin dünya dövlətləri
tərəfindən tanınmasına nail olmaq üçün üç
Qafqaz Respublikasının nümayəndə
heyəti də Parisə gedir. 

Hər ölkədən Parisə bir nümayəndə
Heyəti getdiyi halda, Osmanlı imperiya -
sının parçalanmasından ruhlanan erməni -
lər Parisə iki nümayəndə heyəti göndərir-
lər. Poqos Nübar paşanın rəhbərlik etdiyi
erməni milli nümayəndə heyəti Türkiyə
ermənilərini və erməni diasporunu təmsil
edir. Ermənistan Respublikası adından
Parisə daşnak partiyasının lideri Avetis
Aqaronyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti gedir.  Doğru dur, ilk günlər iki heyət
arasında ciddi fikir ayrılığı yaranır. Lakin
bütün bəlaların səbəbkarı olan erməni
katalikosunun məsələyə müdaxiləsindən
sonra onlar bir cəbhədən çıxış etməyə
başlayırlar.

Parisdə açılan maskalar
Konfransın əsas söz sahiblərindən olan

Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti
Vudro Vilson 1919-cu il mayın 28-də Azər-
baycan Nümayəndə Heyəti ilə görüşdə
Qafqaz Respublikalarının müstəqilliyinin
tanınmasının hələ tez olduğunu bəyan
edir, üç respublikanın Konfederasiya şək-
lində birləşməsi təklifini verir. Azərbaycan
və Gürcüstan Nümayəndə Heyətləri bu
reallıqla barışır, müvafiq danışıqlara
başlayırlar. Lakin ermənilər yenə də
xəyanət yolu tutur, bu birliyə qoşulmur.

Çünki onların iddiası daha böyük idi.
Və bu iddialardan biri torpaq iddiası

olsa da, ikincisi təzminat məsələsi idi. Bu
məsələlər barədə İran əsilli Amerika alimi
Firuz Kazemzadə 1951-ci ildə Amerikada
çap olunmuş “Zaqafqaziya uğrunda
mübarizə (1917-1921)” adlı kitabında
ətraflı söhbət açıb. Onun yazdığına görə,
erməni nümayəndə heyəti o vaxt ilk dəfə
Parisdə Türkiyəyə qarşı təzminat iddiası
qaldırır... Özü də nə az, nə çox – düz 19
milyard frank... Bu məbləğ nə qədər fan-
tastik görünsə də, ermənilər bu pulu
almağa ümid edirdilər. Bu günə qədər də
ümidlə yaşayırlar...

İkinci “T” – təzminat iddiası da iddia
olaraq qalır...

Torpaq iddiası isə ancaq yalançı
xəritələrdə yaşayır: Dənizdən dənizə
“Böyük Ermənistan” kimi...

Bununla belə, ermənilərin iddialarının
əsassızlığı Qərb dövlətlərinə ilk dəfə elə
həmin Paris sülh konfransı
zamanı bəlli olur. F.Kazemzadə
yazır: “Erməni nümayəndələri
Vilsonun, Lloyd Corcun və Kle-
mansonun ardınca düşür, hər
dəqiqə onlara “Ermənistan
qarşısında olan borclarını”
xatırladırdı. Onların bu inadkar-
lığı hamını əsəbləşdirir və onlar
dostlarını itirməyə başlayırlar”.

Müəllif milliyyətcə erməni
olan Loris-Melikovun
xatirələrinə istinad edərək daha
sonra yazır: “İrəli sürdükləri
hüdudsuz tələbləri və bu
tələblərin irəli sürülmə tonu axırda ona
gətirib çıxardı ki, adamların çoxu onlardan
üz döndərdilər. İcmalar Palatasında çıxış
edən Lloyd Corc demişdi: Mən bilirəm ki,
ermənilərin bəzi, mən tələbləri demək
istəmirəm, istəkləri çox şişirdilib. Onlar
indiki şəraitdə mümkün olan çərçivədən
kənara çıxırlar. Bir vaxtlar onlar dənizdən
dənizə, Aralıq dənizindən Qara dənizə
qədər olan böyük əraziləri Erməni çarlığına
daxil edirdilər, baxmayaraq ki, bu
ərazilərdə erməni əhali çox aşağı faiz təşk-
il ediblər”.

Erməni xislətini bütün çılpaqlığı ilə
göstərən bu fikirlər Amerikada çap olun-
muş kitabdan götürülüb...

Zəngəzurda qayda yaratmaq
qadağandır? 

Qəribədir ki, Parisdə sülh konfransının
getdiyi həmin günlərdə Qarabağ, Zəngəzur
və Naxçıvanda ermənilər Azərbaycanlılara
divan tutur, onları dədə-baba torpaqların-
dan qovmağa çalışırdılar. Azərbaycanın
Xarici İşlər Nazirliyi İrəvan quberniyasında
dağıdılan müsəlman kəndlərinin siyahısını
Parisdəki Azərbaycan Nümayəndə Heyət-
inə göndərir, Avropa və Amerikanın böyük
dövlətlərindən kömək istəyirdi: 

...Şəhərlərdə,qəzalarda, kəndlərdə,
hətta İrəvanda erməni silahlı və quldur
dəstələri ac canavarr kimi müsəlmanların
üstünə düşür, hər gecə üç, dörd müsəlman
evi hücuma, basqına və qırğına məruz
qalır. 

***
...əgər vəziyyət belə davam edərsə,

gün kimi aydındır ki, Ermənistanda
yaşayan müsəlmanlar məhvə məhkumdur.
Ona görə də Ermənistanda yaşayan bütün
müsəlmanlar Sizə - Böyük Döv lətlərə
müraciət edir ki, həqiqət, ədalət və insanlıq
naminə Ermənistanda yaşayan müsəlman
əhalinin vəziyyətini nəzərə alaraq onların
hüquqlarının müdafiəsinə qalxıb, onlara
kömək əli uzadasınız. 

Böyük dövlətlərdən kömək uman gənc
müstəqil dövlətə verilən cavablar isə
qəribə səslənirdi:

...Müttəfiq qoşunların Bakıdakı koman-
danı Şatelvort bildirib ki, Zəngəzurda Azər-
baycan hakimiyyəti yaradılmayacaq. Azər-
baycan hakimiyyəti tərəfindən Zəngəzurda

və ətraf rayonlarda hərbi güc tətbiq
edilməsi qadağan edilir və bu, müttəfiqlərə
qarşı çıxmaq kimi qiymətləndiri ləcək. 

14 noyabr 1919. 
Tiflis. 
Müttəfiq qoşunların Ali Komissarının

müavini Polkovnik Rey baş nazir Nəsibbəy
Usubbəyova 

...Mənə çatan məlumata görə
Zəngəzur ətrafına cəmləşdirilən Azərbay-
can qoşunları ciddi aqressiv hərəkətə
keçib. Sülh Konfransı adından və Konfran-
sın nümayəndəsi kimi təkid edirəm ki, qan
tökülməsinin qarşısını almaq üçün dərhal
tədbirlər görəsiniz. 

17 noyabr 1919
Polkovnik Reyə
Sizin 14 noyabr tarixli teleqrama

vcavab olaraq bildirməyi şərəf sayıram ki,
Zəngəzur Azərbaycan Respublikasının
ayrılmaz hissəsidir və bunu Müttəfiqlərin
Komandanlığı, Sülh Konfransının ali

komissarı polkovnik Qaskel də təsdiq edib.
...Son məlumatlara görə Ermənistan

hərbi qüvvələri Zəngəzura yeridildiyinə
görə Azərbaycan hökuməti bu ərazidə
qayda-qanunu təmin etmək məqsədilə
Qarabağın general-qubernatoruna hərbi
kömək göndərməyə məcbur olmuşdur.

Hökumətin sədri Usubbəyov.
İrəvan quberniyası təhlükədə
İrəvan quberniyasında, Zəngəzurda və

Naxçıvanda vəziyyət isə həqiqətən ağır idi:
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin

radio vasitəsilə yaydığı məlumat
Hamıya, hamıya...
... ermənilər hərbi texnikanın və

hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə İrə-
van hökumətinin idarəçiliyində olan rayon-
larda mülki müsəlman əhaliyə sistematik
divan tutmağa başlayıb. Avqustun 17-dən
31-dək Sürməli, Eçmədzin və Yeni Bəyazit
qəzalarında müsəlman əhalinin yaşadığı
50-yə yaxın kənd qırğınlara məruz qalıb... 

25 aprel 1919.
İrəvan. Azərbaycanın Diplomatik

nümayəndiliyinə
...Hökumət məlumat alıb ki, Yeni

Bəyazit erməniləri Şişqaya kəndinə hücum
edib, əhalini qırıblar. Hazırda Cil kəndinə
hücum edirlər. Ermənilərin hücumunun
dərhal dayandırılması ilə bağlı təcili addım-
lar atın, habelə Beynəlxalq Komissiyaya
məlumat verin. 

May, 1919
Azərbaycanın İrəvandakı nümayən -

dəsi Tekinski Bakıya:
...Naxçıvanlılar soruşur ki, necə hə rə -

kət edək? Əgər Naxçıvanlılar ermə nilərə
müqavimət göstərməyə başlasa Azərbay-
can hökuməti köməyə gələcəkmi? 

Ölkənin ayrı-ayrı regionlarında
ermənilərin törətdiyi qırğınlar səbəbindən
1920-ci ilin aprelində Azərbaycan Xalq
Cumhuriyyəti şimaldan daxil olan 11-ci
Qızıl Ordunun qarşısına qoşun çıxara
bilmir. Ordu Qarabağda ermənilərlə
döyüşürdü... 

Həmin ərəfədə “Daşnaksütün” par-
tiyasının İrəvanda keçirilən qurultayında
guya ermənilərin qətlində günahı olan 650
nəfər türkün, o cümlədən Azərbaycan Xalq
Cumhuriyyətinin liderlərinin adının daxil
edildiyi “qara siyahı” hazırlanır. “Nemezis”

adı ilə tanınan bu qisas əməliyyatının
məqsədi türk liderlərini terror yolu ilə
aradan götürmək idi.

Bu planla 1920-ci il iyunun 19-da sabiq
baş nazir Fətəli xan Xoyski Tiflisdə qətlə
yetirilir...

Ondan bir ay sonra Azərbaycan parla-
mentinin sədr müavini Həsən bəy Ağayev
öldürülür... 

1921-ci ilin martında Türkiyənin sabiq
daxili işlər naziri Tələt paşa Berlində qətlə
yetirilir... 

Həmin ilin iyulunda Konstantinopolda
Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri
Behbud xan Cavanşir öldürülür...

Və bu qətllər davam edir...
Sovet ermənilərinin torpaq arzusu
Azərbaycanda və Ermənistanda bolşe-

vik hakimiyyəti qurulduqdan bir neçə il
sonra Sovet İttifaqında yaşayan ermənilər
sanki bütün iddialaırını unudur, bir növ ter-
roru da dayandırırlar. Torpaq iddiası istisna

olmaqla... 
Ermənilər bütün iddi-

alarını bir də ikinci dünya
müharibəsi başa çatandan
sonra xatırlayırlar.
Dünyanın hər yerinə
səpələnmiş erməni dias-
poru yenidən fəallaşır,
müxtəlif terror aktları törət-
məklə “erməni məsələsi”ni
təzədən aktuallaşdırırlar.
Onlar ümid edirlər ki, qalib
Stalin Türkiyənin bəzi
vilayətlərinin SSRİ-yə,
deməli Ermənistana bir-

ləşdirilməsinə nail olacaq. Ona görə də
xaricdə yaşayan ermənilərin Sovet İttifaqı-
na köçürülməsi məsələsini dövlət
səviyyəsində həll edirlər. Köçürmələr
başlanır, amma... 

1945-ci ilin iyununda SSRİ Xalq Xarici
İşlər komissarı V.Molotov Türkiyənin
Moskvadakı səfirini qəbul edir və bildirir ki,
onun ölkəsinin Türkiyə dövlətinə heç bir
torpaq iddiası yoxdur! 

Bununla da sovet-türkiyə münasibətləri
yenidən normallaşır... 

Və nə qədər ağır olsa da, sovet
erməniləri bu tarixi reallıqla barışmalı
olurlar. Amma xaricdəki erməni diasporu
yenidən soyqırım mövzusunu ortaya atır,
birinci dünya müharibəsi illərində Osmanlı
imperiyası ərazisində həlak olanların
sayını şişirdir, bu rəqəmin milyon yarım
olduğunu iddia edir.

Ermənilər özlərinin kütləvi qırğına
məruz qalmaları barədə iddialarını uzun
illər “kütləvi qırğın” və ya “böyük fəlakət”
adlandırır, 1948-ci ildə BMT-nin müvafiq
Konvensiyası qəbul olunduqdan sonra isə
“genosid” adlandırmağa başlayırlar... 

Bəs əslində həmin 1915-ci ildə Osman-
lı dövlətinin ərazisində nə baş verib? Bu
hadisələri qısaca belə ümumiləşdirmək
olar: Birinci Dünya Müharibəsi illərində
Osmanlının təəbəsi olan erməni döyüş -
çüləri xəyanətə əl atır, silahı türklərə qarşı
yönəldir, kütləvi şəkildə Rusiya tərəfə
keçirlər. Təbii ki, bu işdə çar Rusiyası da
fəal rol oynayır və rəqibini – Türkiyəni zəi-
flətmək məqsədilə ermənilərdən alət kimi
istifadə edir. Vəziyyətin bu şəkil aldğını
görən Osmanlı hökuməti 1915-ci ilin ma -
yında ermənilərin kütləvi şəkildə impe -
riyanın içərilərinə doğru – indiki Suriya və
Livan ərazisinə köçürülməsi barədə qərar
qəbul edir. Təbii ki, bu köçürmələr ağrısız-
acısız ötüşmür, xəstəlikdən və ya başqa
səbəblərdən həyatını itirənlər də az olmur.
Üstəlik birbaşa xəyanətdə əli olan əsgər və
zabitlər müharibə qanunları əsasında gül-
lələnir.  Bəs bu köçürmələr 1915-ci ilin
mayında baş vermişdisə, ermənilər niyə
qondarma soyqırım günü kimi aprelin 24-ü
seçiblər? (ardı var)

Müsəllim Həsənov
AzVision.az üçün

`24 aprel`in sirri – ARAŞDIRMA, SƏNƏDLƏR
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Hewlêr (Rûdaw) – 115 sal bi
ser jidayîkbûna yekemîn
Serokomarê Kurdistanê Pêşe-
wa Qazî Mihemed re derbas
dibe. Îro roja 1ê Gulanê ye. Di
cîhanê de wek roja cîhanî ya
karkeran tê nasîn lê di nav kur-

dan de helkeftek din e jî: Roja
jidayîkabûna Qazî Mihemed.

115 sal berê û roja 1ê
Gulana 1900î, Qazî Mihemed li
gundekî bajarê Mehabadê yê
Rojhilatê Kurdistanê ji dayîk
bû…

Roja îdamkirina Qazî Mihe -
med ji aliyê Partiya Demokrat a
Kurdistanê ya Îranê ve tê
bibîranîn lê tiştek ji bo roja
jidayîkbûna wî nayê kirin, tenê
di van salên dawiyê de hinek li
ser malper û torên civakî

salvegera jidayîk-
bûna wî mezinê
kurd tê bibîranîn…

Qazî Mihemed
di temenê 47 saliyê
de û roja 30ê Adara
1947ê ji aliyê rêjîma
wê demê ya Îranê
ve hat îdamkirin.

lozan anlasmasiKovara
Dengê, li ser sebebên bindestî û
bêdewletbûna kurdan, "çima
Kurdistaneke kurdan ya ser-
bixwe tunye", bi sosyolog Îsmaîl-
Beşîkçî ra hevpevîneke pir xwes
kiriye, çend pirsên pir xweş jê
pirsîne. Kovara Dengê, ev çend
pirsên bi hev ve girêdayî ku dibê
her kurd van pirsan ji xwe bike, ji
Beşîkçî kirine:

"Piştî Şerê Cîhanê yê Yekem
li Rojhilata Navîn hema hema
her miletek bû xwedî dewlet.
Tenê kurd ji mafê dewletbûnê
mehrûm hatin hîştin, çima? Xal-
ibên wê demê, bi taybetî jî
Îngilistan û Fransa li gorî men-
faetên xwe û di bin kontrola xwe
bi dehan dewletên ereb ava
kirin. Eynî Îngilistanê û Fransayê
çima dewletek kurd ava nekirin?
Avakirina dewleteke kurd çima
nehat hesabê van herdu hêzên
emperyalîst? Tiştê nehîşt Îngilis-
tan û Fransa viya bike çi bû?

Beşîkçî sê sebebên gelek
kurd nizanin nîşan dane. Hersê
sebebên Beşîkçî nîşan dane
gelkî balkêş û rast in. Lê pir kêm
kurd bi van sebeban dizanin. Ev
jî ji ber qelsî û zeîfiya zanîna
dîrokê tê. Em kurd, bi taybetî jî
siyaset medarên Kurdistana
bakur ji dîroka xwe ya nêz pir
bêhay in. Tiştê tên zanîn jî
zanîneke şaş û belovacî ye. Ji
ber ku çavkaniyên zanîna me bi
piranî ne em in, dijminê me ye.
Em dîroka xwe ji wan fêr bûn.
Hêdî hêdî em bi vê malwêraniyê
dihesin. Besîkçî, ji sebebên
çênebûna Kurdistanê yek, têk-
iliyên Sêx Mahmûdê Berzencî û
Mustafa Kemal nîşan daye û
gotiye: "Herçiqas Şêx Mahmûdê
Berzencî ji Îngilistanê ra digot
"Ez qiralê Kurdistanê me, min
wek qiralê Kurdistanê nas bike",
lê li alî din bi Musta Kemal ra jî di
nava têkiliyê da bû. Mustafa
Kemal jî dixwest kurd bi Îngilis-
tanê ra şer bikin. Wî dizanî bû ku
di vî şerî da ewê kareke kurdan
tunebe. Lê Mustafa Kemal bi
xwe bi van hêzên emperyal ra,
him bi dizî û him jî eşkere di
nava her babet têkiliyan da bû.

Şêx Mahmûd, bi fikrê ewê
Padîşah rizgar bikin, Xelîfe xelas
bikin, Îslamê xelas bikin bi
Îngilistanê ra ket nav şerekî pir
giran. Di vê demê da Şerîfê
Mekkê Husên, ji bo ku
dewleteke ereb ava bike bi
Îngilistanê ra hevîtinên bi dizî û
eşkere dimeşand. Û kurdan jî ji
bo ku Padîşah, Xelîfe di destên
hêzên emperyal da êsîr in, îslam
di bin dîzmeyên dijminan da
dinale, dibê ew werin xelaskirin
şer didomandin. Esas ev plana
Mustafa Kemal bû, wî îdare dikir.

Ev, di wan salan da (salên
1920a da) dikane sebebekî
avanebûna dewleta kurd ya ser-
bixwe be." Sebebê duyem jî
Beşîkçî bi qirkirina ermeniyan û
antîpatiya ewrûpiyan ya li hem-
berî kurdan ve girê dide, dibêje
navê kurdan di qirkirina
ermeniyan geriya û ev yek jî bû
sebebê peydabûna îmajeke ne
baş, heta dijminatiyeke, bêbaw-
eriyeke li hemberî kurdan.

Loma jî Beşîkçî dibêje:
"Sebebê duyem jî, di sala

1915a da hin kurdan di qirkirina
ermeniyan da bi dewletê ra
tetîkçîtî kirin, hevkarî kirin. Li
herêmên Diyarbekrê, Mêrdînê
hevkariya hin kurdan bi dewletê
ra heye. Di sala 1909a li
Hakkariyê, di 1894-1895a li
Sasonê di qetlîama ermeniyan
da roleke kurdan ya xerab heye.
Ev bûyer bûn sebeb ku li Ewrû-
payê li hemberî kurdan hestên

ne baş bi pêş kevin."
Bi dîtina min di vê tespîtê da

jî para rastiyê pir e. Yanî tesîra
propagandeya ermeniyan li
derve çêbûye rast e. Lê vê pro-
paganda antî-kurd bi qirkirinê ra
det pê nekir. Gelkî berê qirkirina
1915a, di orta salên 1850î da bi
riya hin mîsyonerên ewrûpî û
pêşeng, nivîskar, dîndar û ron-
akbîrên ermenî dest pê kiribû.

Vê propaganda ermeniyan li
derve li hemberî kurdan navekî
xerab çêkiribû. Ermenî ji ber ku
him xiristiyan bûn û him jî li gorî

kurdan bêtir ziman dizanîbûn. Û
vê yekê jî îmkan dida wan dengê
xwe yekalî bigihînin derve, bûy-
eran yekalî neqil bikin.

Li hundur jî heta 1915a têk-
iliyên ermeniyan û partiyên wan
him bi padîşah ra û him jî bi
îttîhatçiyan ra gelkî baş bû û tim
giliyên kurdan dikirin.

Beşîkçî di vî warî da çend
numûneyên din jî daye, qala
şerê Mîr Bedirxan û Nastûriyan
kiriye û gotiye van bûyeran di
civta Fransa û Îngilistanê da
gelek cî girtin. Loma jî di bîr û
raya giştî ya Ewrûpayê da li
hemberî kurdan hest û fikirên
gelkî negatîf çêbûn û xurt bûn.

Lê ya herî balkêş Beşîkçî,
koka nehezkirin" ji kurdan, dijmi-
natiya ewrûpiyan ya li hemberî
kurdan dibe digihîne Selahedînê
Eyûbî û girtina Qudsê ji Xaç-
parêzan.

Beşîkçî dibêje,

"Di sala 1918a da gava
Sûriye ji alî Brîtanya Mezin û
Fransayê ve hat dagirkirin, gen-
eralekî îngilîz li Şamê çûye ser
gorra Selahedînê Eyûbî, nigê
xwe li gorra wî xistiye û gotiye:

"Rabe Selahedîn, em dîsa
hatin...!"

Bûyer çiqasî rast e, çiqasî
nerast e li aliyekî, lê bingehekî
vê dîtina Beşîkçî xoce ya dîrokî
heye. Û ev nehezkirina ji kurdan
di sala 1980î da dema em hatin
Ewrûpayê min bi xwe jî dît û his
kir. Mesela li Swêd ev antîpatiya

li hemberî kurdan hîn jî xurt e.
Û ez bawer dikim ku li welatên
din jî zêde ne cuda ye.

Piştî liberxwedana Kobanê
û şerê li dijî Daîşê ev rewşa
antîpatî hinekî guherî û berbî
sempatiyê ve çû. Miletên
xwedî şiûrekî netewî û
zanîneke dîrokî têkçûnên
xwe, ew bûbin noteke dîrokî
ya bêmane jî ji bîr nakin. Yanî
bi rastî jî evbûyer, ev anekdot
dikane rast be. Yanî zabitekî
ewrûpî dikane viya bike.

Heger li ba serokên kur-
dan jî wek vî generalê îngliîz

ev şiûr hebûya Şêx Mahmûd
bawerî bi Mustafa Kemal nedi-
anî. Lê çi heyf ku bawerî bi
Musta Kemal anî û jê ra çend
mektûp şandin. Lê Mustafa
Kemal jî bi destê zabitê "elçî", ku
ew jî kurdekî xayin bû, nameyên
Şêx Mahmûd bi organîza tirkan
dan Îngilîzan û gotin binêrin bi
we ra çi bêbextiyê dike. Û bi wê
jî nesekinîn, li ser navê îngilîzan
bersîv dan Şêx Mahmûd û bi vî
hawî ew û înglîz anîn heberî hev
û berra heva dan. Yanî baweriya
bi Mustafa Kemal û tirkan li
başûrê Kurdistanê bû sebebê
şerê bi îngilîzan ra û têkçûna
kurdan. Li gorî Beşîkçî, sebebekî
din jî petrola Kurdistanê bû. Li
Kerkûkê petrol hatibû dîtin. Li
Mûsilê petrol hebû. Mustefa
Kemal li ser Mûsilê heq îdîda
dikir, ew di nava Mîsaqî Millî da
didît. Li gorî Beçîkçî, "Mustefa
Kemal ji Îngilîzan ra gotiye em ji

heqê xwe yê petrolê ferexet
dikin,(û ji xwe wisa bûye) hûnê jî
li hemberî daxwazên kurdan yên
serxwebûnê rawestin, piştgiriyê
nedin wan."

Em kurd ji ber ku ji dîroka
xwe bêhay in loma jî gelekê
caran dost û dijminên xwe baş ji
hev nagerînin. Mesela, wextekê
em heyranê Lenîn û Stalîn bûn,
me rexneyên pir giran li
siyasetmedar û serokên kurdan
digirt, me dijminê xwe tenê
emerîka û hêzên emperyal
dizanî, me digot heger serokên
me berê xwe bidana Sovyetê,
bibûna sosyalîst û alîkarî ji wan
bixwestana nuha em jî xelas
bûbûn û bûbûn xwedî dewlet.

Lê halbûkî serokên kurdan ji
Lenîn jî û ji Stalîn jî alîkarî xwes-
tine, ji wan ra name şandine,
gotine heyran em jî wek we. Lê
wan jî wek hêzên emperyalîst
destê alîkarîkariyê dirêjî kurdan
nekirin. Kurd di nava lepên
guran da hîştin û kirin qurbanê
berjewendiyên xwe.

Mesela Şêx Mahmûdê
Berzencî di sala 1923a 3 name ji
Lenîn ra şandin û jê alîkarî
xwest. Lê Lenîn bersîv jî neda
nameyên Şêx Mahmûd. Em
dizanin Tevgera Azadî piştî Şerê
Cîhanê yê Yekem bi Sovyetê ra
ketiye têkiliyan, çend hevdîtin bi
konsulê wan ra çêkirine, ji wan
sîlhan xwestine, lê serokên
Sevyetê yên weê demê bi zanetî
serî li kurdan gerandine, ew
xapandine, ji bo ku nikanibin serî
hildin. Dîsa Qadî Mihmed jî di
dema Komara Kurdistanê da
alîkarî ji Stalîn xwest lê nedan,
gotin were îltaca bike. Di dema
Barzanî da jî eynî tişt hat
dubarekirin. Sovyetê dîsa Beasî
û Seddam tercîhî kurdan kir.

Yanî yê bi kurdan ra bêbextî
kirine ne hêzên emperyal tenê
ne, yên komunîst û sosyalîst jî bi
qasî wan û heta ji wan zêdetir
bêbextî kirine. Îcar em xwe nas
nakin, loma jî dost û dijminên
xwe jî baş ji hev nagerînin....

Zinarê Xamo

Hêzên pêşmerge û terorîstên DAIŞ li
navenda bajarê Şengalê hevdu top-
baran dikin û her weha balafirên
şer ên hevpeymanan jî li Musilê
hejmarek baregehên DAIŞ wêran
kirine.

Kargêrê melbenda Musilê yê
Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê
Xeyas Sûrçî ji PUKmedia re ragi-
hand: hêzên pêşmerge û
Terorîstên DAIŞ ji şeva borî ve li
navenda bajarê Şengalê bi çekên
giran hevdu bombarduman dikin.

Got jî: li taxa Necar û
navçeyên Hawî kenîse û Burse
ya bajarê Musilê jî ji aliyê çekdarên
nenas ve 4 terorîst hatine kuştinê û yek
ji wan jî bi pileya emîre û bi navê (Mer-
wan Ehmed Cibore).

Xeyas Sûrçî ragihand jî: Şeva borî
balafirên şer li gundê Til Nasrî ya ser bi

bajaroka Geyare baregehên DAIŞ bom-
barduman kirine û di encamê de zêdetir
li 7 terorîstan hatine kuştin û her weha di
encama bombardumana balafirên şer li

ser baregehên DAIŞ ên li gundê Hecî Elî
de 10 terorîst hatine kuştin û 2

otombêlên wan jî hatine şewi-
tandinê.

Her şeva borî li gundê Hesbe
ser bi bajaroka Geyare barege-
hekî DAIŞ bi temamî hatiye
wêran kirin û 9 terorîst jî hatine
kuştin. Her weha li navçeya
Reşîdiyê ya bajarê Musilê jî 17
terorîst di bombardumanê de
hatine kuştinê.

Sûrçî amaje bi wê yekê jî kir
ku, di 2 êrişên balafirên şer li ser
baregehên DAIŞ li sînorê Başîkê

jî 4 terorîst hatine kuştin û 3 terorîst jî
birîndar bûne û hejmarek otombêl jî
hatine şewitandinê.

PUKmedia/Hozan Fatih

Kifrî: 4 bira pêkve hatin kuştin
Li ser pirsgirêkeke civakî îro

30/4/2015 danê sibehê li qeza Kifrî 4 bira
hatin kuştin û 2
jin jî birîndar
bûn, yek ji
tawanbaran jî bi
birîndarî hate
g i r t i n ê .
Jêderekê agah-
dar ji Xendanê

re ragihand ku: Îro ji ber kêşeyeke civakî
li qeza Kifrî şer di navbera 2 malbatan de
ku cîranên hevin dirust bûye û di encamê
de şer derketiye û 4 bira hatine kuştin û ji
aliyê beramber jî 2 bira hatine birîndar kir-
inê. Li gor çavkaniyê, 2 jin jî di wê
pevçûnê de birîndar bûne. Jêderê got:
Yek ji teqekeran bi birîndarî hatiye girtin û
yekî dinê jî reviyaye û lêkolîn di rûdanê
de berdewame.

Îro roja jidayîkbûna yekemîn Serokomarê Kurdistanê ye

Îngilterê û Fransayê çima dewleteke kurd jî ava nekirin? - Zinarê Xamo

Li Şengal û Musilê bombarduman berdewame
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Firaksyonên Kurdistanê daxwaz ji hikûmeta
Federal kirin, para hêzên pêşmerge ji bûdce
berevaniyê xerc bike, her wiha ragihandin ku
ew di şerê li dijî terorê de piştgirî didin her
tevgereke nevdewletî ku piştevanî li hêzên
Pêşmerge dike. Îro pêncşemê firaksyonên Kur-

distanê di encumena nûneran a Federal
daxwaz ji hikûmeta Federal kirin para hêzên
pêşmegre ji bûdce berevaniya Êraqê xerc bike,
di vê derbarê de endama encumena nûneran a
Federal Ala Talebanî da xuya kirin ku; Firaksy-
onên Şîî û bi teybet firaksyona bi ser Muqtada
Sadir ve ye, projeyesaya kongirêsa Emerîka
derbarê bi çekkirina hêzên Pêşmerge red dikin
û vê yekê bi bihana ku dê biçekirina hêzên
Pêşmerge gef li yekîtiya Êraqê bixwe dikin.
Talebanî wiha pê de çû: Em weku hêzên Kur-
distanî bi dilxweşî pêşwazî li her dewletekê dikin
ku dixwazê di şerê li dijî rêxistina terorê DAIŞ de
hêz û alîkarî bide hêzên Pêşmerge. Talebanî da
xuya kirin ku ew ji ber helwestên li dijî biçekkiri-
na hêzên pêşmerge derdikevin seyr maye û
got: Hêzên Pêşmerge beşekin ji sîstema bere-
vanî li Êraqê kirine. Her wiha tekez li ser wê
yekê kir ku firaksyonên Kurdistanê di encumena
nûneran de daxwaz ji serokê encumena nûner-
an a federal kirin ji bo ku hikûmeta federal para
hêzên pêşmerge ji bûdce berevaniyê rêke,
fişarê li hikûmetê bike, ji ber ku firaksyonên Kur-
distanê di wê baweriyê de ne ku rênekirina para
hêzên pêşmerge ji bûdçe wê gef li yekîtiya
Êraqê bixwe. PUKmedia  

Emerîka: Projeyasaya taybet 
bi pêşmerge hat pesend kirin

Lijneya hêza çekdarî li encûmena nûneran
a Emerîkayê, projeyasaya xerciyên sala 2016
ya hikûmeta Emerîka ji bo wezareta berevanî
û hêzên çekdarî pesend kir û di nava wê pro-
jeyasayê de jî hatiye pêşniyar kirin ku rasterast

alîkariyên serbazî pêşkêşî hêzên pêşmerge û
hêzên Sunî bête kirin ku niha şerê DAIŞ dikin.

Lijneya hêza çekdarî li encûmena nûneran a
Emerîkayê îro pêncşeme 30/4/2015 li ser
malpera xwe ragihandiye ku bi 60 deng li
beramber bi 2 deng projeyasaya bi hejmara
H.R. 1735 hate pesend kirinê. Serokê lijneyê
Mak Pornbêrî peyamek di wê derbarê de
pêşkêş kir û ragihand ku: Tevahiya endamên
lijneyê dikarin şanaziyê bi vê projeyasayê bikin.
Got jî: Ew proje gava destpêkê ye ji bo proseya
çaksaziya mezin li wezareta berevanî ya Emerî-
ka bi mebesta zêdekirina şiyana hêzên serbazî
yên Emerîkayê. Ew jî diyar kir ku ew xwazyarin
li çend heftiyên bê de li tevahiya encûmena
nûneran ew projeyaaye bête gotûbêj kirinê. Di
madeyekî projeyasayê de behsa şerê li dijî
DAIŞ hatiye kirin û têde piştevanî li daxwaza
serokê wî welatî Barak Obama hatiye kirin bo
xerckirina 715 milyon dolar ji bo alîkarîkirina
hêzên Îraqî di şerê li dijî DAIŞ, lê belê lijneya
hêzên çekdar li encûmena nûneran a Emerîka
merc daniye û bi pêwîst jî dibîne %25 ji wan
pereyan rasterast ji bo hêza pêşmerge û hêzên
Sunî bêne terxan kirin  û %75 jî ji bo xerckirinê
dimîne taku herdu wezîrên derve û berevanî ya
Emerîka mercên lihevhatina siyasî li Îraqê bêne
cî bi cî kirin. Eger ew merc neyê pêkanîn wê
demê %60 ew pere rasterast ji bo Kurd û
Sunî`yan tê terxan kirinê.

Serokê Herêma Kurdistanê û sero-
kerkanê artêşa Birîtanyayê sebaret bi
proseya azadkirina Musilê û qonaxa
piştî azadkirina wî bajarî û amade -
kariyên hêzên Îraqî ji bo azadkirina
navçeyên jêr desthilta DAIŞ`ê gotûbêj
kirin. Li gor nûçeya malpera Seroka -
yetiya herêma Kurdistanê, îro çarşem
29/4/2015 li Selahedîn Serokê Herêma
Kurdistanê Mesûd Barzanî pêşwaziya
Rîçard Baronz Serok Erkanê Artêşa
Brîtanya û şandekî li gel kir ku ji Engos
Mikî Konsolê Brîtanya li Hewlêr û hej-
marek ji efser û şêwir mendên artêşa
Brîtanya pêkhatibû. Li hevdîtinê de
rewşa siyasî û emniya Iraqê û her wiha
rewşa meydanî ya bereyên rûbirûbûna
terorîstan nirxandin û danustandinê bîr
û ramanê di derbarê proseya azad kiri-
na Musil û qonaxa piştî azad kirina
Musilê û amadekariyên hêzên Iraqê ya
azad kirina navçeyên bin desthilata

DAIŞ kirin. Her li vê kombûnê da şanda
mîhvan behsa rola Serok Barzanî û
hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ya li

şikestdana terorîstan û asta hema-
hengiya di navbera hêzên Pêşmerge û
hêzên hevpeymanan kirin û proseya

meşq û rahênana Pêşmerge bi
nimûneyî wesif kir. Li beşekî dinê vê
kombûnê da Serok Erkanê Artêşa Brî-

tanya piştevaniya welatê xwe ji bo
Herêma Kurdistanê û hêzên Pêşmerge
li hemû qonax û rewşek da dûpat kir.

Hewlêr (PNA) - Nêçîrvan Barzanî
serokwezîrê herêma Kurdistanê, duh li

bajarê Hewlêrê, pêşwazî li Zeyneb Ban-
gora nûnera taybetiya sekreterê giştiyê
Neteweyên Yekgirtî (NY) bo karûbarên
rêgirtin li pêşiya şideta li hember jinan li
deverên kêşedar û şandeya pê re kir. Di
civînekê de Zeyneb Bangora behsa ser-
dana xwe ya bo kampa koçber û pen-
aberan kir û got ku, ew ji nêzîk haydarî

rewşa koçberan, bi taybetî  ew jinên
êzidî yên ji aliyê terorîstên DAÎŞ ve rastî

şidet û destdirijiya seksî bûne bû.
Zeyneb Bangora got ku, dê digel aliyên
peywendîdar lêkolînên pêwîst kirin û
piştevaniya xwe jî ji bo alîkarîkirin û
hekarîkirina saziyên fermî û nefermî
yêm herêma Kurdistanê, ji bona çare-
serkirina wan pirsgirêkan, bi tyabetî di
warê saykolojî de alîkarîkirina jinên

êzidiyên yên ji destê terorîstan rizgar
bûne û vegerandina wan bo nav cavak
û jiyana normal. Nûnera sekreterê
giştiyê NY rola hikûmeta herêma Kur-
distanê di warê pêşwazîkirin, hewandin
û alîkarîkirina koçber û penaberan de
bilind nirxand. Nêçîrvan Barzanî
serokwezîrê Kurdistanê jî sipasiya ser-
dana nûnera taybetiya sekreterê giştiyê
NY bo karûbarên rêgirtin li pêşiya şide-
ta li hember jinan li deverên kîşedar, bo
herêma Kurdistanê kir û daxwaz kir
ajans û rêxistinên ser bi NYê ve li ser
piştevanîkirin û alîkarîkirina hikûmeta
herêma Kurdistanê, ji bona zêdetir
hevkarîkirina qurbaniyên destê terorê
bike, kir. Barzanî tekîd li ser aktîvkirina
karê wan yekîneyên taybetên nava
wezareta karê navxwe, li nav kamoan û
li wîlayetan ku ji bona hevkarîkirina qur-
baniyên şideta li hember jinan hatine
damezrandin kir  daku digel rêxistinên
civaka medenî û  ajansên ser bi YNê ve
bi hev re ji derd û êşên wan qurbaniyan
kêm bikin û pirsên wan di hemû waran
de çareser bikin.

Bi boneya roja 1’ê
Gulanê, Roja Karkerên
Cîhanê, sibe roja înê dê
kolanên bajarê Kobanê
bêne paqij kirin. Bi boneya
1`ê Gulanê roja Karkerên
Cîhanê li Kobanê
komîteyek ku ji endamên
Mala Gel, Heyva Sor a
Kurd, Navenda Çand û
Hûnerê, Saziya Zimanê
Kurdî (SZK), Partiya
Yekîtiya Demokratîk (PYD),

Tevgera Ciwanên Demokratîk,
Yekîtiya Star, Şaredariya Gel pêk
tên hate avakirin, wê sibe (1’ê
Gulanê) kolanên bajar paqij bike.
Di çarçoveya hemleyê roja 1’ê
Gulanê de sibe roja înê
endamên hemû saziyên Kobanê
û gel wê seat di 08.00’an de li
Qada Azadî kom bibin dest bi
paqijiya kolanan bikin. Piştî
bidawîkirina paqijiyê wê Naven-
da Çand û Hûnerê ji bo karkeran
şahiyekê lidar bixe.

Serokerkanê artêşa Birîtanya piştevaniya xwe dupat kir

Serokwezîr Barzanî pêşwazî li nûnera taybetiya sekreterê NYê kir

Sibe 1`ê gulanê Kobanê tê paqij kirin

Encumena nûneran îro
pêncşemê 30 / 4 / 2015`e deran-
rê projeyesaya biçekkirina hêzên
pêşmerge ya li ser ber destê kon-
girêsa Emerîka ya, li hev civiya, lê
rûniştina encumenê bê encam bi
dawî bû. Jêdreke teybet ji PUK-
media yê re ragihand ku di rûnişti-
na encumena nûneran a federal a
Êraqê de gengeşeyek di navbera
Parlemanterê ser bi firaksyona
Hevpeymana Nîştimanî  ve ye Elî
Edîb û parlemanterê firaksyona
Kesk a YNK`ê Arêz Ebdulla de
derket. Jêmderê da xuya kirin ku
serokê firakyona Hevpeymana
Nîştimanî daxwaz ji seroketiya
encumena nûneran kir, derbarê

perojeyesaya li ber destê kon-
girêsa Emerîka de ye hewlest
ragihîne û red bike, ji ber vê yekê

di navbera parlemanterê firaksy-
ona kesk a YNK`ê di encumena
nûneran de û parlemanterê Hev -
pemana Nîştimanî genge şeyekê
rûda û rûniştina encumena nûner-
an bê encam bi dawî bû.

PUKmedia / Teybet

Rêxistina terorîstî ya DAIŞ li bajaroka Başiqa
kilîseyek û 15 xanî teqandine. Li gor çend şahidha-
lan, îro 30/4/2015 danê paş nîvro, çekdarên rêxisti-
na terorîstî ya DAIŞ li bajaroka Başiqa kilîseyek û
15 xanî teqandine. Amaje bi wê yekê jî kirine ku ew
xaniyên hatine teqandinê hemû yê wan Êzîdiyane
ku di encama êrişên çekdarên rêxistina terorîstî ya
DAIŞ`ê koçberî Herêma Kurdistanê bûnê ye.

Rûniştina encumena nûneran bê encam ma

"Pêşmerge ji bûdce berevaniyê bê par 
kirin gef li Yekîtiya Êraqê xwarine"

DAIŞ, kilîseyek û 15 xanî teqandine
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Dr. Berhem Salih û balyozê Emerîka li
Bexdadê Styorat Jons rewşa siyasî ya Kur-
distanê û Îraqê û navçeyê û pirsa rûbirûbûna
DAIŞ`ê gotûbêj kirin. Îro 30/4/2015 li bajarê
Hewlêrê Dr. Berhem Salih pêşwazî li balyozê
Emerîka li Îraqê Styora Jons û şanda pêre kir.

Di civînê de sebaret bi rewşa siyasî ya
Kurdistanê û Îraqê û navçeyê her weha
bernameya rûbirûbûna rêxistina terorîstî ya

DAIŞ gotûbêj kirin. Herdu aliyan teqez li ser
derbaskirina qeyrana niha ya li Îraqê kirin ku
divê hikûmeta Bexdadê û herêmê û hemû
aliyên siyasî li dijî DAIŞ`ê û metirsiyên li
navçeyê de heyî hemaheng bin.

Her weha di beşekî din ya hevdîtinê de
behsa operasyonên hêzên Îraqî di rizgarkiri-
na çend navçeyekî giring de kirin, di heman
çarçoveyê de jî amaje bi rola giring û karîger
ya hêzên pêşmerge di şerê li dijî DAIŞ de jî
kirin û pêwîstiya alîkarîkirin piştevanîkirina
hêzên pêşmerge jî hate kirin. Sebaret bi
pêwendiyên navbera herêma Kurdistanê û
Bexdadê jî herdu alî hemfikir bûn ku rêkeftina
navbera wan de di berjewendiya aramî û
xizmeta xelkê de bê cîbicî kirinê û ew
nakokiyên hene bi rêya diyalogê û pabend-
bûna bi desturê bêne çareser kirinê.

YPG: 16 terorîstên DAIŞ
hatine kuştin

Şervanên Yekî -
neyên Parastina Gel û
Jinê YPG/YPJ`ê li ba -
şûrê rojhilatê Koba nê
êrîşa çekdarên rêxisti-
na terorîstî ya DA IŞ`ê
şikandin û termê 16 terorîstên DAIŞ ketin
destê YPG û terorîstek jî bi saxî hatiye girtin.

Navenda ragihandina YPG bi dax-
uyaniyeke nivîskî ku wêneyek ketiye destê
Xendanê têde hatiye ku: Îro 29/4/2015 di
demjimêrên sibê de çekdarên rêxistina
terorîstî ya DAIŞ’ê li nêzî gundê Xan Mamed
a li başûrê rojhilatê Kobanê êrîş pêk anîn. Di
encamê de hêzên YPG’ê bersiv dan û şer
derket. Li gorî daxuyaniyê di pevçûnên dijwar
ên li vê qadê de 16 çete hatine kuştin,
çeteyek jî bi saxî hatiye desteser kirinê. Her
weha hate ragihandin ku tevî 16 termên
çeteyan 17 çek û cebilxaneyên çeteyan keti -
ne destê YPG/YPJ'ê û komên çete yên der-
bên giran xwarin, neçar man ji qadê birevin.

Li  Sêr t `ê  Zarokxane bo
zarokên Êzîdî hat vekirin

Sêrt - Şaredariya bajarê Sêrt`ê ya Bakurê
Kurdistan`ê ji bo zarokên malbatên Êzîdî yên
ku ji ber hêrîşên çekdarên terorîst yên DAIŞ’ê

reviyane Bakurê Kurdistan`ê zarokxane vekir.
Mamoste Esma Nûrê ku bi regez Êzdî ye û ji
ber hêrîşên DAIŞê reviya ye, hat herêmê û
niha li vir zarokan perwerde dike û moral dide
zarokên Êzîdî. Eve di demkê de ye ku, Kur-
dên Êzîdî yên ku li baregehên penaberan
dimînin, piştî ku, çekdarên DAIŞ`ê ji herêmê
bên derxistin dixwazin vegerin warên xwe.

Îro şemîyê 02.05.2015ê li balafirx-
aneya  navdewletiya Hewlêrê, Mesûd
Barzanî serokê Kurdistanê, bi amade-
bûna Nêçîrvan Barzanî
serokwezîrê Kurdistanê pêşwazî
li Steven Harber serokwezîrê
Kanadayê û şanda pê re ku, ji
Cîson Kînî wezîrê bergirîyê,
Kirîstiyan Paradîs wezîrê
geşepêdana navdewletî, Biruno
Sakomanî sefîrê Kanadayê yê
Iraqê û hejmarek berpirs û şêwir -
mendên Hikûmeta Kanadayê
pêkhatibûn, kir.

Piştî gihîştina şanda mêvan
di navbera serokê Kurdistanê û
serokwezîrê Kanadayê û şanda
pê re hate saz kirin û civînêl de
serok Barzanî bi navê xwe û gelê
Kurdistanê bi xêrhatina şanda
mêvan kir û ji bo wê palpiştî û
hevkariya Kanada pêşkêşî
hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê kirine
û dikespasîya gel û Hikûmeta Kana-
dayê kir. Barzanî di axavtina xwe de
behsa gefên terorîstan û êrîşa wan bo
ser Kurdistanê û qehremanî û xwera-
giriya xelkê Kurdistanê kir. Barzanî

balkişand li ser wê yekê ku terorîst li ser
mirovayetî, azadî, jiyan, dîrok, şaristanî
û li ser paşaroja mirovan gef in, ji ber vê

yekê erkê hemû aliyeke rûbiruyê vê
diyardeya tirsinak bibe. Serokê Kurdis-
tanê got ku, cihê şanaziyê ye
Pêşmerge karî bergiriyê ji Kurdistanê û
mirovayetiyê bike û efsaneya DAÎŞê
bişkîne.

Serokwezîrê Kanadayê spasyaî
hevsoziya serok Barzanî kir û got ku
cîhan sersame bi Kurdistanê ji ber ku

Kurdistan bi hêz û îradeyekî xûrt
bergiriyê ji xwe dike, Pêşmerge jî
pêkhatên cudayên neteweyî û olî
diparêze û terorîst jî hereşeyekî
cîhanîne li ser hemû aliyekî û ji ber
van sê sedeman Kanada alîkariya
Herêma Kurdistanê û Pêşmerge
bike. Her du alîyan tekez li ser
berfirehtirkirina peywendiyên di
navbera wan û bilindkirina hema-
hengî û pêşxistina peywendiyên
aboriyan kir. Di beşekî dinê vê
hevdîtinê de çawayiya yarmetîdana
koçberan û pêdivî û kêşe û giriftên
wan guftûgo kirin. Di civînê de;
Nêçîrvan Barzanî serokwezîrê
Herêma Kurdistanê, Mesrur Barzanî
şêwirmendê konseya neteweyîya
Herêma Kurdistanê, Mistefa Seyîd

Qadir wezîrê Pêşmerge, Kerîm Sincarî
wezîrê navxo, Elî Sindî wezîrê Plan-
dananê, Derbaz Kosret Resul wezîrê
avadankirin û nîştecîhbûnê û Felah
Mistefa berpirsê fermangeha Ppey-
wendiyên derve amade bûn.

Nêçîrvan Barzanî serokwezîrê herê-
ma Kurdistanê, roja 30.04.2015ê li
bajarê Hewlêrê, pêşwazî li Professor
Paul Boyel serokê zanîngeha Lester ya

birîtaniyayî û Muslih Mistefa serokê
zanîngeha Soran ya herêma Kurdis-
tanê kir û di dîdarekê de gotûbêj li ser

wê nexşerêya di navbera her du
zanîngehan de hatiye îmza kirin ku, ji
vekirina senterekî ziman, senterekî
lêkonlîna li ser samanên xwezayî û

vekirina kampa zanîngeha
Lester li bajarê Soran, li herê-
ma Kurdistanê, pêk tê, kir.
Serokê zanîngeha Lester
behsa karên hevbeşên
navbera her du zanîngehan
kir û pirojeyên navbera her du
zanîngehan bi giring û
berhemdar wesif kirin û got ku
her du zanîngeh di warê dîtin,
hizir û felsefeya pêşkeftina

akademî û zanistî nêzîkî hev in û ev
yek jî ji bona karê hevbeş rêxweşker in.

Serokê zanîngeha Lester got ku, di

serdana xwe ya bo herêma Kurdistanê
digel berpirsên wezareta çandiniyê û
şaredarî û tûrîzmê civiyaye û behsa
pirojeyên hevbeş yên di warê pilana
çandiniyê, tûrîzmê û parastina ker-
esteyên dîrokî, kulturî li herêma Kurdis-
tanê kiriiye. Nêçîrvan Barzanî serok -
wezîrê herêma Kurdistanê sipasi ya ser-
dana şandeya zanîngeha Lester bo
herêma Kurdistanê kir û behsa girin -
giya peywendiyên navbera her du
zanîngehan, Lester û Soran, kir û pişte-
vaniya xwe ji bo nexşerêya navbera her
du zanîngehan de diyar kir û got ku,
pilanên bi vî awayî dê ji bona zêdetir
bilindkirina asta zanistê li herêma Kur-
distanê rêxweşker bin û pirojeyên
hevbeşên navbera her du zanîngehan
bi pirojeyên giring û berhemdar wesif
kirin.

Şanda Îmraliyê îro 30/4/ -
2015pêncşeme li odeya HDP'ê ya li
Meclîsê der barê rewşa heyî ya "pêva-
joya çareseriyê" de û li ser daxuyaniyên
Serokkomarê Tirkiyê Receb Tayîb
Erdogan ê li dijî çareseriyê derdikeve,
daxuyaniyek dan. Eve naveroka dax-
uyaniyê ye: "Bloka desthilatdariyê bûye
du parçe, li aliyekî Serokkomar, li aliyê
din hikûmet. Ev di nava xwe de jî bûne
gelek parçe.

Me dixwest ku gava Serokkomar
got, 'li holê mase nîne, pirsgirêka Kurd
nîne' Birêz Davûtoglû yan jî Yalçin
Akdogan yek ji wan rabe bêje, 'Ev
mesele ne bi vî rengî ye, bi mûxatabên
xwe re me bi vî rengî li hev nekirin'.

Birêz Serokkomar dibêj 'Mase nîne,
alî nînin'. Ev qet ne rast e, mase heye,
qoltixên wê vala ne. Yanî mase hat
avakirin, Ev mase, bi avakirina komîsy-
ona çavdêriyê, berfirehkirina Şanda
dewletê û Şanda me ya muzakereyê re,
ji bo li ser serenavên mutebeqeta
Dolma bah çeyê encamek were bidestx-
istin, hat avakirin. Ji ber hewlda nên
Serokkomar ên bêqî met kirinê, ev mase
niha bêhikm e. Li ser navên çavê 3. me
li hev kiribûn. Rojek du roj beriya
Serokkomar bêje ez li dijî vê me, li dijî
wê me, me li hev kiribûn. Birêz
Serokkomar ew qasî bêqîmet kir ku niha
dix wazim bipirsim; gelo kîjan
akademîsyen, rûspî, siyaset medar wê
qebûl bike di vê desteyê de cih bigire.

Serokkomar ev yek di asta xiyanetê de
nirxand. Em ji hikûmetê dixwazin ku bi
qasî cidiyeta Birêz Ocalan cidiyetekê
nîşan bide. Ocalan lîdereke ku însiyatî-
fa bingehîn a pêvajoya aştiyê hilgirtiye
ser milê xwe, bi pêş xistiye û mesele di
bin sîwana demokrasiyê de bi pêş ve
biriye. Tiştên ku wî ji bo aştiyê kir wê ji
dîrokê re bimînin û bi demê re wê bêhtir

ronî û aşkera bibe. Bi windakirina den-
gan, bi hejîna desthilatdariya xwe re
hûn nikarin wî tine bihesibînin, wî bê
qîmet nîşan bidin. Ev 12 sal in cihekî
teng, li pêşeroja vî welatî difikire. Pên-
gava herî mezin a demokratîk li wê
maseyê tê avêtin. Eger hûn vê maseyê
bêqîmet bikin û hilweşînin wê demê wê
maseyeke din bikeve dewrê. Ew mase
jî maseya Serokatiya Fermandariya
Giştî ye ku nexşeyên herêmê li ser in.
Berdêla vê jî ne em, ne siyasetmedar,
ne gel ne jî dewlet nikare bide. Hînê
dereng nîne, lewma dest ji vê feraseta
di oxira hesabên hilbijartinê de tê
bikaranîn, berdin.

Pêwîstî pê heye ku statuya Birêz
Ocalan were diyarkirin û ji raya giştî re
bê deklarekirin. Heta ev nebe, em ê
nehêlin ku hûn mîna pêlîstokê bi
xoyratî, bi bêberpirsyarî li ser pêşeroja
vî gelî bilîzin. Daxuyanî li holê ne, dema
hûn bêjin 'li holê mase nîne, Kurd nîne'
û bi vî rengî li vî welatî her tişt dikare
reset bibe, ev tê vê wateyê; ti tiştek
nehatiye kirin. Eger tiştek hatibûya
kirin, hikûmeta ku ji aliyê siyasî ve mûx-
atabê me ye wê derketibûya pêşberî
raya giştî û sozên daye, aşkera bikira.

Em dixwazin êdî biçin Îmraliyê û
hevdîtinên xwe yên bi Birêz Ocalan re
dubare bikin. Em ê bi hezaran carî
biçin, lê belê em ê ji karekî bi cidiyeta
muzakereya fermî nemeşe re, ne raya
giştî ne jî xwe bikin alet. Ya li hemberî
vê ji nû ve şer û pevçûn nîne, divê ne bi
vî rengî be. Ji ber ku vî gelî sîwana
demokrasiyê, serenavên Birêz Ocalan
destnîşan kir û li Dolmabahçeyê hat
ragihandin, pejirand, hembêz kir. Di
nava bingeha AK Partiyê de jî li
bersiveke muezem rast hat. Naxwazin
pêşeroja xwe bikin qurban. Em ê
destûrê nedin vê. Encamên hilbijartinan
wê ji bo van bibe alîgiriya şer û ji bo
hewldanên aştiyê tine dihesibînin jî
bibe dilêşî. Em hişyariya dawî li hikû -
metê dikin: Rêya vê ne terikandina
aştiyê ye, hîn bêhtir xwedîderketina li
aştiyê ye. Em bang li wan dikin ku ji nû
ve nirxandineke hêjahî bikin. Em şîre-
tan li wan dikin ku cidiyetê ji dest
bernedin." Jêder: ANF

Naveroka civîna Barzanî û serokwezîrê Kanadayê

Pirojeyên hevbeşên zanîngeha Lester û Soran

Şanda Îmraliyê Hikûmeta Tirkiyê hişyar kir

Dr. Berhem û balyozê 
Emerîka li Îraqê civiyan
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Li gor nûçeyeke BAS biryare
roja Yekşema bê, 3 Gulanê, bê
de, Serokê Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî li ser vex -
wendineke fermî ji Serokê
Amerîka Barack Obama, ser-
dama wî welatî bike.

Derbarê hevdîtinên ku dê
Barzanî li Washingtonê pêk
bîne, Berdevka Wezareta
Derve ya Amerîka Mari Harf

ragihand ku, Barzanî dê ligel
Barack Obama, Cîgirê Serokê
Amerîka Joe Biden û Alîkarê
Wezîrê Karên Derve yê Amerî-
ka Toni Blinken bicive. Mari Harf
di konferensekî rojnamevanî de
ragihand ku, ew li hêviyê ne ku
Serokê Herêma Kurdistanê û
şanda ligel roja Yekşema bê li
Washingtonê be.

Harf diyar kir jî ku, ji ber ku

Wezîrê Derve yê
Amerîka John Kerry li
derve ye, dê Barzanî
ligel alîkarê wî Toni
Blinken hevdîtinekê
pêk bîne.

Derbarê naveroka
civînan de jî, Berdev-
ka Wezareta Derve ya
Amerîka aşkere kir ku,
di civînan de wê
alîkariya ku welatê wê
dide Herêma Kurdis-

tanê bê nirxandin.
Li gor ku hatiye ragihandin jî,

dê serdana Barzanî ya Wash-
ingtonê 3 rojan dirêj bike.

Berî niha jî Serokê Dîwana
Serokatiya Herêma Kurdistanê
Fûad Hisên ragihandibû ku,
pirsa referandûma serxwebûna
Kurdistanê dê yek ji dosyeyên
serdana Barzanî ya Amerîkayê
be, tevî pirsên şerê li dijî DAIŞê,
alîkariya Pêşmergeyan û pey-
wendiyên Hewlêr-Bexdayê. 

Hewlêr (PNA) - Serok komarê
Tirkiyeyê Receb Teyib Erdogan
dijatiya xwe ligel ewê çendê dubare
kir, ku li Tirkiyeyê pirsgirêkek bi navê
´´pirsgirêka Kurd´´ hebe û ragihand,
ku gotina ´´pirsgirêka kurdan heye´´
bi wateya cudabûnê tê. Receb Teyib
Erdogan serok komarê Tirkiyeyê
dema vegera xwe ji serdana welatê
Kuweytê di firokexaneyê de derbarê
rojeva Tirkiyeyê de axivî. Erdogan di

axavtina xwe de dubare red kir, ku li
Tirkiyeyê tiştek bi navê ´´Pirsgirêka
Kurd´´ hebe û tekez kir, ku gotineke
wisa bi wateya cudabûnê tê. Erdogan
wiha got: ´´Gotina `pirsgirêka kurdan
heye` cudabûn e. Êdî çi maye ku em
jê re bibêjin pirsgirêk? Pêvajoya
çareseriyê tenê ji bo Kurdan bihê
rêvebirin, ne rast e. HDPê bi rêyên
ne qanûnî ji bo xebatên me pirsgirêk
derxist. Maseyek ku herdu alî li ser
rûniştibin, nîne. Heger hebe ew tê wê
wateyê ku dewlet hilweşiyaye.´´

Miletên xelkê, xwe bi mirovên
xwe yên zana, şareza û mêrxas
paye û pesin didin, xwe bi wan
didin naskirin, lê em gelê Kurd,
ta  di vî warî de jî nezan û
paşketîne.. Îro, 26ê nîsanê de,
122 sal di ser rojbûna Mîr
Celadet Bedirxan derbas bûn. Ev
mirovê ku zimanzan, rojname -
van, helbestvan û dîplomasîyekî
Kurdî jêhatî bû.. Ev mirovê ku ji
berî (83) salan ve, di roja 15
gulana 1932 an de, kovareke
Kurdî bi navê HAWAR, bi
elfabêyeke Kurdî xweser, bi
tîpên latînî ji me re berhevkirîye,
piştî xebateke (13) salan ku pêre
dûmkir û roja îro bi saya wê
elfabayê gelek kovar û roj-
nameyên Kurdî bi tîpên latînî
têne weşandin, hem jî ku bêtirî
(5-6) enstîtu û navendên Kurdî li
Ewrûpa hatine damezirandin û
kar û xebatên xwe bi wê
elfabêyê didûmînin. Mîr Celadet
Bedirxan, evê ku kûr û dûr di
rewşa gelê xwe de ponijiye û di
encam de weha ji gelê xwe re
gotiye: (Bavo, li dinyê Ji me
kêmtir kes nemaye, heçî milet
hene, tevda bûne dewlet û
hikûmet. xudan kitêb û dibistan,
bi tenê em miletê Kurd bi şûnde
mane, reben, feqîr, nezan ,
belengaz di destê xelkê de lehis-
tok. Xelkê hefsarê me kiriye
destê xwe da, li gor kêf û men-
fîeta xwe berê me ji bakur dide
nîvro, ji rojava dide rojhilêt, ji

lewra divêt em jî bixebitin, xelkên
xwe hînî xwendin û nivîsandinê
bikin, vî miletê belengaz ji tarîyê
xelas  bikin, berê wî bidin tav û
ronahîyê). Roja Nû 1/1943
Beyrût. Mîr Celadet Bedirxan, ev
mirovê ku bi zanîn, dûrdîtin û
berpirsyarî, xwe hinkûf û berberê
Mistefa Kemal Paşa didît.. Ev
yek di pirtûka wî (Nameyek ji
Mistefa Kemal Paşa re) xweş
diyare. Di bawerîya min de, eger
ew derfetên ku ji Mistefa Kemal
Paşa re hatin, ji Mîr Celadet
Bedirxan re bihatina, wê Mîr
Celadet nekêmî Mistefa Kemal
Paşa ji gelê xwe re çakî û rindî
kiriba .. Tevî ku ez ne bi nîjadper-
estiya Kemal Paşa re.. Mixabin
di wê hingê de tev derfet li pêş
Mîr Celadet Bedirxan girtîbûn..
Tevî rewşa xerab ku têre derbas
dibû, tiştê ku jêhat ji gelê xwe re
pêşkêş kir. Eger (Atatork) bavê
Tirkên nûjen û modêrn be, bê
guman Mîr Celadet Bedirxan jî
(Atakurd) ê Kurdane, bavê
çand, ferheng û rojnamevanîya
Kurdî ya nûjen û moredin e.

Mîr Celadet Bedirxan wek
bijîjkekî pispor bû, xweş dizanî
bê nexwşîyên gelê wî di kudene
û derman çiye. Wî derman ji
nexweşîyan re datanî, ew der-
man di rêka nivîsandina bi
zimanê Kurdî de bû.. Bi wî
zimanî  derman  şanî gelê xwe

dida. lê mixabin gelê wî, xwe bi
dûv dermanê wî de newstand û

lê nedigerîya, tu giringî nedida
dermanê wî.. !! Vêca ji neçrî
digot û dibiland: (Heçî em Kurd,
me ziman, me zimanekî delal
heye û em pê diaxivin, piranîya
me ji vî zimanî pêve bi çi zimanî
nizanin. Bi tenê divêt em hînî
xwendin û nivîsandina zimanê
xwe bibin. îro hînbûna xwendin û
nivîsandina zimanê  mader ji bo
her miletî  êdî ne wezîfeka
şexsîye, lê wezîfeka milîye jî,
heçî bi vê wezîfê ranebûne,
wezîfa xwe a milî pêkve
neanîbe, bi kêrî miletê xwe
nehatine . ji bo ko mirov bikare
xwe ji miletekî . bihesibîne. divêt
bi kêrî wî bêt..). Hawar 40/1942

Şam 
Mîr Celadet Bedirxan, li ser

rêka Apê xwe Mîr Miqdad Midhet
Bedirxan dilivîya, hawar û gazîya
wî, ji ya mamê wî bû. Ew Mamê
ku di 22 ê nîsana 1898 an de,
yekemîn rojname bi navê (Kur-
distan) li Qahîre weşandîye û di
nav rûpelên wê de gazî û hawarî
Kurdan kirîye û gotîye: (Gelî Mîr
û Axano ! Kurmancno ! qenc
bizanin xwendin, ilm û merîfet (li)
dinyayê û axretê rûyê mirov sipî
dike, mirov mihtacî tu nabe. Riya
Xwedê de paş niho zaroyên xwe
bie'limînin ilm û merîfeta, hûn bi
xulaqetê xwe şûca' û cesûrin,
heke hûn bibin xweyî ilm, hûnê ji
dinyayê hemîyan xurtir û dewle-
mendtir bin).

Mîr Miqdad Midhet Bedirxan,
Kurdistan, hejmar 4/1898 Qahîre

Mane gereke ku navendên
Kurdî yên çandî, kovar û roj-
nameyên Kurdî, li dor weha  roj
(26 ê nîsana/2015), rawstin, ku (
122 ) sal di ser ji rojbûna Mîr
Celadet Bedirxan re derbas dibe,
jînenîgarîya wî û rojnamevaniya
wî bidin naskirin, da ku ji nêzîk
ve miletê wî, wî nasbike û ser-
wextî xebatên wî bibe. Mixabin,
gelek navdarên me, mîna Mîr
Celadet Bedirxan hene ku me
ew di ser guhên xwe re avêtine,
wek: Dr. Kamîran Bedirxan,
xwedî û berpirsyarê kovara (Roja

Nû û Stêr) li Beyrûtê di navbera
salên 1943 _ 1946 an de,
Memdûh Selîm Beg Wanlî
berpirsyarê Kovara (Jîn _1918) li
Stambolê, Rifet Zade xwedî û
bepirsyarê Rojnameya (Serbestî
_ 1909) li Stambolê, ev mirov di
sala 1930 î de li Helebê çûye ber
dilovanîya xwedê û îro kesek
gora wî nasnake. Sûreya Bedirx-
an, yê ku di sala 1908 an de li
Stambolê û di sala 1917 li
Qahîre rojnameya (Kurdistan)
weşandîye. Û gelek mirovên din
hene mîna: Mîr Ebdirezaq
Bedirxan, Dr. Nûrî Dêrsimî,
Qedrî Beg Cemîl Paşa, Ekrem
Beg Cemîl Paşa, Qedrîcan. Û
weha bi dehan ji welatparêz û
rewşenbîrên gelê Kurd, ku tev
jiyana xwe di ber gel Kurd û Kur-
distanê de xerckirine. Ji mafê
waye jî, ku em wan li bîr bînin û
gurzên nêrgizan li ber serê wan
deynin. Sed rehmet li canê Mîr
Celadet Bedirxan bin, sed
rehmet li canê tev neferên ku
xwe di ber welat û milet de wes-
tandine. Qamişlo 26/04/2015

Barzanî roja yekşemê li Emerîka ye

Erdogan: Tiştek bi navê ´´Pirsgirêka Kurd´´ nemaye

Di 122 Saliya Rojbûna Mîr Celadet Bedirxan de

Konê 
Reş

Hewlêr (PNA) - Mesûd
Barzanî serokê Herêma Kurdis-

tanê duh çû Silêmaniyê û ser-
dana Celal Talebanî sekreterê
giştî yê Yekîtiya Niştîmanî ya

Kurdistanê kir. Li gor malpera
serokatiya Herêma Kurdistanê

jî, duh sêşem 28.04.2015
Mesûd Barzanî Serokê Herêma
Kurdistanê bi mebesta hewal

pirsînê, li bajarê Silêmaniyê
serdana Serok Mam Celal kir û
bi germî ji aliyê rêzdar ve
pêşwazî lê hate kirin.

Di vê hevdîtinê de ku her
yek ji rêzdar Kosret Resul Elî û
Dr Berhem Ehmed Saleh
Cîgirên Sekreterê Giştî û xanim
Hêro Îbrahîm Ehmed û hej-
marek ji endamên mekteba
siyasî û serkirdayetiya Yekîtiya
Nîştîmaniya Kurdistanê amade
bûn, Serok Barzanî xweşhaliya
xwe bi dûbare bi hevdîtina
Serok Mam Celal derbirî, bi tay-
betî ku tendirustiya rêzdar gelek
başe û li berev pêşveçuna
berdewam daye. Serok Barzanî
ji bilî tekezkirina li ser girîngiya
rola Serok Talebanî li pêşhat û

guhertinan da, ragihand: Bi tay-
betî hatime Silêmaniyê heta
serdana cenabê we bikim û ji
nêzîk ve halê we bipirsim.
Heman demî de bo ku cenabê
we agahdarbin çend rojekî din li
ser vexwendineke fermî ya
Wîlayetên Yekgirtiyê Amerîka,
serdana wî welatî dikim. Di
mijareke din a evê hevdîtinê de
Serok Barzanî tîşk xiste li ser
rewşa Herêma Kurdistanê li
hemu war û astan da bi taybetî
piştî têkşikandina DAIŞ li
çendîn navçe û asta rûbirûbûna
terorê li Iraqê, tekez jî li wê yekê
kir ku pêwîste bi hemû awayekî
berengariya hizr û bîra tun-
drewiyê bibîn. Di beranber de,
Serok Mam Celal dilxweşiya

xwe bi wê pêşketina meydaniya
ku Serok Barzanî balkişand li
ser wê yekê û derbirî û heman
demî de xweşhaliya xwe ji bo
serdana Serok Barzanî ji bo
Amerîka derbirî. Di dawiyê da
Serok Barzanî hêviya
tendirustiya baştir ji bo Serok
Mam Celal xwest û ragihand
piştî serdana Amerîka, dîsa ser-
dana rêzdar dike heta encama
kombun û hevdîtinan li gel
berpirsên bilindên hikumeta
Washington bi rêzdar ragihîne û
Serok Mam Celal jî spas kir.
Piştî bi dawî hatina serdanê jî,
Serok Barzanî bi germî ji aliyê
Serok Mam Celal û Cîgirên
Sekreterê Giştî û xanim Hêro
Îbrahîm Ehmed û endamên
mekteba siyasî û serkirdayetiya
Yekîtiya Nîştîmaniya Kurdistanê
ve hatibû rêkxistin.

Barzanî serdana Silêmaniyê kir û ligel Celal Talebanî civiya

Salyada şehîdbûna Sîrwan Talebanî
Duh roja

29/4/2015 di
salyada şehîd-
bûna Sîrwan
Talebanî û
hevalên wî de
bi amadebûna
endama mekte-
ba siyasî xatûn Hêro Îbrahîm Ehmed û hejmarek ji
kadirên Yekîtiya Niştimanî ya kurdistanê û hevalên
rê, helmetekî şçandina şitlan li baxçeya Sîrwan
Talebanî li Silêmaniyê birêve çû.
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Kürdistan Bölge Başkanı
Mesud Barzani, ABD ve bazı
Avrupa ülkelerine düzenlemesi
planlanan gezisine başladı.
Barzani'nin çantasında önemli
konular var. BasNews/Haber-
Merkezi - Kürdistan Bölge
Başkanı Mesud Barzani, ABD
ve bazı Avrupa ülkelerine
düzenlemesi planlanan gezi-
sine başladı. Barzani’nin çan-
tasında önemli konular var. 

Kürdistan Bölge Başkanlığı

resmi web sayfasında yapılan
açıklamada, Kürdistan Bölge
Başkanı Mesud Barzani’nin
ABD ve bazı Avrupa ülkelerine
yapacağı gezi kapsamında, dün
akşam saatlerinde Erbil Ulus-
lararsı Havaalanı’ndan yurt dışı-
na çıktığı belirtildi. Barzani’nin
ABD ve Avrupalı yetkililerle IŞİD
konusu, Musul’un durumu,
Kürdistan Bölgesi’nin geleceği
ve Kürdistan ile ABD ve Avrupa
ilişkilerini ele alması bekleniyor. 

Bu gezide Mesud
Barzani’ye, Kürdistan
bölge Başbakan Yar -
dımcısı Kubat Talabani,
Peşmerge Bakanı Mus -
tafa Seyid Kadir, Doğal
Kaynaklar Bakanı Aşti
Hewrami, İmar ve İnşa
Bakanı Derbaz Kusret
Resul, Kürdistan Bölge
Baş kanlık Divanı
Başkanı Fuad Hüseyin
ve Başkanlık Sözcüsü
Fe lah Mus tafa da eşlik
ediyor. (z.c) 

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardım-
cısı Kubad Talabani BasNews haftalık
Soranî gazetesine konuştu. Talabani,
‘IŞİD saldırısı son bulduğunda başka
taraflar Kürd düşmanlığı yapacaktır’
dedi. BasNews/Haber Merkezi - Kürdis-
tan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad
Talabani BasNews haftalık Soranî gaze -
tesine konuştu. Talabani, ‘IŞİD saldırısı
son bulduğunda başka taraflar Kürd düş-
manlığı yapacaktır’ dedi. Haftalık Bas-
News Soranca gazetesine konuşan
Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı
Kubad Talabani, IŞİD saldırıları, koalisy-
on güçlerinin desteği ve Bağdat-Erbil
arasındaki ilişkilere ilişkin önemli değer-
lendirmelerde bulundu. 

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardım-
cısı Kubad Talabani, uluslararası koal-
isyon devletlerin Kürdistan Bölgesi’ne
yaptığı askeri yardımlara ilişkin ise şun-
ları ifade etti: ‘‘ Biz sürekli düşmanları
olan bir halkız. Şimdi de teröristlerin
saldırısı altındayız. Ama yüksek bir
moral ile Peşmergelerimizin savaşı  ve
koalisyon güçlerinin yardımları
sayesinde IŞİD’i yenmeyi başardık. Bu
saldırı ekonomik, siyasal ve toplumsal
alanlarda krize yol açtı.’’ 

IŞİD’e karşı başarılı duruşundan
dolayı Peşmerge Güçleri’ni öven Tala-
bani, ‘‘ Biz Kürdistan Bölge Hükümeti

olarak, Peşmerge’nin başarısından
dolayı gurur duyuyoruz. Peşmerge Güç-

leri, ellerinde hafif ve eski silahlara rağ-
men yüksek bir moralle IŞİD gibi bir güce
karşı başarıyla savaşmayı bildi. Kürdis-
tan devrimini başarıyla savundu. ” dedi. 

Talabani sözlerini şöyle sürdürdü: 
‘‘ Dünya, güvenliğini tehdit eden IŞİD

gibi büyük bir güce karşı bu başarısın-
dan dolayı tüm dünya Peşmerge’ye min-
nettar kalmıştır. Ben de içten duygu-
larımla bu kahramanları selamlıyor,
şehitlerin anısı önünde saygıyla eğiliyo-
rum.’’ 

‘Saddam’dan sonra saldırı bek-
lemiyorduk’ 

Saddam rejimin yıkılması ardından
Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi tarafların
en büyük hatasının bir daha saldırı  bek-

lememeleri olduğunu belirten Talabani, ‘‘
Saddam rejimi yıkıldıktan sonra,  Irak
Anayasası’nda yapılan değişikliklerle
Kürdistan Bölgesi’nin kurulması son-
rasında artık saldırıya uğramaya-
cağımızı sanıyorduk. Ancak maalesef
çok büyük bir terör saldırısına maaruz
kaldık. Artık Kürd halkına kolay kolay
saldırı düzenlemeye kimsenin cesaret
edemeyeceği bir sistem kurmalıyız. Bu
yüzden hatalarımızdan ders çıkarmalı ve
kendimizi iyi örgütlemeliyiz’’ biçiminde
konuştu. 

‘IŞİD saldırıları bitsede, Kürdlere
saldırı devam edecek’ 

IŞİD bölgeden temizlendikten sonra
Kürdlere saldırının bitmeyeceğine dikkat
çeken Kürdistan Bölgesi Başbakan
Yardımcısı Talabani, ‘‘ IŞİD savaşı son
bulduğunda herşey bitti dememeliyiz. Bir
tarafın Kürdistan Bölgesi’ne saldırısı
muhtemeldir. Çünkü üzerinde
yaşadığımız coğrafyada büyük bir kaos
yaşanıyor ve istikrarı yakalamak çok zor.
Bu yüzden her türlü saldırıya karşı güçlü
hazırlanmak durumundayız ’’ dedi. 

‘Dünya IŞİD saldırısından sonra da
bizi unutmayacaktır ’ 

Koalisyon devletlerinin IŞİD ile mü -
cadelede Kürdistan Bölgesi’ne sunduğu

desteğin daha sonra da devam edip
etmeyeceğine ilişkin soruya Kubad Tala-
bani, ‘‘ Şüphesiz biz bir özgürlük ve
kahramanlık savaşı verdik. Bu yüzden
uluslararası güçler Kürdistan Peşmerge
Güçleri’nin değerini bildi ve desteğini
esirgemedi. Ben bu desteğin IŞİD tehdi-
di son bulduğunda da devam edeceğini,
bizi unutmayacaklarını düşünüyo-
rum’’şeklinde cevapladı. 

Erbil- Bağdat arasındaki ilişkiler  
Irak hükümeti ile Kürdistan’a ayrılan

bütçe ve maaşların ödenmesi konusun-
da yaşanan krize ilişkin ise Kubad Tala-
bani şunları ifade etti: ‘‘ Kürdistan Bölge-
si’ nin ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı
doğru. Biz farklı alternatifler üzerinede
çalışıyoruz. Ancak biz merkezi bir
hükümete bağlıyız ve bütçemiz Bağdat’-
tan geliyor. Bu para ödenmediği için
Bağdat ile aramızda kriz yaşanıyor. Bağ-
dat ile anlaşmamıza göre her ay Kürdis-
tan Bölgesi’ne 1 trlilyon 300 milyar dinar
ödenmesi gerekmektedir. Bu bütçe
ödendiği taktirde kendi memur maaş -
larımızı rahatlıkla karşılayabileceğiz.’’ 

Kürdistan Bölgesi’nin Bağdat’ta ak -
tar dığı petrole ilişkin de konuşan Kürdis-
tan Bölgesi Başkaban Yardımcısı Kubad
Talabani, günlük 250 bin varili Bağdat’a
aktardıklarını ileride bu raka mın 600 bin
varile çıkarılacağını kaydetti. (d.z)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud
Barzani'nin, Kürdistan Bölgesi Anaya -
sası Yasa Tasarısı’nı onayladığı bildirildi.
Kürdistan Bölgesi Parlamentosu’ndan
yapılan yazılı açıklamada, Başkan
Barzani’nin 11 maddeden oluşan ve
referanduma sunulacak anayasa yasa
tasarısını onayladığı belirtildi. Söz -
konusu tasarı, 13 Nisan tarihinde parla-
mento tarafından kabul etmişti. Tasarı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaş -
tıktan sonra, anayasanın yazımı için 30

gün içinde 21 kişilik heyet oluşturulacak.
Heyette yer alan kişiler parlamento üyesi
veya dışarıdan deneyimli kişiler olacak.
Heyette kadınların yanısıra Türkmen,
Hristiyan ve Süryani azınlık temsilcileri
de yer alacak.

Heyetin vereceği kararlar oyçokluğu
yerine uzlaşmaya dayanacak. Tasarıya
göre, referandumda halka “Kürdistan –
Irak anayasa projesini kabul ediyor
musunuz?” sorusu yöneltilecek. Yani
Anayasa’nın en önemli konusunu,

başkanın kim tarafından ve kaç yıllığına
seçileceği oluşturuyor. Başkan Mesud
Barzani’nin görev süresi Ağustos ayında
doluyor.  Kamuoyu ve siyasi pariler,
IŞİD’le savaş, ekonomik kriz ve son
dönemde tavana yükselen diplomatik
ilişkiler nedeniyle Barzani’nin göreve
devam etmesini istiyor. Ancak Kürdistan
Demokrat Partisi (KDP) dışındaki parti-
lerin çoğu, başkanın halk tarafından
değil, parlamento tarafından seçilmesini
ve yetkilerinin azaltılmasını öneriyor.

İlk olarak 2005 yılında parlamento
tarafından 4 yıllığına başkanlığa seçilen

Mesud Barzani, 2009'da halk oylamasıy-
la ikinci kez bu göreve gelmişti. İkinci
dönemi 2013'te dolan Barzani'nin görev
süresi parlamento kararıyla 20 Ağustos
2015’e kadar uzatılmıştı.

Kürdistan Bölge Başkanı Mesud
Barzani Pazar günü Amerikayı ziyaret
ediyor. Barzani’nin ABD Başkanı Barack
Obama ve ABD’li yetkililer-
le bir araya gelmesi bek-
leniyor. Siyasi uzmanlar
görüşmenin ana gündem
maddesinin IŞİD tehdidi
olacağı görüşünde.

B a s N e w s / H a b e r
Merkezi – Kürdistan Bölge
Başkanı Mesud Barzani
Pazar günü Amerikayı
ziyaret ediyor. Barzani’nin
ABD Başkanı Barack
Obama ve ABD’li yetkililerle bir araya
gelmesi bekleniyor. Siyasi uzmanlar
görüşmenin ana gündem maddesinin
IŞİD tehdidi olacağı görüşünde. KDP.info
sitesine konuşan siyasi gözlemci aynı
zamanda öğretim görevlisi olan Dr. Salih
Mela Umer Îsa, ‘‘ Kürdistan Bölge
Başkanı önü müzdeki hafta ABD’ye gidiy-

or. Bu ziyaret Irak ve Kürdistan Bölgesi
açısından çok önemli. Özellikle IŞİD
tehditi altında olan bölge için.’’  ifade etti. 

Umer Îsa sözlerini
şöyle sürdürdü: ‘‘
Mesud Barzani Irak’ta
IŞİD’e karşı mü -
cadelede öne çıkan
önemli ve güçlü liderler
arasında. IŞİD’e karşı
cephe açan ABD ile
koalisyon devletlerinin
Barzani gibi liderlere
ihtiyacı var. IŞİD’in
yenilmesi için Ame -

rika’nın bölge ile uyum içinde olmasını
sağlayacak bağların olması şart. ’’ Dr.
Salih Mela Umer Îsa, “ Kürdistan Böl ge
Başkanı Mesud Barzani’nin ABD ziyare-
tinin çok önemli gelişmelere vesile ola-
cağı ve IŞİD’in sonunu getireceği
kanısandıyım ’’ değerlendirmesinde
bulun du. (d.z)

Tümgeneral Salar Cebari, gerek-
tiğinde peşmergelerin Rojava’nın farklı
bölgelerine gitmeye
hazır olduğunu söyledi.
Peş merge Bakanlığı
Genel Kurmay Başkan
Yardımcısı Tümgeneral
Salar Cebari, Kobani’de
hedeflere ulaşıldığını,
“Peş merge birliğinin
Kobani’deki arkadaşlar-
la (YPG) varılan muta-
bakat sonucu geri dön -
düğü nü” belirtti. Rû -
daw’a konuşan Cebari,
Kobani halkının ve oradaki Kürt güç-
lerinin, peşmergelere karşı ciddi bir
samimiyet duygusuna sahip olduğunu
belirtti.Tümgeneral Cebari, "Talep YPG'-
den mi geldi?" sorusuna, “İki tarafın
mutabakatı sonucu karar alındı. Onlar
da kararı kabul etti" dedi. Tümgeneral
Salar Cebari, gerektiğinde peş -

mergelerin Rojava’nın farklı bölgelerine
gitmeye hazır olduğunu söyledi. Rûdaw

muhabiri, Kobani’den dönen birliğin
komutanı Tuğgeneral Talat Zırari’nin,
IŞİD’in Kobani için tehdit olmaya devam
ettiğini ve kalmaları gerektiğini ifade
ettiğini aktardı. 

Bir peşmerge de, “ YPG savaşçı la -
rından bir hediye aldığını, kendisinin de
onlara tesbih verdiğini” ifade etti. 

Barzani ABD’ye gitti

‘IŞİD’den sonra da Kürdlere saldırılar olacaktır’

Başkan Barzani Tasarıyı Onayladı!

‘Barzani’nin ABD ziyareti IŞİD’in sonunu getirebilir’ Peşmerge Kobani’den neden döndü?
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İmralı heyeti, çözüm sürecindeki
tıkanıklığa ve Cumhurbaşkanı ile
hükümet yetkililerinin yaptığı açıkla-
malara ilişkin Meclis'te açıklama yaptı.

HDP Grup Başkanvekilleri İdris
Baluken ve Pervin Buldan ile HDP Mil-
letvekili ve İmralı Heyeti Sözcüsü Sırrı
Süreyya Önder, çözüm sürecine ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu. 

Toplantıyı aynı zamanda PKK Lideri
Abdullah Öcalan adına da gerçek-
leştirdiklerini vurgulayan ve Heyet adına
açıklama yapan Önder'in açıkla-
malarının önemli başlıkları şöyle:

*İktidar bloğu ikiye bölünmüş durum-
da, bir tarafta Cumhurbaşkanı, diğer
tarafta hükümet. Bunlar kendi içlerinde
birçok parçaya bölünmüş durumda.Biz
isterdik ki, Cumhurbaşkanı ortada masa
yok, Kürt sorunu yok dediğinde, Sayın
Davutoğlu ya da Yalçın Akdoğan her-
hangi biri çıksın, "Bu mesele böyle değil,
muhataplarımızla da böyle mutabık
kalmadık" desinler. *Sayın Cumhur-
başkanı, "Masa yok, taraflar yok" diyor.
Bu kesinlikle doğru değil, masa var
koltukları boş. Yeni bir masa yapıldı, bu
masa izleme komisyonu ve devlet
heyetinin genişletilerek bizim müzakere
heyetimize de yeni eklemeler yapılarak
Dolmabahçe mutabakatında, mutabık
kaldığımız başlıklar altında bir sonuca
varmak için yapıldı. Cumhurbaşkanının
yürüttüğü itibarsızlaştırma nedeniyle
masa şu an itibari ile hükmünü yitirmiştir. 

* 3. göz için isimler üzerinde mutabık

kalmıştık. Cumhurbaşkanının şuna
karşıyım, buna karşıyım demesinden bir
iki gün önce anlaşmıştık. Sayın Cumhur-
başkanı o kadar itibarsızlaştırdı ki,
soruyorum şimdi; hangi akademisyen,

kanaat önderi, siyasetçi bu kurulda yer
almayı kabul eder. Cumhurbaşkanı bunu
ihanetle eş anlamlı tuttu. 

*Hükümetten Sayın Öcalan'ın cid-
diyetine eş değer bir ciddiyet
sergilemelerini talep ediyoruz. Öcalan
barış sürecinin en temel inisiyatifini alan
geliştiren ve meseleyi demokrasi şem-
siyesi altında geliştiren bir liderdir. Onun
barış için yaptıkları tarihe kalacaktır ve
gün geçmeden gün ışığına çıkacaktır oy
kaybettikçe iktidarınızın sallantıda
olduğunu gördükçe yok sayacağınız

itibarsızlaştıracağınız biri değildir. 12
senedir daracık bir ülkede bu ülkenin
geleceğini düşünüyor. 

*En büyük demokratik hamle o
masada gerçekleştiriliyordu. Siz bu

masayı itibarsızlaştırıp devirirseniz,
başka bir masa devreye girer o da
Genelkurmayın üzerinde bölgelerin hari-
talarının bulunduğu masa. Bunun fat-
urasını ne biz, ne siyasiler ne de halk ve
devlet ödeyemez. Yol yakınken seçim
hesapları uğruna girilen anlayıştan çıkıl-
malıdır. *Sayın Öcalan'ın statüsünün
belirlenmesine ve kamuoyuna deklare
edilmesine ihtiyaç vardır. Bu olmadan
sizin oyuncak gibi hoyratça, sorumsuzca
bu halkın geleceği üzerinde oynamanıza
izin vermeyeceğiz. 

*Uluslararası güçlere sürece müdahil
olma çağrısı yapıyorum. 

*Açıklamalar ortada, "Masa da yok
Kürt de yok" dediğiniz zaman eğer bu
ülkede her şey resetlenebiliryorsa bu şu
anlama gelir; hiçbir şey yapılmamış
demektir. Eğer bir şeyler yapılmış olsay-
dı siyaseten muhatabımız olan hükümet
verdiği sözleri çıkar kamuoyunda açık-
lardı. *Biz artık İmralı'ya gidip Sayın
Öcalan ile her zaman yaptığımız
görüşmeleri tekrarlamak istiyoruz. Bin-
lerce gideriz ama resmi müzakere cid-
diyeti ile yürümeyecek bir işe biz
kamuoyunu ve kendimizi alet etmeyiz. 

*Bunun karşıtı yeniden çatışma ve
savaş değil olmamalı çünkü bu halk bu
demokrasi şemsiyesini Sayın Öcalan'ın
belirlediği başlıkları Dolmabahçe'deki
başlıkları bu halk aldı bağrına bastı. AK
partinin kendi tabanın da bile bu muaz-
zam bir karşılık bulmuş durumda. Kendi
geleceklerine kurban etmek istiyorlar.
Buna izin vermeyeceğiz. Seçimlerin
sonucu bunlar açısından sadece savaş
taraftarlığı ve barışı yok sayma girişimi
açısından bunlar açısından hüsranla
sonuçlanacaktır. *Hükümete son uyarı
yapıyoruz. Bunun yolu barışı terk etmek
değil ona daha fazla sahip çıkmaktan
geçer. Onları nitelikli bir yeniden değer-
lendirmeye davet ediyoruz. Ciddiyeti
ellerinden bırakmamaları gerektiğini
öğütlüyoruz. NerinaAzad

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıra-
cağız" taahhüdünden sonra hükümetin
hedef aldığı HDP'den yanıt geldi. Beyan-
namelerindeki "Din ve inanç özgürlüğü"
bölümünün İnsan Hakları Evrensel Bildir-
gesi ve Medine Sözleşmesi'yle
örtüştüğünü belirten HDP Siirt Milletvekili
Adayı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, Diyanet
İşleri Bakanlığı'nın Türk-İslam sentezine
dayalı bir şekilde işlediğini ve İslam dahil
hiçbir inanca saygısı olmadığını
belirterek, "İnanç Bakanlığı" ile inanç
özgürlüğünü sağlayacaklarını aktardı.

HDP'nin Diyanet İşleri Başkanlığını
kaldıracağı taahhüdünü siyasi malzeme
yapan hükümete HDP'den yanıt geldi.
Aynı zamanda inanç alanıyla ilgili çalış-
malarıyla da tanınan HDP Siirt Milletvek-
ili Adayı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, HDP'nin
beyannamesinde yer alan ve 12 ana
başlıktan biri olan "Din ve inanç özgür-
lüğü" bölümünün bütün inançların özgür-
lüğü için referans olduğunu söyledi.

Söz konusu bölümün hem İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirgesi hem de Medine
Sözleşmesi'yle örtüştüğünü belirten
Yıldırım, mevcut iktidarın halkı uyutan ve
uyuşturan sözde bir "İslam'ı" temsil ettiği-
ni belirtti. HDP beyannamesi ve inançlara

yaklaşımının İslam'ın özüyle bütünleştiği-
ni dile getiren Yıldırım, korktukları için
HDP'yi hedef alan kesimlerin HDP'ye
karşı kara bir propaganda yürüttüğünün
altını çizerek, "HDP'yi gözden düşürmek
için onu dinden uzak ve dini ortadan
kaldırmak isteyen bir partiymiş gibi lanse
etmekteler" dedi ve bunun "son oyun
olduğuna" dikkat çekti.

'İslam bin 400 yıl önce anadili
tanıdı'

Dindar görünümü ile halkın desteğini
alan ancak İslam'ın aksi yönünde pratik-
lere sahip olan AKP'nin, kimlilikleri yok
sayma ve tekçiliği dayatmasıyla aslında
İslam'ın inkarına gittiğine dikkat çeken
Yıldırım, "Kürt dilini inkar ve asimile
etmekten çekinmeyerek Kürtçede eğitim
hakkını vermeyi çok görüyorlar. Hz.
Peygamber kendi zamanında mahke -
melik olan ve anadili İbranice olan Yahu-
di bir vatandaşa kendini kendi anadiliyle
savunma hakkı tanıdı. İslam'da bin dört
yüz yıl önce bu anadille savunma hakkı
verilirken kendini Müslüman ve muha -
fazakar olarak tanıtan AKP hükümeti,
Kürt tutsaklardan anadilde savunmayı
esirgedi. Bunlar olurken Diyanet kalkıp
da 'İslam'da anadille savunma hakkı

vardır' deme cesaretini gösteremedi"
ifadelerini kullandı.

'Zorunlu din dersleri İslam'a
aykırıdır'

İslam dininde, farklı etnik gruplara
ayrılan toplumun birbirlerini tanıması
gerektiğinin belirtildiğini ifade eden

Yıldırım, "Din kendisi seçmeliktir, herhan-
gi bir din veya inancı dayatmak yasak-
lanmıştır. İslam'a göre dayatma olma-
malı, hiçbir fert veya toplum herhangi bir
konuda zorlanmamalıdır" diye konuştu.
Türkiye'de din derslerinin zorunlu olarak
okutulmasının da bir dayatma olduğunu
kaydeden Yıldırım, bu durumu ortadan

kaldıracaklarını söyleyerek, "Bir öğren-
ciyi din dersinde zorla sınıfta tutmak
onun dinden soğumasına ve nefret etme-
sine neden olacaktır" şeklinde konuştu.
Seçim beyannamelerinde de yer aldığı
gibi meclise girdikten sonra, inanç ve
yaşam tarzı özgürlüğünün sağlanması
için aktif mücadele yürüteceklerini kayde-
den Yıldırım, yerel yönetimleri sınırlayan
yasaların da ortadan kaldırılması için
çaba göstereceklerini aktardı.

'Tek din yerine tüm inançlara yer
vereceğiz'

Beyannamelerinde, Türk-İslam sen-
tezine dayalı bir şekilde işleyen ve İslam
dahil hiçbir inanca saygısı olmayan,
Diyanet İşleri Bakanlığı'nın kaldırılması
yönünde madde olduğunu hatırlatan
Yıldırım, Bu kurum yerine İnanç Bakan-
lığı'nı kuracaklarını ifade etti. Yıldırım,
programlarına ilişkin "Tek din yerine tüm
inançlara ve bu inançların temsilcilerine
bu başkanlık altında yer verilecek. Mev-
cut Diyanet personelinin özlük hakları
korunarak bunlar İslam inancının person-
eli olarak görevlerine devam edecekler.
Yine başta Alevilik, Hıristiyanlık ve
Yahudilik olmak farklı din ve inançları
temsil edecek uzman personel de istih-
dam edilecek" dedi.

ENGİN EREN - DİHA

7 Haziran seçimlerine kısa
süre adeta kilit parti konumunda
olan HDP’ye yönelik karanlık
saldırılar düğmeye basılmışcası-
na yoğunlaştı.. Son 4 gün içinde
HDP’nin çeşitli yerlerdeki 8 seçim
bürosu saldırıya uğradı. Son
olarak Elazığ’daki iki seçim irtibat
bürosu tahrip edildi. Elazığ’da
gece geç saatlerde Aksaray
Mahallesi’nde HDP’nin seçim irt-
ibat bürosuna kimliği belirsiz kişil-
er tarafından taşlı saldırı gerçek-
leştirildi. Taşlı saldırı sonrası büro-
nun camları kırıldı. Yine aynı
saatlerde Fevzi Çakmak Mahalle-
si’nde bulunan seçim bürosunun
önündeki bayraklar da indirilerek

yakıldı. Öte yandan, dün akşam
saat 20.00 sıralarında Gazi Cad-

desi’nde HDP’nin seçim aracı bir
grup tarafından taşlı saldırıya
uğradı. Herhangi bir yaralanma
olmazken bürolarda ve araçta
maddi hasar meydana geldi.

Durumdan polisin araması sonucu
sabah saatlerinde haberdar olan
HDP yöneticileri suç duyurusunda
bulundu..

ÖNCEKİ SALDIRILAR
HDP Genel Merkezi’ne yönelik

saldırıyla birlikte adeta start alan
kirli saldırılar son 4 günde yoğun-
laştı. 25 Nisan’da HDP’nin İstan-
bul Küçükçekmece, Ankara Keçi -
ören ve Muğla Milas’taki seçim
bürolarına saldırılar düzenlendi.26
Nisan’da ise Pendik Esenyalı
mahallesinde bulunan seçim irt-
ibat bürosu ile Yalova’nın Altınova
ilçesindeki seçim irtibat bürosu
taşlı ve silahlı saldırıya uğradı. 28
Nisan’da ise Manisa’nın Soma
ilçesi Gaziosmanpaşa caddesin-
deki HDP seçim bürosu yakıldı. 

NerinaAzad

Beşiktaş’ta HDP’li
Tuncel ve Buldan’a
biber gazı

Bu sabah makam aracıyla
Beşiktaş'taki 1 Mayıs törenler-
ine gelen HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve HDP
İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel biber gazından etkilendi.

BasNews/Haber Merkezi - Bu sabah makam aracıyla
Beşiktaş’taki 1 Mayıs törenlerine gelen HDP Grup Başkan-
vekili Pervin Buldan ve HDP İstanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel biber gazından etkilendi. Beşiktaş’ta kısa süre önce
başlayan ve göstericilerin geri çekilmesiyle sona eren polis
müdahalesinden, sabah saatlerinde Beşiktaş’a gelen HDP
Grup Başkanvekili Pervin Buldan da etkilendi. Buldan’ın
fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. HDP Eş Genel Başkanı
Figen Yüksekdağ, HDP Grup Başkan vekili Pervin Buldan ve
HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, İstanbul Beşiktaş’-
taki 1 Mayıs törenlerine geldi. Pervin Buldan biber gazından
etkilendiği kareyi sosyal medya araclığıyla paylaştı.  (r.z)

İmralı Heyeti'nden kritik açıklama: Yolun sonuna geldik

HDP'den Diyanet yanıtı: İnanç özgürlüğünü sağlayacağız

Pend ik ,  Ya lova ,  Soma,  K .Çekmece ,  
Keçiören, Milas ve Elazığ'da HDP'ye saldırı
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Bugün Batman'da düzenle-
nen Kuzey Kürdistan merkezi 1
Mayıs mitingi için toplanan bin-
lerce kişi Basın Kavşağı'na
doğru yürüyüşe geçti. Çeşitli
sendikalar, örgütler ve partiler,
kendi renkleriyle kutlamaya
katılırken, açılan pankartlar,
posterler, flamalar ve bayraklar
renkli görüntüler oluşturdu.

BasNews/Haber Merkezi -
Bugün Batman’da düzenlenen
Kuzey Kürdistan merkezi 1
Mayıs mitingi için toplanan bin-
lerce kişi Basın Kavşağı’na
doğru yürüyüşe geçti. Çeşitli
sendikalar, örgütler ve partiler,
kendi renkleriyle kutlamaya
katılırken, açılan pankartlar, pos -
terler, flamalar ve bayraklar ren-
kli görüntüler oluşturdu. 

DİHA’da yer alan habere
göre, Batman’da 1 Mayıs Emek

ve Dayanışma Bayramı nede -
niyle düzenlenen Kuzey Kürdis-
tan merkezi mitingi için binlerce
kişi, sabah saatlerinde çevre
illerden kentte geldi. 

İşçi ve emekçiler, 3 koldan
Batman kent merkezine giriş
yaptı. Batman Dörtyol’da bir
araya gelen işçiler, emek örgüt-
leri öncülüğünde kortejler oluş-
turdu. KESK, TMMOB, DİSK/ -
Genel-İş, Petrol-İş gibi sendi -
kaların başını çektiği kortejlere,
sivil toplum örgütleri üyeleri de
kendi pankartlarıyla dahil oldu.
Kortejler arasında AKP’nin poli-
tikalarını ele alan tiyatro oyun-
larının oynatılması dikkat çekti.
Tiyatro oyuncularının “Ak dolar”
yazılı doları simgeleyen oyunu
yoğun ilgi ile izlendi. 

Hakkari’den gelen emekçi-
lerin yerel kıyafetleri  şal û şepik

ile yerini aldığı kortej renkli
görüntüler oluşturdu. Kortej
uzunluğu 5 kilometreyi bulurken,

HDP’nin Batman milletvekili
adayları ve Batmanlılar, kortejin
sonunda yer aldı.Sendikalar,
örgütler ve partiler, kendi renk-
leriyle kutlamaya katılırken,
önlükler ile taşınan flama ve

pankartlar renkli görüntüler oluş-
tu. İşçilerin çocuklarıyla kutla-
maya katılması dikkat çekti. DBP
Eş Genel Başkanı Ka mu ran Yük-
sek, KESK Genel Genel Eş
Başkanı Şaziye Köse, HDP mil-

letvekilleri, HDP’li adaylar, sendi-
ka başkanlarının katılımıyla
yürüyüş başladı. Kortejin en
önünde “Newroz’la dirilen halk 1
Mayıs’la özgürlüğe yürüyor, yeni
yaşamı inşa ediyor” yazılı

pankart açılırken, davul zurna,
slogan, zılgıt ve alkışlar ile
başlayan yürüyüşte, “Sosyal-
izmde ısrar insan olmakta ıs -
rardır”, “Li keda xwe xwedî
derkeve”, “Ağrı’da provokasyon-
lara gelmedik. 1 Mayıs direnişin-
den canını feda eden Canfeda
yoldaşlara selam olsun”, “AKP’yi
uyarıyoruz TPAO’nun tasfiye -
sinin hesabını soracağız”,
“TPAO halkındır özelleştirile-
mez”, “Örgütlenip sömürünün
hesa bını soracağız” ve “Taşrada
yürümez emperyal gemi, Yenile-
ceksin” yazılı pankartları açıldı. 

Farabim Hastanesi önüne
gelen kalabalık, mitingin yapıla-
cağı Basın Kavşağı’na gruplar
halinde giriş yaptı. Miting alanını
çevreleyen tüm yüksek binalara,
işçi ve emekçilerin taleplerini
içeren pankartlar asıldı. Miting,
yürüyüş kolundaki işçilerin alana
girmesiyle miting programı
başla yacak. (d.z)

Terör örgütü IŞİD, 'Kürtler
kafir değildir' dedikleri için 16
mensubunu infaz etti. Musul’-
dan konuşan bir kaynak,
cepheden kaçan Pakistan asıl-
lı 18 IŞİD’liden 16’sının, Suriye
sınırında örgüt tarafından
yakalandığını ve bugün
Musul’da infaz edildiklerini
söyledi. İsminin açıklanmasını
istemeyen kaynak: “Bu kişiler

örgüt içindeyken onlara,
‘Kürtler kafir ve İsrail’in
adamlarıdır’ denmişti ki
Kürtlere karşı savaşsın-
lar. Ancak bu kişiler
Kerkük’e bağlı Kürt köy-
lerine girdiklerine cami-
leri ve esir peş mer -
gelerin namaz kıldı ğını,

IŞİD tarafından şehit edildik-
lerinde de kelime-i şehadet
getirdiklerini görmüşler.

Bunu gördüklerinde de, ‘Kürt -
ler kafir değildir’ diyerek artık
savaşmak istemediler. Ül ke lerine
dönmek için kaçtıklarında ise
yakalandılar. 2 kişi kaçmayı
başardı ancak 16 kişi toplu şek-
ilde infaz edildi.” Öte yandan
Kürdistan De mokrat Partisi

(KDP) Musul sorumlularından
Said Memuzini ise bugün öğle-
den sonra IŞİD’in Musul Üniver-
sitesi Şeriat Fakültesi’nden bir
öğretim görevlisini alıkoyduğunu
aktardı. Memuzini, IŞİD’in na -
maz saatlerini değiştirdiğini,
buna uymayan Munim Salih
isimli üniversite hocasının bu
sebeple alıkonulup bilinmeyen
bir yere götürüldüğünü ifade etti.

Irak’ın Diyala vilayetinden Ara-
pların, Kürdistan Bölgesi sınırları
içinde kolayca yerleşebilmek için
kendilerini Kürt olarak kaydet-
tirdiği ortaya çıktı. Irak’ın Diyala
vilayetinden Arapların, Kürdistan
Bölgesi sınırları içinde kolayca
yerleşebilmek için kendilerini Kürt

olarak kaydettirdiği ortaya çıktı.
Rû daw’a konuşan Goran
(Değişim) Hareketi Parlamenteri
Bestun Fayik, “Diyala’dan gelen
Araplar, oturum izni alabilmek için
kendilerini Kürt olarak idari birim-
lere tanıtıyor. Bunun önü alınmalı”
dedi. Bestun Fayik, bu işlemin

birçok kişi için yapıldığını, birçok
kişinin de başvurusunun tamam-
lanmak üzere olduğunu belir -
terek, “Bunlar Kürdistan Bölge-
si’nin güvenliği ve gelecekteki
seçimleri  için tehlike oluşturuyor-
lar” uyarısında bulundu. Konuyla
ilgili Diyala’ya bağlı Hanekin ilçesi
kaymakamı Muhammed Mela
Hasan, olayı doğrulayarak Kürtçe

bilen bazı Arapların böyle girişim-
lerde bulunduğunu söyledi. Bu
kişilerin çoğunun Germiyan
sınırından geldiğini ifade eden
Hanekin Kaymakamı, “Eğer bir
Arap mensubu olduğu ulusu
resmiyette değiştirmek istiyorsa,
Kürtlere bir faydasının olması
lazım. Bunun için bir filtre sis-
temimiz var” diye konuştu.

Şebek Kürtleri’nden IŞİD’e
karşı savaşmak üzere bir askeri
birlik kuruldu. Şebek Kürtleri’nden
peşmerge birliği. Kürdistan
Demokrat Partisi’nin (KDP) resmi
internet sitesine konuşan Şebek

Kürtleri’nin Irak Parlamentosu’nda-
ki temsilcisi Salim Cuma,
Peşmerge Bakanlığı’nın dün yeni
bir birlik oluşturma kararı verdiğini
belirtti. Salim Cumaa, 650 kişilik
Şebek birliğinin önümüzdeki gün-

lerde eğitileye başlanacağını
söyledi. Parlamenter, bakanlığa
birlik için 700 kişiden oluşan isim
listesi sunduklarını iletti. Merkezi
Musul kenti olan Ninova vilayetinin
Tılkef ilçesine bağlı Tel Skof
nahiyesinde, Ocak ayında 500
kişiden oluşan “Ninova Ovası Güç-

leri” kurulmuştu. Bölge, Peşmerge
Bakanlığı’nın kontrolünde söz -
konusu Hristiyan peşmergelerce
korunuyor. IŞİD’in saldırılarından
sonra Ezidiler, Şebek ve Kakai
Kürtleri ile Türkmenler ve Hristiyan
azınlıklar Kürdistan Bölgesi’ne
sığınmıştı. Rudaw

Soran’ın il
olması için 
alınan karar
uygulanmalı

Soran bölgesi
m i l l e t v e k i l l e r i
ilçenin il olması için
h a z ı r l a d ı k l a r ı
dilekçe metnini
Kürdistan Bölge Parlamentosu'na sunduklarını ve
bölge halkının il olma kararını beklediklerini belirtiyor.
Kürdistan Bölge Parlamentosu 1999 yılında Halepçe,
Ranya, Soran ve Akre ilçelerinin il olmasını öngören
yasayı onayladı. Ancak o süreçten bu yana karar
sadece Halepçe için uygulandı.

Konu hakkında konuşan Kürdistan Bölge Parla-
mentosu Soran Milletvekili Ferhan Cewher, 38 mil-
letvekili arkadaşının Soran’ın il olması kararının uygu-
lanmasına ilişkin öneri metnini imzaladıklarını ve par-
lamentoya sunduklarını söyledi. Milletvekili Ferset Sofi
ise Soran ilçesinin Kürdistan Bölgesi’nin en büyük
ilçesi olduğunu ve dolayısıyla il olacak kapasiteye
sahip olduğunu belirtti. Sofi, parlamentonun 1999’da
alınan kararı uygulaması gerektiğinin de altını çizdi.
Erbil’e 130 km uzaklıktaki Soran ilçesi Güney, Kuzey
ve Doğu Kürdistan sınırlarında bulunuyor. Diyana ilçe
merkezi olan Soran bölgesi sınır ticareti, tarım ve hay-
vancılığın gelişkin olduğu bölgelerden biri. Mergesor,
Çoman ve Rewanduz ilçeleri Soran idaresine bağlı.
Soran’ın il olması kararı uygulandığı takdirde, Erbil,
Süleymaniye, Kerkük, Duhok ve Halepçe’den sonra
6’ıncı kent olacak. BasNews

Süleymaniye kentinde bugün,
ünlü Kürd sanatçılar Tara Caf, Adnan
Kerim ve şair Cemal Xembar'ın
katılımıyla düzenlenecek olan kon-
serin gelirleri Kobanê'nin yeniden
inşası için harcanacak. Süleymaniye
kentinde bugün, ünlü Kürd sanatçılar
Tara Caf, Adnan Kerim ve şair Cemal
Xembar’ın katılımıyla düzenlenecek
olan konserin gelirleri Kobanê’nin
yeniden inşası için harcanacak.
Cemal İrfan Kültür ve Sanat Derneği,
Kobanê’nin yeniden inşasına katkıda
bulunmak amacıyla büyük büyük bir

konser organize ediyor. Süley-
maniye ken tin de düzenlenecek olan
konsere ünlü Kürd sanat -
çılar Tara Caf ve Adnan
Kerim’in yanı sıra şair
Cemal Xembar katılacak.
Konuyla ilgili BasNews’e
konu şan Cemal İrfan
Kültür ve Sanat Derneği
Sözcüsü Bahtiyar Said,
konserin bugün öğleden
sonra 18:00 de, Süleymaniye Sanat
Salonu’nda ger çekleşeceğini söyle-
di. İrfan, konserden elde edilecek

geliri de Ko ba nê’nin yeniden inşası
için bu kente gönderileceğini belirtti.

Ro java’nın Kobanê kentinin yüzde
70’i, IŞİD’in saldırıları nede niyle
yıkılmış durumda.

Kobanê kentinin IŞİD’den kurtarıl-
ması ardından 75 bin mülteci toprak-
larına geri döndü. Urfa Valisi İzzedin
Küçük 8 ay once IŞİD işgalinden
kaçan Kobanêlilerden 75 binin evler-
ine geri döndüğünü açıkladı. Kobanê
kentinin IŞİD’den kurtarılması ardın-
dan 75 bin mülteci topraklarına geri
döndü. Urfa Valisi İzzedin Küçük 8 ay
once IŞİD işgalinden kaçan Koba -
nêlilerden 75 binin evlerine geri
döndüğünü açıkladı. 15 Eylül 2014
tarihinde IŞİD Rojava’nın Kobanê
kentine saldırmış binlerce aile Kuzey
Kürdistan’a sı ğınmıştı. 4 ay süren bir
savaş ardından 26 Ocak 2015’de

Peşmerge Güçleri’nin Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO)’nun da desteğiyle

YPG, Kobanê kentinde IŞİD işgaline
son vermişti. Urfa Valisi İzzedin
Küçük Kobanê’den Türkiye ve Kuzey
Kür distan topraklarına 200 bin ailenin
göç ettiğini belirterek, ‘‘ Kent harebe

olmuş ve köylerde yaşam koşulları
kalmamış. Burda yaşam koşulları
var. Terör örgütü Kobanê’den çek-
ildikten sonar 75 bin mülteci evlerine

geri döndü. Ancak bir çoğu
geri dönmek için tekrar
bize başvuruyor. Savaşın
bitmesi sorunların bittiği
anlamına gelmiyor.’’ dedi.
Küçük, mültecilerin yaşa -
yabilmesi için kamplar
hazırladıklarını ancak aile -
lerin çeşitli yerlere dağıl -

dığını belirterek, ‘‘ Mülteci çadır kent-
lerinde 25 Koba nêli yaşıyor. Yetim,
kimsesiz kadın ve çocuklara yardım
amacıyla mer kezlerimiz mevcut.’’
ifadelerini kullandı.

Kuzey Kürdistan 1 Mayıs’ı Batman’da kutluyor

Kürtler kafir değildir'e infaz!

Arapların ‘Kürtleşme’ tehlikesi

Şebek Kürtleri’nden peşmerge birliği

Kobanê’nin yeniden inşası için Süleymaniyê’de dev konser

75 bin Kobanêli evine geri döndü
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Фуад Хусейн, начальник штаба
президента Курдистана, подтвердил
недавние сообщения курдских СМИ
о намерении президента Курдиста-
на, Масуда Барзани, обсудить с
американскими чиновниками
вопрос курдской независимости
среди других насущных региональ-
ных вопросов во время своего пред-
стоящего визита в США. Как ожида-
ется, на следующей неделе Барзани
встретится с президентом США
Бараком Обамой и ведущими аме-
риканскими чиновниками. Стороны

обсудят последние события в Кур-
дистане и Ираке, роль курдских
сил пешмерга в предстоящей
военной кампании против терро-
ристов "Ис ламского государства"
(ИГ) в Мосуле и вопрос курдской
независимости. Все это в среду
подтвердил Фуад Хусейн. "Этот
вопрос не является чем-то новым.
Ранее президент направил Бараку
Обаме письмо, которое было
сосредоточено на вопросах регио-
нальной безопасности, и в кото-
ром также поднимался вопрос о

курдской независимости", сказал
Хусейн в интервью "Rudaw". "Конечно,
он будет обсуждать курдскую незави-
симость во время своего официально-
го визита в США". Предстоящий визит
будет четвертым визитом Барзани в
Соединенные Штаты. Во время своей
предыдущей поездки он призвал США
вычеркнуть "Патриотический союз
Курдистана" (ПСК) и "Демократиче-
скую партию Курдистана" (ДПК) -
основные иракские курдские полити-
ческие партии - из террористического
списка.

Соединенные Штаты Америки под-
твердили в среду, что их политика в
отношении Ирака не изменилась, -
США поддерживают единый Ирак, - а
предложение, зачитанное в Палате
представителей США, не отражает
политическую позицию правительства
Соединенных Штатов.

Официальный представитель
посольства США Джеффри Лурье
заявил, что "политика США в отноше-
нии Ирака не изменилась". "Вся под-
держка, помощь и военное оборудо-
вание, предоставленное правитель-
ством США, будет доставлено ирак-
скому правительству и иракским
силам безопасности", отметил он.

"Предложение, представленное в
Палате представителей США кон-
грессменом Маком Торбара, не имеет
законодательной основы, и не отра-
жает позицию Соединенных Штатов",

сказал Лурье, отметив, что "за внеш-
нюю политику Соединенных Штатов
Америки отвечает президент Обама".

В марте 2015 года Конгресс
США представил закон, при-
званный обойти бюрократиче-
ские препоны в Багдаде,
мешающие поставкам оружия
на курдский фронт, где воору-
женные автоматами Калашни-
кова пешмерга противостоят
хорошо оснащенному "Ислам-
скому государству" (ИГ). Закон
позволит поставить военную
технику непосредственно курд-
ским силам пешмерга. "Законо-
проект, предложенный Комитетом по
иностранным делам Сената, направ-
лен против  [иракского правитель-
ства], так как он ведет к дальнейшему

сектантству в регионе", заявил в
среду премьер-министр Ирака Хей-
дар аль-Абади.

По его словам, иракское прави-
тельство решительно выступает про-
тив законопроекта, предложенного
Конгрессом США, и позволяющего

прямое вооружение иракских курдов в
обход центрального правительства
Ирака. "Мы призываем Конгресс США

не принимать законопроект, чтобы
сохранить стратегические отно-
шения между двумя странами
[Соединенными Штатами и Ира-
ком] в борьбе с террористической
организацией "Исламское госу-
дарство" и для укрепления
сотрудничества между нами",
добавил аль-Абади, подчеркнув,
что страны, сотрудничающие с
Багдадом в борьбе против ИГ, ува-
жают суверенитет Ирака. "Мы
подчеркиваем, что вооружения

какой-либо группы может произойти
только с помощью иракского прави-
тельства и в соответствии с его воен-
ными планами", добавил аль-Абади.

Вопрос курдской независимости обсудят президенты Курдистана и США

Министерство пешмерга
Регионального правительства
Курдистана (КРГ) и власти
Турции согласовали вывод
курдских сил пешмерга из
сирийского курдского горо-
да Кобани, который они
помогали защищать мест-
ным курдским силам,
обратно Иракский Курди-
стан через территорию
Турции. Бригадный генерал
Хамид Ясин, командир сил
пешмерга в Кобани, во вторник
рассказал "BasNews", что,

начиная с 28 апреля из Кобани
в Курдистан отправятся 120

пешмерга. Они вылетят в
Эрбиль из турецкого аэропор-

та Шанлыурфа в Турции.  Что
касается оружия и военной

техники пешмерга, по
словам курдского ко -
мандира, оно будет
также доставлено в Кур-
дистан. На основании
соглашения, достигну-
того между президентом
Курдистана Масудом
Барзани, турецким пра-
вительством и Соеди-
ненными Штатами в

2014 году, силы пешмерга
были развернуты в Кобани с

28 октября, чтобы предотвра-
тить захват курдского сирий-
ского города боевиками
"Исламского государства" (ИГ).
Кобани - курдский город в
северной Сирии, расположен-
ный непосредственно к югу от
границы с Турцией. В след-
ствии кровавого конфликта в
Сирии с 2012 года город нахо-
дился под контролем курдских
партизан, известных как "Отря-
ды народной самообороны”
(YPG). В 2014 году он был объ-
явлен административным цен -

тром кантона Сирийского Кур-
дистана (Рожава).  С сентября
2014 по январь 2015 года
город находился под жестокой
осадой ИГ, в результате чего
большая его часть была разру-
шена, а население бежало в
Турцию. В начале 2015 года,
после того, как осада была
сломана и боевики ИГ отступи-
ли, люди вернулись, начав
процесс восстановления. Все -
го с 2014 года в столкновениях
с джихадистами в Кобани
погиб один пешмерга, несколь-
ко солдат и офицеров были
ранены.

Курдистан и Турция согласовали возвращение пешмерга из Кобани

Вашингтон: Мы поддерживаем единый Ирак

Генерал иракской армии и три
старших офицера погибли в
результате атаки террористов из
группировки "Исламское
государство" (ИГ) в про-
винции Анбар. Об этом
сооб щил иранский телека-
нал PressTV. По его дан-
ным, "ко мандир 1-й ирак-
ской дивизии, бригадный
генерал Хасан Аббас
Тоуфан, а также полковник
и два подполковника
вооруженных сил Ирака были
убиты во время внезапной терро-
ристической атаки ИГ в районе
Надем-эт-Таксим в провинции
Анбар". Боевик, управлявший
начиненным взрывчаткой бульдо-
зером, врезался в следовавшую по
дороге колонну военных джипов,
после чего экстремисты обс -
треляли ее. Согласно ин формации
PressTV, в пятницу в районе города
Рамади регулярной иракской
армии удалось отбить у террори-
стов мост Аль-Хоуз через Евфрат.
Он является стратегически важным

объектом - частью трассы, по кото-
рой радикалы из ИГ получают под-
крепление из западных районов

провинции Анбар, граничащей с
Сирией. Как сооб щил телеканалу
глава центрального оперативного
командования Ирака, генерал
Абдель Амир аш-Шаммари, в ходе
ожесточенных боев за последние
дни в Анбаре были убиты 250 тер-
рористов из ИГ. Исламисты начали
свое наступление на северные и
северо-восточные регионы Ирака в
середине 2014 года. Сейчас под
контролем ИГ находится более
80% территории провинции Анбар
и около трети всей иракской терри-
тории.

Боевики террористической группиров-
ки "Исламское государство" (ИГ) опубли-
ковали видеозапись, в которой заявляют,
что прибыли в Йемен для борьбы с
повстанцами-хуситами. Коалиция сосре-
доточила удары на живой силе и технике
хуситов в Йемене Видеозапись была
опубликована после
того, как боевики так
называемой Зеле-
ной бригады —
союзники ИГ в Йеме-
не — взяли на себя
ответственность за
нападение на хуси-
тов в городе Ирим в
провинции Ибб, в
результате чего
погибли пять чело-
век. Широкая экс-
пансия ИГ, захватив-
шего значительную территорию Ирака и
Сирии, стала одной из главных мировых
проблем. Группировка, насчитывающая,
по данным ЦРУ, около 30 тысяч боевиков,
провозгласила на захваченных террито-
риях халифат и стремится и далее рас-
ширять свои приобретения. Хуситы,
ранее контролировавшие небольшую

территорию на севере Йемена, в начале
года предприняли массированное наступ-
ление, захватили столицу страны Сану и
фактически отстранили от власти прези-
дента Абд Раббу Мансура Хади. Они тре-
буют для шиитского меньшинства в
Йемене равных с суннитами прав и уча-

стия в управлении государством. Хуситам
противостоят регулярные военные силы,
поддерживающие Хади, в том числе и
ВВС стран арабской коалиции во главе с
Саудовской Аравией, а также различные
народные добровольческие отряды мест-
ных племен и местная ячейка "Аль-
Каиды".

СМИ: боевик ИГ на начиненном 
взрывчаткой бульдозере врезался 
в  к ол о н н у  д ж и п о в  ВС  И р а к а

Боевики ИГ заявили об участии в конфликте на территории Йемена
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29 апреля президент Иракского Курди-
стана Масуд Барзани принял британскую
военную делегации во главе с генералом,
сэром Ричардом Бэрронсом, командую-
щим объединенными силами Великобри-

тании. Стороны обсудили ситуацию в
области безопасности и планы борьбы
против террористов "Исламского госу-
дарства" (ИГ). Речь также шла о дальней-
шей подготовке сил пешмерга британски-
ми специалистами. Стороны обсудили
подготовку к освобождению города Мосул,
в том числе сотрудничество между пеш-
мерга и силами международной коалиции.

В Иране разрешили изучать 
курдский язык в школах

Как сообщает "Rudaw", школьники Иран-
ского Курдистана теперь имеют возмож-
ность изучать курдский язык в средних шко-
лах и коллед-
жах, - принято
решение о фа -
культативном
включении язы -
ка в школах
всех этнических
курдских рай-
онов Западного
Ирана. Универ-
ситет Санандаджа, одного из крупнейших
курдских городов в Иране, в прошлом меся-
це объявил об открытии нового отделения,
куда будут принимать студентов для изуче-
ния курдского, начиная со следующего
учебного года. "Новый факультет будет
называться Отделение курдского языка и
литературы, и в первый год оно сможет при-
нять до 30 студентов", заявил Фардин Ахла-
киан, ректор университета. "В соответствии
с Конституцией, весь курс обучения должен
преподаваться на курдском языке, а не
только один предмет", говорит иранский
учитель Захид Арами, имея в виду Статью
15 Конституции Ирана, одобренной на
референдуме в октябре 1979 года, которая
позволяет курдскому и другим языкам в
стране использоваться в качестве языков
обучения. Но реализация этой статьи ста-
новится возможной только сейчас.  Прези-
дент Ирана Хасан Роухани объявил в рам-
ках своей предвыборной кампании в про-
шлом году, что его правительство осуще-
ствит этот закон. Многие считают, что на
разрешение этой учебной программы
повлияла петиция, подписанная 10000 кур-
дов, и призывающая президента выполнить
свое предвыборное обещание. Скептики
говорят, что аналогичные попытки были
сделаны в 2005 году, когда тогдашний пре-
зидент Мухаммад Хатами попытался под-
держать курдское обучение в высших учеб-
ных заведениях, но без успеха. Курсы были
отменены за несколько дней до запланиро-
ванного старта. Иран является домом для
примерно 10 миллионов курдов, которые
живут преимущественно в западных рай-
онах страны. Иранское государственное
телевидение и радио вещают на персид-
ском языке, официальном языке страны,
лишь с некоторыми частями программ,
посвященными другим языкам, в том числе
курдскому, арабскому и турецкому. При
этом, Иран является одним из самых много-
национальных государств в мире.

Как мы уже сообщали, президент
Иракского Курдистана Масуд Барза-
ни скоро посетит Соединенные

Штаты, чтобы обсудить несколько
основных вопросов, включая угрозу
"Исламского государства" (ИГ) и
будущее Ирака, с американскими
должностными лицами. Как заяв -
ляют респонденты агентства "Bas-
News", президент Барзани намерен
обсудить возможную сделку с амери-
канцами, касающуюся сил пешмерга
и так называемых "спорных террито-
рий" на севере Ирака. Эти области

являются самым старым нерешен-
ным вопросом, стоящим между ирак-
ским центральным правительством и

Региональным пра-
вительством Курди-
стана (КРГ).

Хива Сабир,
член политбюро и
пресс -секретарь
"Исламского союза
Курдистана" (ИСК)
заявил, что "руко-
водство Курдистана
настаивает на реа-
лизации статьи 140
конституции Ирака,

на проведении референдума, чтобы
определить будущее районов, в
настоящее время отмеченных как
"спорные"". "Поскольку иракское пра-
вительство продолжает блокировать
осуществление этой  важнейшей
главы конституции Ирака в отноше-
ниях между Багдадом и КРГ, которую
они должны были завершить в 2007
году, курдское руководство будет
требовать, что, если пешмерга будут

участвовать в освобождении Мосу-
ла, в обмен им должна быть гаранти-
рована реализация Статьи 140".

"На Ближнем Востоке Ирак имеет
решающее значение для США. Аме-
риканцы должны помочь разрешить
конфликт между центральным пра-
вительством в Багдаде и КРГ. США
видят в этом единственный способ
эффективно противостоять угрозам
в регионе, поэтому этот вопрос,
несомненно, будет большой частью
дискуссий между президентом Оба-
мой и президентом Барзани", счита-
ет Сабир. "В настоящее время, наи-
более важным вопросом в Ираке
является выдворение  из страны
боевиков, которое уже началось в
Тикрите, недавно освобожденной
провинции на севере Ирака. Второй
основной задачей будет освобожде-
ние Мосула. Степень роли Курдиста-
на в ожидаемых боях, безусловно,
будет приниматься во внимание в
ходе встреч курдского лидера и
должностных лиц в Вашингтоне",
добавил Хива Сабир.

В интервью "Голосу Америки"
(VOA), премьер-министр Региональ-
ного правительства Курди-
стана Нечирван Барзани
высказался по ряду вопро-
сов, в том числе, о послед-
них событиях в политике и
безопасности Курдистана, и
о расширении президентско-
го срока Масуда Барзани. "Я
лично считаю, что продле-
ние президентского срока
для президента Барзани
является жизненно важным в
нынешней ситуации, и, конечно, пре-
зидент Барзани против нарушения
конституции. Таким образом, мы
должны найти подходящее решение

для этого вопроса", сказал он.
Премьер-министр Барзани также

заявил, что "Исламское Государство"
(ИГ) остается угрозой для Курдиста-
на и Ирака до тех пор, пока его бое-
вики контролируют город Мосул на

севере Ирака. "Во время последнего
визита премьер-министра Хейдара
аль-Абади в Курдистан, мы обсужда-
ли предложенную операцию в Мосу-
ле и сотрудничество между Эрбилем

и Багдадом в борьбе с тер-
рористами". "Мы не ожида-
ли, что в регионе начнется
еще одна война, но мы
добились успеха в защите
наших людей от боевиков
ИГ, хотя у пешмерга нет
оснащения и они и все еще
нуждаются в тяжелом
вооружении", сказал
премьер-министр. В интер-
вью Барзани также высоко

оценил роль коалиции США, и под-
черкнул, что ее помощь в борьбе с
ИГ в Иракском Курдистане является
очень эффективной.

Еще одна партия немецкого ору-
жия, общим весом в 70 тонн, прибыла
в Эрбиль в субботу днем, предвари-
тельно пройдя проверку в Багдаде.

Поставка включает гранатометы
"Милан", транспортные средства, ма -
шины скорой помощи,  автозапчасти и
оборудование. Все оружие и оборудо-
вание поставляется на условии, что
Региональное правительство Курди-
стана (КРГ) не будет передавать его
третьим лицам, и использует его по
назначению. Немецкое правитель-
ство не хочет, чтобы это оружие ока-
залось в руках других групп, таких как
"Рабочая партия Курдистана" (РПК),

которая также просит о военной под-
держке со стороны западных стран и
об удалении своей организации
из европейского списка террори-
стических групп. Германия
поставляет оружие, боеприпасы
и оборудование для пешмерга с
сентября 2014 года, совершив
уже 20 рейсов, и обеспечив силы
пешмерга 1500 тоннами мате-
риалов. Немецкие военные
также обучают курдских пешмер-
га и их силы безопасности. 26
апреля  Международный Координа-
ционный центр в Курдистане начал
новый учебный курс для 500 пешмер-

га. Координационный центр включает
военных инструкторов из Италии,

Нидерландов, Соединенного Коро-
левства, Германии и других европей-
ских стран.

Хива Сабир: Барзани намерен требовать у США гарантий

Премьер-министр КРГ: Расширение срока 
президентства Барзани имеет важное значение

Представитель езидов в парла-
менте Курдистана заявил, что езиды

выступают против формирования
сил, связанных с шиитскими опол-
ченцами, такими как "Хашд аль-

Шааби", в езидском районе Шангал
(Синджар). Депутат Шейх Шамо так

комментирует попытки езид-
ского командира отрядов
"Союза защиты Шангала" Хей-
дара Шешу создать шиитское
ополчение:  "К сожалению, есть
серьезная попытка сформиро-
вать в Синджаре силы, которые
связаны с шиитскими ополчен-
цами. Но президент региона
Курдистан уже заявил, что

никаким силам, не подчиняющимся
министерству пешмерга, не будет
разрешено находиться в Курдистане.

Президент Барзани также предупре-
дил Багдад остановить попытки соз-
дать шиитские силы ополченцев в
Курдистане".

"Эти попытки политически моти-
вированы Багдадом и Хайдаром
Шешу, они хотят разделить езидов.
Конечно, у них не получится создать
шиитскую группу ополченцев в Кур-
дистане, потому что это будет неза-
конно". Шиитскую группу "Хашд аль-
Шааби" обвиняют в массовых убий-
ствах арабов-суннитов в районах,
недавно освобожденных от "Ислам-
ского государства".

Езидcкий депутат: Барзани предупредил Багдад, что не 
позволит создание шиитского ополчения в Курдистане

Германия поставила Курдистану новую партию оружия

Президент  Курдистана  
п р и н я л  в о е н н у ю  
делегацию Великобритании
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Qasım Həsən oğlu Abdullayevin  
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun qardaşı Sabir
müəllimə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir və Allah-
dan səbr diləyirlər. 

“Diplomat” qəzetinin idarə heyəti və Tahir Süleyman, Nəri-
man Əyyub, Akif müəllim, Elşən Fərrux oğlu, Yusif müəllim,
Siyabənd müəllim, Kərəm müəllim, Vəli müəllim

Təyyar Kamran oğlu Əliyevin 
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun qardaşı
Fəqan bəyə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir və
Allahdan səbr diləyirlər. 
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Xanış Sultan oğlu Mirzəyevin  
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun övladlarına və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir və Allahdan səbr
diləyirlər. 

Allah rəhmət eləsin!

21 апреля премьер-министр Иракского Курдистана
Нечирван Барзани принял  генерального консула Германии
в Курдистане, Дитера Ламле, и сопровождающую его деле-
гацию. Генеральный консул Германии выразил свои сожале-
ния в связи с гибелью и ранениями людей во время недав-
него теракта в Эрбиле, и восхищение Региональным прави-

тельством  Курдистана (КРГ) и его силами безопасности,
которые арестовали преступников в течение короткого вре-
мени. Он также поблагодарил премьер-министра за под-
держку, которую КРГ оказывает немецкой школе в Эрбиле.
Генеральный консул поблагодарил Курдистан за теплый
прием делегации Парламента Германии на прошлой неделе. 

Он вновь заявил о поддержке правительства Германии
Курдистану, и его намерении увеличить штат военных,
обучающих силы пешмерга. 

В ходе встречи г-н Ламле заявил, что рейсы немецкой
авиакомпании "Lufthansa" в Эрбиль, который недавно были
приостановлены, вскоре возобновятся. Премьер-министр
Барзани поблагодарил правительство Германии за поддерж-
ку, и призвал продолжать оказывать военную и гуманитар-
ную помощь Курдистану.

"Lufthansa" возобновит полеты в Эрбиль
24 апреля представители

езидского города Синджар

(Шангал), пострадавшего от
геноцида со стороны террори-
стов "Исламского государства”
(ИГ), встретились с президен-
том Курдистана. Они попроси-
ли Масуд Барзани создать в
Синджаре новую провинцию
Курдистана. Как сообщил
"BasNews" Касим Смиер,
командир езидских отрядов
пешмерга, "президент Барза-
ни встретился с людьми Синд-
жара 24 апреля, чтобы обсу-
дить текущую ситуацию и
последние достижения пеш-
мерга в этом районе в проти-

востоянии боевикам ИГ”.
Махма Халид, представи-

тель езидского сообщества и
тоже командир сил пешмерга
в Синджаре, сообщил, что "во
время встречи с президентом
Барзани езиды предложили
сделать Синджар новой про-
винцией, на что Барзани отве-
тил положительно, и пообе-
щал обсудить этот вопрос со
всеми представителями этих
районов". Как стало известно
"BasNews”, за день до этого
заседания, 23 апреля, прези-
дент Барзани провел подоб-
ную встречу с местными пред-
ставителями курдов-шабаков,

этно-религиозной группы, про-
живающей вместе с езидами в
Синджаре и Тель Афаре ирак-
ской провинции Мосул.

В ходе встречи Барзани
заявил шабакам, что "Курди-
стан будет делать все возмож-
ное, чтобы освободить их рай-
оны от боевиков ИГ и помочь
жителям вернуться в свои
дома". Он также добавил, что
"молодые шабаки также долж-
ны быть частью процесса
освобождения, сотрудничая с
силами пешмерга, чтобы сде-
лать свои районы безопасны-
ми от террора групп ИГ. Нам
бы хотелось помочь любому,
кто готов служить стабильно-
сти в регионе под надзором
министерства пешмерга. И,
наоборот, мы никому не позво-
лим самостоятельно созда-
вать группы вооруженных
людей, действующих вне конт-
роля министерства пешмер-
га”. Кроме того президент зая -
вил, что "лучший выбор для
шабаков - вернуться в свои
дома в Тель Афаре при пол-
ной поддержке Регионального
правительства Курдистана".

19 апреля Глава Совета
Безопасности Курдистана
Масрур Барзани встретился
с послом Франции в Ираке,
Марком Барети, и сопровож-
дающей его делегацией,
чтобы обсудить  последние
события в войне против
"Исламского государства”
(ИГ). Они обсудили успехи
курдских сил пешмерга
достижений в провинции
Киркук и предстоящую опе-
рацию по освобождению
Мосула и других районов,
контролируемых повстанца-
ми. Как заявил Барзани,
"Мосул будет угрозой для Кур-

дистана, если он остается
оплотом ИГ в Ираке. Но,

кроме этого, неразумно ожи-
дать, что пешмерга примут
участие в ожидаемой опера-
ции по освобождению Мосул,

если они не будут так же хоро-
шо оснащены, как иракская

армия". Барзани признал
роль Франции в усилиях
международной коалиции, и
заявил, что террористиче-
ская группировка ИГ вынуж-
дена прибегать к атакам,
подобным последнему тер-
акту в Эрбиле, потому что
она терпит поражение на
поле боя.  Говоря об "Ислам-
ском Государстве”, посол
Берет сказал: "Мы прекрасно

понимаем, что ИГ - это не
только угроза Курдистану, но
угроза для человечества и
мира”.

Сторонники экстремистской
группировки "Исламское госу-

дарство" (ИГ) возможно плани-
ровали теракт на территории
США. Как сообщила в субботу
телекомпания CNN, Федераль-
ное бюро расследований (ФБР)
начало соответствующее рас-
следование. Как уточнила теле-
компания, поводом для начала
расследования послужило со -

дер жание телефонного разго-
вора, который прослушивался
спецслужбами, и другие раз-
ведданные. Между тем, под-
черкивается в сообщении, не -
из вестно, является ли угроза
реальной. Аресты в связи с
расследованием не проводи-
лись.

Президент Барзани встретился с 
представителями езидов и шабаков

СМИ: сторонники ИГ планировали теракт на территории США

М а с р у р  Б а р з а н и :  т е р а к т ы  и с л а м и с т о в  
подтверждают их недееспособность на поле боя

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg


