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Mesrur Barzani, Washington
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Noyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putin arasında ikitərəfli görüş olub.

Prezident İlham Əliyevi salamlayan Prezi-
dent Vladimir Putin dedi:

- Hər vaxtınız xeyir, hörmətli İlham Heydər
oğlu. Sağ olun ki, gəlməyə razılıq verdiniz.

Çoxlu suallar yığılıb qalıb. Əlbəttə, Dağlıq
Qarabağ probleminin nizamlaması ilə əlaqədar
bizim üçtərəfli görüşümüz diqqət mərkəzində
olacaq. Mən indicə öz həmkarlarımla - Sizin
yaxşı tanıdığınız və iqtisadiyyat problemləri,
nəqliyyat dəhlizlərinin açılması məsələləri ilə
məşğul olan Rusiya hökumətinin Baş nazirinin
müavini, müdafiə naziri, məlum olduğu kimi

nizamlanma işinə əhəmiyyətli töhfə verən
Sərhəd Xidmətinin tabe olduğu Federal Təh-
lükəsizlik Xidmətinin direktoru ilə söhbət
edirdim.

Ümumiyyətlə, orada suallar çoxdur, lakin hər
halda bizim ikitərəfli görüşümüzü ondan başla-
maq istərdim ki, gələn il ölkələrimiz arasında
diplomatik münasibətlər yaradılmasının 30 illiyi
tamam olur. Şübhəsiz, bu elə bir hadisədir ki, onu
müvafiq şəkildə qeyd etməli olacağıq. Bununla
əlaqədar demək istərdim ki, bizim strateji tərəf-
daşlığımız çox uğurla inkişaf edir. Bunu demək
kifayətdir ki, pandemiya ilə bağlı bütün
məsələlərə və bununla əlaqədar iqtisadiyyatda
məhdudiyyətlərə baxmayaraq, hər halda bu ilin 9
ayı ərzində bizdə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 11
faiz artıb. Bu, yaxşı göstəricidir. Rusiyanın 900
müəssisəsi Azərbaycanda işləyir. Azərbaycan
iqtisadiyyatına Rusiya tərəfindən 4,5 milyard bir-
başa investisiya qoyulub. Rusiya Azərbaycanın
aparıcı iqtisadi-ticari tərəfdaşlarından biridir.
Əlbəttə, humanitar əlaqələr bu fonda davam edir.
Mən bizim görüşlərimizdə həmişə ilk növbədə bu
barədə danışıram. Rus dilinin inkişafına, dəstək-
lənməsinə göstərdiyiniz diqqətə görə Sizə
təşəkkür etmək istəyirəm. Sizdə 304, hətta mən
bilən daha çox - 340 məktəbdə rus dili tədris

edilir. Azərbaycan məktəblilərinin 34 faizi bu və ya
digər şəkildə rus dilində oxuyur və bu dili öyrənilir-
lər. Bu da yaxşı göstəricidir, Azərbaycan rəhbər-
liyinin, Azərbaycan xalqının yaxın və çoxtərəfli
əlaqələr saxlamaq cəhdinə dəlalət edir. Bu
əlaqələr həqiqətən çoxtərəfli xarakter daşıyır.
Humanitar sahədə münasibətlər də, gənclərin
əlaqələri də inkişaf edir. Bizdə bu cür ümum-
bəşəri səviyyədə dəstəklənən tədbirlər çoxdur.
Bu, gələcəkdə münasibətlərimizin inkişafı üçün
yaxşı şərait yaradır.

Dağlıq Qarabağ məsələsinin nizamlanması-
na gəldikdə isə, bu barədə üçtərəfli formatda
danışarıq. Bir azdan Ermənistanın baş naziri
bizə qoşulacaq və biz bu diskussiyanı davam
etdirəcəyik. Lakin mənə belə gəlir ki, burada
bizim sülhməramlılar da müsbət rol oynayırlar.
Atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə mərkəzi
fəal iş aparır. Təəssüf ki, problemlər, insidentlər
var. Təəssüf ki, hələ də insan tələfatı olur. Biz də
bundan ötrü toplaşmışıq ki, baxaq, nəinki buna
oxşar heç bir hadisə baş verməməsi, əksinə,
vəziyyətin sakitləşməsi və regionda insanların
rahat yaşamasına, ölkələrin inkişaf etməsinə
imkan verəcək şərait yaradılması üçün nə edilib
və hamı nə etməlidir. Sizi görməyimə çox
şadam. Xoş gəlmisiniz. president.az

Noyabrın 26-da Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında
keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra Rusiya Prezi-
denti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın
baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin
bəyanatı

-Bizim üçtərəfli görüşün yekununda mən öz
həmkarlarım – Azərbaycan Prezidentinə və
Ermənistanın baş nazirinə bir daha təşəkkür
etmək istərdim ki, onlar Rusiyaya gəlməyə və
Qarabağ problemi ətrafında və bütövlükdə, hazır-
da regionda nizamlama məsələlərində yaranan
vəziyyəti müzakirə etməyə razılaşıblar. Əvvəl-
cədən deməliyəm ki, bu gün biz çox konstruktiv
şəkildə işləmişik. Bu gün üçün yaranmış vəziyyət
dərindən təhlil edilib. Biz Rusiya sülhməram-

lılarının, sərhədçilərin, ərazilərin minalardan
təmizlənməsi ilə məşğul olan, insanların daimi
yaşayış yerlərinə qayıtmalarını təmin edən
mütəxəssislərin işini yüksək qiymətləndirdik.

Onu da qeyd etmək istərdim ki, mənim fikrim-
cə biz mühüm olan bir sıra məsələlər barədə
razılığa gəldik. Onlardan birincisi bu ilin sonuna
qədər mexanizmlər yaradılmasıdır. Biz iki dövlət
arasında sərhədin demarkasiyası və delimi-
tasiyası mexanizmlərini yaratmaq barədə razılığa
gəldik. Ümidvaram ki, bu, tezliklə baş verəcək.
Bu mexanizmlərin yaradılması üçün heç bir
maneə yoxdur.

Diqqəti cəlb etmək istədiyim ikinci məsələ
humanitar xarakterli məsələlərlə bağlı çox
mühüm, həssas məqamdır. Biz burada da
nəzərəçarpacaq dərəcədə irəlilədik.

Nəhayət, üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki,
biz iqtisadi xarakterli məsələlər, iqtisadi əlaqələrin
inkişafı barədə çox ətraflı söhbət etdik, birinci
addım kimi nəqliyyat dəhlizlərinin açılması
barədə danışdıq, bu, həm dəmir yoluna, həm də
avtomobil yollarına aiddir. Düşünürəm ki, biz artıq
xeyli müddət ərzində bu məsələ üzərində işləyən
baş nazirlərimizin müavinlərinə təşəkkür
etməliyik. Gələn həftə, - bu, bizim növbəti razılaş-
madır, - onlar müəyyən yekunlar vurmaq və bu
gün razılaşdırdığımız və qəbul etdiyimiz qərarları
elan etmək üçün Moskvada toplaşacaqlar.
Bugünkü işə görə bir daha çox sağ olun. Həm
Azərbaycan Prezidentinə, həm də Ermənistanın
baş nazirinə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
bəyanatı

-Çox sağ olun, hörmətli Vladimir Vladimiroviç.
İlk növbədə, icazə verin, bugünkü görüşə görə,
həmçinin Azərbaycan ilə Ermənistan arasında
mövcud məsələlərin həlli işində əlverişli şərait
yaradılması üçün səylərinizə görə Sizə bir daha

təşəkkürümü bildirim. İki ölkə arasında
müharibəyə son qoymuş məlum Üçtərəfli
Bəyanatın qəbul edilməsindən bir il keçib və biz
bu ili bütövlükdə, müsbət səciyyələndirə bilərik.

Vladimir Vladimiroviç, fürsətdən istifadə edib
Sizə, habelə Rusiya Federasiyasının Müdafiə
Nazirliyinə Qarabağda sülhməramlı fəaliyyətə
görə bir daha təşəkkür etmək istərdim. Bu bir ildə
Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin məsuliyyəti
zonasında ciddi insidentlər olmayıb. Əlbəttə, bu il
ərzində çox mühüm hadisələr baş verib. Biz bu
formatda artıq ikinci dəfə görüşürük – ilin
əvvəlində və ilin sonunda. Sərhədlərin delimi-
tasiyası, demarkasiyası, nəqliyyat arteriyalarının
bərpası ilə bağlı məsələlər barədə Vladimir
Vladimiroviçin dediklərini təkrar etmək istəmirəm.
Bu gün bu məsələlər barədə çox ətraflı, mən
deyərdim, səmimi söhbət oldu. Biz öz plan-

larımızı, hər iki tərəfi narahat edən məsələləri
açıq müzakirə etdik. Ən başlıcası, mübahisələrin,
fikir ayrılıqlarının nizamlanması işində qəbul
etdiyimiz qərarlar, zənnimcə, Cənubi Qafqazda
vəziyyətin daha təhlükəsiz və proqnozlaşdırıla
bilən olmasına şərait yaradacaq. Vladimir
Vladimiroviçin qeyd etdiyi kimi, humanitar xarak-
terli məsələlər də müzakirə edilib. Azərbaycan
həmişə, - istər döyüş əməliyyatları dövründə,
istər onlardan sonra, - bütün humanitar nor-
malara riayət edilməsinə ardıcıl tərəfdar olub.
Deməliyəm ki, hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra
saxlanılmış 100 nəfərdən çox erməni hərbi qul-
luqçu, o cümlədən bir nəfər bu gün səhər
Ermənistan tərəfə verilib. Yaralanmış hərbi qul-
luqçuya azərbaycanlı həkimlər tərəfindən tibbi
yardım göstərilib, bir nəfər mülki şəxs yolu azaraq
bizim əraziyə keçib. Yəni, biz həmişə humanizm
prinsipinin aliliyini əsas götürmüşük və bundan
sonra da işi bu istiqamətdə davam etdirmək
niyyətindəyik. Biz Ermənistan tərəfindən də
regionda vəziyyətin daha artıq dərəcədə proqno-
zlaşdırıla bilən olması üçün şərait yaradılması
niyyətini görürük. Mən dəfələrlə demişəm, biz
Azərbaycanda Ermənistan ilə çoxillik qarşıdurma
səhifəsini çevirmək, normal qarşılıqlı fəaliyyət
mərhələsinə başlamaq əzmindəyik və
düşünürəm ki, məhz bu formatda öz məq sə -
dlərimizə çatacağıq. Azərbaycan üçün Rusiya
dostdur, strateji tərəfdaşdır. Mən deyərdim ki,
hətta strateji tərəfdaşdan da artıqdır. Azərbaycan
ilə Rusiya arasında etimada əsaslanan münasi-
bətlərin səviyyəsi, o cümlədən ən həssas
məsələlər barəsində Ermənistan ilə ortaq fikrə
gəlməyimizə şərait yaradır. Düşünürəm ki,
görüşümüzün yekununun nəticələri yaxşı olacaq,
bu nəticələri çox gözləmək lazım gəlməyəcək,
regionda vəziyyət daha təhlükəsiz və proqno-
zlaşdırılan olacaq.                         president.az

Noyabrın 28-də Aşqabadda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti
Arif Alvi ilə görüşü olub.

Görüşdə iki ölkə arasındakı əlaqələrdən
məmnunluq ifadə olundu. Artıq keçmişdə
qalmış Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzü ilə əlaqədar Pakistanın tut-
duğu qəti və prinsipial mövqeyi xüsusi qeyd
edildi.Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında
müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı,
xüsusilə burada hökumətlərarası komis-
siyanın rolu vurğulandı. Yaxın zamanlarda
komissiyanın növbəti iclasının keçiriləcəyi
bildirildi.

Həmçinin son dövrlərdə iki ölkə arasında
həyata keçirilən yüksəksəviyyəli səfərlərin
əhəmiyyəti qeyd olundu. Eyni zamanda,
ölkələrimiz arasında beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində birgə əməkdaşlıqla bağlı fikir
mübadiləsi aparıldı. Dünyada artan islamofo-
biya meyilləri ilə bağlı narahatlıq ifadə edildi.

Görüşdə ölkələrimiz arasında insan-
lararası təmasların artırılmasının və turizm,
biznes dairələri, mədəniyyət, elm və digər
sahələrdə əməkdaşlığın daha da möhkəm-
ləndirilməsinin vacibliyi qeyd edildi.

Pakistan Prezidenti tərəfindən bu
ölkədə həyata keçirilən layihələrə görə
Heydər Əliyev Fonduna bir daha təşəkkür
ifadə olundu.                            president.az

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev noyabrın 25-də Rusiya Fed-
erasiyasının Elmlər Akademiyasının prezi-
denti Aleksandr Sergeyevin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycanla Rusiya Fed-
erasiyası arasında ikitərəfli münasibətlərin
müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd
olundu və əlaqələrimizin inkişafında humani-
tar sferada, o cümlədən elmi sahədə əmək-
daşlığın rolu vurğulandı. Bu sahədə əmək-
daşlığımızın zəngin tarixə malik olduğu

bildirildi və müasir dövrdə bu əməkdaşlığın
daha da möhkəmləndirilməsinin önəminə
toxunuldu. Rusiya Federasiyasının Elmlər
Akademiyasının prezidenti Aleksandr Ser -
geyevin səfərinin elmi əməkdaşlıq sahəsində
əlaqələrin perspektivlərinin müzakirəsinə və
daha da genişləndirilməsinə töhfə verəcəyi
qeyd edildi.

Aleksandr Sergeyev Rusiya Fed-
erasiyasının Elmlər Akademiyasının xatirə
medalını Prezident İlham Əliyevə təqdim
etdi.                                       president.az

Prezident İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında ikitərəfli görüş olub

Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın
baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər

Prezident İlham Əliyevin Pakistan
Prezidenti Arif Alvi ilə görüşü olub

Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının
Elmlər Akademiyasının prezidentinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
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Xanlarov Mayis Hacı oğlu
05.05.1968–ci ildə Laçın rayon Qarakecdi
kəndində anadan olub. 1987- 1989-ci illərdə
hərbi xidmətdə olub.1991-ci ildə Laçın rayon
Polis Pöbəsinin Nəznində yaradılmış ilk PPX
rotasına işə qəbul olmuş, erməni təcavüzkar-
larına qarşı mübarizəyə başlamışdır. Xanlarov
Mayisin xidmət etdiyi rota Dağlıq Qarabağ və
onun ətrafında  gedən Döyüşlərin Ən qızğın
nöqtələrindəki Əməliyyatlarda iştirak etmişdir.
1991-ci il 3 aprel tarixində Şuşa rayonunda
ermənilər tərəfindən vurulmuş Vertaliyodda ağır
yaralanmış , mualicədən sonra xidmətini
yenidən döyüş bölgəsində davam etdirmişdir.
1991 - 1994-cü Laçın, Şuşa, Kəlbəcər, Ağdərə
Fizuli rayonlarında gedən döyüşlərin ən qızğın
nöqtələrində iştirak etmişdir. Həmin döyüşlərdə
3 dəfə yaralanmışdır.27.09.2020 - ci il Böyük
vətən müharibəsi başladıqdan sonra könüllü
olaraq müvafiq hərbi hissəyə getmişdir. Qubadlı
və Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə Kəş-
fiyyat əməliyyatlarında Orduya bələdçilik
etmişdir.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı ilə '' Laçının  azad olunması görə ''
medalı, "Qubadlının  azad olunmasına görə"
medalı və "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif
edilmişdir.

Etibar Nəcəfov 14 noyabr 1998-ci
ildə Ağcabədi rayonunun Aran
kəndində anadan olub. Əslən Laçın ray-

onunun Şeylanlı kəndindəndir.
Aran kəndində Laçın rayon Aran kənd ümumi

orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 9 illik
məktəbi bitirdikdən sonra Ağcabədi rayon Aran
kənd 1 saylı tam orta məktəbinə daxil olub və
oradan 2016-cı ildə 11-ci sinifi bitirərək məzun
olmuşdur.

2017-2018-ci illərdə hərbi xidmət zamanı
Xüsusi Təyinatlı Kəşfiyyat Bölmələrində təlimlər
keçib.

2020-ci il 27 sentyabrda başlayan Vətən
müharibəsində iştirak etmək üçün könüllü
olaraq orduya yazılıb. Oktyabrın 1-dən
Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, və Qubadlı rayon-
larının azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak edib. Qubadlıda gedən
döyüşlərdə şəhid olub.

Elnur Cabbarov 15 sentyabr 1994-
cü ildə Ağcabədidə anadan olmuşdur.
Əslən Laçın rayonunun Qarakeçdi
kəndindəndir. Kürd əsillidir.Hərbi xidmət müd-
dəti bitdikdən sonra Elnur Laçın rayon polis
orqanında işə düzəlir, daha sonra N saylı hərbi
hissədə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
qulluqçusu kimi fəaliyyətini davam etdirir.

27 sentyabr 2020-ci ildən başlayan Vətən
Müharibəsinə Elnur könüllü olaraq Xüsusi Təyi-
natlı Qüvvələrə qoşulduqdan sonra yollanır.
Döyüşlərdən birində ağır yaralansa da, yenidən
döyüş meydanına qayıdır. O, Füzulinin,
Cəbrayılın, Hadrutun, Zəngilanın, Qubadlının
azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə
vuruşur. Laçın dəhlizinin işğaldan azad edilməsi
də Elnur və onun komandasına tapşırılmışdı.

Əsgər Elnur Cabbarov 5 noyabr 2020-ci ildə
Şuşa döyüşlərində ağır yara almış, əvvəlcə,
Hadruta, oradan Bakıya aparılmışdır. 1 həftəlik
komadan sonra 12 noyabr 2020-ci ildə Bakıda
müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəy-
işmişdir.

Ağcabədi rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa

edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olun-
muş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin
məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş
tapşırığını yerinə yetirən zaman göstərdiyi
qəhrəmanlıq nümunəsinə görə, həmçinin hərbi
qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin
və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyevin 09.12.2020-ci

il tarixli Sərəncamına əsasən Elnur Cabbarov
"Qarabağ" ordeni ilə təltif edildi.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan
və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən Elnur Cabbarov
ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə
təltif edildi.

Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun işğaldan
azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyy-
atlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti
nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin 29.12.2020-ci il tarixli Sərən-
camına əsasən Elnur Cabbarov ölümündən
sonra "Cəbrayılın azad olunmasına görə"
medalı ilə təltif edildi.

Azərbaycanın Füzuli rayonunun işğaldan
azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyy-
atlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti
nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin 25.12.2020-ci il tarixli Sərən-
camına əsasən Elnur Cabbarov ölümündən
sonra "Füzulinin azad olunmasına görə" medalı
ilə təltif edildi.

Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğaldan
azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyy-
atlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti
nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin 25.12.2020-ci il tarixli Sərən-
camına əsasən Elnur Cabbarov ölümündən
sonra "Xocavəndin azad olunmasına görə"
medalı ilə təltif edildi.

Mənsur Əhmədov 6 mart 2002-ci
ildə Abşeron rayonunun Masazır
kəndində anadan olub.

Ailəsi 1992-ci ildə Ermənistan tərəfindən
işğal edilən Laçın rayonunun Çıraqlı kəndindən
məcburi köçkün düşüb.

Mənsur Masazırda yerləşən Çıraqlı kənd
orta məktəbində təhsil alıb.

2020-ci ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətə
çağırılıb və Daxili Qoşunlarda xidmətə başlayıb.

Sentyabrın 27-də başlayan II Qarabağ
savaşının ilk günlərindən cəbhədə olub. Füzuli
və Cəbrayıl rayonları istiqamətində gedən
döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 21-də
Düdükçü kəndinin azad olunması uğrunda
gedən döyüşlərdə şəhid olub.

TORPAQ QƏHRƏMANLARIN QƏHRƏMANLIĞINA GÖRƏ VƏTƏN OLUR
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Bu gün sizə kürd xalqının
qəhrəman oğullarından biri,
haqq dünyasına qovuşmuş, el
ağsaqqalı, atam İsrafil Ziyad
oğlu Xanlarov haqqında
danışacağam. Təbii ki, hər bir
ata öz övladı üçün əzizdir,
anca əgər onu el
qiymətləndirirsə, ona

ağsaqqal, qəhrəman deyirsə,
övladı üçün qürur və fəxrdir.

İsrafil Ziyad oğlu Xanlarov
1942 ci ildə  Laçın rayonunun
Qarakeçdi kəndində anadan
olub. 2 yaşı olanda atası
Ziyad kişi Böyük Vətən
Müharibəsində həlak olur. Ağır
müharibə və müharibədən
sonrakı aclıq illərində nənəm
Şərəbanı kolxozda işləyərək
böyük əziyyətlər bahasına
yarı ac, yarı tox, 3 uşağını
böyüdüb başa çatdırır.

Həddi buluğa çatmış
İsrafilin gənclik illəri çox
əziyyətli olur. 15 yaşında
Kazaxıstanda fəhləlik, Ukray-
nada, sovet ordusunda, raket
qoşunlarında 3 illik xidmət,
Bakıda daş karxanalarında
fəhləlik edir. Ancaq təhsilə və
xüsusi ilə hüquq mühafizə
orqanlarına olan maraq bu
əzabkeş oğlanı arzularının
dalınca getməyə ümidləndirir,
nəticə isə öncə Mərdəkan
Orta Milis Məktəbində, sonra
isə Rastov Ali Milis
Akademiyasındakı təhsillə
yekunlaşır.

1969-cu ildən hüquq-
mühafizə orqanlarında işə
başlayan İsrafil Xanlarov xalq
arasında böyük hörmət
qazanir və 31 illik bir şərəfli
ömür yolu keçir. Əziyyətli və
şərəfli bir ömür yolu.

Daxili İşlər Nazirliyində
əməliyyat müvəkkili kimi iş
fəaliyyətinə başlayan İsrafil
Xanlarov, cinayət axtarışı
sahəsində böyük uğurlar əldə
edir, dəfələrlə rəhbərlik
tərəfindən orden və medallar-
la təltif olunur, dövrü mətbuat-
da nazirliyin ən peşəkar
əməkdaşlarından biri kimi
daima qiymətləndirilir.

Təcürbəsı artdıqca yeni
vəzifələrə təyin olunur və uzun

illər Sumqayıt Şəhər Milis
İdarəsinin Cinayət Axtarış
Şöbəsinin rəsisi, 2-ci Milis
Şöbəsinin rəsisi, Cəbrayıl
Rayon, Laçın Rayon Milis
Şöbələrinin Əməliyyat İşləri
üzrə rəis müavini kimi rəhbər
vəzifələri icra edir. Xalq
arasında ədaltli bir insan kimi
rəğbət və hörmət qazanır.

1989-cu ildə xalqımıza
qarışı başlayan erməni
təcavüzünə biganə qala bilmir
və Sumqayıt şəhərində
işləməsinə baxmayaraq
könüllü olaraq Laçın Milis
İdarəsinə təyinat alır. Qarabağ
savaşında iştirak edir, Hoçaz
dağ, Horadiz, Murovdağ kimi
böyük əməliyyatlrda əsas
qərərgahın rəhbərlərindən biri
olur. Müharibə dövründə
qazandığı hörmətə və qayğıya
görə İsrafil Xanlarova “ded”
(rus dilindən tərcümədə
“baba”) təxəllüsü verilir və bu
gün də Laçın polisinin
müharibə veteranları onu bu
adla xatırlayırlar.

İsrafil Xanlarov yaşadığı
Vətəni Azərbaycana nə qədər
bağlı olsa da, heç bir zaman

milli mənsubiyyətini unutmur,
ürəyi hər zaman kürdçülük və
Kürdüstanla döyünürdü. Öz
millətinə çox bağlı olan atam
İsrafil Xanlarov daima kürd
xalqının başına gələn müsi-
bətlərdən, kürd dilinin zəngin-
liyindən, kürd folklorunun rən-
garəngliyindən danışar, kürd
olması ilə fəxr edərdi. Atam
bizə kürd xalqının necə igid və
qeyrətli xalq olmasını təlqin
edərdi. O, uşaq olarkən
Demokratik Mahabad Kürd
Respublikasından Molla
Mustafa Bərzaninin rəhbərliyi
ilə Azərbaycana pənah gətir-
miş peşmərgələrin (kürd
ordusu) Laçın rayonu
Qarakeçdi kəndində yer-
ləşdirilməsi və onlarla bağlı

xatirələrin daima xatırlayar və
bizə danışardı. Atam deyirdi
ki, həmin peşmərgələr bir dəfə
bizim evimizdə işləyirdilər və
nahar fasiləsi vaxtı anam
onlara xörək gətirdi.
Peşmərgələr “evin kişisi
hardadır, bacı?” deyə
soruşurlar, anam atamın
müharibədə həlak olmasını
deyir. Peşmərgələr, ac
olmaqlarına baxmayaraq
əllərini süfrədən çəkirlər və
anama “bacı biz qadın əziyyəti
ilə qazanılmış çörəyi yeyə
bilmərik, boğazımızdan
keçməz” deyirlər və acqarnına

işlərinin başına dönürlər. Atam
hər dəfə bu əhvalatı danışan-
da gözləri yaşarardı, necə ki,
indi mənim gözlərim yaşarır... 

Həyat fanidir. 2020-ci il, 19
yanvar atamın bu dünyadakı
son günü oldu. Bir gün gec, bir
gün tez, hər birimiz bu
dünyadan köçəcəyik. Atam hər
zaman deyərdi: insan
olduğunuzu yaddan çıxart-
mayin, şərəflə yaşamağa,
xalqına, elinə, obasına layiqli
olmağa çalışın. Çünki insan bir
kərə həyata gəlir. Çox xoşbəxt
və bəxtiyaram ki, atam İsrafil
Xanlarov bunu bacardı. Allah
qəni qəni  rəhmət eləsin,
məkanı Cənnət olsun.

Hazırladı: Emin İsrafil 
oğlu Xanlarov

TAHIR BARZANI 
OĞLU ƏLİYEV

Ali Baş Komandan Cənab İlham Heydər oğlu Əliyevin
Qarabağın azadlığı uğrunda çağırışına Azərbaycanda yaşayan
bütün etnik xalqlar kimin qəhrəman kürd xalqının yüzlərlə igid
oğlanları düşünmədən Cənab Prezidentin çağırışına qatıldı. 

Onlardan biri də, əslən Qərbi Azərbaycanın Vedibasar
Mahalının Xalisa kəndindən olan və 1988-ci ildə erməni daş-
naqları tərəfindən doğma vətənindən zorla çıxarılan və Azərbay-
cana pənah gətirərək yerləşən Barzani Musa oğlu Əliyevin Azər-
baycanda doğulmuş övladı Tahir Barzani oğlu Eliyev hərbi xid-
mətə getmiş və döyüşlərin ilk günündən döyüşlərdə qəhrəman-
casına döyüşən və döyüşdə yaralanan, sağaldıqdan sonra
təkrar döyüşə gedən Tahir Barzani oğlu Əliyedir. O, dəfələrlə
qarşılaşdığı bir neçə erməni daşnaklarını şəxsən güllələyərək
məhf etmiş, yoldaşlarını ölümdən xilas etmişdir.

Yaşasın Ali Baş Komandan Cənab İlham Heydər oğlu
Əliyev, Yaşasın  igid və qəhrəman qalib qorxmaz əsgərlərimiz!

LEYTENANT  VAQİF 
ARİF OĞLU ƏLİYEV

Vaqif Arif oğlu Əliyevin atası birinci Qarabağ müharibəsi işti-
rakçısı olub.  Veteran olaraq  ikinci qrup Qarabağ  müharibəsi
əlilidir. O, 1988-ci ildə yüzminlərlə Qərbi Azərbaycanlıları  kimi,
mənfur erməni daşnaklarının zorakılığı nəticəsində  doğma yurd
yuvasını tərk edib, Qırbi  Azərbaycanın Vedibasar mahalının Xal-
isa kəndindən Tərtər rayonunun Bəyimsarov kəndinə gələrək
erməniləri çıxararaq Bəyimsarov kəndinə yerləşmişlər.

Leytenant Vaqif Arif oğlu Əliyev ikinci Qarabag döyüşlərinin
ilk günlərindən  döyüşlərdə ön cəbhədə döyüşüb və döyüş
zamanı ağır yaralansa da, müalicədən conra təkrar döyüşə
qatıldı və qələbə gününə kimi qəhrəmancasına döyüşdü və bu
gündə hərbi xidmətdədir. Vaqifə və qorxmaz əsgər yoldaşlarına
uğurlar arzulayırıq , Allahtəala  əsgərlərimizi qorusun,  Allah
yaralı əsgərlərimizə şəfalar  versin və bütün şəhidlərimizə rəh-
mət eləsin. Aamin.

Yaşasın Aali Baş Komandan İlham Heydər oğlu Əliyev,
Yaşasın Azərbaycan Xalqlarının birliyi.

KÜRD  XALQININ  DƏYƏRLİ  OĞLU  İSRAFİL
ZİYAD  OĞLU  XANLAROVU  TANIYAQ

QORXMAZ KÜRD OĞULLARI
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Əvvəli ötən saylarımızda
1905-ci İL ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN

ƏHVALATI

Şuşa qalasında erməni tayfasının
bir para nalayiq işlərinə görə müsəl-
manlar dözmədiyindən hər iki tayfa
arasında böyük bir iğtişaş baş verdi
və az qaldı ki, qan su yerinə axsın.
Hər iki tərəfdən xeyirxah məs-
ləhətçilər odu yatırmağa çalışdılar. Bir
neçə dəfə erməni xəlifəsi və keşişləri,
eləcə də min nəfərə yaxın əyanlar və
bazar əhli məscidə gəlib dualar və
xütbələr oxudular. Bununla da müsəl-
manlarla sülhü bərqərar eləyib şad və
xürrəm geri qayıtdılar.

Neçə dəfə ermənilər tərəfindən bu
növ qərəzli düşmənçilik hərəkətləri
baş vermiş, lakin erməni xəlifəsi hər
dəfə bir dəstə adamla qazinin evinə
gələrək qan tökülməsinin qarşısını
almışdır. Bu hal uzun çəkmədi. Bir
gün müsəlman cavanlarından bir
neçəsi bazara gəlib qəflətən
qışqıraraq dedilər ki, ay müsəlmanlar,
nə qafil oturmusunuz? Ermənilər
tökülüb təzə məhəlləni tar-mar edirlər.
Bazar əhli bu dəhşətli xəbəri eşidən
kimi qəzəbləndi. Və həmin anda
dükanları bağlayıb, bazar camaatının
bir parası silahlarını götürüb Təzə
məhəlləyə tərəf yüyürdülər. Bir parası
isə tüfəng və tapançalarını doldurub
bazarda olan ermənilərin üzərinə
hücum çəkdilər. Ermənilər bu
vəziyyətdən qorxuya düşüb kimisi
dükanı bağlayıb qaçdı, kimisi isə
dükanın içinə girib qapını daxildən
bağlayıb gizləndi. Bəziləri isə qonşu-
luqda olan müsəlman evlərində
gizlənib özlərini xilas etdilər. Bu
iğtişaş başlayarkən Təzə məhəlləyə
getmiş silahlı adamlar geri qayıdıb
xəbər gətirdilər ki, deyilənlər yalandır.
Odur ki, mollalar və seyidlər gəlib
ermənilərə təskinlik verdi ki, bu iğtişaş
səhvən olub. Bazar əhlinin tələbi ilə
yalan danışmış adamı tutub çəkə-
çəkə bazara gətirdilər. Onlar yığışıb
söyə-söyə bu yazığı o qədər döydülər
ki, az qaldı ölsün. Binəvanın başına o
qədər vurmuşdular ki, beyni xarab
olub dəli olmuşdu. Uzun müddət
müalicə olunmadı. Sonra Tiflisə
aparsalar da, orada müalicənin
əhəmiyyəti olmamış, 1323 (1905)-cü
ilin zilhiccə ayında vəfat etdi. Həmin
adam hamamçılardan Kərbəlayı
Abbasın oğlu Məşədi Qurban idi.

Bu günlərdə şəhərdə iki məşhur
şəxs vəfat etmişdi. Bu xəbəri eşidən
müsəlmanlar 3 günlüyə dükan-bazarı
bağlayıb məscidi-camedə matəm
saxladılar. Erməni xəlifəsi bu xəbəri

eşidən kimi camaatı ilə məscidə gəlib
başsağlığı verir və öz adətləri ilə
İncildən dua oxuyub gedirdilər.

Beləcə ermənilərlə müsəlmanlar alış-
veriş edib bir müddət sakit
dolanırdılar. Amma hər tərəfdən
xəbər gəlirdi ki, erməni qımdatlarının
arasında dava etmək xüsusunda
böyük məsləhətləşmələr gedir.
Onların, yəni qımdatların üçdə iki
hissəsi müsəlmanlarla dava etməyi
hələlik məsləhət bilmirdilər. Qalan
üçdə bir hissəsi isə müsəlmanlarla
davanın zəruri olduğunu söyləyirdilər.
Onların qarşısına qoyduğu
məqsəd bütün müsəlmanların ev-
eşiyini tar-mar etmək, özlərini qətlə
yetirmək, Şuşa qalası kimi
möhkəm bir şəhəri ələ keçirmək,
ondan sonra isə tədarük etdikləri
bütün silahla ruslara qarşı
müharibə elan edib azadlığa nail
olmaq idi. Bu arada bir nəfər gəlib
müsəlmanlara xəbər verir ki, bir
iranlı qərib seyid erməni ilə alış-
veriş edəndə erməni ona nalayiq
sözlər deyərək hörmətsizlik edib. 

Xalq bundan hiddətlənərək
məscidin həyətinə toplaşır. Mən də
məscidə gəlib həmin təhqir olun-
muş seyidi görmək üçün onun
dalınca bir adam göndərdim. Onu
mənim yanıma gətirdilər. İçəridə və
bayırda müsəlman camaatı qay-
naşırdı. Erməni məhəlləsinin haki-
mi Qasım bəy (müsəlman) bizim
yanımıza gəldi. Vəziyyəti belə
görüb həmin hakim Kiki (erməni)
adlı Duma deputatına bir məktub
yazır və qeyd edir ki, həmin müqəssir
erməni bir qrup adamla gəlib həmin
seyidlə barışsın ki, bu iğtişaşa son
qoyulsun. Həmin Kiki müqəssiri 30
nəfərəcən sövdəgər ermənilərlə bir-
likdə bizim yanımıza gətirdilər. Levon
adlı müqəssir gəlib seyidin əlini öpür,
üzr istəyir və beləliklə də, camaat
sakitləşir.

Belə tədbirlər nəticəsində hid-

dətlənmiş camaatı sakitləşdirmək
mümkün olurdu. Odur ki, müsəlman
və erməni böyükləri, eləcə də qazi və
keşişlər bir din xadimi və iki nəfər
mülki şəxsdən ibarət qruplar yaradıb
kənd yerlərinə və bağlara
göndərirdilər, əhaliyə nəsihətlər verib
sakitləşdirsinlər. Bununla da iki millət
arasında baş verə biləcək iğtişaşın,
müvəqqəti də olsa, qarşısını alırdılar.
Bir neçə vaxt bu iki xalq arasında sak-
itlik yarandı. Buna baxmayaraq,
ermənilər öz fitnə- fəsadlarından əl
çəkmirdilər. Sadəlövh müsəlmanlar
isə onların bu hiylələrinə inanıb heç
bir tədbir görmürdülər. Amma bu
hiyləgər tayfa gizlincə tədarük görüb
yollar üzərində, gizli yerlərdə və
hündür qayalarda səngərlər
yaradırdılar. Onlar müsəlmanlarda
olan silahları ələ keçirmək üçün belə
bir hiylə işlətdilər. Əgər tüfəng bazar-
da 20 manata satılırdısa, onlar 100
manata, tapança 6 manata olduğu
halda, 30 manata alırdılar. Sadədil
müsəlmanlar silahların ermənilər
tərəfindən belə baha qiymətə
alındığını görüb evlərində nə qədər
silah və sursat var idisə, tamamən
ermənilərə satdılar.

Dövlətin başı yapon-rus
müharibəsinə qarışdığına görə
Qarabağda baş verən iğtişaşlara
məhəl qoymurdular.

Dövlətin göstərişi ilə bu iki tayfa
arasında sülh yaratmaq üçün və hər
cür iğtişaşların qarşısını almaq üçün
müsəlmanlar toplaşıb bir neçə nəfər
tədbirli adam seçib bir məclisi-

xeyriyyə yaratdılar.
Həmin seçilmiş şəxslər müsəlman

camaatına xəbər etdi ki, erməni tay-
fası hiylə işlədərək müsəlmanlardan
silahı toplamaq məqsədilə həmin
silahları müsəlmanlardan olduqca
baha qiymətə alırlar. Axırda həmin
silahlarla müsəlmanların özlərini qətlə
yetirəcəklər. Bundan sonra müsəl-
manların ermənilərə silah və sursat

satmağı qadağan edildi. Hər məhəl-
ləyə xüsusi adamlar təyin edildi ki, hər
kəsin erməni tayfasına silah satması-
na imkan verməsin. Hər ailəyə
tapşırıldı ki, öz imkanı daxilində bir və
ya iki tüfəng, tapança və patronlar
alıb evində hazır saxlasınlar. Odur ki,
müsəlmanlar satdıqları silahların
əvəzinə, birə-beş satdıqlarından da
baha qiymətə yeni sursatlar almaq
məcburiyyəti qarşısında qaldılar. 

Bundan sonra müsəlmanlar
ermənilərin hiylələrin dən agah olub
bir balaca ayıldılar. Evlərdə lazım
olan ərzaq tədarükü də görməyə
başladılar. Kənd yerlərində yaşayan
camaatı da ermənilərin bu
hiyləsindən xəbərdar etdilər və silah
almalarını məsləhət gördülər.

Vəziyyəti belə görən ermənilər
yavaş-yavaş müsəlman bazarların-
dan köçməyə başladılar. Lakin
onların bir parası müxtəlif səbəblər
gətirərək köçməsə də dükanlarında
olan malların hamısını erməni məhəl-
ləsinə köçürürdülər. Amma erməni
məhəlləsindəki bazarda dükanları
olan müsəlmanlara deyəndə ki,
müsəlman məhəlləsinə köçün, onlar,
«ermənilər bizim dostumuzdur, onlar-
dan bizə, bizim malımıza heç bir xətər
dəyə bilməz», — deyə cavab verdilər.

İrəlidə özlərinə dost hesab etdikləri
bu tayfanın erməni məhəlləsindəki
dükan sahiblərinin başlarına hansı
müsibətləri gətirdiklərini yazacağıq.

Müsəlmanlarla dava etmək və
qırğın salmaq fikrində olan qımdatlar
bütün yığıncaqlarda erməniləri

müsəlmanlara qarşı təhrik məqsədi
ilə deyirdilər:

«Ah-ah, Bakıda Lalayevin qanı
yerdə qaldı, İrəvanda filan qar-
daşımıza zülm oldu, Naxçıvanda
bir o qədər qardaşlarımızı
öldürdülər, filan qədər övrət və
kişiləri müsəlman etdilər. Onsuz da
əvvəl-axır hamımız öləcəyik. Odur
ki, yaxşı olardı xalqımız yolunda
ölək və qardaşlarımızın qanını
alaq».

Onlar belə fitnə-fəsadlara təhrik
etmək məqsədi güdən söhbətlərlə
ermənilərin qulaqlarını doldurub
hər gün müsəlmanlara qarşı bir
fitnə törədirdilər. Bu günlərdə
padşahlıq postundan üç nəfər rus
bir çamadanda padşahlıq xəzinəs-
inə qırx üç min manat nəqd pul nə
qədər vegsel aparan zaman,
divarın arxasından çıxan erməni
qımdatları həmin rus xadimlərini
öldürüb pulu çamadanla götürüb
qaçmışlar. 
Bu məbləğdə böyük pul erməni

qımdatlarının əlinə keçdikdən sonra
onların müsəlmanlara qarşı düş -
mənçilikləri və fitnə-fəsadları daha da
artmağa başladı, sonra öz aralarında
müsəlmanlara qarşı bir hücum planı
hazırladılar. Bu planda hücumun tarixi
və vaxtı saatlara qədər hesablan-
mışdı. Plana əsasən Qalada olan
müsəlmanların hamısı böyükdən

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman 
davasında kürd xa lq ın ın  ro lu
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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti  Ali baş komandan

İlham Heydər oğlu Əliyev
cənablarına

Ramil Səfərovu qəlbən sevdiniz,
Əfv edib orduya dayaq seçdiniz. 
Millətə sınmayan qürur verdiniz,
Ali baş komandan,
ey sərkərdəmiz! 

Ən böyük qələbə gözləyirik biz!
İdman sarayları tikdin, ucaltdın, 
Sayı bilinməyən addımlar atdın. 
Bu şanlı qələbə! Zirvəyə çatdın, 
Ali baş komandan,
ey sərkərdəmiz! 
Ən böyük qələbə gözləyirik biz!
Böyüklər-kiçiklər xalq sizinlədir, 
Bilən bunu bilir, çox təşvişdədir. 
Xalq zəfər əźmiylə nizə üstədir, 
Ali baş komandan,
ey sərkərdəmiz! 
Ən böyük qələbə gözləyirik biz!
Ordu təchizatı hey artmaqdadır, 
Əllərin dünyada dörd yana çatır. 
Xocalı dərdimiz qəlblərdə yatlır, 
Ali baş komandan,
ey sərkərdəmiz! 
Ən böyük qələbə gözləyirik biz!
Siyasi həyatda körpü atmusan. 
Ölkə inkişafda, yol yaratmısan. 
Dövlətlər içində ad çıxarmısan,

Ali baş komandan,
ey sərkərdəmiz! 
Ən böyük qələbə gözləyirik biz!
Qarabağ torpağı tamam alınsa, 
Ölkənin sərhəddi bərpa olunsa, 
Müzəffər qələbə qansız olarsa, 
Ali baş komandan,
ey sərkərdəmiz! 
Ən böyük qələbə gözləyirik biz!
Dahi sərkərdənin ruhu göydədir, 
Ondakı cəsarət şəxsən sizdədir. 
ATƏT - in əməli ancaq sözdədir, 
Ali baş komandan,
ey sərkərdəmiz! 
Ən böyük qələbə gözləyirik biz!
Qaytar torpaqları dağ Qarabağı! 
Söndür sinəmizdə yanan ocağı! 
Ucalsın hər yerdə zəfər bayrağı! 
Ali baş komandan,
ey sərkərdəmiz! 
Ən böyük qələbə gözləyirik biz!
Ey böyük şəxsiyyət, ey ali insan! 
Sən öz qələbənlə hey ucalırsan! 
Ucal İlhamınla, hey Azərbaycan! 
Ali baş komandan,
ey sərkərdəmiz! 

Ən böyük qələbə gözləyirik biz!..
Ədalət Bədirxanlı.

YAZIRIQ
Vəkil olduq, özümüz də bilmədən,
Hökmü zaman verır, deyə yazırıq.
Hamı od içində, biz də o gündən,
Dad çəkirik, qəmdi deyə, yazırıq.

Araz yaman böldü, son dəfə bizi,
Farslar, ruslar, kəsdi kəndirimizi.
Düşmən məhv elədi, hər birimizi, 
Xəzərə qərq olduq, deyə, yazırıq.

El dərdi Qarabaq, töhmətdir bizə,
Dağlar əsir düşüb, dərd olub bizə.
Tam dünya əl qoyub, sərvətimizə,
Haray, haray çəkin, deyə, yazırıq.

Haqsızlığa dünya susur, qazi çox,
Güclülərdir hökmü verən, adı yox.
Günahı var, günahsızdır, kimdi lox,
Baxan yoxdu, gülün deyə, yazırıq.

Namərd qarşısında bil, əyilmədik,
Yalnız Sübhanıma səcdə eylədik.
Talana yox dedik, haqqı söylədik,
Haqqın yolu düzdü, deyə, yazırıq.

Ədalətəm, hər gün halım qarışır,
Nə yaxşı ki, qələm mənlə danışır.
Zaman ötür, haqqla-batil yarışır,
Ölüm haqdır, haqdır, deyə, yazırıq.

22.11.2014

Xalqımızın sevimli sairi 
Musa Yaqubun 80-illik 

yubileyində

Bəlkə də borcundan çıxmadım Vətən,
Ömür bahar deyil bir də qayıtsın.
Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki, mən,
Çürüyüm bir ovuc torpağın artsın.

Musa Yaqub.

ALIŞMAQ ÜÇÜN
Deyirsən bir ovuc torpağın olum,
Vətən torpağına qarışmaq üçün. 
Tələsmə, dünyada ölümlə, olum,
Bir incə saflıqdır yarışmaq üçün.

İnsanlar torpağı son Vətən sayır,
İnsan var ananı müqəddəs sayır,
İnsan var dərk edir yazır, yaradır,
Haqqa əl uzadır barışmaq üçün.

Ustad, səksənində sizinlə olduq,
Gecəni yaşadıq xoş əhval olduq.
Dostlarla birlikdə lal uşaq olduq,
Bizlərə bir nağıl danışmaq üçün.

Nazını cəkdikcə torpağın, daşın,
Hər çiçək rəngində ağardı başın.
Buradan doxsana yollanır yaşın,
Yenə də "söz" ilə çalışmaq üçün.

Dəyirman işləyir, suyu göz yaşı,
Ədalət sən də ol dəyirman daşı. 
Bir elin, bir xalqın bir vətəndaşı,
Musa Yaqubtəki alışmaq üçün!..

04.05.2017

Mən öncə ustadla foyedə gö -
rüş düm. Bir bənd şeirinin mə -
nim həyatımdakı rolu haqqında
xatirəni özünə danışa bildim.
Məni sona qədər dinlədi. De dim
ki, ustad icazə verin əliniz dən
öpüm o, isə əksinə olaraq məni
qucaqlayıb üzümdən öpdü.
Tədbirin gedişi zamanı isə belə
bir şeir reallaşdı.
Evə çatana qədər elə metroda əl
telefonuna yazmalı oldum.

Ədalət Bədirxanlı.

ŞƏMSƏDDİN SAMİNİN KAMUSÜL-
ALƏMDƏ ENSİKLOPEDİYASINDAN

1889-1898-ci illər arasında Şəmsəddin Saminin
hazırladığı ilk türk ensiklopediyası olan Kamusül-
Aləmdə Kərkükün əhalisi belə müəyyən edilmişdir:

“Əhalinin dörddə üçü kürdlər, qalanları türkmənlər,
ərəblər və s. Həmçinin 760 yəhudi və 460 xaldey var”.

1889-cu ildə Şəmsəddin Sami Kürdüstanı təsvir
etmişdir.

Şəmsəddin Sami 1850-ci il iyunun 1-də Albaniyada
doğulub, 1904-cü il iyunun 5-də İstanbulda vəfat edib.
O, Osmanlı yazıçısı, ensiklopedist və lüğətşünasdır.
1889-cu ildə 6 cildlik Kamus'ül A'lam ensiklopediyasını
yazmağa başladı; 1901-ci ildə Kamus-u Türkî adlı lüğə-
tini yazmışdır.

Kitab: KAMUS-U TÜRKİ
KÜRD: İraq-ı Ərəb və İraq-ı Fars arasında və

Cezirənin şərqində, yəni İran sərhədinin hər iki
tərəfində, sakit və firavan bir qəbilədən olan bir adam.

KÜRDİSTAN: İran sərhədinin iki tərəfi və Cezirənin
şərqi-şimal tərəflərindən ibarət Memalik-i Osmaniyedə-
ki yer.

Kərkükün yaxın tarixdəki demoqrafik vəziyyəti;
BAAS rejimi dövründə Kərkük və Mosulun demo-

qrafik strukturu Səddamın müharibələri ilə dəyişdirildi.
Kərkükdən kürdlər köçürülüb, onların yerinə ərəblər
yerləşdirilib. Kürd əhalisinin dağıldığı Kərkükdə son-
radan “türkmən” və “ərəb şəhəri” anlayışı yaranıb. Bu
gün Kərkükdə Havice (İŞİD-in nəzarəti altında) var.
Səddam dövründə Havice quruldu və ərəblər yer-
ləşdirilərək Kərkük əhalisinə müdaxilə edildi. 1950-ci
illərdə Kərkükdə kürd əhalisi 65-70% civarında idisə, bu
gün əhali nisbəti 50-51% təşkil edir.

BU DAĞLAR MƏNİM
Solmaz gül-çiçəkli bahar,yayımdı,
Əbədi silinməz haqqı-sayımdı.
Atamdı,anamdı,əmim,dayımdı,
Bacım,qardaşımdı bu dağlar mınim.

Hər il baharlaşan,hər il qışlaşan,
Hər il qışlaşdıqca,bir il yaşlaşan...
Həsrət sazağında donub daşlaşan,
Axar göz yaşımdı bu dağlar mənim.

Əyilməz,ədalı,təmkin,vüqarlım,
Ələsgər sevdalım,Şəmşir xəyallım.
Tükənməz,yenilməz,əhd-etibarlım,
Dostum,sirdaşımdı by dağlar mənim.

Yazı da,qışı da axar-baxarlı,
Xalqdan,el-ibadan dövlətli,varlı.
Yenilməz,basılmaz, təmkin,vüqarlı,
Əyilməz başımdı bu dağlar məni.

Gül ətirli yağım,balım,qaynağım,
Nəbilər,Həcərlər yurdum,oylağım.
Qışda seyrangahım, yayda yaylağım,
Yazımdı,qışımdı bu dağlar mənim.

Gözüm doymaz gözəllikdən,ay zalım,
Mənim əyilməzim,seçməm,saytalım.
Qayada qıy vuran qalib Qartalım,
O Qızılquşumdu bu dağlar mənim.

Mürvətin ah-vaydı çıxan dilindən,
Düz otuz il ayrı düşüb elindən.
Torpaq həsrətindən,yurd nusgilindən,
Çatılan qaşımdı bu dağlar mənim,
Axan göz yaşımdı bu dağlar mənim!

Mürvət Qədimoğlu Həkəri
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Laçın rayonunun  idarə müəssisə və təşkilatlarının müvəqqəti
fəaliyyət göstərdiyi Ağcabədi rayonu Taxtakörpü ərazisində  Vətən
Müharibəsində böyük rəşadət və igidlik göstərərək şəhidlik zirvəs-
inə ucalan Nəcəfov Etibar Mehman oğlunun əziz xatirəsi ehtiram-
la anılıb. Qəhrəman şəhidi mizin anım mərasimində iştirak edən
Laçın  Rayon İcra Hakimiyyətinin baş çısı Aqil Nəzərli, rayonun
hüquq-mühafizə  orqanlarının rəhbərləri və rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri əvvəlcə şəhidin məzarını ziyarət edərək qəbri üstə
tər güllər düzmüşlər. Sonra mərasim iştirakçıları şəhidin ata ocağı-
na gedərək onun valideynləri və ailə üzvləri ilə görüşüb, başsağlığı
vermişlər. Mərasim zamanı qəhrəmanımızın şərəfli döyüş yolun-
dan danışılaraq  xatirəsi ehtiramla anılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu böyük şücaət
və yüksək döyüş hazırlığı göstərərək 27 sentyabr 2020-ci il tar-
ixdən başlayaraq 44 gün müddətində torpaqlarımızı 30 ilə yaxın
bir müddətdə işğalda saxlayan erməni  tapdağından azad etdi.
Bununla da Vətən Müharibəsində şanlı tarix yazan qəhrəman
Ordumuzun  əsgər və zabitləri Azərbaycanın haqq uğrunda
mübarizə aparmaq əzmini, əsl döyüş ruhunu bütün dünyaya
nümayiş etdirdi. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, doğma tor-
paqlarımızın düşməndən təmizlənməsi uğrunda gedən döyüşlərdə
canlarını Vətən uğrunda fəda edərək xalqımıza Möhtəşəm Qələbə
sevincini yaşadan şəhidlərimizin ruhu əbədi olaraq yaddaşlara
həkk olunaraq hər zaman minnətdarlıqla anılacaqdır.Azərbaycan
xalqının qüruru, fəxri olan şəhidlərimizin xatirəsi bundan sonra da
daim əziz tutulacaq və  dövlətimiz hər zaman şəhidlik zir və sinə
ucalan igidlərimizin ailələrinin yanında olacaqdır.  

Vətən müharibəsində düşmənə qarşı  qəhrəmanlıqla
döyüşərək şəhid olan Nəcəfov Etibar Mehman oğlu- 14 noyabr
1998-ci ildə Ağcabədi rayonunun Aran kəndində anadan olmuş-
dur.  Əslən Laçın rayonunun Şeylanlı kəndindən olan Etibar 2005
ci ildə Ağcabədi rayonu, Aran kəndi ərazi sində fəaliyyət göstərən
Laçın rayonunun Aran kənd ümumi orta məktəbinin 1-ci sinfinə
gedərək 2014-cü ildə doqquzillik məktəbi bitirdikdən sonra təhsili-
ni Ağcabədi rayon Aran kənd 1 nömrəli tam orta məktəbində
davam etdirib,2016-cı ildə orta məktəbi başa vuran Etibar 2017-ci
ildə hərbi xidmətə gedərək xidmətini Gəncə şəhərində, daha sonra
isə Gədəbəy rayonunda “N” saylı hərbi hissədə davam etdirib.
Xüsusi Təyinatlı Kəşfiyyat bölmələrində təlimlər keçən Etibar ön
xətdə göstərdiyi xidmətlərinə görə Fəxri fərmanla təltif edilib.
2018-ci il 2 iyul tarixində ordu sıralarından tərxis olunsa da ruhuna
hakim kəsilən vətən sevgisi onu yenidən ordu sıralarına qaytardı.
Belə ki,  Etibar Nəcəfov 27 sentyabr 2020-ci il tarixində ordumuz
tərəfindən başladılan əks-həmlə əməliyyatlarından sonra buna
biganə qalmayaraq işğaldakı torpaqlarımızın azad edilməsi  nam-
inə könüllü olaraq orduya yazıldı. Duşmənlə hər zaman döyüşmək
əzmində olan Etibar 1 oktyabr 2020-ci il tarixində döyüş bölgəsinə
yollandı. Etibarın döyüş yoldaşları onun qəhrəmancasına vuruş-
mağından, cəsarə tindən, qorxmaz və dönməzliyindən bu gün də
ürək dolusu danışırlar. Məhz bu cəsarəti və dəmir iradəsi onu
Qubadlıya qədər apardı ki, onun  döyüş yolu Cəbrayıl, Füzuli,
Zəngilan və Qubadlı uğrunda olub, böyük qəhrəmanlıq və igidlik
nümunələri göstərib. Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrə-
mancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalan Etibar Nəcəfov
Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü ərazisindəki Şeylanlı kənd
qəbristanlığında dəfn olunub.

Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Sərəncamları ilə  Etibar Nəcəfovun keçdiyi şərəfli döyüş yolu yük-
sək qiymət ləndirilərək  ölümündən sonra, “Vətən uğrunda”,
“Füzulinin azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” və “Qubadlının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur. Şəhidin ailə
üzvləri onlara göstərilən hərtəfəli diqqət və qayğıya görə Ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevə və Birinci-vitse prezident Mehrib-
an xanım Əliyevaya dərin təşək kür və  minnətdarlıqlarını
bildirmişlər.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Metroya çox çətinliklə yetişdim və boş yerin
birind əyləşdim.  Qarşımdakı oturacağa isə 70
yaşlarında bir ağsaqqal əyləşdi, Görünüşündən,
təmiz səliqəli geyimindən, adamda baxımlı bir
insan olduğu qənaəti yaradırdı.  Gün görmüş,
mədəni bir insan olduğu görünüşündən bəlli idi.

Əlimdə, ,,Kürd Azadlıq hərəkatı,, və
,,Bərzani,, adlı kitab vardı, kitab diqqətini çəkdi,
əvvəl kitaba sonra mənə baxdı və soruşdu.

-Maladoy çelovek, ponimayte po Ruskiy?
Cavan Rus dilini anlayırmısınız? Dedi,

-Bəli bəy əfəndi, çox yaxşı başa düşürəm,
rusçanı bir rusdan daha yaxşı danışıram dedim,

-Güldü və əlindəki kitaba baxa bilərəmmi
dedi, kitabı uzatdım. Kitabı araşdırdıqdan sonra,

mənə, sən kürdmüsən sualını verdi?. Bəli
kürdəm dedim. 

-Bu kitab Mustafa Bərzaninin həyat və
yaradıcılığı haqqındadır?

-Bəli dedim.  Adam Bərzani adını eşidincə
daldı, Sonra gülümsədi.

-Övlad dedi, maraqlandım deyə yəqin fikir-
ləşdin Mustafa Bərzani haqqında haradan
bilirəm deyə?

-Bəli Maraq etdim.
-Kremlində işə başlayalı bir il filan olmuş-

du,tam xatırlamıram 1951- rin sonu və ya 1952-
nin əvvəli olacaqdı. Soyuq qarlı bir Moskva
səhərində Saraya girdim, əvvəl gözləmə salo-
nuna baxdım, ziyarətçilər kimdir? Biri diqqətimi
çəkdi, yanında iki adam var idı və rus deyil fərqli
bir dillə danışırdılar. Salam verib özümü tanıt-
dım,

Düzgün, səlist rus dilində  Mustafa Bərzani
olduğunu söylədi, bu adı bir neçə dəfə eşit-
mişdim,  amma ilk dəfə idi görürdüm, 10 dəqiqə-
lik bir söhbətdən sonra, Stalinin ofisinə keçdik. 

Stalin Bərzanini çox hörmətlə qarşıladı.
Stalin ilə danışıqları səmimi bir mühitdə keçdi ,

Stalin Bərzniyə: Hörmətli Bərzani, sizin
ailənizi, qardaşlarınızın ailəsini də yanınıza
alaraq Rusiyaya köçəsiniz.  Mal desen mal,
mülk deseniz mülk, məqam deseniz  mövqe, nə
istəsəniz sizə verəcəyəm, bu .ərtlə buraya yer-
ləşin.

Sanki Bərzani bu sözləri heç duymurdu.
Əlini başına söykəyərək çox dərinlərə getdi
sanki, sifəti birdən tutuldu, qaraldı.   İçimdə bu
adam cah cəlalın içində yaşadı deyə
düşünərkən, Bərzani bir anda, sərt bir dillə (net)
xeyr dedi.

Cənab Stalin siz Kürdüstanı Həwlerdən
Amədə, Mahabatdan Qamışloya, Afrindən
Süleymaniyəyə qədər  ərazilərin hamısını
Rusiyaya gətirəceksinizsə, yalnız insanları
deyil,

Kürdistanın dağını, daşını, torpağını, suyunu
daşıyıb gətirdə bilərsinizsə və kürdlər öz tor-
pağında azad yaşayarsa, ancaq o zaman sizin
istəyinizi qəbul edə bilərəm. Kürdüstansız bir
dünyada, nəfəs ala bilmərəm, kürd xalqı təzyiq
və zülm altında, Kürdüstan düşmən işğalında
ikən, mən rahat yata bilmərəm. Əgər mal, mülk,
məqam istəsəydim, rahatlıq, bolluq istəsəydim,
bütün  bunlara onsuz da sahib idim. Mənim
ailəm bolluq və rahatlıq içində yaşayırdı, biz yal-
nız özümüz üçün deyil, kürd xalqının namusu,
qüruru, şərəfi, torpağı, üçün mübarizə aparırıq,
mənim dərdim 

Afrində Suriyanın təziqi altındakı günahsız
kürd uşaqlarıdır, mənim dərdim Türk dövlətinin
zülmü altında əziyyət çəkərək müqavimət
göstərən qardaşlarımdır, mənim dərdim İran
cəza evlərində işgəncə görən qardaşlarımdır,
mənim dərdim İraq hökumətinin heyvani rəftar
etdiyi kürdlərdir. Mənim dərdim işğalçı güclərin
işğal etdiyi Kürdüstandır. Mən onlara xidmət
üçün burdayam. Əgər mənə bir yaxşılıq etmək
istəsəniz, gündə iki saat kürdçə mahnı söyləyən
bir radio kanalı verin ki, dünyanın ta o biri ucun-
dakı kürd, dinlədiyi zaman, mənəvi dəyər tapsın
və ümidini itirməsin, bilsin ki, kürd xalqı
mübarizə aparır, müqavimət göstərir, bilsinlər ki,
bir yerdə  onların haqqını axtaran kimsələri var,

zorla əllərindən alınan torpaqları, Kurdistana
olan həsrətləri, az da olsa dinər bəlkə. Mən bu
gün sizin onlara müstəqil bir ölkə verə
bilmədiyiniz üçün gecələri yata bilmirəm. Allaha
and içdim, yəmin etdim, son nəfəsimə qədər bu
məzlum xalqa xidmət edəcəyəm. Bu gün
əlimdən nə gəlir, onu edə bilərəm ...

-Bu sözlərdən sonra gözləri doldu,
gözlərindən yaş süzüldü, onun qaralmış pört-
müş sifəti sanki Stalinə  danışmağı unutdurdu.

Təxminən 10 dəqiqə səssizlikdən sonra
Stalin, oturacağından qalxaraq Bərzaniyə tərəf
gedərək Bərzaminin çiyininə toxundu və
Bərzaniyə dedi: Kaş ki, məndən sonar Sovetlər
birliyini siz və ya sizin kimi xalqını, vətənini
sevən biri idarə etsəydi içim rahat olardı.

Kürd xalqı sizin kimi bir liderə sahib
olduqları üçün çox şükran olmalıdırlar.

Bərzani, sizin bu vətənpərvərliyinizə görə,
kürd xalqı üçün əlimdən gələni edəcəyəm, sizə
söz verirəm, İraq hökumətini devirmək üçün
bütün imkanları dövrəyə  alaraq bütün imkanlar-
dan istifadı edərək, İraqa böyük zərbə vurul-
masının zəminini hazırlayacağıq.

Abdulkərim Qasım ilə görüş, anlaşırsa,
onun hakimiyəti çevirmək üçün zəmin yarada-
cağık və çevriliş  etməsinə kömək edəcəyik.
Radio üçün də lazım olan nəysə olunacaq, ümid
edirəm kürd xalqı sizin dəyərinizi bilir və dəyər-
ləndirər.

Bərzani gülümsədi və ded: Mənim xalqım
məzlum bir xalqdır, zülm altında əzilən bir
xalqdır,

mən onlar üçün üzərimə düşəni edirəm,
sağlıq olsun  bu dünyadan köçəndən sonra
gəlib qəbrimə bir fatihə də oxumasınlar problem
deyil,yetər ki, azad və müstəqil bir Kürdüstanda
yaşasınlar.

-O gündən sonra Bərzani ilə dost oldum,
tez tez bu dəyərli insanin ziyarətinə gedərdim,
Çox fərqli bir insan idi, insani baxışları,
istiqamətləri çox idi və onun kimi vətəninə, xalqı-
na və dosta dəyər verən sadiq bir lider gör-
mədim,

Tək bir şeyə maraq edirəm, siz gənclər onun
dəyərini bilirsinizmi?  Onun sizin üçün nələrə
qatlandığını, dözdüyünü, nə çətinliklər
yaşadığını bilirsinizmi və qeyri iradə gözləri
yaşararaq dedi: Bizim
də, Bərzani kimi xalqı-
na vətəninə bağlı bir
liderimiz olsaydı, yə -
qin ki, SSSRİ- dağil-
mazdı və dünya qarış-
mazı.

İvan Petroviç
Hazırladı: 

Tahir Süleyman

Vətən müharibəsi şəhidi Nəcəfov Etibar 
Mehman oğlunun əziz xatirəsi ehtiramla anıldı

BİZİM DƏ BƏRZANİ KİMİ XALQINA, VƏTƏNİNƏ BAĞLI BİR LİDERİMİZ
OLSAYDI, YƏQİN Kİ, SSSRİ- DAĞILMAZDI VƏ DÜNYA QARIŞMAZDI
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Ùà úû ìöÿë ëиì, ìÿí иñ -
òÿð äиì ñи çи îõó úó ëàð òà íû ñûí,
Ùà úû ìöÿë ëиì киì äиð, áó
ùàг äà îõó úó ëà ðà  ìÿ ëó ìàò
âå ðÿé äи íиç? 

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

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

Ìÿí 1947 - úè èë äÿ áè ëà -
âà ñè òÿ ùÿ ïñ õà íà äàí àè ëÿì èëÿ
áèð ëèê äÿ ñöð ýöí îëóí äóì Èðà í
Êöðäöñòàíûíûí Ëî ðèñ òàí âè ëà -
éÿ òè íèí Õö ðÿ ìà áàä øÿ ùÿ ðè íÿ.
Ñîí ðà äàí Õö ðÿ ìà áàä äà ìö -
áà ðè çÿ íè äà âàì åò äèð äèê, øàù -
ëûã ðå æè ìè íÿ ãàð øû. 1954 - úö
èëèí àâ ãóñò àé ûí äà Èðàí øà ùû
"Õû çû òà" òÿø êèë åëÿ äè, Àìå ðè êà
èì ïå ðèà ëèç ìè èëÿ áèð ëèê äÿ. Ýå -
íå ðàë Çà ùè äè èø áà øû íà ýÿë äè,
áàø ëà äû ëàð ðåï ðå ññè éà éà. Ùÿð
éåð äÿ ìö òÿ ðÿã ãè àäàì ëà ðû
ùÿïñ åäèð äè ëÿð. Ìÿí äÿ î
äþâð äÿ Ñî âåò ëÿð áèð ëè éè íÿ ïÿ -
íàù ýÿ òèð äèì þç àè ëÿì ëÿ áèð -
ëèê äÿ.

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

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

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

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

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

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

-×îõ éàõ øû. Éàõ øû àäàì
èäè. Þç ôÿ äàè ëÿ ðè íÿ, þç õàë ãû -
íà âÿ Ìèë ëè Àçàä ëûã Ùÿ ðÿ êà -
òûí äà èøò ðà êû íà ýþ ðÿ ìÿ íÿ

÷îõ ìöñ áÿò òÿ ñèð áà üûø ëà äû.
Þç õàë ãû íû ÷îõ èñ òÿ éèð äè âÿ
áèð êî ìàí äèð êè ìè þç ôÿ äàè ëÿ -
ðè íÿ ùÿ ìè øÿ ùþð ìÿò áÿñ ëÿ éèð -
äè.

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

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

 Ìèð Ùÿ úè,  ßçèç Ìàù ìó -

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

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

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

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

Ùà úû ìöÿë ëиì, þçö íöç
áи ëиð ñи íиç óçóí ìöä äÿò иñ òÿð

кðàë îë ñóí, иñ òÿð ôà øиñò Ñÿä -
äàì Ùö ñåéí îë ñóí, îðà äà
éà øà éàí õàëг ëà ðà ùå÷ áиð
ìÿ íÿ âи âÿ ìÿ äÿ íи ùàг âåð -
ìÿ ìиø äи ëÿð. Áиë äи éи íиç ки ìи
ìÿí áó éà õûí ëàð äà 2 àéà
гÿ äÿð Èðàг äà îë äóì. Âÿ îð -
äà áиð ñû ðà àç ñàé ëû õàëг ëà ðûí
íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðи иëÿ ýþ ðöø ëÿ -
ðиì îë äó, î úöì ëÿ äÿí òöðк -
ìàí ïàð òи éà ðÿù áÿð ëÿ ðи иëÿ.
Âÿ 1991 - úи иë äÿí áó õàëг -
ëà ðûí áиð ëи éи íÿ òи úÿ ñиí äÿ
Ìÿ ñóä Áàð çà íи âÿ Úÿ ëàë
Òÿ ëà áà íи íиí ðÿù áÿð ëи éи иëÿ
Êöð äöñ òàí ùþ кö ìÿ òи éà -
ðàí ìûø äûð. Âÿ îðà äà éà øà -
éàí áö òöí àç ñàé ëû õàëг ëà ðà
ìÿ äÿ íи ìóõ òà ðиé éàò âå ðиë -
ìиø äиð ,î úöì ëÿ äÿí òöðк ìàí
гàð äàø ëà ðû ìû çà. Îí ëà ðûí 17
- éÿ гÿ äÿð îð òà ìÿк òÿ áи 15
-ÿ гÿ äÿð ñи éà ñи ïàð òи éà ñû,
10-à  гÿ äÿð Ìÿ äÿ íиé éÿò
Ììÿð кÿ çи  òÿø киë îëóí ìóø -
äóð. Âÿ Êöð äöñ òàí ùþ кó -
ìÿ òи  ùÿð ïàð òи éà éà àé äà 10
ìиí äîë ëàð éàð äûì åäиð. Áó
гó ðó ëóø ùàг гûí äà íÿ äå éÿ
áи ëÿð ñи íиç?

Áó ãó ðó ëóø ùàã ãûí äà îíó
äå éÿ áè ëÿ ðÿì êè, Êöðä õàë ãû
äþâ ëÿò  ãó ðó ëó øó íà ìö âÿô ôÿã
îë ñà ëàð, àçàä ëûã ëà ðû íû áÿð ïà

åäÿ áèë ñÿ ëÿð ÷îõ ýþ çÿë îëàð.
Àì ìà èì ïå ðèà ëèç ìèí ùèé ëÿ ëÿ -
ðè íÿ óé ìà ñûí ëàð. Äèã ãÿò ëè îë -
ñóí ëàð .Îíëàðûí àçàäëûüû
Úÿíóáó Àçÿðáàéúàíûí
àçàäëûüû äåìåêäèð. Áóðàäà áèð
ñûðà ãöââÿëÿð áóíó äÿðê
åòìÿñÿëÿð äÿ áó áåëÿäèð 

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

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

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

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

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

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

Ìÿí Êöð äöñ òàí òå ëå âиçи -
éà ñû âÿ ðà äи î ñó иëÿ äÿ ôÿ ëÿð ëÿ
1905-úи иë äÿí òà ýö íö ìö çÿ
гÿ äÿð åð ìÿ íи ëÿ ðиí áà øû ìû çà
à÷ äû üû áÿ ëà ëàð äàí ñþç à÷ ìû -
øàì.

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

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

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

- ßâ âÿ ëà ñà ëà ìû ìû éå òè -
ðÿð ñè íèç.  Ìÿ ñóä Áàð çà íè íèí
ãàð äà øû Ëîü ìàí Áàð çà íè íè
÷îõ éàõ øû òà íû éûð äûì. À òà ñû
Ìîë ëà Ìóñ òà ôà Áàð çà íè èëÿ áèð
éåð äÿ ýþð ìöø äöì. ×îõ ãî -
÷àã, ìö áà ðèç îü ëàí èäè. Àòà ñû
äà ìö áà ðèç èäè, àë ëàù àòà ñû íà
ðÿù ìÿò åëÿ ñèí. Âÿ Òÿ ëà áà íè -
éÿ äÿ, Áàð çà íè éÿ äÿ àð çó åäè -
ðÿì êè, áèð îë ñóí ëàð, ãöâ âÿ ëÿ -
ðè íè áèð ëÿø äèð ñèí ëÿð.  Ùþ êó ìÿò -
ëÿ ðè íè áèð åò ñèí ëÿð,  áèð ëÿø äèð -
ñèí ëÿð. Ìö âÿô ôÿ ãèé éÿò áèð ëèê -
äÿ äèð. Èì ïå ðèà ëèñò äþâ ëÿò ëÿ ðÿ
ùå÷ âàõò áåë áàü ëà ìàã îë ìàç.

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

Ìö  ñàùи áÿ ö÷öí ÷îõ ñàü
îëóí.

Ñèç  äÿ ñàü îëóí.

Ìöñà ùè áÿ íè àïàð äû: 
Òà ùèð Ñöëåé ìàí

Ï.Ñ. Ùàúû ìöÿëëиì
àðàìûçäà îëìàñà äà,
îíóí õàòиðÿëÿðи  ùÿð

çàìàí áиçиìëÿäиð.

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

ÙÅ× ÊßÑ ÊÖÐÄ Âß ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ 
ÕÀËÃ ËÀ ÐÛ ÍÛÍ ÁÈÐ ËÈ ÉÈ ÍÈ  ÏÎ ÇÀ ÁÈË ÌßÇ!
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Mesrur Barzani, Washington ziyaretinde
McMaster  i le  b i r  a raya  ge ld i

Kürdistan güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani,
Washington ziyaretinde ABD Ulusal Güvenlik Ajansı
(NSA) Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile bir
araya geldi.

Bazı Kürt yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede
Mesrur Barzani ve McMaster ABD-Kürdistan ilişkilerinin
daha da güçlendirilmesi için sarf edilecek çabaları
görüştü.

Kürdistan ve bölgedeki son siyasal, askeri ve
ekonomik gelişmeler de ele alındı. peyamakurd.com

Başkan Mesud Barzani, dün
akşam Kürdistan Bölgesi’nin
başkenti Erbil’e gelen İsveç
Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir
araya geldi.

10 Ekim’deki seçimlerin ardın-
dan Irak’taki siyasi durum, terör
tehdidi, demokrasi kültürünün
önemi ve insan hakları konu-
larının ele alındığı görüşmede
ayrıca, Kürdistan ile İsveç halk-
ları arasındaki dostluk ilişkilerinin
artırılması ve geliştirilmesine
dikkat çekildi.

Görüşme kapsamında Kürdis-
tan halkı ile Peşmerge Güçler-
i’nin IŞİD teröristlerini yenmedeki
fedakarlıklarına övgüde bulunan
İsveç Dışişleri Bakanı Linde,
Kürdistan Bölgesi’nin bileşenleri-
ni korumadaki ve kadınların
kamusal yaşamdaki rolünü

güçlendirmesindeki çabalarını
takdir ettiğini ifade etti.

İsveç’in zor zamanlarda her
zaman Kürdistan halkının yanın-
da yer aldığını belirten Başkan
Barzani ise, IŞİD teröristlerine
karşı verilen mücadelede
Peşmerge Güçleri’ne destek-
lerinden ötürü İsveç Hükümeti’ne

teşekkür ederek, Kürdistan Bölge-
si ile İsveç arasında daha fazla
dostluk ve ilişkinin geliştirilmesi
gerektiğini söyledi. Ayrıca İsveç’te
çok sayıda Kürt’ün yaşadığına
dikkat çekilen görüşmede, Kürt-
lerin ülkedeki varlığının iki halk
arasında köprü görevi gördüğü
ifade edildi. peyamakurd.com

Amerikan basınına konuşan
DSG Genel Komutanı Mazlum
Kobani, Türkiye ile 2013-2016
yılları arasında “iyi ilişkileri”
olduğunu belirterek, bugün de
hem Türkiye hem de “Suriyeli
Kürtlerle” diplomatik ilişkileri olan
ABD'nin taraflar arasındaki
sorunu çözebilecek tek taraf
olduğunu dile getirdi.

Demokratik Suriye Güçleri
(DSG) Genel Komutanı Mazlum
Kobani (Abdi), Amerikan The
International Interest dergisine
yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki
Kürt sorunu bölgelerimizi etkiliy-
or. Kürtlerin nerede olduğu
önemli değil, ilişkileri ve sorunları
birbirine bağlıdır” ifadesini kul-
landı.

"Bazı Kürt şehirleri ikiye
bölündü"

DSG Genel Komutanı Kobani
açıklamalarında, Türkiye ile
Suriye arasındaki resmi sınırlara
değinerek şunları dile getirdi:

“Bazı Kürt şehirleri ikiye
bölündü. Şimdi sınırda bunu
görebiliyoruz, bir Kürt şehrinin
ortasından demiryolu geçiyor ve
şehri ikiye bölüyor. İki taraf
arasındaki bölgede yaşayan
Kürtler arasında aşiret bağları,

cemaat bağları var."
Bölgedeki gelişmelerle ilgili

açıklamalarında, “Türkiye’nin
kendi sınırları içerisinde Kürtlerle
olan ilişkilerinin diğer bölgelerde-
ki Kürtlere de yansıdığını” dile
getiren Kobani,“Türkiye'de hak-
ları için mücadele eden Kürtler ile
Türk devleti arasındaki çatışma
tırmandıkça Türk devleti öfke-
leniyor. Sınırın bu tarafında
Kürtlere saldırmaya başlıyor” diy-
erek Efrin, Sere Kaniye ve Gre
Spi’ye dikkat çekti.

"Siyasilerimiz Türkiye'yi
ziyaret edip, yetkililerle görüştü"

Rojavalı yetkililerin Türkiye'yi
ziyaret ettiğini belirten Kobani,
“Türkiye'deki Kürtler ve Türk
devleti arasında 2013'ten

2016'ya kadar barış süreci
yaşanırken, Suriye Kürtleri olarak
bizim de Türkiye ile iyi ilişkilerim-
iz vardı. Siyasilerimiz Türkiye'yi
ziyaret edip, yetkililerle görüştü.
Barış süreci döneminde aramız-
da iyi ilişkiler vardı” sözlerine yer
verdi.

Ayrıca açıklamasında,
Türkiye'de Kürt sorununun
çözümü için mevcut seçeneklere
değinen Kobani şunları belirtti:

"Uluslararası toplum
Türkiye'ye ateşkes ilan etmesi,
gerilimi düşürüp yeniden barışçıl
bir süreç başlatması, yeniden
müzakere masasına dönmesi ve
sorunlarını çözmek için Kürtlerle
diyalog başlatması için baskı
yapması." peyamakurd.com

Ukrayna ile Rusya arasında Karadeniz'de geril-
im sürerken, ABD 6. Filosu, Amerikan Donanması-
na ait 'USS Arleigh Burke' güdümlü füze destroy-
erinin Karadeniz’e giriş yaptığını duyurdu. Bunun
üzerine Rusya ise Amerikan gemisinin takibe
alındığını açıkladı.

Gemi ile ilgili ABD 6. Filosu’ndan yapılan açıkla-
mada, Amerikan Donanmasına ait 'USS Arleigh
Burke' güdümlü füze destroyerinin Karadeniz’e giriş
yaptığı ifade edildi.

Filonun yaptığı açıklamada, “ABD Donanmasına
ait ‘USS Arleigh Burke’ (DDG 51) güdümlü füze
destroyeri, rutin devriyeler için Karadeniz'e girdi”
denildi.

Yayımlanan açıklamada, Amerikan savaş
gemisinin Karadeniz’deyken bölgedeki NATO müt-

tefikleri ve ortaklarıyla birlikte suyolunda ‘güvenlik
ve istikrarı’ sağlayacağı vurgulandı.

Rusya, ABD gemisini takibe aldı! Rusya Savun-
ma Bakanlığı ise, Karadeniz’e giren Amerikan
güdümlü füze destroyerinin Karadeniz Filosu tarafın-
dan takibe alındığını duyurdu. peyamakurd.com

Başkan Barzani, İsveç Dışişleri
Bakanı ile bir araya geldi!

Kobani: Türkiye ve Kürtler arasındaki
sorunu yalnızca ABD çözer

ABD'nin güdümlü füze gemisi Karadeniz'e girdi!

Öğrencilere Başbakan Mesrur
Barzani’nin talimatıyla özel bütçe!

Kürdistan Bölgesi’nde dar gelirli öğrenciler için özel
bir bütçenin ayrıldığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Başbakan Mesrur Barzani’nin
talimatıyla dar gelirli öğrencilere özel bütçe ayrılacak.

Kürdistan Parlamentosu Eğitim ve Yüksek Öğrenim
Komisyonu Başkanı Ebdulselam Dolemerî, Başbakan
Mesrur Barzani’nin talimatıyla yüksek öğrenim öğrenci-
lerine özel bütçe ayrılacağını açıkladı. 

Dolemeri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı
açıklamada, sözkonusu bütçenin dar gelirli öğrencilerin
yerleşim ve hizmet alanında yaşadığı sıkıntıların gider-
ilmesi amacıyla üniversite öğrencilerine dağıtılacağını
belirtti.                                            peyamakurd.com

Kürt vekil Karakhani, Norveç 
Parlamento Başkanı seçildi

Norveç Parlamentosu’nda 2017’den beri milletvekili
olan Mesud Karakhani’nin, yapılan seçimlerde Parla-
mento Başkanı olarak seçildiği kaydedildi.

Norveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi milletvekili
Mesud Karakhani, böylece ülkede hem ilk Kürt ve hem
de göçmen kökenli ilk parlamento başkanı oldu.

Karakhani, Başkanlığı’na seçildikten sonra bir basın
toplantısı düzenleyerek Norveç demokrasisine övgüler
yağdırdı.

Ailesinin cebinde sadece bir dolarla İran-Irak
savaşından nasıl kaçtığını anlatan Karakhani, annesinin
ilk başlarda çilek toplayıcılığı yaptığını ancak şu an 25
yıllık deneyimi olan bir öğretmen, babasının da belediye
görevli olduğunu söyledi.

Karakhani başkanlık görevini eski başkan Eva Kristin
Hansen'den devraldı. Hansen, Oslo’da parlamentoya ait
bir binayı yasal izin almadan kullanmakla suçlanmış ve
baskı altında görevden ayrılmak durumunda kalmıştı.

Aslen Rojhılatın Urmiye kentinden Kürt bir aileden
olan Mesud Karakhani, 1982’de İran’ın başkenti Tahran’-
da dünyaya geldi.                             peyamakurd.com
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K D P ' l i  v e k i l ,  A B D ' l i  
diplomatlarla Kerkük'ü görüştü!

ABD'li diplomatlarla bir araya gelen Kürdistan
Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Milletvekili Şaxewan
Abdullah, Kürdistani bölgelerden Kerkük’ün durumunu
konuştuklarını belirtti.

Kerkük Milletvekili Şaxewan Abdullah sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Erbil Başkon-
solosluğu’nun daveti üzerine Kerkük’ün durumuyla ilgili
bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

KDP'li vekil yapılan görüşmede, Kerkük’ün güvenlik
durumunun yanı sıra Peşmerge’nin Kerkük’e dönüşünün
önemi ve Peşmerge’nin bölgenin güvenliğinde rol
üstlenmesi, ortak güçler, Kürtlerin ekin arazilerinin işgal
edilmesi, Araplaştırma politikaları, yolsuzluk, hizmet
yetersizliği ve Kerkük’teki bileşenler arasındaki ortak
yaşam kültürünün konuşulduğunu ifade etti.

Ayrıca taraflar toplantıda, Kerkük’ün sorunlarının
çözümü için koordinasyonun devam etmesinin önemine
de dikkat çekti.                               peyamakurd.com

NATO'dan Rusya'ya: 
"Provokasyonları durdur,
g e r i l i m i  d ü ş ü r "

NATO'nun Brüksel'deki karargahında Karadağ
Başbakanı Zdravko Krivokapic’i kabul eden NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya uyarıda
bulundu.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında konuşan Jens Stoltenberg, Rusya'nın
Ukrayna sınırı yakınlarındaki askeri yoğunlaşmasına
dikkat çekti.

Stoltenberg, NATO'nun durumu yakından izlemeye
devam ettiğini belirterek, "Rusya'yı provokasyonlarını
durdurmaya, gerilimi düşürmeye ve askeri faaliyetleri
konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz" ifadesini kul-
landı.

NATO Genel Sekreteri, Krivokapic ile Batı Balkanlar'-
daki durumu da ele aldıklarını aktararak, "Müttefikler,
Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü
güçlü bir şekilde desteklemektedir. Dolayısıyla Sırp
Cumhuriyeti'ndeki kışkırtıcı söylem ciddi bir endişe
konusudur" açıklamasında bulundu. "Bosna Hersek'in
birleşik yapıları, ülkenin istikrarı için önemlidir" diyen
Stoltenberg şu ifadelere yer verdi: "Özellikle, ülkenin en
güçlü çok etnikli kurumlarından biri olan Silahlı Kuvvetler
bu anlamda önem taşıyor. NATO, Bosna Hersek ile
güçlü siyasi diyaloğuna ve pratik iş birliğine bağlılığını
sürdürüyor ve ülkenin reform çabalarını desteklemeye
devam edecek." peyamakurd.com

Fransa, İngiltere Başbakanı
Johnson’ın Manş Denizini geçen
göçmenlerle ilgili mektubuna
tepki gösterdi.

Fransa İçişleri Bakanı,
İngiltere Başbakanı Boris John-
son'ın Fransa'ya Manş Denizi'ni
geçen göçmenleri geri alma
çağrısının ardından, İngiliz
mevkidaşı Priti Patel ile
görüşmelere son verdi.

BBC Türkçe’de yer alan
habere göre, Fransız İçişleri
Bakanı Gerald Darmanin Manş
Denizi'nde 27 göçmenin

ölmesinin ardından tırmanan
siyasi gerilimde ülkesinin John-
son'ın yazdığı mektuptan hayal
kırıklığına uğradığını söyledi.

"Mektubun kamuoyuna açık-
lanması durumu daha da
kötüleştirdi" diyen Darmain,
"İngiltere Başbakanı'nın kamuya
açık mektubunu kabul edilemez
ve ortaklar arasındaki
görüşmelere aykırı buluyoruz.
Dolayısıyla Priti Patel artık dav-
etli değil" ifadesini kullandı.

Johnson, Fransa Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron'a

hitaben yazdığı mektupta traje-
dinin tekrarlanmaması için beş
adım önermişti.

Fransız yetkililer: Manş
Denizi'nde boğulan göçmenler
çoğunlukla Kürt!

Öte yandan dün İngiliz The
Guardian gazetesinde yer alan
haberde, Manş Denizinde boğu-
lan göçmenlerin çoğunlukla “Irak
ve İran'dan gelen Kürtler” olduğu
kaydedilmişti.

Fransız yetkililere dayan -
dırılan haberde, teknede boğu-
lanların çoğunun Kürdistan Böl-
gesi-Iraklı ve Rojhılat-İranlı
Kürtler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Facianın bilançosu hakkında
açıklama yapan Lille savcılığı,
faciada hayatını kaybedenlerin
17’sinin erkek, 7’sinin kadın ve
3’ünün çocuk olduğunu doğru-
ladı.

Yaşanan olayın ardından
Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron da Avrupa
Birliği'ni (AB) "göç sorununa"
ilişkin acil toplantı yapmaya
çağırdı.          peyamakurd.com

Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov'un, Moskova'da
Demokratik Suriye Meclisi (DSM)
Yürütme Kurulu Başkanı İlham
Ahmed liderliğindeki heyetle
Rojava bölgesindeki durumu
görüştüğü ifade edildi.

Sergey Lavrov ve DSM heyeti
arasındaki görüşmeye dair
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafın-

dan yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:

"Görüşme sırasında, Rojava'-
daki durum ele alındı, bölgedeki
duruma odaklanıldı. Suriye'de,
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik
Konseyi'nin 2254 sayılı kararı
temelinde siyasi çözümün iler-
letilmesi, ülkenin ekonomik ve
sosyal alanlarının yeniden

inşası, sığınmacı ve yerlerinden
edilmiş kişilerin evlerine geri dön-
mesi, ihtiyaç sahiplerine insani
yardımın sağlanması görevlerine
özel olarak vurgu yapıldı."

Heyet ile yapılan görüşmeye
dair açıklamanın devamında,
"Rusya tarafı, Suriye'nin bağımsı-
zlığının ve toprak bütünlüğünün
en kısa zamanda ve tam anlamıy-
la yeniden tesis edilmesi ve
ülkedeki tüm etnik ve mezhepsel
gruplara haklarının teslim edilme-
si amacıyla Suriyeli taraflar
arasında çeşitli formatlarda
anlaşmaya varılmasına olan
geniş kapsamlı desteğini
sürdürmeye hazır olduğunu ifade
etti" sözleri kullanıldı. Öte yandan
Moskova'daki ziyarette İlham
Ahmed başkanlığındaki heyetin,
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı
Mihail Bogdanov’la da görüştüğü
belirtildi.          peyamakurd.com

İran’ın 5 yıl içinde nükleer sila-
ha sahip olabileceğini belirten
İsrail Maliye Bakanı Avigdor
Lieberman, bu adımın İran’ın nük-
leer yeteneklerini sınırlamak için
yeni bir anlaşmaya varma amacı
taşıyan mevcut görüşmelerden
etkilenmeyeceğini ifade etti.

Bugün İsrail’in İran ile ilgili
askeri planlamasını finanse etme
konulu bir konferans sırasında
konuşan Lieberman şunları dile
getirdi:

“İran 5 yıl içinde atom bombası
üretebilir. Şu an dünya güçleriyle
yapılan görüşmeler ve nükleer
teknolojilerini kısıtlamaya çalış-
mak bu süreci etkilemiyor."

Diğer taraftan açıklamada bulu-

nan Başbakan Naftali Bennett,
İran’ın nükleer programına ilişkin
müzakere sürecindeki uluslararası
anlaşmanın kendilerini bağlamay-
acağını, eylemsel özgürlüklerini

koruyacaklarını kaydetti. Nükleer
anlaşmaya ilişkin görüşmelerin 29
Kasım’da UAEA’nın merkezinin
bulunduğu Viyana’da yapılması
planlanıyor.    peyamakurd.com

Fransa’dan İngiltere’ye sert tepki:
Görüşmelere son verildi!

Lavrov, DSM heyeti ile Rojava'nın durumunu ele aldı!

İsrail: “İran 5 yıl içinde atom bombası üretebilir"
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Serok Mesûd Barzanî
pêşwazî li balyozê nû yê komara
Çîk li Iraqê kir û di wê hevdîtinê
de, behsa pêwendiyên dîrokî yên
gelê Kurdistanê û Çîkê hat kirin.

Serok Barzanî îro Duşema
22.11.2021 li Selahedîn pêşwazî
li balyozê nû yê Çîkê li Iraqê,
Pîter Stêpanêk kir.

Di civînê de behsa
pêwendiyên dîrokî yên gelê Kur-
distanê û Çîkê hat kirin û tekezî li
ser pêşxistina pêwendiyên Herê-
ma Kurdistanê û Çîkê di warên
aborî, kulturî û akademîk de hat
kirin.

Di hevdîtinê de behsa rewşa
siyasî ya Iraqê û qonaxa piştî
hilbijartinên Iraqê hat kirin û her

du aliyan hêvî xwastin ku
encamên hilbijartinan bibe sebe-
ba guhertinên baş li Iraqê û
bicîhatina aramî û daxwaziyên

xelkê.
Di dawiyê de Serok Barzanî

hêviya serkeftinê bo balyozê nû
yê Çîkê xwast.  Hewlêr-KDP.info

Berpirsê fermangeha pey -
vendiyên derve yê hikûmeta
herêma Kurdistanê Sefîn Dizeyî
di hevpeyvînekî li gel BasNewsê
de, behsa gotinên konsolê
Amerîkayê yê li Hewlêrê dike û
amaje bi wê yekê dike ku ji ber
PKKê û grubên wê yên çekdar
pirsgirêk di rêkeftina Şingalê de
çêbûye.

Sefîn Dizeyî li ser pirsa dax-
uyaniyên konsolê Amerîkayê li
Herêma Kurdistanê yên di
civîneke çapemeniyê de behsa
mayîna Amerîkayê ya li Iraq û
herêma Kurdistanê bersivand û
ragehand: Ew daxuyaniyê
Amerîkayê di cîhê xwe de bûn.
Bi awayekî fermî ew daxuyanî
hatin weşandin û wek helwêstê
fermî yê Amerîkayê em wê têdi-
gehin. Ji aliyê din ve ew hema-
hengi û piştevaniya bi rêya nûn-
ertiya Kurdistanê li Amerîkayê
berê teqezî li wê yekê hatiye
kirin, ku di pêşerojê de merasim
û civînên me yên din jî dê hebin
li gel berpirsên Amerîkayê û dê
wan mijaran de axaftinên baş
bên kirin.

Li ser pirsa BasNewsê ya
‘’Gelo dê vekêşîna Amerîkayê
bandorê li ser Kurdistanê bike?
Ti niyetek heye ji bo Amerîka xwe
vekêşe?’’ Jî Sefîn Dizeyî rage-
hand: Mijara xwe vekêşînê û xwe
nevekşandina li Kurdistanê
mijarekî di çarçoveya guftûgoyên
stratejik ên di navbera Washing-
ton û Bexdayê de ye. Divê ew
hêzane di çarçoveya darêjandina
wek hêza perwerdê, ne ya şer li
vê deverê bimînin û wan bixwe jî
ragehand ku hêza şerker li Iraqê
namîne û hêza perwerdê dê
hebe.

Herwaha derbarê pirsa ‘’Gelo
Amerîka nîgeran ji rewşa Şingalê
û hebûna PKKê ya waha wek
naha, gotinên konsolê
Amerîkayê hişyariyekî nû bû ji bo
PKKê? Gelo dê ew bikeve warê
cîhbicîh kirinê?’’ de jî Dizeyî
ragehand: Derbarê Şingalê de
rêkeftina fermî di navbera Hewlêr
û Bexdayê de heye û hikûmeta

federal jî piştevanî lê kiriye. Pên-
gavên baş jî hatine avêtin ji bo
wê rêkeftinê û hêzên hevpeyman
jî piştevaniyê lê dikin. Lê ji aliyê
Bexdayê ve nehatiye cîhbicîh
kirin, sedem jî diyare. Bi taybet
hin ji grubên çekdar, rola wan
hebûye di bicîhneanîna wê
rêkeftinê de. Derveyî wê jî hebû-
na PKKê sedemê serêşiyê ye û
nearamiya bajêr e. Divê ew
rêkeftin bê bicîhanîn, kul i bajar jî
aramî pêkwere.’’

Derbarê pirsa vekirina kon-
solxaneya herî mezin a
Amerîkayê ya li Hewlêrê û pên-
gavên kar kirina li wê konsolx-
aneya geheştine çi astekî û çi
amadekariyek ji bo wê hatiye
kirin de jî Berpirsê fermangeha
peyvendiyên derve ragehand:
Bernameya konsolxaneya
Amerîkayê li Hewlêrê du sale
destpê kiriye û karên wan berde-
wam in û bendewarî hene sala
pêş karên wê bi dawî bibe û dê
bibe nûnertiya fermî ya
Amerîkayê û ev tiştekî başe wek
navendekî dîplomasiya
Amerîkayê ya li Kurdistanê ye.

Sefîn Dizeyî derbarê pirsa
‘’Gelo dê kengî ew konsolxane
bê vekirin? Kîjan berpirsê
payebilindê Amerîkayê ji bo veki-
rina wê konsolxaneyê dê bê Kur-
distanê?’’ ragehand: Diyar nîne,
lê li gor kevneşopiya dîplo-
masiyê, serokê wê saziyê ango
wezîrê derve bi fermî vedike. Li

hin welatan jî cîgirê wezîrê derve
vedike, êdî ew dimîne ser wî
welatî, lê nah abi fermî ji me re
nehatiye gotin ku dê kî bê
vebike.’’

Li ser pirsa ‘’Hatina seroko-
marê Fransayê bo Kurdistanê
hûn çawa dinirxînin? Ew peyam
çi bû ku li gel xwe anîbû bo Kur-
distanê? Vê derbarê de biryara
giring çibû?’’ Sefîn Dizeyî got:
Fransa yek ji welatên herî mezin
ji konferansa li Bexdayê birêveçû
re hat vexwandin, derveyî wê jî
hatina serokomarê Fransayê
bixwe jî bi wateye û piştevaniya
rasterast bo Iraq û Kurdistanê ye.
Macron di civîna xwe ya li Kur-
distanê jî  bi aşkerayî siyaseta
Fransayê aşkera kir, ku piştevanî
û piştgiriya welatê xwe ji Kurdis-
tanê re ragehand. Piştre jî li gel
Serok Barzanî û serokê herêma
Kurdistanê û serokê hikûmetê jî
civiya. Serok Barzanî wek serokê
netewekî dît, malbatên şehîdan
wek malbatên xwedî serweriya
welat pênase kir. Hevdîtina li gel
hejmarek jinên Pêşmerge wek
nirx û hêmayên qehremaniya jin
bû. hatina vê carê ya Macron
dibe zêdetirî du caran serdana
serokomarê wî welatî ya ji bo
Herêma Kurdistanê. Serdan
bixwe piştevaniye bo siyaseta
Kurdistanê ya vê demê de ye û
ava kirina dostanî û teqezî li wê
dostaniyê kirin e.        BasNews

Serok Barzanî: Em ji bo 
rewşa Rojavayê Kurdistanê 
l i  çareyekê digerin

Serok Mesûd Barzanî derbarê rewşa Rojavayê Kur-
distanê de peyamek belav kir û têde ragihand: “Em dê
hemû hewlan bidin, daku xelkê Rojava nebin qurbaniyên
ti karesateke din.”

Serok Barzanî di vê peyama xwe de dilgiraniya xwe
li hember pêşhatên nû yên derbarê rewşa Rojavayê Kur-
distanê de tîne ziman û dibêje: “Em gelek ji geşedanên
vê dawiyê yên Rojavayê Kurdistanê dilgiran in.”

Serok Barzanî dibêje: “Emê hemû hewlan bidin, daku
piştrast bin ku xelkên Rojava nabin qurbaniyê ti kare-
sateke din.” Serok Barzanî wiha jî dibêje: “Ji bo dîtina
çareyekê ji rewşa Rojavayê Kurdistanê re em
pêwendiyan dikin.”                                 Nerina Azad

Parlementera turkmen, Sara 
Dilşad: Yên ku heqaret li 
alaya Kurdistanê kirine, 
d i v ê  b ê n  s i z a d a n

Endameka turkmen ya parlementoya Kurdistanê
dibêje, alaya Kurdistanê ya hemû xelkê Kurdistanê ye û
yên ku heqaret lê kirine, divê bên sizadan.

Parlementera turkmen û endama firaksyona Partiya
Geşepêdan ya Turkmen li parlementoya Kurdistanê,
Sara Dilşad li ser heqareta ku li Silêmaniyê li alaya Kur-
distanê hatiye kirin, ji BasNewsê re got, duhî li Silê-
maniyê di nav xwepêşandana xwendekaran de heqaret
li alaya Kurdistanê hat kirin. Hey û mifxain. Alaya Kur-
distanê semboleka pîroz û niştimanî ye û bi xwîna
hezaran şehîdên Kurdistanê hatiye parastin û gelê Kur-
distan di bin wê de xebat û şoreş kiriye û li hember
dijmin û neyaran rawestiyaye.

Wê parlementera turkmen anî ziman jî, alaya Kurdis-
tanê alaya hemû xelkê Kurdistanê û ogt, em wek turk-
men û hemû xelkê Kurdistanê di bin vê alayê de bi azadî
dijîn. Em wek turkmen li hember bê hurmetiya li alaya
Kurdistanê nîgeran û nerazî ne.

Sara Dilşad di berdewamiya daxuyaniya xwe de got,
bê hurmetî li alaya Kurdistanê dikeve xizmeta dijminan.
Xwepêşandan mafekî rewa ye lê nabe ji rê û armanca
xwe derkeve.

Wê endama parlementoya Kurdistanê daxwaz kir
ew kesên ku heqaret li alaya Kurdistanê kirine, bên
sizadan û lêborînê jî ji hemû xelkê Kurdistanê
bixwazin.                                                  BasNews

Serok Barzanî pêşwazî li balyozê nû yê Çîkê kir

Sefîn Dizeyî: PKK sedemê nearamiya Şingalê
ye û divê rêkeftina Hewlêr û Bexdayê bicîh bê
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Serok Mesûd Barzanî
pêşwaziya Balyozê Awusturya li
Urdin û Iraqê kir û di wê hevdît-
inê de herdu alî li ser rewşa Şin-
galê û astengên li pêşiya asayîki-
rina rewşa wê deverê axivîn.

Îro Çarşema 22.09.2021 li
Selaheddîn Serok Mesûd

Barzanî pêşwaziya Oskar
Wüstinger Balyozê Awusturya li
Urdin û Iraqê kir.

Di hevdîtinê de ji bilî balkişan-
dina li ser peywendiyên dîrokiyên
di navbera gelê Kurdistan û
Awusturya de tekez li ser pêşx-
istina peywendiya dostaneya di

navbera herdû aliyan û
berfirehkirina peywendiyên li
warê bazirganî û veberhênanê
kirin.

Her di vê hevdîtinê de Baly-
ozê Awusturya pesnê rola hêzên
Pêşmergeyên Kurdistanê ya li
şerê dijî terorîstên DAIŞê kir û
xebat û qurbanîdana gelê Kurdis-
tanê ya ji bo gihîştina bi azadiyê
bilind nirxand.

Her di vê civînê de tîşk xiste li
ser gefên li ber proseya siyasî û
hilbijartinên meha Cotmeha bê
ya Iraqê û herdu alî hêvî xwestin
hilbijartina Encûmena Nûnerên
Iraqê bibe sedemek ji bo baştir-
bûna rewşa giştî ya Iraqê û
pêkanîna xwesta welatiyan ya ji
bo guhertinan. Rewşa Şingalê û
astengên li berdem asayîkirina
rewşa Şingalê mijareke dinê vê
hevdîtinê bû.     Hewlêr-KDP.info

Îro li sînorê bajarê Dêhluran ê
ser bi parêzgeha Îlamê ji ber
teqîna mayînekî kesekî jiyana
xwe ji dest da û du kesên din jî
birîndar bûne.

Rêveberê beşa lezgîn Dêhlu-
ran Mistefa Ebas ji malpera Mîhir
re ragehand: ‘’Yek ji wan birîn-
daran rewşa tenduristiya wî
başe, lê yê din herdu lingên wî
jêbûne.’’

Îran duyem welat e di bin ban-
dora mayînan de ye û bi 16 mily-
on mayînan ve hatiye dorpêç
kirin.

Di sala 2005ê de Saziya Giştî
ya Netewên Yekbûyî (NY) roja 4ê
Nîsanê wek ‘’Roja agahdarbûna
derbarê mayîn û hewldan bo
tekoşîna hember wê’’ pênase kir
û yekem car roja 4ê Nîsan a
2006ê NYê daxwaz ji welatan kir
bi rêya rêxistin û saziyên
pêwendîdar be mayînan ve hewl-
danên xwe bo tekoşîna li hember
mayîn û teqemeniyan bixin kar.

Li gor amarên berdest, Îran li
seranserê cîhanê piştî Misrê
duyem welate di bin bandora
mayînan de û 42 hezar kîlometre

çargoşeya axa Îranê ji ber şerê
Îran û Iraqê hatiye mayîn kirin.
Herwaha li wî welatî qurbaniyên
mayîn û teqemeniyê gelek zêde
ye û li hemû navçeyên sînorî yê

Îranê 16 milyon mayîn hatine
çandin.

Piraniya mayînên hatine
çandin li navçeyên sînorê Rojhi-
latê Kurdistanê ne.

Li gor gotinên karnasê
mayînên şer li Îranê Bêhnam
Sadiqî tenê li 5 parêzgehên

rojavayê Îranê 16 hezar mayînên
çandî hene, çar ji wan li Rojhilatê
Kurdistanê ne û waha tê rawe
kirin.

Parêzgeha Îlam: Yek milyon û
700 hêktar erd mayînkirî ye.

Parêzgeha Kirmaşan: 700
hezar hêktar erd mayînkirî ye.

Parêzgeha Sine: 150 hezar
hêktar erd mayînkirî ye.

Parêzgeha Urmiyê: 150 hezar
hêktar erd mayînkirî ye.

Li gor amarên Komeleya Mafê
Mirovan a (Hengaw) di maha
Nîsan a 2020ê heta Nîsan a
2021ê herî kêm 38 hemwelatî li
sînorên Rojhilatê Kurdistanê ji
ber teqîna mayîn û teqemeniyên
paşmayên şerê 8 salî yê Îran û
Iraqê bûne qurbanî.

Li gor heman çavkaniyê di vê
heyamê de 10 hemwelatî ji ber

teqîna mayînan jiyana xwe ji dest
dane û 28 hemwelatî jî birîndar
bûn, an jî kêmendam bûne. Ev
amarane li gor sala borî bi 11
bûyeran sedî 29 zêde bûne. Sala
borî 4 hemwelatiyan jiyana xwe ji
dest dabûn û 23 hemwelatiyên
din jî birîndar bûbûn.   BasNews

Bi fermana Mesrûr Barzanî bûdceyek 
bo alîkarîkirina xwendekarên 
kêmderamed hat terxankirin

Bi fermana Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr
Barzanî, bûdceyek taybet bo alîkarîkirina xwendekarên
kêmderamed hat terxankirin.

Serokê komîsyona perwerde û xwendina bilind li par-
lementoya Kurdistanê, Ebdulselam Dolemerî li ser face-
booka xwe ragehandiye, bi fermana serokê hikûmeta
Kurdistanê Mesrûr Barzanî bûdceyek taybet bo wezare-
ta xwendina bilind ya Kurdistanê hat terxankirin.

Dolemerî daye zanîn jî, ew bûdceya han dê bo çare-
serkirina pirsgirêkên cihê jiyana xwendekaran, dabînkiri-
na xizmetguzariyan bo zankoyan û alîkarîkirina xwen-
dekarên kêmderamed were xerckirin.              BasNews

Îsmaîl Bêşikçî: Bihêzbûna PDK 
qazanceke mezin e ji bo hemûyan

Bîrmend, nivîskarê Turk û dostê dêrîn ê gelê Kurd
Îsmaîl Bêşikçî dibêje, Mesûd Barzanî serokekî Kurdan e
ku berjewendiyên Kurdan û xelkê Kurdistanê
diparêze.Herwiha dibêje, Bihêzbûna PDK qazanceke
mezin e ji bo hemûyan.

Îsmaîl Bêşikçî ji malpera KDP.info re ragihand:
“Dema em berê xwe didin rewşa Kurdan di 60 salên borî
de, em dibînin ku vî miletî gelek destkeft di van salan de
bidest xistine, lê dema em berê xwe didin quraniyên vî
gelî em dibînin ku destkeftên wan ne li gorî qurbaniyên
wan in. Niha li Herêma Kurdistanê rêveberiyek heye ku
destkefteke pir mezin e û divê Kurd ji bo navçeyên xwe
yên ku hatine veqetandin bi israr bin.”

Derbarê hilbijartinên Parlamentoya Iraqê jî, Bêşikçî
wiha got: “Gerek Kurd bibin yek û pêkve ber bi hilbijarti-
nan ve biçin, ew jî ji bo ku Kurd li Bexdayê bihêzî nûn-
eratiya xwe bikin.” 

Îsmaîl Bêşikçî dibêje, Mesûd Barzanî serokekî Kurdan
e ku berjewendiyên Kurdan û xelkê Kurdistanê
diparêze.Herwiha dibêje, piştgîriya Kurdan ji bo Serok
Mesûd Barzanî ji aliyekî û ji aliyekî din ve bihêzbûna PDK,
qazanceke mezin e ji bo hemûyan.        Hewlêr-KDP.info

Şasiwar Ebdulwahid ji nav 
xwepêşandana Silêmaniyê tê derkirin

Serokê Tevgera Nifşê Nû Şasiwar Ebdulwahid ji nava
xwepêşandanên xwendekarên Silêmaniyê tê derkirin.

Li gor girtevîdyoyên ketine destê K24ê, îro 24ê
Midara 2021ê, Şasiwar Ebdulwahid xwast xwe bixe
nava xwepêşanderan û biaxive, lê xwepêşanderan ew
derkirin.

Her îro Rêveberiya Asayişa Silêmaniyê di dax-
uyaniyekê de ragihand, hin kes û alî ji bo armancên xwe
yên siyasî, hewl didin berê xwepêşandan bi derxistina
aloziyan biguhêrin.                                        BasNews 

Serok Barzanî û Balyozê Awusturya
li ser rewşa Şingalê axivîn

Du milyon û 700 hezar hektar erdê 
Rojhilatê Kurdistanê hatiye mayîn kirin
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Serokê Herêma Kurdistanê
Nêçîrvan Barzanî îro Sêşema
23ê Mijdara 2021ê pêşwazî li
Konsulê nû yê Îtalya li Herêma
Kurdistanê Michele Camerota kir.

Di hevdîtinê de Nêçîrvan
Barzanî, pîrozbahiya destbikar-
bûnê lê kir û hemû piştevaniyeke
ji bo serkeftina wî ya di erkên wî
yên li Herêma Kurdistanê de der-
birî.

Herwiha spas û pêzanînên
xwe ji bo piştevaniya serbaziya
Îtalya li Herêma Kurdistanê ya li
şerê dijî DAIŞê û alîkariya wan a
Pêşmerge bi taybetî li rûyê meşq
û rahênanê ve û hevkariyên
miroviyên ji bo koçber û penaber-
an dûpat kir.

Ji aliyê xwe ve Konsulê nû yê
Îtalya xweşhaliya xwe nîşan da
ku li Herêma Kurdistanê dest bi
kar dike û hêvî xwest bikare pey-
wendiyên welatê xwe ya li gel
Herêma Kurdistanê pêşve bibe bi
taybetî di warên bazirganî, aborî,

kultûrî û perwerdeyiyê de. Herwi-
ha spas û pêzanînên Îtalya ji bo
rola Herêma Kurdistanê ya di
rûbirûbûna DAIŞê de derbirî.

Rewşa belavbûna virusa
Korona û pandemiya Covid- 19,
karê tîmên Îtaliyan li parêzgehên
Herêma Kurdistanê yên li warê

şûnewariyê da, egera vekirina
beşa zimanê Îtalî li zanîngehên
Herêma Kurdistanê û geşta raste
rast ya asmanî ji Îtalya ve bo Herê-
ma Kurdistanê, rewşa Iraq û
navçeyê bi giştî û çend mijarên din
ên girîng û hevbeş, mijarên din ên
hevdîtinê bûn.     Hewlêr-KDP.info

Li bajarê Wanê yê Bakurê
Kurdistanê dikanderekî bi navê
Haci Tunç ji ber axaftina xwe ya
ligel Serokê Partiya Guherînê ya
Tirkiyê Mustafa Sarigul ku gotibû
“Ev der Kurdistan e” hat deste-
serkirin.

Serokê Partiya Guherînê ya
Tirkiyê Mustafa Sarigul duh 23yê
Mijdara 2021ê serdana parêzge-
ha Wanê kir û ligel çend esnaf-
kasibkar û xelkê navçeyê civiya.
Di dema serdanê de esnafê bi
navê Haci Tunç li navçeya Rêya
Armûşê ji Sarigul re got: "Çiqas
ziman hebin ewqas şadî ye.
Dewlemendî bi her tiştî ve girê-
dayî ye. Bi ziman, netewe, nerît û
çandê ve girêdayî ye. Çanda
rojhilatê gelek cuda ye. Divê em
rojhilatê ji bîr nekin.”

Haci Tunç herwiha ji Mustafa
Sarigul re got: “Hevalekî me li
Sêrtê got 'ev der Kurdistan e'.
Berî 1000-2000 salan 'ev der
Kurdistan bû û dê dîsan wek Kur-
distan bimîne.' Divê em îtîraz
nekin. Xwedê em afirandine.

Xwedê Kurdî, Tirkî, Erebî û
Inglizî jî dizane."

Mustafa Sarigul jî ji wî esnafî
re got : "Li ser axa komara Tirkiyê
her kes bi wayekî azad dikare li
ser netewe û ramana xwe biax-
ive. Em dê ligel wan welatiyên ku
dibêjin yekitiya alê û sînoran
bin."

Hat ragihandin ku piştî van
gotinan îro 24ê Mijdarê Haci
Tunç ji aliyê hêzên ewlekariyê ve

hatiye desteserkirin û ew birina
navenda asayîşê.

Berî niha jî li parêzgeha
Sêrtê ya Bakurê Kurdistanê
welatiyê bi navê Cemil Taşke-
sen ji ber ku di axaftina xwe ya
ligel Seroka ÎYÎ Partiyê Meral
Akşener de gotibû “ev der Kur-
distan e” bi heman awayî hati-
bû desteserkirin û piştre jî li ser
bertekên raya giştî ya Kurd hat-
ibû berdan. PeyamaKurd

Nêçîrvan Barzanî û Konsulê nû yê 
Îtalya çend mijarên girîng gotûbêj kirin

Mesrûr Barzanî û Fermandarê 
Hevpeymanan rewşa Iraq 
û Sûriyê gotûbêj  k ir in

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro
Çarşema 24.11.2021ê pêşwazî li Fermandarê Giştî yê
Hêzên Hevpeymaniya Navdewletî ya li Iraq û Sûriyê
General John Brennan kir.

Di hevdîtinê de li ser geşedan û guherînên herî dawî
yên li Iraq û Sûriyê û çend mijarên din ên cihê girîngiya
hevbeş hatin gotûbêjkirin.

Di beşeke din a civînê de behsa çaksaziyên Wezare-
ta Pêşmerge û girîngiya hebûna hemahengiyê di
navbera Pêşmerge û artêşa Iraqê de hatin kirin, bi tay-
betî ji bo rûbirûbûna gefên terorîstên DAIŞê, ku li çendîn
deverên Iraqê metirsiya rasteqîn in ji bo nişteciyên wan
deveran.                                           Hewlêr-KDP.info

Ji ber PKKê 8 milyar dînar
ziyan gihaye navçeyên Duhokê

Rêveberê Çandiniyê yê Parêzgeha Duhokê Ehmed
Cemîl ragihand, PKK li sînorê parêzgeha Duhokê di
warê çandiniyê de ziyaneke mezin gihandiye xelkê wan
navçeyan, ku biqasî 8 milyar dînar in û Hikûmeta Kur-
distanê dê wan qerebû bike.

Ehmed Cemîl ji malpera KDP.info re ragihand: “Mix-
abin gundên ku PKK nêzîkî wan e li Parêzgeha Duhokê
gelek ziyan dîtine û vê yekê bandoreke mezin li ser cot-
yarên wan navçeyan kiriye, ku bi sedan gund in. Mixabin
hemû berhemên wan ên dar û beran telef çûne ji ber ku
ji tirsa PKK û topbarana Tirkiyê nikarîbûn herin ser
gundên xwe.”

Ehmed Cemîl wiha got: “Komîteyek hat avakirin ji bo
ku nas bike ziyanên xelkê wan navçeyan ên çandiniyê
çend in, ji bo ku ji aliyê Hikûmeta Kurdistanê ve werin
qerebûkirin, di encamê de derket ku îsal li wan navçeyan
biqasî 8 milyar dînaran ziyan gihaye cotkarên wan
navçeyan, ku ev ziyaneke mezin e.”      Duhok-KDP.info

Riha | Li Sêwregê 87 koçberên Afganî
û  P a k i s t a n ê  h a t i n  d e s t e s e r k i r i n

Li navçeya Sêwregê bajarê Riha yê Bakurê di nav
barhilgirekê de 87 koçberên Afganî û Pakistanî hatin
desteserkirin û ajovanê barhilgirê jî hat girtin.

Hat ragihandin ku tîmên Fermandariya Cender-
meyan ya Sêwregê li ser rêya Sêwregê û Diyarbekirê li
xala pişkinînê barhilgirek rawestandine û di nav de 87
koçberên Afganîstanî û Pakistanî dîtine û ew desteser
kirine. Koçberên hatine girtin bo Rêveberiya Îdareya
Koçê ya bajar hatin şandin.                     PeyamaKurd

Li Wanê jî welatiyê ku got, 'Ev der Kurdistan e' hat desteser kirin

Parlementerê PDK ê yê
Kerkûkê Şaxewan Abdullah ragi-
hand ku bi dîplomatên Amerîkayê
re li ser rewşa Kerkûkê axifîne.
Şaxewan Abdullah, di ser hesabê
xwe yê medya civakî de got ku li
ser daweta serkonsulisiya
Amerîkayê ya Hewlêrê li ser
rewşa Kerkûkê civînekî kirine.

Di civînê de li ser ewlehiya
Kerkûkê, girîngiya dagera
Pêşmerge ya ji bo Kerkûkê, rolsi-
tendina Pêşmerge li herêmê,
hêzên hevpar, îşxala araziyên
Kurdan, siyaseta Erebkirinê, gen-
delî, kêmasiya xizmeguzariyê û
jiyana pêkehateyên Kerkûkê ya
bihev re, li ser van mijaran

axifîne.
Di civînê de ji bo çareseriya

pirsgirêkên Kerkûkê behsa
girîngiya koordînasyonê hatiye
kirin.

Piştî 16 ê cotmeha sala 2017
an kiribûn ku Pêşmerge terka
Kerkûkê bike û di şûna wan de
hêzên Iraqê û Haşdî Şabî bicîh
bûn.                      PeyamaKurd

Parlementerê PDK ê: Em bi Amerîkayiyan re li ser Kerkûkê axifîn
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Serokwezîrê Herêma Kurdis-
tanê Mesrûr Barzanî pêşwazî li
Wezîra Derve ya Swêdê Ann
Linde kir.

Îro Sêşema 23.11.2021
Serokwezîr Mesrûr Barzanî li

Hewlêrê pêşwazî li Wezîra Derve
ya Swêdê Ann Linde kir.

Di hevdîtinê de, Wezîra Derve
ya Swêdê amaje bi dostaniya
Herêma Kurdistanê û welatê xwe
û rola girîng û diyar a revenda

Kurdî li Swêdê kir û bi rêz û
pêzanînê, rola Pêşmergeyên
Kurdistanê di şikandina DAIŞê
de bilind nirxand.

Serokwezîrê Herêma Kurdis-
tanê ji bilî spasîkirina Swêdê ji bo
piştevaniya li Pêşmerge di
çarçoveya Hevpeymaniya
Navdewletî ya li dijî DAIŞê de,
behsa çaksaziyên Hikûmeta
Herêma Kurdistanê û karkirina bi
arasteya bihêzkirina jêrxaneya
aborî û berfirehkirina jêderên
dahatê kir.

Rewşa Iraqê ji piştî hilbijart-
inên Encûmen Nûneran û
girîngiya çareserkirina pirsgirêka
koçberên li ser sînorê Belarus û
Polandiyê, mijarên din ên guftû-
goyan bû.          Hewlêr-KDP.info

DÎPLOMAT 01-07 Dekabr, çileya pêş sal 2021
¹ 02 (461)13

Z ê d e t i r î  9 0 0  ç e k d a r ê n  
PKKê tevlî Pêşmerge bûne

Fermandarê Hêza Pêşmerge li Şingalê Qasim Şeşo
ragihand, zêdetirî 900 çekdarên PKKê dev ji wan
berdane û tevlî Hêzên Pêşmerge bûne û eger em rê
bidin wan dê zêdetir bên û tevlî Pêşmerge bibin ji ber ku
bi temamî ji PKK bêhêvî bûne.

Qasim Şeşo ji malpera KDP.info re ragihand: “Hatina
çekdarên PKKê bo nava Hêzên Pêşmerge pir zêde
bûye. Yên ku tên em navê wan dinivisînin û wan dişînin
Herêma Kurdistanê, ku heya niha zêdetirî 900 kesî ji
wan hatine û me navê hemûyan nivisandiye.”

Şeşo wiha got: “Me ji aliyê xwe ve wergirtina wan
rawestandiye. Bi qeflan dixwazin tevlî Hêzên Pêşmerge
bikin, ku ew yek jî ji ber çend fakteran e.”

Qasim Şeşo wiha domand: “PKK niha alîkariya madî
nade çekdarên xwe û teidayê li wan dike. PKK bi zorê wan
dibe Sûriyê û şer bi wan dike û wan bikuştin dide. Berde-
wam metirsî li ser çekdarên PKKê heye ku balafir li wan
bidin. Lewma naxwazin jiyana xwe bixin ber metirsiyê û
dizanin ku çarenivîsa wan ligel PKK nediyar e û bêhêvî
bûne. Lewma tên û dibin Pêşmerge.”      Şingal-KDP.info

Parlamenterê berê yê 
CHPê: Heger Demirtaş wê 
sozê bide, derhal tê berdan!

Rojnamevan û parlamenterê berê yê Partiya
Komariya Gel (CHP) Mustafa Balbay îdia kir ku heger
Selahattîn Demirtaş sozekê bide deshilatdariya AKPê ji
bo hilbijartinan wê ji girtîgeha Edirneyê bê berdan.

Balbay gotiye, niha tifaqa AKP-MHPê ji bo hilbijart-
inên seroktiyê dengên 50+1 nikare derxe û nîqaşek li ser
wê mijarê daye destpêkirin ku li gorî anketên çêdikin jî
Tifaqa Cumhur nikare di wê rêjeyê de dengan bistîne.

Balbay gotiye, AKP bazariyekê niha bi HDPê re
diceribîne û bi soza ku Selahattîn Demirtaş bibe
namzetê hilbijartinên seroktiyê û nehêle dengên
HDPê ji Tifaqa Millet a CHP-IYIP re biçin, wê derhal
ji girtîgehê bê berdan, lê niha di vê qonaxê de ew
pêk nayê.                                          PeyamaKurd

Ji ber derketina “Omicron” kongreya
Bazirganiya Cîhanê hat paşxistin Kayna

Biryar bû kongreya Bazirganiya Cîhanê li Cenêvê
bihata girêdan. 

Ajansa “Reuters” belav kir, 164 welatên endamên
Rêxistina Bazirganiya Cîhanê li hev kirin ku kongreya
wê rêxistinê ya biryar bû li Cenêvê bihata kirin, ji bo
demeke nediyar were paşxistin.

Paşxistina kongreyê piştî wê, zincîreya nû ya Koron-
ayê “Omicron” li Afrîkaya Başûr hat vedîtin û gelek wela-
tan rênimayên tund danîn ser geştkirinê, ev jî dê rê li ber
gelek wezîran bigire ku biçin Cenêvê. Zincîreya nû ya
Koronayê “Omicron” yekem car li Afrîkaya Başûr hate
dîtin û Rêxistina Tenduristiya Cîhanê ew wekî “metirîdar”
bi nav kir. Tê çaverêkirin 194 endamên Rêxistina Ten-
duristiya Cîhanê (WHO), hefteya bê peymanekê li ser
pandemîkê nîqaş bikin.                           rupelanu.com

Hat ragihandin ku şandeke
Meclîsa Sûriyeya Demokratîk
(MSD) ya bi serokatiya Îlham
Ehmed diçe Rûsyayê û bi Wezîrê
Derve yê Rûsyayê Sergey
Lavrov re dicive.

Hatiye zanîn ku babeta
sereke ya hevdîtinên MSDê li
Moskowê êrîşên Tirkiyê û komên
çekdar ên alîgirên wê li dijî
navçeyên Rojavayê Kurdistanê û

deverên deshilata wê ye û wê
daxwaz ji Rûsyayê bê kirin li ber
wan gef û êrîşan were girtin.

Herwiha  xaleke din a danûs-
tandinan jî navbeynkariya
Moskowê ye, di navbera MSDê û
hikûmeta Şamê de, daku
hevnêzîkirinek pêk bê.

Îlham Ehmed çend roj berê
gotibû, ku wan pêşniyareke Rûsî
derbarê derbasbûna 3 hezar

leşkerên hikûmeta Sûriyê ji bo
nav bajarê Kobaniyê red kiriye û
tê çaverêkirin, di vê serdanê de
şanda MSDê, nerînên Rûsyayê
derbarê wan mijaran de bibihîze.

Hêjayî gotinê ye, ev serdan di
demeke ku nûnerên Amerîkî bi
berpirsên Hêzên Sûriyeya
Demokratîk HSDê û Rêveberiya
Xweser re dicivin û sozên berde-
wamiya piştevaniyê ji bo aramiya
deverê didin pêk tê. Hevdem
çend roj berê bi mijara Sûriyê
civînek di navbera Rûsya û
Amerîkayê de, civînek hatibû
lidarxistin.

Lavrov di konferanseke roj-
namevanî de gotibû, ew amade
ne mafên Kurdan di destûra
Sûriyê de bicih bikin û divê Kurd
hest bikin ku ew beşek ji Sûriyê
ne. Herwiha Lavrov Amerîka bi
wê yekê tohmetbar kiribû ku ew
piştgiriya cudaxwaziya Kurdan ji
Sûriyê dike.             PeyamaKurd

Rêxistina Efûyê ya Nav ne -
teweyî (Amnesty) bang li serokên
welatên Konseya Ewropayê kir
ku li dijî Tirkiyeyê pêvajoya bin-
pêkirinê bidin destpêkirin. Herwi-
ha Amnesty got “Divê Konseya
Ewropayê ji bo Kavala çi ji destê
wê tê bike.”13'emîn Dadgeha
Cezayê Giran a Stenbolê di
rûniştina doza Geziyê ya tevlîbûyî
de biryara berdewamkirina girtina
parêzvanê navdar ê mafên
mirovan Osman Kavala da.Rêx-
istina Efûyê ya Navneteweyî piştî
biryarê daxuyaniyek da û ji
serokên welatên Konseya Ewro-
payê xwest ku di civîna xwe ya
roja Sêşemê ya li Strasboûrgê de
li dijî Tirkiyeyê pêvajoya binpêkir-
inê bidin destpêkirin.

Rêxistina Efûyê ya Navnetewî
di nameyek vekirî de ku îro piştî
nîvro hat weşandin, ji serokên
dewletan xwest ku piştî redkirina

Tirkiyê ji biryara mecbûrî ya
Dadgeha Mafên Mirovan a Ewro-
payê ya sala 2019an vê
prosedûra ku kêm tê bikar anîn
bikar bînin."Gefeke cidî li ser
yekparçeyiya sîstema mafên
mirovan a Ewropayê çê dike"Nils
Muižnieks, Dîrektorê Ofîsa
Herêmî yê Ewropayê yê Amnesty
Internationalê got “Hincetên
Tirkiyê yên ji bo ku Osman
Kavala ji girtîgehê dernexe dav-
etê rastê bi dawî bûn. Qebûlkiri-
na Tirkiyeyê ya ji bo bicihanîna
biryara mecbûrî ya AÎHM'ê bin-
pêkirina mafê azadiya şexsî ya
Kavala ye û li ser yekparçeyiya
pergala mafên mirovan a Ewro-
payê gefeke cidî çê dike.”Osman
Kavala zêdeyî 4 sal in li Girtîge-
ha Girtî ya Sîlîvriyê tê
girtin.Rûniştina “Doza Gezî” û
“Grûpa Çarşi” ku herdu di bin
banê yek dozê de hatine

komkirin îro 26ê Mijdara 2021an,
li Dadgeha 13emîn a Cezayê
Giran a Çaglayanê birêve çû.
Karsaz û Çalakvanê Tirk Osman
Kavala ku ji sala 2017an ve ji ber
“çalakiyên Parka Geziyê” li
girtîgeha Silivriyê girtî ye, wek
pêştir ragihandibû beşdarî dozê
nebû.Nils Muižnieks ragihand
“Ev doz dîmenek din a çewisand-
ina siyasî ya bênavber e ku AÎHM
Tirkiyê mehkum kiriye. Di
rewşeke wiha de ku welatek
erkên xwe yên li gorî Peymana
Mafên Mirovan a Ewropayê bi cih
nayîne de, Komîteya Wezîrên
Konseya Ewropayê divê bikevin
nava tevgerê û pêvajoya bin-
pêkirinê bidin destpêkirin.”Nils
Muižnieks wiha berdewam kir
“Divê Konseya Ewropayê û
welatên endamên wê ji bo
azadiya Osman Kavala çi ji destê
wan tê bikin.” rupelanu.com

Şanda MSDê ya bi seroktiya Îlham 
Ehmed wê li Moskowê bi Lavrov re bicive

Amnesty: Divê Konseya Ewropayê
ji bo Kavala çi ji destê wê tê bike 

Serokwezîr Mesrûr Barzanî pêşwazî li wezîra derve ya Sêwêdê Ann Linde kir
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Хаким просит Барзани помочь
сблизить иракские фракции

Иракский шиитский религиозный лидер и глава
"Движения национальной мудрости" Омар аль-
Хаким 17 ноября встретился с курдским лидером,
президентом "Демократической партии Курдиста-
на" (ДПК) Масудом Барзани, чтобы попросить его
о помощи в усилиях по объединению политиче-
ских фракций в поствыборном Ираке.

Днем ранее Хаким побывал в Дохуке, где он
присутствовал на "Ближневосточном форуме
мира и безопасности" в Американском универси-
тете Курдистана.

Во время встречи с Масудом Барзани лидер
шиитов заявил, что ожидает, что глава ДПК сыг-
рает "центральную роль" и поможет Ираку
достичь политической стабильности.

Согласно пресс-релизу штаб-квартиры Барза-
ни, последние политические события и события в
области безопасности в Ираке, а также недавние
парламентские выборы были темами переговоров
Барзани и Хакима.                              kurdistan.ru

Альянс "Фатх" призывает 
отменить результаты выборов

Иракский альянс "Фатх", возглавляемый лидером
шиитского ополчения Хади аль-Амери, потребовал
аннулировать результаты парламентских выборов,
состоявшихся в октябре. Как заявил Махмуд Рубайи,
пресс-секретарь движения "Право", связанного с
ополчением "Асаиб Ахль аль-Хак", альянс "Фатх"
официально обратился в Федеральный верховный
суд Ирака с требованием дисквалифицировать весь
избирательный процесс.

По словам чиновника, были представлены доку-
менты, чтобы использовать их в качестве доказа-
тельств и поддержать апелляцию. Шиитская фрак-
ция также обратилась в Федеральный верховный
суд с просьбой отложить объявление подтвер-
жденных результатов выборов до завершения рас-
смотрения всех апелляций.

10 октября Ирак провел внеочередные все-
общие выборы в 329-местный парламент станы, на
которых шиитские группировки, близкие к поддер-
живаемым Ираном ополчениям, показали очень
низкие результаты.

Это вызвало новую волну протестов со сторо-
ны сторонников ополченцев, переросшую в наси-
лие: один человек погиб и сотни были ранены во
время попытки штурма укрепленной "Зеленой
зоны" Багдада, где расположены главные прави-
тельственные здания и иностранные дипломати-
ческие миссии.

Проигравшие шиитские группировки обвиняют
посла Организации Объединенных Наций и пред-
ставителей западных стран в мошенничестве и под-
тасовке результатов голосования. kurdistan.ru

Не смотря на уничтожение
так называемого "халифата"
"Исламского государства" (ИГ),
Ираку предстоит пройти долгий
путь для создания безопасно-
сти и устранения коренных
причин, которые привели к
появлению террористической
группировки. Об этом, высту-
пая на "Ближневосточном
форуме мира и безопасности",
заявил президент Курдистана
Нечирван Барзани.

"Ближневосточный форум
мира и безопасности" начался
16 ноября в Американском уни-
верситете Курдистана в Дохуке.
В нем участвуют многие высо-
копоставленные курдские и
иракские официальные лица, а
также иностранные дипломаты.

"Мир и устойчивая стабиль-
ность - это то, что нам больше
всего нужно в этом регионе.
Ближний Восток в частности и
мир в целом переживают кри-
тическую фазу. Содействие
миру и стабильности - это
огромная задача и коллектив-
ная ответственность", - сказал
президент Курдистана, под-
черкнув, что безопасность не
ограничивается искоренением
экстремизма и прекращением
войн, это более широкая кон-
цепция, включающая все

сферы жизни, включая воду и
энергию.

"Например, водная и энер-
гетическая безопасность
между Ираком, Ираном, Турци-
ей и Сирией имеет большое
значение… Даже когда нет
войны, все еще возможно, что
некоторые другие проблемы
превратятся в угрозы и вызо-
вут панику среди людей. В
нынешней ситуации пандемия
и ее последствия являются
примером [такой ситуации]".

Курдский президент также
объяснил, что каждая нация
должна пройти через три
этапа, чтобы пережить войну и
ее последствия: прекращение
войны, укрепление доверия
между конфликтующими сто-

ронами и устранение причин
войны.

Барзани отметил, что Ирак
сейчас находится в фазе, тре-
бующей усилий по устранению
коренных причин терроризма
после того, как он успешно
победил так называемый
"халифат" ИГ.

"Мы победили [террористи-
ческую] организацию с помо-
щью пешмерга и иракских сил,
региональных союзников и
Международной коалиции.
Эта победа является послани-
ем: для обеспечения устойчи-
вой безопасности необходимы
совместные усилия. Когда
воцарится мир, мы все будем
победителями", - сказал Бар-
зани.                    kurdistan.ru

Более ста мигрантов планируют вылететь в
четверг из Белоруссии в Ирак вывозным рей-
сом, сообщил РИА Новости в среду источник,
знакомый с организацией спецрейса.

"Завтра запланирован эвакуационный рейс в
Ирак", - сказал собеседник агентства. По его
словам, иностранные граждане уже прибывают
в аэропорт Минска, часть ожидает рейса в тран-
зитной зоне.

Он добавил, что вылета в четверг в Ирак
ожидает группа мигрантов "точно более ста
человек".

В свою очередь в аэропорту Минска РИА
Новости подтвердили, что запланировано
выполнение в четверг вывозного рейса в Ирак.
"Иностранные граждане находятся в аэропорту
Минска и ожидают вывозной рейс в Ирак, кото-
рый запланирован на завтра. Численность пас-
сажиров, время прилета лучше уточнить в
посольстве Ирака или представительстве

"Иракских авиалиний" в Белоруссии", - расска-
зал сотрудник аэропорта.

Ранее, 18 ноября, иракская авиакомпании
выполнила рейс по вывозу из Белоруссии ирак-
ских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС
через республику. Самолет, который забрал
иракских граждан из Белоруссии, сначала при-
землился в Эрбиле, а затем в аэропорту ирак-
ской столицы - Багдаде. На борту было 430 миг-
рантов, порядка 390 вышли в Эрбиле, остав-
шиеся долетели до Багдада. kurdistan.ru

Высшая Независимая Избирательная комис-
сия Ирака (IHEC) начала ручной пересчет бюл-
летеней на 217 избирательных участках в
северной провинции Ниневия.

В прошлый вторник и среду комиссия завер-
шила ручной пересчет бюллетеней на 62 участ-
ках в провинции Ди Кар, 94 участках в Мусанне,
31 участке в Наджафе и 184 в Багдаде.

10 октября в Ираке прошли пятые парла-
ментские выборы, на которых "Движение садри-
стов", возглавляемое шиитским религиозным
лидером Муктадой ас-Садром, одержало побе-

ду, получив 73 места.
Результаты выборов подверглись критике со

стороны проигравших поддерживаемых Ираном
шиитских фракций, которые обвинили избира-
тельную комиссию в мошенничестве. 

ООН охарактеризовала голосование как дей-
ствительное и заслуживающее доверие.

После подачи сотен апелляций избиратель-
ная комиссия решила вручную пересчитать бюл-
летени на сотнях избирательных участках, после
чего окончательные результаты будут представ-
лены в Федеральный суд Ирака. kurdistan.ru

Президент Курдистана: Ираку предстоит долгий
путь к устранению коренных причин терроризма

Более ста мигрантов планируют вылететь
в четверг из Белоруссии в Ирак

Избирательная комиссия Ирака начинает ручной
пересчет голосов на 217 участках Ниневии
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Премьер-министр Барзани призывает
к коллективным усилиям, чтобы
остановить контрабандистов,
в и н о в н ы х  в  г и б е л и  л ю д е й

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур
Барзани выразил сожаление по поводу гибели 27 миг-
рантов в проливе Ла-Манш, и призвал к коллективной
работе, чтобы остановить контрабандистов, которые
"отправляют людей на смерть".

"Я глубоко опечален трагической гибелью 27 ни в
чем не повинных людей в проливе Ла-Манш прошлой
ночью. Некоторые из жертв оказались курдами. Мы
работаем над установлением их личности. Мы дума-
ем об их семьях", - написал премьер-министр в Twit-
ter. "Это мощное напоминание об опасностях неле-
гальной миграции и о контрабандистах, которые
отправляют людей на смерть. Мы должны действо-
вать сообща, чтобы остановить их".

Сегодня французские власти заявили, что боль-
шинство мигрантов, погибших в среду после того, как
их лодка перевернулась в Ла-Манше недалеко от
Кале, были курдами из Ирака и Ирана.

Прокуратура Лилля подтвердила, что в результате
стихийного бедствия погибли 17 мужчин, 7 женщин и
3 подростка - два мальчика и девочка. По сообщению
"Guardian", прокурор Лилля начал уголовное рассле-
дование. Четыре человека, подозреваемые в "непо-
средственном участии" в попытке перехода через гра-
ницу, были арестованы в среду, а пятый - задержан
рано утром в четверг, 25 ноября.                kurdistan.ru

Власти Курдистана получили
700 заявлений о добровольном
возвращении мигрантов из Беларуси

Около 700 заявлений о добровольном возвращении
мигрантов, застрявших в Беларуси, были получены Регио-
нальным правительством Курдистана (КРГ). Об этом 24
ноября сообщил пресс-секретарь КРГ Джутияр Адиль.

"700 иммигрантов зарегистрировали свои имена для
добровольного возвращения в Курдистан", - сказал
пресс-секретарь на пресс-конференции, состоявшейся
после заседания кабинета министров в среду.

Он также отметил, что КРГ продолжает сотрудничать
с федеральным правительством Ирака, европейскими
странами и различными организациями, чтобы решить
проблему мигрантов, застрявших на границе между
Беларусью и Польшей.

На еженедельном заседании Совета министров Кур-
дистана обсуждался в том числе вопрос курдских миг-
рантов на границах ЕС. Глава департамента внешних
связей КРГ представил отчет о положении мигрантов, и
об усилиях по разрешению миграционного кризиса и
возвращению людей в Курдистан.

На сегодня запланирован второй рейс из Минска в
Багдад, который доставит мигрантов, решивших вер-
нуться домой. Количество его пассажиров пока не
сообщается. Ранее, 18 ноября, иракская авиакомпания
вывезла 430 мигрантов. kurdistan.ru

Курдский лидер, президент
"Демократической партии Кур-
дистана" (ДПК) Масуд Барзани
20 ноября принял главу Офиса
связи Европейского Союза в
Эрбиле Мари Парет, чтобы
обсудить в том числе октябрь-
ские парламентские выборы.

"Президент Барзани высоко
оценил роль Организации Объ-
единенных Наций и Европей-
ского Союза в оказании помо-
щи и наблюдении за выбора-
ми", - говорится в отчете о
встрече, опубликованном
штаб-квартирой Барзани.

В ходе встречи Парет назва-
ла прошедшие парламентские
выборы "образцовыми". Сторо-
ны также обсудили продолжаю-
щуюся войну с терроризмом,
текущую ситуацию в Сирии и
последние политические собы-
тия в Ираке. 10 октября Ирак
провел свои долгожданные
всеобщие выборы, чтобы опре-
делить состав 329-местного
парламента, влияющего на
политический ландшафт стра-
ны и избирающего следующее
иракское правительство. 

Согласно официальным
неподтвержденным результатам
избирательной комиссии, партия
Барзани получила 33 места в
законодательном органе, сохра-
нив свои позиции в качестве
крупнейшей курдской политиче-
ской партии.            kurdistan.ru

После первого эвакуацион-
ного рейса из Беларуси в
Эрбиль, совершенного в про-
шлый четверг, еще почти 500
мигрантов зарегистрировались
для добровольного возвраще-
ния домой. Об этом сообщил
глава департамента иностран-
ных дел Курдистана Сафин
Дизайи.

Считается, что несколько
тысяч курдов находятся среди
множества мигрантов, которые
на несколько недель застряли в
Беларуси, надеясь, что их при-
мет Европейский Союз, кото-
рый рассматривает новую
волну мигрантов как "гибрид-
ную атаку" Беларуси против ЕС.

"Всего за последние дни
вернулся 431 мигрант… По
последним данным, получен-
ным из посольства Ирака в
Москве, в Минск была отправ-
лена еще одна группа и было
зарегистрировано еще почти
500 человек", - сообщил Диза-
йи курдской службе "Голоса
Америки".

По словам курдского чинов-
ника, во время недавней
встречи с немецким мини-

стром в рамках "Манамского
диалога" в Бахрейне сообще-
ния о том, что Берлин планиру-
ет принять 2000 мигрантов,
застрявших в Беларуси, были
опровергнуты.

Что касается усилий по
содействию добровольному
возвращению мигрантов,
Дизайи сказал, что власти Кур-
дистана подтвердили свое
намерение тесно сотрудничать
с Багдадом по этому вопросу
во время встречи с министром
иностранных дел Ирака Фуа-
дом Хусейном в кулуарах
"Манамского диалога".

На прошлой неделе Регио-

нальное правительство Курди-
стана (КРГ) заявило, что курд-
ские мигранты стали жертвами
сетей незаконного ввоза и тор-
говли людьми.

"КРГ приложило все усилия,
чтобы помочь добровольной
репатриации тех, кто застрял на
границе Беларуси и Польши, и
считает своим долгом способ-
ствовать их возвращению", -
сказано в заявлении пресс-сек-
ретаря КРГ Джутияра Адиля.
Он также заявил, что в Курди-
стане арестованы несколько
человек, предположительно,
являющихся членами сети конт-
рабандистов. kurdistan.ru

Представитель Объединённого оперативно-
го командования Вооружённых сил Ирака гене-
рал-майор Тахсин аль-Хафаджи рассказал,
когда завершится вывод из страны иностран-
ных войск. Об этом сообщает агентство INA.

По словам генерал-майора, отвод иностран-

ных войск идёт по запланированному графику,
большая часть боевых частей покинула Ирак. В
стране остались только советники и те, кто
работал в области разведки, а также обучал и
консультировал.

"Оставшиеся иностранные силы — неболь-
шая часть — покинут страну в течение 15 дней,
за исключением тех, чья миссия связана с кон-
сультированием, предоставлением информа-
ции и поддержкой иракских сил безопасности",
— отметил аль-Хафаджи. По словам генерала,
иностранных военных баз на территории Ирака
не осталось, "за исключением незначительного
иностранного присутствуя на базе в Айн-эль-
Асаде".                                            kurdistan.ru

Барзани благодарит ООН и ЕС за мониторинг
иракских парламентских выборов

Еще сотни мигрантов зарегистрировались
для возвращения из Минска в Курдистан

В Ираке назвали сроки завершения
вывода из страны иностранных войск
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Курдский лидер, президент
"Демократической партии Кур-
дистана" (ДПК) Масуд Барзани
14 ноября принял египетскую
дипломатическую делегацию
во главе с Валидом Мохамме-
дом Исмаилом, послом Египта
в Ираке.

Согласно пресс-релизу
штаб-квартиры Барзани, в ходе
встречи стороны обсудили
исторические отношения
между народами Курдистана и
Египта, выразив свою поддерж-
ку укреплению этих связей.

Они подчеркнули, что

Эрбиль и Каир могут и дальше
расширять свое культурное,
экономическое и академиче-
ское сотрудничество, которое
послужит взаимным интересам
двух стран.

"Гости высоко оценили Кур-
дистан за его культуру мирного
сосуществования, стабиль-
ность и прогресс, а также под-
черкнули вклад президента
Барзани в борьбу курдского
народа за свободу", - говорится
в пресс-релизе. 

Стороны также обсудили
последние политические
события и события в области
безопасности в Ираке и во
всем регионе, включая
сохраняющуюся угрозу тер-
роризма.            kurdistan.ru

И Беларусь, и Польша
совершили "серьезные" нару-
шения прав человека на своей
границе, где застряли тысячи
мигрантов, говорится в
сообщении "Human Rights
Watch", опубликованном в
среду, 24 ноября.

Правительства двух стран
"обязаны предотвращать даль-
нейшие смертельные случаи,
обеспечивая регулярный гума-
нитарный доступ к людям,
застрявшим в приграничной
зоне", говорится в сообщении
правозащитников, которое
цитирует "AFP".

Интервью, проведенные
исследователями HRW с 19
людьми, показали, что некото-
рые из мигрантов "были отбро-
шены, иногда жестоко, польски-
ми пограничниками".

Доклад HRW подчеркивает,
что эти действия "нарушают
право на убежище в соответ-
ствии с законодательством
ЕС", и призывает ЕС "начать

проявлять солидарность с
жертвами на границе с обеих
сторон, которые страдают и
умирают".

По словам исследователей,
"насилие, бесчеловечное или
унижающее достоинство обра-

щение и принуждение" со сто-
роны белорусских погранични-
ков были "обычным явлением",
и такое обращение "в некото-
рых случаях может представ-
лять собой пытку в нарушение
международно-правовых обя-

зательств Беларуси".
Доклад HRW обвиняет

польских пограничников в том,
что они отделили некоторых
мигрантов от членов их семей,
в том числе родителей от
детей, доставив нуждающихся
в медицинской помощи в боль-
ницу, а остальных отправив
обратно в Беларусь.

HRW призвал обе страны
прекратить взаимное выталки-
вание мигрантов "и предоста-
вить независимым наблюдате-
лям, в том числе журналистам
и правозащитникам, доступ в
ограниченные в настоящее
время приграничные районы".

Среди мигрантов, застряв-

ших на границе Беларуси и
Польши, тысячи курдов из Ирака
и Ирана. Они пытаются пересечь
польскую границу и добраться
до других европейских стран
несмотря на то, что ЕС отвергает
их прием.                  kurdistan.ru

Министр иностранных дел
Швеции и президент Курдистана
встретились в Эрбиле

22 ноября президент Иракского Курдистана Нечирван Барза-
ни принял министра иностранных дел Швеции Анн Линде, кото-
рая прибыла в Эрбиль в понедельник вечером, чтобы встретить-
ся с высокопоставленными курдскими официальными лицами.

Линде вылетела в Эрбиль из столицы Ирака, Багдада, где
встретилась с высокопоставленными иракскими официальными
лицами для обсуждения двусторонних отношений.

Как сообщает сайт курдского президента, последние события
в Ираке, итоги парламентских выборов 10 октября, связи Швеции
с Ираком и Курдистаном, инвестиционные возможности в Курди-
стане, положение ВПЛ и беженцев в регионе, а также другие
вопросы, представляющие общие интересы, были темой разго-
вора между Барзани и Линде.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения усилий
"по улучшению условий жизни женщин в Ираке и Курдистане", и
помощи в обеспечении того, чтобы они "играли более активную
роль и больше участвовали в политическом процессе".

Они также подчеркнули важность прав человека, свободы
выражения мнений, демократии и независимой судебной
системы.

В ходе встречи высокопоставленные чиновники также обсуж-
дали связи Эрбиля и Багдада, отношения Курдистана с соседни-
ми странами и привлечение к ответственности членов "Ислам-
ского государства" (ИГ).                                           Kurdistan.Ru

МВД Ирака объявило о 
ликвидации сети хакеров

Иракские силы без-
опасности ликвидирова-
ли "самую опасную"
сеть, обвиняемую в
шпионаже и онлайн-
пиратстве.

Как сообщается в
официальном заявлении
от 24 ноября, сеть,
состоящая из пяти участников, была обнаружена и арестована в
ходе одновременных операций разведки и сил безопасности на
юге Салахаддина и в священном шиитском городе Кербела.

"Отрядам безопасности удалось после нескольких дней
наблюдения захватить сеть хакеров, состоящую из 5 человек,
которые считаются одной из самых опасных шпионских и пират-
ских сетей в Ираке", - говорится в заявлении МВД Ирака.

Сообщается, что задержанные признались, что прошли спе-
циальную подготовку "за пределами Ирака" и планировали атаку
на базу данных органов государственной безопасности с целью
похищения информации.  kurdistan.ru

Масуд Барзани и посол Египта обсудили
исторические связи Эрбиля и Каира

HRW: Беларусь и Польша нарушают
права человека на границе
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