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Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev “2011-2013-cü illərdə Bakı
şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqti-
sadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın
Əlavə Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 4 may tarixli 1490 nömrəli Sərən-
camı ilə təsdiq edilmiş “2011-2013-cü
illərdə Bakı şəhərinin və onun
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair
Dövlət Proqramı”nda dəyişikliklər edilməsi
haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda deyilir:
"Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndi-
ni rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2011-ci il 4 may tarixli
1490 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və
onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı-
na dair Dövlət Proqramı”na müvafiq olaraq
Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin
inkişafının sürətləndirilməsi, əhaliyə
göstərilən kommunal xidmətlərin həcminin
və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, əhalinin
həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi
istiqamətində uğurla həyata keçirilən
sosial və mühəndis infrastruktur layi-
hələrinin, abadlıq və quruculuq işlərinin
miqyasının genişləndirilməsi məqsədilə
qərara alıram:

1. “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin
və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın Əlavə
Tədbirlər Planı” (bundan sonra – Əlavə
Tədbirlər Planı) təsdiq edilsin (əlavə
olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2011-ci il 4 may tarixli 1490 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2011-2013-
cü illərdə Bakı şəhərinin və onun
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair
Dövlət Proqramı” çərçivəsində həyata
keçiriləcək Tədbirlər Planı”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:

2.1. 2.1.21-ci yarımbəndin “İcraçılar”
sütununda “Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi” sözləri “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi”,
“Azərsu” ASC, Dövlət Neft Şirkəti,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
Rayon İcra Hakimiyyəti” sözləri ilə əvəz
edilsin və “Tədbirin adı” sütunu aşağıdakı
redaksiyada verilsin:

“Böyükşor və Xocasən göllərinə məişət
tullantı, texniki və s. sularının axıdıl-
masının qarşısının alınması məqsədilə
tədbirlərin görülməsi, ekoloji
vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması və meşə
zolaqlarının, parkların salınması”;

2.2. 2.1.22-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütunundan “Böyükşor və” sözləri
çıxarılsın, “göllərin qurudulması və həmin
ərazilərin” sözləri “gölün qurudulması və
həmin gölə məişət tullantı sularının axıdıl-
masının qarşısının alınması məqsədilə
tədbirlərin görülməsi, ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması və meşə zolağının,
parkın salınması” sözləri ilə, “İcraçılar”
sütununda isə “Dövlət Neft Şirkəti” sözləri
“İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, “Azərsu” ASC,
Rayon İcra Hakimiyyəti” sözləri ilə əvəz
edilsin;

2.3. 2.1.23-cü yarımbəndin “İcra müd-
dəti” sütununda “2011” rəqəmləri “2011-
2012” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və “Təd-
birin adı” sütunu aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

“Binəqədi qəsəbəsində Bakı şəhəri
Baytarlıq İdarəsi üçün 2 mərtəbəli inzibati
binanın və baytarlıq məntəqəsinin tikintisi”;

2.4. 2.1.32-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “əsaslı təmiri” sözlərindən
əvvəl “bərpa-gücləndirilməsi və” sözləri
əlavə edilsin.

2.5. 2.1.56-cı yarımbəndin “İcra müd-
dəti” sütununda “2011” rəqəmləri “2011-
2013” rəqəmləri ilə, “Tədbirin adı” sütunun-
da “bağçasının əsaslı təmiri” sözləri
“bağçası üçün yeni binanın tikintisi” sözləri
ilə əvəz edilsin;

2.6. 2.1.59 və 2.1.67-ci yarımbəndlərin
“Tədbirin adı” sütunlarında “uşaq
bağçasının əsaslı təmiri” sözləri “uşaq
bağçası üçün yeni binanın tikintisi” sözləri
ilə əvəz edilsin.

2.7. 2.2.54-cü yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “əsaslı təmiri, 10 əlavə sinif
otağının” sözləri “köhnə korpusunun
sökülərək 440 şagird yerlik yeni korpusun”
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8. 2.2.76-cı yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “təmiri, avadanlıq və inven-
tarla təchiz olunması” sözləri “tikintisi”
sözləri ilə, “İcra müddəti” sütununda “2011”

rəqəmləri “2011-2012” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin;

2.9. 2.2.78-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “təmiri, avadanlıq və inven-
tarla təchiz olunması” sözləri “tikintisi”
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.10. 2.3.22-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “əsaslı təmiri” sözlərindən
əvvəl “bərpa-gücləndirilməsi və” sözləri
əlavə edilsin.

2.11. 2.3.31-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “əsaslı təmiri” sözlərindən
əvvəl “bərpa-gücləndirilməsi və” sözləri
əlavə edilsin.

2.12. 2.3.37-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “məktəbin əsaslı təmiri və
30 əlavə sinif otağının” sözləri “məktəb
üçün 1176 şagird yerlik yeni binanın”
sözləri ilə, “İcra müddəti” sütununda “2012”
rəqəmləri “2013” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.13. 2.4.41-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “göllərin qurudulması”
sözləri “göllərə məişət tullantı, texniki və s.
sularının axıdılmasının qarşısının alınması
məqsədilə tədbirlərin görülməsi, ekoloji
vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması və meşə
zolaqlarının, parkların salınması” sözləri ilə
əvəz edilsin, “İcraçılar” sütununda “Dövlət
Neft Şirkəti, Rayon İcra Hakimiyyəti”
sözləri “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, “Azərsu”
ASC, Dövlət Neft Şirkəti, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Rayon İcra
Hakimiyyəti,” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.14. 2.4.68-ci və 2.4.69-cu yarım-
bəndlərin “Tədbirin adı” sütunlarında
“əsaslı təmiri” sözləri “sökülərək yenidən
tikintisi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.15. 2.4.79-cu yarımbəndin “İcra müd-
dəti” sütununda “2012” rəqəmləri “2012-

2013” rəqəmləri ilə, “İcraçılar” sütununda
“Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” sözləri
“Nəqliyyat Nazirliyi, Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” QSC” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.16. 2.6.29-cu və 2.6.31-ci yarım-
bəndlərin “Tədbirin adı” sütunlarında
“bağçasının əsaslı təmiri” sözləri “bağçası
üçün yeni binanın tikintisi” sözləri ilə, “İcra
müddəti” sütunlarında “2011” rəqəmləri
“2011-2013” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.17. 2.6.32-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “əsaslı təmiri” sözlərindən
əvvəl “bərpa-gücləndirilməsi və” sözləri
əlavə edilsin.

2.18. Aşağıdakı məzmunda 2.6.42-ci
yarımbənd əlavə edilsin:

Səhiyyə sahəsi
2.6.42.
B.Ə.Eyvazov adına Elmi-Tədqiqat

Hematologiya və Transfuziologiya İnstitu-
tunun təmiri, avadanlıqlarla və inventarla
təchiz olunması

2012-2013
Səhiyyə Nazirliyi,
Rayon İcra
Hakimiyyəti
2.19. 2.8.43-cü yarımbəndin “Tədbirin

adı” sütununda “göllərin qurudulması”
sözləri “göllərə məişət tullantı, texniki və s.
sularının axıdılmasının qarşısının alınması
məqsədilə tədbirlərin görülməsi, ekoloji
vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması və meşə
zolaqlarının, parkların salınması” sözləri ilə
əvəz olunsun, “İcraçılar” sütununda
“Dövlət Neft Şirkəti” sözlərindən əvvəl “İqti-
sadi İnkişaf Nazirliyi, “Azərsu” ASC,”
sözləri əlavə edilsin;

2.20. 2.8.94-cü yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “bağçasının əsaslı təmiri”
sözləri “bağçası üçün yeni binanın tikintisi”
sözləri ilə, “İcra müddəti” sütununda “2011”
rəqəmləri “2011-2013” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin;

2.21. 2.8.111-ci yarımbəndin “İcra müd-
dəti” sütununda “2011” rəqəmləri “2012-
2013” rəqəmləri ilə, “İcraçılar” sütununda
“Dövlət Neft Şirkəti” sözləri “Fövqəladə
Hallar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.22. 2.8.119-cu yarımbəndin
“İcraçılar” sütunundan “Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,” sözləri çıxarıl-
sın;

2.23. 2.10.39-cu yarımbəndin “Tədbirin

adı” sütununda “ gölü ətrafı ərazilərində
neft tullantılarının təmizlənməsi, müvafiq
torpaq işlərinin görülməsi, su mənbələrini
müəyyənləşdirməklə, suvarma sisteminin
qurulması və ərazinin yaşıllaşdırılması”
sözləri “gölünə məişət tullantı, texniki və s.
sularının axıdılmasının qarşısının alınması
məqsədilə tədbirlərin görülməsi, ekoloji
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və meşə
zolağının, parkın salınması” sözləri ilə,
“İcraçılar” sütununda “Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi” sözləri “İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Rayon İcra
Hakimiyyəti” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.24. 2.10.41-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “gölünün ekoloji vəziyyə-
tinin yaxşılaşdırılması üzrə layihənin hazır-
lanması” sözləri “gölünə məişət tullantı,
texniki və s. sularının axıdılmasının
qarşısının alınması məqsədilə tədbirlərin
görülməsi, ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması və meşə zolağının,
parkın salınması” sözləri ilə, “İcra müddəti”
sütununda “2011” rəqəmləri “2011-2013”
rəqəmləri ilə, “İcraçılar” sütununda isə
“Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi”
sözləri “İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, “Azərsu”
ASC, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyi, Rayon İcra Hakimiyyəti” sözləri ilə
əvəz edilsin;

2.25. 2.10.52-ci yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “əsaslı təmiri” sözlərindən
əvvəl “bərpa-gücləndirilməsi və” sözləri
əlavə edilsin.

2.26. 2.11.19-cu yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “əsaslı təmiri” sözlərindən
əvvəl “bərpa-gücləndirilməsi və” sözləri
əlavə edilsin.

2.27. 2.11.49-cu yarımbəndin “Tədbirin
adı” sütununda “stansiyasının” sözü “stan-
siyası və uşaq poliklinikasının” sözləri ilə,
“İcra müddəti” sütununda “2012” rəqəmləri
“2012-2013” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

2.28. 2.1.72-ci, 2.11.16-cı və 2.11.50-ci
yarımbəndlər ləğv edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti:

3.1. müvafiq mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə Əlavə
Tədbirlər Planının icrasını təmin edən
zəruri tədbirlər görsün;

3.2. Azərbaycan Respublikasının İqti-
sadi İnkişaf Nazirliyi və Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə bir-
likdə Əlavə Tədbirlər Planında 2013-cü il
üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin Dövlət
İnvestisiya Proqramı tərtib edilərkən
nəzərə alınmasını təmin etsin;

3.3. bu Sərəncamdan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi:

4.1. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə bir-
likdə Əlavə Tədbirlər Planında nəzərdə
tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini
əlaqələndirsin;

4.2. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2011-ci il 4 may tarixli 1490 nöm-
rəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2011-
2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair
Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan təd-
birlərin icrasının gedişi barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim
edilən məlumatlarla birgə bu Sərəncamın
icrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər barədə
hesabat versin".                           milli.az

Bakı və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair
Dövlət Proqramının Əlavə Tədbirlər Planı təsdiq edilib
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Müasir Azərbaycan elmində
akademik Ramiz Mehdiyevin
azərbaycançılığı dərin, elmi-fəlsəfi
tədqiqindən bəhs etmişdir. AMEA-nın
müxbir üzvü Səlahəddin Xəlilov da
azərbaycançılığı fəlsəfi cəhətdən
tədqiq edən tədqiqatçılardan biridir.
S.Xəlilovun "Fəlsəfədən siyasətə",
"Lider. Dövlət. Cəmiyyət", "Heydər
Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi"
əsərlərində azərbaycançılıq hərtərəfli,
sistemli araşdırılmışdır. 

Müasir Azərbaycan elmində
akademik Ramiz Mehdiyevin
azərbaycançılığı dərin, elmi-fəlsəfi
tədqiqindən bəhs etmişdir. AMEA-nın
müxbir üzvü Səlahəddin Xəlilov da
azərbaycançılığı fəlsəfi cəhətdən
tədqiq edən tədqiqatçılardan biridir.
S.Xəlilovun "Fəlsəfədən siyasətə",
"Lider. Dövlət. Cəmiyyət", "Heydər
Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi"
əsərlərində azərbaycançılıq hərtərəfli,
sistemli araşdırılmışdır. 

S.Xəlilov "Lider. Dövlət. Cəmiyyət"
əsərində "Heydər Əliyev və milli
ideologiya" bölməsində ideologiya və
dövlətçilik, ideologiya, fəlsəfə hüquq,
din, millət, milli ideologiyamızın -
azərbaycançılıq ideologiyasının
dövlətçilik ideologiyasına
çevrilməsində Ulu Öndər Heydər
Əliyevin müstəsna xidmətlərini qeyd
etmişdir: "Heç bir dövlət başçısı, heç
bir siyasi lider və hətta heç bir millətçi
ziyalı dövlət quruculuğu və idarəçiliyi
ilə yanaşı, milli ideologiyanın əsas
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi,
bu sahədə yeni mükəmməl elmi
konsepsiyanın yaradılması və onun
həyata keçirilməsi sahəsində Heydər
Əliyev qədər şəxsi əzmkarlıq
göstərməmişdir". 

S.Xəlilov göstərir ki, Ulu Öndər
Heydər Əliyev milli ideologiyanı milli
dövlətçilik və milli-mənəvi dəyərlərlə
vəhdətdə götürürdü. S.Xəlilovun geniş

və əhatəli tutumu ilə fərqlənən
əsərlərindən biri "Heydər Əliyev və
azərbaycançılıq məfkurəsi" kitabıdır.
Kitab Heydər Əliyevin ideyaları
əsasında formalaşan müasir
azərbaycançılıq təliminin elmi-nəzəri
və ideoloji bir sistem kimi şərhinə həsr
olunmuşdur. Müəllif Ulu Öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından
sonra Azərbaycanda formalaşmağa
başlayan milli inkişaf strategiyasının
ideya-siyasi əsaslarını təhlil edir,
azərbaycançılıq ideyasının birləşdirici
rolunu elmi cəhətdən araşdırır.

Sona xanım Vəliyeva yazır:
"Əsərin başlıca ideyası bundan
ibarətdir ki, bəşəri dəyərlərin
qiymətləndirmə meyarlarının milli
sədləri aşdığı qloballaşma şəraitində
bir millətin məfkurəsi olmaq etibarilə
yalnız Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının, Azərbaycan
dövlətinin deyil, bütün dünyada
yaşayan azərbaycanlıların, habelə, bir
neçə nəsil Azərbaycanda yaşamış və
buranı öz Vətəni sayan digər etnik və
milli azlıqların maraqlarını ifadə edən
müasir azərbaycançılıq
konsepsiyasını müstəqil dövlətimizin
strateji inkişaf xətti kimi ilk dəfə
Heydər Əliyev irəli sürmüşdür.

Əsərdə azərbaycançılığın əsasları
kimi söhbət təkcə milli dildən, dindən,
adət-ənənədən, mədəni-mənəvi
dəyərlərdən, habelə, bu dəyərlərin
rəsmi dövlət fərmanları ilə təsbit
olunmasından getmir. Müəllifin
mövqeyi belədir ki, bu milli sərvətlərin
ayrı-ayrılıqda öyrənilməsi,
dəyərləndirilməsi, sadəcə, qorunub-
saxlanması azdır, bu dəyərlər ictimai
miqyasda, Vətən miqyasında məhz
dinamik bir proses kimi, ictimai
varlığımızın ayrılmaz tərkib hissəsi
kimi saxlanılmalı və inkişaf
etdirilməlidir".

S.Xəlilovun fikrincə, əsas vəzifə

problemə təkcə milli-etnik müstəvidə
deyil, həm də ictimai-siyasi müstəvidə
baxmaq, milli-mənəvi dəyərləri yeni
qurulan cəmiyyətin bilavasitə
strukturuna daxil etmək, milli şüurla
dövlətçilik şüurunu birləşdirməkdir.

S.Xəlilovun kitabında Ulu Öndər
Heydər Əliyevin ana dili, milli-mənəvi
dəyərlərimiz və mədəniyyətimizlə
bağlı fikirləri əsasında dünya
azərbaycanlıları və azərbaycançılıq
ideyası, vahid milli-mənəvi məkan,
milli-etnik və milli-siyasi özünüdərk,
azərbaycançılıq və milli ziyalılıq,
azərbaycançılıq və milli-fəlsəfi fikir,
milli mənəviyyat və dövlətçilik, milli-
mənəvi dəyərlər və müasirlik kimi
aktual problemlər üzrə geniş fəlsəfi
təhlil aparılmışdır.

Müəllif azərbaycançılığın elmi
aparatının özünəməxsus strukturunu
açmış, milli mündəricədən çıxaraq,
millilik və ümumbəşəriliyin

vəhdətindən çıxış edən bir məfkurə
kimi onu formalaşdıran amilləri
göstərmişdir. Həmin komponentlər
bunlardır: 1) Azarbaycanın milli-etnik
gerçəkliyi; 2) dilimiz; 3) islam dini; 4)
milli mənşəyin həyat tərzində,
məişətdə, mərasimlərdə saxlanılan
ümumi əlaməti olan etnoqrafiya; 5)
toponimika; 6) arxeologiya və maddi
mədəniyyət nümunələri; 7) milli-
mənəvi mədəniyyət.

Hər hansı bir xalqın milli kimlik
məsələsi təkcə onun dili, dini, adət-
ənənələri ilə müəyyən olunmur. Millət
kimi formalaşmağın bir şərti də
spesifik dünyagörüşü və milli-fəlsəfi
fikrdir. Bir sıra xalqlar böyük fəlsəfi
təlimlər yaratmaqla dünyaya elmi
baxışın milli modellərini işləyib
hazırlamış və bunu bütün başqa
xalqlara qəbul etdirməyə nail ola
bilmişlər. Antik fəlsəfənin, XVIII əsr
fransız maarifçi fəlsəfəsinin, klassik
alman fəlsəfəsinin tək öz xalqlarına
deyil, bütövlükdə, Avropaya, hətta
bütün dünya xalqlarının elmi
dünyagörüşünə böyük təsiri olmuşdur.

Səlahəddin Xəlilovun "Heydər
Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi"
əsəri haqqında akademik Budaq
Budaqov yazır: "Professor Səlahəddin
Xəlilovun "Heydər Əliyev və
azərbaycançılıq məfkurəsi" kitabı
azərbaycançılığın inteqrativ
məzmununun açılmasına, türk
mənşəli "xalqlarla yanaşı tat, talış,
kürd və s. etnik mənşəli qrupların da
azərbaycançılığın formalaşmasında
iştirak etməsinin əsaslandırılmasına
həsr olunub. Bu əsər Azərbaycanın
bütövlüyünü, respublikamızda
yaşayan bütün xalqların sarsılmaz
birliyini təcəssüm etdirməklə yanaşı,
bu sahədə yazılmış ilk elmi-fəlsəfi
monoqrafiyadır". Müəllif göstərir ki,
Azərbaycan Respublikasının

Konstitusiyasında dövlət dilinin
Azərbaycan dili kimi təsbit olunması
da təsadüfi deyil. Azərbaycan dili
ölkəmizdə yaşayan yerli xalqların
böyük əksəriyyəti tərəfindən qəbul
olunduğuna və burada hər hansı bir
etnosun adına üstünlük verilmədiyinə
görə birləşdirici səciyyə daşıyır.

S.Xəlilovun kitabında Azərbaycan
dilinin inteqrativ mövqeyi ilə yanaşı,
həm də islam dininin bütün etnik
qruplar üçün oynadığı rola geniş yer
verilib. Kitabda vahid mədəni-mənəvi
məkan konsepsiyası işlənib
hazırlanıb. Bütün bunlar
azərbaycançılığın məhz inteqrativ bir
təlim olduğunu əsaslandırmaq
üçündür. Bu məqsədlə müəllif dünya
təcrübəsini nəzərə almış və milliliyin
elmi-fəlsəfi qaynaqlarının
araşdırılmasına geniş yer vermişdir.
Akademik Budaq Budaqov
S.Xəlilovun digər əsərlərində də

azərbaycançılıq ideyalarına geniş yer
verildiyini, "Cavid və Cabbarlı.
Müxtəlifliyin vəhdəti" kitabında hər iki
müəllifin yaradıcılığına məhz
azərbaycançılıq kontekstində qiymət
verildiyini göstərir."

S.Xəlilovun "Heydər Əliyev və
azərbaycançılıq məfkurəsi" kitabına
yazdığı ön sözdə akademik
R.Mehdiyev azərbaycançılığın
mövcudluğunun iki mühüm şərtini və
çərçivəsini göstərir və etiraf edir ki, bu
ideologiyanın ayrı-ayrı elementləri
ailələrdə, müxtəlif insan və
toplumların mənəvi aləmində yaşaya
bilir. Lakin əlbəttə ki,
azərbaycançılığın inkişafı onun yalnız
bir milli-etnik dəyər kimi dar
müstəvidə, bir etnosun içində deyil,
müstəqil dövlətin xüsusi himayəsi
altında ictimai-siyasi və mədəni
həyatın bütün sahələrində tətbiq
olunmasını tələb edir. Beləliklə,
R.Mehdiyev azərbaycançılığın yeni
dövrdə daha böyük inkişaf yoluna
keçəcəyini proqnozlaşdırır və bunu
dünya xəritəsində müstəqil və
suveren Azərbaycan dövlətinin
mövcudluğu ilə bağlayır. Bu nöqteyi-
nəzərdən azərbaycançılığa vahid,
bölünməz Azərbaycanı qoruyub-
saxlamaq və möhkəmləndirmək üçün
vasitə kimi baxan R.Mehdiyev yazır:
"Bu gün "azərbaycançılıq" milli
həyatın, konfessiyaların
harmoniyasının çoxəsrlik ənənəsi,
ölkədə yaşayan bütün millətlərin və
etnik qrupların qardaşlığı, qarşılıqlı
əlaqə və təsirinin tarixi, onların ümumi
taleyi və müstəqil Azərbaycanın
bütövlüyü uğrunda birgə
mübarizəsinin tarixi təcrübəsidir".

Vahid ÖMƏROV,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,

ses-news.az

Müasir Azərbaycan elmində
azərbaycançılığın tədqiqi 
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Hörmətli Aqil müəllim
Toxunduğunuz mövzu ilə
əlaqədar sizə bir neçə
sualımız var:

Görəsən xalq qəhrəmanı
Soltan bəyi Azərbaycandan
kim sürgün edib?

Erməni canilərinin-
Andronikin Dronun, Njdenin
quldur dəstələrini məhv edən
tarixi bir şəxsiyyətin qəbri
niyə hələdə Türkiyə
tərəfindən abad laş dı rıl ma -
yıb?
Seyid Əzim Şirvani Gəncədə

dünya poeziyasının Tanrısı Şeyx
Nizami Gəncəvinin dağılmış,
sahibsiz və kimsəsiz məzarı
önündə dayanaraq ağrıya-ağrıya,
bəlkə də ağlaya-ağlaya söylədik-
lərini indiki nəsil bilməsə də köhnə
nəsil əzbər bilir: "Ey Nizami, ey
nizamı dağılan..."

Nə mən Şirvaniyəm, nə də Sul-
tan bəy Nizami Gəncəvi! Amma
mən Qars vilayətinin Qoçköy (yerli
əhali Köçköy deyir, niyəsi sonra)
kəndində Sultan bəyin...

... O Sultan bəyin ki, ötən əsrin
əvvəlində Andranikin 30 minlik
ordusunu Zəngəzur və Qarabağda
darmadağın etmişdi...

... qəbri önündə dayananda ilk
yadıma gələn Şirvaninin həmin
məşhur sözləri oldu...

Kəndə çatanda və uzaqda Türk
bayraqlarının dalğalandığı qəbiris-
tanlığı görəndə... 

... Türkiyədə demək olar ki,
bütün qəbiristanlıqlarda belə
bayraqları görmək olar. Şəhidlərə
ehtiram əlaməti olaraq onların
məzarları başında Türk bayrağı
dalğalanır. Böyük ehtiramdır, elə
deyilmi?! Bəlkə biz də tətbiq
edək?!.

... nə qədər özümü tox tutmaq
istəsəm də gücüm çatmadı,
gözlərim doldu, içimdən gələn
hıçqırığı boğazımda kilidləmək
istədim, bacarmadım, havam çat-
madı. Bu nədi, Tanrım?! Bu ki bir
üzü gəlin anamın, 25 yaşında
qəzada həlak olan qardaşımın,
Qarabağ uğrunda canlarından
keçən şəhidlərimizin uyuduğu
Qarağacı qəbiristanlığı deyil axı?!

- Aykut, yavrum, arabanı saxla!
Aykut bəy kövrəldiyimi, qəribə

hisslər keçirtdiyimi duymuşdu...
... Bu siqaretə söyürlər, vallah,

adamın havası çatmayanda bu
siqaretin o zəhrimar tüstüsü canı-
na Cıdır düzünün hələ ki, heç
kimin dada bilmədiyi cənnət mehi
kimi yayılır...

Və siqaretin tüstüsündən kef
edən ciyərlərim məni oğlanlarım-
dan 8-9 yaş kiçik olan Aykut bəyin
yanında ağlamaq ayıbından xilas
edir. 

Aykut bəy su gətirir:
- Xocam, bəlkə əl-üzünüzü

yuyub bir az sərinləyəsiz...
Toxdayasız demir, sərinləyəsiz

deyir. Amma mən ona demirəm ki,
yavrum, içimdəki yanğını heç o
Ağrı dağının başındakı qar da
soyutmaz..

Yanımızdan keçən janrdarmlar
arabamızın plakasından (nöm-
rəsindən) Azərbaycandan gəldiy-
imizi görüb arabalarını saxlayıb
yenirlər.

- Azərbaycandanmı?
- Azərbaycandan.
- Xoş gəldiniz. Bir ehtiyacınız

varmı? 
- Təşəkkür edirik.
- Bir çayımızı içəsiniz.
- Sağ olun, işimiz çoxdu.
- Köyümüzdə əqrəbalarınızmı

var? 
Qəbiristanlığı göstərirəm: 
- Ziyarət etmək istəyirəm,

dədəm yatır.
Təəccüblə mənə baxırlar:
- Dədənmi?! Burda, bizim

köydə? Kim?
- Sultan bəy!
- Sultan bəy? Atamızın

arkadaşımı?
Atamız - yəni Atatürk.
Başımla təsdiqləyirəm. Jan-

darmlar vidalaşıb gedirlər.
Aykut bəy:
- Xocam, gedəlimmi?
- Gedək, yavrum, gedək...
Kiminkidir bu tək məzar?..
Ağcabədinin Taxtakörpü

adlanan bölgəsində Laçın camaatı
yaşayır. Möhtərəm Prezidentin
sərəncamı ilə burada böyük bir
qəsəbə salınıb və demək olar ki,
laçınlıların yarıdan çoxu burada
yaşayır. Təxminən ay yarım öncə
qəsəbədə azərbaycanlı xalq

qəhrəmanı Sultan bəy Sultanovun
xatirə günü keçirilirdi. Mən bu
yazıda Sultan bəy haqqında geniş
məlumat vermək fikrində deyiləm.
Qoy Sultan bəyi tanımayanlar zəh-
mət çəkib kitablardan tapıb onun
kimliyini, necə bir qəhrəman
olduğunu öyrənsinlər. Kitab oxu-
mağa ərinənlər də bilənlərdən
öyrənsinlər.

Mən də tədbirin qonağıydım.
Tədbirdə ölkəmizin görkəmli alim
və ziyalıları iştirak edirdilər. Sultan
bəyin qız nəvəsi Elbrus bəy də
tədbirdəydi.

Elbrus bəy uzun çalışmalardan
sonra gedib Qarsa və babasının
qəbrini tapıb. Elbrus bəy geniş
məlumat verdikdən sonra İctimai
Televiziyanın Sultan bəy haqqında
çəkdiyi gözəl və ciddi sənədli film
nümayiş etdirildi... 

... Sultan bəyin baş və sinə-
daşısız, dağılmış, kimsəsiz və
yetim qəbri..

Sanki Səməd Vurğun "Tək
məzar" şeirini Sultan bəy haqqın-
da yazıb.

... Bu xəyalla gəzdikcə mən
Qəbristanı qarış-qarış, 
Gözlərimə dəydi birdən
Üstünü ot, alaq almış 
Bir məzar ki, nə başdaşı,
Nə ünvanı, nə adı var,
Nə həmdəmi, nə sirdaşı,
Nə doğması, nə yadı var.

Fikrə getdi qəlbim bir an...
Qəbristana keşik çəkən
Gül basdırıb, ağac əkən,
Dünya görmüş bir qocadan 
Soruşdum ki: sən bilərsən,
Kiminkidir bu tək məzar?
Nə yazısı, nə daşı var,
Nə üstünə gəlib-gedən?

Qoca bir az gülümsədi,
Sonra qəbrə baxıb dedi:
- Qafil məgər bilməyirsən?
Sultan bəyindir bu tək məzar...
Onu dövran verdi bada...

... Sən bir millətin uğrunda Tan-
rının bəxş etdiyi hər şeyi qurban
verəsən, milləti Andranikin
dəhşətli bir soyqırımından xilas
edəsən, qəbir yerin də itə və Sənə
hər daşı uğrunda canından
keçdiyin Vətəndən bir başdaşı da
qismət olmaya...

Sinəm göynədi. Laçın camaatı-
na söz verdim ki, lap tezliklə
Qarsa gedib Sultan bəyin qəbrini
ziyarət edəcəm və Bəyin məzarını
da adına layiq götürdəcəm!

... Sən saydığını say, gör qar-
daş Türkiyənin dövlət məmurları
nə sayır...

(Ardı var), Aqil ABBAS

"Müdaxilə olarsa, kürd
problemi baş verə bilər"

Rusiyanın xarici
işlər naziri Sergey
Lavrov Suriyaya
kənardan hərbi
müdaxilənin daxili
q a r ş ı d u r m a l a r a
səbəb olacağını,
xüsusilə də kürd

probleminin yarana biləcəyini söyləyib.
ORT-yə xüsusi açıqlamasında Lavrov,

"Suriya çoxmillətli və çoxdinli bir ölkədir.
Suriyanın etnik və dini birliklərin digər
ölkələrdəki oxşar birliklərlə yaxın əlaqələri
var. Suriyadakı hadisələr Livana belə təsir
edəcək vəziyyətdədir. Orada etnik qruplar
arasında qarşıdurmalar və anlaşılmazlıqlar
var. Bu isə bütün bölgəni əhatə edə bilər.
Kürdlərin problemi ola bilər. Kürdlər Suriya,
Türkiyə, İraq və digər ölkələrdə də yaşayır.

Xristianların problemi ola bilər, xristian-
lar hazırda Misirdə təzyiqlərlə üzləşmiş
vəziyyətdədirlər. Bu çox təhlükəlidir. Onlar
orada əsrlər boyu yaşayırdı və bu tara-
zlığın pozulması faciəyə gətirib çıxaracaq",
- xəbərdarlığını edib.

İngiltərənin baş naziri David Kamero-
nun Rusiya prezidenti Vladimir Putinin
Meksikada keçirilən G20 zirvəsində Suriya
böhranı ilə əlaqədar mövqeyində dəyişiklik
olduğu barədə açıqlamalarına cavab verən
Lavrov, "müttəfiqlərimiz ABŞ və İngiltərə
Suriya prezidenti Bəşşar Əsəd hakimiyyə-
tinin dəyişməsi mövzusunda həmfikirdirlər.
Biz mövqeyimizin "kənardan müdaxilə ilə
hakimiyyət dəyişikliyinə icazə verilməməsi"
istiqamətində olduğunu açıqladıq. Bizim
mövqeyimiz həmişə bu şəkildə olub.

Biz Suriyada bütün tərəflərin stol arxas-
ında oturmasını və dialoqla problemlərini
həll etmələrini istəyirik. Baş nazir Kamero-
nun Putinin mövqeyini dəyişdirdiyi
istiqamətindəki açıqlamaları yalandır", -
deyib.

Səddam Hüseynin 
qardaşı oğlu həbs olundu

Uzun müddət axtarışda olan Səddam
Hüseynin qardaşı oğlu Bəşər Avstriya pay-
taxtı Vyananın kənarındakı Trayskirşen
qəsəbəsində həbs olunub.

Şəxsiyyət vəsiqəsinin yenilənməsi
zamanı sənədlərini təqdim edə bilmədiyi
üçün polis idarəsinə aparılan Bəşər İstan-
buldan qaçaq yolla Avstriyaya gəldiyini və
pasaportunun insan alverçiləi tərəfindən
oğurlandığını söyləyib. Avstriya Daxili İşlər
Nazirliyinin sözçüsü Karl Haynts Qrundbok
şəxsiyyət vəsiqəsinin yenilənməsi üçün iki
yoldaşıyla birlikdə polisə aparılan Bəşərin
gerçək kimliyinin barmaq izi alınması
zamanı ortaya çıxdığını bildirib. Qrundbok
ölkəyə qaçaq yolla girdiyini etiraf edən
Səddam Hüseynin qardaşı oğlunun sığı-
nacaq tələb etdiyini də vurğulayıb. Xatır-
ladaq ki, Səddam Hüseyn rejimi
devrildikdən sonra Bəşər N. uzun müddət
İraq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən
axtarışda olub. Avstriya hökuməti onun
ektradisiya olunub-olunmaması məsələs-
inə də yaxın günlərdə baxa bilər.

B u d a  s o n .  H ü s n ü
Mübarəkin ürəyi dayandı

Misirin sabiq prezidenti Hüsnü
Mübarəkin ürəyi dayanıb. Tibb işçilərinin
reanimasiya tədbirləri heç bir nəticə vermir.

Sabiq liderin ağır vəziyyəti barədə
Associated Press agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, dünya ictimaiyyəti Hüsnü
Mübarəkə ömürlük həbs cəzası veriləndən
bəri onun səhhəti ilə maraqlanır.  O,
ürəyində olan problemlə əlaqədar olaraq
insult keçirmişdi. İki gün əvvəl isə beyin
ölümü keçirən sabiq prezidentin həyatı
ancaq ciyərlərin süni havalandırılması ilə
saxlanılırdı.                                 fox.az

EY SULTAN BƏY! EY 
SULTANLIĞI, BƏYLİYİ DAĞILAN...
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Tayfetî ji xwera me kire pêşe 
Lê ser axa welat dujmin serkêşe 
Li  rewşa gelê min dilêmin dêşe 
Her kîbim li kubim lawekî kurdim,
Ji rewşa gelê xwe qe tawê nakim .

Dostê min helbestvan pir dikşîne xem,
Dijî bêmafîyê mertale herdem.
Qenîmê bedkata lê tune hemdem ,
Him dem bêîtbare him duruye  alem,
Şaîr dengê demê hêza qudretê,
Nirxandarê hertim ew sîyanetê.

Ber durutîya demê dibe berxwedan,
Efatê rastîyê dibe serhildan,
Natewe ber zemîn dijî bi wîcdan,
Esnafê demêye dijî perîşan,
Şaîr dengê rastyê hêza qudretê 
Evîndarê hertim ew edaletê.

Jîyanek cîhanek zelal helbestvan,
Safîyê diafrîne ew bi helbestan ,
Jîna wî ça cîrok, dîrok û dastan,
Salnama şerefê ji bo miletan,
Şaîr dengê demê hêza qudretê,
Jîna wî gelanra dersa îbretê.

Dil kule, bêmafe dinale Bêwar,
Mirovên kurd bûne kund bê îxtîyar,
Axa welatê me çima bû par-par,
Gel bê welat nabe navdar û rizgar,
Şaîr dengê demê hêza qudretê 
Evîndarê rastiyê û edaletê.

Kurda diçim ber min derge vena bin,
Vê dunya mezinda bê cî, bê parim ,
Li dera divînin minra şanabin, 
Lewra bêwarim û panaberim .

BBarî
BBêwar

Ala min
Dem hatîye, hev girtîye gelê min,
Bi wê yekê pirr şa dibe dilê min.
Wê xweş bibe li vir ha da hale min,
Bimilmile, bimilmile ala min.

Gel rabûye nade dijmin êdî dor,
Bimilmile ala qîçik, kesk ûsor.
Bila dijmin binêhêre bibe kor, 
Bimilmile, bimilmile ala min.

Zilm anîne sere kurda dijmina,
Xûn rêtine, êşandine bi qurna.
Ew nikarin dawaşin ji wan guna,
Bimilmile, bimilmile ala min.

Kurdistanê bibe bi xweyî, xwedan,
Gel jî wê azabe ji zilma neyaran.
Welat ê bo dijmin bibe goristan,
Bimilmile, bimilmile ala min.

Behrî qurban li wan her sê rengê te,
Ji bo min tunîne qet hevtangê te,
Bila zu belabe nav û dengê te,
Bimilmile, bimilmile ala min.

BBehrîyê
EEvdilrezaq

XEMA NEKE, SEROKÊ ME!
Xema neke, Serokê me,

Nûr-îşiqa tu gelê me.

Tu gula ber, bîna meyî,

Qewat-hêza, pişta meyî. 

Rêberê me, xema neke,

Beşera xwe xerav neke.

Sekiniye li pişta te,

40 mîlyon Kurd – miletê te. 

Ne tenêyî, tu bizanbe,

Kurdistanê boy te rabe.

Wê bike boy te şerkariyê,

Wê te derxe, bextewariyê.

Em Romayê neheq nakin,

NATO-yê em neheq dikin.

Serê me wan çêkir lîstok,

Me bikujin ewna binkok.

Şoreşa me natemire,

Wê vêkeve bere-bere.

Wê bigêje armanca xwe

Emê herne welatê xwe. 

Serok Apo, em namirin,

Bona te, em tim hişyarin.

Em natirsin ji mirinê

Ji kuştinê, xezakirinê. 

Şerkin emê boy azayê,

Ku te derxin eşq û şayê.

Emê bînin te li ser text,

Bijîn emê aza, xweşbext.

Kurd-Kurdistan pişta teye,

Çevê gel li riya teye.

Fikra neke, fikra neke,

Gelê meyê te azake! 

GÊRÎLA ME

Gêrîlame rêzanim,

Ez ne begim, ne xanim.

Kurê egît, şêranim,

Kurdê gelyê Zîlanim. 

Bi pergal û bi rewşim,

Bê extyar û bê morim.

Derda, xema dikşînim,

Ji boy welat ez dînim. 

Bê piştim û bê parim 

Bi dost û bi neyarim,

Dengêm tune, bêzarim,

Bê dewlet dil xedarim.

Dost-hogirê jaranim,

Lawên karkir, gundyanim.

Eslê xwe va ez Kurdim,

Nevyê ez Şêx Mehmûdim. 

Bê malim û bê halim,

Ez qencara hevalim,

Aqil, zane, hişyarim,

Kurdistan azadarim! 

KULÎLKÊD WELÊT!
Kulîlkêd welête bînin,

Rengêd wana kesk, sor, şînin,

Dixwazim wan biçirpînim

Berav bikim, wera bînim.

Kulîlkêd welêt bedewin,

Nav mêrgê da ew vêdkevin.

Nûr-şemalê didî merya   

Xelatin ew ji boy zerya.

Hêşîn dibin, deşt, zozana,

Best-beyara, mêrg-çîmana,

Reşwê didin, li her dera,

Ew xweş dikin, kêfa yara. 

Dixemlînin welatê me,

Erd û ezman, cî-warê me.

Ewin me ra nûr û şemdan, 

Welat kirne, gul-gulistan.

Roja welat ku rizgarbe,

Ser axa me, ku al babe.

Pêşmergeyê wana baqkin,

Gelê me ra wê diyarkin.

DİLÊ NEXWAŞ

Dilê minî nexwaş her tim diêşe,

Wexta ku teng dibe, min ra dibêje:

-Bese, bifikirî, bîr bike derda,

Tu xwe neşkêne, li ber nemerda. 

Derda helandiye ruh û canê min,

Wan birandiye, eşq û şaya min.

Hêrsêm dixulxulin, mîna kaniya,

Ça bêjî dikişin, çiya-baniya.

Beyt û helbestê min, tim bask vedidin,

Ew mîna civika aza digerin.

Ba û bagerê ra dibine heval,

Dilê min şa dikin, min nakin melal. 

Sal-zeman derbaz bûn, wexta mirinê,

Wana bilind kirbûn navêm li dinê.

Axa welatê min, ez hemêz kirin,

Nava mexbera da ez cî-war kirim. 

Li ser qebira min, ba hat rojekê,

Digot kilamê min bihewesekê. 

Dilîland û dixwand we beytê xêrê,

Wê bide mexberêm ronahî, nûrê.  

FİKİR
Hesreta wê fikrê, zûva dikşînim,

Ez dixwazim wêya, ji xwe ra bînim.

Ew fikrê min ra bibe reber da,

Rêya wê da ezê bibim leşker da. 

Hêsrê min hidişên, çevêm ne zaye,

Çevê min hîvya rêya wê maye. 

Nûrê ewê bide temam dinyayê,

Benda ewê bike nav eşq û şayê. 

Tu car ez wê fikrê destêx bernadim,

Ezê bona wêya emrê xwe bidim.

Min mîna holekê ew bihejîne,

Ji bona min ewa emir-jiyane. 

Ew fikrayê bibe nav û dengê min,

Tenê ewê bibe per û baskê min.

Ewê min ra bîne bextewariyê,

Serxwebûn, azayê û rizgariyê! 

AMED
Kela kevnar, bajarê me,

Meskenê kal û bavê me. 

Gelek egît û qehreman,

Te daye me, gelê Kurdan. 

Gîhandin te şaîr, dengbêj,

Sazbend, loxman û şikilkêş.

Kela xwe va tu eyanî,

Tu ezîza me Kurdanî. 

Bilind bûye nav-dengê te,

Bûye dîrok her kevrê te. 

Bijî Amed, bijî Amed,

Me ra tuyî nav û hurmet. 

Melûl nebe tu bindestan,

Pişta teye Kurd-Kurdistan.

Xema neke te azabî,

Gelê xwe va tim te şabî. 

Azabûna te ne dûre,

Ji boy me ew îşiq-nûre.

Te rizgar bî per-bask vedî,

Bextewaryê me ra bidî! 

Jİ DÊ ŞİRÎNTİR
Ev hurmeta

Ji ya dinê zêdetire.

Ev sêvana 

Ji wan sêva bedewtirin.

Ev bendana 

Ji wan benda heyftirin.

Ev çevana

Ji wan çeva delaltirin.

Ev destana 

Ji wan desta ziyarettirin.

Ev ber-bestan

Ji wî ber-bestanî ezîztire.

Ev şîra

Ji wî şîrî helaltire.

Ev tiştana gişk cem 

Dayka min hene.

Bêje, dinê da çi heye

Ji dê şirîntir?!

Hesenê Hecîsilêman
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KÜRD ŞE’RİNİN GÜNƏŞİ
Böyük kürd şairi Əhmədê Xaninin “Məm ve

Zin” poemasının 300 illiyi münasibəti ilə.

Ey ustad, qıyarammı bənzədim dağa səni,
Sən dağlardan ucasan, günəş hara, dağ hara?!
Oxşada bilərəmmi çaya, bulağa səni,
Sən dəryadan dərinsən, alay-alay dağ ara.

Nəsil-nəsil kürdlərin timsalıdır Məm və Zin,
Sən onların eşqini gövrək bir sazla çaldın.
Məhəbbətin oduna nəş’əylə yandın özün,
Kürd qəlbi budur deyə dünyaya bir od saldın. 

Həririyle Ciziri baş əydi qüdrətinə,
O goca Fəke Təyran bağrına basdı səni.
Tanrı da əhsən dedi uca məhəbbətinə,
Zaman-zaman yığırıq əkdiyin qızıl dəni.

İstiqlal həsrətiylə sən de toprağa döndün,
Sən doğma dilimizin dirilik bulağısan.
Həm gözdə, həm könüldə sönməz çırağa döndün,
Başımızın tacısan, sinəmizin dağısan. 

Üz tuturam köksündən qanlar axan millətə:
-Ey xalqım, özünə gəl, sənsən əbədi Xani! 
Heykəlin baş qaldırar bir gün əbədiyyətə, 
Dünya boylanıb deyər: budur Əhməde Xani! 

1995

PƏRİ
Ömür-gün yoldaşım əziz Dilbər xanimin

unudulmaz xatirəsinə. 
Ata kürd oğluydu, ana türk qızı,
Qaraqaş, qaragöz incə pəriydi.
Göydə ulduzumuz qoşa yanırdı,
Halal bir ocağın bəxtəvəriydi.

Üstündə ilahi bir ismət nuru,
Alnında uca bir qadın güruru;
Qəlbi dupduruydu - çeşmədən duru, - 
Xalıqının ən gözəl bir əsəriydi. 

Hər sözü söhbəti, ülfəti narın,
Yanardı dərdinə dostun, simsarın.
Məktəbdə nə qədər gül balaların,
Qohumun-qardaşın can-ciyəriydi.

Gözümdə qalsa da neçə muradım,
İki oğul payı qolum-qanadım.
Xoşbəxtəm, onunla qoşadır adım, - 
Eşqinin, andının səməndəriydi. 

Sinəmə dağ çəkdi qəfil hicranı,
Övladı yaşasın torpağı sanı. 
Getdi bir şairin canı-cahanı,
Biçarə Balanın şux Dilbəriydi. 

1996

SIĞINMIŞAM SÖZƏ MƏN 

İnsan ömrü yüz döngəli bir yoxuş, 
Mən 60-a təzə gəlib çatmışam. 
Qalaq-qalaq kitablarım hanı bəs,
Karvan keçib, Allah, nə çox yatmışam?!

Təzə-təzə boylanıram yuvadan,
Yer üzünə od ələndi havadan.
Atam getdi, qayıtmadı davadan,
Əzəl gündən dərdə-qəmə batmışam. 

Ağır illər gəlib keçdi ömürdən,
Həddi nəydi dünya çıxsın əmrdən. 
Qara günlər betər oldu kömürdən,
Ağ sulara gözümdən sel qatmışam. 

Qəmim dərya, sevincimsə bir ada,
Bir mələklə könül yetdi murada. 
Əldən uçdu, qalmadı bu dünyada,
Dərd əlindən fələyə daş atmışam. 

Zaman-zaman düşdüm oda-közə mən, 
Dərd önündə çökdümmü gör dizə mən?!
Sığınmuşam aylı-günlü sözə mən,
Qardaş elin ətəyindən tutmuşam. 

1993. 

BBarîyê 
BBala

ЙАЗДА КЯНДИМИЗЯ 
ГАРАНГУШ ЭЯЛИР

Йазда кяндимизя гарангуш эялир,
Эялмя, гарангушум, эялмя, амандыр.
Бу дярдин нештяри баьрымы дялир,
Йери дя, эюйц дя юлцмдцр, гандыр,
Эялмя, гарангушум, эялмя, амандыр!

О эюзял обадан галмамыш ясяр,
Гурдуьун йува да бир анда йанмыш.
Йаьылар даьыдыб кянди сярасяр,
Учуг дивар цстдя улайыр байгуш,
Гурдуьун йува да бир анда йанмыш.

Бурда аьы дейир йетим булаглар,
Инди йоллары да от басмыш тамам.
Учулуб тюкцлмцш гябирляр аьлар,
Кабуслар йыьышыр бурда щяр ахшам,
Инди йоллары да от басмыш тамам.

Щаны бяс о йашыл, о щцндцр ейван,
Бала бюйцдярдин арын-архайын.
Дам-дашын щамысы йер иля йексан,
Баьы-баьчаны да йандырыб хаин,
Бир вахт охуйардын арын-архайын.

Сян вяъдя эялдикъя щяр сящяр чаьы,
Саз тутуб, сюз дедим бащара мян дя.
Няьмяйля ойадыб оьул-ушаьы,
Бир щяйат севэиси йайдыгъа кяндя,
Саз тутуб, сюз дедим бащара мян дя.

Юз кюнцлдашынла обанын цстя
Сцзярдин дюрд йана, дювря вурардын.
Йува гапысына гонуб ащястя,
Шяргиляр дейяндя ня бяхтийардын,
Сцзярдин дюрд йана, дювря вурардын.

Сорушма, щардадыр о хошбяхт эялин,
Сяня йем верярди овъунда щяр эцн.
О да карванына гошулду елин,
Бир ъцт баласыйла дцшдц дидярэин,
Сяня йем верярди овъунда щяр эцн.

Онун да бахтынын чыраьы сюндц,
Дюзцрмц талейин зярбяляриня.
Щансы бир шеннийя сыьыныб инди,
Бир йува тапдымы кюрпяляриня,
Дюзцрмц талейин зярбяляриня.

Вурулду сянэярдя юмцр сирдашы,
Адсыз бир мязарда йатыр гящряман.
Андыгъа алышыр баьрымын башы,
Торпаьы лалятяк  бойамышды ган,
Адсыз бир мязарда йатыр гящряман.

Санки Короьлуйду кющлян белиндя,
Гейрятли кишиляр йадиэарыйды.
Гялби атланарды о эюзялин дя,
Эюр щансы тярланын назлы йарыйды,
Севдийи Чянлибел йадиэарыйды.

Иэидляр ичиндя ад-саны варды,
Боша чыхмамышды биръя эцлляси.
Бюйцк бир ордудан щайыф аларды,
Ону тора салды сатгын щийляси,
Боша чыхмамышды биръя эцлляси.

Даьылды йурдумун мин бир оъаьы,
Бу вятян йарасы саьалаъагмы?
Йцз йердян ганамыш синямин даьы,
Бир дя гара эцнляр аь олаъагмы,
Бу вятян йарасы саьалаъагмы?!

Эялмя, гарангушум, эялмя бу кяндя,
Йери дя, эюйц дя юлцмдцр, гандыр.
Бир еви даьылмыш гачгынам мян дя,
Сян о виранядян кечмя, амандыр,
Йери дя, эюйц дя юлцмдцр, гандыр.

2. 03.1993

Qabil

Qabil, düz deyirdiniz,
«Qəribə oluruq biz,
Səhv düşəndə yerimiz».
Düzlərdən qalmayıb iz, 
Yeri tutub səviyyəsiz.

Yer verilib nadana,
Vicdansız bevicdana.
Səhv edir qana-qana,
Doğru sözdür tərtəmiz,
Kişilikdən yoxdur iz.

Kişi dözməd, getdi, 
Bizi pərişan etdi.
İnsan yox, çürük ətdi,
Yaramayır heç nəyə,
Nə nökərə, nə bəyə.

İşsiz qalıb evdə ac,
Onu boğur ehtiyac.
Əli boşdur naəlac,
Namı alverçi olmaz,
Alverçidi utanmaz.

Olsa da çox hünəri, 
Tapa bilmir iş yeri.
Qalır gündəlik geri,
Nə yazıq işsiz insan,
Baxdıqca qaralır qan.

Təsirlənmə, Nəriman,
Artıq əldən gedir can.
Heç də qaralmasın qan,
Şükür eylə Xudaya,
Çoxu kərpic, sən qaya.

AYDIN

Mənə qarşı lotuluğu eyləmə,
Mən lotu deyiləm, onu bil, Aydın.
Yazdıqlarım yayılıbdır aləmə,
Mənə baxan gözlərini sil, Aydın.

Gözəl bir oğlansan, dolan səmimi,
Hərlən dörd yanımda kiçiyim kimi.
Elə ki gələndə zarafat dəmi,
Mən güləndə, sən də onda gül, Aydın.

Nə qədər gözəldi gülmək-deyiblər,
Bar verən ağacın başın əyiblər.
Yeyilən meyvəni dərib yeyiblər,
Onu belə eyləyibdir el, Aydın.

Aydınlığın aydın olmadı gündə,
Gəl mənə sataşma bu qoca sində.
Vaxt gələcək qocalacaqsan sən də,
Dünyanı aparır indi sel, Aydın.

Çaylar kimi çağlamışam gənclikdə,
Kimsədən əskiyim yoxdur bilikdə.
Məni yormayıbdır hər olan yükdə,
Hərdən də incidir qoca bel, Aydın.

Meylim də olmayıb yığam sərvəti,
Ona istəyim də olmayıb qəti.
Var-dövlət axırda pozur milləti,
Gedəni saxlaya bilmir ləl, Aydın.

Nəriman Əyyubam, hövsələm geniş,
Əlli iki ildir yormayıbdır iş.
Daimi özümü etmişəm təftiş,
Başımda ağarıb artıq tel, Aydın.

12.01.2011.

NECOLDU
Heyif o dağlara, qalıbdır bizsiz,
Çəməni, çiçəyi, gülü necoldu?
Alıb o yerləri alçaq vətənsiz,
Şuşanın Xarıbülbülü, necoldu?

Bizim üçün darıxıbdır Dəlidağ,
Vurğunun sevdiyi o Ceyranbulax.
Quzular mələyən o Sarıyaylax,
Kəlbəcər tək gözəl eli, necoldu?

Fikirdən tez getdi o Vətənoğlu,
Bəhmənin dərdiydi hamıdan çoxlu.
Qəmkeş Şücayətlə Kəlbəcər oğlu,
Şamilin dillənən dili, necoldu?

Ağcakənd dərdindən tez getdi Abbas,
Dəmirçiyə eli tezcə tutdu yas.
Niyə Qarabağı etmirik xilas?
Şəmşirin saz çalan əli, necoldu?

Ədalət Dəlidağ çalıb çağlasın,
Kəlbəcərə yeni dastan bağlasın.
Erməninin ürəyini dağlasın,
Zarın o qızılı, ləli, necoldu?

Suyu sərin olan İsa bulağı,
Min rəngə boyanan Qırxqızın dağı,
Qayaları gözəl Qoçdaş yaylağı,
Taxılı döydüyü vəli, necoldu?

Nərimanam, elimə qaynayır qanım,
İstisudan ötrü odlanır canım.
Hanı o Kürdoğlum? Hanı aslanım?
Vətən üçün olan dəli, necoldu?

26.12.2010.

AY VƏZİRXAN

Ay Vəzirxan, dünya tamam dəyişib,
Kişilər nökərdi, nakişi ağa.
İnsanlıq xırdalıb, tamam əyişib,
Adamlar var, bənzəyir bir ulağa.
Sağ olsun ki, Akif tanıtdı sizi,
Görünür bilirmiş səviyyənizi.
Dost saydım Ağayla hər ikinizi,
Arzumdur birlikdə gedək yaylağa.

Canınız sağ olsun, yaşayın hələ,
Bundan sonra yaxın olaq biz belə.
Allah bizi heç salmasın əngələ,
Duman getsin, çıxaq Ceyran bulağa.

Qoy məhv olsun vəhşi yağı düşmənim,
Çiçək açsın güllü bağçam, çəmənim.
Azad olsun Qarabağ tək vətənim,
Birlikdə yollanaq o Dəlidağa.

Nərimanın arzusu daimi belə,
Dostu qarşılayır o gülə-gülə.
Vəzirxan, sayıram özümə lələ,
Səninlə gedərəm mən  sola-sağa.

08.10.2010.

* * *
Alqayıd, heyranam sənin sözünə,
Qartal baxışına, sərraf gözünə.
Söyləyirsən həqiqəti, düzü nə,
Sözlərin yağ kimi yayılır cana.

İfadə edirsən hər həqiqəti,
Kəlmələrin doğru, səmimi, qəti.
İstəyirsən oyadasan milləti,
Oxuduqca nadan baxıb utana.

Şeirlər sinəndə qaynayıb daşır,
Dərələri keçir, dağları aşır.
Başa düşməyənlər eşidir, çaşır,
Yazdıqların yayılıbdır hər yana.

Bu gün Ağa ilə qulaq asdım mən,
O böyük alimlə güldük yenidən.
Heyif, saçlarına düşüb artıq dən,
Sözlərin yayılıb bütün cahana.

Sənin yazdıqların dərindir, dərin,
Eşitmişəm vardır milyon əsərin.
Hamı çap olarsa qəlb olar sərin,
Yayılsın Türkiyəyə və Türküstana.

Məni heyran edir olan yaddaşın,
Peyğəmbər başına oxşayır başın.
Səni əzbər bilir Xanlar qardaşın,
Söyləyir yerində o yana-yana.

Azdır sizin kimi doğru söz deyən,
Çəkinmədən həqiqəti düz deyən.
Bu dünyada qalacaqdır siz deyən,
Sözlərin ruh verir Milli Nərimana,
Sən lazımsan bizim Azərbaycana.

20.10.2010.

HHüseyn
KKürdoğlu

NNәriman
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İraq prezidenti: "Belə 
davam etsə istefa verəcəm"

İraq prezidenti Cəlal
Tələbani, baş nazir
Maliki hökumətinə eti-
madsızlıq cəhdlərinin
davam etməsi halında
vəzifəsindən istefa
verəcəyini deyib İsla-
mazeri.az-ən Şəfəq
agentliyinə istinadən
verdiyi xəbərə görə, Tələbani, baş nazir Malikidən eti-
madlarını ləğv etmək istəyən kürd lideri Məsud Bərzani,
keçmiş baş nazir İyad Allavi, Məclis sədri Useme
Nüceyfi və Sədr qrupunun nümayəndəsi Mustafa
Yaqubiyə məktub göndərərək bu cəhdlərin davam
edəcəyi təqdirdə İraq Konstitusiyasına görə vəz-
ifəsindən istefa verəcək.

islamazeri.az

BDP sədri PKK-nı silahı
yerə qoymağa çağırıb

PKK silahlı müqavimətə son qoymalıdır. Bunu TBMM-
dəki çıxışında BDP sədri Səlahəddin Dəmirtaş bəyan edib.

Türkiyə mətbuatına istinadla verdiyi xəbərə görə,
Hakkaridə 8 əsgərin şəhid olması hadisəsi haqqında
danışan Selahaddin Demirtaş, PKK-nı silahı yerə qoymağa
çağırıb. Partiyasının TBMM-dəki fraksiya iclasında çıxış
edən BDP lideri deyib: “Sülhü daha çox müdafiə etməliyik.
PKK silahlı müqavimətə son qoymalıdır". Demirtaş
hökumətə də müraciət edərək əməliyyatların dayandırıl-
masını istəyib: "Bu döyüş artıq sona yetməlidir, qətllər
dayandırmalıdır. Allahını sevən bu atəşə bir damla su tök-
sün. Problemi müzakirə ilə həll etməyi xəyanət sayanlar bu
ölümlərə görə məsuliyyət daşıyırlar. Anaların göz yaşını
qurutmaq üçün bu müharibəni dayandırmaqdan başqa yol
yoxdur. Sülhü daha çox müdafiə etmək məcburiyyətindəyik.
Şəhid olanların ailələrinə başsağlığı verirəm”.

SalamNews

İraq Fransanı hədələdi 
Rəsmi Bağdad

Fransanın neft
şirkətlərini İraqın
m ə r k ə z i
h a k i m i y y ə t i n d ə n
müvafiq icazə almadan
kürd muxtariyyəti ilə
neft sazişlərini imzala-
maqdan çəkindirib. Bu
barədə Trend “əl-
Cəzirə” telekanalına
istinadən məlumat

verir. Bu barədə İraq Baş nazirinin enerji məsələləri
üzrə müavini Hüseyn Şəhristani Fransanın bu
ölkədədki səfiri Donis Qauer ilə görüşdə bildirib.
Hüseyn Şəhristani, həmçinin ölkəsinin xüsusən ener-
ji sahəsində Fransa ilə sıx əlaqələr qurmaq istəyini
ifadə edib. Onun sözlərinə görə, Fransanın hər hansı
şirkəti, xüsusən "Total" şirkəti kürd muxtariyyəti ilə
neft əməkdaşlığı haqqında saziş imzalayarsa, əvvəl-
lər İraq və Fransa arasında imzalanan bütün neft
sazişləri ləğv ediləcək.

milli.az

PKK silahlıları ilə toqquşmada
8  t ü r k  h ə r b ç i  ö l ü b

Kürd Fəhlə Partiyasının (PKK) silahlıları Hakkari
vilayətində Türkiyə hərbçilərinə qarşı üç dəfə hücum
ediblər. Bu barədə Trend çərşənbə axşamı "TRT
Haber" telekanalına istinadən məlumat verir. Baş
verən atışma nəticəsində 8 hərbçi ölüb, daha 35 hər-
bçi isə yaralanıb.

Movqe.az xəbər verir ki, Rusiya
xarici işlər naziri Sergey Lavrov,
Suriyaya hücum vertolyotu daşıyan
Rusiya gəmisinin İngiltərənin təzyiqi
ilə geri dönmək məcburiyyətində qal-
masına sərt reaksiya verərək,
Moskvanın, AB-nin Suriyaya tətbiq
etdiyi embarqoya uymayacağını
söyləyib.

Lavrov, "Moskvanın Ekosu"
radiosundakı açıqlamasında, İngilis
sığorta şirkətinin təminatı çəkmə
qərarının, "İngilis sığorta sisteminin
etibarsızlığını" göstərdiyini ifadə
edib.

Gəminin hava müdafiə etmə sis-
temlərini və təmir edilən 3 vertolyotu
daşıdığını deyən Lavrov, bunları
bildirib: "Qərb mediasının Rus gəmisi
ilə əlaqədar reaksiyası müəyyən bir
kampaniyanın tərkib hissəsidir.
Bunun çox da əxlaqlı bir kampaniya

olmadığını deməliyəm. Suriyaya
döyüş gəmisi göndəririk. Biz icti-
maiyyətə Suriya ilə imzaladığımız
silah satışı müqaviləsini həyata
keçirdiyimizi açıqladıq. Bu silahlar
tamamilə müdafiə məqsədlidir və
əksəriyyəti hava müdafiə etmə sis-
temləridir. Bunlar xalqa qarşı istifadə
edilə bilməz. Yalnız xarici hücumlara
qarşı istifadə edilməsi mümkündür”.
Lavrov, bu günlərdə müzakirə edilən
gəminin, hava müdafiə etmə sistem-
ləri daşıdığını bildirərək, "Gəmidə
2008-ci ildəki müqaviləyə görə təmir
edilən 3 vertolyot var. Bunlar Sovetlər
dövründən Suriyaya verilən vertolyot-
lar" - deyə danışıb.

" S U R İ Y A  X A L Q I  
Q Ə R A R  V E R M Ə L İ D İ R "
Suriya lideri Bəşər Əsədin vəz-

ifədən getməsi ilə bağlı xəbərləri necə
deyərləndirdiyi soruşulan Lavrov,

"Özlərini kimin idarə edəcəyinə və
necə yaşayacaklarına Suriya xalqı
qərar verməlidir. Xarici güclər ölkədə-
ki bütün gücləri masaya oturdub gele-
cekleriyle əlaqədar müzakirələrə
başlamasını təmin etməlidir" - dedi.

"MÜDAXİLƏ FƏLAKƏT OLAR"
Lavrov, bir başqa suala cavabda

Suriyaya müdaxilənin bölgə üçün
fəlakət olacağını qeyd edib:

"Suriya çox sayda etnik və dini
qrupların bir yerdə yaşadığı ölkədir.
Burdakı dini qrupların başqa ölkələrlə
də bağlılığı var. Livan artıq Suriyadakı
hadisələrdən təsirlənməyə başlayıb.
Burada etnik qruplar arasında ortaya
çıxa biləcək qarşıdurmalar bütün böl-
gəyə yayıla bilər. Məsələn Kürd prob-
lemi. Kürdlər həm Suriyada, həm
Türkiyədə, həm İraqda, həm də digər
ölkələrdə yaşayırlar".

Tural QABİLOĞLU

Dünən Suriyada fəaliyyət
göstərən müxalifət nümayəndələri
kürdlərdən dəstək istəyib.

“Associated Press”in verdiyi
məlumata görə, müxalifət
nümayəndələri kürdləri onlarla
bərabər Bəşər Əsəd rejiminə qarşı

mübarizə aparmağı xahiş edi-
blər. Ekspertlərin fikrincə,
Suriyada ərəblərdən sonra
say çoxluğuna görə ikinci yerə
çıxan kürdlər müxalifətlə bir-
ləşsə, Bəşər Əsədə istədikləri
təziqi göstərmək imkanına
sahib olarlar. Ancaq bu
məsələdə çətin ki, kürdlər
müxalifətə dəstək olsun.
Çünki indi Suriyada yaşayan
kürdlərin əsas məqsədi ölkədə

gərginliyin davam etdiyi bir dönəmdə
Kürdüstana qaçmaqdır.

Dünən Suriya müstəqil ordusu-
nun rəhbəri Kasem Sadeddin kürd
birliyinə müraciətində bildirib ki, əgər
kürdlər müxalifət nümayəndələrinə

Bəşər Əsədlə mübarizədə onlara
dəstək olsa, ərəblər heç vaxt
kürdlərə ölkədə özlərini yad hiss
etməyə imkan verməyəcəklər.

Ancaq kürdlər müxalifətə yardım
etmək fikrində deyillər. Kürd birliyinin
rəhbəri bildirib ki, onlar Bəşər Əsəd
rejimin devrilməsindən sonra ölkədə
vəziyyətin yaxşılığa doğru dəy-
işməsindən əmin deyillər. “Bizə
Suriyada vəziyyətin necə olması elə
də maraqlı deyil. Biz heç bir siyasi
oyuna qatılmaq fikrində deyilik. Buna
görə də müxalifətin bu xahişini yerinə
yetirmək fikrində deyilik”,-deyə kürd
birliyinin rəhbəri açıqlamasında
bildirib.

Aynur Hüseynova

Suriya müxalifətinin lideri Burhan
Qəlyunun istefasından sonra müxal-
ifət İstanbul toplantısı zamanı 20 ilə
yaxın İsveçdə sürgündə olan kürd əsil-
li Abdulbasit Sidanı özünə lider olaraq
seçdir.

Müxalifət lideri verdiyi ilk açıqlama-
da ölkədə artan toqquşmaların və dinc
əhalinin qətlə yetirilməsi hallarının
çoxalmasını Əsəd rejiminin iflasa
uğradığının göstəricisi kimi dəyər-
ləndirdi.

Yeni müxalifət liderinin verdiyi ən
maraqlı açıqlamalardan biri də Suriya
Keçid Hökumətinin "Azad Suriya
Ordusu" ilə əlaqələrini gücləndirmək
istəyində olduğu haqda verdiyi
bəyanat oldu.

Suriya müxalifətinə kürd əsilli lid-
erin seçilməsi ilkin baxışdan bir o
qədər də mahiyyət kəsb etməsə də,
bu, ölkənin və regionun kürd əsilli
vətəndaşlarına bir mesajdır. Əslində
Sidanın seçilməsi Suriya kürdlərinin
Bəşər Əsəd rejiminin yıxılmasında
aktiv olması üçün atılan addımlardan
biridir.

Dolayısı ilə, Abdulbasit Sidanın
seçilməsi ilə Suriyadakı kürdlərin
Bəşər Əsəd rejiminə qarşı daha aktiv
fəaliyyət göstərəcəyi ehtimal edilir.

Çünki sabiq müxalifət lideri, Bəşər
Əsəd rejimindən sonra, Suriyada uni-
tar dövlət sisteminin qorunmasının
tərəfdarı idi və bununla yanaşı

Qəlyun, "Suriya Kürdüstanı"nın var-
lığını qəbul etmirdi.

Suriyadakı kürd müxalifəti isə bun-
dan əvvəl dəfələrlə bəyan edib ki,
əsas hədəflərdən biri də Bəşər Əsəd
rejimin dağılmasından sonra Suriyada
dünyəvi federativ sistemin qurulması
və federasiyada kürdlərin azlıq deyil,
aparıcı ünsür kimi təqdim edilməsidir.

Suriyadakı kürd müxalifətinin bun-
dan əvvəl rejim əleyhinə siyasi
fəaliyyəti dondurmalarının əsas
səbəbinin "Suriya Keçid Hökuməti" ilə
aralarında olan siyasi anlaşılmazlıq-
dan qaynaqlandığını ehtimal etmək
olar.

Hər nə qədər maraqlı olsa da,
regiondakı kürdlərin vahid siyasi
qüvvə altında birləşməsində, İraqın
şimalındakı kürd administrasiyası ilə
yanaşı, Türkiyə də maraqlıdır.

Çünki Suriya kürdlərin vahid siyasi
qüvvə altında birləşməsi, PKK-nın
silahlı fəaliyyətinin qarşısının alınması
üçün zəmin yarada bilər.

Lakin bütün bunlara rəğmən,
Suriyadakı kürdlərin heç də hamısının
yekdil olaraq bir siyasi qüvvə altında
birləşəcəyi inandırıcı deyil. Ən azın-
dan ona görə ki, regionda həll edilməsi
lazım olan PKK təşkilatının fəaliyyəti
mövcuddur və hal-hazırda təşkilatı
Suriyada da aktiv fəaliyyət göstər-
məkdədir.

Təbii ki, Türkiyə və İraqın kürd

administrasiyası PKK probleminin
asanlıqla həll olmayacağını bilirlər, elə
buna görə də hər iki tərəf bir sıra təd-
birlərə əl atmaqdadır.

Belə ki, İraq prezidenti Cəlal Tala-
baninin partiyası hesab edilən,
Kürdüstan Yurdsevərlər Birliyinin
(Yekîtîya Niştimanîya Kurdistan) rəsmi
sözçüsü, Azad Cündiyani verdiyi
açıqlamada ölkə başçısının PKK ilə
silahlı müqavimətin dayandırılması
üçün danışıqlar apardığını bildirdi.
Cündiyani onu da bildirdi ki, Talabanı,
Türkiyə ilə PKK arasında toqquşmalar
bitənə qədər vasitəçilik missiyasını
yerinə yetirəcək və yaxın zamanda
bunun nəticəsini görəcəyik.

Türkiyə də öz növbəsində, bu
istiqamətdə bəzi addımlar atdı. Belə
ki, Türkiyə baş nazirinin müavini
Bülənt Arınc PKK təşkilatı silahlı
müqaviməti dayandıracağı təqdirdə,
İmralı həbsxanasında saxlanılan PKK
lideri Abdullah Öcalanın həbs cəza-
sının ev dustağına dəyişdirilməsi
məsələsinin müzakirə oluna biləcəyini
bildirdi.

Lakin bütün bunlara rəğmən, PKK-
nın silahlı müqavimətə son qoyacağı
inandırıcı deyil. Bəşər Əsəd rejiminin
süqutu ilə regiondakı kürd probleminin
daha da qabaracağı gözlənilir. 

Rufiz Hafizoğlu, 
Trend-in Ərəb xəbərlər 

xidmətinin rəhbəri

Rusiyadan Sərt Suriya Çıxışı:
embarqoya tabe olmarıq

Suriya müxalifəti kürdlərdən yardım istədi

Suriya yeni qarşıdurma ərəfəsindədir
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Əvvəli ötən sayımızda

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 məs-
ləhətləşmələr gedir. Onların, yəni qım-
datların üçdə iki hissəsi müsəlmanlar-
la 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 bun-
dan hiddətlənərək məscidin həyətinə
toplaşır. Mən də məscidə gəlib həmin
təhqir olunmuş seyidi görmək üçün
onun dalınca bir adam göndərdim.
Onu mənim yanıma gətirdilər. İçəridə
və bayırda müsəlman camaatı qay-
naşırdı.

Erməni məhəlləsinin hakimi 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 birlikdə bizim yanımıza
gətirdilər. Levon adlı müqəssir gəlib
seyidin əlini öpür, üzr istəyir və belə-
liklə 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. Bun-
dan sonra müsəlmanlar ermənilərin
hiylələrindən 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 mal-
ların hamısını erməni məhəlləsinə
köçürürdülər. Amma erməni məhəl-
ləsindəki bazarda dükanları olan
müsəlmanlara deyəndə ki, müsəlman
məhəlləsinə köçün, onlar, «ermənilər
bizim dostumuzdur, onlardan 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 qar-
daşlarımızın 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
xəzinəsinə qırx üç min manat nəqd
pul nə qədər vegsel aparan zaman,
divarın arxasından çıxan erməni qım-
datları həmin rus xadimlərini öldürüb
pulu çamadanla götürüb qaçmışlar.
Bu məbləğdə böyük pul erməni qım-
datlarının əlinə keçdikdən sonra
onların müsəlmanlara qarşı
düşmənçilikləri və fitnə-fəsadları daha
da artmağa başladı, sonra öz
aralarında müsəlmanlara qarşı bir
hücum planı hazırladılar. Bu planda
hücumun tarixi və vaxtı saatlara qədər
hesablanmışdı. Plana əsasən Qalada
olan müsəlmanların hamısı böyükdən
kiçiyə qədər qırılmalı, malları talan
edilməli, ev-eşikləri isə yandırılıb
xarabaya döndərilməli idi. Bu məz-
munda planı müzakirə etmək üçün bir
erməni hakiminin yanına apardılar.
Həmin şəxs planla tanış olduqdan
sonra onlara dedi:

«Bu yazdığınız hünərlər sizdə
vardırmı?»

Ardı var

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu
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Ölkəmizin əsas strateji
tərəfdaşı olan Türkiyədə
siyasi vəziyyət yenidən
özünün gərgin mərəhələs-
inə qədəm qoymaqdadır.
Buna səbəb isə prezident
seçkiləri ilə bağlıdır. Qeyd
edək ki, Türkiyə Konsti-
tusiya Məhkəməsi Prezi-
dent Abdulla Gülün
səlahiyyət müddətilə bağlı
qərarını açıqlayıb. Türkiyə
mətbuatının verdiyi xəbərə
görə, məhkəmə CHP-nin tələbini
rədd edərək prezidentin
səlahiyyət müddətinin 7 il olduğu-
na və onun ikinci dəfə namizədliyi-
ni irəli sürə biləcəyinə qərar verib.
Beləliklə, 31 may 2007-ci il tarixli
5678 saylı Konstitusiya dəyişikliyi
haqqında Qanun qüvvəyə mindiyi
tarixdən öncə Prezident seçilmiş
bir şəxsi ikinci dəfə seçilmə
hüququndan məhrum edən dəy-
işiklik yekdilliklə rədd edilib.

Maraqlıdır ki, Türkiyə baş
nazirinin müavini Bəkir Bozdağ
prezidentin ikinci dəfə seçilmə
haqqının olmasının Konsti-
tusiyaya zidd olduğunu söyləyib.
O, Konstitusiya Məhkəməsinin
qəbul etdiyi qərarla bağlı deyib:
"Məncə, Konstitusiya
Məhkəməsinin qərarında prezi-
dentin səlahiyyət müddətinin 7 il
olduğu doğrudur. Ancaq ikinci
dəfə seçilmə hüququnun olması
Konstitusiyaya ziddir".

Onu da xatırladaq ki,
Türkiyədə də artıq bundan sonra
ölkənin prezidentini parlament
yox, xalq seçəcək. Türkiyənin
Konstitusiya Məhkəməsinin yeni
qərarına görə, artıq prezidentlərin
səlahiyyət müddəti 5 il müəyyən
olunub. Xatırladaq ki, 1982-ci il
konstitusiyasına görə, prezi-
dentlərin hakimiyyət dövrü 7 il
olub və həmin şəxs namizədliyini
ikinci dəfə irəli sürə bilməzdi.

2007-ci il mayın 31-də Türkiyə
Konstitusiyasını dəyişiklik edilib
və prezidentin səlahiyyət müddəti
7 ildən 5 ilə endirilib. Həmin ilin
oktyabrında keçirilən referendum-
la bu dəyişiklik qəbul edilib.

Türkiyənin əsas müxalifət par-
tiyalarından biri, Milliyyətçi
Hərəkat Partiyası Konstitusiya
Məhkəməsinin bu qərarını Konsti-
tusiyaya zidd hesab edib.
Cümhuriyyət Xalq Partiyasının
sədri Kamal Kılıcdaroğlu isə hər
kəsin Konstitusiya Məhkəməsinin
prezidentlərin hakimiyyət dövrü ilə
bağlı yeni qərara hörmət etməli
olduğunu bildirib. 

Ekspertlər isə deyir ki, bu dəy-
işiklik əslində Ədalət və İnkişaf
Partiyasının maraqlarından irəli
gəlir. Çünki iki ilə sonra partiyanın
prezidentliyə namizədi indiki baş
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan ola-
caq. Onun seçilmə şansı yüksək
dəyərləndirilir və bu AKP iqti-
darının daha 10 il davam etməsi
deməkdir. Xatırladaq ki, prezident
Abdulla Gül 2007-ci ilin avqustun-
da prezident səlahiyyətlərinin
icrasına başlayıb. Növbəti seçkilər
2014-cü ilin iyununda olacaq. 

Baş verənlərə görə Milliyyətçi
Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri
Dövlət Bağçalı ölkənin baş naziri
Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və
Cümhuriyyət Xalq Partiyasını tən-
qid edib. Baxçalı bu partiyaların

kürd məsələsinə görə
eyni və yanlış yanaşma
sərgilədiyini də qeyd
edib:

"Ədalət və İnkişaf
Partiyası ilə Cümhuriyyət
Xalq Partiyası kürd prob-
leminin həllində ümumi
dil tapıblar. CHP sədri
Ədalət və İnkişaf Par-
tiyasının gəmisində
yelkən olmağı seçib. Bu
iki partiyanın üslubu,

demək olar ki, eynidir. Bu ölkədə
kürd əsilli qardaşlarımın problemi
olmayıb. Kürd dilini seçmə fənn
edəcəkləri ilə bağlı mətbuatda
yayılan çürük fikirləri də gələn təh-
lükədən xəbər verir. "Problemin
həlli" deyənlərin hamısı qaranlıq
küçədə əl-ələ tutublar. Nə Ədalət
və İnkişaf Partiyasının, nə də
CHP-nin fikirləri ilə qan axmasının
qarşısını almaq mümkün deyil".
Lakin istənilən halda hadisələr
AKP-nin lehinə inkişaf etməkdədir
və ekspertlər hesab edir ki, bütün
bunlar müxalif partiyaların ciddi
şəkildə nüfuz itkisinə məruz qal-
ması ilə nəticələnəcək. Xüsusən
də iki il sonra Ərdoğan yenidən
prezident seçilərsə, bu, müxal-
ifətin dayaqlarını təkcə xalq
arasında yox, elə parlamentdə də
əhəmiyyətli dərəcədə sarsıdacaq. 

Bu səbəbdən, müxalifətin
qarşıdakı iki ildə əsas diqqətini
Ərdoğanın prezident seçilməsinin
qarşısına alacaq prosedurlara
yönəldəcəyi gözlənir. Lakin siyasi
səhnədə hər hansı ciddi dəyişiklik
olmasa, müxalifətin öz istəyinə
çata biləcəyi inandırıcı görünmür.
Hesab olunur ki, AKP qarşıdakı iki
ildə sosial-iqtisadi sahədə
vəziyyətin bir qədər də yaxşılaş-
masına nail olsa, Ərdoğanın
prezident seçilməsinin qarşısını
heç nə ala bilməyəcək.

Tahir TAĞIYEV

“Kürd problemi həll edilməsə, Türkiyə
parçalanacaq, AKP dağılacaq”

41 il ərzində Türkiyənin Milli Kəşfiyyat İdarəsində
(MKİ) çalışmış, ən qanlı qarşıdurmaların yaşandığı
dövrdə Diyarbakırda vəzifəsini icra etmiş, hazırda isə
kürd probleminin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün səy
göstərən MKİ-nin sabiq sədr müavini Cavad Öneş
bildirib ki, bu problem yalnız demokratiya yolu ilə həll
edilə bilər. SalamNews-un “Doğan” agentliyinə isti-
nadla verdiyi xəbərə görə, Öneş Baş nazir Ərdoğanın
kürd məsələsini ancaq demokratik addımlarla həll
edə biləcəyini, milliyyətçilik və ya türk-islam sintezi
yanaşması ilə problemin həllinin mümkünsüzlüyünü
qeyd edib. Öneşin fikrincə, indiki iqtidar bu son fürsət-
dən istifadə etməsə, ilk zərbəni AKP alacaq, amma
təbii ki, itirən Türkiyə olacaq: "Türkiyə kürd məsələsi-
ni həll etməyə hazırdır. Önümüzdə tarixi bir fürsət var,
amma zaman çox azdır. Ərdoğan kürd problemini
həll etməsə, Türkiyə parçalanacaq. Amma ölkədən
əvvəl onun rəhbərlik etdiyi AKP parçalanacaq”.

Ərdoğan: "Öcalanın ömürlük həbs
cəzasının ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsi
barədə müzakirə aparmamışıq"

Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, baş
nazirin müavini Bülənt Arınçın PKK təşkilatının sabiq
lideri Abdullah Öcalanın məhkum edildiyi ömürlük
həbs cəzasının ev həbsi ilə əvəzlənməsinə dair
çıxışına münasibət bildirib. SalamNews-un "Doğan"
agentliyinə istinadla verdiyi xəbərə görə, Ərdoğan
məsələ ilə əlaqədar deyib: "Bülənt bəyin orada ortaya
qoyduğu yanaşma, məhkəmənin ortaya qoyduğu bir
yanaşma deyil. Məhkəmənin qərarı var: ömürlük
həbs cəzası. Bülənt bəyin "Silahı yerə qoysunlar,
bundan sonra ev həbsi haqqında düşünmək olar"
bəyanatına dair biz heç bir məsləhətləşmələr və ya
danışıqlar aparmamışıq. Bu, baş nazir müavinin
şəxsi qənaətidir. Bunu şəxsi fikri olaraq söyləyə bilər".

SalamNews

Lal və kar PKK “dəstəkçisinə”
25 il  iş kəsilə bilər

Türkiyə prokuror-
luğu terrorçuluq
dəstəyində suçlanan
lal, kar və savadsız
kürd mənşəli müt-
təhimin 25 il müddətinə
azadlıqdan məhrum

edilməsini tələb edib. Mersin şəhər bazarının qapıçısı
işarələr vasitəilə ittihamları rədd edib Mehmet Tahir
İlhan kürd etirazçıları arasına təsadüf nəticəsində
düşdüyünü bildirib. Xəbərlərə görə şəxsin üstündə
olan yarım limon dəlil kimi işə əlavə olunub. Limonun
gözyaşardıcı qazın təsirinə qarşı çarə olduğu hesab
olunur. BBC müxbiri terrorçu ittihamları ilə bağlı
adətən sərt hökmlərin verildiyini qeyd edir.

bbc.co.uk

Türkiyədə prezidentliyin Güldən
Ərdoğana ötürülməsi prosesi başladı
Ana müxalifət olan CHP iqtidarla bir sırada durdu

Prezident Abdullah Gül deyib ki, ötən gün Suriya
tərəfindən vurulan F-4 reaktiv təyyarəsi bu ölkənin
hava məkanını pozmuş ola bilərdi.

"Dəniz üzərində uçarkən sürətinin nəzərə alın-
ması ilə reaktiv təyyarənin sərhədin qarşı tərəfinə
qisa müddətli keçməsi bir qədər adi haldır. Egey və
Qaradənizdə - başqa yerlərdə bunlar adi haldır", -
Türkiyə dövlət başçısından Anadolu agentliyində
iqtibas gətirilir.

Abdullah Gül ölkəsinin lazım olan addımları ata-
cağını bildirib.

Suriya onun sərhədini pozan təyyarəyə qarşı
“qanunlara uyğun” addımların atıldığını qeyd edib.

"Naməlum hədəf"
İyunun 22-də radarlardan yoxa çıxan Türkiyə

hərbi təyyarəsinin Suriya tərəfindən vurulduğu
axşam çağlarında elan olub.

Suriya hərbi idarəsinin nümayəndəsi hava
məkanına təyyarənin yerli vaxtla 11:40-da daxil
olduğunu bildirərək alçaqdan üçan “naməlum

hədəfin" havadan müdafiə sistemi tərəfindən vurul-
duğunu bildirib.

Dəməşq mənbələri təyyarənin Türkiyəyə mənsub

olduğunu sonradan öyrənildiyini bildirirlər.
Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi

Cihad Makdissi Twitter hesabında baş verən hadis-
ənin Türkiyəyə qarşı yönəlmiş “təcavüzkar” addım
olmadığını qeyd edir.

Türkiyə və Suriya qüvvələri pilotların axtarışını
üzrə müştərək əməliyyatın aparıldığını bildirirlər.

NATO üzvü olan Ankara ilə Dəməşqin bunadək
yaxın münasibətləri ötən ilin mart ayında Suriya
prezidentinə qarşı etirazların başlanmasındsan
sonra kəskin şəkildə kəskinləşib.

On minlərlə Suriya qaçqını Türkiyədə sığınacaq
tapıb.

Türkiyə vurulan təyyarəsinin Suriyaya
keçmiş ola bildiyini etiraf edibwww.ne
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Bb 
Ev ç1ye·? Ev a ve. 
Bu ııadir'• n u sudur. 
t JTo :rro~ 3m no;ı:ı . 

\Vhal is it'/ lı i:-; water. 

(iv çlyc'/ 1.\v agirc. 
Bu nuc.li r'~ Bu oddur. 
'lro ~o·: ::>ro owH.b .. 
\Vh:ıt is ir? ft is fi re. 

W dira n 

• • • • • 
"'b izin 

• 
E • ·> F. d' a •, Ev \'J"e'! llv biılııe. , ,, çıye . .v ır ne. , 

lhı nodir'.' Bu dişdir . ! Uu ıwdil"! llu 1.1.\=idiJ'. 
q ? ~ (ı •, l lrn llT<:-t? ? ro. K03a. TO ~TO . ..::ıoTO J)' ). '-' :J 

Wtıat i~ il'.' ll is ıı woılı. ! \\!hat i!' it'! lt is ~mat. 

ma r 

llv 1-:lye'! Ev rnaı:e. 

Du ııooi(/ Du il:.odır. 
l im om? :9-ro .J\feR .. 

\lv1lat is it? Tt is a s nuke. 

• • • • 
• • • • • • 

bacan 

: Bv Çlye'l c'v bac~ne. 
Du ııudir'!llu punıidvrow·. 
l im ::>m'~ :ho nmm.rtop. 
\Vhat is it? lt i:. a mınato. 

b alon 

Ev çiye'/ Ev b alooe . 
Uıı oedir'/ Uıı ~orclır. 
t rro '!i'TO? ~To ıuup. 

Whaı i• il'/ ll is a bal·Jn. 

otomobil 

• • • • • • • • • • • • 

• • • . 
• • • 

ıac 

Ev çiye? Ev ıaCe. 

Hu nt:ıd iı;? Hıı tacclır. 
1ho ~ro'/ ~TO KOpoH~L 
Whaı is if! ll i-:. n ı;.:rown. 

• 

Ev çtye'l Ev oromob ile. : CClcik 
Uu u~d ir'/ Uu ıuııııudı:·. 
t(m !YI"O? :;.)ro MaJllllll:l. 

\Vhal i~ it? h is a c~r. 

• 
: l!v ~1yeıl l!v COdke. 
: Bu nudir'! Bu cüı.:ullir. 
• 11To ·:rro? 3-ro Uhlll'ICHOK. 
: \Vhaı: is i ı'? h is a 
: chi kcn. 

Ev çiye? Ev Cnn le. 
Fiy IIH,.Tt ll(l? ı-;y ;ıai·iJllolp. 
tiTo :ıro? '3-ro >KcpcGcımK . 
\Vhm is il'! lı is ıı horse. . 

rıocan 

Ev çlycll Ev llnCanc·. 

Bu nndir? Bu Jincaııdır. 
'-ho ~tı o·r ~~ro • ıawx-a . 

Whnt i• i r? lı i> a cup . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çç • • • 
• • 

çav 

l,:;v çlye'l l,:;v Çave. 
Bu nuc.lir,. Bu göıLiiir. 
'h·o ~·o·: 3ro ımu. 
Wllat is it? Tt i:" an 
eye. 

Ev çiyc? Ev Çayn1kc. 
Bu ımdir'lBu çaynikdır. 

lf·ıu :H'O'.: ~.:>ru •ıaı1HHK. 

Whnr is ir? ı ~ is n t~npol . 

çCJek ~ C).efter 
• • 

Ev çi ye? Ev ÇNckc. : En~·e! llv deıı~~-e. 
Bu n.ldi r? Hu inokdir. : 13u rı~dir'/ Bu <.lttlltırtl ir. 
t(To ':rro'J 3To Kopuua. : 4ro ar ()'? 3To Te:rparo •. 

d ar 

Ev çlyc? Ev dare. 

\Vhm i~ il'! lt is cow. ! \Vhat is il? lt is a copybook. 

Ru nndir? Ru agacdır. 
lho :Jil.i/ ;,ıu lll'PCI:IU. 

Whnt is it'! lt i~ n tree. 

çaktı ı; 

Ev çlyt'l Ev ÇakOçc. 

• • • • • • • • • • • • 
: Ev çlye? Ev desıe. 
• • Ru nnclir? Bu rıldir. 

Bu nadir? Bu çokicdir. • 
'-!Jo ~ıo? ~!ho ı.ıo.ıoro.t... ! t(To ':YI'o? 3 ~'0 mw.out.. 
What i ı; it? Ic iR hnrrı ıner. ! \ıVhm i.s ir! ll is a hnnd . 

• 

d il 

Ev çiye? Ev d ile. 
Bu n\>dir'! Bu iirukdir. 
Lf.ro ~w'! 3ıo oop,ı.uı~. 
\Vh:.H i~ it? lt is a 
h~;aı1. 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • 

be lg 
: Ev çiyc·? Ev belge. 
• 
• Ru ıındir? Ru yarpaqdır. • • lJru ~J'o? 3 ru mıcr. 

! Whac h ir.' lt is a l~af. 
• • • • • • • • • 

cv \':iye'! l:!v kere . 
Bu n~:~dir'.' Bu ııbıqdır. 
4TO :rro? •:no ocM. 
Whaı is it? lı is a doııkcy. 

Ev ylyc? Ev elııkc. 

Bu nodir? Bu hinduşqadır. 
\{TO $1'0 •/ ::lTO H.H!UOK.. 

\\'har is ir? Ir is a nırl;(~y. 

zebeş 

Jiv çiye'! J::v zt!beşe. 
Bu uO<Ul? Bu q:upızdır. 
4nı .:mı? :>m apCı):L 

Wlun i~ it'! lt is a WtthW 

mclon . 
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~leg 

Ev çlye? Ev e lege. 
Hu n;;ıdir? Hu jiletdir. 
' h o aro'! '3-ro :Kıu ıcr. 

Wluıı b ıl'! lt b fı juıttpl~. 

;·-~ 
.- / 

~4d:/_ .. - re 
Ev Çiyc'l Ev pf yc. 
Bu nodir,. Bu ayaqdır 

lJ.·t'O ~·; r1 l't) fUilKil . 

Whnr ls ir~ l ı ls ıı lıeel. 

• • • • • • • • • • • 

Ff • • • • • • • . 
Gg 

E" çly(:? E\• tıfkc:. 
Bu nadir?Bu yumurtadır. 
'lm ~ro·/ ::>ıo ;rAuo. 

...... ~..-
• • • • • • 
: Ev çlye? F.v fi le. 
• 
: Hıı nodir'? Uu fıldir. 
• 1ho a-ro? 9-ro cmnı. • 
• \ıVhul is ir! lı is ~u ı.:le-• 

~ 
fımk 

Ev ~iye? Ev flrokc. 

• • • • • • • • . 
Bu n»dir ?Bu tnyyarndir. : Ev çi ye'/ Bv g izCre .. 

gizer 

'ho :Hu'l .3ro <.:o).oıo; ıCı. : Bu n~dir'! Bu kökdlir. 

Whnr i< lı? lt is nn egg. : foanı. 
\V hat is ir? lt is n plttn~ . : y ro .. ;rro'! !} ı 0 MOPKOH~> 

: \Vhnt i~ it'? ll is u CUI'(ll, 

Ev (ıyc? Ev kere. 
Bu nndir? Bu hıçaqdır. 
'l-ıo a-ıo'/ :,>ro HOJK. 

Whnr is ir? 11 is n 
knifc. 

• • • • • • • • • • 
• • 

• • • • • • • • • • ı.tı.ıuu zerafe • • 
find • • Ev çlye? Ev zerafeye. 

! E" çiy('? Ev findc. Ru noctir? R u :r.ürafodi ·. 

: Bu nudir't Bu şamdıı·. tho ~ı'O'.' Sho >KJıpa~;. 
: <ı ·ı'O no'! ""ro cııe•w. Whnı is il'/ Ir is a 
: What is lt? lt is a candle. gir::ıffe . 

• • • 
gore 

: Ev çiye? Ev g oreye. 
: l;lu rtı.?d i r'/ Utı oonıbdır. 
• \.fTu U'I'U~ 31'0 IIOCt\1 1. 

: What is it'.' ıı is n s tock· 
• ing. 

Ev çiye'l rrv ge<lye. 
Bu nadir? Bu ~Cıpürgudir . 
4'ro arr.ı·~ ;ffo r~eı ınK. 

\\'lın ı i' it? TL is a hr:t()ııı . 

guh 

Ev çiye'? Ev g uhe . 
Uu nadir? Bu qulnqdır. 
1-hu :ş ı_•U'.' r.;) ı •l) )':\tlU .. 

Wlıaı i> ir! lı is ıııı 

c ar. 
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U hi•m! 

Ev çiye? Ev h i rıneye. 
Bu m\dir'~ Un :'ll'ıntıddur. 

t.TTo oTo? 3To rpyıua. 

Whnl i> i ı'/ lı b a pcar. 

Ev çiye·ı llv hcspc. 
Bu n;,>dir? Bu atdır. 
LJıo ~no'! ::)ı u m)uJiu.tb. 
Whnı i< lt'/ l ı 1< a n 
hour~e. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
l!v çlye'/ t::v hirçc. ! F.v çiye·ı F.v dile. 

• 
Bu n;,ıc.lir'! Bu tı yıllır. • nu nı;ıdir'! Bu üı~kdlr. • 
lh o 31"0't ~}ro M~-.rme;:ıb. • tTın OTo'? 3-rn ıXJ\'IHC. 
Whnt i~ it'? lt is a henr. : \Vhut is it'! It is u lıt·aı·ı. 

• • • • • • • • • • 
heştir : 

• 
Ev çiyr'l E.v h~~lirt. ! f:v çiye? F,v ı inge. 
Bu nadir? Bu dnvadir. 

. 
• 

~j l't) ::~ nJ'.' '.:) J'O J.iCfJÜ UU.IJ.. : 

Whaı is i t'~ ıı ls a camel. ! 
• 

Bıı nedi r? Hu qıçd ır . 

lJnı ::ı·ı·o'? 3To tuwu. 
Whııl is iı 'l lt ;, <t k:g. 

• 

Ev ciyc? Ev lcpikc. 
Bu nndi r? Ru .1lcnkdir. 
ıı n.ı ·:rro'! 3-ıo w.:p•ıa·ı Kıı . 

Wb;ıt j~ il'! H h ~hw~:,. 

F:v çi ye? F,v ın işke. 
IJu nooifl llıı siçnndır. 

l.Jı'() liTO? 3-ro \oii,IIIJI,, 

\Vhcıl is it'? h is ~~ mous~. 

A • • • • • 
• • • • • • 
• • • • 

li 
dik 

• 
: ~v çtye'! Ev d'ikt'. 
• 
: Bu nöt.tir? Bu xonı:zdur. 
: "'rn ~ro·ı ::)n) n~~. 
: Whnt is ir? IL is a code 
• • • 
• • • • • • • 

! Ev çiye• F.v ııusrlıe. 
! ı hı n~diı'? ı \u üziikdür. • • l.l•rn :.nu? ~I'U KC'IJII.IlO. 

: Whal is il'! ll is a ring. 

iso ı 

llv çiye? F.v lsow. 
Bn nadil'? Ku bibarrl ı r. 
11To o-m? 3n> m:pcu. 
\Vh1ı t ls il? ll is a p~ppcr . 

:"~;;;m~ 
.. ;;: ...... -... ,keştl 

Ev çly<:'! Ev kcştİyc. 
Bu nadir'! Bu gmnidir. 
ttı 'U :~.ıu'! D'ı o IHiiJO,\IJ)J., 

Wlın1 is ir'! 11 ls n ship. 

• • 
••••••••••••••• 1 •••••• 1 ................ . • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

r . . Jl 
• 
• • • • • 

~fo 
Kk 

:u ! ~rek 
• • roJ : l!v ~'iYe'! Hv blıt'.ke' .. 

Ev çiye'l Evjujiye. Ev \iye'! JJv r~je. 
llu ıındir? llu ldcııidir. Tiıı ıı.>di ı·? Ru gOııo~dir. : 
t..ho ::no'! 3-ro c~uK. lf l'u d·ıo·r ::>ro co.w.ue. : 

\\fhat i:-; it? lt is the 
Whnı is iri 11 ls n hedı~<tıog. 

,M'fi'fi~E\~ ... lıı li~tl\\ 
rojn~me 

Ev ~iye? Ev rujnanıcyc. 
llu nndir? llu qowdir. 
lfTO -!ıTO? 31-o l"'a1eTU. 

Whn1 is it'r 11 is a ne\vspn
p~ı·. 

~ IILI , 

• • • • • • • • • • 
~v çjyc? C\• kevj:ııc. : 
l:hı ıtodiı''! Hu X.O i'ÇOilgdJı'. • 

• 
LıTo :tro':' ':lm Kpa6. • 
\Vhıı.ı i, il '! lı j._ U ..:ray- : 
fish. 

Hu nadir? Hu mişıwdır. 

'ho ~n·<>'? 3-ı·o rııuu.ı. 

\Vhal is it'! ll b a ~ıw. 

k und 

Ev çiyc? Ev kuııdc. 

Bu nnrli ı"?Bu hnyquşrlur. 
11To QT07 3-ro coım. 

Wluıt is it'! h is u owl. 

Ev c;lye'! ı::v kCl si ye. 
llıı ııodir'!llıı bn~ııdıı·. 

lf1n :Jr<l? 1hn 4CI'>CIIW<U .• 

\Vhaı b il'! 1l is a lo rı m~: . 

kevçi 

Ev çiyc'? Ev kevçiyc . 
Hıı ııa~l r? Htı qnşıqcl ıı·. 
4 1'(1 ~TO'/ :~ro ."H)IJJJ\('1. 
Wha1 b il'! l t is a 
:ip01.)11. 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J.!V \iye'/ tV ffill:GC. 
Bu ıı ;.1dir'! Bu bamındır. 

"11\1 ~·ro'/ :~ro 5oıınıı . 

m asi 

• • • • • • • • • : _....,. ____ ... 
• : -. _ _...-
• • 
• • 

nan 
! Ev çi ye? Ev n an c. 

N 

Ev 1'fyc'l Ev ffiusiyc. ! flu nndlr1 liu çllrrıkdi ı·. 

Bu nadir'? Bu hahqdır. : 11TO :no'! .3To xJ ıcG. 
'lı ü , ·ı o'l :~ı o poıGu. : Wlı~ı h i t'! lı is l•mı~. 

• 
\Vha1 is ir? lt is a hanana. What is ir? lt i~ fısh. • 

gameş 

Ev <;iye'? Ev gamc~c. 

Bu nndir(.~ Bu camı~dır. 

4 ro 'HL'l'! '.:hcı ôyiisu. ı. 

lVIını l1 i ı ? lı h n bııf. 

fal n. 

Ev ~iyc'l Bv m cyffiGnc. 
Bu nndir? Bu ıncymuııdur. 
'ho 3·ro'l :~'"" ooe-ı•»ını. 
Whnı ls 11'1 11 ls a ıııM · 

key. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

lıC1rbivill 

: l!v c;Jyr.:? Ev hCırbiviOc. 

: Bu nadir'? Hu zarrabindir. 
! t t-ro ':Yt't)'! 3ro .rıyııu. 

! Whuı ı~ lt/ ll ll' :ı moqniı'yl~· 
: ı; l;\f. 

• 

;;:;;:::ıoo ıriln 

~itffl« l 
Ev çjye'l ev rrene. 
Bu n\.X.Iir? Bu qataıUn·. 

4nı JT\·f? ~o nne1Jl, 
Wlwl i~ it'.' ll is ~~ u·"in . 

J.iv 1'f:ie'll!v ıe.tlge. 

Bu ntldir? Bu boy:ldir. 
"' ·ı·o :l'IO'I :'>ro Kpnc<n. 
\Vhat j, it? h iı:. a 
çolour, 

• • • • • 
• • • • 
• • • • • • • 
• 
• Ev çiye? Ev lcvc. 
• • 1\ıı ıı,ı~i r? fltı dodaqôır. 
• • tiTo :rro':' !ho ıyG~;.ı. 
• • Whnı i~ il'! 11 is a lip. 
• 

~~ : ~ ... . x~~al 
• 

limon 

Ev ı:iyc? Ev hmıınc. 
Bu nedir'! ı hı llmondtıı·. 
Lho 310'? ~fO HffM'CIII • 
Whill ;, it'! lı h il 
ll':mon. 

Ev çiyc? Ev b1lıyc. 
• • Bu nodir1 Bu CC)'famlır. Bu nodir? Bu çcıyiı11mdir. 
• • 410 •no'! !>ıo JJ~~:iip:uı. 1 ln) ~no'! ~3-m L'apnııtta. 
• • Whnı 11 lı'/ lı 11 n deer. Whm is M lı h il ııra>>h<ıpcr. 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
• • • • • • • • • • 

~....--J~t 
• : Ev I"J.'ye'l Ev Odeye 
! Uu n~dir'! Uu oUıqdır. 
: '"lm »rcr? ·~u ıw\mnrn. 
: \Vhal is it? lı is a room. 
• 

. 
• 
: J:!v çiye'/ l!v sOle. 
• • Bu n0di.r'! Bu ııyaqqabıdır. 

• "' 'I'O a'l'o'l ::ı-ı o oGynı,. 
• \Vh:ıt is it? lt i!'> a shoe. 
• • 

OtObGs 

Ev çiyc'l Ev OıObOsc. 

Bu ımdir? Bu avtobusdur. 
'1'1'0 :) ı \l'! ::l ı\J fıH I'W)'C. 

Wlıat i; il'' ll is n bııs. 

Ev çlye'l Ev 10pe. 
Bu n.adir?Bu topdur. 
Y:ı o ~·-o·~ :Jro .\>JJI ''· 
\VhaL is il? lı ix <.ı 

Lıooı. 
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perı!r 

Ev çiye? Ev peıı!re. 

llu n<)(lir'l llu pendirdiı·. 

lJro OTO? :'J>ro ~ı.ıp. 

\Vhaı is it? lı is a chec.se. 

Ev ç'iye·t av v$m!.!kt::. 
l:lu nodir'.' !:lu y~ır;ts~tdu·. 

\.ITo 'Yf'O'f '.:ho .'I.CT)'ti iUI ).LL.Jillb, 

\Vhat is it? lt is a bat. 

Ell çiye'? Evplvuze . 
llu nediı'l Uu ~udıı·. 

lfııı :mı? ::trıı .nyıc 

• • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • 

\Vh:ıL is il? lt is u onion. ! 

Qq 

Ev .;-iye'! Ev ~~. 

Ru m.ıdir} Rıı <ıurb~1 ğ.~11hr. 
'-l'ro :>To:' :3ro .1>11)'WK~ı. 
Whnt ls iı l h ls a frOA. 

• • 

~ ~eqes 
• • • • 

pilnlıs 

• Ev çiy(· ·~ Ev pCn\ısc. • 
nu ıı«dil''! Ou l.jHlnnlllir. : 
lf lU <Jhl? /) ı ı ) KUpUHJV\111, : 

W h:H i ı;; it? 1'1 h ~~ ıx:n(; ı l. • 

• • • 

J:.v çiyc':' Ev ııı.aıcs:.: . 
Bu nt.,dir1 Bıı • ı:tYvıdır. 
1fTn 'J'I'I).-, 'E)'I'U HUif\Hitl ll>l , 

Wh~t ls it'! 1t ls a scissors. 

l:.v çiyr? Ev qa~cı. 
llu n~dir'? Ru l(ıtnlır. 
t.J l'(l .Yrı>? :tı·u r)'~h . 

Wh~ıı is irt ı , ıs a g<..losc • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • 
• 

Ev çiye·! Ev pcn:: Qc:ıle. ! 
Bu nl'dif1 Hu ptlrwğııldn. ! 
' fTn :Ho'? :~m ;mcıı&cııH . • 
What h it / l t is a ! 
ornnAe. ! 

• • 

Ev çiyc'l EV şcrc 
nu nlildir? n u 'jirdir. 
l1 '1'u 'im? ':) nı .ı~H . 

Whuı i:'( ir1 lı iJoı. n liı)n . 

Ev çlyr? f!.v tire. 
Uu nodirt lju oxdur. 
YTo ~·! 3ro cıpe.na. 

Ev çlyc·ı 
Ru nfldir? 
4ıo .nv1 
\Vh:ıl i ~ it',> 

kewrlı:lı. 

Ev kewı1şkc. 
nu ıluvıpındır, 

:!>-ro :.sııtl rııl. 
ll ı ~ a rııbbh, 

rovi 
11v s:iyd Ev n.wiy<:. 

\ıVhuL is il'l IL is a aı·row. 

Au ntJ<,lir? Ru lfllklidiir. 
'Lro wo'1 3-ro mK'ıt , 

Wh:u is it'! lt ı s n rox . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sev 

l,:;v çlyc'/ Ev SCvc . 
Bu nJdjırl Ou almadır. 
"' Ju ;,ru'! Jom >lfiJIUKU. 

Whm is ir';' tr is_ a 
applc. 

Ev çiye'! uv <;eye . 
Bu n:odir'l ~u ıtdir. 
'-ITo i./To'! ·.no coGaKa. 

What h it'' lt is a dog. 

sıerk 

Ev çiyc'! Ev Sıerke. 
n u n;.ıdir? llu ulılut.llur. 

•11(1 4rn? /)m ·~wC·ç ~ıı~ . 

'Vhat i~ iL'! l t b a 
NHır. 

sev ik 

ı:;,, çlye'! E.\' s~,·ik~:, 
n ,. ııvtliı? nu k;ıı tı,fı l\ıı 

l.lrn :ıın'l ~1\., .:n.jW(•4ıcın . 

Whııl i> ii'/ ll i> a 
pntato. . . . . . . . . . . . . . ' ....................... . 

Ev 1iyc? Ev utiye. 
Bu oodiı'! Bu iitüdiir. 
t.Jm .:m:i! 3"Jl') yıror. 

\Vhaı i~ it? Jı is u iron. 

Ev çlye':' Ev g1ı.k. 
D\ı ııvtl i ı? Ou gl'ı:ıiUı . 
ttıu n u? J rv uU<ut. 
W'lıat is if.' lı is a tlovcr. 

guh 

ı=:vçiye7ı :v gı ıhft. 

llu ı\H\1iı'? nu quli:ıqdır. 
4Hı :mı'! jıu ).\<ı. 

\\Thnt i~ it? lı is n caı·. 

f<UI' I"'l 

E\.• c;i:ye:/ IN :·m r lll<· . 

Ru n»ı l ir? Rıı qıınldıı r. 

'lro ıır<il :ımı 11cpoır.ı<. 

\\·1ıat: is it? H is a womı. 

• • • • • • • 

1 
Ş ş 

• • • • • • • • 
• • • 

şCır • • • • • • .ll• çlye·: Ev Şiicc. 
• • l:lıı nodir':' ~u qıhnc-d1r. 
: .._lro 7ro·.) ~o M<'tt, 

F,v çiye? F.v ;.<:yı:. 

• • • • • • • • 
d i: 

: Rv çiyc? Ev tiri)·e. 
• r{u n~dir? Bu Ut.limdOr. 

• 
! \VIuıl is it'! h is u sword, 

Uu nodil"l Bu daraqdu· . 
"ht) :.)'1'1)'! .;:) ı'{l rp~f~Ufi)IL 
Wlmı i-; il? ll i~ <ı curnh. 

t ITO aTo'! .,.I'Q tımıoq:ıwı . 

: \Vhal is il? lt is a 
: grnp;:. • • • • • • • • • • • • • 

• .Cv ı,.iyc'! tiv Şiı-e. 

• Bu n;)()ir'! Uu süddür. • 
• L( 'J'O )lO'/ '.')('Q ) 10/JOKO. 
• • \Vhııt is it? lt i:- u 
• • mill. 
• 

şfışe 

• • • • • • • 
• • • • 

Ru n<'ldir? Rtı ı;oiişH<lir. ! 
' In) t?m? 3·m c·ı tı" : ın. • 

• Wlıaı is ir? lt is n glnss~s. • 
• • • 

Ev ~:i)'C? 
llu nodırl 
YTO ~TC>'.' 

. -
pirtük 

l!v pir1 iıkc. 

l:hı kitobdıı·. 
::::tro ı.;nnrn . 

tlıti 

Ev ~·iye'? Eiv tlııJye . 
Bu uOOir'! Bu tutuquşudur. 
l.fro )t,f! ;>m non~ntL 

\VIıaı is it? l ı is a paiTOI 

~imsah 
Ev ı;lye',' Ev tiınsahe. 

nu ll(.\l l iı1 nu lim-ı:ıhıhr. 

l.Jm 'Jm? :)m .:ıx)I\(\IIJIJI, 

\VI~ıt. ls irı' 11 is a <.m:x:txtllc • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 

A u o 
Ev çi ye? r.v hilfıre. 

Bu 1ıOOir'! Bu liit{)kdiı· . 
l1'1'<.1 .:11 o? :::tı·1> cKitr<:nh. 
Wh~u is it'/ ll is a pipc. 

E v ~·i~<t:';' f,. }tikt. 
Bu nodlr'/ Bu qı.ı~dı.U'. 
4 ro ) r(J'! :·im ınıımı 

Whal it- ir? h is ıt srıı.JTI)w. 

br(ısk 

Ev çlyc? Ev btüske. 
Bu nodir'! J:hı Hduundır . 
liTO tl'rQ'~ :~'fO )l()..1111liJ 
\Vh;ıı is ir? Jt is n lightinigi . 

R" ~iye!? ı•·.: dut' işte. 
Uu uudit! Uu uqrublliı·. 
lho vro'! ':.)ro cıwpmtoıı 

Wh:ı.t iı; it'! h i!< u sku.rpıun. 

• 

• • • • Vv 
• • • 

• • • çav 
• • E\1 \iye'! Kv \·aVe. 

! Rıı 1\0dir'! Au .gı\7ı'lôr. 
! l.J ı( ı ~~ı'? :1m 1mn. 
: Wlıat is ı t'.' lt is a eye. 
• • • • . 
• • • 
• • • 
• • • • 

b iV ir 

: F.v çiye? l·:v Miı·p . 

: 13u ııodir'l Uu baltadır 
: 1h'U lf'ltı 't :~rı,) 'I'OIIf'r· 

• Wh:u is ir! lı is :ı :ıxe . 
• 

keVok 

Ev çi'yc·' F" keVuke . 
l3u ııüdir'! Ou ı:;öyoıoçındir. 

4•m \ll( ı ',t 'i) ıı) 1\\ I)•Gto, 

\Vluıl. iı. iı '? lı i ı. u pigt:un. 

Ev çiye? 
Bu nodirt 

bcrcaVik 

1\v herÇiıVike. 

l:hı eyuokdir. 
1.f 1 t) !)'m? :l l'< ı t)' ll\14 

Whm is ir? Ir is ııass. 
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Avropa Parlamenti İranla
bağlı kəskin qətnamə yayıb

Avropa Parlamenti İranda milli və dini azlıqlara qarşı
ayrı-seçkiliklə bağlı qətnamə yayıb.  APA-nın "əl-
Ərəbiyyə" saytına istinadən verdiyi məlumata görə,
sənəddə İran hökumətinin milli və dini azlıqlara qarşı
apardığı qərəzli siyasət pislənilib. Qətnamədə bildirilir
ki, İran hökuməti milli və dini azlıqlara münasibətdə ölkə
Konstitusiyasına belə əməl etmir: "Bu ölkədə yaşayan
qeyri-fars millətləri və dini azlıqlara qarşı ayrı-seçkilik
siyasəti aparılır. Müxtəlif milli və dini mərasimlərin keçir-
ilməsi, etiqad azadlığı, yığıncaqlar və icmalarda toplaş-
maq əsas hüquqlardan sayılır. Ancaq İranda azərbay-
canlılar, ərəblər, bəluclar və kürdlər basqı altındadırlar.
Hökumət siyasi fəallara qarşı repressiyalar həyata
keçirir, onları həbsxanaya salır, işgəncələrə və təqiblərə
məruz qoyur. Onları narkotik maddələrin qaçaq-
malçılığında və ya Allaha qarşı müharibə aparmaqda
günahlandırırlar".  Sənəddə həmçinin İranda ərəb əsilli
6 vətəndaş barəsində çıxarılmış edam hökmünün ləğv
edilməsi və onların işinə yenidən baxılması tələb
olunub.
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Weke tê zanîn eve nîzîkî du
heftiyane li parlamentoya Kurdis-
tanê minaqeşe li ser budceya herê-
ma Kurdistanê a sala 2012ê tê kirin
û aliyên desthilatdar û opozisyên
nekarîne li hev bikin.texîrbûna
pesindkirina budceyê ziyanê digi-
hîne aborî û prosesa vdankirina
herêma Kurdistanê. Serokê Kurdis-
tanê Mesud Barzanî nameyek ji
serokê parlamentoya Kurdistanê re
şand û daxwaz jê dike ku lezî li
pesindkirina budceyê bikin:
Nameya serokê Kurdistanê bo
serokê parlamentoyê li jêr bixwîne:
- Li ser meseleya budceyê, min
nameyek ji serokê parlamentoya
Kurdistanê re şandiye. Di nameya
xwe de, min daxwaz ji serokatiya

parlamentoya
K u r d i s t a n ê
kiriye ku, digel
hemû aliyan bi
hûrgilî li ser
b u d c e y ê
gotûbêjê bikin
û hewil bidin
ku bi zûtirên
dem kelem û
k ê m a s i y a n
nehêl in û bud-
ceyeke şefaf û
timam amade
bikin.

Eger hindek hewildan hebin jî ku
tenê armanca wan ragirtina bud-
ceyê, ne şaresrîya kêmasiyan be,
ew yek dê ziyanê bigihîne berjew-

endiyên hemû aliyan û nabe rê ji
wê yekê re bê dayîn. Ez hêvî dikim
hemû alî bi hev re li hev bikin û êdî
xelik li bendê nemîne.

Ajansa nûçeyan a nîvfermî a
Suriyê SANA, xwe sparte dax-
uyaniya berdevkê leşkerî û eşkere
kir ku balafira Tirkiyê çawa xistine.

Balafira şer a Tirkiyê ku duh di
nav sînorên ezmanî a Suriyê de ji
aliyê hêzên Suriyê ve hatibû xistin,
li Suriyê jî bandora xwe li rojevê

xist. Ajansa
nûçeyan a nîvfermî
a Suriyê SANA, di
derbarê xistina bal-
afira şer a Tirkiyê
de, hurgilî bi rayag-
iştî re eşkere kir. 

Ajans diyar dike,
berdevkê leşkerekî
Suriyeyî ragi-
handiye ku, roja înê
berî nîvro, saet di
11.40 an de, li ser

sînorê ezmanên Suriyê li aliyê
qada hewa a rojava, cîsimekî
biyanî a ku nizm û lezgîn difiriya
tesbît kirine.  

Li gorî nûçeyê, pergala hewayî a
Suriyê, balafira ku kîlometrekê dûra
peravê xuya kiriye, bi balafirşikêna

mudaxele kiriye û balafir hedef gir-
tine. Balafira biyanî îsabet xwariye
û li ser wê balafir li ezmana şewitiye
û li gundê Um el-Tuyur ku bi bajarê
Lazkiyê ve girêdayiye, di nav
sînorên Suriyê de, 10 kîlometre
dûra peravê, li ser behrê ketiye.  

Berdevkê leşkerî diyar dike ku,
dûra hatiye sehkirin ku, balafira
ketiye ayda Tirkiyê bûye û li ser
esasê zagonên di vê rewşê de
mudaxele hatiye kirin. 

Piştî bûyerê, her du hêzên
behrê yên Tirkiye û Suriyê, bi hev
re ketine nav pêwendiyê û bi
keştiyên Suriyê bi aliyê Tirkiyê re, ji
bo rizgarkirina du pîlotên wenda
xebat kirine.   Ajansê, di derbarê
bûyerê de, nexşeyeke ku bûyer lê
qewimiye jî weşand. 

Tîma Kurdistanê di turnuvaya
VIVA World Cup Kurdistanê de bû
şampîyon lê çapemeniya Tirk qet
qalê nekir. Di dîroka Kurd û Kurdis-
tanê de cara yekem, tîmê futbolê
yê Kurdistanê di organîzasyonekê
de lîst û bû şampiyon.  Di destpêka
turnuvayê de heta pêşbirka fînalê,
tîmê Kurdistanê di pêşbirkan de
serkeftinên balkş bidestxistin. Ji
wan yek jê pêşbirka Sehara Rojava
bû ku 6 û 0 serket, lê qet bala çape-
meniya Tirk nekişand. Ne di tele-
vizyonên xwe de ne jî di rojname û

ajansan de navê Kudistanê derbas
nekirin.  Pêşbirka fînalê, di navbera
Qibrisa Bakur, yanê dewleteke ku
bi yawru watan yanê welatê çêlik tê
bi navkirin re lîst lê dîsa jî nebû
nûçe. Ger Qibrisa Bakur bi tîmekî

din, welatekî din re bilîsta, di
hemû malper, rojname, televizy-
on û ajansa de wê bi caran
nûçeya wê çêkirana lê çima ku
reqîp tîma Kurdistanê bû, behsa
Qibrisê jî nekirin, çimkî ger qalê
bikin lazime navê Kurdistanê jî
bînine ser ziman.  Tê zanîn, her
çiqas 3 hezar şîrketên Tirkiyê li

Kurdistanê kara bikin jî, di navbera
Tirkiye û Kurdistanê de îtifaket
hebe jî, navê Kurdistanê nadine ser
zimanên xwe, ji bo wan "Iraqa
Bakur" e.     

Bombebarana Tirka zererek mezin dide Kurdistanê
Li gora nûçeya Kurdistan Tv di derbarê bombebarana balefirên cengî yên

Tirkiye li deverên Kurdistana Başûr xelkê herêmê di nav tirsekî mezin de ye.
Li gora agahdariyên ji herêma Xwakurê tên, di encama bombebarana bal-
afirên Tirkiye xûsarek mezin ya madî çêbûye. Herweha zererek mezin
gihaye jîngeha deverê jî. Di vê derbarê de çavkaniyên li deverê diyarkirin ku,
di encama bombebarana doh çêbûyî, li Geliyê Xwakurkê pira Armoşe bûye
armanca bombeyên balefirên Tirkan û xirabûye. Ev yek jî bûye sedema qut-
bûna hatin çûyîna deverê. Herweha ji tirsa bombebaranê xelkê deverê ji bo parastina cane xwe ji herême ber
bi deverên din ve diçin. rojevakurd.com

Îdîayên Lîsteya
Malikî bêbingehin

Serokayetiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê
bersiva îdîayên Lîsteya Nûrî El Malkî da.

Serokayetiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê
ev îdîayên han ku parlementerên Lîsteya Nûrî
El Malikî gotibûn 'di rêya balefirgehên Herêma
Kurdistanê re hêsankarî ji bo hindek firokeyan
tê kirin ku çek û cebilxaneyê bo şoreşgerên
Sûriyê neqil dikin' bê bingih û dûrî rastiyê bi
navkir. Serokayetiya Hikûmeta Herêma Kur-
distanê di nameyekê bersiv da van îdîayan û
got ku armanca van îdîayan alozkirina rewşa
herêmê ye. Li gor MSHHK', ev jî daxuyaniya
Serokayetiya Herêmê ye:

"Welîd Elhilî endamê parlamentoya Îraqê
yê ser bi lêsteya Dewleta Qnûnê (lîsteya
serokwezîrê Îraqê Nurî Malikî) daxuyaniyeke
bê bingeh a tijî gotinên tal û tîj di hindeke
malperan de weşandiye ku, qaşo di rêya
firokxaneyên herêma Kurdistanê re hêsankarî
ji bo hindek firokeyan tê kirin ku çekî û cebilx-
aneyê bo şoreşgerên Suriyeyê neqil bikin. 

Berî hemû kesan lîsteya Dewleta Qanûnê û
hikûmeta federal a Îraqê gelek baş dizanin ku
tevaya firokexaneyên Îraqê, bi herêma Kurdis-
tanê jî ve, di bin çavdêriya Konseya Firoke-
vaniya Şaristanî a Îraqê de ne û wan, li ser
tevaya seferên herêmê û ew hevwelatî û
alavên di rêya firokexaneyên herêma Kurdis-
tanê re tên guhastin zaniyariyên hûr hene. 

Bê guman van daxuyaniyên neyarên gelê
me tu qîmet nîne, çunkî bi tenê ji bo armancên
siyasî û bêqîmetkirina tecrûbeya serkeftiya
herêma Kurdistanê, şêlûkirina aramî û
îstîqrara herêmê û ragirtina pêşkeftinên berde-
wamên civaka Kurdistanê ne. 

Ji ber vê yekê, em, weke hikûmeta herêma
Kurdistanê, van daxuyaniyên bê esas yên par-
lamenterê lîsteya Dewleta Qanûnî bi dijwarî
şermezar dikin û em radigihînin ku, bi tu awayî
firokexaneyên herêma Kurdistanê ji bo wê
armncaê nehatine bikaranîn, di heman demê
de, em pabendbûba hemû firokexaneyên
herêma Kurdistanê bi qanûn û tewsiyeyên tay-
bet yên Konseya Firokevaniya Şaristanî a
Îraqê dupat dikin."

Bi serokatiya Barzanî
PDK û YNK civiyan

Hat zanîn, îro
(23/6/2012) bi
serokatiya Serokê
Herêma Kurdistanê
Mesûd Barzanî her
du mektebên siyasî
yên PDK û YNK'ê li Havînhawara Pîrmamê
civiyan. Li gor nûçeya Xendanê, Sedî Ehmed
Pîrê ragihand ku bi serokatiya Serokê Herêma
Kurdistanê Mesûd Barzanî mekteba her du
partiyan civiyan. Lê der barê mijarên civînê de
ti daxuyanî nehatine dayîn. Hêjayî gotinê ye, di
civîna derbazbûyî de PDK û YNK'ê ragi-
handibû ku ew di mijara stendina baweriyê ji
Nûrî El Malikî yekin û xwedî yek baweriyêne.

Avestakurd

Serokê Kurdistanê 
budceyeke şefaf dixwaze

Me bi balafirşikênê xist

Çapemeniya Tirk Şampîyoniya Kurdistanê nedît
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Голландские и
немецкие книжные
магазины предлагают
читателям книгу
"Приключения в
Курдистане" немецкого
писателя Карла Мая,
который написал
некоторые из своих
романов в горах
Курдистана и освещает
в них события в регионе
в 1881-1887 годах. 

Книга была
выпущена Фридрихом
Эрнстом во Фрайбурге
(Германия). Она повествует о
различных событиях в
регионе, таких как военные
движения турок в районах
Курдистана в Турции и Ираке,
и роль курдского шейха
Мухаммеда Амина в защите
курдов против иностранной
оккупации. 

В книге также
рассматриваются отношения
сэра Дэвида Линдсея с
курдами, сильными людьми,
защищающими свое
существование и свою землю,
и несостоявшаяся

колонизация курдских земель.
Автор упоминает
ожесточенный конфликт в
провинции Курдистан между
христианами и мусульманами. 

Писатель Карл Май
посвятил свой талант и ум
помощи угнетенных народов и
сохранению их истории. Он
много писал о геноциде
индейцев и о войнах османов
в горах Курдистана против
армян и курдов. 

Около 200 миллионов
экземпляров его произведений
были проданы по всему миру,
в том числе 100 миллионов - в
Германии. Его книги были

переведены на
более чем на 50
языков. 

Май –
о б л а д а т е л ь
б о г а т о й
эт н ол о г и ч е с к о й
и н ф о р м а ц и и ,
которая помогла
ему в
повествованиях о
его приключениях в
К у р д и с т а н е ,
арабских странах,

среди персов и турок, и в
Восточной Африке, Индии и
других местах. 

Его наиболее известные
романы – "Из Багдада в
Стамбул", "Паломничество в
Страну Востока", "Принц и
Махди", в которых он
анализирует отношения между
христианством и исламом, а
также исторические
отношения между арабами,
турками и курдами. 

Май признает, что часть
того, что было им написано,
стало результатом
философских размышлений в
горах Курдистана.

Около 100
голландских компаний
высказали готовность
приехать и работать в
п о л у - а в т о н о м н о м
иракском Курдистане.
Это произошло после
визита большой
делегации голландских
представителей на
экономический форум,
состоявшийся в
Курдистане на прошлой
неделе.

Торгово-промышленная
палата Курдистана планирует
провести встречу с
представителями компаний,
чтобы определить области их
интересов и обеспечить

условия для вхождения на
рынок, сообщил Азад Ахмед,
официальный представитель
палаты.  Курдистан стал
популярным местом для
инвестиций с 2003 года и
сейчас считается одним из

н а и б о л е е
перспективных на
Ближнем Востоке.
Согласно статистике,
о п у б л и к о в а н н о й
и н в е с т и ц и о н н ы м
советом, регион привлек
$ 16,2 млрд.
и н о с т р а н н ы х
инвестиций за
последние пять лет. 

"Появление такого
количества голландских

компаний будет
способствовать приходу
других европейских компаний
в курдский регион", сказал
Дара Джалиль Хаят, глава
То р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й
палаты.

Компания "Эмирейтс" запускает
новые рейсы из Дубая в Эрбиль

Авиакомпания "Emirates" планирует запустить
новые рейсы из Дубая в Эрбиль с 12 августа.
Рейсы будут осуществляться сначала четыре
раза в неделю, а затем их частота  увеличится до
ежедневного обслуживания с 1 сентября,
сообщает  AMEinfo.com.  Председатель и
главный исполнительный директор компании
шейх Ахмед бин Саид Аль-Мактум сообщил в
своем заявлении, что для полетов будут
использоваться аэробусы 340-300. Эти аэробусы
располагают 267 местами и способны поднимать
в воздух до 13 тонн груза.

Турция извинилась перед
курдским артистом спустя 13 лет

Турецкая Ассоциация журналистов искусства
решила извиниться перед умершим курдским
артистом Ахмедом Кайя.  Турецкий сайт "Сабах"
сообщил, что ассоциация решила принести
извинения Кайя и вознаградить его. Музыкант
Умед Йелмаз из группы Кайя получит премию
вместо умершего руководителя.  Жена Кайи
Гюльтаз сказала: "Кайя заслуживает того, чтобы
получить награду, потому что он посвятил свою
жизнь музыке и искусству".  В 1999 году Кайя не
получил музыкальную премию года Турции,
когда сказал, что собирается выпустить новый
альбом с курдскими песнями.  Он родился в
1957 г. в Малатии. Музыкант и певец бежал из
страны в связи с обвинениями в
принадлежности к Курдской рабочей партии.
Артист умер во Франции в ноябре 2000 года и
был похоронен в Париже.

Иран откроет персидские
школы и центры в Курдистане

М и н и с т е р с т в о
образования региона
Курдистан сообщает,
что Иран планирует
открыть иранские
средние школы и
образовательные
центры в регионе. Это заявление прозвучало после
встречи министра образования региона Исмета
Халеда и делегации иранского консульства в
Эрбиле, возглавляемой консулом Азимом Хусейни.
В заявлении министерства говорится, что Хуссейни
подтвердил готовность Ирана открыть иранские
средние школы и центры в регионе. В них будут
применяться иранские стандарты образования.

13 заключенных погибли во
время пожара в турецкой тюрьме

По меньшей мере 13 заключенных погибли во
время пожара в одном из отделений тюрьмы в
основном курдского города Шанлыурфа на юго-
востоке Турции, сообщают турецкие СМИ. В
камере, где начался пожар, находились 18
заключенных. Власти Турции заявили, что пожар
был вызван поджогом, совершенным
заключенными в ходе драки в палате. Пять
заключенных были госпитализированы. Турецкие
власти утверждают, что пожар не был следствием
мятежа заключенных в знак протеста против плохих
условий содержания в тюрьме, несмотря на
аналогичные случаи в прошлом, когда заключенные
поджигали свои постельные принадлежности в знак
протеста. Премьер-министр Турции Реджеп
Эрдоган пообещал провести следствие на предмет
возможного ненадлежащего содержания
заключенных. "Я сказал губернатору, что..,
возможно, камеры не подходят для содержания 18
человек," цитирует Эрдогана "Zaman Today".

kurdistan.ru

Немецкий писатель о
Курдистане ХIII века

100 голландских компаний заявили
о желании работать в Курдистане
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Барзани и турецкий вице-премьер открыли
диалект "сорани" программы "TRT6"

Президент Курдистана Масуд Барзани и вице-
премьер-министр Турции Бюлент Ариндж в прямом
эфире вечером 20 июня открыли курдский отдел "сорани"
телеканала "TRT6". Ранее канал вещал на диалектах
"курманджи" и "зазаки".

Курдистанскому парламенту необходимо
еще 10 дней, чтобы утвердить бюджет

Члены парламента
Курдистана обсуждают
региональный бюджет
уже девять дней, и
теперь, вероятно,
потребуется еще 10
дней, чтобы завершить
процесс. 

Депутат Башир
Хаддад сообщил, что
депутаты обсуждали доклады Министерства финансов и
экономики, и парламентского экономического комитета
за последние девять дней, и многие предложения были
добавлены в проект бюджета. "Были зачитаны доклады
министра финансов и министра планирования, они
ответили на замечания и предложения, но парламенту
требуется больше времени, чтобы утвердить бюджет-
2012". Министерства образования, здравоохранения,
внутренних дел, финансов и электроэнергетики получат
большую долю в бюджете 2012 года, сказал Хаддад.

Курдская делегация
вылетела в Грузию

Делегация Торгово-
п р о м ы ш л е н н о й
палаты Курдистана
вылетела в Грузию на
подписание  первого
протокола о торговле,
сообщает агентство
"AKnews". Глава
палаты Дара Джалиль
Хаят сообщил, что

делегация включает 18 бизнесменов из региона
Курдистан, которые проведут в Грузии три дня.

Мудрость президента Джалала
Талабани в ситуации кризиса доверия к
премьер-министру Нури аль-Малики
состоит в предотвращении разрыва
политического процесса в стране, заявил
блок "Белая Иракия" в иракском Совете
представителей.

Талабани отказался подписать просьбу
"Иракии", коалиции курдских блоков и

движения "ас-Садр" о снятии доверия аль-
Малики, сказав, что количество собранных
подписей было недостаточно. 

Депутат Блока Азиз аль-Майяхи заявил:
"Мы приветствуем шаги, предпринятые
президентом Джалялем Талабани, и мы
поддерживаем его усилия по
урегулированию политического кризиса". 

"Политический опыт президента
республики сделал его спокойным среди
нынешнего политического кризиса, где он
не зависит от какого-либо внешнего или
внутреннего давления. Это ясно
свидетельствует о его приверженности
Конституции и единству Ирака. Талабани
независим ни от какой политической или
национальной стороны…" 

Несколько дней назад Талабани
пригрозил выйти из политического
процесса, если стороны, стремящиеся к
смещению Малики, попытаются оказывать
на него давление.

Накануне глава МИД Ирака Хошияр
Зибари, комментируя сложившуюся ситуацию
отметил, что инцидент может иметь далеко
идущие последствия. "То что турецкий
истребитель был сбит вчера над
территориальными водами Сирии, - это

серьезная эскалация и признак того, что
конфликт будет иметь более серьезные
последствия и не только для Сирии", - отметил
министр на пресс конференции после встречи
в Багдаде со своими коллегами из Болгарии,
Польши и Швеции, передает ИТАР-ТАСС.
Напомним, истребитель ВВС Турции вылетел
на служебное задание с базы Эрхач в
провинции Малатья в пятницу в 10:30 по
местному времени. В 11:58 с ним был потерян
радиоконтакт, и самолет пропал с радаров.
Это произошло над морем к юго- западу от
побережья провинции Хатай, граничащей с
Сирией. По некоторым данным, самолет упал
в воду примерно на удалении восьми морских
миль от берегов Сирии, внутренние воды
которой ограничены 12-мильной полосой.

pukmedia.com

Без помощи США нам в горах Кандила нечего делать
Глава турецкого Генерального штаба генерал Недждет Озел заявил, что турецкие войска могут полностью

уничтожить партизан  рабочей партии Курдистана (РКК) в горах Кандиль на севере иракского Курдистана.
Чтобы сделать это, турецкие войска должны начать крупную атаку на территорию Курдистана с участием
наземных и воздушных сил, чтобы ударить по лагерям РКК, заявил чиновник турецкой газете Radikal. Он
назвал три условия для уничтожения РKК: разрешение на вторжение со стороны турецкого правительства,
обеспечение поддержки американской разведки, и, наконец, народ Турции должен принять возможные
высокие потери среди турецких солдат. Турецкие военные заявили в среду, что турецкие военные самолеты
фактически поразили базы РKК в горах Южного  Курдистана   после нападения партизан  РKК на северном
Курдистане на   три оккупационных турецких военных форпоста , в результате чего умерли  восемь солдат.

"Мудрость Талабани состоит в том, чтобы
поддерживать политический процесс"

Конфликт будет иметь более
серьезные последствия
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