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Prezident İlham Əliyev
Amerika Yəhudi Komitəsinin
icraçı direktoru Devid Harrisin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyə-
tini qəbul etmişdir. Dövlət başçısı
Amerika Yəhudi Komitəsi icraçı
direktorunun Azərbaycana səfə -
rinin səmərəli olacağına ümidvar
olduğunu bildirdi.

Cənab Devid Harris ölkəmizə
ikinci dəfə səfər etməsindən
məmnunluğunu ifadə etdi. Ötən
dövr ərzində paytaxtda çox
böyük inkişafın şahidi olduğunu
deyən qonaq müasir memarlıq
üslubu ilə diqqəti cəlb edən Hey-

dər Əliyev Mərkəzinin möhtəşəm
binasının Bakıya xüsusi yaraşıq
verdiyini vurğuladı.

Görüşdə Azərbaycan ilə

Amerika Yəhudi Komitəsi ara -
sında əməkdaşlıq məsələləri
ətra fında fikir mübadiləsi

aparıldı.

Prezident İlham Əliyev
İtaliya Respublikasının Silahlı
Qüvvələrinin Baş Qərargah
rəisi Biacio Abrateninin
başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.

Dövlət başçısı Azərbaycan
ilə İtaliya arasında əlaqələrin

müxtəlif sahələrdə uğurla
inkişaf etdiyini vurğuladı. 

İkitərəfli münasibətlərimizin
genişlənməsində qarşılıqlı sə -
fərlərin əhəmiyyətini qeyd edən
Prezident İlham Əliyev İtaliya
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
Baş Qərargah rəisinin Azərbay-
cana ilk səfərinin bu sahədə

əmək daşlı ğın inkişaf etdirilməsi
ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi
baxımından önəmli olacağına
ümidvar olduğunu bildirdi.

İtaliya Respublikasının Silah lı
Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi
Biacio Abrateni Azərbaycana
səfərindən məmnunluğunu ifadə
etdi. 

O, Əfqanıstandakı Beynəlx-
alq Sülhməramlı missiyanın tərk-
ibində İtaliya hərbçilərinin Azər-

baycanın sülhməramlıları ilə bir-
likdə uğurlu əməkdaşlığının
əhəmiyyətini qeyd etdi.

Görüşdə ölkələrimizin mü va -
fiq qurumları arasında əmək -
daşlığın inkişaf etdiril mə si ilə
bağlı məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.

İyulun 10-da Azərbaycanın
birinci xanımı, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyeva BMT-nin Ərzaq və
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının
(FAO) missiyasının rəhbəri
Məhəmməd Ruiqinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşmüşdür. Görüşdə Fondun
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva
iştirak etmişdir. 

AzərTAc xəbər verir ki, Azər-
baycanın birinci xanımı Heydər
Əliyev Fondunun çoxşaxəli
fəaliyyəti barədə qonaqlara
məlumat verdi. Fondun 2004-
cü ildən fəaliyyət göstərdiyini
deyən Mehriban xanım Əliyeva
qurumun müxtəlif sahələrdə,
xüsusilə də humanitar sahədə
bir çox layihələr həyata
keçirdiyini bildirdi. BMT ilə sıx
əməkdaşlığın qurulduğunu
qeyd edən Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti bu təşkilatla
birlikdə bir neçə müştərək layi-
hənin reallaşdırıldığını qeyd
etdi. Azərbaycanın birinci
xanımı gələcəkdə də bu əmək-
daşlığın davam etdiriləcəyinə
ümidvar olduğunu bildirdi. 

Mehriban xanım Əliyeva
FAO-nun nümayəndə heyətinin

ölkəmizə səfərinin əmək-
daşlığın inkişafına yeni təkan
verəcəyinə ümidvar olduğunu
bildirdi. Fondun prezidenti

Azərbaycan dövlətinin BMT-nin
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatının fəaliyyətinə kömək
etməyə hazır olduğunu vurğu-
ladı. Mehriban xanım Əliyeva
Heydər Əliyev Fondunun da
qeyri-hökumət təşkilatı kimi
əməkdaşlığa hazır olduğunu
diqqətə çatdırdı. Azərbaycanın
birinci xanımı rəhbərlik etdiyi
Fondun bir çox nüfuzlu
beynəlxalq qurumlarla, o cüm-
lədən UNİCEF və UNESCO ilə
uğurlu əməkdaşlığından
danışdı. Mehriban xanım Əliye-

va bu əməkdaşlığın FAO ilə də
uğurlu istiqamətdə qurulacağı-
na əmin olduğunu bildirdi. 

Görüşə görə təşəkkür edən

FAO missiyasının rəhbəri
Məhəmməd Ruiqi Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyeva və
Fondun vitse-prezidenti Leyla
xanım Əliyevanın gördüyü işləri
yüksək qiymətləndirdiyini bildir-
di. 

Görüşdə Heydər Əliyev
Fondunun FAO-nun Romadakı
baş ofisi ilə əməkdaşlığı, ərzaq
təhlükəsizliyi, həmçinin bu
sahədə xüsusi uşaq müəs-
sisələrinin yaradılması məsə -
lələri müzakirə olundu.

Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya Parlamentinin İcmalar
Palatasının üzvü, keçmiş müdafiə naziri Liam Foksu qəbul etmişdir.

Görüşdə Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında ikitərəfli
əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən parlamentlərarası
əməkdaşlıq sahəsində daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı qarşılıqlı
maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının nəqliyyat,
dənizçilik və kommunikasiya naziri Bineli Yıldırımın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.

Görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında ikitərəfli əlaqələrin
bütün istiqamətlərdə, o cümlədən nəqliyyat, dənizçilik və kommu-
nikasiya sahələrində uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olundu,
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin icrasının gedişi ilə bağlı
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (RAGT) dəvəti ilə
Rusiya Federasiyasının dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarından, ali
təhsil müəssisələrindən olan bir qrup gənc ölkəmizdə səfərdədir.
AzərTAc xəbər verir ki, iyulun 3-də rusiyalı gənclər Heydər Əliyev
Fondunda RAGT-ın sədri, Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım
Əliyeva ilə görüşmüşlər.  Heydər Əliyev Fondunda rusiyalı gəncləri
salamlayan Leyla xanım Əliyeva görüşdən məmnunluğunu bildirdi. 

Qonaqlara Heydər Əliyev Fondunun tarixi, fəaliyyəti, məqsədləri
barədə ətraflı məlumat verən Leyla xanım Əliyeva qeyd etdi ki,
Fond yarandığı gündən Azərbaycanda təhsilin, səhiyyənin inkişafı,
mədəni irsin, ekologiyanın qorunması istiqamətində müxtəlif
genişmiqyaslı proqramlar və layihələr həyata keçirir. Azərbaycanın
tərəqqisinə, mədəniyyətinin inkişafına və tarixinin öyrənilməsinə
kömək göstərir. Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər
siyasətindən danışan Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti dedi
ki, azərbaycanlı gənclər rusiyalı gənclərlə yaxşı əməkdaşlıq edirlər.
Leyla xanım Əliyeva bu istiqamətdə reallaşdırılan layihələrin
əhəmiyyətini vurğuladı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
ölkəmizə beşgünlük səfərə gələn rusiyalı gənclərin Azərbaycan ilə
yaxından tanış olacaqlarına əminliyini bildirdi. 

Belə bir dəvətə və görüşə görə təşəkkürlərini bildirən rusiyalı
gənclər Azərbaycandan vətənlərinə zəngin və xoş təəssüratlarla
qayıdacaqlarını dedilər. Bu cür səfərlərin Azərbaycan ilə Rusiya
arasında gənclər sahəsində əməkdaşlığı daha da möhkəm-
ləndirdiyini vurğuladılar. 

Rusiyalı qonaqlar iyulun 6-dək Bakı ilə yanaşı, ölkəmizin region-
larına da səfər edəcək, Azərbaycan reallıqları, respublikamızda
aparılan quruculuq işləri və tarixi yerlərlə yaxından tanış olacaqlar. 

Rusiyalı gənclərin Azərbaycana səfəri bir neçə ildir ki, təşkil
olunur. Səfərin məqsədi gənclərin Azərbaycan haqqında məlumat-
larının artırılması, birgə əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilmə-
sidir.

İlham Əliyev Amerika Yəhudi Komitəsi icraçı direktorunun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

İlham Əliyev İtaliya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

Heydər Əliyev Fondu ilə BMT-nin Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatı arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin 
inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur

Rusiyalı gənclər Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyeva ilə görüşmüşlər

İlham Əliyev Türkiyənin nəqliyyat, dənizçilik 
və kommunikasiya nazirinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

İlham Əliyev Böyük Britaniya 
Parlamenti İcmalar Palatasının üzvü, 
keçmiş müdafiə nazirini qəbul etmişdir
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Rusiyanın Parisdəki səfiri
belə deyib

"Əsəd sivil yolla gedəcəyinə inanıram".
"Reuters"in xəbərinə görə, bu açıqlamanı

Rusiyanın Parisdəki səfiri Alekdandr Orlov
verib. Orlov "Radio France İnternationale"ə
(RFİ) açıqlamasında Esedin iqtidardan get-
məyə hazır olduğuna inandığını deyib: "Əsəd
Cenevrə görüşündə qəbul edilən keçid
planıyla razılaşdı və müxalifətlə danışıqlar
üçün öz təmsilçisini təyin etdi. Beləliklə,
Əsəd iqtidar dəyişikliyini qəbul etdi, ancaq
sivil şəkildə dəyişikliyi..."

Əsədin sayılı günlərinin qaldığına dair
fikirlərlə bağlı suala cavab olaraq Orlov
"Sizinlə razıyam. Onun üçün iqtidarda qal-
mağın çətin olacağını düşünürəm" deyib.

Hələlik Rusya mətbuatında bu haqda heç
bir məlumata yer verilməyib.

Suriyanın informasiya naziri isə səfirin
açıqlamasını təkzib edib.

Ərdoğan son dəfə AKP sədrliyinə
namizəd  o lacağ ın ı  bəyan  ed ib   

N . Ə l ə k b ə r .
Türkiyənin Baş
naziri Rəcəb
Tayyib Ərdoğan,
sentyabrın 30-da
keçiriləcək Əda -
lət və İnkişaf Par-
tiyasının (AKP)
Böyük qurultayında 4-cü və son dəfə partiya
sədrliyinə namizədliyini irəli sürəcəyini
açıqlayıb. SalamNews-un “Anadolu”
agentliyinə istinadla verdiyi xəbərə görə, baş
nazir bu barədə partiyasının “Atatürk” stadio-
nunda təşkil edilən konqresindəki çıxışında
bəyan edib. Ərdoğan deyib: “Sentyabrın 30-
da Ankarada keçiriləcək qurultayda verdiy-
imiz sözə əməl edərək dördüncü və son dəfə
partiya sədrliyinə namizəd olacam. Dəy-
işəcəyik dəyişdirəcəyik, yenilənəcəyik,
yeniləyəcəyik, amma kökümüzdən qopmaya-
cağıq. Partiyanın içində nifaq salmağa
yönələn səylər uğur gətirməyəcək”.

A z ə r b a y c a n d a  y a ğ a n  g ü c l ü  
y a ğ ı ş  G o r a n  ç a y ı n ı n  
d a ş m a s ı n a  s ə b ə b  o l u b

Ötən gün Goranboyda yağan güclü yağış
rayon ərazisindən keçən Goran çayının daş-
masına səbəb olub. SalamNews-un bölgə
müxbirinin verdiyi xəbərə görə, yatağından
çıxan çay Goran qəsəbəsi ərazisində 15-ə
qədər evin və həyətlərin su altında qalması-
na səbəb olub. Günün ikinci yarısına doğru
sel səngiyib. Evlərdən başqa 35 ha qədər
pambıq və yonca sahəsi də sular altında
qalıb. Rayon Fövqəladə Hallar Komis-
siyasından verilən məlumata görə, selə
Goran çayının yatağının təmizlənməməsi
səbəb olub. Artıq Nazirlər Kabinetinə
müraciət olunub. Yaxın günlərdə çay
yatağının təmizlənməsinə başlanacaq. Xatır-
ladaq ki, iyun ayının 29-da Goran çayının
daşması nəticəsində Goran qəsəbəsində 25
evi su basmışdı. SalamNews
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Türkiyə baş nazirinin Moskvaya
səfərini şərh edən Rusiya mətbuatı
Erdoğan-Putinin enerji mövzusun-
dakı danışıqlarının nisbətən hamar
keçəcəyini bildirsə də, Suriya
məsələsində Moskvanın mövqe yinin
dəyişməz qalacağını güman edir.

“Tərəflər öz mövqelərini açıq
və sərt şəkildə bildiriblər ki, bu
sahədə yanaşmalar dəy-
işməyəcək”, Yaxın Şərq İnstitutun-
dan ekspert Serqey Demidenko
bbcrussian.com saytına
müsahibəsində bildirib. Serqey
Demidenko Klikləyin Türkiyə lid-
erinin Moskvaya beynəlxalq icti-
maiyyətin nümayən dəsi kimi
gəldiyi barədə şərhlərin əsassız
olduğunu deyib. Moskva mətbuatı
danışıqlarda qaz mövzusunun
mühüm yer tutacağını bildirir.

Qiymət mübahisələri
Rusiya Türkiyənin mühüm qaz

təchizatçılarındandır. Ankara Qara
dənizdəki iqtisadi zonasından
Rusiyanın Cənub Axını boru kəmə -

rinin çəkilməsinə icazə əvə zində qaz
qiymətlərində endirim umur. Lakin
göründüyü kimi Moskva Ankaranın
gözləntilərini doğrultmayıb. Ötən il
qaz təchizatı ilə bağlı razılaşmanın
müddətinin sona çatmasından bəri
yeni sənədin imzalanması qiymət

mübahisələri üzün dən ləngiyir. Neft
və qaz məsələləri üzrə təhlilçi Mixail
Krutixinin sözlərinə görə bir neçə ay
bundan əvvəl Qazpromun
əhəmiyyətli endirim etməyə hazır
olması barədə xəbərlər Türkiyədə
alqışla qarşılanmışdır. Lakin bu

məlumatlar təsdiqini tapmadı.
Əməkdaşlıq
Hazırda Cənub axını ilə yanaşı

müzakirə olunan Samsun-Ceyhan
və Türkiyə üzərindən İsrailə çək-
iləcək qaz kəməri layihəsi həll olun-
mamış qalır. “Xüsusilə də aparıcı

tranzit ölkəsi mövqeyinin
nəzərə alınması ilə
Ankara Qaz proma təzyiq
göstərmək imkanlarına
malikdir”, Mixail Krutixin
belə hesab edir. Xəzər
qazının qərbə ixracı üzrə
Klikləyin TANAP kəmə -
rinin imzalanması Rusi -
yanın güzəştə getmək
istəmə məsinə Anka ranın
cavabı hesab oluna bilər.
Mos kvada onun əra -

zisindən Klikləyin yan keçən kəmər
layihələri, yumşaq deyilsə, rəğbətlə
qarşılanmır. Eyni dərəcədə Rusiya
şirkət lərinin Yunanıstan və parçalan-
mış Kipr şelfindəki layihələrdə işti-
rakı Ankaranın nara zılığına səbəb
olub. bbc.co.uk

Vaşinqtonda qərargahlanan
Yaxın Şərq Institutinin eksperti
Daniel Server Amerikanın Səsiə
müsahibədə Suriyada baş verən son
olayları şərh edib.  Onun
sözlərinə görə Suriya cəmiyyətini
bürüyən zorakılıq dalğası insan-
ları öz tərqətdaşlarına arxalan-
mağa vadar edir.  Gələcək isə
çoxları üçün qeyri-müəyyən qalır. 

Sual:  Son xəbərlərə görə
Suriyada müdafiə naziri və
prezident Bəşər Əsədin qayını
öldürülüb.  Ötən üç gündə
döyüşlər paytaxt Dəməşqə
yaxınlaşmaqdadır.  Çoxlarının
beynində dolaşan sual yəqin
ki, budur: Əsəd hökumətinin
sonu yaxınlaşırmı?

Cavab:    Fikrimcə bunun necə
nəticələnəciyini proqnozlaşdır-
maq çətindir.  Üsyançılar Dəməşqə
yetişməklə çoxlarının güman
etdiyindən daha çox uğur
qazanıblar.  Amma bu, o demək deyil
ki, onlar udublar.  Biz görməliyik ki,
növbəti günlərdə nə baş verir.
Məsələ bundan da artıq vaxt apara
bilər. 

Sual:   Suriyadakı situasiyanı
inid bir çoxları vətəndaş
müharibəsi kimi qiymətləndirilir.
Əgər bu, belədirsə, onda tərəflər
kimlərdir?  Bəşər Əsədin tərəfində
son damla qanınadək vuruşmağa
hazır olan qüvvələr kimlərdir və
müxalifətdə müasir hərbi
texnikaya qarşı vuruşan adamlar
kimlər? 

Cavab: Belə görünür ki, Əsədin
tərəfində vuruşan qüvvələr konven-
sional təhlükəsizlik qüvvələri və Dax-
ili İşlər Nazirliyinin muzd tutduğu
Şəbiha adlanan yarı-hərbi
dəstələrdir ki, bunlar müxalifətin
güclü olduğu bölgələrdə əhaliyə
divan tutur.  Üsyançılar tərəfdə isə
mənzərə daha qarışıqdır.  Azad
Suriya Ordusu adlanan qurum elə də

mərkəzləşdirilmiş qüvvə deyil, daha
çox könüllülərin birlyini xatırladır.
Dəməşq döyüşünü aparan
qüvvələrin kimliyi də bəlli deyil.  Azad

Suriya Ordusu və müxalifətin nə
dərəcədə təşkilatlandığını anlamaq
yəqin ki, bir qədər vaxt aparacaq. 

Sual:  Bəşər Əsəd özü 12 faizli
ələvi təriqətinin nümayəndəsidir.
Qarşı tərəfdə olan sünnilər isə
Suriya əhalisinin əksər çoxluğunu
təşkil edirlər.  Bu təriqətlər arasın-
dakı ziddiyətlər nə qədər
güclüdür?

Cavab: Avtokratik idarəçilik uzun
müddət təqriəqtələr arasındakı zid-
diyətləri boğmağa çalışıb.  Amma
zorakılıqlar artanda insanlar öz kök-
lərinə tapınmağa və bir növ qalaları-
na çəkilməyə meylli olurlar.  Sözün
əsl mənasında bunu ələvilər  edirlər
və eyni ifadəni ələvilərin hücumları-
na məruz qalan sünnilərə də şamil
etmək olar.  Ələbəttə, adətən
suriyalılar deyirlər ki, “biz hamımız
suriyalılıq” və s.  Amma reallıq budur
ki, zorakılıq dalğası vüsət alanda,
cəmiyyətdə parçalanma baş verir, və
biz hazırda Suriyada bunu müşahidə
edirik.

Sual: Suriya münaqişəsində
xarici qüvvələrin rolunu necə

dəyərlədnirərdiniz.  Məsələn,
Bəşər Əsəd keçmişdə ölkəsindəki
qarşıdurmaya görə Türkiyəni
günahlandırıb.

Hesab etmirəm ki,
konflikti xarici qüvvələrin
boynuna atmaq olar.
Şübhəsiz ki, türklər
Suriyada müxalifətini
təmsil edən mülki vətən-
daşlara və hərbçilərə
dəstək verirlər.  Amma
bunu türklər başla-
maytıb.  Bunu heç bir
xarici qüvvə başla-
mayıb. Əslində türklərin
özləri də Suriyadakı
qeyri-sabitlikdən nara-
hatdırlar.  Belə ki,
Suriyada olduğu kimi,
Türkiyədə də çox sayda

kürd yaşayır.  
Suriyadakı üsyana görə mə -

suliyyət daşıyan yeganə adamlar
Bəşər Əsədin hökumətindəki
adamlardır ki, onlar etiraz nümay-
işlərinə vaxtında adekvat reaksiya
verməyiblər.

Sual:  Suriyada hökumətin
çöküşü ərəb dünyası üçün, ümu-
milikdə region üçün nə demək
olardı?

Cavab:   Bütün bunlar Suriyada
bundan sonra baş verəcək hadis-
ələrdən haslıdır.  Əgər Liviyada
olduğu kimi biz burada xoşməramlı
demokratik təkamül görsək, bu,
region üçün və dünya üçün çox müs-
bət inkişaf olardı.  

Bu sonluq İranı yeganə müt-
təfqindən məhnrum edər və ərəb
dünyasında növbəti demokratiya
nümunəsi olardı. 

Amma mümkündür ki, ölkədə
hərbi çevriliş baş versin, zorakılıqlar
yayılsın.  Konfliktin region və dünya
üçün nəticələri Əsədin çöküşündən
sonra baş verəcəklərdən asılıdır.

Ərdoğanla Putin Suriya ilə enerji 
layihələrini "müzakirə edəcəklər"

Daniel Server: Suriyadakı böhranın 
sonluğunu proqnozlaşdırmaq çətindir

"Əsədin gedəcəyinə
inanıram"
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Son iki ayda (iyun-iyul) Azərbay-

canda yaşayan milli azlıqlarla bağlı
istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə
xaricində heç də xoş olmayan infor-
masiyalar yayılmaqdadır. Belə ki, iyun
ayında Azərbaycanda yaşayan azsaylı
xalqların bəzi nümayəndələri Rusiyada
keçirilən separatçı tədbirə qatılıblar.
Toplantı keçmiş SSRİ məkanında
yaşayan avar və ləzgi xalqlarının
nümayəndələri tərəfindən təşkil olunsa
da, əsas hədəf Azərbaycan seçilib.
“Federal Ləzgi Milli Mədəni Muxtariyy-
atı” və “Avar Milli Mədəni Muxtariyyatı”
adlı qurumların təşəbbüsü ilə “Rusiya
Federasiyası və Azərbaycan Respub-
likası arasındakı dövlət sərhədinin
mövcudluğu nəticəsində bölünmüş
ləzgi və avar xalqlarının problemləri,
onların həlli yolları” mövzusunda keçir-
ilən beynəlxalq konfransda “Federal
Ləzgi Milli Mədəni Muxtariyyəti”nin
prezidenti Arif Kərimov etnik dağıstan-
lıların Azərbaycanda “problem”ləri ilə
qarşılaşdığını bildirib, Rusiya və Azər-
baycan arasında 2010-cu ildə
bağlanılmış “dövlət sərhədi” barədə
müqavilədən danışaraq Xaçmaz ray-
onunun Xraxoba və Üryanoba
kəndlərinin Rusiya vətəndaşı olan
ləzgi sakinlərinin Dağıstana
köçürülmələri ilə bağlı üzləşdikləri
“çətinlikləri” xüsusi vurğulayıb. “Avar
Milli Mədəni Muxtariyyatı” adlı quru-
mun sədri, Mahaçqala şəhərində nəşr
edilən “Novoe delo” qəzetinin baş
redaktoru Marko Şaxbanov
məruzəsində Azərbaycanda və Gürcü-
standa yaşayan avarların “vəziyyətinə”
toxunub. O, Azərbaycanda məskun-
laşmış avarların sayını şişirdərək 200
min nəfər göstərib və onlara Azərbay-
canda etnik muxtariyyətin verilməsini
təklif edib.

Bunun ardınca Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən “Talışo sədo” qəze-
tinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun
həbsinə “milli məsələ” donu
geyindirmək cəhdlər və nəhayət millət
vəkili İqbal Ağazadənin ölkədə
yaşayan milli azlıqların “problemləri”nə
həsr etdiyi məqalə bəzi məsələlərə
aydınlıq gətirilməsini tələb edir.  

Problemin mahiyyəti
barədə yanlış 
təsəvvürlər....

Bildiyimiz kimi, etnik qrup -
etnososial təhsil, xüsusi etnik, etnop-
sixoloji, etnomədəni, dil və dini
əlamətlərlə malikdir. Onun başa
düşülməsi siyasi hüquqi terminlərdə
milli azlıq kimi traktovka edilir. Beynəlx-
alq hüquqi aktlarda BMT sənədlərində
"milli azlıq" və "etnik azlıq" (qrup) çox
zaman adekvat kimi işlənilir. Lakin
bunun üçün ciddi əsasların olmasına
baxmayaraq, onları fərqləndirmək
lazımdır. Əgər "milli azlıq" termini
dövlət (millət) və onun əhalisinin bir
hissəsi arasında xüsusi hüquqi qay-
danın nizamlanması başa düşülürsə,
"etnik qrup" sosial təhsilin etnik və
mədəni özünüdərki başa düşülür. 

Milli eyniyyət məsələsinə toxunan
Polşa alimi Anna Volf-Poveskanın
fikrincə, yeni siyasi reallığın etiraf
edilməsi bir çox çətinliklərlə üzləşir:
“Köhnə strukturların dağılmasından
sonra bir çox yeni siyasətçilər millətçi
arqumentlərə arxalanmağa başladılar.

1989-cu ildən başlayaraq, ayrı-ayrı
qrup və dairələr üçün “millət” anlayışı

birliyə və özünüdərkə çağıran yeganə
kateqoriya idi. Amma Orta Avropada
milli eyniyyət problemləri Sovet İtti-
faqında və Yuqoslaviyadakı kimi dra-
matik kolliziyalar yaratmamışdır.” 

“Etnik azlıqların ictimai həyatda fəal
iştirakı üzrə Lund tövsiyyəsi”ndə
(1998) qeyd olunur ki, vətəndaşlıq
hüququ olan hər bir şəxsin, mənəviyy-
atca ona daha yaxın olan hər hansı
milli və ya etnik qrupun üzvü olmağa
subyektiv hüququ var. Azlıq, qrup
hüququnun subyektidir. Belə bir
təyinetmə üçün nə şəxsin mənşəyini
bilmək, nə də heç bir əlavə vasitə -
səbəb lazım deyil. 

Etnik azlıq - polietnik cəmiyyətlərdə
etnik xarakteristikalarına görə
fərqlənən qruplar cəmiyyətdə domi-
nant mövqeyə malik ictimai resursların
az hissəsini alır və etnik stratifikasiya

sisteminin əsas hissəsi sayılırlar. Etnik
azlıqların statusu sosial cəhətdən
möhkəmləndirilir və say etibarilə deyil,
ümumi əhəmiyyət kəsb edir. (İqtisadi
resurslara məhdud qaydada giriş,
siyasi həyatda iştirak, idarəetmə və s.) 

Əlbəttə, "millət", "xalq", "azsaylı
xalq", "milli azlıq", "etnik azlıq"
məfhumları təzə yaranan terminlər
deyil. Öz məna çalarlığı baxımından
da nə dünənin, nə də bu günün reallığı
ilə izah edilə bilər. Bu terminlər müxtəlif
dövrlərdə ayrı-ayrı tayfaların xalq, ayrı-
ayrı xalqların tədricən millət kimi for-
malaşması prosesi nəticəsində mey-
dana gəlmişdir. 

Dünya ictimaiyyətinin bu terminlər
haqqında aydın və dəqiq təsəvvürləri
var. Elə bizdə də kifayət qədər olmasa
da müəyyən mənada bu məsələyə
maraq və onun izahı yeni problem
deyil, müxtəlif vaxtlarda az-çox
öyrənilib, ayrı-ayrı müəlliflər tərəfindən
araşdırılıb. Lakin son zamanlar media-
da başlanan bu tip müzakirələr göstər-
di ki, nəinki geniş ictimaiyyətin, hətta
bəzi hüquqşünasların, ictimai və
humanitar elmlər sahəsində çalışan
ziyalılarımızın da "millət", "xalq", "etnik
azlıq", "azsaylı xalq" və "milli azlıqlar"
ifadələri haqqında təsəvvürlərində
qaranlıq nöqtələr çoxdur.

Bəzən bu terminlər qarışıq salınır,
bəzən düzgün izah olunur, bəzən isə
onların arasında mövcud fərqlərə heç
bir məhəl qoyulmur. Nəticədə milli
münasibətlərlə, milli məsələlərlə bağlı
problemlərə qeyri-obyektiv mövqedən
yanaşılır, bir sıra reallıqlar və tarixi
gerçəkliklər təhrif olunur. 

Azsaylı bir xalqı az qala
millət kimi qələmə 
vermək cəhdləri...

Etnik mənsubiyyətin məcburi,
sərəncamla dəyişdirilməsi cəhətləri
tarixdə çox böyük müqavimətlərlə
üzləşmişdir. Çünki insanı öz xalqına
mənsubluğu hissi onun identikliyinin
kökü, özəyi, özünü şəxsiyyət kimi hiss
etməsinin əsasıdır. Etnosun
mədəniyyəti onun bir sistem kimi
sabitliyini və inteqrasiyasını təmin edir.  

Sovet hakimiyyəti illərində SSRİ-də

iki istiqamətdə güclü iş aparılırdı. İlk
baxışda bu istiqamətlər bir-birinə əks
mövqe təsiri bağışlamasa da, əslində
məzmun etibarilə bir-birinə daban-
dabana zidd məna kəsb edirdi. Daha
doğrusu, o vaxtlar SSRİ-də yaşayan
bütün xalqların tədricən bir-biri ilə qay-
nayıb-qarışması nəticəsində zorla
"sovet xalqı" adı altında yeni biliyin
yaradılmasına ciddi-cəhd
göstərilirdisə, digər tərəfdən, beynəl -
miləlçilik bayrağını əsas tutaraq,
"dostluq" və "bərabərlik" şüarlarını
ucalda-ucalda ayrı-ayrı respublikalar-
dakı (bu baxımdan Azərbaycan SSR
xüsusi yer tuturdu) müxtəlif tayfaları

etnik qrup, etnik azlıqları xalq, hətta
bəzən bu və ya başqa etnik azlığı və
yaxud azsaylı bir xalqı az qala millət
kimi qələmə vermək cəhdləri olurdu.
Çoxmillətlilik və beynəlmiləlçilik, özü
də şişirdilmiş səviyyədə, sanki bu və
ya başqa respublikanın zənginliyini,
iqtisadi potensialını, öncüllüyünü
göstərən əsas amil idi.

Bütün bunların nəticəsidir ki, ittifaq
dağıldıqdan sonra müstəqillik yoluna
qədəm qoymuş bəzi respublikalar bu
sahədə bir sıra çətinliklərlə üz-üzə
qalmışdır. Müstəqil Azərbaycan
Respublikasının son illərdə ictimai-
siyasi durum baxımından qarşılaşdığı
ən narahat problemlər içərisində məhz
milli məsələlərlə bağlı daha çox nara-
hatçılıq doğurur. Respublikamızda
yaşayan xalqlarla bağlı yeni uydurulan,
yeni qondarılan hər bir məsələyə milli
don geyindirmək cəhdləri ilə yanaşı,
Azərbaycanda yaşayan millət və
xalqlar, etnik azlıqlar böyük əksəriyyəti
vahid amal uğrunda müəyyən addım-
lar atmağa başlayıblar.  

Beynəlxalq təcrübədə monoetnik
dövlət tapmaq çətindir. Dünyanın
əksər dövlətləri çoxmillətlidir. Azərbay-
can da bu mənada istisnalıq təşkil
etmir. Öz coğrafi və strateji mövqeyi,
iqlim şəraiti, təbii ehtiyatları, yeraltı və
yerüstü sərvətləri baxımından çox
əhəmiyyətli olan Azərbaycan bütün
dövrlərdə beynəlxalq aləmin diqqət
mərkəzində olub. SSRİ-nin dağıl-
masından sonra MDB-də bir çox
respublikalarda "etnik təmizləmə"
siyasəti həyata keçirilib. 

"Etnik təmizləmə"yə məruz qalan
milli azlıqlar monoetnik dövlətlərə
transformasiya olunublar. Bu sırada
Ermənistan MDB məkanında daha
"öndə" gedir. Lakin Cənubi Qafqazın
ən inkişaf etmiş respublikası hesab
olunan Azərbaycanda bu prosesin
başlanmasına ümumiyyətlə cəhd
olmayıb. Hazırda respublikada bir çox
xalqların nümayəndələri sakit həyat
yaşayırlar. Azərbaycan qanunları təs-
diq edir ki, öz müqəddəratını təyinetmə
insanın ümumi hüquqlarından biridir.
Dövlət bütün səylərini ona yönəldir ki,
onun vətəndaşları dini, etnik və sosial
özünütəyinetmə hüqu qun dan istifadə
etsinlər. Eyni zamanda vətəndaşlar
müxtəlif kollektivlərdə təşkilatlana
bilərlər, onların özünəməxsusluğu
məhz kollektivlərdə daha bariz şəkildə
nəzərə çarpır.  Azərbaycanın çoxmil-
lətli bir ölkəyə çevrilməsinin obyektiv
və subyektiv səbəblərinin dərinliklərinə
varmadan bir cəhəti xüsusilə vurğula-
maq istərdik ki, bu torpağı özünə əbədi
məskən seçmiş xalqların əksəriyyəti
zaman keçdikcə doğmalaşmış, bəziləri
isə yerli xalqlarla qaynayıb-qarışmışlar. 

Bu gün haqlı olaraq bu torpaqda
yaşayanların çoxu Azərbaycanı
özlərinin doğma və əbədi vətənləri
hesab edirlər. Bütün bu cəhətlər indi
nəinki demoqrafik hesablamalarda,
həmçinin Azərbaycan xalqının, millə-
tinin formalaşmasının məzmununda və
tərkib hissəsində də özünü göstərir.

Niyaz NİFTİYEV

Azərbaycanın etnik mənzərəsi:
narahatçılığa əsas varmı?
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LEYLA MİN

Ezê ji te dûr nekevim,
Dû te ezê tim bigerim. 
Tûyî min ra, husun-cemal,
Ronayî, nûr, îşiq-şemal. 

Tu bilbila xas baxçanî,
Tu xezala ser çiyanî. 
Kuda çûyî, qe kivş nakî,
Çira dilêm, tu şa nakî?

Huba te ez kirme rijî,
Gunê te, qe nayê min jî. 
Xurêm bûye şîn-qiriye,
Bêy te malam bê xayiye. 

Însaf bike aha nabe,
Halêm bêy te pir xerabe. 
Te roj li min kirye tarî,
Bûme hejar, tengezarî. 

Boy huba te bûm Mecnûne,
Bûme derdkêş, Cegerxwîne.
Bese, xema ji min dûrke,
Hêsrê çeva li min zake. 

Ji min ra tu ruhî-emrî,
Car-gumanî û sitarî. 
Cotê memkêx tu bide min,
Derdê derê ji dilê min!

MİN BÎR NEKE
Gelekî ez ji te durim,
Boy huba te tengezarim.
Ez dikşînim xem û derda.
Bigêjine em, çawa hevda?

Posîde bî, kê bê cem te?
Kê şa bike beşera te?
Suretê te kê maç bike?
Lê hêsrê te kê temîzke?

Mîn bîr neke, delala min,
Tûyî gula, ber bûna min.
Ezê boy te her tim kar kim,
Tenê ezê dil te şakim!

RİYA HUBÊ
Riya hezkirinê gelekî xweşe,
Bende jî wê rê da dibe nexweşe. 
Tî-birçî dimîne û debar dike,
Lê ew bê hezkirin jiyanê nake. 

Hub gula rengîne, guleke saze,
Ji boy benda ewa bext û miraze. 
Ew riya paqije, temîze bedew,
Dilketî boy wê rê dimîne bê xew. 

Nexwaşe hube me, bê hub dişewitim,
Mîna gula bê av, ez diçilmisim.
Ji rozgara ne baş, ez dikim gazin,
Ku wê anî, serêm hezar yek wezin. 

Rewiyê rê diçin, ji min dûrtirin,
Nêçîrvanê hubê ji wan pirtirin. 
Tu car riya hubê destêx bernadim,
Ezê bona wê rê emrê xwe bidim.

ELİYÊ EVDİLREHMAN RA
(Ji bona 80-ê saliya wî)

Min dîtin çiya,
Berf bilindciya,

Mîna te bilind
Min nedît çiya. 

Min dîtin şaîr,
Ser wan mam heyîr,
Yek ji wan tuyî
Te neçî ji bîr.

Min dît nivîskar,
Gel ra bûn hevkar,
Wek te aqilbend
Ne dît ulumdar. 

Min dîtin dersdar,
Nav me da nedar.
Tune mîna te
Evdê emekdar. 

Min dîtin hozan,
Cem wan bû mêvan.
Mîna te eyan 
Ne dît helbestvan. 

Min dîtin hoste,
Qelem li dest te. 
Efirandinê
Qe ew naweste. 

Min dît welathez,
Bi zên û bê hêz,
Navê te ser zara
Te hildan birêz. 

Şaîrê Kurda,
Te boy me ked da,
Tu wext, namirî
Nav gelê me da!

HUNERMENDÊ HÊJA 
AHMED KAYA RA

Ji welatê kal-bavê xwe,
Wek civîka hêlîna xwe,
Pir sal nînin tu dûr ketî,
Bûyî teyrê tu perşkestî.

Ji derdê dijmin-neyara,
Tu ketî best û beyara.
Bûyî mêvan Fransîyayê,
Dûrî xaka Mêdiyayê. 

Bîra te ne diçû welat,
Bakûr, Başûr û Rojhilat.
Derdê welat te dikişand, 
Pêşda dibir huner û çand. 

Hunermendê azadîhez,
Dabû destêx ala gevez. 
Û badikir pêşda diçû,
Tevî dewa azadî bû!

TÊMİRÊ BİRA
(Rewayî hogirê xweyî 

zaroktiyê dikim)

Têmirê bira,
Ezîz dostê min.
Tu werê cem min,
Ezê ji te ra 
Derdêx qisekim:
-Derdêm girane,
Ew bê dermane.
Em bê dewletin,
Bê mor, bê alin.
Bona wê yekê,
Sefîl û jarin. 
Ez difikirim:
-Kanê warê me?
Ax-kesera me?!
Xulya kal-bava,
Welatê Kawa!
Dijmin-neyara,
Eşq me birandin,
Xwîna me mêtin.
Bona wêya jî,
Em bindest mane.
Ka namûsa me?
Cî-miskenê me!
Namûsa mezin, 
Kurdistana me!
Gerek em yekbin,
Û şîr helal bin.
Welat rizgarkin,
Gelê xwe şakin! 

Güney Azərbaycan Milli Oyanış
Hərəkatının lideri doktor Mahmudəli
Çöhrəqanlı “Contact.az”a müsahibə verib.
Müsahibəni təqdim edirik.

- Doktor, siz Iranda iki yazarın həbsini
necə dəyərləndirirsiniz? Bu sıradan bir həb-
sdir, yoxsa arxasında hansısa gizli siyasi
niyyət, ya Azərbaycana təzyiqlər var?

-Iran rejiminin yazarlar Fərid Hüseyn və
Şəhriyar Hacızadəyə ittihamları yersiz və
əsassızdır. Bu iki yazar Iran səfirliyindən giriş
vizası alaraq Güney Azərbaycanda bir şer
axşamına qatılmaq üçün Irana səfər ediblər.
Bunu da bildirim ki, Iranda Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı ilə bağlı hər bir toplantıda Iran gizli
servis məmurları xəlvəti şəkildə iştirak edirlər.
Quzey azərbaycanlılar da Iranda hakim rejimin
nə qədər totalitar və zorakı hakimiyyət
olduğunu bilirlər. Odur ki, bu iki gəncin hansısa
bir gizlilik əsasında casusluluq edə biləcəyini
görmürəm. Ona görə də bu ittiham iftiradan
başqa bir şey deyil.

Əlbəttə, bu məsələnin görünən tərəfidir.
Görünməyən tərəfi isə anladığım qədər, Iran
rejimi bu iki yazara təzyiq etməklə bütün Azər-
baycan Respublikası vətəndaşı olan yazar, şair
və milliyyətçi kəsimə bir mesaj verir. O mesaj
da budur ki, Iran adlanan ölkədə sizə rahatçılıq
və asayiş yoxdur, bura gəlməməyiniz məs-
ləhətdir. Bunun səbəbi odur ki, azərbaycançılıq
və türkçülük hissiyatı güclü olan Azərbaycan
vətəndaşlarının Güney Azərbaycana səfərləri
hərəkatın və hərəkatçıların mənəvi güc və
mənəvi ovqatını yüksəldir. Rejim bu mənəvi
qardaş himayəsini kəsmək niyyətindədir. Belə-
liklə, deyə bilərik ki, bu məsələnin arxasında
həm  gizli siyasi niyyət, həm də Azərbaycan
hakimiyyətinə qarşı təzyiqlər var.

- Suriya iqtidarına hakimiyyəti təhvil ver-
məyə 10 gün vaxt verilib, bunun arxasınca
bölgədə hansı proseslər cərəyan edə bilər?

- Suriyada iç savaş başlayıb. Ələvi-sünni
çatışması çox ağır şəkildə davam edir. Bu
savaş şiə-sünni blokları arasında cərəyan edir.
Şiə blokunun təmsilçisi Iran, sünni blokunun
təmsilçiləri Türkiyə və ərəb dünyasıdır. Ərəb
dünyası və  Türkiyə müxalifətləri hər baxımdan
təmin edir, Suriyada hakim olan B.Əsəd reji-
minin təminatı isə Iranın üzərindədir. Bu savaş-
da son görünmür. Məncə, bu savaş Suriyanın
sünni, ələvi və kürd bölgəsinə bölünməsilə
başa çatacaq.

- Sizin fikrinizcə, Qərb “Iran məsələsi”nə
yaxınlaşıbmı?

- Bildiyiniz kimi, Qərb və Iran məsələsi
müzakirələr yolu ilə həll olunmadığı üçün ən
azı 2010-dan bəri gizli savaşlar yolu ilə isti
müharibəyə doğru getməkdədir. Iranda atom-
nüvə fizikası alimlərinin qətli, Iran nüvə təsis-

lərinə sayberik (stocks net və flame) hücumlar,
Iran raket sənayesindəki ağır partlamalar,
Yəmən və Bəhreyn şiələrinin dövlət çevrilişi
hərəkətlərinin dayandırılması, Suriyadakı
vətəndaş müharibəsi, Iraqda sünni-şiə davası,
Iran rejiminə hər baxımdan sanksiyalar, neft
satışını yüzdə əllilərə endirmək- Bunlar hamısı
Qərb-Iran məsələsinin müzakirə yoluyla həll
olunmadığını, getdikcə sıcaq müharibəyə dön-
məsinin göstəricisidir. Görünən budur ki, Iran-
Qərb problemləri müzakirə yoluyla bitmədiyi
üçün müharibəyə tərəf irəliləyir, bu savaşın
sonu - Iranda rejimin devrilməsi və Yuqoslaviya
kimi partlayaraq bir neçə ölkəyə bölünməsi
görünməkdədir.

- Bu halda Güney Azərbaycan problemi-
nin həlli yollarını necə görürsünüz?

- Güney Azərbaycanda 17 ildir ki, milli
hərəkatın son mərhələsi başlayıb. Ağır
səviyyədə mənfi assimilyasiyaya məruz qal-
masına baxmayaraq, Güney Azərbaycan türk-
lərinin özünə qayıdış prosesi uğurla davam
edir. Öncə dediyim kimi, bu gün 35 milyon
Güney Azərbaycan türkü yüksək səviyyədə
milli-siyasi şüura malik olub. Iddia edə bilərəm
ki, belə oyanış nə Türkiyədə, nə də Quzey
Azərbaycanda var. Bu gün Güney Azərbaycan
öz milli dövlətini qurmağa hazırdır. Amma
təəssüf ki, bölgədə və dünyada hakim olan
siyasi şərtlər hələlik buna izn vermir. Bəzi qar-
daşlarımız maddi mənfəətləri naminə düşmən
cəbhəsində yer almaqdan çəkinmir və “biz hər
bir halda, hansı şəkildə olursa-olsun Irana
müdaxiləyə qarşıyıq” cümləsini dünyaya
təkrar-təkrar çatdırırlar. Hər halda Iran rejimi
ömrünün son illərini yaşamaqdadır və gedir.
Yuqoslaviya, sovetlər kimi tarixin arxivində yer
almağa hazırlaşır. Yekun olaraq bölgə və ya
dünya istəsə də, istəməsə də Güney Azərbay-
can Türk Cümhuriyyəti yaxın gələcəkdə qurula-
caq. Ardınca Təbriz və Bakı parlamentlərinin
müzakirələrin nəticəsi olaraq ikiyə bölünmüş
Azərbaycan bütövləşəcək və bu, çox çək-
məyəcək. 

Mən Güneyin qurtuluşunu və ikiyə bölün-
müş Azərbaycanın birləşməsinin çox yaxın
gələcəkdə gerçəkləşəcəyini görürəm.

- Qərb Güney Azərbaycan türklərinin
maraqlarını nəzərə alacaqmı, yoxsa, vurğu
Iraqdakı kimi həllini tapacaq?

- Güney Azərbaycan türkləri Qərbin
maraqları daxilində deyil. Onlar üçün 2 milyon-
dan az bəluç, iki milyon civarında ərəb və 4
milyonluq kürd əhalisi daha maraqlıdır.
Anladığım qədər 35 milyonluq əhalisi, petrol-
qaz və başqa yeraltı sərvətləriylə zəngin olan
yeni bir Türk Cümhuriyyəti və ardınca
bütövləşən 50 milyonluq Azərbaycan Türk
dövləti Qərbin mənfəətlərinə tərs görünür. Ona
görə düşünürəm ki, bacarsalar belə bir dövlətin
yaranmasına izn verməyəcəklər, amma bu
prosesin qarşısını almaq mümkün deyil. Qərb
bir yandan Iran rejiminin devrilməsini, hətta
Iranın bir neçə bölgəyə bölünməsini plan-
laşdırır. Bir yandan da belə bir yeni Türk
Cümhuriyyətinin yaranmasında maraqlı deyil. 

Amma Iran rejiminin devrilməsi, Güney
Azərbaycan Türk Cümhuriyyətinin yaranması
deməkdir. Biz həm rejimin devrilməsinə, ardın-
ca Güney Azərbaycan Türk Cümhuriyyətinin
qurulmasına, Təbrizdə dövlət-milli parlamen-
tinin yaranmasına tam hazır olduğumuzu
dünyaya bəyan edirik. Zamanı gəldikdə heç
kimsə bu iradəyə qarşı çıxa bilməyəcək.

Hesenê Hecîsilêman

İran Yuqoslaviya kimi 
bir neçə yerə bölünəcək
Mahmudəli Çöhrəqanlı: "İran rejiminin
yazarlar Fərid Hüseyn və Şəhriyar 
Hacızadəyə ittihamları yersiz və əsassızdır"
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ДОЛАМАЧАРХ
Мяним адым дярдли долаб,
Суйум ахар йалаб-йалаб.

Йунус Имря

Долаба сюз гошан дядя,
Ъащанын чархыдыр долаб.
Чякдийи су кюнцл йахыр,
Шейтанын чархыдыр долаб.

Йаман дяринмиш бу гуйу,
Див аьзындан чыхыр суйу.
Атяшдир дювряси, гыйы,
Дювранын чархыдыр долаб.

Щагсыз олан щаггы йениб,
Ядалятин шамы сюнцб.
Йахшылар хцлйайа дюнцб,
Йаманын чархыдыр долаб

Кяндири бир узун илан,
Фышылдайыр заман-заман.
Су йериня чякдийи ган,
Йаланын чархыдыр долаб.

Ким гурду беля долабы,
Ня вахт гырылар тянабы?!
Чякдийи нифаг шярабы,
Заманын чархыдыр долаб.

***
Боьаза ип кечир аьыл чашанда,
Баш яйсин аьыла, баш юйцнмясин.
Эедир сел аьзында, дцшцр гцрбятя,
Тярпянмязям дейиб даш юйцнмясин.

Эюзцн гяншяриндя дцнйа тамаша,
Ону да бир кимся чыхмады баша.
Эюз кор олан вахты ким бахыр гаша,
Сяъдя гылсын эюзя, гаш юйцнмясин.

Вар-дювлят эцъцня сюзц кечся дя,
Кечилмяз йерлярдян изи кечся дя,
Сяксяни кечся дя, йцзц кечся дя,
Щазырдыр мязары, йаш юйцнмясин.

Чешмя буздан чыхыр, телли саз олур,
Щязин зцмзцмяляр эур аваз олур.
Севян кюнцлляря гыш да йаз олур,
Гары-бораныйла гыш юйцнмясин.

Шер – мящяббятин йарашыьыдыр,
Шер эюзяллийя кюнцл шыьыдыр.
Кцрдоьлу хяйалы эцн ишыьыдыр,
Бахыб ганадына, гуш юйцнмясин.

ШАИР БАХТЫ

Бахтымыз – мцгяддяс китаб,
Онун мин бир айяси гям.
Сюйляр дядя Фцзулимиз:
«Шаирлик сярмайяси гям!»

Кюнцл дцнйайла савашлы,
Ешгимизин йолу дашлы.
Шеримизин эюзц йашлы,
Анасы дярд, дайяси гям.

Севда башымызын таъы,
Вцсалы бибярдян аъы.
Талейимиз сярв аьаъы,
Бары хяйал, сайяси гям.

Тябимиз ганадлы Гырат,
Ойлаьымыз бу каинат.
Шаир юмрц бир муьамат,
Кюкц бяла, майяси гям.

Чякдийини пцнщан чякяр,
Гям чичяйиндян шан чякяр.
Кцрдоьлу бир ъащан чякяр,
Йедди ъцря бойасы гям.

МЯНЯ ГЫШ ЭЦНЦНДЯ 
ЭЦЛ ЭЯТИРДИНИЗ

(«Мин бир байаты» китабымы эцлдястя
иля гаршылайан язиз лачынлыларыма)

Мяня гыш эцнцндя эцл эятирдиниз,
Кюнлцмдян еля бил йаз эялди кечди.
Эцлля йаьышында Лачын даьлары,
Йаралы кюксцндя саз эялди кечди.

Ганым о даьларда тюкцляйди каш,
Аь сачлы гоъайам, эюзляримдя йаш.
Санки щарайлайыр щяр гайа, щяр даш,
Щейф, ъаванлыьым тез эялди кечди.

Эедиб юз обамда эязя билмирям,
Йахама эцл-чичяк дцзя билмирям.
Гящяр боьур мяни, йаза билмирям,
Фикримдян ня гядяр сюз эялди кечди.

Щякяри ганымда кцкряйиб ахды,
Щочазын башында илдырым чахды.
Бир даьлар гызы да эилейли бахды,
Ала эюзляриндя наз эялди кечди.

Эюзяллик зювгцнц дуймурса цряк,
Гуруйан чешмядир, йашамыр демяк.
Эцл ачса, бар верся щяр уъа диляк,
Эюрярсян юмцрдян йцз эялди кечди.

Фцзули сюз ачды дярд оьлу кими,
Вагиф дя Шушанын мярд оьлу кими.
Одлар дийарындан Кцрдоьлу кими,
Нисэилли шаирляр аз эялди кечди.

СЮЗ ЙАНЫНДА АЬДЫР ЦЗЦМ

Йурдумуз дара дцшяли
Дярд иля ортагдыр цзцм.
Гоъа бир гайа дюшцндя
Аь отлу торпагдыр цзцм.

Севинъи хят-хят позулан,
Гям дырнаьыйла газылан,
Бир ешгин сирри йазылан
Язилмиш варагдыр цзцм.

Эюзцмдя цмид рюйасы,
Батан бир эцнцн зийасы.
Будурму дярдин бойасы,
Саралмыш йарпагдыр цзцм.

Од гопур синя даьымдан,
Даш асылыр айаьымдан.
Мин бир айна булаьымдан,
Ня вахтдан узагдыр цзцм.

Чохдур йанан мяним тяки,
Цмидляр йанмасын тяки,
Шадам биръя бу сюзя ки,
Сюз йанында аьдыр цзцм.

ИЛАЩИ, БУ НЯ ДЦНЙАДЫР

Илащи, бу ня дцнйадыр,
Доьру йаланын дустаьы.
Цряк тянща бир галадыр,
Щагг сюз галанын дустаьы.

Бяс щаны Фярщадлыьымыз,
Кцкряйян эуршадлыьымыз?!
Севинъимиз, шадлыьымыз
Дярдин, бяланын дустаьы.

Зяманя – мякрли ханым,
Щюкмцйля тюкцляр ганым.
Гурбанлыг гузудур ъаным,
Ъанлар аланын дустаьы.

Ода йандым дюням-дюням,
Мин бир дярди чякян мяням.
Аь эцля бянзяр бир сяням,
Гара иланын дустаьы.

Аьлымы чякдиляр ала,
Цмид галды бир хяйала.
Дцнйа завала мцбтяла,
Мян мцбтяланын дустаьы.

1990

КОР КИМИЙЯМ

Билмям бу неъя дцнйадыр,
Эюря-эюря кор кимийям.
Эюзлярини кцл баьламыш
Кюз кимийям, гор кимийям.

Дярд бойнума кямянд атыр,
Гандал вуруб, голум чатыр.
Ичимдя бир юлц йатыр,
Йерисям дя, эор кимийям.

Кимдян сорум ки, неъяйям,
Бир ачылмаз билмяъяйям.
Ня эцндцзям, ня эеъяйям,
Гурд сечилмяз тор кимийям.

1990

УЪА ДАЬЛАР КИМИ 
АЬАРДЫ БАШЫМ

Уъа даьлар кими аьарды башым,
Бир даща севдалар башыма эялмяз.
Бир заман ешгийля гайа чапдыьым,
Инди ъан деся дя, хошума эялмяз.

Ня галар овъунда титряйян ялин,
Селинти йыьылыр йериндя селин.
Мешя ъыьырында ясмяр бир эялин
Бир хош бящаняйля хошума эялмяз.
Ащ, няляр эюрмядим дцнйада, няляр,
Рузиэар ган тюкяр, дювран од яляр.
Итяр йаддашымдан хош хатиряляр,
Йад етмяк истясям, щушума эялмяз.

Язялки сющбятим, сюзцм гайытмаз,
Таледир, эерийя изим гайытмаз.
Юмрцм ъаванлашыб, йазым гайытмаз,
Достлар да йан кечяр, гышыма эялмяз.

Гядрими билянляр гябрими газар,
Биръя бянд шеримя нурланар мязар.
Сюзцмцн одуна баш дашым гызар,
Байгуш вящмяляниб дашыма эялмяз.

1990

ЩЕЧДЯН-ПУЧДАН

Долу сцнбцл баш ендиряр торпаьа,
Сян дик дуран от-алагдан йазырсан.
Унудурсан дарвазаны, гапыны,
Гарьы-гамыш гапалагдан йазырсан.

Эцвянирсян гяляминя, адына,
Чюп дя йанмаз юлязимиш одуна.
Фящля цряк мяэяр дцшмцр йадына,
Йа гурсагдан, йа далагдан йазырсан.

Сянъя йохму йахшы-писин арасы,
Бир олурму эюзцн аьы, гарасы?
Эцл эюрцнцр сяня эцлля йарасы,
Щейрятляниб шапалагдан йазырсан.

Танымырсан йараданы, гураны,
Няря чякиб йаьы бойну бураны.
Дуйаммырсан йеря кцряк вураны,
Донбалагдан, майаллагдан йазырсан.

Кяклик сцзцр, даша гонуб охуйур,
Ал димдийи санки няьмя тохуйур.
Сянин сюзцн гуш пейини гохуйур,
Кор байгушдан, йапалагдан йазырсан.

Пясинмирсян тцпцрсяляр цзцня,
Чамурдасан, ейбин чыхыр дизиня.
Вяляс, палыд щеч эюрцнмцр эюзцня,
Талашадан, гамгалагдан йазырсан.

Йери эялди, сюзц бир дям узатдым,
Анъаг оху дцз тушладым, дцз атдым.
Ачмыр сяни мяьрур йериш, дцз аддым,
Эеъя-эцндцз бадалагдан йазырсан.

1990

ГОЪАЛМЫШ ГАЙАЛАР КИМИ

Бичя билсям дярд уъалар,
Даь бойда тайалар кими.
Юмцрлцкдцр кюнцл гями,
Позулмаз бойалар кими.

Дашлара да гям кюк атыб,
Зирвяляр думана батыб.
Гайалар йол цстя йатыб
Йорулмуш майалар кими.

Щара гачым бяс, щара вар,
Арзумда кюрпя гора вар.
Синямдя мин бир йара вар
Гоъалмыш гайалар кими.

Лачын, 1990

ЙАЗЫГ СЯНЯ, КЦРДОЬЛУ

Бурда достун-йарын йох,
Дярд билян ниэарын йох.
Бу эцл-чичяк ичиндя,
Арзу-диляк ичиндя
Пятяйин вар, арын йох,
Йазыг сяня, Кцрдоьлу!

Арх чякиб баь салмысан,
Пис эюзя аь салмысан.
Тинэи, фидан ахтарыб,
Еля сораг салмысан,
Щайыф ки, щеч барын йох,
Йазыг сяня, Кцрдоьлу!

Дювран кечир, эцн кечир,
Заман ня мискин кечир.
Щяр сящяр ачылынъа
Дейирсян пис эцн кечир.
Юмря етибарын йох,
Йазыг сяня, Кцрдоьлу!

Лачынын ялдян эедиб,
Ня эедиб, елдян эедиб.
Ширин сюзцн-кяламын,
Додагдан-дилдян эедиб.
О ъяннят дийарын йох,
Йазыг сяня, Кцрдоьлу!

Новханы, 1998

HHüseyn
KKürdoğlu

www.ne
tew

e.c
om



23 - 29 İyul, Tîrmeh  sal  2012D Î P L O M A T¹ 28 (176)7

İraq Türkiyəyə 
xəbərdarlıq etdi
“Türkiyə dövlətinin hazırki mövqeyi,
iki ölkə arasında əlaqələrə zərbə
vuracaq.”-deyə iraqlı nazir bildirib

Rəsmi Bağdad, Türkiyədən qeyri-
qanuni yolla İraq neftinin ixrac edilməsi-
ni dayandırmasını istəyib. İraq dövlət
naziri Əli Dəbbağ mövzu ilə bağlı çıxış
edərək bildirib ki, neft və qaz bütün
iraqlıların mülküdür və bundan əldə
ediləcək gəlirlər də iraqlıların
nümayəndəsi olan mərkəzi hökumətin
kassasına daxil olmalıdır.

“Rəsmi Ankara öz ərazisindən sənə-
di olmayan İraq neftinin ixracatına
icazə verməməlidir. Kürd bölgəsindən
Türkiyəyə neft ixrac edilməsi qanunsuz-
dur. Türkiyə dövlətinin hazırki mövqeyi,
iki ölkə arasında əlaqələrə zərbə vura-
caq.”-deyə iraqlı nazir əlavə edib. Qeyd
edək ki, Regional Kürd Rəhbərliyi ilə
İraq hökuməti arasında neft mövzusun-
da mübahisə mövcuddur. Türkiyə isə
bu qarışıqlıqdan istifadə edib İraqın
təbii ehtiyatlarını satın alır.

Bizimxeber.az 

Abdullah Gül: Dəməşq
son şansından - Annanın
planından istifadə 
edə bilmədi

Rəsmi Dəməşq Suriyada böhranın
nizamlanması üçün Ərəb Dövlətləri
Liqası (ƏDL) və BMT-nin ölkədəki
xüsusi nümayəndəsi Kofi Annanın
planından istifadə edə bilmədi, bu plan
Əsədin sonuncu şans idi.  Trend-in
"TRT Haber" telekanalına istinadən
verdiyi məlumata görə, bu barədə bazar
ertəsi Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül
bildirib. "Annanın planı Prezident
Əsədin sonuncu şansı idi. O, sonuncu
şansından istifadə edə bilmədi. İndi
ölkədə böhranın nizamlanması məq -
sədilə tədbirləri sərtləşdirmək lazımdır",
- Gül deyib. Prezident onu da vurğulayıb
ki, son vaxtlar bəzi ölkələr Suriya
böhranının həlli məsələsində müəyyən
passivlik göstərirlər ki, nəticədə də
ölkədə zorakılıq halları artmaqda davam
edir. trend.az

Şovinist və qeyri-adi açıqlamaları ilə
tanınan rusiyalı siyasətçi, Liberal
Demokrat Partiyasının (RLDP) sədri
Vladimir Jirinovski Suriya sərhədini
pozan Türk hərbi təyyarəsinin vurul-
ması olayına münasibət bildirib. Jiri-
novski Suriyanın atdığı addımı dəstək-
lədiyini söyləyib. Onun sözlərinə görə,
Suriyanın hava müdafiə sistemi
Türkiyəyə aid bütün təyyarələri vura
biləcək gücə sahibdir.

Türkiyəni Suriya məsələsində ehtiy-
atlı olmağa çağıran Jirinovski son
zamanlar ABŞ və NATO-nun Suri ya -
dakı vəziyyəti daha da gərginləşdirərək
Əsəd rejimini dəyişdirmək məqsədiylə
hərbi müdaxilə üçün bəhanə axtardığını
deyib. RLDP sədrinin sözlərinə görə,

Qərb Liviya və
Misirdə olanların
Suriyada da təkrar-
lanmasını is tə -
yir:“Təəssüf ki, Tür -
kiyə də bu beynəlx-
alq təxribata qa rı -
şıb. Türkiyə qəsdən
hərbi təyyarə ilə
Suriya sər hədlərini
pozub. Və həmin
təyyarə çox haqlı
olaraq da Suriya
hava müda fiə qüv -
vələri tərəfindən

məhv edilib. Suriya dünyanın ən güclü
hava hücumundan müdafiə sisteminə
sahibdir. Və bu sistem bütün hava
pozuntularını önlə yə cək gücdədir.
Türkiyə bütün təyyarələrini oraya
göndərə bilər, amma hamısı vurula-
caq”.

Türkiyə prezidenti Abdulla Gül ilə
dostluğunu xatırladan Jirinovski “dos-
tum Abdulla Gülə bir daha bunu
söyləyirəm. Tutduğunuz mövqedən
imtina edin. Çünki Suriyada rejim dəy-
işdiriləndən sonra İrana hücum olacaq.
ABŞ isə vəziyyəti sakitləşdirmək üçün
kürdlərin yeni bir müstəqil kürd dövləti
qurmalarına icazə verəcək. Bu isə
Türkiyəyə zərbə vurmaqdır. Bu Şimali
İraq və İranın qərb bölgələrinə təsirsiz

ötüşməyəcək. Baş verənlərdən Qərb
qazanacaq, itirən isə Türkiyə, Suriya,
İran və ümumi olaraq İslam dünyası
olacaq” söyləyib.

Yaxın Şərqdə baş verəcək yeni
gərginliyin Rusiyaya da mənfi təsir
edəcəyini söyləyən RLDP sədrinin
sözlərinə görə, əgər İran bombalansa
milyonlarla qaçqın şimala axın edəcək.
Buralar isə Ermənistan, Gürcüstan,
Azərbaycan torpaqlarıdır. Yəni Rusi -
yanın cənub sərhədləri etibarsız hala
düşəcək. 

Jirinovski Türkiyənin NATO-ya
güvənməməli olduğunu da sözlərinə
əlavə edib:“NATO heç vaxt Türkiyənin
maraqlarını müdafiə etməz. Türkiyə
üçün döyüşməz. Bu səbəbdən Brüs-
selə şikayət etməyə dəyməz. Onlar
onsuz da Türkiyəni Avropa Birliyinə də
qəbul etmədilər və heç zaman da qəbul
etməyəcəklər. Türklərə yüz dəfə
söylədim “NATO-dan çıxın”. Siz isə
NATO-da çıxmaq əvəzinə NATO-nun
Suriyaya hücum etməsi üçün əlverişli
şərait hazırlıyırsınız. Bəlkə bir gün
Rusiya ilə ABŞ savaşar. Amma bu
döyüş Türkiyə, İran və Suriya tor-
paqlarında olacaq. Bu durumda da ya
Moskva, ya da ABŞ qazanacaq. Itirən
yenə siz olacaqsınız”.

azadliq.info
deyerler.org

Jirinovskinin Türkiyənin Suriya mövqeyi ilə 
bağlı açıqlaması: "İtirən islam dünyası olacaq"
"Rusiya ilə ABŞ savaşsa Türkiyə, İran və Suriya torpaqlarında olacaq"

Bərzani Suriya
kürdlərindən Bəşər
Əsədə qarşı orta
hərəkət etmələrini
istədi

İraqın Kürd Yönətiminin rəh-
bəri Məsud Bər zani Suriya
kürdlərinin iki önəmli qrupu
sayılan Suriya Kürdləri Ulusal
Məclisinin sədri İsmayıl Heme və
Demokratik Birlik Partiyasının
sədri Məhəmməd Müslümlə
görüşüb. “OLAYLAR”-ın trtha -
ber.com-a istinadən verdiyi
xəbərə görə, görüşdə Bərzani
kürd liderlərinə Əsəd rejiminin
dəyişdirilməsi məqsədilə birlikdə
hərə kət etmələrini tövsiyyə edib. 

Bərzani bildirib ki, əgər bir-
likdə hərəkət etsələr, onlara hər
cür yardım edəcək. Bu arada
Bərza ninin Suriyadakı kürd mux-
alifəti ilə  yaxın günlərdə Ərbildə
daha geniş bir toplantı keçirəcəyi
barədə xəbərlər yayılıb.

Defence.az-ın Jane's-ə
istinadən verdiyi məlumata
görə Türkiyə ANKA pilotsuz
uçan aparatının silahlı ver-
siyasını hazırlayacaq.

Yeni zərbə endirən pilot-
suz uçan aparatın layi-

hələşdirilməsi ilə kəşfiyyat nümunəsində
olduğu kimi Turkish Aerospace Industries
(TAI) şirkəti məşğul olacaq.  Türkiyənin öz
zərbə endirən pilotsuz uçan aparatını yarat-
mağa məcbur edən səbəb ABŞ konqresinin
dörd MQ-1 Predator və iki MQ-9 Reaper
pilotsuz təyyarələrini satmaqdan imtina
etməsi oldu. Türk hərbiçiləri zərbə-kəşfiyyat
pilotsuz təyyarələrini əsasən Kürd Fəhlə
Partiyası (KFP) separatçılarının təsiri altın-
da olan ölkənin cənub-sərqində istifadə
etmək niyyətindədilər.

ANKA pilotsuz uçan aparatının zərbə
endirən versiyasının hazırlanma tarixi və

lahiyənin dəyəri dəqiqləşdirilmir. Sınaqları
2012-ci ilin iyun ayına təyin edilmiş on
ANKA piotsuz uçan aparatlarının alınması
üçün apreldə Türkiyə Müdafə Nazirliyi
tərəfindən sifariş verilmişdi. ANKA pilotsuz
uçan aparatının qanadlar arasındakı
məsafəsi 17,3 metr və maksimal uçuş çək-
isi yarım tondur. Bununla bərabər aparat
250 kiloqramadək ağırlığa malik yük daşıya
bilir. ANKA 9,1 km hündürlüyə qalxır və
havada 24 saat ərzində qala bilir. ANKA-nın
istifadəsində bir çox sensorlar həmçinin
foto-video çəkiliş və rabitə vasitələri var.
Türkiyədən əlavə Misirdə ANKA PUA-
larının alınmasının mümkünlüyünü bildirib.

Bazar ertəsi Türkiyənin
təhlükəsizlik qüvvələrinin
terrorizmlə mübarizə ilə
bağlı həyata keçirdiyi növ -
bəti əməliyyat zamanı
İstanbulda bir sıra terror
aktlarında əli olmaqda və
PKK terrorçularına kömək
etməkdə şübhəli bilinən 10
nəfər saxlanılıb. Bu barədə
“TRT Haber” telekanalı
məlumat verib.Daha 10
nəfər oxşar cinayətlər törət-

məkdə şübhəli bilinərək
Qaziantep şəhərində saxla -
nılıb.

PKK silahlıları sistemli
şəkildə həm dinc əhaliyə,
həm də ölkənin təhlükəsiz-
lik qüvvələrinə qarşı terror
aktları təşkil edir.

Türkiyə ilə PKK arasın-
da münaqişə 25 ildən
artıqdır davam edir. Bu
münaqişə 40 mindən artıq
insanın həyatına son qo -

yub. PKK BMT, eləcə də
Ankaranın tamhüquqlu üzv
kimi daxil olmağa çalışdığı
Aİ tərəfindən terror təşkilatı
kimi tanınıb.

Bundan əvvəl PKK
yaraqlıları Türkiyə hakimiy -
yətini çoxillik kürd problem-
inin həlli ilə bağlı konkret
addımlar atılmayacağı təq -
dirdə silahlı qarşıdurma -
ların fəallaşacağı ilə hə də -
ləyib.

Əsədə böyük zərbə
Türkiyə zərbə endirən pilotsuz
uçan aparat hazırlayacaq

Türkiyədə antiterror əməliyyatları 
zamanı 20 nəfər saxlanılıbwww.ne
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Elə ki, bu evlər yanmağa başladı,
onların alovları və qığılcımları qərb
tərəfə — erməni məhəlləsi tərəfə yönəl-
di. Vahid Allahın iradəsi ilə od-alovun hər
tərəfə yayılmasının nəticəsi olaraq
erməni məhəllələrinin əksər evləri,
imarətləri və dükanların içində olan
əşyaları və malları tamam yanıb, divar-
lardan başqa bir şey qalmadı.    KƏR-
BƏLAYI İSGƏNDƏRİN ƏHVALATI  Kər-
bəlayı İsgəndər adlı bir şəxs mənə
danışdı ki, dava günü biz üç nəfər yuxarı
erməni bazarına çıxmışdıq. Bir də
gördük ki, ermənilər bir-birinə qarışaraq
dükanları bağlayır, əllərində tüfəng və
tapança küçələrə çıxır, harada müsəl-
man görürdülərsə gülləyə tuturdular.
Heç nədən xəbərləri olmayan silahsız
müsəlmanlar isə bu hücumun qarşısın-
da hərəsi bir tərəfə qaçırdı. Bəzisi qaçıb
qurtarır, bəzisi yaralı canını qurtarmağa
cəhd göstərir, bir qismi isə yaralı yıxılıb
qalırdı. Biz üç nəfər də bu vəziyyəti
görüb dəhşətə gəldik və qaçmaq istədik.
Lakin gördük ki, bütün dükanların
qarşısında silahlı ermənilər dayanıbdır.
Əgər qaçsaydıq, bizi hər tərəfdən gül-

ləbaran edəcəkdilər. Əlacsız qalıb orada
olan bir müsəlman papaqçı dükanına
girdik. Dükanın sahibi Aslan adlı bir
nəfər idi. Aslan durub tez dükanın
qapısını çəkib içəridən bağladı və arxas-
ına böyük şeylər qoydu ki, açılmasın.
Bunu görən ermənilər tez qaçıb dükanı
gülləyə tutdular. Güllələr qapını deşib
içəri keçirdi. Biz isə içəridə hərəmiz bir
divar dibinə qısılıb qalmışdıq. Mən
birtəhər qalxaraq dükanın arxasındakı
taxtanı çıxartdıqdan sonra ona bitişik
olan ikinci dükana keçdik. Həmin
dükanın sahibi də dükanı bağlayıb get-
mişdi. Gördük ki, dükanda bir dəstə
lavaş və yanında da dolu bir qab su var.
Sudan bir az içdik. Sonra fikirləşdik ki,
nə edək. Axşam düşəndən sonra lavaş-
dan bir qədər yeyib sudan içdikdən
sonra həmin dükanda gecələməli olduq.
Lakin yata bilmədik. Sübh olan kimi mən
qalxıb o dükanın bir tərəfinin divarının
üstünü açdım. Mənimlə orada olanlar-
dan birisi dəmirçi Süleyman, o birisi isə
Cəmil adlı bir şəxs idi. Mən divarın
üstündən aşdığım yerdən gördüm ki,
bazar-dükan, ev-eşik tamam od tutub
yanır. Alov artıq biz olan dükana yetişir-
di. Amma bazarda bir nəfər də olsun
erməni görünmürdü. Onların hamısı
böyük meydana yığılıbmış. Müsəlman-
ların da «Ya Əli» sədası eşidilirdi. Mən
alovun yaxınlaşdığını görüb özümü
birtəhər açdığım yerdən bayıra atdım.
Yoldaşlarıma da xəbər verdim ki, tez
bayıra çıxsınlar, od-alov artıq dükana
çatır. Onlar hərəkət edib divara çıxana
kimi od-alov dükanı bürüdü. Onlar
karıxaraq ikisi də divarın üstündən
dükanın içəri tərəfinə yıxıldılar. Mən
böyük çətinliklə divarların dalı ilə gəlib
evimizə çatdım. Gördüm külfətim hamısı
ağlaşırlar. Bir qızım özünü saçından
asıb allaha duva edirdi. Elə ki, məni
gördülər, hamısı ayağıma düşdülər. 

ŞÜKÜR BAQQALIN ƏHVALATI

Yuxarıda deyilənlərdən daha qəribə
bir əhvalat qalalı Şükür Kərbəlayi
Allahverdi oğlunun başına gəlmişdi. Bu
haqda o belə danışır:

— Mən və qardaşım Həsənin yuxarı
erməni meydanında baqqal dükanımız
var idi. Dükanlarımız quru meyvə ilə dolu
idi. Alış-verişimiz də yaxşı gedirdi. Gün-
lərin bir günündə (yəni dava başlanan
günü) bir də gördük ki, nə qədər dükan-
larda alış-veriş edən erməni vardısa,
hamısı bir-birinə qarışıb hay-küy
yarandı. Sonra isə dəstə-dəstə olub
müxtəlif səmtlərə getdilər. Ermənilərdən
sual etdik ki, nə hadisə baş verib?
Onların heç biri cavab vermədi. Bu vaxt
mən gördüm ki, atlı qımdatlardan birisi
tələsik gəlib erməni dükan sahiblərinə
nə dedisə, onlar o dəqiqə dükanları
şaraqqaşaraqla bağlayıb, dəstə-dəstə
olub əllərində tüfəng və tapança hər
tərəfə yayıldılar. Gənclər meydanına və
bazara doluşan əli silahlı ermənilər hara-
da müsəlmanlara rast gəlirdilərsə, gül-
ləyə tuturdular.

Burada dükanı olan Əli Molla Məcid
oğlu adlı bir cavan vəziyyəti belə görüb

qaçıb mənim dükanıma gəldi. Mən isə
dükanı bağlamağa fürsət tapmayıb Əli
ilə birlikdə dükanın arxasında yerləşən
zirzəmiyə girdik. Bizim buraya girməy-
imizi görən ermənilər zirzəmini
mühasirəyə alıb atəşə tutdular. Mənim
də içəridə bir tapançam və on beş gül-
ləm var idi. Mən də başladım onlara
cavab atəşi açmağa. Çartaz əhlindən bir
erməni cəsarətlə istəyirdi ki, zirzəmiyə
tərəf gəlsin. Həmin dəm tapança ilə
onun sinəsindən vurdum. Erməni çığırıb
yıxıldı. Cavab atəşini və çartazlının
öldürülməsini görən ermənilər qorxudan
geri çəkilib uzaqdan atəş açmağa
başladılar. Mənim yanımda çoxlu tüfəng
gilizləri var idi. Hər dəfə tapançadan atəş
açarkən həmin gilizlərdən birini dərhal
bayıra atırdım. Onlar tüfəng gilizlərini
görüb xəyal edirdilər ki, məndə tüfəng
var. O gecə oğlanla birlikdə bu qərar ilə
zirzəmidə qaldıq. Zirzəminin bir
tərəfində dəmirdən bir pəncərə var idi.
Həmin pəncərəni çox böyük zəhmətlə
sökərək çıxartdıq. Həmin pəncərə ilə
üzbəüz bir anbar var idi. Həmin
pəncərədən anbarın taxtapuşuna
çıxaraq oradan içəri endik. Böyük həcm-
li olan anbarın içərisi müxtəlif əşyalarla
dolu idi. Dəmir sac və aftafalar daha çox
idi. Oğlan yalvardı ki, mən bir küncdə
gizlənim, sən isə dəmir sacları mənim
ətrafıma düz ki, güllə dəyməsin. Sonra
oğlan bir bucağa qısıldı, mən isə sacları
onun ətrafına düzdüm. Başqa səmtə
gələrək gördüm ki, bir zirzəmi var. Onun
qapısına böyük bir qıfıl vurulmuşdu.
Yerdən daş parçası götürüb onunla qıfıla
bir neçə zərbə endirərək sındırdıqdan
sonra zirzəmiyə girdim. Zirzəmidə çoxlu
və böyük parça tayları var idi. Həmin
parça taylarından bir neçəsinin götürüb
qapını örtüb onun arxasına qoydum.
Bundan sonra bir az sakitləşdim.
Zirzəmidə o yan-bu yana baxaraq içərini

axtardıqdan sonra gördüm ki, ağzı örtülü
bir küpə var. Küpəni açanda onun
içərisində qatıq olduğunu gördüm. Şükr

edib qatıqdan bir az içdikdən sonra
özümə gəldim. Üç gün idi ki, ermənilər
hər tərəfdə müsəlman axtara-axtara
gəlib həmin anbara doluşdular. Anbarın
hər tərəfini yoxladıqdan sonra oğlanın
orada olduğunu hiss etdilər. Sonra

sacları o tərəf-bu tərəfə atıb Əlinin orada
gizləndiyini gördülər. O dəmdə hər
tərəfdən atəş açıb onu öldürdülər.
Ermənilər tüfəngin səsinə anbara
gəlirdilər. Ermənilər oğlanı öldürdükdən
sonra oradakı aftafalardan bir neçəsini
götürüb onun başına vuraraq əzdilər və
bütün bədən üzvlərini kəsdilər.
Ermənilər oğlanın cəsədinə olmazın
işgəncələr verdikdən sonra mən
gizləndiyim yerə tərəf gəldilər. Qıfılın
sındırıldığını görüb içəridə adam
olduğunu bildilər. Onlar zirzəminin
qapısını açmaq istəyərkən mən
pəncərədən bir güllə atdım. Güllə bir
erməninin dodağına dəyib dişlərini
tökdü. Həmin erməni çığırıb qaçdı. O bir-

iləri də tez qapıdan uzaqlaşdılar. Ondan
sonra Mesrop adlı tanıdığım bir erməni
gəlib divarın dalından məni dilə tutaraq
dedi ki, ağa Şükür, sən çölə çıx, mən
səni ermənilərdən qoruyaram, qoy-
maram ki, sənə əl vursunlar. Mən müsəl-
manların çörəyini yemişəm. Mən sənə
xəyanət etmərəm. Mən ona cavab
verdim:

— Siz erməni tayfasına inanmaq
olmaz. Sən deyirsən ki, artıq müsəlman-
larla barışıq etmişik. Əgər doğru
deyirsənsə, get qazini və ya Xosrov bəyi
gətir, ondan sonra mən buradan
çıxaram.

Bunu eşitcək Mesrop acıqlanıb qazi
və Xosrov bəyin ünvanına söyüşlər
yağdırdı. Mən də cavab olaraq Mesrop-
un özünü və keşişlərini söydüm.

Bu minvalla qatıqdan az-az içib vax-
tımı keçirirdim. Beşinci gün bir də
gördüm ki, qardaşımın səsi gəlir, musiqi
səsi də eşidilirdi. Eşiyə çıxıb qardaşımla
evə gəldim.

O insafsız erməni tayfası dükanda
olan nəqd pulu və malları, o cümlədən
çuval-çuval quru meyvələri və digər
satış mallarının hamısını talan və qarət
etmişdilər.

...Xülasə, sözümüz həmin yerdə
qaldı ki, müsəlman igidləri irəliləyərək
ermənilərin evlərinə od qoyurdular. 

Od-alov yuxarı qalxdıqca ermənilər
geri qaçırdı, səngərləri isə boş qalırdı.
Müsəlmanlar isə onların səngərlərini ələ
keçirib, darmadağın edir və yandırırdılar.
Müsəlmanlar hər tərəfdən irəliləyərək
ermənilərin mövqeyini ələ keçirirdilər.
Onlar Böyük kilsəni, Aşağı meydanı və
Qapanı da tutdular. Ermənilərin kişi,
övrət və uşaqları üz qoydular qaçmağa.
Onların bir parası Üçmıxdan Daşaltı
tərəfə qaçdılar. Bir qismi isə əlacsız
qalıb övrət—uşağını götürüb rus
qazarmasına qaçıb doluşdular.
Qazarma dolduğundan rusların böyüyü
əsgərlərə əmr etdi ki, daha oraya heç
kimi buraxmasınlar.

Bu halda qımdatlardan biri olan
Baxış bəyin oğlu Kolya, bir neçə övrət-
uşaqla əlində tüfəng, üstündə patron-
daşlar dolu halda qazarmaya gəldi.
Ermənilərin dediyinə görə, Kolya
dünyaya gələndən ondan mərdümə -
zarlıq dan başqa yaxşı iş görməyiblər. O,
rəngi qaçmış, titrəyə-titrəyə qazarmaya
girib gizləndi.

Davanın dördüncü günü bütün
səngərlərin igidləri söz bir olub tədbir
etdilər ki, birdən «Ya Əli» nərəsi çəkib
hər tərəfdən ermənilərin üzərinə
hücuma keçib, onların axırıncı qüvvəsini
darmadağın edib, bütün mülklərini
yandırıb qələbə bayrağını kilsənin
üstünə və Xəlifəli qapısına sancsınlar.

Həmin gün isə erməni məhəlləsinin
sakinləri həyəcanlı kədər və məlal
içərisində teleqraf vurub rus dövlətindən
xahiş edirlər ki, bu fəsadı söndürmək
üçün cənabi—müstətab, sərkari baiqti-
dar şəriətmədar Şeyxülislam cənablarını
oraya (Qalaya) göndərsinlər.

(Ardı var)

1905-06-cı illərdə erməni-müsəlman
davasında Kürd xalqının rolu
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Çərşənbə günü Dəməşqdə
intiharçının hücumu
nəticəsində hakimiyyətin azı 3
yüksək rütbəlisinin ölümündən
sonra Suriyanın bir çox mən-
təqələrində ötən gecə
döyüşlər davam edib.
Ötən gün Suriya rəhbər-
liyinin 3 mühüm fiquru
iddia edilən intiharçı
hücumu zamanı həlak
olmuşdular.

Suriya Dövlət tele-
viziyasının məlumatına
görə, ölkənin müdafiə
naziri Daoud Rajiha, təhlükəsiz-
lik sektoruna nəzarət edən
prezident Əsədin bacısının əri
Assef Shawkat, və vise-prezi-
dentin böhranlı vəziyyətlər üzrə
müşaviri general Hassan
Turkomani intiharçı hücumu

nəticəsində həlak olublar.
Suriyada böhran 16 ay bun-

dan əvvəl başladıqdan bəri
qarşıdurmanın ən qanlı günü
kimi təsvir edilən iyulun 18-də

hökümət və müxaliufət təm-
silçiləri böyük sayda insanın
həlak olduğunu bildirirlər.

Prezident Bəşər əl-Əsədin
hazırda harada olduğu barədə
məlumat yoxdur. Dünən hücum
həyata keçiriləndən sonra

prezident Əsəd ictimayiət
qarşısında peyda olmayıb.

Üsyançı qruplar partlayıcı
maddənin hadisədən bir gün
əvvəl quraşdırıldığını bildiriblər.
Üsyançılar dünənki hücumu
Əsəd höküməti üçün sarsıdıcı
zərbə kimi qiymətləndirərək,
hökümətin yıxılıması qaçılmaz

sayırlar.
Suriya Ordusu isə

ölkəni "çinayətkar və
qatil dəstələrdən" təmi-
zləməyə and işib. Bu
arada Londonda mənzil-
lənən Suriya hüquq
müdafiəçiləri ötən günkü
döyüşlərdə 150 nəfərin
həlak olduğunu bildiri-

blər. Fəallar paytaxta ordu
tərəfindən daha çox tankın
gətirildiyini bildirirlər. Qərb
müşahidəçilərinin şərhlərində
isə vəziyyərin Bəşər Əsədin
nəzəarətindən getdikcə çıxdığı
qeyd olunur.

Suriyada şiddətli 
döyüşlər davam edir

Suriya Dövlət tele-
viziyasının məlumatına
görə, ölkənin müdafiə
naziri Daoud Rajiha və
prezident Əsədin
bacısının əri Assef
Shawkat intiharçı
hücumu nəticəsində
həlak olublar.

İntiharçı hücumu

Suriya paytaxtı Də -
məşqdə, Milli Təhlükə-
sizlik Nazirliyinin bina -
sına edilib. Assef
Shaw kat Suriya Təh-
lükəsizlik xidmətlərini
nəzarətdə saxlayan
həlledici siyasi fiqurlar-
dan biri sayılırdı. İnti-
harçı hücumu nəticə -

sində Suriya Müdafiə
Naziri Daoud Rajiha da
həlak olub. Suriya kəş-
fiyyatının rəhbəri
Hisham Ikhtiar və Dax-
ili İşlər naziri Moham-
mad Ibrahim al-Shaar
yaralanıblar. 

İntirçının hücumu
Müdafiə nazirliyində
hökümət üzvlərilə güc
strukturları rəhbər-
lərinin iclasına təsadüf
edib. 

Bu arada Də məşq -
də döyüşlərin şid-
dətləndiyi xəbərləri
verilməkdədir. Suriya
höküməti baş vermiş
hücumla bağlı "ter-
rorçuların" cavabını

vermək əzmində oldu -
ğunu və İsrail ilə ABŞ-ı
hücumçuların arxasın-
da olmaqda ittiham
edib. Lakin re gion dakı
BBC müxbiri bildirir ki,
törədilmiş hücum,
Suriya rəhbərliyinə
dəy miş böyük zərbədir,
və böhranı yeni sə -
viyyəyə qaldırır. Suriya
müxalifəti paytaxtda
döyüşlərin şiddətlən -
diyini, prezident sara -
yını qoruyan Or dunun
4-cü divizionunun qə -
rar gahının od tutub
yandığını bildiri.

Suriya Müdafiə Na -
zirliyi bu xəbərləri təkz-
ib edir.

Türkiyədə PKK BOTAŞ-
a aid Kərkük – Yumurtalıq
neft kəmərində partlayış
törədib. 

Mardin vilayəti, Midyat
rayonunun Şenköy kəndi
yaxınlığında meydana
gələn partlayış yanğına
səbəb olub. Ərazidə
gizlədilmiş mina və ya part-
layıcı qurğu ehtimalına
qarşı təhlükəsizlik qüvvəsi
və BOTAŞ əməkdaşları

hadisənin baş verdiyi yerə
diqqətlə yaxınlaşır. 

Qeyd edək ki, boru
kəmərindən neftin axışı
dayandırılıb, ərzidə təhlükə-
sizlik pik həddinə çatdırılıb.
Yanğının baş verdiyi yerə isə
BOTAŞ işçiləri, yanğın-
söndürənlər və polis xaric
heç kim buraxılmır. Faktla
bağlı araşdırmalar davam
edir, insan təlafatı barədə isə
məlumat verilməyib.

Suriya: İntiharçı hücumunda müdafiə
naziri və prezidentin yeznəsi öldürülüblər

PKK BOTAŞ boru kəmərini partladıb

ABŞ Xarici Əlaqələr
Şurası ölkə vətəndaşları
arasında İranın nüvə pro-
qramı ilə bağlı sorğu keçirib.
APA-nın “Fars” xəbər
agentliyinə istinadən
məlumatına görə, sorğu işti-
rakçılarına “İranın nüvə pro-
qramı ətrafında yaranmış
problemin hərbi, yoxsa dialoq yolu ilə həllinin tərəfdarısınız” sualı
ünvanlanıb. Respondentlərin 78 faizi İrana hərbi müdaxiləyə qarşı
olduğunu və problemin diplomatik yolla həllini istədiklərini bildiri-
blər. Nəticədə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış problemin
sülh yolu ilə həllini istəyənlərin sayı hərbi müdaxilə tərəfdarları ilə
müqayisədə 3.7 dəfə çox olub. 

Azad Suriya Ordusunun qurucusu və komandiri Riyad əl
Əsəd ölkə prezidenti Bəşər Əsədin yaralandığını və Ləzqiyyə
şəhərinə qaçdığını iddia edib. Xəbəri “Twitter” sosial
şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşan Riyad əl Əsəd bu
məlumatı Bəşər Əsədə yaxın çevrədən əldə etdiyini yazıb.

Bundan başqa Dəməşqdə ölkə rəsmilərinə istiqamətlənmiş
kamikadze hücumdan sonra Bəşər Əsədin həyat yoldaşı Əsma
Əsədin təyyarə ilə Rusiyaya getdiyi iddia olunub. Ağ ev rəs-
miləri isə kamikadze hücumundan sonra Bəşər Əsədin harda
olması barədə əllərində heç bir məlumat olmadığını açıqlayıb.
Ağ ev həmçinin kimyəvi silahların hələ də Əsəd tərəfdarlarının
əlində olduğunu bildirib.

Suriya Milli Şurası isə Əsəd rejiminin yaxın günlərdə
çökəcəyini deyib. Şuranın sədri Əbdülbasit Seyda “Reuters”ə
verdiyi müsahibədə kamikadze hücumunun Bəşər Əsədlə
mübarizədə son mərhələ olduğunu deyib. “Son mərhələyə
girdik. Bu yaxınlarda rejimləri çökəcək. Bu hücum rejim
üzərində daha çox təzyiq yaradacaq. Həftələr və ya aylardan
sonra bu iş başa çatacaq” – deyə Seyda bildirib.

Rəsmilərin sözlərinə
görə İsrail turistlərinin
avtobusunda baş verən
partlayış saxta ABŞ pas-
portuna malik olan şəxs
tərəfindən törədilə bilər-
di.

Çərşənbə axşamı
Burqas aeroprtu yaxın-
lığında baş vermiş
həmlə 8 nəfərin ölümünə bais olub. 30-dan artıq adam xəsarət
alıb. Israilin müdafiə naziri hücum arxasında Livandakı Hizbul-
la qrupunun durduğunu bildirib. Ehud Barak hücumun Kenya,
Azerbaijan, Tailand və Kiprdəki həmlə cəhdlərinə bənzər
keçdiyini bildirib. İsrail öz vətəndaşlarına kömək etmək
məqsədilə hadisə yerinə tibbi personal və xüsusi təyyarə
göndərib. Yanvar ayında İsrail Bolqarıstana səyahət edən
vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə çağırıb.

«İrana hər hansı bir hərbi
müdaxilə çox ciddi fəsadlara
səbəb olacaq». APA-nın İRNA-ya
istinadən məlumatına görə, bunu
İsrailin kəşfiyyat orqanı olan
«Mossad»ın keçmiş rəhbəri Meir
Daqan bildirib. Onun sözlərinə
görə, İran hərbi müdaxiləyə
mütləq adekvat cavab verəcək:
«Nəticədə İsrailin bütün nöqtələri
İran raketlərinin zərbələrinə mə -

ruz qalacaq. Eyni zamanda bu zaman Livan “Hizbullah”ı da
İranla birlikdə hərəkət edəcək». APA. 

ABŞ vətəndaşları İrana 
hərbi müdaxiləyə qarşıdır

YARALI BƏŞƏR ƏSƏD 
DƏMƏŞQDƏN QAÇIB

Bolqarıstan: "intiharçı" 
hücumda israillilər öldürülüb

«Mossad»ın keçmiş rəhbəri: «İrana hər hansı bir
hərbi müdaxilə çox ciddi fəsadlara səbəb olacaq»

İsrailin baş naziri Benyamin
Netanyahu Bolqarıstanda İsrail
vətəndaşlarına qarşı baş verən
terror aktına görə İranı
günahlandırıb. APA-nın
məlumatına görə, B.
Netanyahu bildirib ki, İran son
aylar Tailand, Hindistan, Gür-
cüstan, Keniya, Cənubi Kipr və
digər ölkələrdə İsrailə vətən-
daşlarına qarşı bu cür terror
aktları tərədib: “Bu hücumun da
arxasında İranın olduğuna
inanırıq. İranın terror hücumu

bütün dünyaya yayılır. Biz buna
sərt şəkildə cavab verəcəyik”. 

Qeyd edək ki, sBolqarıs-
tanın Burqas şəhərindəki hava
limanında İsrail turistlərini
daşıyan avtobus partladılıb.
Nəticədə azı 7 nəfər ölüb, 20-
dən çox adam isə yaralanıb.
Şahidlərin dediklərinə görə, bir
nəfər naməlum şəxs avtobusa
girib və bu vaxt güclü partlayış
baş verib. Kurort şəhəri olan
Burqas paytaxt Sofiyanın 400
kilometrliyində yerləşir. Hava
limanı bağlanıb və bütün
reyslər Varna şəhərindəki
limana keçirilib. Bolqarıstan
israilli turistlərin ən çox səfər
etdiyi ölkələrdən biridir. 

İsrailin baş naziri Bolqarıstandakı 
partlayışıa görə İranı günahlandırıb
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Türk  yazıçısı Orxan Pamuk

1952-ci ildə iyul ayının 7-də
İstanbulda doğulub. Nyu-York-
da keçirdiyi üç ili nəzərə
almasaq o, demək olar ki,
bütün ömrünü bu şəhərdə
yaşayıb. 1977-ci ldə Pamuk
İstanbul Universitetinin
nəzdindəki jurnalistika institu-
tunu bitirib.

O, iyirmi iki yaşından aram-
sız yazmağa başlayıb. Onun ilk
«Cövdət bəy və onun oğulları»
romanı 1979-cu ilə «Milliyet
Press»in birinci mükafatına
layiq görülüb. 1982-ci ildə nəşr
olunan bu kitab 1983-cü ildə
Orxan Kamal adına mükafata
layiq görülüb.

«Ağ qala» (1985) tarixi
romanı yazıçıya Türkiyənin
hüdudlarından kənarda da
şöhrət qazandırıb. “Nyu-York
Tayms” qəzeti yazırdı: «Şərqdə
yeni bir ulduz - türk yazıçısı
Orxan Pamuk parladı». Onun
«Qara kitab» əsəri türk
ədəbiyyatının ən mübahisəli və
məşhur əsərlərindən birinə
çevrildi. 1992-ci ildə Orxan
Pamuk «Qara kitab»ın
motivləri əsasında «Yeni
həyat» filmi üçün ssenari yazdı.
Məşhur türk rejissoru Omen
Kavur bu ssenarinin əsasında
film çəkdi.

1998-ci ilin dekabr ayında
Pamuk türk hökumətinin
kürdlərə qarşı apardığı
siyasətə etiraz əlaməti olaraq
vətənində ona verilən fəxri
«Xalq yazıçısı» adından imtina
etdi. Orxan Pamukun «Mənim
adım qırmızıdır» romanı
Amerikada çap olunub. Pamuk
bunda kədərli bir istehza görür,
çünki bu romanda iki siviliza-
siyanın  - islamın və qərbin
toqquşmasının köklərindən
söhbət gedir. 

2003-cü il iyun ayının 14-də
bu roman üçün Pamuka ən
nüfuzlu ədəbi mükafatlardan
biri - Beynəlxalq İMPAK Dublin
mükafatı verildi. Bu mükafatın
məbləği yüz min yevrodur.
Mübahisəli məsələlərlə bağlı
yazıçının şəxsi mövqeyi onu
həmvətənləri arasında zid-
diyyətli şəxsiyyətə çevirdi.
Bəziləri onun vətəndaşlıq
mətanətinə heyran olurlar,
digərləri onu vətən xaini hesab
edirlər. 2005-ci ildə türk
hökuməti onu məhkəməyə
verdi. Onun 2005-ci ilin fevral
ayında İsveçrə «Das maqazin»
jurnalına verdiyi
müsahibəsində işlətdiyi bir
cümlə buna səbəb olmuşdu.
«Türkiyədə bir milyon erməni
və üç yüz min kürd öldürülüb.
Bu haqda heç kim danışmır və
mənə bu haqda danışmağa
görə nifrət edirlər».

Pamukun sözlərinə görə,
müsahibə dərc olunandan
sonra o, nifrət kampaniyasının
hədəfinə çevrildi və buna görə
də Türkiyəni tərk etməyə
məcbur oldu. Lakin ittiham
olunduğuna baxmayaraq, o,

geri qayıtdı. Məhkəmə prosesi
2005-ci il dekabrın 16-da
başlamalı idi, lakin 2006-cı il
fevral ayının 7-nə kimi təxirə
salındı. Pamuka qarşı sürülən
ittihamlar xaricdə coşqun reak-
siya doğurdu. Bu proses ilk
növbədə Türkiyədə söz
azadlığına əməl olunmaması
məsələsini ortaya qoydu.
Türkiyənin Avropa Birliyinə
daxil olmasının mümkünlüyü
işığında bu məsələ xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.

2005-ci il dekabr ayının 1-
də hüquq müdafiə təşkilatı
«Beynəlxalq amnistiya» türk
cinayət məcəlləsinin 301-ci
maddəsini dəyişdirməyi (bu
maddə Türkiyəni təhqir etmək
üstündə üç ilə qədər həbs
cəzası nəzərdə tutur) və
Pamukla yanaşı, bu maddə ilə
ittiham olunan daha altı nəfəri
azad etməyi tələb etdi.
Dekabrın 13-də isə səkkiz
nəfər dünya şöhrətli yazıçı -
Joze Saramaqo, Qarsiya
Markes, Günter Qrass, Umber-
to Eko, Karlos Fuentes, Xuan
Qoytisolo, Con Apdayk və Var-
qas Lyosa Pamuku dəstək-
ləyən bəyanatla çıxış etdilər.
2006-cı il yanvarın 24-də İstan-
bul məhkəməsi məşhur türk
yazıçısının üzərində məhkəmə
prosesinin bağlanması ilə
əlaqədar qərar qəbul etdi.

Orxan Pamuk «öz doğma
şəhərinin melanxolik ruhunun
axtarışında mədəniyyətlərin
toqquşmasını və çulğalaş-
masını ifadə etmək üçün yeni
əlamətlər tapdığına görə»
ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı-
na layiq görüldü. Şərqin və
Qərbin qarşılıqlı əlaqəsi, iki
dünyanın münaqişəli mövzuları
yazıçının bütün romanlarında o
cümlədən «İstanbul: xatirələr
şəhəri» əsərində öz əksini
tapıb.

Orxan Pamuk «Qar»
romanının Qarsda yazılmış
qaralamaları

25 dekabr 2002-ci il, bazar
günü

Mən yenidən, dördüncü
dəfədir ki, Qarsdayam. Mən
buraya bu gün səhər saat onda
dostum fotoqraf Manuellə
gəlmişəm. Bütün günü küçələri
gəzib-dolaşdıqdan, şəkil
çəkdikdən və insanlarla
ünsiyyətə girdikdən sonra mən
nədənsə kədərə batdım. Bu
dördüncü gəlişim əvvəlki
gəlişlərimdən fərqli olaraq
məndə güclü təəssurat oyat-
madı. Mən daha bütün bun-
lara- bu küçələrə, bu qədim rus
binalarına, qaranlıq həyətlərə,
köhnə, sınıq-sökük çayx-
analara şəhərin dərin kədərinə,
tənhalığına və gözəlliyinə baxa
bilmirdim və mümkün qədər tez

bütün bunları romanda yer-
ləşdirmək istəyirdim.  Romanın
böyük bir hissəsi, beşdə üçü
hazır idi. İndi mən bu romanın
necə olacağını və şəhərin tən-
halığının məndə oyatdığı
qəmginliklərdən necə istifadə
edəcəyimi bilirdim. İndi mən
Qars şəhərinin özü haqqında
yox, «Qar» (yaxud «Qarsda
qar») haqqında düşünürəm.
Mən həmçinin bilirəm ki, roman
«şəhər» materiyasından-
küçələrdən, insanlardan,
ağaclardan, mağazalardan və
hətta bəzi adamlardan ibarət-
dir, lakin mən onu da bilirəm ki,
o əsl şəhərə oxşamır.

Əlbəttə ki, bu qismən
düzdür, çünki mən şəhəri can-
landırmaq üçün roman
yazmırdım: mən şəhəri qavra-
mağımı, onun atmosferini və

problemlərini özüm uydurmuş-
dum. Mən istəyirdim ki, gələcək
romanlarımda daim qar yağsın,
hadisələrin cərəyan etdikləri
şəhər isə qalan Türkiyədən bir
qədər təcrid olunsun. Mənim
iyirmi beş il bundan əvvəl
Qarsa səfərim haqqında
xatirələrim şəhərin soyuqlarını
yadıma saldılar, onun əfsanəvi
qarlı qışları məndə belə bir fikir
hasil etdilər ki, mənim
romanımın hadisələri burada
cərəyan edə bilərlər. Buna görə
də «Məni qırmızı adlandırırlar»
kitabını başa vuran kimi mən
cibimdə «Sabah» qəzetinin
verdiyi jurnalist vəsiqəsi Qarsın
gözəlliyini və qarını görmək
üçün bu şəhərə gəldim…Mən
Qarsda mənə danışılan hadis-
ələri toplamaq, insanların bəd-
bəxtliyi və xoşbəxtliyi ilə bağlı
şəhərin qulağıma pıçıldadığı
əhvalatları dinləmək yox, hər
şeydən əvvəl özümün uydur-
duğum hadisəni canlandırmaq
niyyətində idim.

Mənə elə gəlir ki, ilk gündən
Qarsa gəlməklə mən ağıllı
hərəkət etmişəm. Sanki bütün
dünya bu şəhəri yaddan çıxart-
mışdı... Məhz buna görə lap
əvvəldən başqa adamlara və
onların danışdıqları əhvalatlara

böyük ehtirasla qulaq asırdım.
Mən kiçik diktafonla yaxud
videokamera ilə şəhərə çıxır,
xarabalıqlara və partiya özək-
lərinin ofislərinə, xoruz
döyüşlərinə, qubernatorun
qəbul otağına, kiçik qəzet
redaksiyalarına və çayxanalara
baş çəkir və hər yerdə insanlar-
la söhbət edirdim. Mən dikta-
fonda təxminən 25-30 saat
söhbət yazdım. Yadımdadır, ilk
gəlişimdə planlaşdırdığım
bütün şeylərə baxmaq üçün
küçələrdə var-gəl edirdim (polis
də arxamca düşüb gəzirdi). Hər
dəfə mən şəhərə gələndə
səhərlər «Vəhdət» çayxanası-
na gəlir və ağlıma gələn fikirləri
tez-tələsik kağıza
köçürürdüm... Bütün bunlara,
bütun bu «materialı» topla-
mağıma baxmayaraq mən

Qars və onun sakinləri haqqın-
da təəssüratlarımı yox,
özümün uydurduğum əhvalatı
danışmağa nail oldum.

Bu hər şeydən əvvəl, indi
yağan qarın Qars gözəl, zəngin
və xoşbəxt şəhər olan vaxtlar
yağandakından fərqli olması ilə
bağlı idi. Sovet İttifaqı yaranan-
dan əvvəl və sonra Rusiya ilə
alver edən buz bağlamış Qars
çayı üzərində konkidə yaxud
kirşədə sürüşməyi, teatra get-
məyi xoşlayan varlılar çoxdan
yoxa çıxmışdılar, əvvəlki kimi
qar da yağmır. İndi Qarsda
əvvəllər olduğu kimi çox qar
yağmır.

Romanda təsvir olunan
siyasi təlatümlər, bütün
Türkiyəni məşəqqətlərə düçar
edən yoxsulluq və çarəsizlik
burada belə şiddətli təsir
göstərmir…Əgər təsir göstərsə
belə, hamı çoxdan onları yad-
dan çıxarmışdır: şəhərin
küçələri məndə məhz belə bir
təəssürat oyadır. Lakin mən
səhv də edə bilərəm. 

Bir təəssürat da saxta ola
bilər: burada həyat və insanlar
xeyli təvazökardırlar. 

Ola bilər ki, gündəlik həyatın
və onun hər bir anının adiliyi bu
təəssuratı doğurur. Və yəqin ki,

bu vaxt kim isə intihar etsə,
yaxud mürgülədiyim kafenin
lap özündə kimi isə öldürsə,
mən yenə də düşünəcəyəm ki,
həyatda hər bir şey adidir.   

20 fevral, bazar ertəsi 
Mən yenə də səhər tezdən

«Vəhdət» çayxanasında oturub
yazıram. Bir nəfər yaşlı adam
mənə yaxınlaşır: mən ona
«yaşlı» deyirəm, amma o ola
bilər ki, məndən çox da böyük
deyil. O, hündür boyludur,
başında papaq, əynində boz
pencək var. Ağzında siqaret
tüstülədir, qıvrım saçları var,
görünüşündən sağlam adama
oxşayır.

-Yenə gəlmisən?-deyə
mən dən soruşur

Mən ayağa qalxıb onun əlini
sıxıram.

-Bəli gəlmişəm-deyə cavab
verirəm.

O, əlində palto çıxarkən
sözlərini eşidim deyə bərkdən
deyir: «Sadə xidmətçilərə nə
qədər maaş verirlər, ondan
yaz. Bir də Qarsda kömürün
neçəyə satılmağından yaz!»

Səhərlər «Vəhdət çayx-
anasında demək olar ki, heç
kəs yoxdur...Saat səkkizə
yaxın məndən bir az aralı kart
oyunu başlayır... Başqa bir
masanın arxasında görünü -
şündən qırxa yaxın yaşı olan
bir nəfər kartda özü-özünün
falına baxır. Üçüncü masanın
arxasında üzbəüz oturmuş iki
təqaüdçü ona baxaraq söhbət
edirlər. Öz falına baxan kişi bir
anlığa başını qaldırır və baş
nazir Ecevitin ünvanına söyür.
Bu söyüş bir həftə bundan
əvvəl Ecevitin televiziyada
prezidentin ünvanına söylədiyi
ittihamlarla, birjada türk valyu-
tasının məzənnəsinin aşağı
düşməsinə gətirib çıxaran
sarsaq hökumət böhranı ilə
bağlıdır. Kafedə artıq 12 adam
var. Onlar oturduğum yerin üç
addımlığında sobanın ətrafında
yığışmışlar. Yorulub əldən
düşmüş, cansız zarafatlar və
məzəli deyimlər. Mən ara ver-
mədən deyilən «səhər, səhər
tezdən» sözlərini eşidirəm.
«Səhər tezdən belə demə,
səhər tezdən belə etmə». Soba
qızışır və xoşa gələn isti üzümə
vurur… İndi «Vəhdət» çayx-
anasında sükut çökmüşdür. Bu
vaxt qapı açılır və bir nəfər də
içəri girir. «Sabahınız xeyir,
dostlar, sabahınız xeyir!
Uğurlar diləyirəm»-deyə
adamlara müraciət edir, çünki
qonşu masa arxasında artıq
oyun başlamışdır. Doqquzun
yarısıdır. Hələ bütün bir qış
günü qabaqdadır və onu nə ilə
isə doldurmaq lazımdır.

publika.az
(ardı var)

Orxan Pamuk: “Mən uydurduğum əhvalatı,
daxilimdəki nağılı danışmalıyam…” 

“Onda hər şey gözümdə gözəl görünür” 
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Dünya hər zaman güclülərin
mübarizə meydanı olmuşdur.
Tarixin böyük bir hissəsində bu
mübarizə daha çox

müharibələrlə nəticələnmişdir.
Lakin XX əsrdən başlayaraq
nüfuz mübarizəsinin başqa bir
müstəviyə keçməsi müşahidə
olunur. Xüsusən də II Dünya
müharibəsindən sonra əksər
keçmiş imperiyalar ayrı-ayrı
regionlarda öz maraqlarını
qorumaq üçün siyasi təsir
vasitələrindən istifadə etməyə
başlamışlar. Bu vasitə isə gah
xarici yardım, gah demokratiya,
insan hüquqları tələbi formasın-
da özünü göstərməkdədir.
Bütün hallarda görünən odur ki,
maraqlı qüvvələrin xarici
yardımları da, demokratikləşmə
tələbləri də öz ambisiyalarına
xidmətdən savayı bir şey deyil.

Avropanın köklü dövlət -
lərindən biri olan Almaniyada bu
missiya alman siyasi fondlarının
üzərinə düşür. Almaniyada bu
fondlar siyasi partiyalarla bir-
başa bağlıdır. Bundestaqda bir
çağırışdan çox təmsil olunan
hər bir partiyanın ictimai-siyasi
fond (stiftung) yaratmaq
hüququ var. Alman cəmiyyə -
tində nüfuz sahibi olan hər bir
partiyaya yaxın siyasi fond
fəaliyyət göstərir. Belə ki, Kon-
rad Adenauer Fondu Xristian-
Demokrat İttifaqına, Fridrix
Ebert Fondu Sosial-Demokrat
Partiyasına, Henrix Böll Fondu
Yaşıllar Partiyasına, Fridrix
Nauman Fondu Azad Demokrat
Partiyasına, Hans Zaydel
Fondu Xristian-Sosialist İttifaqı-
na, Roza Lüksemburq Fondu
Sol Partiyaya yaxınlığı ilə
tanınır. Almaniyanın hazırkı
kansleri Anqela Merkel Konrad
Adenauer Fondunun Direktorlar

Şurasının üzvüdür.
1925-ci ildə yaradılan Fridrix

Ebert Fondu istisna olmaqla
digər alman siyasi fondları II

Dünya müharibəsindən sonra
təsis olunmuşlar. Onların başlı-
ca məqsədləri faşizmdən yeni
qurtarmış Almaniyanın
demokratikləşmə ehtiyacını
ödəmək və ölkənin imicini
bərpa etmək olub. Yalnız son-
ralar bu fondlar öz istiqamətləri-
ni beynəlxalq arenaya yönəlt-
dilər. Fondların yeni məqsədləri
sırasına xarici ölkələrdə
demokratik siyasi və sosial
strukturların gücləndirilməsi,
azadlıq, sülh, ədalət prinsi-
plərinə riayət olunması,
Avropanın inteqrasiyası, trans -
at  lantik münasibətlərin möh -
kəm ləndirilməsinə töhfə vermək
kimi prinsiplər əlavə olundu.
Bütün bunlar məsələnin görü -
nən tərəfi.

Siyasi tədqiqatçı Michael
Pinto-Duschinsky alman xarici
siyasətinin mühüm alətlərindən
olan fondların pərdəarxası
məqsədləri haqqında yazır:
“Fondlar və onların xaricdəki
nümayəndəlikləri xarici
ölkələrdə müxalifət liderləri ilə
əlaqə yaratmaq və dost ola
bilmək iqtidarındadırlar. Çünki
mövcud hakimiyyətlərin narazı -
lıq etməsindən ehtiyat edən
diplomatların belə imkanı yox-
dur. Onlar xaricdə mühacirətdə
olan siyasətçilərə yardım
göstərirlər. Fondlar yardım
göstərdikləri xarici ölkələrdə
müxtəlif siyasi qüvvələri dəstək-
ləyirlər. Əksər hallarda hər fon-
dun öz ölkəsi müəyyən olunur
və ya eyni ölkədə fondlardan
hər biri müxtəlif siyasi qüvvələri
dəstəkləyirlər. Bununla da ümid
edirlər ki, hakimiyyətə kimin

gəlməsindən asılı olmayaraq
onlara yaxın tərəf olsun.1

Hədəfdə hansı ölkələr var:
Türkiyə, Misir, Liviya, Ukrayna...

Alman siyasi fondlarının
beynəlxalq arenadakı fəaliyyəti
bu deyilən fikirləri bir daha təs-
diq edir. Müxtəlif vaxtlarda, ayrı-
ayrı ölkələrdə bu fondların
fəaliyyəti ilə bağlı haqlı
narazılıqlar yaranmışdır. Misal
üçün, Türkiyədə 2002-ci ildə
Konrad Adenauer Fondunun
fəaliyyəti ilə bağlı narazılıq
fondların məhkəməyə verilməs-
inə gətirib çıxarmışdır. Fondun
əməkdaşları türk dövlətçiliyinə
qarşı əməllərdə günah -
landırılırdılar. İddialara görə
Türkiyənin Berqam şəhərində
qızıl yataqlarının işlədilməsinə
maneə törətməyə çalışırdılar və

buna görə ekoloqların köməyi
ilə bu layihəyə qarşı etiraz
nümayişləri təşkil edirdilər.

Türk mediasında böyük sər-
mayələri olan almanların əhalini
provokasiya etməsi iddiaları
səsləndi. Məhkəmə bəraətlə
nəticələnsə də münasibətlərdə
öz izini qoya bildi. Digər alman
fondları da Türkiyəyə əsas
tərəfdaşları olan Qəzetçilər Bir-
liyi vasitəsilə təzyiqlər göstər-
məyə çalışırlar. Konrad Ade-
nauer Fondu kürdlərin məskun-
laşdığı ərazilərdə bələdiyyələrə
dəstək verməkdə, Henrix Bell
Fondu isə qadın problemləri
araşdıran layihələrdə (müxalif
kürd qadın liderlər əsas tərəf-
daş olaraq) iştirak edirlər.
Keçən il Türkiyənin Baş naziri
alman fondlarının PKK təşkilatı-
na dəstək verməkdə günahlan -
dırdı.

Məsələnin maraqlı görünən
bir tərəfi də vardır ki, Konrad
Adenauer Fondu, Fridrix Eber
Fondu, Fridrix Nauman Fondu,
Henrix Böll Fondu və Alman
Şərq İnstitutu Türkiyənin Avropa
İttifaqına üzvlüyünü dəstləyirlər.
Yəni bir tərəfdən Türkiyədə
separatizmə dəstək verir, digər
tərəfdən isə Avropa yolunda
ölkəni dəstəkləyir görüntüsü
yaratmağa çalışırlar.

2010-cu ilin iyun ayında
Konrad Adenauer Fondunun
Ukraynadakı nümayəndəliyinin
rəhbəri Niko Lanqenin hava
limanından ölkəyə buraxılma-
ması ilə bağlı bir qalmaqal
olmuşdu. Alman hökumətinin
birbaşa müdaxiləsindən sonra

insident sakitləşsə də, bu hadis-
ənin Ukrayna-Almaniya müna-
sibətlərində günümüzdə baş
verən nəticələrini görə bilirik.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə
Fondun nümayəndəsi ölkənin
daxili işlərinə qarışmaqda, müx-
alifət liderləri ilə gizli
sövdələşmədə və casusluqda
şübhəli bilinirdi.

Misirdə alman fondları
əsasən gənclərə yönəlmiş və
demokratiya, qadın hüquqları
sahəsində layihələrə diqqət
ayırırlar. 2011-ci ilin dekabrında
Misirdə daxili sabitliyi pozmaq,
ölkəni parçalamaq, hakimiyyəti
devirmək ittihamları ilə bir sıra
beynəlxalq qeyri-hökumət təşki-
latlarının əməkdaşları tutulmuş-
dur.

Həbs olunanlar arasında

ABŞ-ın Beynəlxalq Respublika
İnstitutu, Milli Demokratiya İnsti-
tutu, Jurnalistlər üçün Beynəlx-
alq Mərkəz, “Freedom House”-
la yanaşı Almaniyanın Konrad
Adenauer Fondunun da əmək-
daşları olmuşdur. Bu beynəlx-
alq QHT-lər misirlilər arasında
agent şəbəkəsi yaratmaq, dini
toqquşmaları qızışdırmaq, xari-
ci kəşfiyyat orqanlarına xidmət
etməkdə şübhəli bilinirlər.
Məhkəmə prosesi zamanı ABŞ
və Almaniya rəsmiləri Misir rəh-
bərliyinə təzyiqlər göstərirdi.
Xüsusən də Misirə xarici yardım
gündəliyə gətirilmişdi. Nəticədə
ittiham olunanların əksəriyyəti
sərbəst buraxıldı və ölkəni tərk
etdi. Digər bir insident Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərində baş ver-
mişdir. Cari ilin mart ayında
BƏƏ rəsmiləri ölkədəki Konrad
Adenauer Fondunun nümayən -
dəliyinin fəaliyyətini dayandır -
dılar. Alman fondları fəaliyyət -
lərinin əsas istiqamətlərindən
bir demokratik islam tədqiqat
layihələridir. Əsl mahiyyəti xrist-
ian dəyərlərinin təbliği olan bu
qurumlar islam ölkələrinə
demokratik islam adı altında öz
dəyərlərini sırımağa çalışırlar.

Geosiyasi aktor 
olmaq iddiası

Rusiyada və hətta Qərbin
özündə bir sıra analitiklər
hesab edirlər ki, Almaniya
Qərbdə statusunu
gücləndirmək yönündə kurs
götürmüşdür. Almaniya yeni
qurulmaqda olan dünyada
daha güclü mövqe qazanmağı

hədəfləyir. Bunu Şimali
Afrikadakı proseslərdə, eləcə
də Avropanın öz daxilində
maliyyə böhranına münasibət-
də, hətta Almaniya-NATO
əməkdaşlığında da asanlıqla
görmək mümkündür. Avro
məkanında Almaniya əsas
donor və söz sahibi kimi çıxış
edir. Cənubi Qafqaz, Mərkəzi
Asiya regionları da almanların
maraq dairəsindədir.

Alman federal hökuməti
aparıcı ekspertlərin daxil
olduğu “Şimali Afrikanın trans-
formasiya komandası” yarat-
mışdır və Yaxın Şərq proses-
lərində özünü Qərbin əsas
məsləhətçisi rolunda görür.
Burda da alman siyasi fondları
əsas alət olmalıdırlar. Cari ilin
7-9 yanvar tarixlərində Şimali
Afrikanın 3 ölkəsinə (Əlcəzair,
Liviya, Tunis) səfər edən
Almaniyanın xarici işlər naziri
Qido Vestervelle bu ölkələrdə
alman siyasi fondlarının
fəaliyyətinə icazə verilməsi və
ya gücləndirməsi məsələlərini
qaldırmışdır.

Digər bir tərəfdən Almaniya
Avropanın enerji bazarında
aparıcı söz sahibidir.
Rusiyadan Avropaya əsas qaz
marşrutlarından biri “Şimal
axını” Almaniya vasitəsilə digər
ölkələrə ötürülür. Almaniya
digər istiqamətlərdən daxil olan
karbohidrogen resursların
nəqlində də üstün mövqe
qazanmağa çalışır. Bu mənada
Almaniyanın RWE şirkəti
Nabukko layihəsinin əsas ideya
müəlliflərindəndir. Son zaman-
lar bu istiqamətdə işlərin
müəyyən mənada ümidləri
d o ğ r u l t m a m a s ı n ı n
Almaniyadakı bəzi dairələrin
Azərbaycan əleyhinə kom-
paniyaya qoşulmasına rəvac
verdiyini ehtimal etmək olar.
Azərbaycan qazının Avropaya
digər marşrutlarla çıxarılması
yəqin ki kimlərisə qane etmir.

Beləliklə, real siyasi
mənzərə onu göstərir ki, alman
siyasi fondları öz fəaliyyətlərini
daha çox Almaniyanın iqtisadi
maraqlarını dəstəkləməyə
yönəldirlər. Almaniya III minil-
liyin dünya səhnəsinə ilk
növbədə iqtisadi güc kimi qayıt-
mağı hədəfləyir. Bu zaman isə
bu fondlar bütün vasitələrə əl
atırlar. Hətta lazım gələrsə hər
hansı bir ölkəyə qarşı qara
piardan tutmuş görüntü xarak-
terli demokratik tələblərədək
bütün metodlar istifadə olunur.
Təəssüf ki, II dünya mühari -
bəsindən sonra da dünya bu
oyunçuların müxtəlif ölkələrdə
oyunlarını izləməkdə davam
edir. New Times

Böyük Britaniyanın xarici kəşfiyyat
orqanı olan Mİ-6-nın rəhbəri Con Savers
ingilis agentlərin İranın nüvə silahına
sahib olmasını 2008-ci ildən bəri əngəl-
lədiklərini, lakin Tehranın gələcək iki il
içərisində silahlanma məsələsində uğur
qazanacağını bildirib.

APA-nın məlumatına görə, Mİ-6-nın
rəhbəri deyib ki, İran 2014-cü ilədək
nüvə silahına sahib olacaq və bu
vəziyyətdə də ABŞ və İsrailin Tehrana
hərbi müdaxilə ehtimalı artır: “İran nüvə
dövlətinə çevrilərsə, İsrail və ABŞ-ın
böyük təhlükə ilə qarşı-qarşıya qalacağı

açıqdır. İsrailin hansısa baş nazirinin,
ya da ABŞ prezidentinin nüvə dövlətinə
çevrilmiş İranı qəbul etməsinin çətin
olacağını düşünürəm”. C.Savers
vurğulayıb ki, İran nüvə silahı istehsal
etmək sahəsində xeyli təcrübə əldə
edib və bütün texnologiyaya sahibdir. 

Alman siyasi fondları

Mİ-6-nın rəhbəri: “İran 2014-cü 
ilədək nüvə silahına sahib olacaq”
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- Dünən Dəməşqdə Milli
Təhlükəsizlik Şurasının toplan-
tısı Suriyanın müdafiə
naziri Davud Racia, dax-
ili işlər naziri İbrahim əl
Şəar və Bəşər Əsədın
yeznəsi həlak olub.
Suriyada proseslərin
belə bir ssenari ilə
gedəcəyini gözləmək
olardımı?

-Suriyada faktiki olaraq
vətəndaş müharibəsi
gedir. Vətəndaş müha -
ribəsi gedən yerdə isə bu
cür partlayışlar, qətllər
gözləniləndir. Rusiya
Suriyadakı müxalifət qüvvələrini
terrorçu adlandırır və Qərbi də
tənqid edir ki, niyə onları terrorçu
adlandırmır. Halbuki özü
dünyanın gözü qabağında
Cövhər Düdayevi öldürmüşdü.
İndi hansı məntiqlə Qərbdən
müxalifəti terrorçu adlandır-
masını tələb edir? Ən əsası odur
ki, Bəşər Əsəd rejimi indi can
verir. Partlayışı törədən müdafiə
nazirinin cangüdəni olub. Hadis-
ələr o dərəcədə nəzarətdən çıxıb
ki, daha onlar heç kimə və heç
nəyə etibar edə bilməzlər. Bu
baxımdan artıq dövlət yoxdur,
müharibə iki tərəf arasında gedir.

-Suriya rəsmi şəkildə bu
partlayışda xarici dövlətləri, o
cümlədən Türkiyə və Qətərin
kəşfiyyat orqanlarını
günahlandırıb...

-Qəti bir fikir söyləmək
çətindir, hər şey ola bilər. Eyni
zamanda olmaya bilər. Düzdür,
xarici qüvvələr müxalifətə silah
və maliyyə yardımı edir. Amma
hesab edirəm ki, kənarda səbəb
axtarmaq lazım deyil. Bəşər
Əsəd rejimi ona qarşı vuruşanları
edam edib, onların yaxınlarını
gülləbaran edirsə, anlamalıdır ki,
eyni şəkildə cavablarını alacaq. 

-Bəşər Əsəd rejimindən
sonrakı proseslərdən gözlən-
tiləriniz necədir?

-Konkret fikir demək çətindir.
Ancaq ən çox ehtimal olunan
budur ki, ölkədə vahid ha -
kimiyyətə tabe olmayan kifayət
qədər avtonom qurumlar olacaq.
Belə bir vəziyyət İraqda mü -
şahidə olunur. Burada güclü
mərkəzi hakimiyyətdən danış-
maq mümkün deyil. Bu vəziyyət
müəyyən mənada Əfqanıstanda
da müşahidə olunur. Çoxları
gözləyirdilər ki, Liviya parçala -
nacaq. Halbuki seçkilər keçirildi,
islamçıların məğlubiyyət və liber-
alların qələbəsi baş verdi. Hər
halda Suriya ərəb ölkələri arasın-
da xeyli inkişaf etmiş, Qərbə
daha çox inteqrasiya olan,
dünyəviliyə yaxın bir dövlət idi.
Ona görə də düşünürəm ki, hər
hansı bir parçalanma olsa, bu
Livandakı kimi olacaq. Livanda

elə yer var ki, oranı silahlı xris-
tianlar idarə edir, hardasa sün-

nilərin, haradasa şiələrin
idarəçiliyi var. Belə bir ssenari ilə
Suriyanın da qarşılaşması müm -
kündür.

-Kürdlərin necə davra -
nacağı daha çox maraq doğu-
rur. İraqda Səddam Hüseynin
devrilməsin dən məharətlə isti-
fadə edən kürdlər Suriyada
nələr edə bilər?

-Bu gün Bəşər Əsədə qarşı
vuruşan qurumun başında formal
da olsa kürd durur.Təbii ki,
mərkəzi hakmiyyət zəifləyəcək,
kürdlər də özünüidarə və yaxud
hakimiyyəti hər hansı bir formada
ələ almaq iddiasında olacaqlar.
Nəzər alaq ki, hazırda onların
İraqdan da yardım almaq imkan-
ları var. Bu baxımdan kürdlərin
Bəşər Əsəddən sonrakı proses-
lərdə fəallaşacağı şübhə doğur-
mur.

-Bəşər Əsəd rejiminin dev -
ril  məsində İsrail nə dərəcədə
maraqlı görünür? 

-Çətin ki, bu məsələdə İsrailin
hansısa rolu var. Misirdə Hüsnü
Mübarəkin getməsindən İsrail bir
şey qazandımı? Digər tərəfdən
də İsrailin Suriyadakı proseslərə
ciddi müdaxilə imkanları yoxdur.
Təbii ki, bu ölkədəki proseslərin
gedişatı İsrail üçün maraqlıdır.
Amma Suriya daxilindəki proses-
ləri İsraillə bağlamağa heç bir
əsas yoxdur.

-Demək olarmı ki, Suriyada
rejim dəyişiliyi olacaqsa, bu
birbaşa müxalifətin əli ilə ola-
caq, xarici müdaxilə istisna
edilir? 

-Əslində Suriyaya xarici
müdaxilə var. Ölkədə İranın xeyli
hərbi təlimatçıları, xüsusi qüv -
vələri, həmçinin Rusiya qüvvələri
var. Digər tərəfdən isə müxalifəti
bir sıra xarici qüvvələr ma liy -
yələşdirir.

-Söhbət Liviyaya edilən
müdaxilə formasından gedir...

-Düşünmürəm ki, Liviyada
olduğu kimi Suriyada bombard-
man olacaq. BMT Təhlükəsizlik
Şurasında belə bir qərarın ver-
ilməsinə Şuranın daimi üzvlər
Rusiya və Çin qarşı çıxır. Rusiya
hərbi gəmilərini Suriya sahillərinə

gətirib ki, xarici hərbi müdaxilə
olmasın. Proseslər elə bir

istiqamətdə inkişaf edə
bilər ki, xarici müdaxiləyə
heç ehtiyac qalmasın.
Demirəm ki, müxalifət
qalib çıxacaq. Hər halda
mövcud rejim dağılmaq
üzrədir. Xarici hərbi
müdaxilə o halda olacaq
ki, rejimin dağıldığını
görən İran buraya hərbi
qüvvələrini göndərsin.
Bu halda İranın cavabı
gələ bilər. 

Liviyada da bilavasitə
Qərbin əsgərləri quruda

Qəddafi qüvvələri ilə
döyüşmürdü. Vuruşan müxalifət
idi.  Bəşər Əsəd də hava
qüvvələrindən geniş istifadə
etmir ki, NATO onları hava
qüvvələrinin imkanları ilə zərərsi-
zləşdirsin.

-İndidən demək olarmı ki,
Bəşər Əsəddən sonra haki -
miyyətə hansı qüvvələrin
gəlməsindən asılı olmayaraq,
bu hakimiyyət Rusiyameylli
olmayacaq?

-İstiqaməti Qərbə olmasa da,
Səudiyyə Ərəbistanı və Qətər ola
bilər. Bu ölkələrdən maliyyə və
siyasi dəstək veriləcək. Qərbdən
də texnologiya gələcək. Pul mən-
bəyi əsasən ərəb ölkələri olacaq.

-Suriyada qərbyönlü ha -
kimiyyətin gəlməsindən sonra
İranın tamamilə mü hasirəyə
alınması qənaətinə gəlmək
olarmı?

-Müəyyən mənada demək
olar. Amma bu heç də o demək
deyil ki, Bəşər Əsəd gedəndən
sonra İrana hücum olacaq. İrana
qarşı tədbiq olunan sanksiyalar
kifayət qədər təsirlidir. Baxma-
yaraq ki, İran rejimi ideoloji bir
rejimdir, amma onlarda praq-
matiklik də mövcuddur. İranın
2500 illik bir dövlət təcrübəsi var.
Hesab edirəm ki, İran vəziyyəti
düzgün qiymətləndirəcək. 

Öz nüvə texnologiyalarını şəf-
faf təqdim etsələr, necə ki, bunu
Cənubi Afrika Respublikası
etmişdi, Liviya etmişdi, hesab
edirəm ki, İrana qarşı hərbi
əməliyyatlar gündəmdən çıxa
bilər. Hər bir halda Suriyada
hakimiyyət dəyişikliyi olarsa, yəni
müttəfiqini itirərsə, İran öz plan-
larına korrektələr etməli olacaq. 

-Hörmüz boğazındakı pros-
esləri necə dəyərləndirirsiniz?
ABŞ və onun müttəfiqləri bura-
da durmadan hərbi gücünü
artırır, İran isə tez-tez boğazı
bağlayacağını deyir...

-İran belə bir addım atsa, bu
ona çox baha başa gələ bilər.
Digər tərəfdən isə, İran neftinə
hələlik ciddi qadağalar yoxdur.
Sadəcə olaraq, şərtlər onlar üçün
daha pisdir. Ömər Əmirov

İran Orta Şərq ölkələrindəki 
kompüter  s is temlər in i
sıradan çıxaran “Mehdi” 
adlı virusu inkişaf etdirib

Orta Şərq ölkələrindəki kompüter sistemlərini sıradan
çıxaran “Flame”in ardından təhlükəsizlik mütəxəssisləri
yeni bir virus barədə xəbərdarlıq edib. APA-nın məlumatı-
na görə, həmin virus “Mehdi” adlanır. Xəbərdə bildirilir ki,
proqram haqqındakı ilk dəlillər onun Orta Şərqdən
göndərildiyini üzə çıxarıb. “Kaspesrky Lab” internet təh-
lükəsizliyi şirkətinin mütəxəssisləri “Flame” kimi casusluq
məqsədilə istifadə olunan “Mehdi” virusunun Orta Şərq
ölkələrində indiyədək əsas infrastruktur şirkətlərinə aid
800-dən çox fərdi kompüterə ziyan vurduğunu
açıqlayıblar. Məlumatda qeyd olunur ki, “Mehdi” virusu e-
mail, şifrə, kompüter məlumatları və yoluxdurduğu kom-
püterin daxili şəbəkəsindəki dialoqları izləmə xüsu siy -
yətinə sahibdir: ““Mehdi” ilə yanaşı, “Madi” olaraq da
adlandırılan virus İranı hədəf alan “Flame” virusuna oxşar
olsa da, ancaq daha çox həvəskar bir proqramdır. Təh-
lükəsizlik yanlışlarını ortaya çıxaran, ilk gün hücumları
reallaşdıra bilməyən “Mehdi” sadə kodlaşdırmalar ehtiva
etdiyi kimi, yoluxdurduğu kompüterlərdən məlumat
oğurlaya bilmək üçün istifadəçilərin səhv etməsini
gözləmək məcbu riy yətindədir. Ancaq “Flame” virusu
dünyanın dörd bir tərəfindəki təhlükəsizlik mütəxəssisləri
tərəfindən bu günə qədər inkişaf etdirilən ən yaxşı casus
proqramı sayılır və arxasında çox böyük dövlət və ya
şirkətlərin olduğu bildirilir”. İsrailin “Seculert” təhlükəsizlik
saytının analitikləri isə “Flame” ilə “Mehdi” arasında bir-
başa əlaqə tapa bilmədiklərini, “Mehdi”nin əhə miyyətli
infrastruktur obyektlərini, maliyyə xidmətlərini, dövlət təşk-
ilatlarını hədəf aldığını vurğulayıblar. Hədəflərin İran, İsrail
və digər Orta Şərq ölkələrində olduğuna diqqət çəkən
saytda “Mehdi”nin arxasında bir dövlətin olub-olmadığını
müəyyənləşdirə bilmədikləri qeyd edilib. 

Xəbərdə hakerlər tərəfindən 2011-ci ilin dekabrından
bəri istifadə edildiyi bildirilən virusun müxtəlif məqalələr,
videolar və dini məzmunlu görünüş və sənədləri ehtiva

edən e-maillər yolu ilə yayıldığı vurğulanır: “E-maillərə
yüklədikləri virusu saxlamaq üçün hakerlər “Right to Left
Override” adı ilə bilinən texnologiyadan istifadə edib. Bu
texnologiya ilə kompüterlərdə istifadə edilən kodlaşdırma
sistemi “Unicode” və “Unicode” içindəki çevrilmə forması
“UTF-8”də dəyişiklik edərək virusu “jpg” kimi fayl halında
zərərsiz göstərməyi bacarıblar. Nəticədə istifadəçilər e-
mail içindəki video, fotoşəkil və digər sənədlərə daxil
olmaqla virusu da kompüterlərinə yoluxdurublar”.
Məlumatda qeyd olunur ki, “Mehdi” klaviaturadakı
düymələri təqib edə, ekrandan görünüş ala, gmail, hot-
mail, yahoomail, Skype və ya ICQ-dəki bütün alınan və
göndərilən e-mail ilə mesajları kopyalaya bilir. Bu arada
“Seculert” tərəfindən araşdırılan “Mehdi” versiyasının
Kanadadakı bir serverlə əlaqə qurduğu müəyyənləşdirilib.
Təhlükəsizlik mütəxəssisləri virusun başqa bir ver-
siyasının da eyni addan istifadə etdiyini, ancaq serverinin
İranın paytaxtı Tehran şəhərində yerləşdiyini aşkara
çıxarıblar. Mütəxəssislər apardıqları təhlillərdə 8 aylıq
müddət içərisində 4 fərqli server tərəfindən hücuma
uğramış 800-dən çox kompüter müəyyənləşdiriblər. Virus
və server arasındakı yazışmaların bəzilərinin farsca
olduğu və proqramdakı tarixlərin İran təqviminə görə
hazırlandığı aşkar edilib. “Mehdi”nin yoluxdurduğu kom-
püterlərin 387-si İrandadır. İsrail, Əfqanıstan, Birləşmiş
Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Səudiyyə Ərəbistanında həmin
virusa müvafiq olaraq 54, 14, 6 və 4 kompüter yoluxub.
“Seculert” “Mehdi”ni aylardan bəri izlədiklərini və virusun
istifadə olunduğu casusluq əməliyyatının davam etdiyini
bildirib.

Qeyd edək ki, dövlətləri və təşkilatları hədəf alan pis
məqsədli proqramlar 2010-cu ilin iyun ayında “Stuxnet” ilə
gündəmə gəlmiş, “Duqu” və “Flame” ilə davam etmişdi.
Təhlükəsizlik mütəxəssisləri bu proqramların arxasında
kimin olduğuna dair əhəmiyyətli dəlillər tapsa da, son
sübutlara çatıla bilməmələri işin araşdırılmasını yarımçıq
dayandırıb.                                          АPA

Politoloq Rasim Musabəyov 
Suriya olaylarını şərh edir
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Duh 21/7, hejmarek parleman-
terên kurd yên li parlemana Tirkiyê
daxwaza azadiya Serokê girtî
yê Partiya Karkern Kurdistanê
Ebdula Ocalan dikin û tekez
kirin ku ji bo bidawîanîna şerê
ku 27 salan di navbera Kurtd û
artêşa Tirk de didome ger
Ocalan neyê azadkirin nayê
sekinandin.

Parlemanteran di kon-
gireyeke rojnamevanî de aşkira
kirin ku Ocalan ev saleke ne

parêzerên xwe û ne jî malbata xwe
nediye û gotin: “Li hember ev mer-

cên ne mirovane em li barê ewlehî
û rewşa tendirustiya wî nîgeranin.”
Parlemantera BDP`ê Amîne Ayna
got: 

“Ger aştiyek bi rêya goftûgoyê
hebe, divê dawî li girtina Ocalan

bê… eger aliye li masê hebe û
kilîtê qeyd û zincîrên aliyê din di
desta bê ev yek ti encaman nayîn
e.”

Hêjayî gotinê ye Ocalan bi
sizaya zîndana heta hetayî ji sala
1999`an ve li zîndanekê li gerava
Îmraliyê de girtiye. Her weha
berpirsên Tirk jî gelek caran
guhastina Ocalan ji wê girtigehê
an jî hebsa malê red kiriye.

PUKmedia

Li Sûriyê êrîşî tirimbêlên
K u r d a n  k i r i n

Avestakurd – Piştî teqîna mezin ya li paytexta
Sûriyê Şam û di encam de kuştina gelek berpirsên
bilind yên rejîma Esed, pevçûnên di navbera çek-
darên Artêşa zad û leşkerên Artêşa rejîma Sûriyê li
kolan û deverên Şamê gur bûn.

Jiyana bi deh hezaran Kurdên li Şamê jî dimînin
kete nava metirsiyê û asê man. Bi taybetî li deverên
weke Zorava, Spênê û cihên din ku nêzîkî Şamê ne ji
ber sedemên tobarana rejîmê li deverên nêzîkî wan û
pevçûnên di navbera rejîmê û çekdaran de êdî Kur-
dan nikarî ji malê xwe derkevin. Ji deverên ku şer
heyîn jî gelek malbatên Kurdan berê xwe dane Zora-
va, bi sedan malbat li kolana man. Şirketa Ciwan jî 4
tirimbêlên rêwiyan ji bo rizgarkirina malbatên Kurdan
ji Qamişloyê ber bi Şamê ve birêkirin. Lê di rê de di
navbera pevçûna çekdar û leşkerên artêşê de asê
man. Dema tirimbêl gihiştin bajarokê Nebek yê nêzî
Şamê, ji aliyê hêzên rejîma Sûriyê ve hatin gulebaran
kirin. Di encam de şifêrê tirimbêlê Menal Behrî jiyana
xwe ji dest da û şifêrên din; Elae Ebas, Ramî Hewas
û şifêrek din bi giranî birîndar bûn.

Avestakurd

Li Licê 3 leşker hatin kuştin
N a v e n d a

Çapemenî-Ragi-
handin a HPG'ê
der barê şer û
pevçûnên li
navçeya Licê ya
Amedê de dax-
uyaniyek da û
diyar kir ku di
e n c a m a
ç a l a k i y a
gerîlayan a li hemberî leşkerên derketibû operasy-
onê de 3 leşker hatin kuştin û wesayîtek hate
rûxandin.

Di daxuyaniyê de hate ragihandin ku di encama
pevçûnên di operasyona berfireh a ku di 17’ê tîrme-
hê de hatibû lidarxistin de, 3 leşker hatin kuştin û
wesayîteke leşkerî ji aliyê gerîlayan ve hatiye
rûxandin. HPG'ê ragihand ku di 17’ê tîrmehê de di
dijî leşkerên xwestine bi wesayitan teqwiyeyî herêmê
bikin li dijî wesayiteke kirpiya zirxî ji aliyê gerîlayan
ve çalakiyek hatiye lidarxistin û wiha got: “Di encama
vê çalakiyê de wesayita kirpî bi giştî hatiye rûxandin,
3 leşker jî hatine kuştin, gelek leşker jî birîndar bûye.
Li dijî Gundê Sîsê, Cênik û Husêynikê piştî nîvro ji
aliyê artêşa dagirker a Tirk careke din hatiye
bombekirin, şewata li herêmê jî destpêkiriye hîn jî
berdewam dike. Operasyona li herêmê di heman rojê
de paş ve vekişiyaye.” 

Di daxuyaniyê de hat gotin: “Di 18'ê Tîrmehê de li
navçeyên Karaz, Lîce û Hezoyên Amedê ji aliyê
artêşa dagirker a Tirk bi daxistinan operasyonek
hatiye destpêkirin. Di heman rojê de li Neqeba
Antakê di navbera gerîlayên me û leşkerên derketine
operasyonê de pevçûnek qewimiye. Piştî pevçûnê
dijmin kuştî û birîndarê xwe yê ji aliyê me ve nehatiye
zelalkirin bi helîkopterên skorskyan ji herêmê dûr xis-
tiye. Piştî pevçûnê ji aliYê artêşa dagirker a Tirk ve
herêm bê ser û ber herêm bombebaran kiriye. Di
encama vê bombebaranê de şewata li herêmê dest-
pêkiriye hîn jî berdewam dike. Operasyona li herêmê
di heman rojê de paş ve vekişiyaye.” 

HPG'ê diyar kir ku di 17'ê Tîrmehê de li herêma
Şehîd Kendala Amedê li dijî Gundên Sîsê, Dêrxust
û Alî Xuşo yên bi ser navçeya Lîcê ne ji aliyê
artêşa “dagirker” a Tirk bi helîkopterên kobrayan bi
daxistinan operasyon hatiye destpêkirin û wiha
domand; “Operasyona bi bombebaranê dest-
pêkiriye, li herêmê şewat destpêkiriye, li dijî sîvîlên
xwestine mudaxeleyê şewatê bikin de ji aliyê
artêşa dagirker a Tirk bi hewan û obusan hatiye
bombekirin.” ANF/BEHDÎNAN

Parlemanterên Kurd 
azadiya Ocalan dixwazin

Hevserokê Giştî yê BDP'ê Sela-
hedîn Demîrtaş diyakir ku 'tu ferqa
Erdogan û Esed ji hev nake' û her
du weke hev bi nav kirin.

Demîrtaş piştî kapma 3'ê rojan
ya li Mêrdînê axivî û behsa tundî û
êrîşa polîsên Tirk li hemberî gelê
Amedê pêk anî kir. Demîrtaş diyarkir
ku tundî û êrîşa li Amedê pêk hatî
weke yên li Hemayê bûyîn e û got jî
ku ji bo wan tu cudahiya Esed û

Erdogan nake û weha got "Ramana
Esed weke ramana te ye. Kesê li
kolanan îşkenceyê dike tu yî." Her
weha got "Ji me re tu cudahiya te ji
ya Esed tune ye. Esed kujere tu jî
kujerî. Ya we li Roboskiyê kir ji
Hemayê cuda nîne. Hemû gel li
hemberî siyasetên faşîzan ên
Hikûmeta AKP'ê li ser piyane û
hemû cîhan jî vê yekê dibîne."

Avestakurd

Erdogan jî weke Esede

Hikûmeta Rûsiya`yê, siay-
setvanê Kurd, Mecîd Gumuş
ku di girtîgeha Transît li
navçeya Armavîra ya ser bi
herêma Krasnadara Rûsya`yê
bû,radestî Tirkiya kir. Siay-
setmedarê Kurd,Mecîd Gumûş
li 14 tîrmeha sala 2011 li
komara xweser ya Adîge ya
Rûsya`yê hate desgîr kirin û li

15 Hezîrana îsal de bi
armanca radestkirina wî
li Transîtê ya li navçeya
Armavîra ser bi  herîma

Krasnadara Rûsya`yê xistibû
girtîgehê de.   Mecîd Gûmuş ji
ber nasnameya Krudî û nêrîna
siaysî, (15) salan di girtîgehê
Tirkiyê de raza. Gûmûş ji ber
doza siaysî daxaza penaber-
tiya siasî ji Rûsiyê kir lê daxaza
wî hate redkirin û ew radestî
Tirkiyê kirin.

PUKmedia

Di çerçoveya avakirina xwe-
seriya demokratîk de gelê Kurd li
rojavayê Kurdistanê dest danî ser
îdareya bajarê Kobaniyê.
Rayedarên Kurd ragihandin ku
wana bi aramanca ku şerê li
Sûriyeyê negihe Kurdistanê ted-
bîreke wiha girtine. 

Li bajarê Kobanî yê Rojavayê
Kurdistanê gelê Kurd dest danî ser
hemû saziyên hikûmeta rejîma
Sûriyeyê. Rayedarên Kurd ragi-
handin ku wana bi aramanca ku
şerê li Sûriyeyê negihe Kurdistanê
tedbîreke wiha girtine.

Komîteyên Parastina Gel ên ji
aliyê gelê Rojavayê Kurdistanê ve
hatiye avakirin, li Kobaniyê dest
danî ser hemû saziyên dewleta

Sûriyeyê. Serokê
PYD’ê Salih Mislim
vê nûçeyê piştrast kir.

Hat ragihandin ku
di dema gel dest danî
ser rêveberiya bajarê
Kobaniyê, tu bûyerên
tundiyê neqewimiye.
Serokê Partiya Yeki-
tiya Demokratîk
(PYD) Salih Mislim
ragihand ku saziyên
dewletê yên li

Kobaniyê bi temamî ketine destê
Komîteyên Parastina Gel. Rêberê
PYD’ê, diyar kir ku li hin deverên
Efrînê jî bûyerên wiha diqewimin û
wiha got: “Gel xwe bi xwe bi rê ve
dibe.”

Mislim destnîşan kir ku ji bo
desthilatiya li Sûriyeyê bi dest bixin,
şer tê kirin û wiha got: “Li Şamê
teqîn çêdibin, pevçûn dijwar dibin.
Gel dixwaze li vê derê rêveberiyê
bixe destê xwe şerê di navbera
rejîmê û Artêşa Azad a Sûriyeyê de
yê li Kurdistanê asteng bike.” Mis-
lim ragihand ku divê Kurd li her dev-
erên Kurdistanê û Sûriyeyê dijîn,
divê xwe biparêzin.

Mislim ragihand ku li herêmê tu

hêzên leşkerî tune ne û Komîteyên
Parastina Gel jî bi hêzên emniyetê
re neketine nava pevçûnan û wiha
got; “Li cihên ku gel dixin destê
xwe, ji saziyan re dibêjin ‘hûn
mêvanê me ne, ger hûn bixwazin, li
vir bimînin em ê we biparêzin, lê em
êdî vir bi rê ve bibin.”

Mislim diyar kir ku heta niha li
duyemîn bajarê herî mezin ê
Sûriyeyê ku hejmareke zêde ya
Kurdan lê dijîn, tu pevçûnek
neqewimiye. Mislim got ku Artêşa
Azad a Sûriyeyê neketiye herêmên
ku Kurd lê dijîn û destnîşan kir ku
dibe pevçûn bigihin Helebê jî.

Hate zanîn ku dibe Kurd li
herêmên din ên Rojavayê Kurdis-
tanê rêveberiyê bi dest bixin. Kurd ji
adara 2011’an ve dixwazin
pêkhateyeke demokratîk ji xwe re
ava bikin û heta niha ji bo vê yekê
çalakiyên aştiyane li dar dixin. 

Kurdan li vir dibistanên bi
zimanê zikmakî vekir, meclisên gel
û Komîteyên Parastina Gel ava
kirin. Nêzî 3 milyon Kurd li
Rojavayê Kurdistanê dijîn û ji sedî
15’yê şêniya Sûriyeyê pêk tîne. Li
hemberî hemû komplo û êrîşên
dewletên mêtînger û bi taybet jî
TIrkiyeyê, Kurdên li Sûriyeyê, di bin
banê konseyekê de kom bûn û yek-
itiya xwe ava kirin.

MAXIME AZADÎ / ANF/KOBANÎ

Rûsiya, Siyasetvaneke 
Kurd radestî Tirkiyê dike

Kobanî êdî xwesere
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Mesûd Barzanî Serokê  Kurdis-
tanê li Selahedîn pêşwaziya  Tonî
Bilînkin Şêwirmendê Cîgirê Serokê
Emerîka yê Karubarê Asayîşa
Neteweyî û şanda li gel kir.

Li hevdîtinê de, Şêwirmendê
Cîgirê Serokê Emerîka yê
Karubarê Asayîşa Neteweyî
silavên  Serok Obama û Joseph
Biden Cîgirê Serokê Emerîka bi
Serok Barzanî gihand û paşê her
du alî pêvajoya dawiya siyasiya
Iraqê û ew tengasiyên ku dûçarî

bûne û ew hewlên ku ji bo encam-
dana çaksaziya siyasî û rastkirina
rêrewa pêvajoya siyasî û hukim-
raniya li Iraqê li holê dane hate
nirxandin.

Şêwirmendê Cîgirê Serokê
Emerîka encama hevdîtinên xwe
yên li gel berpirsên Bexda xisterû
ku taybet bûn bi nêrîna hevpey-
maniya nîştimanî ya sebaret bi
pêvajoya çaksaziyê.

Li beramber da, Serok Barzanî
bi mebesta pêşxistina pêvajoya

siyasiya Iraqê û hebûna bingehekî
yasayî li encamdana wan çak-
saziyan tekez li ser encamdana
çaksaziyekî rasteqîne kir û sebaret
bi vê pêvajoyê asteke demkî jî ji bo
wan bête danîn da ku ew alî baw-
eriyeke erênî bidin gelê Iraqê.

Sebaret bi hevdîtin û civînên li
paşarojê ya li gel Serokê hevpey-
maniya nîştimanî û hevdîtin û
civînên Hevpeymaniya Kurdistanî
ya li gel Hevpeymaniya nîştimanî
da, Serok Barzanî tekez li wê yekê
kir ku tu demek van cûre hevdîtin
civînan red nekiriye.

Behskirina kêşeyên li navbera
Herêm û Bexda sebaret bi mese-
leya şandina neft û xaz û pey-
manan û lîjneya emniyên hevbeşa
navçeyên veqetandî û nebûna
hemahengiya wan lîjneyan û
pêşhatên dawiya rewşa Suriye
mijareke dinê vê hevdîtinê bûn û li
vî warî de jî her du alî gelek bi hurî
danustandina bîr û rayên xwe yên
sebaret bi wan meseleyan kir. Li
dawiya hevdîtinê de Serok Barzanî
daxwaz ji Şêwirmendê Cîgirê
Serokê Emerîka kir ku silavên cen-
abê wî bigihîne rêzdar Serok
Obama û Joseph Bidenê Cîgirê wî.

Bi minasebta hatina meha
remezana pîroz, hikûmeta herêma
Kurdistanê peyameke pîrozbahiyê
ji hemû misilmanan re şand. 

Hikûmeta Kurdistanê di peyama
xwe a pîrozbahiyê de dibêje: 

- Bi minasebeta hatina meha
remezana pîroz, bi germî
pîrozbahiyê li xûşk û birayên misil-
man yên Kurdistanê bi taybetî û

misilmanên Îraq û cîhanê bi tevayî
dikîn. Em bi hêvîn e ku, meha
remezana pîroz bibe meha xêr,
bereket, avedanî, aşitî û dilrehetiyê
bo hemû kes û aliyan û cejin, xweşî
û şadî pê re bihêt. Xwedayê mezin
rojo, nivêj, îbadet û xwedaperistiya
hemû kes û aliyan qebûl bike û
xweşjiyanî, pêkvejiyan, lêbihurînî û
mirovdostî zêdetir bi Kurdistan,

Îraq, cîhan û tevmirovatiyê
bibexşe. Em, Remezaneke aram û
jiyaneke hêmin û asude bo hemû
kes û aliyan daxwaz dikîn.

Rojnameya Tarafê îro di manşeta
xwe de îdiayeka girîng anî ziman.
Tarafê got PYDê li Sûriyê hin bajarok
bi dest xwe xist. Li Sûriyê her ku diçe
pêvçûn û tundî zêdetir dibe. Ji aliye
din herêmên Kobanî, Afrîn, Cindîres,
Amude û Tirbespî yên ku welatiyên
Kurd lê zêdene bi dest Partiya Yeki-
tiya Demokratikê(PYD) ketin. Ji bilî
vê Kamişli, Sere Kanî û Derîk her
çiqes wek fermî nebe jî ketin bin qon-

trola Kurdan. Serokê PYDê Salîh
Mûslî got “sedema ku pêvçûn li
herêmê me neqewîmin; me li gor
xwe tevdîr stand. PYDê di bin navî
‘Yekîtiyên Parastina Gel’ de birêx-
istinbûn û al kişandin avahiyên fermî.
Mîrovên bi çek jî li nav taxan pager
davêjin. Çûn hatin û qontrola nas-
nameyö jî, ji aliyan endamên PYDê
ve tê kirin. Ev xebatên wekî Kûrdîs-
tana biçûk tê xuya kirin. Serokê
PYDê Mûslî derheqê rêvebirê de
wiha got: “Kesên ku li Kobaniyê li
saziyên dewletê dişuxiliyan bajar
terikandin. Me bi yên ku li bajêr
manîn re got ger hûn bixwazin
dikarin li saziyê bişuxilin lê rêvebirê

di destê me de be.”  Endamê Mafên
Mîrovan Hafîz Abdurrahman jî îdi-
ayeka balkêş parva kir. Hafîz got
nezî 700 eskerên Kurd yên ku ji
artêşa Esed veqetiyan, li sînor wek
amade hatiye bi cih kirin. Abdurrah-
man got ‘ger rêvebirên Sere Kaniyê
û Kamişliyê nedin me an, ji me re
têkevin herbê ev 700 eskeran dê ji
me re bibin alîkari’.

Li gor çavkaniyên herêmê jî PYD
û Konseya Netewî ya Kurdan (KNC)
ve li hev kirin. Herdu rêxistin jî, pir
nayen hemberî hev. Li bajêr alên
herdu rêxistinan jî heye. Herwiha li
herêmê qontrola bajaran bi dest xwe
xistin. Çavkanî: Taraf

Avestakurd – Şirketên mezin yên
petrolê ji Bexdayê zêdetir
berjwendiya xwe ligel Hikûmeta
Herêma Kurdistanê dibînin û liser ku
Bexda li dijî van peymanan
derdikeve jî, ew peymanên xwe yên
petrolê ligel Hikûmeta Herêma Kur-
distanê mor dikin.

Li ser ku qeyran û alozî di
navbera Hewlêr û Bexdayê de heye

jî, Şirketa Mezin ya Emerîkî Chevron
ligel Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji
bo peydakirina çavkaniyên nû yên
petrolê ligel Hikûmeta Herêma Kur-
distanê peyman mor kir. Ev tê vê
wateyê ku morkirina vê peymanê
valederxistina hemû gef,zext û ner-
azîbûnên Bexdayê ye. Hêjayî gotinê
ye, Şirketa Chevron ku yek ji mezin-
tirîn şirketên cîhanê ya petrolê ye der

barê peymanê de daxuyaniyek da û
diyarkir ku wan ligel rêveberiya
Hewlêrê peyman mor kiriye û dê ligel
Şirketa OMV AG ya Awistralyayê
bixebite.

Tu Ferqa Diyarbekir 
û Hamayê Tune ye

“Hûn çawa ji bo gelê Sûriyê azadî û edaletê
dixwazin û dibêjin ku şerta sekinandina serhildanê
hatina demokrasiye ye, heman şert ji bo Tirkiyeyê jî
hewce ye.”  Ev daxuyanî  encama qampa BDPê a
ku piştî mîtînga Diyarbekirê dest pê kir ji hevserokê
BDPê Selahattin Demirtaş hat. Demîrtaş di dax-
uyaniya xwe de got ku qamp gelek bi semere der-
bas bûye û pêşeroj û paşeroja xwe nirxandine û li
ser kêmasiyên xwe sekinîne. Demirtaş bal kişand
ser girtîgehan û got k udi girtigeha Rihayê de 13
mehkuman can daye û piştrê hemû girtîgehan ser-
hildanan dest pê kiriye, lê hikumetê çav û guhê xwe
girtiye. Demirtaş dema ku mîtinga Diyarbekirê
nirxand wiha pêde çû: “Ferqa tedaya ku hefta borî li
kuçeyên Diyarbekirê li me hat kirin, a Hamayê tun-
eye. Hiqumet jî ferqê ye, lê li se çapemeniyê zordarî
û sansür heye, nahêle rastî derkeve holê. Lê çiqas
hewl bide jî nikare rastiyê di berîka xwe de veşire.
Dinya me temeşe dike. Hewla hiqumetê bê encam
be çimkî êdî ev pêvajo bi hêza hiqumetê nasekine.
Çimkî tîr ji kewanê derket. Heya azadî ney qezanç
kirin, hekhewî ney bi dest xistin, jiyaneke bi rûmet
dernekeve holê ev serhildan bi dawî nabe. Hûn
çawa ji bo gelê Sûriyê azadî û edaltê dixwazin û
dibêjin ku şerta sekinandina serhildanê hatina
demokrasiye ye, heman şert ji bo Tirkiyeyê jî hewce
ye.” Lê alîkarê serokwezîr Ömer Dinçer daxuyaniya
Demirtaş rexne kir û got: "Qendîl wek Esed li dijî
Kurdan tevdigere. BDP jî dixwaze ser vê rastiyê
bigre."

Xeber: Miheme

Azadiya Kobanî
Li Suriyê duh êrîşeke mezin li dijî rejîma Esad ji

aliyê hêzên muxalîf ve hatibû lidarxistin. Wê bûyerê
Suriye ser û bin kir. Di nav vê aloziyê de Kobanî
azadiya xwe îlan kir. Di çapemeniya Kurd de, bi
giranî azadiya Kobanî cih digire. Gellekî bi kêfxweşî
û coşeke mezin.  Halbet ev ji bo her Kurd û Kurdis-
tanê kêfxweşiyeke. Lê a girîng ji vir û wêde ye. Ne ji
bo çend rojan an mehan azadiyek, ji bo azadiyeke
mayînde pêwiste li her tim zêdetir rayedarên Kurdan
li hev bicivin û bişêwirin. 

Li ser darê cîhanê, her azadî mirov kêfxweş û
bextewar dike. Hele ku ew perçeyê ku hatiye azad-
kirin, perçeyekî te be, her diçe kêfa mirov zêde dibe.
Îro li Kobanî, ala Kurdistanê bilind bû. Qasî girîngiya
ala Kurdistanê bilindkirinê, belkî zêdetir, êdî ew ala li
wira danexistin e. Tiştekî din yê ku hêviya mirov xurt
dikejî, li Kobanî xwîn nerijiya ye. Ev zor girîng e.  Li
Kobanî hêzên Kurdistanî, bi awakî medenî azadiya
xwe îlan kirine. Hêzên rejîmê bi razîbûn, sazî û
dezgehên rejîmê radesta rayedarên Kurdistanê
kirine. Pêwiste em jibîr nekin, Komara Mehabadê
salekê ajot. Piştî salekê hemû rêberên Kurd û di serî
de jî Qazî Mihemmed li Çarçirayê dardakirin. Ji bo
her perçekî ev dersên dîrokî ne. Bi zanebûn û dîplo-
masiyê, bi siyaseteke navneteweyî û bi yekitiyeke
gelê Kurd, azadiya her perçekî Kurdistanê nêziktir e.
Piştî êrîşa li dij avahiya ewlehiya rejîma Suriyê ku
gellek rayedarên sera hatibûn kuştin, di derbarê
Serokdewletê Suriyê Beşşar Esad û hevjîna wî de,
nûçeyên cuda derketin. Niha nêveng gellekî şêliye.
Heta çendakî wê zelal bibe. Azadiya Kobanî zor
girîng e, lê berdewamî girîngtir e.

Bila jibîr nebe, piştî bûyerên bi vî rengî, dîktator
ku pişta xwe rast dikin, komkujiya lidardixînin. Ji bo
rojên reş neqewimin, tevdîr û tevdîr û tevdîr.

Azadiya Kobanî pîroz be.

Hevdîtinên serok Barzanî 
û Emerîka berdewamin

Peyama pîrozbahiyê a
hikûmeta Kurdistanê

Taraf: “Kurdistana 
Duyemîn Tê Ava Kirin”

Chevron ligel Kurdistanê
peymana petrolê mor kir
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Генеральное консульство Французской
Республики в субботу организовало большой
прием в Эрбиле, чтобы отметить День взятия
Бастилии - национальный праздник Франции, и
объявить об отъезде Генерального консула
доктора Фредерика Тиссо. Президент
Курдистана Масуд Барзани и премьер-министр
Нечирван Барзани присоединились к праз -
днованию и проводам вместе с другими
высокопоставленными должностными лицами и
представителями. 

Доктор Тиссо завершает свою миссию в
Курдистане после пятилетней службы в качестве
Генерального консула Франции в регионе.
Делясь опытом, он выразил надежду, что народ
Курдистана будет помнить его за его вклад в
повышение осведомленности о своих
страданиях, наряду с усилиями, приложенными
госпожой Даниэль Миттеран. 

"Я был в Курдистане в течение более трех
десятилетий, в том числе пять лет в качестве
генерального консула, и я пытался помочь
курдскому народу из всех своих сил, особенно во
время восстания 1991 года," сказал он. 

Доктор Тиссо также сообщил, что к концу
этого года Генеральное консульство начнет
выдачу французских шенгенских виз в Эрбиле,
чтобы проложить путь к увеличению числа
студентов и туристов. 

"Сегодня у курдского народа свое
правительство, парламент и президент, и я очень
рад, что был свидетелем этого опыта. Я уверен,
что Курдистан будет продолжать прогрес -
сировать и далее, особенно в политической и
экономической сферах", добавил он. Президент
Барзани подчеркнул тот факт, что многие страны
по-прежнему ориентируются на опыт Франции и
ее демократические свободы и ценности. Он
сказал: "Мы сделаем все от нас зависящее,
чтобы убедиться, что Ирак следует по этому же
пути, и если это будет невозможным в Ираке, то
мы гарантируем, что по крайней мере,
последуем по этому пути в Курдистане". 

"Мы не откажемся от демократической
системы, которую начали строить, и все наши
шаги будут основываться на демократических
принципах", добавил президент Барзани. 

Президент также сказал, что он и курдский
народ считают доктора Тиссо своим близким и
дорогим другом. "Слово "Пешмерга" является
священным символом для нашего народа, и
сегодня я имею честь назвать Вас пешмерга",
сказал он. В июне 2008 года французский
министр иностранных дел д-р Бернар Кушнер
посетил Курдистан, чтобы открыть генеральное
консульство, и Франция стала одной из первых
европейских стран, создавших сильное
дипломатическое присутствие в Эрбиле. 

На мероприятии присутствовали многие
представители курдского правительства и
партийных чиновников, дипломатов, деловых и
общественных лиц и французских граждан,
работающих в Курдистане.

Курдистан.Ру

Министерство пешмарга Курдистана не
позволит развертывание многочисленных сил
иракской армии в спорных
областях и Министерство
внутренних дел готово сделать шаг
вперед, если безопасность
курдских жителей в таких областях
подвергнется угрозе, заявили
чиновники. 

Это замечания последовало в
совместном заявлении политбюро
Демократической партии Кур -
дистана (ДПК) и Патриоти ческого
союза Курдистана (ПСК). 

Две основные партии выразили
озабоченность в связи с развер -
тыванием военных сил Ирака в
спорных областях и потребовали от
Регионального правительства Кур -
дистана (КРГ) принять меры. 

В силу действующего согла шение между
Эрбилем и Багдадом, защита спорных областей,
охватываемых статьей 140 конституции Ирака,
является общей ответс твенностью иракской
армии и сил пешмарга, сказал Анвар Осман,
представитель минис терства пешмарга
Курдистана. 

Статья 140, которая должна была быть
полностью выполнена к концу 2007 года,
устанавливает план прекращения спора между

Багдадом и КРГ о принадлежности  многонаци -
ональных спорных районов: Киркука,  Диялы,

Салахаддина и Ниневии. 
Осман сказал, что это

неприемлемо, если Багдад
намерен развернуть в спорных
областях больше сил, чем
предусмотрено в преды дущем
соглашении. "В таком случае,
мы оставляем решение за
поли тическим руководством
Курдис тана," продолжил он.

"Отказ от развертывания
больших сил в спорных облас -
тях - это признак того, что мы
несем ответственность за обес -
печение безопасности всех
гражданских лиц в этих об -
ластях, игнорируя их этни -
ческую принадлежность". 

Файек Тофик (на фото), представитель
министра внут ренних дел КРГ, заявил, что
обеспечение безопасности в спорных областях
является долгом Минис терства пешмарга. Если
необходимо, Министерство пешмарга пошлет
военные силы в эти области, сказал он.  "Сейчас
мы сотрудничаем с ними.., но в случае угрозы в
отношении курдских граждан в спорных областях,
мы не будем сидеть сложа руки и умрем,
защищая их". Курдистан.Ру

А.Оджалану
снова не 
разрешили
встретиться
с адвокатами

Хусеин Богате-
кин, Мазлум Динч и
Резан Сарыджа -
адвокаты нацио-
нального курдского
лидера Абдуллы
Оджалана 6 июля в
очередной раз обра-
тились в прокурату-

ру Бурсы и дирекцию Имрали с просьбой разре-
шить им встретиться с подзащитным, однако
вновь получили отказ. Причиной отказа на этот
раз стали неблагоприятные погодные условия.

Последняя встреча А. Оджалана с адвокатами
состоялась 27 июля. Более 350 дней все заявле-
ния адвокатов отклоняются по различным причи-
нам, среди которых:  неблагоприятные погодные
условия, неисправность катера или отсутствие
персонала.

Между тем курдский народ не прекращает
акции протеста по всему миру, осуждая изоляцию
своего лидера. Тысячи людей с целью привлече-
ния внимания общественности выходят на улицы
с лозунгами «Да здравствует лидер Апо!», «Сво-
боду Оджалану, мир Курдистану!».

Kurdishcenter. ru

П о в е д е н и е  М а л и к и
поощряет насилие в Ираке

Отношение премьер-министра Ирака Нури аль-
Малики говорит нам, что он против демократии и
партнерства, и что он поощряет насилие в стране,
сказал представитель председательства Курдис -
тана. 

Умед Сабах заявил, что премьер работает на
вооружение сообщества Ирака и оснащение его
оружием для достижения своих политических
целей. 

"Ежедневно Малики пытается претворить в жизнь
свои планы по накоплению оружия, созданию новых
военных лагерей и подталкиванию других к выбору
насилия в достижении своих политических целей".
Во время 60-й церемонии выпуска офицеров
полиции в Багдаде, аль-Малики сказал: "Иракские
силы безопасности сталкиваются со всеми, кто
создает политический кризис, Ирак может устранить
все усилия по созданию кризиса и навязать
безопасность во всех своих границах".  Сабах
добавил: "Мы недавно объявили свою позицию по
поводу угроз нынешнего политического кризиса и
самодержавного поведения Малики. Страна стал ки -
вается с реальными угрозами, и эти угрозы при -
надлежат тому, кто обладает политической дик та -
турой и имеет целью маргинализацию других". "По -
ведение Малики носит явные признаки того, что этот
человек намерен поощрять насилие. Это против
политического партнерства и демократии. Это
противоречит конституции Ирака". "Таким образом
мы просим все партии и всех политических парт -
неров внимательно изучить, что происходит сейчас в
стране и начать работают вместе для демократии и
восстановления страны". Курдистан.Ру

Французское консульство
отпраздновало День
взятия Бастилии

МВД Курдистана: Мы готовы умереть,
чтобы защитить курдов в спорных районах
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Премьер-министр Барзани принял
нового Генерального консула США

Премьер-министр Нечирван Барзани принял вчера
нового Генерального консула США в Курдистане, г-на
Пола Сатфина, что бы поприветствовать его прибытие
в Курдистан. Премьер-министр Барзани поздравил г-на
Сатфина с новым назначением и предложил ему
изучить пути дальнейшего расширения сферы
деятельности Генерального консульства США, в том
числе для увеличения торговых и культурных связей. 

Выразив готовность сотрудничать с органами и
учреждениями Курдистана, г-н Сатфин сказал:
"Американский народ и правительство признают и
уважают борьбу и страдания, которые пришлось
пережить курдскому народу,  чтобы добиться сегодняш -
него успеха, и я ценю теплый прием и гостеприимство,
оказанные вашим народом и региональным
правительством Курдистана".  

Он также выразил надежду, что Генеральное
консульство сможет начать выдачу виз в Эрбиле к
концу этого года для того, чтобы облегчить дальнейший
обмен визитами. 

В ходе встречи была затронута тема
продолжающегося политического кризиса в Ираке, в
связи с чем премьер-министр Барзани сказал:
"Нынешние разногласия могут быть решены только на
основе подлинного разделения власти и осу щес тв ле -
ния конституции Ирака. Мы взяли на себя обя за тель с -
тво федерального, демократического и
плюралистического Ирака, но мы не принимаем
возврат к диктатуре". 

Министр Фалах Мустафа, глава Департамента
внешних связей КРГ также принял участие в заседании.
Комментируя приезд г-на Стафина, он сказал: "Мы
высоко ценим неизменную приверженность США
развитию Курдистана, и мы хотим поощрять
укрепление наших связей, особенно в областях
образования, культуры и торговли. 

Получив визы в Эрбиле, наши студенты будут иметь
возможность рассмотреть вопрос посещения
университетов в Соединенных Штатах  в рамках
правительственной Программы развития потенциала
человека".  Г-н Стафин прибыл в Курдистан неделю
назад, чтобы принять обязанности от своего
предшественника г-н Алекса Ласкариса, который был
выдвинут в качестве следующего посла США в
Республике Гвинея. Курдистан.Ру

Трехдневная историческая фотовыставка,
посвященная биографии курдского командира
Муллы Мустафы Барзани, завершилась в
понедельник в бейрутском отеле "Монро". Об
этом сообщает агентство "AKnews".

На выставке были представлены более
110 фотографий, сделанных французским
фотографом Франсуа Лавате, который
сопутствовал Мулле Мустафе в нескольких
этапах его жизни. На выставке так же был
представлен документальный фильм, снятый
в 1963 году. Выставка организована курдской
ливанской Ассамблеей благотворительности
и инвестиционной компанией "Жанар",
основанной в Эрбиле.

Главным организатором стал Фуад
Исмаил, курд,  родив шийся и проживающий в

Канаде. "Мы выбрали Бейрут, потому что
мулла Мустафа создал здесь свою партию,
Демократическую партию Курдистана", сказал
он. 

"Целью выставки является укрепление
курдско-ливан ского братства и
информирование  ливанского народа. Мы
хотим рассказать ливанцам о курдах
посредством биографии  исторического
лидера Муллы Мустафы".

Организаторы поблагодарили ливанское
правительство зав помощь в организации
выставки, указывая что "многие ливанцы уже
знакомы с Курдистаном благодаря инвес -
тированию в регион". Французский фотограф
Франсуа Лавате сказал, что выставка
представляет собой критический период
арабской оккупации курдов, добавив, что
тогда было сложно говорить о курдской
проблеме в связи с отсутствие информации о
курдах.  "Я гражданин Франции и моя культура
не различает цвета кожи и расы. Французский
народ протестует против арабского расизма,
и не только по отношению к курдам, а по
отношению ко всем людям…". 

Посетитель выставки, гость из Дахука,
Омид, сказал, что выставка показала
бессмертного великого курдского лидера,
который воевал за свой народ. А другой
посетитель, Мухаммед Фахро, ливанский курд
выразил свою радость по поводу
возможности получить информацию о
личности, которая заставляет его
почувствовать гордость за свой народ, хотя он
никогда не был в Курдистане и не говорит на
курдском языке.

Курдистан.Ру

В городе Кобани
курды взяли контроль
над всеми пра -
вительственными учреж -
дени ями, со общают
средства массовой ин -
фор  мации. Этот шаг был
пред принят с тем, чтобы
предотвратить распрос -
транение войны в
городе, сообщает
новост ное агентство "Firat". 

Выступая перед "Firat", глава Партии
демократического союза Сирии, Салих
Мишлим, подтвердил эту новость. 

Мишлим так же сказал "Рудав", что в

целях обеспечения их
безопасности, долж нос -
тным лицам и служащим
были даны два часа,
чтобы покинуть город. 

Город Кобани отно -
сится к провинции Алеп -
по и граничит с Урфой на
территории курдской
Турции. Сирий ский ре -
жим изменил название
города на Айн-аль-Араб.

По данным статистики в 2006 году население
города достигало полумиллиона человек.
Отчеты СМИ также показывают, что
президент Сирии Башар аль-Асад покинул
Дамаск.  Курдистан.Ру

Фотографическая выставка, посвященная 
Мулле Мустафе Барзани, прошла в Бейруте

Курды освободили 
курдский город в Сирии
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