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26 Fevral Xocalı Soyqırımı Günüdür!

İstanbulun Atatürk  
Hava Limanında qarşılanma

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 25-də 
Türkiyəyə işgüzar səfərə gəlib.

Hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı İstanbulun Atatürk Hava ima-
nında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Prezident İlham Əliyevi Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüd Çavuşoğlu və digər 
rəsmi şəxslər qarşıladılar.

AZƏRTAC 

İstanbulda prezidentlərin görüşü olub 
Fevralın 25-də İstanbulda 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanla görüşü olub.
Görüşdə Prezident İlham Əliyev 

Türkiyədə baş vermiş zəlzələ nəticə-
sində həlak olanların ailələrinə, yaxın-
larına, Prezident Rəcəb Tayyib Ər-
doğana və qardaş Türkiyə xalqına öz 
adından və Azərbaycan xalqı adından 
dərin hüznlə başsağlığı verdi, xəsarət 
alanların tezliklə şəfa tapmasını arzu-
ladı. Dövlətimizin başçısı bu faciədən 
çox kədərləndiyini və onun Azərbaycan 
xalqını dərindən sarsıtdığını bildirdi. 

Azərbaycanın və Türkiyənin həm 
sevincli, həm də kədərli günlərdə daim 
bir-birinin yanında olduqlarını bildirən 
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin bu fa-
ciənin ilk günündən qardaş Türkiyənin 
yanında olduğunu qeyd etdi. Dövləti-
mizin başçısı zəlzələnin nəticələrinin 
aradan qaldırılması üçün ölkəmizin 
humanitar yardımları bundan sonra da 
davam etdirəcəyini diqqətə çatdırdı. 
Azərbaycan Prezidenti qardaş Türkiyə-
nin bu zəlzələnin nəticələrini də tezliklə 
aradan qaldıracağına əminliyini ifadə 
etdi.

ardı 2-ci səhifədə
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İstanbulda prezidentlərin görüşü olub 

əvvəli 1-ci səhifədə
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyəyə 

səfər etdiyinə, Azərbaycanın ilk gün-
dən nümayiş etdirdiyi dəstək və həm-

rəyliyə görə dövlətimizin başçısına 
dərin minnətdarlığını bildirdi. Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan da qardaş Tür-
kiyənin və Azərbaycanın həmişə bir-bi-

rinin yanında olduğunu vurğuladı. 
Türkiyə Prezidenti Azərbaycanın 

göndərdiyi humanitar yardımları yük-
sək qiymətləndirdi və buna görə təşək-
kür etdi. Rəcəb Tayyib Ərdoğan azər-
baycanlı xilasedicilərin və həkimlərin 
zəlzələ bölgəsində öz fəaliyyətlərini 
böyük cəsarətlə və əzmlə davam etdir-
diklərini, insanların xilası üçün fədakar-
lıqla çalışdıqlarını bildirdi. 

Söhbət əsnasında Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında siyasi, iqtisadi, 
ticarət, enerji, hərbi və hərbi-texniki 
sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri 
və daha da dərinləşdirilməsi məsələləri 
müzakirə olundu.

Dövlət başçıları, həmçinin Ermə-
nistan ilə Azərbaycan arasında müna-
sibətlərin normallaşdırılması və sülh 
gündəliyi barədə də fikir mübadiləsi 
apardılar. 

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tay-
yib Ərdoğanı qarşıdan gələn ad günü 
münasibətilə təbrik etdi. 

Türkiyə Prezidenti təbrikə görə 
təşəkkürünü bildirdi.

AZƏRTAC 

Səfər başa çatıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə 

Respublikasına işgüzar səfəri fevralın 25-də başa çatıb.

Hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının 
dalğalandığı İstanbulun Atatürk Hava 

imanında Azərbaycan Prezidentinin 
şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi 

düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi rəsmi 

 şəxslər yola saldılar. 

AZƏRTAC

Terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsi ifşa edilib

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində keçirilmiş əməliyyat-istintaq 
tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Salahov 
Mircavad Seyidağa oğlu “İŞİD” terror təşkilatının üzvü kimi terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsi cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. 
Bu barədə qəzetimizə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuat xidmətindən 
verilən məlumatda deyilir:

 – Müəyyən edilib ki, Mircavad Sa-
lahov Suriya Ərəb Respublikasının 
Raqqa şəhərində “İŞİD” terror təşkila-
tının sıralarına qoşularaq xüsusi təlim 
düşərgəsinə göndərilib, döyüş təlimlə-
rində iştirak etməklə odlu silahdan isti-
fadə qaydalarına yiyələnib. Daha son-
ra o, “İŞİD” terror təşkilatında mühasib 
kimi fəaliyyətə başlayıb, bu müddət 
ərzində silahlı münaqişələrdə iştirak 
edən həmin terror təşkilatının üzvlə-
rinə və onların ailələrinə aylıq pul və-
saitləri və ərzaq təminatının verilməsi, 
silahlı münaqişələr zamanı yaralanmış 
bu təşkilatın üzvlərinə və həlak olmuş 
şəxslərin ailələrinə maddi yardımların 
ayrılması işinin təşkili istiqamətində 
fəaliyyət göstərib, cinayət məsuliyyə-
tindən yayınmaq məqsədilə bir müddət 
digər ölkələrdə gizlənib.

Həmçinin müəyyən edilib ki, Sa-
lahov Mircavad Seyidağa oğlu “İŞİD” 
terror təşkilatına qardaşı Salahov 

 Mircəlal Seyidağa oğlu tərəfindən cəlb 
olunub. Mircəlal Salahov sözügedən 
terror təşkilatının Suriya Ərəb Respub-
likasında apardığı hərbi əməliyyatlarda 
iştirak edərək yaralanıb.

Cinayət işi üzrə Mircavad Salahov 
Azərbaycan Respublikası Cinayət 
Məcəlləsinin 214-1-ci (terrorçuluğu 
maliyyələşdirmə) və 283-1.3-cü (ölkə 
hüdudlarından kənarda silahlı mü-
naqişələrdə iştirak etmə), Mircəlal Sa-
lahov Cinayət Məcəlləsinin 283-1.1 və 
283-1.3-cü (ölkə hüdudlarından kənar-
da silahlı münaqişələrə cəlb etmə və 
belə silahlı münaqişələrdə iştirak etmə) 
maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qis-
mində cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edilərək barələrində həbs  qətimkan 
tədbiri seçilib.

Hazırda kompleks istintaq- 
əməliyyat tədbirləri davam edir.

“Xalq qəzeti”

Ceyhun Bayramov BQXK-nın Azərbaycan 
nümayəndəliyinin rəhbəri ilə görüşüb

Fevralın 25-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun 
Bayramov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin rəhbəri Draqana Kojiç ilə görüşüb. 

Görüş zamanı Azərbaycanla BQXK 
arasında əməkdaşlıq məsələləri, açın 
yolu ətrafında vəziyyət, habelə BQXK-
nın Azərbaycanın Xankəndi şəhərində 
fəaliyyəti məsələləri müzakirə olunub.

Nazir Ceyhun Bayramov BQXK-nın 
ölkəmizdə həyata keçirdiyi fəaliyyətin 
əhəmiyyətini qeyd edib. Daha sonra 

açın yolundan BQXK daxil olmaqla av-
tomobillərin, yüklərin və vətəndaşların 

sərbəst hərəkəti istiqamətində səylərdən 
məmnunluq ifadə olunub. Etirazlara sə-
bəb olan vəziyyətin aradan qaldırılması-
nın vacibliyi bildirilib.

Nazir, həmçinin son aylar açın yo-
lundan 3000-dən çox nəqliyyat vasitə-
sinin keçməsi və digər faktlar nəzərə 
alınmaqla, açın yolunun guya Azər-
baycan tərəfindən bağlanması, erməni 
sakinlərinə qarşı “blokada” tətbiq edildiyi 

və “gərgin humanitar vəziyyət” yarandığı 
barədə Ermənistan tərəfinin iddialarının 
heç bir əsasının olmadığını qeyd edib. 
Eyni zamanda, hələ 2022-ci ilin dekabr 
ayında ehtiyac olacağı təqdirdə, Azər-
baycan tərəfinin birbaşa və ya BQXK 
vasitəsilə yerli erməni sakinlərə yardım 
göstərməyə hazır olduğunu bildirdiyi xa-
tırlanıb.

Görüş zamanı, eyni zamanda, qarşı-
lıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətra-
fında fikir mübadiləsi aparılıb.

əzən ər AS OV,  
“Xalq qəzeti”

Təqsirkarlar saxlanılıb
Türkiyədə kütləvi insan tələfatı və 

irimiqyaslı dağıntılarla nəticələnən 
zəlzələdən sonra çökmüş binalarla 
əlaqəsi olan 600-dən çox şəxs barədə 
araşdırma aparılır.

Türkiyə mediası xəbər verir ki, 
 şübhəli bilinən 182 nəfər barəsində 
həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bunlar 
tikinti podratçısı, bina sahibləri və ya 
idarəçiləridir.

Ədliyyə naziri Bəkir Bozdağ bildi-
rib ki, yoxlamalar davam edir və bəzi 
hallarda binaların uçduğu yerlərdə yeni 
maddi sübutların tapılması cinayət işi 
üzrə istintaqa əsas verir. Nazir əlavə 
edib ki, zəlzələ zonasında 351 oğurluq 
hadisəsi qeydə alınıb, 284 şəxs şübhə-

li qismində saxlanılıb.
Xatırladaq ki, fevralın 6-da Tür-

kiyədə baş vermiş güclü zəlzələ böyük 
dağıntılara səbəb olub və nəticədə 44 
mindən çox insan həlak olub.

“Xalq qəzeti”

Vyanada Avstriya azərbaycanlıları 
ilə görüş keçirilib

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DİDK) əməkdaşlarının Xocalı 
soyqırımının ildönümü günlərində Avstriyaya səfəri çərçivəsində paytaxt 
Vyanada bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılarla görüş keçirilib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi-
nin sədri Fuad Muradov Xocalı soyqı-
rımının 31-ci ildönümü ilə bağlı diaspor 
nümayəndələrinin bütün dünyada, elə-
cə də Avropa informasiya məkanında 
gördüyü işlərdən söz açıb.

itvalı jurnalist Riçardas apaitis 
Ermənistanın xalqımıza qarşı apardığı 
etnik təmizləmə siyasətindən, Xocalı 
sakinlərinin başına gətirilən dəhşətli 
hadisələrdən danışıb. Çıxış edənlər bu 

bəşəri cinayəti törədənlərin beynəlxalq 
məhkəmə qarşısında indiyədək cavab 
vermədiklərini və hələ də cəzalandırıl-
madığını təəssüflə vurğulayıblar. 

Tədbir diaspor təşkilatlarının 
müxtəlif layihələrinin təqdimat mərasi-
minin keçirilməsi və qarşılıqlı fikir mü-
badiləsinin aparılması, maraqlı və va-
cib təkliflərin səsləndirilməsi ilə davam 
edib. 

“Xalq qəzeti”

“Ölülər” tamaşası ilk dəfə  
Heydər Əliyev Mərkəzinin səhnəsində

Fevralın 24-də Heydər Əliyev 
Mərkəzində Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 100 illiyinə həsr 
edilmiş "Heydər Əliyev və milli teatr 
sənəti" layihəsi çərçivəsində Cəlil 
Məmmədquluzadənin "Ölülər" pyesi 
nümayiş olunub.

Tamaşa Heydər Əliyev Mərkəzinin və 
Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılı-
ğı ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli 
Dram Teatrının təqdimatında göstərilib. 

Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” 
tragikomediyası ümummilli liderin ən çox 
sevdiyi əsər olduğundan Heydər Əliyev 
Mərkəzi “Heydər Əliyev və milli teatr 

sənəti” layihəsinə məhz həmin tamaşa-
nın nümayişi ilə start verib.

Tamaşadan əvvəl ulu öndərin əsər-
lə bağlı fikirlərini əks etdirən videoçarx 
təqdim olunub. “Ölülər” pyesini dərin fəl-
səfi əsər adlandıran ulu öndər onun milli 
ruhunu xüsusi vurğulayırdı, pyesin bən-
zərsiz, tarixi əsər olduğunu qeyd edirdi. 
 Heydər Əliyev hələ gənc yaşlarından 
teatra çox bağlı idi. Məktəb və tələbəlik 
illərində dram dərnəklərində səhnədə 
çıxışlar edən Heydər Əliyev teatrı çox se-
virdi və o, Azərbaycan milli teatrını milli 
sərvətimiz adlandırırdı. 

“Ölülər” pyesi bu dəfə mükəmməl 
akustikaya malik olan dünyanın ən yax-
şı zallarından birində - Heydər Əliyev 
Mərkəzinin Auditorium zalında təqdim 
edilib. Bu zalın səhnəsinə uyğun tamaşa 
üçün rəngarəng dekorasiyalar qurulub. 
Aktyorların kostyumları isə məhz bu təq-
dimat üçün xüsusi hazırlanıb. Qara Qara-
yevin “Ölülər” üçün bəstələdiyi musiqi isə 
yeni versiyada təqdim edilib. 

Quruluşçu rejissoru və rəssamı Xalq 
artisti Azər Paşa Nemətovun olduğu ta-
maşada, ümumilikdə 27 aktyor iştirak 
edib. “Ölülər”in Şeyx Nəsrullahı Xalq 
artisti Nurəddin Mehdixanlı, Kefli İsgən-
dəri aktyor Anar Heybətov 87-ci dəfə bu 
tamaşa üzrə baş rol ifaçıları kimi Heydər 
Əliyev Mərkəzinin səhnəsinə çıxıblar. 

Pyesin Mərkəzdəki təqdimatında ak-
tyorların iştirakında nəsillərin qovuşması 

da müşahidə olunub. Belə ki, tamaşada 
gənc, orta və yaşlı nəslin tanınmış akt-
yorları rol alıblar: ən gənc aktyor Cəlal ro-
lunun ifaçısı 12 yaşlı Səccat Kazımov, ən 
qocamanı isə Xalq artisti 85 yaşlı - yubi-
leyini səhnədə qeyd edən Rafiq Əzimov-
dur. Eləcə də pyesdə xalq artistləri Əli 
Nur, Hacı İsmayılov, Kazım Abdullayev, 
aləzar Mustafayeva, Sabir Məmmədov, 

əməkdar artistlər Aslan Şirin, Elxan Qu-

liyev, Elşən Rüstəmov, Əlfida Cəfərov, 
Kazım Həsənquliyev, Mətləb Abdullayev, 
Məzahir Cəlilov, Mirzə Ağabəyli və digər 
sənət ustaları iştirak ediblər. 

1909-cu ildə yazılan dörd məclis və 
beş pərdədən ibarət “Ölülər” tragikome-
diyası ilk dəfə 1916-cı il aprelin 29-da 
Bakıda, Tağıyev teatrında səhnələşdiri-
lib. Tamaşanın ilk rejissoru Hüseynqulu 
Sarabski olub. Şeyx Nəsrullah rolunu 
Əliqulu Qəmküsar, İsgəndər rolunu isə 
Mirzəağa Əliyev oynayırdı. “Ölülər”in 
ikinci tamaşası 1916-cı il avqustun 17-də 
Şuşada, vaxtilə Xurşidbanu Natəvanın 
yaratdığı qızlar məktəbində tamaşaya 
qoyulub.

Pyes milli dramaturgiyamızda ilk 
tragikomediya janrlı əsərdir və ötən 
müddətdə həm Azərbaycanda, həm 
də xaricdə tamaşaya qoyularaq böyük 

 müvəffəqiyyət qazanıb. 
Pyesin Heydər Əliyev Mərkəzindəki 

budəfəki nümayişi də anşlaqla keçib. 
Tamaşanın sonunda səhnə əsərinin 

hazırlanmasında iştirak edən bütün ya-
radıcı heyət Heydər Əliyev Mərkəzinin 
təşəkkürnamələri və hədiyyələri ilə təltif 
olunublar.

 AZƏRTAC
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Soy ırımını İran a  
ey  etmək istə ik

1997-ci il fevralın bu günləri idi. 
İran İslam Respublikasının Azərbay-
candakı səfirliyi şəhid ailələrini, ziyalı-
ların bir neçəsini və digər şəxslərdən 
ibarət zəvvar qrupunu Məşhəd ziyarə-
tinə göndərmişdi. Səfəri işıqlandırmaq 

üçün biz – dörd jurnalist də qrupa daxil 
edilmişdik. Məşhədə fevralın 25-də, 
axşam saatlarında çatdıq. Ertəsi günü 
tezdən müqəddəs məkanı ziyarət et-
məli idik. 

Gecə ordugahın həyətində (onlar 
zəvvar düşərgəsini belə adlandırırlar) 
bəstəkar Tofiq Bakıxanovla söhbət 
edirdik. Dedim, ustad, bu gecə Xoca-
lının viran qoyulmasının, soydaşlarımı-
zın qırılmasının beşinci ildönümüdür. 
Sənətkar həmin tarixi unudubmuş. 
Yaddaşının zəifləməsinə görə özünü 
qınadı və dedi ki, sabah burada həmin 
faciənin anım gününü qeyd edək. 

stad təklifini səfərin təşkilatçıları-
na da dedi. Onlar da kiməsə zəng et-
dilər və... tədbirimizə icazə verilmədi. 
Bəhanə etdilər ki, dini tədbirə siyasi 
motiv qatmayaq. Razılaşdıq. Ancaq bir 
neşə saatdan sonra mərhum şair Baba 
Pünhan bütün qapıları döyərək (biz əlli 
nəfərdən çox idik) hamını həyətə dəvət 
etdi. Üstəlik, hamıya məlumat verdi ki, 
şairin (o məni nəzərdə tuturdu) Xocalı 
faciəsiylə bağlı demək istədikləri var. 
Hamı həyətə yığışdı. Mən Bakıda da-
nışdıqlarımdan da uca səslə, faktlara 
əsaslanaraq, qətiyyətlə işğalçı dövləti 
və onların havadarlarını lənətlədim.

 Əksəriyyəti şəhid anası olan qa-
dınların da deməyə sözü var idi, Tofiq 
müəllimin də. Ancaq tədbirdən xəbər 
tutan erməni havadarları növbəti çıxış-
lara imkan vermədilər və mənə çox 
ciddi xəbərdarlq edildi. Hətta, şərəfsiz 
erməni havadarlarından biri ( o, təd-
biri dağıdanların hamısından yüksək 
səviyyəli zabit idi) dedi ki, Azərbaycan 
özünü dünyanın o başındakı İsrailin 
qucağına atır, sən də gəlib burada öz 
qapı qonşun olan ermənilərə söyürsən. 

Bu məqamda jurnalist İradə Əsədo-
va məni müdafiə etmək üçün dedi ki, 
İttifaq müəllim Heydər Əliyevin qəze-
tində çalışır. Tədbiri dağıdıb zəvvarları 
öz otağına göndərmək istəyən zabit-
lərin hamısı, sanki, lal oldu. Heç biri 
heç nə demədən, səssiz, səmirsiz bizi 
otaqlarımıza yola saldılar. Anladım ki, 
ulu öndərin adı onlara nə isə demişdi. 

ey ər liyevin əzəpir  
məs i in ə e ikləri 
lu öndər 1995-ci il fevralın 25-də 

“Təzəpir” məscidində faciənin ildönü-
mü münasibətilə keçirilən tədbirdə de-
mişdi: “Xocalıda şəhid olanların ailələ-
rinə, qohum-əqrəbalarına dərin hüznlə 
başsağlığı verirəm. Allah bütün şəhid-
lərimizə rəhmət eləsin. Allah Xocalı 
şəhidlərinin ailələrinə səbir versin, Al-
lah bütün xalqımıza səbir versin ki, biz 
bütün bu bəlalardan qurtaraq, müstəqil 
Azərbaycanın tam müstəqilliyini, əra-
zi bütövlüyünü təmin edək, müstəqil 
Azərbaycanı əbədi olaraq yaşadaq. 
Xocalı faciəsi bizim dərdimizdir, kədə-
rimiz, qəmimizdir. 

Ancaq, eyni zamanda, Azərbaycan 
xalqının əsrlər boyu keçdiyi mübarizə 
yolu, milli azadlıq yolu, şanlı, uğurlu 
yoldur. Keçmişdə də bizim yolumuz-
da çətinliklər olub. Çətinliklər bu gün 
də var. Ancaq heç bir şey Azərbaycan 
xalqının iradəsini sındırmayıb və sın-
dırmayacaqdır”. 

lu n ərin xal a  
 evral i il  

tarixli m ra iətin ən
“Xocalı soyqırımı erməni faşizmi-

nin iç üzünü bir daha açıb göstərməklə 
təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün 
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi ci-
nayətdir və beynəlxalq hüquqa uyğun 
olaraq sivilizasiyalı dünya tərəfindən 
məhkum olunmalıdır. Xalqımızı əmin 
etmək istəyirəm ki, bu qan yerdə qal-
mayacaq, Xocalı soyqırımında müqəs-

sir olan hər kəs öz cinayətkar əməlinə 
və milli xəyanətinə görə xalq qarşısın-
da cavab verməli olacaqdır. Bunu biz-
dən şəhidlərimizin narahat ruhları tələb 
edir.

Bu milli hüzn günündə xalqımıza 
başsağlığı verir, bütün şəhidlərimizə, 
Xocalının günahsız qurbanlarına Tan-
rıdan rəhmət diləyirəm. Mərd Azər-
baycan xalqını, həmişə olduğu kimi, 
dərd qarşısında əyilməməyə, dövlət 
müstəqilliyimizin əbədiliyi naminə daha 
mətin və mübariz olmağa çağırıram. 
Biz milli-mənəvi bütövlüyümüzlə, Azər-
baycan dövlətçiliyi ətrafında sarsılmaz 
birliyimizlə haqqın və ədalətin təntənə-
sinə nail olacağıq”.

a ə alət əvvəl axır 
irti aya və ərə alib əlir  

lu öndər bu fikri i 1998-ci il fevra-
lın 23-də ifadə etmişdi: “Bu gün ölkə-

mizin hər yerində Xocalının günahsız 
qurbanlarının əziz xatirəsi ehtiramla 
yad edilir. Xocalı soyqırımı qurbanla-
rının müqəddəs ruhu qarşısında bir 
daha baş əyib, Tanrıdan onlara rəhmət 
diləyir və bütün xalqımıza başsağlığı 
verirəm. Dünyada ən ağır müharibənin 
də sonu olur. Haqq-ədalət əvvəl-axır 
irticaya və şərə qalib gəlir. 

Xalqımızı əmin etmək istəyirəm ki, 
biz sülhsevər dövlət kimi sülh yolu ilə 
beynəlxalq hüquq normaları və prinsip-

ləri əsasında tezliklə torpaqlarımızın 
düşmən tapdağından tam azad edil-
məsinə nail olacağıq. Bütün qaçqın-
lar öz doğma ocaqlarına qayıdacaq, 
ərazi bütövlüyümüz bərpa ediləcəkdir. 
Azərbaycan xalqının qüdrəti və iradə-
si ilə qarşımıza qoyduğumuz bütün ali 
məqsədlərə nail olacağıq”.

Sizi əmin etmək  
istəyirəm ki

Ümummilli liderimizin bu əminli-
yini onun 25 fevral 1999-cu il tarixli 
müraciətində oxuyuruq: “Ermənista-
nın Azərbaycana qarşı apardığı təca-
vüzkarlıq siyasəti Xocalı soyqırımının 
törədilməsi ilə bitmədi. Təxminən beş il 
bundan əvvəl atəşkəs haqqında razılı-
ğa əsasən hərbi əməliyyatlar dayandı-
rılsa da, müharibənin nəticələri aradan 
qaldırılmamışdır. Mötəbər beynəlxalq 
qurumların və Azərbaycan Respubli-

kasının bütün səylərinə baxmayaraq, 
münaqişənin dinc yolla həlli uğrunda 
atılan addımlar lazımi səmərəsini ver-
məmişdir. 

Bu gün şəhidlərimizin ruhu işğal 
olunmuş torpaqlarımızın düşmən tap-
dağından təmizlənməsi, qaçqın və 
köçkün soydaşlarımızın öz yurdlarına 
qayıtması uğrunda mübarizədə hər 
birimizi daha sıx birlik və əzmkarlıq 
göstərməyə səsləyir. Sizi əmin etmək 
istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti xalqı-

mızın bu müqəddəs amallarının ger-
çəkləşməsi yolunda var qüvvəsini sərf 
edəcək, soydaşlarımıza qarşı törədil-
miş qanlı cinayətlərin, o cümlədən Xo-
calı faciəsinin bütün günahkarlarının 
lazımınca cəzalandırılması üçün hər 
tədbiri görəcəkdir”.

u isti amət ə i i  
i lər aparılmalı ır
lu öndərin 2000-ci il 25 fevral tarix-

li müraciətində belə fikirlər də var: “Heç 
şübhə yoxdur ki, Azərbaycan dövləti-
nin bütün sülhsevər addımları, təşəb-
büsləri, problemin həlli istiqamətində 
apardığı məqsədyönlü siyasət işğal 
edilmiş torpaqlarımızın azad olunma-
sına, dövlətimizin ərazi bütövlüyünün 
bərpa olunmasına, soydaşlarımızın, 
o cümlədən qəhrəman xocalılıların öz 
doğma yurduna qayıdacaqlarına bö-
yük ümid verir.

İnanıram ki, bu gün xalqımız 
müstəqil Azərbaycan dövlətində daha 
da mətinləşib və dövlətimizin müstəqil-
liyini qoruyub saxlamaq, işğal olunmuş 
torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda 
yenilməz mübarizə aparmaq əzmində-
dir... Azərbaycan dövləti xalqımızın bu 
müqəddəs amallarının gerçəkləşmə-
si yolunda var qüvvəsini sərf edəcək, 
soydaşlarımıza qarşı törədilmiş qanlı 
cinayətlərin, o cümlədən Xocalı faciə-
sinin bütün günahkarlarının lazımınca 
cəzalandırılması üçün bütün tədbirlər 
görüləcəkdir”.

tti aq RZƏ Ə ,  
“Xalq qəzeti”

X alı a iəsi i i z ildən  m ddətdə erməni millət ilərinin 
alqımıza qar ı a ardı ı s qırımı si asətinin qanlı səhi əsidir  O 
ara qəlbimizi həmi ə sızlada aq  

He dər Ə V 
mummilli lider

“Ana harayı”nın matəm sükutu...

 “Ana harayı” abidəsi... Lal sükut... Xocalılı anaların 
timsalında gənc qadın  soyqırımı günündə erməni cəlladları 
tərəfindən öldürülmüş körpəsini qucağına alıb, düşmənin ürəyini 
dəlib keçən sərt baxışlarla ədalətsiz dünyaya meydan oxuyur. 

Bu gün o gündür ki, erməni 
silahlı qüvvələri keçmiş sovet 
ordusuna məxsus 366-cı mo-
toatıcı alayının köməyi ilə ən 
ağır silahlarla Xocalıya hücum 
çəkib, anaların gözü qarşısında 
körpələr çarmıxa çəkilib, insan-
ların diri-diri gözləri çıxarılıb, 
əlləri, ayaqları kəsilib, dərisi so-
yulub, min bir işgəncə ilə qətlə 
yetiriliblər. 

“Ana harayı” abidəsinin 
önünə güllər, əklillər düzən in-
sanlar 31 il əvvəl erməni faşist-
lərinin törətdikləri və dünyanın 
ən ağır soyqırımlarından biri 

olan Xocalı müsibətində şəhid 
olanların xatirəsini dərin hüznlə 
yad edirlər. Nəmli gözlərdə qan-
lı Xocalı müsibətinin ağrı-acısı 
yaşayır. 

Abidəni ziyarət edənlər ara-
sında həmin gecə şəhid olmuş 
Milli Qəhrəman Füzuli Rüstə-
movun bacısı Fiqurə xanım 
da var. Hər dəfə ürək ağrısı ilə 
bura gəldiyini deyir. Əslən Qər-
bi Azərbaycandan – Dərələyəz 
mahalından olduğunu bildirən 
şəhid bacısı ata-baba yurdla-
rını tərk edib Xocalıya pənah 
gətirdiklərini bildirdi: “Füzuli çox 

igid oğlan idi. Ətraf kəndlərdə 
belə onu tanıyırdılar. Hələ Xo-
calı müsibətindən xeyli əvvəl 
yoldaşları ilə birgə erməni post-
larını dağıtdığı üçün onu həbs 
etmişdilər, 4 aydan sonra şərti 
azadlığa buraxmışdılar. Ermə-
nilər onun igidliyinə bələd idilər 
və üz-üzə gəlməkdən qorxurdu-
lar. Hər vəchlə yenə də şərləyib 
tutdurmağa, yaxud öldürməyə 
can atırdılar. Xocalının könül-
lü özünümüdafiə dəstəsinə ilk 
yazılanlardan biri də qardaşım 
olub. Həmin müdhiş gecədə 
yağış kimi yağan güllələrin al-
tından yaralıları, uşaqları və 
qocaları götürmək üçün böyük 
qəhrəmanlıqlar göstərib.  Çox 
insanı ölümdən xilas edib, özü 
isə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 

Həmin gün xalam oğlu Ya-
şar Məmmədov girov götürülüb, 

barmaqlarını kəsib, işgəncə ilə 
öldürüblər. Dayım Savalan Ab-
basov Böyük Vətən müharibə-
si iştirakçısı idi. Almanlara əsir 
düşmüşdü, sağ-salamat qayıt-
mışdı. Amma erməni faşistləri 
80 yaşlı qocanı işgəncə ilə qətlə 
yetiriblər”. 

O dəhşətli gecənin şahidlə-
rindən daha biri – Səidə Cəfəro-
va ilə söhbətləşirik. Deyir ki, 
onda 21 yaşı var idi: “Ermənilə-
rin insanları necə qəddarlıqla 
öldürmələrini görəndə nitqi-
miz tutulmuşdu, artıq ağlaya, 
qışqıra da bilmirdik. Ermənilər 
bir neçə yerdə bizi gülləyə tut-
dular. Nə aclığı, soyuğu, nə də 
ayaqlarımı hiss etmirdim. Əvvəl 
dəstəmiz böyük idi, getdikcə 
seyrəlirdi. Artıq ölənlərin sayı o 
qədər çox idi ki... Qarqar çayını 
keçdikdən sonra ermənilər bizi 

şiddətli güllə atəşinə tutdular. 
Mən də kürəyimdən ağır güllə 
yarası aldım. Öldürülən insan-
ların ağzından üstümüzə qan 
fışqırırdı. İnsanlar hətta ölüm-
dən də qorxmamağa başlamış-
dılar. Bircə ermənilərin əlinə 
keçməsinlər...”

Xocalı müsibətinin şahidi 
Sevda Məmmədovanın isə de-
diyinə görə, Xocalıdan qaçanda 
Qaraqaya deyilən yerdə nənə-
si, babası, əmisi şəhid olublar. 
Sevda xanım xocalıların hələ 
də dünyadan ədalət gözlədiklə-
rini deyir: “Orada qohumlarımın 
əksəriyyəti erməni vəhşiliyinin 
qurbanı oldu. Bu faciə dillə de-
yiləsi deyil. Ana donmuşdu, 8 
aylıq uşağı qucağında sağ qal-

mışdı. Ana var idi, kürəyində 
apardığı uşağı güllə yarasından 
ölmüşdü, o isə qaçaraq sona-
can onu xilas etməyə çalışır-
dı. Qucağında körpə ilə qaçan 
ananı balası ilə öldürdülər. Ata 
da şəhid oldu. Üç azyaşlı uşaq 
düzün üstündə imdad dilədi. Bu 
gün də Xocalı sakinləri dünya-
dan ədalət gözləyirlər”. 

Bu gün xocalılı anaların ha-
mısını belə gördüm – vüqarlı, 
əyilməz və sınaqlara mətanətlə 
sinə gərən azərbaycanlı qadı-
nı... Onlar erməni faşistlərinin 
əməllərinin etirafı ilə qurulacaq 
ədalət məhkəməsini gözləyir-
lər və qəti əmindirlər ki, o gün 
uzaqda deyil.

e la R ANOVA

XOCALI SOYQIRIMI

Xocalı meydanından reportaj



26 fevral 2023-cü il, bazar4
Ermənilərin  
ölüm “koridoru”

Xocalı hadisələrini şəxsən 
görmüş şahidləridən biri də 
Ceyhun Ələkbərovdur. O, “Soyqırımı 
Həqiqətlərinin Tanıdılması” İctimai 
Birliyinin sədridir. Təşkilat yarandığı 
gündən həm ölkəmizdə, həm də 
xaricdə Xocalıya aid əhəmiyyətli 
konfranslar, yürüşlər, piketlər təşkil 
edir. Ceyhun Ələkbərov özünün, 
ailəsinin, həmşəhərlilərinin ağrılarını 
təşkilatlanmış formada dünyaya 
daşımaqda davam edir. Qohum-
ərqəbasının əksəriyyətini itirdiyinə 
görə bu işi görmək onun üçün son 
dərəcə prinsipial xarakter daşıyır.  

– Bu şəhərdə  doğulub böyümüşəm, – deyə 
o bildirir. – Xocalını uşaqlıq və yeniyetməlik il-
lərimin keçdiyi, bağlı-bağatlı bir şəhər kimi xa-
tırlayıram. Həmin hadisələr baş verməsəydi, 
indiyə Xocalı Azərbaycanın ən gözəl şəhər-
lərindən birinə çevrilmişdi. Böyüklərimizdən 
eşidirdik ki, ermənilərin şəhəri ələ keçirmək 
niyyəti var. Amma inanmaq istəmirdik. Təəssüf 
ki, elə də oldu, tale üzümüzə gülmədi. Bizə hər 
şeydən əziz olan şəhərimizi itirdik. Soyqırımı-
na məruz qaldıq. Mən yaxın qohumlarımı  –  
bibimi və oğlunu, xalamı və uşaqlarını, dayımı, 
əmim uşaqlarını itirdim.  

Ceyhun müəllim deyir ki, faciə baş verəndə 
16 yaşı vardı, artıq hər şeyi dərk edirdi. Nə baş 
veribsə, hamısı yadındadır. Xatırlayır ki, ermə-
nilər hər tərəfdən şəhəri mühasirəyə almışdı-
lar. Həmin gecə dinc əhaliyə olmazın divan 
tutdular… Xatırlayanda yuxusu ərşə çəkilir, 
ürəyi sancır. Amma təsəllisi odur ki, biz Xoca-
lının intiqamını 44 günlük müharibədə döyüş 
meydanında, mərdi-mərdanə aldıq, daha onlar 
kimi qadınları, qocaları, uşaqları qırmadıq.   

Şahid deyir ki,  1992-ci ildə Xocalının 7 
mindən çox əhalisi var idi. Qarabağda yeganə 
aeroport da orada yerləşirdi. Ermənilərin Xo-
calıya əsas maraqları da məhz bu strateji hə-
dəf üzərində idi. Şəhər artıq bir il idi ki, blokada 
şəraitində idi. Yeganə nəqliyyat vasitəsi ola-
raq vertolyot qalmışdı. Mühasirədə sıxılmaq, 
işıqsızlığa,  ərzaq çatışmazlığına dözmək çox 
çətin idi. Amma Vətən sevgisi, torpaq təəs-
sübkeşliyi bizi Xocalıdan çıxmağa qoymurdu. 
Həm də Bakıdan kömək gələcəyinə ümid edir 
və gözləyirdik. Amma bizə kömək gəlmədi. 
Əvəzində 366-cı rus motoatıcı alayının dəstək 
verdiyi ermənilərin ayağı yer aldı. Onların qatı 
cinayətlərə əl atacağını bilirdik, lakin bu dərə-
cədə təsəvvür etmirdik. Ermənilər guya ver-
dikləri “koridor”da bizi güllələyirdilər. Yadınız-
dadırsa, bunu onların əvvəlki prezidenti Serj 
Sarkisyan da etiraf etmişdi. 

Ceyhun Ələkbərov bir qədər susub sözünə 
davam edir:

– Xocalıya  qəfil düşmən basqını, soyqırı-
mı insanları elə sarsıntılara məruz qoydu  ki, 
bu gün hər bir xocalılının çöhrəsindən psixoloji 
zərbənin izlərini sezmək mümkündür. Biz  dinc, 
əliyalın insanlar idik. Az sayda özünü müdafiə 
könüllüləri isə yalnız ov tüfəngləri ilə silahlan-
mışdı. Həmin gecə onların, demək olar ki, ha-
mısı şəhid oldu. Təsəvvür edirsiniz, ayaqyalın 
qadınlar, qocalar, uşaqlar xilas olmaq üçün 
qarlı, şaxtalı havada dağların, dərələrin arası 
ilə gedirdilər. Onların çoxu azdı və ya ermə-
nilərin qurduğu tələyə düşdü və vəhşicəsinə 
gülləbaran edildi. Hələ bu azmış kimi, onların 
üzərində dəhşətli eksperiment aparıldı. Mən 
öz gözlərimin şahidiyəm. Qaçaqaçda pusquya 
düşən və qətl edilən həmyerlilərimi, qohumla-
rımı görürdüm… 

şaqlığı və gələcək arzuları o şəhərdə dəfn 
edilmiş soydaşımızın hekayətindən   mənfur 
düşmənin necə əzazil, faşist xislətli olduğu bi-
linir. Amma Xocalı şahidi bir həqiqəti də vurğu-
layır ki, bu gün Azərbaycan dövləti həmin fa-
ciənin soyqırımı kimi tanıdılması istiqamətində 
sistemli və genişmiqyaslı iş aparır. Heydər Əli-
yev Fondunun vitse-prezidenti eyla Əliyeva-
nın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq 
kampaniyası həyata keçirilir. Bütün bunların 
qanunauyğun nəticəsidir ki, bir sıra ölkələrin 
parlamentlərinin müvafiq sənədlərində Xoca-
lıda törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı aktı 
olduğu təsdiq edilib. ABŞ-ın onlarca ştatının 
qanunverici orqanları belə faciəni qətliam kimi 
qiymətləndiriblər.   

Ceyhun Ələkbərovun  sədrlik etdiyi ictimai 
birlik də Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin 
dünyaya yayılmasında fəallıq göstərir. Bir sıra 
dövlətlərin faciəyə ikili standartla yanaşmasına 
qarşı təbliğatı davam etdirir.   

 A n a r  T U R A N ,   
“Xalq qəzeti”

XOCALI SOYQIRIMI

Bölgələrdə Xocalı qurbanları yad edilir   

Mingəçevir.  Xocalı faciəsinin 
31-ci ildönümünə həsr 
olunmuş anım tədbirindən öncə 
iştirakçılar Şəhidlər Xiyabanında 
Soyqırım abidəsi önünə gül 
dəstələri qoyublar. Şəhər icra 
hakimiyyətinin müşavirə zalında  
keçirilən mərasimdə Mingəçevirdə 
məskunlaşmış xocalılıların bir 
qrupu da iştirak edib.     

Tədbiri şəhər icra hakimiyyətinin 
başçısı İlham İsmayılov açdı. Xocalı-
da şəhid olmuş insanların, habelə bü-
tün şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqə-
lik sükutla yad edildi. Şəhər rəhbəri 
soyqırımından danışaraq o illərdə baş 
vermiş hadisələri bir daha xatırlatdı.   

Qeyd olundu ki, Xocalı faciəsinə 
ilk dəfə ulu öndər Heydər Əliyev tərə-
findən 1 mart 1994-cü ildə siyasi qiy-
mət verilmiş və dünya ictimaiyyətinin 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlan-
dırılması istiqamətində xeyli təbliğat 
işi görülmüşdür. Milli Məclisin qərarı 
ilə 26 fevral “Xocalı soyqırımı və milli 
matəm günü”  elan olunmuşdur. Hər 
il  fevral ayının 26-da saat 17-də Xo-
calı şəhidlərinin xatirəsi 1 dəqiqəlik 
sükutla yad edilir. Bu gün Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev  xocalılılara və bütün 
məcburi köçkünlərə diqqət və qayğı 
göstərir.  Xocalılılar Azərbaycanın 52 

 rayonunda məskunlaşmışlar. Onlar-
dan 93 ailə – 361 nəfər köçkünlük 
 həyatını Mingəçevirdə keçirir.  

Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
Mingəçevirdəki səlahiyyətli nümayən-
dəsi ahir subov, Yeni Azərbaycan 
Partiyası Mingəçevir şəhər təşkilatının 
sədri Bəxtiyar Mustafayev,  “Mingəçe-
vir” qəzetinin baş redaktoru Mirsədi 
Daşdəmirov, Azərbaycan Qarabağ 
Müharibəsi Əlilləri, Veteranları, Şəhid 
Ailələri İB Mingəçevir filialının sədri 
Əlağa Bəndəliyev çıxış edərək Xocalı 
hadisələrinə dair fikirlərini səsləndir-
dilər. 2020-ci ildəki 44 günlük Vətən 
müharibəsində xalqımızın qazandığı 
böyük zəfərdən söz açıldı. Xocalı şə-
hidlərinə və ümumən bütün,  şəhidləri-
mizə Allahdan rəhmət diləndi.

Sonda xocalılılara şəhər icra haki-
miyyətinin adından ərzaq bağlamaları 
verildi. 

* * *
Ağsu. Rayonda soyqırımın 31-ci 

ildönümü ilə bağlı Xocalı ailələri ilə gö-
rüş keçirilib.

Rayon rəhbərliyi, Xocalı ailələri və 
Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri, 
rayon ağsaqqallarının iştirakı ilə  keçi-
rilən tədbirin iştirakçıları əvvəlcə Ağsu 
şəhərindəki Qəhrəmanlar Komplek-
sini ziyarət edərək  Xocalı qurbanla-

rının və Vətənimizin ərazi bütövlüyü 
uğrunda həlak olmuş şəhidlərin xatirə-
sini anıblar, abidə önünə gül dəstələri 
düzüblər. Sonra tədbir Veteranlar klu-
bunda təşkil olunmuş çay süfrəsi arxa-
sında davam etdirilib.

* * *
irvan. Şəhər Şəhidlər Xiyabanın-

da yaradılan “Şəhid anası” memorial 
abidə kompleksinin qarşısında   xa-
tirə tədbiri keçirilib. Şəhər rəsmiləri, 
hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə, 
müəssisə və təşkilatların rəhbərləri 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xa-
tirəsinə yaradılan lövhənin önünə tər 
qərənfillər düzüblər. Faciə qurbanla-
rının xatirəsi dərin hüzn və ehtiramla 
yad edilib. 

Şirvan şəhərində məskunlaşan 
Xocalı sakini Arif Əzizov orada yaşadı-

ğı illərdən danışıb. Xocalının füsunkar 
gözəlliyindən, tanınmış şəxslərindən 
bəhs edib. Milli Qəhrəman Əlif Hacı-
yevin igidliyini və şücaətini  ehtiramla 
xatırlayıb. 30 il ərzində Vətən həsrəti 
ilə yaşadığını, bu illər ərzində gec-tez 
ölkə başçısının rəhbərliyi ilə rəşadətli 
Azərbaycan Ordusunun torpaqlarımı-
zı azad edəcəyinə hər zaman inandı-
ğını qeyd edib.   

* * *
Abşeron. Rayonda Xocalı soyqırı-

mının 31-ci ildönümü dərin ehtiramla 

yad edilib. Tədbirdə  rayon rəsmiləri ilə 
bərabər, hüquq-mühafizə orqanlarının 
rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər və Ab-
şeronda məskunlaşan xocalılar iştirak 
ediblər. İştirakçılar əvvəlcə Xırdalan 
səhərində Şəhidlər abidəsini ziyarət 
edərək şəhidlərimizin və Xocalıda qət-
lə yetirilmiş soydaşlarımızın xatirələ-
rinə  ehtiramlarını bildiriblər.    

Heydər Əliyev Mərkəzində  
“Xocalı – soyqırımı həqiqətləri” möv-
zusunda davam edən anım tədbirində  
öncə Xocalı qətliamına həsr olunmuş 
videoçarx və rayon məktəblilərinin 
rəsmləri nümayiş etdirilib.

Çıxışlarda  bildirilib ki, Xocalı soyqı-
rımı erməni qəsbkarlarının xalqımızın 
başına gətirdiyi növbəti faciələrdən 
biridir. Erməni qəsbkarları, özlərinin 
də etiraf etdiyi kimi, azərbaycanlıların 
gözünü qorxutmaq, xalqımızın döyüş 
əzmini qırmaq və ermənilərə guya heç 
bir zaman qalib gələ bilməyəcəyimiz 
haqda cəfəng düşüncəni yaratmaq, 
etnik təmizləmə aparmaq məqsədi ilə 
soyqırımı törətdilər. 

* * *
Masallı. Rayonda silsilə anım mə-

rasimləri keçirilib. Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyi, Gənclərin İnkişafı və Karyera 

Mərkəzinin Masallı nümayəndəliyinin 
birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımı 
ilə əlaqədar “Mən Xocalıdanam” adlı 
tədbir təşkil olundu.

Tədbirdə gənclər və Xocalı sakini 
Kamilə Quliyeva öz nəvələri ilə iştirak 
etdilər. Muzeyin direktoru Əntiqə Tağı-
yeva, GİKM-nin Masallı nümayəndəli-
yinin direktoru Aynur Tağıyeva mövzu 
ilə bağlı geniş danışaraq xalqımızın 
hər zaman ağır gündə bir yerdə oldu-
ğunu və Xocalı soyqırımı qurbanları-
nın qısasının alındığını xüsusi qeyd 

etdilər. Qətliamın şahidi Kamilə Quli-
yeva o günlərlə bağlı acılı xatirələrin-
dən danışdı. Tədbir iştirakçıları mu-
zeydə Xocalı soyqırımına həsr edilmiş 
sərgi ilə tanış oldular.

Rayon Gənclər və İdman İdarəsi-
nin və şaq-Gənclər İdman-Şahmat 
Məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə Xoca-
lı soyqırımının otuz birinci ildönümünə 
həsr edilmiş şahmat idman növü üzrə 
məktəbli oğlan və qızlar arasında tur-
nir keçirilib. 

Eyni zamanda, Masallı məktəblə-
rində “Xocalı–qan yaddaşımız” möv-
zusunda tarix dərsləri keçirilib, Nizami 
Gəncəvi adına Mədəniyyət Mərkəzinin 
səhnəsində “Xocalı-Şəhid Şəhər” adlı 
tamaşa-kompozisiya təqdim olunub.

* * *
Astara. Rayonda qanlı Xocalı ha-

disələrinin növbəti ildönümü ilə əlaqə-
dar ümumrayon tədbiri keçirilib.

Tədbirdə iştirak edən rayon 
icra hakimiyyətinin əməkdaşları, 
hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə, 
müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, 
qeyri-hökumət təşkilatlarının və icti-
maiyyətin nümayəndələri, müharibə 
iştirakçıları, qazilər və şəhid ailələri 
əvvəlcə rayon Mədəniyyət Mərkəzin-
də Xocalı soyqırımından bəhs edən 
foto-sərgi ilə tanış olublar.

Kakalos Xalq Teatrı kollektivinin 
nümayiş etdirdiyi kompozisiyadan və 
məktəblilərin söylədiyi şeirlərdən tə-
sirlənən iştirakçılar duyğulu anlar ya-
şayıblar.

Ağstafa. XX əsrin faciəsi olan Xo-
calı qətliamının 31-ci ildönümü ilə bağ-
lı Ağstafa şəhərinin mərkəzində Vətən 
müharibəsi şəhidlərimizin xatirəsinə 
ucaldılmış Memorial Abidə Kompleksi 
ziyarət olunub. 

Tədbirdə Ağstafa rayon icra haki-
miyyətinin, hüquq-mühafizə orqanları-
nın rəhbərləri, şəhid ailələrinin üzvləri, 
qazilər, müharibə veteranları və icti-
maiyyət nümayədələri iştirak ediblər.

Memorial kompleksin səkkiz guşəli 
ulduzunda alovlanan məşəl önünə ək-
lillər qoyulub, aypara abidəsi üstünə 
qızıl gül və qərənfillər düzülüb. Şəhid-
lərimizin ruhuna dualar oxunub, əziz 
xatirələri dərin ehtiramla yad edilib.

Əli NƏCƏ XAN ,  
lqar HƏSƏNOV, 

Hamlet AS OV, 
Səməd H S NO , 

“Xalq qəzeti”

-Bu mənim qızımdır  Xoca-
lıda öldürüldü, bu mənim öğ-
lumdur  Xocalıda öldürüldü, 
bu, həyat yoldaşımdır  Xoca-
lıda öldürüldü, bu,  nəvəmdir 
  Xocalıda öldürüldü, bu, ba-

cımdır  Xocalıda öldürüldü, 
bu, qardaşımdır   Xocalıda 
öldürüldü, bu, qardaşımın qı-
zıdır  Xocalıda öldürüldü, bu 
isə mənim xalamdır  Xocalıda 
öldürüldü... 

Otağın dörd divarı boyunca 
asılmış rəsmlərin hekayəsi anla-
dırdı o... Xocalıda  doğmalarının 
əksəriyyətini itirmiş qadın... Yox 
daha nəfəs ala bilmirəm. Dözmək 
o qədər çətin ki... Onun danışığı-
nı bitirməsini gözləməyib otaqdan 
çıxıram. Pilləkənlərlə  üzüaşağı 
sürətlə qaçıram. (Yaşamaq eşqi 
cox güçlü olurmuş). Bəlkə açıq ha-
vada daha rahat hava ala bilərəm 
deyə, yıxılmaqdan da qorxmuram. 

Artıq eşikdəyəm. Nəfəsim yenə 
çatmır. Boğazıma düyünlənmiş 
kədər nəfəs çəkməyə qoymur. 
Arxamca  qacan Cəmilə  Babayeva 
(o zaman Trend.az-ın əməkdaşı) 
ürək dərmanlarımı yetişdirir... Ya-
vaş-yavaş özümə gəlirəm. Amma, 
hələ də xocalılı qadının sözlərinin 
təsiri altındayam... Necə ola bilər 
ki, bu qədər acını belə asan, sanki 
heç bir şey olmamış kimi danış-
maq mümkün olsun  Onun donuq 
üzü gözlərimin önündən çəkilmir... 
Sərt səsi qulaqlarımda əks-səda 
verir... Danışarkən bircə dəfə belə 
səsi titrəmədi... 

Anaya heyrət etmişdim. Öncə 
ona yaman hirslənmişdim də. Acı-

sını söyləyəndə səsi bir az titrəsəy-
di, gözləri bir az yaşarsaydı, mən 
də ona qoşulardım. Amma o, ağ-
lamamışdı, mən də onu üzməyim  
deyə, göz yaşlarımı qəlbimə axıt-
mışdım. Yaşam üçün çarpışarkən 
hətta onu qınamışdım da ki, bu, nə 
daşürəlilikdir  

Sonra... Sonra  anladım ki, 
onun göz yaşlarını qurutmuşlar... 
Onun qəlbini  dondurmuşlar... Ona 
dərdini sanki rəqs  edirmiş kimi, 
əlini-qolunu oynatmaqla anlatmağı 
yaşatmışlar... 

Əzab onun üzündə bomboz 
rəngdə donub qalmışdı... Acının 
dili ilə danışırdı o ana... O, daşlaş-
mışdı. Daşa dönmüşdü...   

Acının dili... dəli qəhqəhələr... 
hönkürtülər... çılğınlıq... çarəsiz-
lik... qavramsızlıq... sükünət...   lal 
üsyan... kədərin boğaza tıxanma-
sı... donuqluq... 

Acının rəngi... Qapqara... Bom-
boz..,

Əsli XƏ Z , 
ürkiyə, ayseri 

DAŞLAŞMIŞ ANA
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Xocalı dünyadan ədalət gözləyir

Tbilisidə Xocalı soyqırımını 
tanıtma aksiyası

Tbilisidə Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümü ilə bağlı tanıtma 
hərəkatı keçirilir. Aksiya Gürcüstandakı “Azərbaycan Evi”nin, AZEBİ və 
Alyans Gənclər Mərkəzinin birgə təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə “Xocalıya 
ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində təşkil edilib.

Aksiya zamanı üzərində gürcü 
və ingilis dillərində “Xocalıya ədalət” 
yazısının əks olunduğu 4 ədəd ki-
çik həcmli yük avtomobili Tbilisinin 
mərkəzi küçə və prospektləri olan 
Çavcavadze prospektindən başla-
yaraq, Rustaveli, Azadlıq meydanı, 
Pekini, Kostava, Marcanişvili met-
rostansiyalarının qarşısında və Ce-
reteli prospektlərində, eləcə də əhali-
nin və nəqliyyatın sıx olduğu küçələr, 
prospektlərdə və meydanlarda fevral 
ayının 28-i axşam saat 20:00-dək 
hərəkət edəcəklər.

Gürcüstandakı “Azərbaycan 
Evi”nin direktoru Məhəbbət İmanov 
jurnalistlərə müsahibəsində deyib: 
“Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti, “ DEA” İctimai Birliyinin tə-
sisçisi eyla Əliyevanın təşəbbüsü 

ilə 2008-ci ildən başladılan “Xocalı-
ya ədalət” təbliğat və təşviqat kam-
paniyasına 10 ildən artıqdır ki, biz 
də qoşulmuşuq. Bu illər ərzində XX 
əsrin ən böyük qətliamı olan Xoca-
lı soyqırımının tanıdılması və təbliği 
məqsədi ilə paytaxtda bu illər ərzin-
də bir sıra tədbirlər, yürüşlər, buklet 
və broşurların paylanılması aksiya-
ları və konfranslar keçirmişik. Builki 
aksiyamız fərqli olaraq bütün paytax-
tı əhatə etmək məqsədini daşıyır”.

 Qeyd edilib ki, bu aksiyaların və 
tədbirlərin məqsədi 31 il öncə ermə-
ni cinayətkarlarının xalqımıza qarşı 
törətdiyi amansız soyqırımını Gür-
cüstan ictimaiyyətinə, Tbilisi sakin-
lərinə, eləcə də paytaxtda olan digər 
millətlərə çatdırmaqdır.

“Xalq qəzeti”

Qazaxıstan
Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfir-

liyi və Astanadakı Türk Akademiyasının 
birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımı-
nın 31-ci ildönümü münasibətilə anım 
tədbiri keçirilib. Mərasimdə səfirliyin və 
Türk Akademiyasının əməkdaşları, elm, 
mədəniyyət və incəsənət xadimləri, qar-
daş qazax xalqının nümayəndələri, di-
asporumuzun üzvləri, jurnalistlər iştirak 
ediblər.

Tədbirin əvvəlində iştirakçılar ermə-
ni cinayətlərini əks etdirən fotosərgi qar-
şısına çiçək dəstələri düzüblər. 

Xocalıda və Dağlıq Qarabağda şə-
hid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükut-
la yad olunduqdan sonra Azərbaycanın 
Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğla-
nov Xocalı faciəsi haqqında ətraflı mə-
lumat verib. Diplomat Xocalıda qəddar-
lıqla öldürülən insanlar, yaralananlar və 
itkin düşənlər haqqında da söhbət açıb.

Türk Akademiyasının prezidenti, 
akademik Şahin Mustafayev Azərbay-
can xalqına qarşı məqsədyönlü şəkil-
də həyata keçirilən etnik təmizləmə və 
soyqırım siyasəti ilə bağlı geniş məlu-
mat verib. O, aqressiv və cinayətkar 
erməni siyasətinin nəticəsi olan Xocalı 
soyqırımının siyasi və tarixi mənşəyi, 
hüquqi aspektləri haqqında danışıb. 

Qırğızıstan
Bişkek şəhərindəki “Mərkəzi Asi-

yanın Tərəqqipərvər Azərbaycanlıları 
Birliyi” Xocalı soyqırımının 31-ci ildö-
nümünə həsr olunmuş anım mərasimi 
keçirib. Tədbirdə Azərbaycanın Qırğı-
zıstandakı səfiri ətif Qəndilov, Qırğı-
zıstan Prezidenti yanında dil üzrə milli 
komissiyanın rəhbəri ıldız Orozbeko-
va, Azərbaycan diasporunun nümayən-
dələri iştirak ediblər.

Əvvəl Xocalı soyqırımı qurbanla-
rının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
olunub, faciə ilə bağlı fotosərgiyə baxış 
keçirilib.   

ətif Qəndilov Xocalı soyqırımının 
tarixi haqqında geniş məlumat verib, 
faciənin səbəbləri barədə danışıb. Dip-
lomat qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı 
ermənilər tərəfindən ciddi düşünülmüş, 
silahsız, çarəsiz azərbaycanlılara qarşı 
yönəlmiş əməliyyat olub. 

ıldız Orozbekova Xocalı faciəsinin 
son dövrün ən böyük soyqırımı oldu-
ğunu bildirib, bunu törədənlərin hələ 
də cəzasız qalmasından, Xocalı üçün 
ədalətin bərpa olunmasından danışıb, 
cinayətkarların cəzalarını alacaqlarına 
əminliyini bildirib.

Qırğızıstanın Gimnastika Federasi-
yasının prezidenti Əsəd Əsədov, Qır-
ğızıstan Prezidenti yanında Əfv Komis-
siyasının üzvü, əməkdar hüquqşünas 
Aydın Alaferdov və başqaları Azərbay-
canın haqq səsinin bütün dünyada ya-
yılmasının vacibliyinə toxunublar.

Çin
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə 

əlaqədar Azərbaycanın Çindəki səfirli-
yində anım mərasimi keçirilib. Bu ölkədə 

yaşayan soydaşlarımızın və tələbələrin 
iştirak etdikləri tədbirdə səfirliyin ərazi-
sindəki “Xarıbülbül” barelyefinin önünə 
gül dəstələri qoyulub, soyqırımı qurban-
larının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib, dövlət himnimiz səsləndirilib.

Səfir Əkrəm eynallı XX əsrin so-
nunda müstəqilliyini bərpa edən Azər-
baycanın ilk illərdə ağır və faciəli ha-
disələrlə, o cümlədən Ermənistanın 
işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti ilə 
üz-üzə qaldığını, bu xüsusda 1992-ci 
ilin fevralında erməni silahlılarının Xo-
calıda törətdikləri qırğının misli görün-
məmiş faciə olduğunu söyləyib. 

Almaniya
Heydər Əliyev Fondu və Azərbay-

canın bu ölkədəki səfirliyi tərəfindən 
Berlindəki Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzində Xocalı soyqırımının 31-ci il-
dönümü ilə əlaqədar anım mərasimi ke-
çirilib. Tədbirdə, həmçinin Xocalı soyqı-
rımı ilə bağlı sərgi təşkil olunub.

Soyqırımı şəhidlərinin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla başlanan mərasim-
də Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi 
tərəfindən Xocalı soyqırımına dair ha-
zırlanan qısa film nümayiş etdirilib.

Azərbaycanın Almaniyadakı sə-
firi Nəsimi Ağayev tədbirdə çıxış 
edərək Xocalı soyqırımının “Soyuq  
müharibə”nin bitməsindən sonra Avro-
pada baş verən ilk soyqırımı olduğunu 
bildirib. Səfir insanlıq əleyhinə bu ci-
nayəti törədənlərin hələ də məsuliyyətə 
cəlb olunmadıqlarını söyləyib. 

Fransa
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi-

nin, NESCO yanında daimi nümayən-
dəliyin birgə təşkilatçılığı və Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Parisdə 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi 
yad edilib.

Azərbaycanın Fransadakı səfir-
liyinin Mədəniyyət Mərkəzində keçi-
rilən tədbirdə səfir eyla Abdullayeva, 
 NESCO yanında daimi nümayəndə 
Elman Abdullayev, Milli Məclisin depu-
tatı, Azərbaycan-Fransa Parlamentlə-
rarası əlaqələr üzrə işçi qrupun rəhbəri, 
 Heydər Əliyev Fondunun departament 
direktoru Soltan Məmmədov çıxış 
edərək Ermənistanın ölkəmizə qarşı 
başladığı silahlı münaqişənin ən qanlı 
səhifəsini 31 il əvvəl Xocalı şəhərində 
törədilən soyqırımının təşkil etdiyini bil-
diriblər. 

Cənubi Koreya 
Azərbaycanın Koreya Respublika-

sındakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Seul 
şəhərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
“Sonsuz dəhliz” sənədli filmi nümayiş 
olunub.

Azərbaycan səfirliyinin yerləşdiyi 
Seulun Yonqsan rayonunun bələdiyyəsi 
ilə əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşan 
tədbirdə Cənubi Koreyanın hökumət 
rəsmiləri, akademik və ictimai dairələ-
rin, Seuldakı diplomatik korpusun təm-
silçiləri, jurnalistlər, bu ölkədə yaşayan 
və işləyən soydaşlarımız iştirak ediblər.

Çex Respublikası
Azərbaycanın Çex Respublikasın-

dakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Praqa 
şəhərində Xocalı faciəsinin 31-ci ildö-
nümünə həsr olunan “ idiçe və Xocalı – 
qətliam qurbanları” adlı tədbir keçirilib.

Praqanın mərkəzində yerləşən 
“Prezident” oteldə keçirilən mərasimdə 
Çexiyada akkreditə olunmuş diplomatik 
nümayəndəliklərin üzvləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri, habelə Azərbaycan di-
aspor nümayəndələri və tələbələr işti-
rak ediblər.

Serbiya
Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Belq-

rad şəhərində anım mərasimi keçiri-
lib. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzi və Belqrad niversitetində 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan dili və 
mədəniyyəti mərkəzinin əməkdaşları, 
Serbiya–Azərbaycan Dostluq Cəmiy-
yətinin üzvləri, diplomatik korpusun 
təmsilçiləri, yerli KİV nümayəndələri, 
eləcə də bu ölkədə çalışan, təhsil alan 
azərbaycanlılar, həmçinin yerli tələbələr 
iştirak ediblər.

Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyi-
nin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir za-
manı Xocalı soyqırımı qurbanlarının, 
habelə Türkiyədə baş vermiş dəhşətli 
zəlzələ zamanı həlak olanların xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

Avstriya
Vyanada Xocalı qətliamı qurbanları-

nın xatirəsinə orqan əsərlərindən ibarət 
konsert-rekviyem keçirilib.

Azərbaycanın Avstriyadakı səfir-
liyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Mə-
dəniyyət Mərkəzi və Vyanada fəaliy-
yət göstərən “Culture Meeting Point” 
təşkilatının dəstəyi ilə tədbir şəhərin 
mərkəzində yerləşən Müqəddəs Pe-
ter kilsəsində reallaşıb. Mərasimdə 
Milli Məclisin, Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin, Vyanada akkreditasiya 
olunmuş diplomatik korpusun, yerli ic-
timaiyyətin və Azərbaycan diasporunun 
nümayəndələri iştirak ediblər.

İsveçrə 
Soloturn şəhərində fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan–Türk Mədəniy-
yət Mərkəzində səfirliyimizin dəstəyi 
ilə Xocalı soyqırımının ildönümünə və 
Türkiyədə bu il fevralın 6-da baş vermiş 
zəlzələ nəticəsində həlak olanların xa-
tirəsinə həsr edilən anım tədbiri keçiri-
lib.

Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan–
Türk Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri 
Cevzet Aras həm Azərbaycanın, həm 
də Türkiyənin yeni tarixdə üzləşdikləri 
faciə, fəlakət və itkilərdən danışıb. O, 
ən çətin anlarda dövlətlərimizin və xalq-
larımızın bir-birinin yanında və biri-bi-
rinə dəstək olduqlarını vurğulayıb.

Tədbirin sonunda Xocalı soyqırımı 
və zəlzələ qurbanlarının ruhuna dualar 
oxunub.

(Xəbərlər “Xalq qəzeti” və  
AZƏRTAC-ın  materialları  

əsasında hazırlanıb)

XOCALI SOYQIRIMI

Türk Dövlətləri 
Təşkilatının  
Xocalı bəyanatı

Türk Dövlətləri Təşkilatı 
(TDT) Xocalı soyqırımının   
31-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat 
yayıb. Təşkilatın baş katibi 
Kubanıçbek Ömuraliyevin 
imzaladığı bəyanatda deyilir:

 “1992-ci il fevralın 25-dən  26-na 
keçən gecə Ermənistan silahlı qüv-
vələri tərəfindən Azərbaycanın Xo-
calı şəhərində dinc azərbaycanlılara 
qarşı törədilmiş soyqırımından 31 il 
ötür. Bu zorakılıq nəticəsində 106-sı 
qadın, 63-ü uşaq, 70-i qoca olmaqla 
613 nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər 
girov götürülüb. Xocalının acı xa-
tirəsi hələ də azərbaycanlı bacı-qar-
daşlarımızın qəlbində qalıb. Türk 
Dövlətləri Təşkilatı olaraq biz Xocalı 
soyqırımı qurbanlarını dərin ehti-
ramla yad edir, Azərbaycan xalqı 
və hökuməti ilə çiyin-çiyinə olmağa 
davam edirik”.

“Xalq qəzeti”

Naxçıvanda  
soyqırımı konfransı

AMEA Naxçıvan Bölməsində Xocalı soyqırımının ildönümünə həsr edilmiş 
konfrans keçirilib. 

Toplantını giriş sözü ilə açan Böl-
mənin sədri, akademik İsmayıl Hacı-
yev X X əsrdən başlayaraq Azərbay-
can torpaqlarına ermənilərin məqsədli 
şəkildə köçürülməsindən, onların tarixi 
torpaqlarımız hesabına “Böyük Er-
mənistan” xülyasını gerçəkləşdirmək 
cəhdlərindən, bu məqsədlə xalqımıza 
qarşı törətdikləri kütləvi qırğınlardan və 
soyqırımlardan danışıb. 

Konfransda vurğulanıb ki, ermə-
nilərin xalqımıza qarşı həyata keçirdik-
ləri soyqırımı siyasətinin əsas qayəsi 
İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ kimi əzəli 
Azərbaycan torpaqlarına yiyələnmək, 
“öz arzularına” bir addım da yaxınlaş-

maq olub. Azərbaycanın tarixi əraziləri 
ilə bağlı imzalanan heç bir müqavilədə 
ermənilərin adı çəkilmir. Təkcə bu fakt 
deməyə əsas verir ki, ermənilərin Azər-
baycan torpaqlarında heç bir “qədim 
tarixi” ola bilməz. 

Qeyd edilib ki, əngəzur bölgə-
sinin Azərbaycandan qoparılması ilə 
Naxçıvan ölkənin əsas hissəsindən 
ayrı düşüb. Ermənistandan Qarabağa 
nəzarətsiz dəhliz tələb edən erməni 
rəhbərliyi Naxçıvan üçün belə bir yolun 
açılmasını əsassız olaraq ləngidir.

Səbuhi HƏSƏNOV,   
“Xalq qəzeti”
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Son illər dünya ölkələri ilə enerji sahəsində fəal əməkdaşlıq edən 
Azərbaycan Respublikası özünün tranzit imkanları ilə də tanınır. Artıq regionun 
mühüm beynəlxalq nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevrilən ölkəmiz  son illər 
nəqliyyat infrastrukturunun bütün zəruri seqmentlərini qurmağa nail olub. Belə 
ki, ötən müddətdə respublikamızda irimiqyaslı layihələr həyata keçirilib, müasir 
yol-nəqliyyat infrastrukturu yaradılıb. 

Hazırda Azərbaycanın dünya stan-
dartlarına cavab verən magistral avto-
mobil və dəmir yolları, yol ötürücüləri 
və körpüləri beynəlxalq yük və sərnişin 
daşımaları üçün olduqca əlverişlidir. 
Elə Azərbaycanın tarixi İpək Yolunun 
üstündə yerləşməsi, Şərqlə Qərb, elə-
cə də Şimalla Cənub arasında körpü 
rolunu oynayan beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizlərinin ölkəmizin ərazisindən keç-
məsi də vacib şərtlərdəndir. Təsadüfi 
deyil ki, Prezident İlham Əliyev yanva-
rın 17-də Davosda Çinin CGTN  tele-
viziya kanalına müsahibə zamanı bu 
məqamı xüsusi vurğulayaraq deyib: 
“Əlbəttə ki, Şərq və Qərb arasında, 
ənənəvi İpək yolu coğrafiyasında yer-
ləşməyimiz bizim üçün çoxlu imkanlar 
yaradır…Ərazimizdən nə qədər çox 
yük keçərsə, bizim bundan bir o qədər 
çox faydamız olar, bir o qədər də çox iş 
yerlərimiz olar”. 

Beynəlxalq yük və sərnişin daşı-
malarda Azərbaycanın avtomobil daşı-
yıcıları da yaxından iştirak edir. Təkcə 
onu qeyd etmək kifayətdir ki, 2022-ci 
ildə yerli avtomobil daşıyıcıları tərəfin-
dən həyata keçirilən 3-cü ölkədən 3-cü 
ölkəyə daşımalar iki dəfə artıb. Ötən il 
xarici daşıyıcıların isə bu sahədə iştira-
kı 5 faiz azalıb. Son dövrlər ölkəmizdə 
beynəlxalq daşımalar sahəsində fəa-
liyyət göstərən şirkətlərin sayında da 
kəskin artım baş verib. Bu sahədə qə-
bul olunmuş normativ-hüquqi sənədlər, 
magistral avtomobil yollarının dünya 
standartları səviyyəsində yenidən qu-
rulması nəticəsində daşıyıcı şirkətlərin 
sayı 70-dən 218-ə çatıb.

Bununla belə, Azərbaycan 2023-cü 
ildə beynəlxalq daşımalar üzrə əldə 
etdiyi nəticəni bir qədər də yaxşılaş-
dırmağa çalışır. Elə hazırda ölkə sər-
hədlərini keçən avtomobillərin sayının 
getdikcə artması da bu sahədə böyük 
perspektivlər vəd edir. Azərbaycanın 
rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri-
nin müavini Rəhman Hümmətovun 
dediyinə görə, hazırda beynəlxalq da-
şımalar üçün buraxılış vəsiqəsi almaq 
istəyən 218 şirkətdən yalnız 84-nün 
təqdim etdiyi sənədlər buraxılış qayda-
larının şərtlərinə uyğundur. Onların isə 
avtonəqliyyat vasitələrinin sayı ümumi 
parkın cəmi 16 faizini təşkil edir. Nazir 
müavininin sözlərinə görə, son bir ildə 
daşıyıcıların sayının artması, daşıma-
larda istifadə edilən nəqliyyat vasitələri 
parkının genişlənməsi, eləcə də Azər-
baycan daşıyıcılarının müvafiq bazar 
paylarının artması müşahidə edilir.

R. Hümmətov bildirib ki, iki il bun-
dan əvvəl beynəlxalq yükdaşımada 
istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin 
sayı 3 mindən az olsa da, 2022-ci ildə 
bu rəqəm 8 mini ötüb. Onun sözlərinə 
görə, nəqliyyat vasitələrinin sayında ar-
tım bazarın şəffaflaşması nəticəsində 
“kölgə”də fəaliyyət göstərən daşıyıcı-
ların qeydiyyata alınması, fəaliyyəti ol-
mayan daşıyıcıların işini bərpa etməsi, 

bəzilərinin daxili bazardan beynəlxalq 
bazara keçidi və idxal olunan nəqliyyat 
vasitələrinin hesabına yaranıb.

Beynəlxalq yükdaşımalar sahəsin-
də fəaliyyət göstərən daşıyıcı şirkətlərin 
rəhbərlərinin iştirakı ilə çoxsaylı maarif-
ləndirici görüşlərin keçirilməsi, onlara 
buraxılış qaydaları haqqında zəruri 
məlumatların çatdırılması da mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. R. Hümmətov 
bildirib ki, hazırda Azərbaycan Yerüs-
tü Nəqliyyat Agentliyinin Təlim-Tədris 
Mərkəzi, Azərbaycan Beynəlxalq Av-
tomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası və 
tərəfdaş şirkətlər tərəfindən sürücülərin 
peşəkarlıq səriştəsinə dair təlimlər ke-
çirilir. Bugünədək təlimlərdə 4 mindən 

çox sürücü iştirak edib. Bütövlükdə isə, 
tədris prosesinə 8 mindən artıq sürücü 
cəlb ediləcək ki, bu da beynəlxalq da-
şımaların keyfiyyətcə yaxşılaşmasına 
səbəb olacaq. 

Eyni zamanda, Milli Məclisin fev-
ralın 24-də keçirilən plenar iclasında 
beynəlxalq avtomobil daşımalarına dair 
icazə blanklarının ləğvi ilə bağlı qərar 
qəbul edilib. Yeni qərarın bu il martın 
1-dən tətbiq olunması planlaşdırılır. 
Dövlət Gömrük Komitəsinin beynəlxalq 
avtomobil daşımalarını yerinə yetirən 
nəqliyyat vasitələrinə dövlət sərhədinin 

buraxılış məntəqələrində icazə blankla-
rının verilməsi səlahiyyətinin ləğvi yerli 
daşıyıcıların bazarda payının artması-
na səbəb olacaq. Bu qərarın yerli daşı-
yıcıları daha da təşviq edəcəyini hesab 
edən Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf 
və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman 
Hümmətovun fikrincə, bu sahədə rəqa-
bət qabiliyyəti artmaqla yanaşı, daşıyı-
cıların maliyyə vəziyyəti yaxşılaşacaq, 
onların sayı artacaq. Onun dediyinə 
görə, hazırda  xarici daşıyıcılar sər-
həd-keçid məntəqəsində ödəniş edib, 
icazə vərəqələrini alırlar, bu isə parite-
tin pozulmasına səbəb olur.

Mirbağır YAQUBZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Dünya Bankının (DB) Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda insan inkişafı 
üzrə direktoru Fadia Saadah Bakıda səfərdə olarkən jurnalistlərə açıqlamasında 
Azərbaycanda inklüziv dinamik cəmiyyətin insan kapitalı hesabına inkişaf 
edəcəyini bildirib. F.Saadah daha sonra respublikamızda təhsil, səhiyyə və 
sosial müdafiə sahəsindəki dəyişikliklər hesabına 2010-2020-ci illərdə İnsan 
Kapitalı İndeksinin 50 faizdən 58 faizə yüksəldiyini xatırlatmaqla bərabər, bu 
sahəyə   investisiya yatırımının 2024-2050-ci illər ərzində orta hesabla 1,7 faiz 
arta biləcəyi proqnozunu da açıqlayıb. 

İnsan kapitalının davamlı 
inkișafı prioritet istiqamətdir

Yeri gəlmişkən, 
insan kapitalının da-
vamlı inkişafının təmin 
edilməsinə Azərbay-
canda hər zaman xü-
susi əhəmiyyət verilir, 
bu məqsədlə həyata 
keçirilən sosial-iqtisa-
di layihələrə prioritet 
istiqamət kimi yanaşı-
lır. Son beş ildə 4 so-
sial islahat paketinin 
icra olunması, sosial 
ödənişlərdə ciddi ar-
tımlara, o cümlədən 
minimum əməkhaqqın-
da 2,7 dəfə, orta aylıq 
əməkhaqqında 55 faiz, 
minimum pensiyada 
2,5 dəfə, orta aylıq pensiya və median 
əməkhaqqında iki dəfə, əməkhaqqı fon-
dunda 2,5 dəfə artıma nail olunması da 
məhz belə bir diqqətin bariz ifadəsidir.  

Son illərdə sosial müdafiə və aktiv 
məşğulluq proqramlarının əhatə dairəsi 
genişlənib. Məşğulluq xidmətlərinin çe-

şidinin artırılması, peşə təhsili və təlimi 
sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni peşə 
hazırlığı mərkəzlərinin açılması ilə bağlı 
kimi sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə 
olunub. İşçi qüvvəsinin bacarıqlarının ar-
tırılması, əmək və məşğulluq sahəsində 
gender bərabərliyinin təmin edilməsi ilə 
əlaqədar layihələr reallaşdırılıb.  

Dövlət başçısının sərəncamları ilə 
təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikası-
nın 2022–2026-cı illərdə sosial-iqtisa-
di inkişaf Strategiyası” və “Azərbaycan 
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli 
Prioritetlər”də də sosial müdafiə sistemi-
nin gücləndirilməsi, eyni zamanda, insan 
kapitalının, rəqabətqabiliyyətli kadr po-
tensialının inkişaf etdirilməsi prioritetlər 
sırasında yer alıb.  

Hazırda Azərbaycanda insan kapi-
talı indeksi 0,58-dir. Yəni bu gün dünya-
ya gələn uşaq böyüyəndə tam sağlam 
və təhsilli olduğu təqdirdə 58 faiz daha 
məhsuldar çalışa bilər. Pandemiya sosial 
xidmətlərdən istifadə olunmasını məh-
dudlaşdırdığı üçün hökumətin qarşısında 
səhiyyə və təhsil nailiyyətlərini bərpa et-
mək, insan kapitalı inkişafının siyasi gün-
dəlikdə birinci məsələ olaraq qalmasını 
reallaşdırmaq vəzifəsi durur.

Belə bir fikir onu göstərir ki, respublika 
əhalisinin rifah halının daha da yaxşılaş-
masına xidmət edən sosial siyasət Pre-
zident İlham Əliyevin dövlət başçısı kimi 
fəaliyyət göstərdiyi ötən illər ərzində döv-
rün tələblərinə uyğun şəkildə zənginləşdi-
rilərək hazırda yeni keyfiyyət mərhələsinə 
daxil olub. Bu gün ölkəmizdə  yoxsullu-
ğun azaldılması istiqamətində reallaşdırı-
lan iqtisadi islahatlar nəticəsində əhalinin 
sosial şəraitinin, habelə məşğulluq səviy-
yəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldil-

məsi özünü qabarıq büruzə verir.  
Azərbaycanda  əhalinin sosial mü-

dafiəsinin günün tələblərinə uyğun təş-
kili, bu sahədəki problemlərin aradan 
qaldırılması istiqamətində görülən işlər 
sayəsində ölkədə yoxsulluq həddində 
yaşayanların sayı getdikcə azalıb. Sözü-

gedən məsələnin ardıcıl şəkildə gerçək-
ləşdirilməsi layihələri kompleks xarakter 
daşıyıb. Məhz elə bunun məntiqi nəti-
cəsidir ki, rəsmi statistikaya görə, təkcə 
2023-cü il yanvarın 1-i vəziyyətinə ölkə 
iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin 
sayı ilkin məlumatlara əsasən, ötən ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə 24,8 min nəfər 
və ya 1,5 faiz artaraq 1 milyon 733,9 min 
nəfər olub, onlardan 903,3 min nəfəri iq-
tisadiyyatın dövlət sektorunda, 830,6 min 
nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliy-
yət göstərib.  

Cari ilin ilkin məlumatlarına görə, ölkə 
iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin 
orta aylıq nominal əməkhaqqı isə əvvəlki 
ilə nisbətən 14,7 faiz artaraq 839,4 ma-
nata yüksəlib. İqtisadiyyatın mədənçıxar-
ma sənayesi, maliyyə-sığorta, peşə, el-
mi-texniki fəaliyyət, eləcə də informasiya 
və rabitə sahələrində orta aylıq nominal 
əməkhaqqı daha yüksək olub.  

Onu da deyək ki, DB ilə formalaşan 
uğurlu əməkdaşlıq təcrübəsi, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və 
adıçəkilən bankın birgə gerçəkləşdirdiyi 
“Azərbaycanda məşğulluğa dəstək” la-
yihəsi əsasında indiyədək 5,4 minədək 
işsiz şəxs üçün kiçik bizneslər yaradılıb.  

Siyasi sabitlik, zəngin təbii ehtiyatlar 
və iqtisadi potensial, yaradılan əlveriş-
li biznes və investisiya mühiti, müasir 
infrastruktur, əlverişli coğrafi mövqe, 
beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş ol-
ması ölkəmizi investisiya qoyuluşu üçün 
 cəlbedici məkana çevirib və bütün bunlar 
respublika əhalisinin rifah halının daha da 
yaxşılaşmasında önəmli rol oynayıb. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Rauf AGAMİRZƏYEV,   
 nəqliyyat üzrə ekspert

Son 17 ildə Bakıdan ölkənin sər-
hədlərinə doğru müasir avtomobil ma-
gistrallarının inşası istiqamətində xeyli 
iş görülüb. Artıq bu proses, demək 
olar ki, yekunlaşmaq üzrədir. Məlum 
olduğu kimi, hazırda şimal istiqamətin-
də 150 kilometr uzunluğunda ödənişli 
yol çəkilir. Bununla yanaşı, mövcud 
yolda da əsaslı təmir işləri aparılır. Bu 
istiqamətdə işlərin yaxın aylarda ye-
kunlaşdırılması nəzərdə tutulur. 

2018-ci ildə cənub istiqamətin-
də yeni yol istifadəyə verilib. Hazırda 
magistralın  Astara şəhərinə daxil ol-
madan İran İslam Respublikası sər-
hədinədək olan hissəsinin  tikintisi 
davam etdirilir. Tikinti işləri tam başa 
çatdırıldıqdan sonra köhnə alternativ 
yolun olması əsas götürülərək yeni 
magistralın da ödənişli olacağı nəzər-
də tutulur. 

Qərb istiqamətində Bakıdan Gür-
cüstan sərhədinədək tamamilə yeni-
dən qurulmuş yol infrastrukturu uzun 
illərdir ki, işləkdir. Yolun son 130 kilo-
metrlik seqmentinin təmir olunmamış 
47 kilometrlik hissəsi qalıb. Onun da, 
səhv etmirəmsə, 20 kilometrində işlər 
tamamlanmaq üzrədir. Bütövlükdə isə 
yeni yolun tikintisinin gələn ilin ortaları-
nadək başa çatdırılacağı planlaşdırılır. 

Ötən illər ərzində yükdaşımalar 
sahəsində bir çox tələblər sərtləşdirilib. 
Burada söhbət ekoloji tələblərdən və 
yük avtomobillərinin qabaritindən ge-
dir. Eyni zamanda, beynəlxalq yükda-
şımalar sahəsində fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan daşıyıcıları üçün də bir 
sıra yeni tələblər irəli sürülüb. Belə ki, 
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il aprelin 
8-də təsdiqlədiyi “Avtomobil nəqliyyatı 
ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşıma-
larına buraxılış Qaydaları”na əsasən, 
avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq 
sərnişin və yük daşımaları sahəsində 
fəaliyyət göstərən daşıyıcılar işgüzar 
nüfuza, maliyyə vəziyyəti və peşəkar-

lıq səriştəsi ilə bağlı meyarlara və s. 
tələblərə cavab verməlidir. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın av-
tomobil nəqliyyatı ilə yükdaşımaların 
artmasına səbəb qonşu ölkələrdə av-
tomobil daşıyıcılarının sayının yüksək 
olmasıdır. Xüsusən də bunu İran və 
Türkiyəyə aid etmək olar. Türkiyədə 
dəmiryol daşımaları avtomobil daşı-
maları ilə nisbətdə daha zəifdir. Qar-
daş ölkədə avtomobil yollarına daha 
çox investisiya qoyulub ki, bu da sürət-
li daşımalara səbəb olub. Azərbaycan-
da isə vəziyyət fərqli istiqamətdə də-
yişməkdədir. Bu da ondan irəli gəlir ki, 
ölkənin dəmir yolları şəbəkəsinə yetə-
rincə investisiya qoyulub. Fikrimcə, bu 
səbəbdən yüklər daha çox dəmir yol-
larına yönəldiləcək. 

Xüsusi qabartmaq istədiyim bir 
məqam da avtomobil yollarının müha-
fizəsi ilə bağlıdır. Belə ki, ölkə ərazi-
sində tikinti materialları əksər hallarda 
magistral avtomobil yolları ilə daşınır. 
Digər tərəfdən, ayrı-ayrı yerlərdən mi-
şar daşı, qum-çınqılların daşınması 
zamanı yollarda təhlükəsizlik qayda-
larına riayət olunmur. Bütün bunlar  
yüksək keyfiyyətlə inşa olunan yolla-
rın istismarında problem yaradır, ma-
gistralların vaxtından əvvəl sıradan 
çıxmasına səbəb olur. Fikrimcə, ölkə 
ərazisində uzaq məsafələrə daşınan 
bu tip yükləri dəmir yoluna yönəltmək-
lə beynəlxalq əhəmiyyətli avtomobil 
magistarllarının mühafizəsini təmin 
etmək olar.

Sığorta bazarı genişlənib
Azərbaycan Mərkəzi Bankının 

məlumatına əsasən, ölkənin sığor-
ta bazarı 14 faiz genişlənib. Eyni 
zamanda, cari ilin yanvar ayında 
respublikadakı 20 sığorta şirkətinin 
xətti ilə 133 milyon 948 min manat 
məbləğində sığorta haqqı toplanı-
lıb. Bu, 2022-ci ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 13,7 faiz çoxdur.  

Hesabat dövründə sığorta şirkətləri-
nin həyata keçirdikləri ödənişlərin məb-
ləği isə 35,168 milyon manat təşkil edib. 
Bu isə illik müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur.

Yanvar ayında sığorta bazarında 
toplanmış hər 100 manat sığorta haqqı-
nın 26,3 manatı ödəniş edilib. Əvvəlki 
ildə bu göstərici 14,1 manat olub.

“Xalq qəzeti”

Ekspert rəyi

İQTİSADİYYAT

Beynəlxalq dașımalarda 
Azərbaycanın payı artıb

Vəkil HÜSEYNOV,  
iqtisadçı-ekspert

Son illərdə dövlət neftdən asılılığı 
azaltmaq üçün qeyri-neft sektorunun 
inkişafına xüsusi önəm verir. Qeyri-neft 
sektorunun aparıcı sahəsi olan kənd 
təsərrüfatında ciddi islahatlar həyata 
keçirilir. Bölgələrdə yaradılan infrast-
ruktur – abad yollar, müasir hotellər və 
s. turizmin inkişafını gücləndirir, iqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsini sürətləndirir. 
Bütün bunların  nəticəsidir ki, hazırda 
Azərbaycanın ümumi daxili məhsulun-
da neft amili təxminən 30 faizdən bir 
qədər çoxdur. Ümumi gəlirlərin əksə-
riyyəti isə qeyri-neft sektoru hesabına 
formalaşır.

Azərbaycanda İnsan Kapitalı İndek-
sinin tədricən yüksəlməsində Dünya 
Bankı da mühüm rol oynayıb. Bununla 
bağlı əvvəlcə onu bildirək ki, bu bank 
ilə ölkəmizin əlaqələri son illər xeyli ge-
nişlənib. “Azərbaycanda məşğulluğa 
dəstək” layihəsi üzrə adıçəkilən bey-
nəlxalq maliyyə qurumu tərəfindən res-
publikamızda özünüməşğulluq proqra-
mının icrası ilə bağlı mühüm göstəricilər 
əldə edilib. Belə ki, 2020-2025-ci illəri 
əhatə edən həmin layihə 22 min işsiz 
şəxsin özünüməşğulluq proqramı çər-
çivəsində kiçik ailə təsərrüfatının yara-
dılması, eləcə də məşğulluq xidmətləri 
və proqramlarının təkmilləşdirilməsinə 
dəstək verilməsi məqsədi daşıyıb.  

“Azərbaycanda məşğulluğa dəstək” 
layihəsi üzrə artıq 8 minə yaxın şəxs 
biznes təlimlərə cəlb edilib və onlar-

dan 700 nəfərdən çoxu şəhid ailələrinin 
üzvləri, həmçinin müharibə iştirakçıla-
rı olub. Eyni zamanda, 2400-dən çox 
qadın həmin təlimlərdə iştirak edib. 
Hazırda davam edən həmin layihədə 
gənclərə də üstünlük verilib və 2,1 min-
dən çox gənc layihə üzrə təlimlərə cəlb 
olunub.   

Son illərdə əmək və sosial müdafiə, 
tibbi-sosial ekspertiza və reabilitasiya 
sahələrində elektron texnologiyalardan 
istifadənin genişləndirilməsi, əhali ilə 
sıx ünsiyyətin mövcud olduğu fəaliyyət 
sektorlarının təkmil proqram təminatla-
rı əsasında avtomatlaşdırılması həmin 
sahələr üzrə əhaliyə xidmətlərin elekt-
ron müstəviyə keçirilməsinə imkan ve-
rib.

Azərbaycanda qurulan etibarlı so-
sial müdafiə sistemi səmərəli və şəffaf 
olmaqla yanaşı, əhatəliliyi ilə də diqqət 
çəkir. DB mütəxəssislərinin hesabla-
malarına görə, hazırda Azərbaycanın 
sosial müdafiə sistemi geniş əhatəliliyə 
malikdir və yoxsul sayıla biləcək əha-
linin 90,1 faizini əhatə edən bu sistem 
yoxsulluğun azaldılmasında mühüm rol 
oynayır.

Azərbaycanın irəli sürdüyü qlobal 
geoiqtisadi təşəbbüslər, yeni iş yerləri-
nin yaradılmasının prioritet vəzifə kimi 
qarşıya qoyulması, yoxsulluq səviyyə-
sinin getdikcə azaldılması, respublika 
vətəndaşlarının maliyyə imkanlarının 
mərhələlərlə və mütəmadi artırılması, 
çoxsaylı infrastruktur layihələri, ölkəmi-
zin nəqliyyat yollarının şaxələndiyi mə-
kana çevrilməsi, yol infrastrukturunun 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması, 
idarəçilərin yeni kreativ sinfinin yaradıl-
ması bu gün  dövlətimizin gələcək üçün 
formalaşdırdığı tədbirlər portfelidir.

Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar da 
etiraf edirlər ki, Prezident İlham Əliyevin 
enerji resurslarından asılılığın azaldıl-
masına, innovasiyalı və ya başqa söz-
lə, “ağıllı” iqtisadiyyatın yaradılmasına 
yönələn siyasəti, “qara qızıl”ın intellek-
tual kapitala çevrilməsi nəzərəçarpan 
real nəticələr verir. 

Ekspert rəyi

Günəş Elektrik Stansiyası  
bu il işə düşəcək 

“Masdar” şirkətinin (BƏƏ) Mərkəzi Asiya və Rusiya üzrə İnkişaf və İnvestisiya 
Departamentinin rəhbəri Məryəm Rəşid Əl Məzrui mətbuata verdiyi açıqlamada  Qaradağ 
Günəş Elektrik Stansiyasının bu il istismara veriləcəyini bildirib.   

230 meqavat gücə malik elektrik stan-
siyasının 110 mindən çox evin tələbatını 
qarşılamaq üçün 0,5 milyard kVt/saat 
elektrik enerjisi istehsal etdiyini deyən 
departament rəhbəri layihə sayəsində 
karbon qazı tullantılarını ildə 200 min ton-
dan çox azaltmağın mümkün olacağını 
bildirib.

Onun sözlərinə görə, 
Əbu-Dabi İnkişaf  Fondu la-
yihəni maliyyələşdirən təşki-
latlar sırasına daxildir. BƏƏ və 
“Masdar” tərəfindən birbaşa 
xarici investisiyaların təşviq 
edilməsinə və Azərbaycanın 
“təmiz enerji”, dayanıqlı inki-
şaf və karbon qazı tullantıla-
rının azaldılması sahəsindəki 
səyləri dəstəkləməyə çalışılır.  

Qeyd edək ki, “Masdar” 
şirkəti Azərbaycanda alterna-
tiv enerji sahəsində böyük la-
yihələrin həyata keçirilməsin-

də fəal iştirak edir. Bu, 2023-cü il yanvarın 
15-də Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri çərçivə-
sində Əbu-Dabi şəhərində Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 
ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin adıçə-
kilən şirkəti arasında imzalanan sazişlə 
öz təsdiqini tapıb.  



Qarabağdakı separatçı rejimin “dövlət naziri” Ruben Vardanyanın 
vəzifəsindən qovulması Rusiya ermənipərəstləri arasında bədbinlik 
doğurub. Bu baxımdan ölkənin Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya 

inteqrasiyası və həmvətənlər ilə əlaqələr komitəsi sədrinin birinci müavini 
Konstantin Zatulinin məyusluğu xüsusi vurğulanmalıdır. K.Zatulin bildirib ki, 
Vardanyanın “vəzifəsindən” uzaqlaşdırılması Azərbaycanın yalnız ona və 
qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikasına” deyil, həm də prinsip etibarilə, 
Ermənistana göstərdiyi təzyiqin nəticəsidir. Ermənipərəst siyasətçi, həmçinin 
deyib ki, Vardanyan özünə olan təzyiqləri düzgün qiymətləndirmədiyindən belə 
bir aqibətlə üzləşib.

Əlbəttə, atulin və onun kimi ermə-
nipərəstlərin R.Vardanyanın gedişinin 
şərhinə dair fikirlərinin ayrıntıları o qə-
dər də önəmli deyil. Ancaq bu düşün-
cələrdən irəli gələn bir qənaət  də var 
ki, o da Rusiyanın müəyyən siyasi da-
irələrinin 44 günlük müharibədən sonra 
Cənubi Qafqazda formalaşmış yeni si-
yasi reallıqlara, guya, adekvat situasiya 
formalaşdırmaq niyyətinin puça çıxma-
sıdır. Yəni, məsələ heç də atulinin bil-
dirdiyi kimi, Vardanyanın nədəsə səhv 
etməsində deyil. Başqa sözlə desək, 
böyük anlamda səhvi edən Ruben yox, 
onu bölgəyə göndərənlərdir. Daha doğ-
rusu, dürtənlər. 

Bəli, Vardanyan Qarabağa dürtül-
müş bir dələduz idi. Onun varlığı göstər-
di ki, Rusiyanın bəzi siyasi qütbləri 
ölkənin Cənubi Qafqaz siyasətində heç 
bir praqmatizmə, rasionallığa və bütün 
bu kimi keyfiyyətlərdən irəli gələn dip-
lomatik səriştəyə və bacarığa üstünlük 
vermək istəyindən uzaqdırlar. Onlar 
ənənəvi imperiya təfəkküründən irəli 
gələn “velikaya derjava” (böyük dövlət) 
məntiqinin ölkə cəmiyyətinə sirayət et-
miş psixozundan kənara çıxa bilmirlər. 

* * *
Rusiya illərdir əlində saxladığı Er-

mənistanı itirdi. İş o yerə çatdı ki, 44 
günlük müharibənin İrəvan üçün do-
ğurduğu acı reallıqlar belə, erməni cə-
miyyətinin Moskvaya bəslədiyi hiddəti 
azaltmadı, əksinə körüklədi. Halbuki, 
Rusiyanın müəyyən siyasiləri, analitik 
qütbləri Azərbaycanın haqq işini ger-
çəkləşdirməsinin, əzəli torpaqlarını geri 
qaytarmasının Ermənistan cəmiyyətinə, 
belə demək mümkünsə, rusiyasızlığın 
dərsini verəcəyinə ümid bəsləmişdilər. 
Bu idi yanaşma. Alınmadı, erməni xalqı 
müharibə məğlubu Nikol Paşinyanı 
yenidən dəstəklədi. Nikol daha böyük 
entuziazmla anti-Rusiya ovqatına kök-
ləndi. 

Ruben Vardanyan Ermənistanda 
edilməsi mümkün olmayanın Qarabağ-
da gerçəkləşdirmək istəyinin məhsulu 
idi. ay məhsulu. Onun gəlişi Qarabağ-
dakı separatçı hakimiyyətdə, müəyyən 
mənada, çevriliş etmək məramına söy-
kənmişdi. Bunun adı imperiya təfək-
kürünün yerlilərdən maşa yaratmaq 
niyyəti sayılır. Hərçənd, Vardanyanın 
Qarabağa heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu 
aidiyyətsizlik onu göstərir ki, hədəf bö-
yük ölçüdə Qarabağ yox, ümumən, 
ərazinin, bütövlükdə isə regionun ermə-
ni faktorudur. Bu hədəfə köklənənləri 
Qarabağ ermənilərinin taleyi, vəziyyəti, 
düşdükləri çətinliklər maraqlandırmırdı. 
Bu gün də maraqlandırmır. 

* * *
Digər məqama diqqət yetirək. Er-

məni xalqının Rusiyaya nifrətindən 
söz açdıq. Bu nifrət həm də ona görə 
yaranmışdı ki, illərdir ölkədə Moskva-
nın dəstəklədiyi Koçaryan-Sarkisyan 
xuntası hökm sürürdü. Bu xunta xalqı 
çapıb-talamaqla ad çıxarmışdı. Dövlət 
əmlakına qəsdlər, vətəndaşların həyat 
şəraitinin pisləşməsi fonunda xunta və 
onun tərəfdarlarının var-dövlətlərini ar-
tırmaları müşahidə edilirdi. Rüşvətxor-
luq, korrupsiya halları baş alıb gedirdi. 
Nəhayət, erməni xalqı dövlət idarəçiliyi-
nin oliqarxlaşmasının, siyasi dələduzla-
rın meşşan həyatına xidmət təzahürü-
nün şahidi olurdu. 2018-ci ildə hazırkı 
baş nazir Nikol Paşinyanı hakimiyyətə 
gətirən inqilab da məhz buna görə ger-
çəkləşmişdi. 

Təsəvvür edin ki, Kreml dairələri 

bundan da nəticə çıxarmadılar. Nəticə 
çıxarmadılar və Qarabağdakı, ümumən, 
Cənubi Qafqazdakı nüfuz davasına in-
sanların gözündə nifrət qazanmanın 
obrazını göndərdilər. Oliqarx, çirkli pul-
ların yuyulmasında iştirak etmiş, mənfi 
reputasiyaya malik Ruben Vardanyanı. 

Demək ki, Şimalın siyasi istəbleşmenti 
bundan yaxşı nə isə ortaya qoymaq po-
tensialından uzaqdır. 

Qarabağ erməniləri, elə Ermənistan 
erməniləri də Vardanyanın simasında 
Koçaryanı, Sarkisyanı və onlara illər ər-
zində qan udduran, haram pulla sərvət 
toplayan digər cəlladları gördülər. On-
lar təsəvvürlərində, Xankəndi küçələ-
rində mağmın görkəm alıb dolaşan 
Ruben üçün harınlamış libas biçdilər, 
bu məxluqun səmimiyyətinə inanmadı-
lar. Beləcə, Ermənistanda 2018-ci ildə 
məğlubiyyətə uğramış rus siyasi fikri, 
bu fikrin təqdimatındakı “mikro Ermə-
nistan” plasdarmı olan Qarabağda da 
rüsvayçılıq ilə üzləşdi. 

* * *
Əlbəttə, ermənipərəst atulin, müəy-

yən mənada, haqlıdır. Bunun səbəbini 
açıqlayaq və yada salaq ki, Rusiyada 
ölkənin bəzi dairələrinin siyasi ambisi-
yalarını zatulinlərin, jirinovskilərin dili ilə 
deməyə adət edilib. Bu gün də həmin 
adət saxlanılır. atulin deyir ki, guya, 
Rubenin meydana çıxması Qarabağın 
əziyyət çəkən əhalisinə ərazini tərk et-
məmək ümidi verirdi. İndi isə bu ümid 
öləcək və ermənilər bölgədən uzaqla-
şacaqlar. 

Baxın, Şimalın şantajı özünü göz-
lətmir. Bu, Ermənistana mesajdır. “Qa-
rabağı itirirsiniz” mesajı. Deməli, rusi-
yalı siyasilər erməni cəmiyyəti ilə oyun 
oynamağı ağıllarından çıxarmayıblar. 
Yenə özlərinin sərsəm məntiqləri ilə 
hərəkət etməkdədirlər. İstəyirlər ki, Qa-
rabağın itirilməsi görüntüsü ilə Ermə-
nistan daxilində iqtidara qarşı mübarizə 
ovqatı formalaşdırsınlar. Budur düşün-
dükləri. Çünki sağlam, real təsir gücünə 
malik fikir yürütmək imkanından məh-
rum duruma düşmüş miskinlərdir. atu-
lin kimi şəxsin nəinki mövcudluğu, hət-
ta, siyasətçi olaraq aldığı nəfəs də rus 

ictimai fikrinin siyasi qısırlıq məhsulu-
dur. atulin və onun kimilərin təriflədik-
ləri, şəxsiyyət səviyyəsinə qaldırdıqları 
Vardanyanın özü isə bu qısırlığın xroniki 
xəstəlik fazasıdır.  

* * *
Prezident İlham Əliyev Azərbay-

can–Ermənistan normallaşmasına, sülh 
danışıqlarına dair, ümumən, Qarabağ 
müstəvisində son altı aydakı çıxışların-
da, açıqlamalarında Ruben Vardanya-
nın Rusiya bağlılığını qabardıb, mövcud 
xüsusda kifayət qədər sərt fikirlərə üs-
tünlük verib. Bu, adi məsələ deyil. Xeyr, 

atulinin Bakının Qarabağdakı sepa-
ratçı rejimə və İrəvana təzyiqinin Var-
danyanın uzaqlaşdırılması nəticəsini 
doğurduğu məntiqinə yenidən qayıtmaq 
məqsədindən uzağıq. Əlbəttə, Azərbay-

can təzyiq göstərirdi və göstərməli idi.
Başlıca məqam dövlət başçımızın 

fikirlərindəki, sanki, kimlərinsə siyasi 
oyun qaydalarını pozduğunu vurğula-
maq əzmidir. Hətta, Vardanyan birbaşa 
Kremlin layihəsi olmasa belə, bu cür 
mənfi reputasiyalı şəxsin Qarabağda 
peyda olmasına və yeni reallıqlar diqtə 
edirmiş kimi davranmasına görə məsu-
liyyət Rusiyanın hakim siyasi dairəsinin 
üzərindədir. Azərbaycan ictimaiyyəti 
belə düşünür. 

Rusiyada nəzərə almalı idilər ki, 
44 günlük müharibə dönəmində ölkə 
Prezidenti Vladimir Putinin Qarabağın 
Azərbaycana məxsusluğunu, ölkəmizin 
öz torpaqlarını geri qaytardığını bəyan 
edən fikirləri Ermənistana dərs vermək 
mahiyyəti daşımasına rəğmən, Azər-
baycan cəmiyyətində Moskvaya müna-
sibətdə kifayət qədər müsbət meyillər 
doğurmuşdu. Bu meyillər o qədər güclü 
olmuşdu ki, hətta, 10 noyabr 2020-ci il 
üçtərəfli Bəyanatının imzalanmasındakı 
təşəbbüskarlıq ilə Ermənistanı Azərbay-
canın əlindən alması, beləliklə, müəy-
yən mənada, qeyri-müəyyənlik mühiti 
yaratması da Moskvaya qarşı ucaldılan 
etiraz səslərinin miqyasını kiçiltmişdi. 

Rusiyada nə etdilər bəs  Bilə-bilə ki, 
Azərbaycan Qarabağdakı separatçılığa 
hiddət bəsləyir, orada belə mənfur ten-
densiyanın Vardanyan dalğasını yarat-
mağa çalışdılar. Bu, tam qəbuledilməz 
idi. Həm qəbuledilməz idi, həm də nor-
mal düşüncədən kənar. Anormallıqlar 
barədə əvvəldə kifayət qədər söz açdıq. 
Başlıca məqam isə qeyd etdiyimiz kimi, 
yeni oyun qaydalarını diqtə cəhdidir. Bu 
oyunun mahiyyəti nədir, qeyri-məlum-
dur.

Ancaq məlum olan odur ki, Azərbay-
can cəmiyyətinə, Qarabağ münaqişəsi 
müstəvisində, uzun müddət belə bir fi-
kir hakim kəsilmişdi – Qarabağın açarı 
Rusiyadadır. Yaxud Rusiya istəsə, Azər-
baycanın torpaqlarının işğalına son qo-
yular, istəmirsə yox  akin bu deyimlər 
baxımından söyləmək olmaz ki, İkinci 
Qarabağ müharibəsindəki müqəddəs 

əfərimiz Moskvanın istəyinin nəticəsi 
idi. Müharibə müddətində, hətta, zəh-
ləsi getdiyi Ermənistana dəstək nüma-
yişləri onu göstərdi ki, Rusiyanın müəy-
yən qütbləri ədalətin tərəfində deyil, 
məramı bir-birinə qarşı duran qüvvələr 
arasında, bir növ, paritet yaratmaq, və-
ziyyətdən istifadə edib öz böyüklüyünü 
ortaya qoyaraq, vasitəçilik missiyası ilə 
siyasi dividend qazanmaqdır. Müharibə 
44 gün çəkdi. Azərbaycan Ordusunun 
əzmi savaşın uzağı iki ayın tamamında 
Xankəndi də qarışıq digər bölgələrimiz-

dəki separatçılıq yuvasının tam dağıdıl-
masına imkan verirdi. Amma...

* * *
Ölkəmiz Rusiyanın vasitəçilik mis-

siyasına ehtiramla yanaşdı və nəticə-
də 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli 
Bəyanat meydana çıxdı. Sözümüz heç 
də onda deyil ki, Moskva həmin sənə-
din icrasına məsul tərəflərdən biri kimi 
daşıdığı öhdəliklərə həssas yanaşmadı, 
açın yolundan silah-sursatın və digər 

hərbi təyinatlı məhsulların keçidinə göz 
yumdu, bununla da Qarabağdakı sepa-
ratçılığın güc qaynağının saxlanılması-
na dəstək göstərdi. 

Kreml Vardanyanın bölgəyə gəti-
rilməsi və əlahiddə təqdimatına göz 
yummaqla, sərt və qəti mövqe ortaya 
qoymamaqla, mövcud xüsusda, Bakı 
tərəfdən səslənmiş bəyanatlara səs-
siz qalmaqla, Azərbaycan cəmiyyətinin 
az əvvəl haqqında söz açdığımız özü 
ilə bağlı mənfi təsəvvürlərinə, sanki, 
qol-qanad vermiş oldu. Axı, Ruben Er-
mənistandan yox, Rusiyadan gəlmə idi. 
Nəinki gəlmə, bölgəyə atılma idi. 

İnsanlarımız çox doğru olaraq, Var-
danyanı Rusiya siyasi düşüncə tərzinin 
“qusuntusu” adlandırırlar. Bu, Azərbay-
canın dövlət qurumlarının təmsilçiləri-
nin, ekoloji sahənin ekspertlərinin və 
mütəxəssislərin “Qızılbulaq” qızıl və 
“Dəmirli” mis-molibden yataqlarına ge-
dişinin, orada ekologiyaya dəymiş zi-
yanı aradan qaldırmaq naminə tədbirlər 
görmək istəklərinin qarşısını aldı, beş-
üç başıpozuqla birlikdə onların qarşısını 
kəsdi. Məhz, bu idi Rusiyadan gəlmiş 
Vardanyanın Azərbaycana verdiyi me-
saj. Təxminən belə: Qarabağ sizlik de-
yil. Ermənistanlıq da deyil. Bəs kimlik-
dir ..

* * *
Rusiyada kimə, yaxud kimlərə lazım 

idi belə bir mesajın verilməsi  Görünür, 
kimlərəsə lazım imiş. Çünki müxtəlif 
ekspert dairələrində formalaşmış fik-
rə görə, Moskva Qarabağın statusu 
məsələsinin həllini “perspektivə saxla-
maqla”, özünün bölgədəki mövcudiyyə-
tini artırmaq fikrindədir. 

Bəli, istər ötən il, istərsə də 2021-ci 
ildə Azərbaycan-Ermənistan münasi-
bətlərinin nizamlanmasının Rusiya xətti 
ilə yanaşı, Qərb istiqaməti də dövriy-
yəyə girdi. Həm də ona görə dövriyyəyə 
girdi ki, Qərb Kremlin sülhyaratma mis-
siyasının uzandığını gördü və hesab 
etdi ki, öz alternativi ilə prosesə qoşulub 
siyasi dividend qazana bilər. Əlbəttə, 
sonradan bu prosesə Rusiyanın Cənu-
bi Qafqazdan sıxışdırmaq məntiqi də 
əlavə olundu. 

Sözümüz ondadır ki, əgər, Rusiya 
zamanında obyektiv mövqe tutsaydı, 
həmin Qərb təmayülü də meydana çıx-
mayacaqdı. Çünki beynəlxalq ictimaiy-
yət 44 günlük müharibənin başa çatma-
sını, qan tökülməsinin dayandırılmasını 
Moskvanın siyasi diplomatik fəaliyyəti-
nin müsbət nəticəsi kimi görürdü və bu 
görüntünün formalaşması Kremlə siyasi 
nüfuz qazandırırdı. 

Əlbəttə, Moskva o nüfuzunu kray-
nada müharibəyə başlamaqla sıradan 
çıxardı. Qarabağ müstəvisinə gəldikdə 
isə belə təəssürat formalaşdı ki, Rusi-
yanın Cənubi Qafqazdakı, belə demək 
mümkünsə, varlıq simvolu Ruben Var-
danyan kimi dələduzdur. Bu təəssürat 
meydana çıxmamalıydı. Əvvəldə də 
bildirdiyimiz kimi, Moskva rasional dav-
ranmalı idi. Ən azı nəzərə almalı idi ki, 
dünyanın Rusiyaya üzünü çevirdiyi bir 
vaxtda Azərbaycan onunla müttəfiqlik 
fəaliyyəti haqqında Bəyannamə imza-
layıb. 

* * *
Ermənistan hakimiyyəti üçün Ru-

benin yoxluğu Qarabağdakı separat-
çılıq fəaliyyətinə yeni obraz qazandıra 
bilər. Söhbət separatçılığın, belə demək 
mümkünsə, vahid əldə cəmləşməsin-
dən gedir. Mümkündür ki, rəsmi İrəvan 
özünün bölgə ilə bağlı avantürizmini 
daha da “çiçəkləndirsin”. 

Cənubi Qafqazda Qərb seqmentinin 
aktivləşməsi fonunda bölgədə bundan 
sonrakı proseslərin hansı şəkil alacağı 
maraq doğurmaqdadır. Mövcud xüsus-
da söyləmək olmaz ki, post-vardanyan 
dövründə Paşinyan administrasiyası 
Azərbaycan ilə sülh danışıqlarında po-
zitiv impulslar verəcəkdir. Verəcəksə 
belə, bu, Rubenin gedişindən asılı olan 
məsələ kimi xarakterizə edilməyəcəkdir. 

Azərbaycanın yanaşmasına gəldik-
də isə, Vardanyanın Qarabağda qa-
lıb-qalmamasından asılı olmayaraq, 
ölkəmiz mövqeyində qəti və prinsipi-
aldır. Buna heç bir alternativ yoxdur. 
Ancaq Bakı üçün Rubenin “ölümü”nün 
müsbət tərəfi var. Azərbaycan Qara-
bağdakı separatizmin bir fazasından 
qurtuldu. Bütün diplomatik danışıqlara 
məhəl qoymayan, bu danışıqları saya 
salmayan fazasından. Nəzərə alaq ki, 
İrəvan özünə sərfəli məqamlarda bu 
faza üzərinə də manipulyasiyalar edirdi. 
İndi bundan məhrum olmuşdur. Deməli, 
əsas məsələyə köklənmək anı yetişib. 
Bunun baş verib-verməyəcəyini isə za-
man göstərəcək.

Əvəz AHANGİRO U,  
“Xalq qəzeti”

Rusiya amili, zatul(in)yanlıq və erməni separatizminə ölümcül zərbə

Vardanyanın “ölüm” səbəbləri

“...Eyni zamanda bildirdim ki, yaxşı olar, Ermənistan və 
Azərbaycan ikitərəfli qaydada nəzarət-buraxılış məntəqələrini 
Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yaratsınlar. Biz bu təklifi 
vermişdik, bu gün rəsmən vermişik. Daha əvvəl bu təklif qeyri-
rəsmi kanallar vasitəsilə çatdırılmışdır. Ermənistan tərəfindən hər 
hansı mövqe səsləndirilmədi. Yəqin ki, onlara bir qədər vaxt lazımdır 
bunu müzakirə etmək üçün”. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu 
fikirləri fevralın 18-də Münxendə ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinken 
və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüşdən sonra 
televiziya kanallarına müsahibəsində bildirmişdi. İndi isə ölkəmizin 
xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bildirir ki, Ermənistan, cənab 
İlham Əliyevin barəsində söz açdığı təklifi qəbul etməyib. Şübhəsiz, 
bu imtina İrəvanın əsl niyyətini bir daha ortaya qoyur. Belə nəticəyə 
gələ bilərik ki, Ermənistan sərhəd məntəqələrinin mövcudluğunu 
özünün terror siyasətinə maneə kimi görür.

* * *
Bəli, Ermənistanın Azərbay-

canla şərti sərhəddə nəzarət-bu-
raxılış məntəqəsinin yaradılma-
sına “yox ” deməsinin ən başlıca 
səbəbi erməni separatçılarının böl-
gədəki fəaliyyəti ilə bağlıdır. İrə-
vanın hakim siyasiləri yaxşı dərk 

edirlər ki, nəzərdə tutulan pers-
pektiv separatçılığı əngəlləyəcək, 
təxribatçı planlara zərbə vuracaq. 

Qeyd edək ki, ötən ilin dekab-
rında azərbaycanlı ekofəalların 
başladığı aksiya açın-Xankəndi 
yoluna ictimai nəzarəti təmin edib. 
Nəticədə, Azərbaycanın təbii sər-

vətlərinin talan edilməsinin qarşısı 
alınmaqla yanaşı, separatçıların 
da bu yoldan istifadəsi əngəllə-
nib. Heç şübhəsiz, şərti sərhədin-
də nəzarət-buraxılış məntəqələri 
yaradılsa, bu, separatizm meyil-
lərinin üzərindən xətt çəkəcək, 
mövcud istiqamətdəki ümidləri 
dəfn edəcək. İrəvanı qorxudan da 
məhz budur.

* * *
İrəvan sərhəddə nəzarət-bu-

raxılışı məntəqələrinin qurulması-
nı həm də ona görə istəmir ki, belə 
bir durum ölkəmizə qarşı mina 
terrorunu dayandıracaq. Məlum-
dur ki, Ermənistan nəinki 30 illik 
işğal dönəmində, hətta, 44 gün-
lük Vətən müharibəsindən sonra 
da ərazilərimizin minalanması ilə 
məşğul olub. Çox güman, eyni 
fəaliyyətini yenə davam etdirmək 
niyyətindədir. Axı, Paşinyan haki-
miyyəti bunda da maraqlıdır.

Onu da bildirək ki, İrəvan 

mina terrorunu davam etdirməyi 
post-müharibə reallıqlarına təsir 
göstərmək, regionda gərginliyi ar-
tırmaq, Azərbaycanı yeni təxribat-
larla üz-üzə qoymaq baxımından 
vacib sayır. Ola bilər, Ermənistan 
hakimiyyəti mənfur düşüncəyə xas 
əməli ilə ölkəmizi nəyəsə məcbur 
etmək fikrindədir. Paşinyanın ko-
mandasından nə desən, gözləmək 
mümkündür. 

* * *
Ermənistanın sərhəddə nə-

zarət-buraxılış məntəqəsinin yara-
dılmasından imtinasının  daha bö-
yük səbəbi isə ölkənin, ümumən, 
Azərbaycan ilə yekun sülh sazişi 
imzalamaq istəməməsindən qay-
naqlanır. Aydındır ki, məsələ iki 

dövlət arasında önəmli anlaşma-
nın məhsulu kimi meydana çıx-
malıdır. Bu anlaşma olmayacaq-
sa, deməli, yekun sülh sazişi də 
olmayacaqdır. Əlbəttə, Ermənis-
tanın mövqeyindən asılı olmaya-
raq, Azərbaycan öz maraqlarının 
təminatı istiqamətində bütün zəruri 
addımları atacaqdır.

Bu yerdə Prezident İlham 
 Əliyevin Münxendə yerli televizi-
ya kanallarımıza müsahibəsində 
mövzu ilə bağlı səsləndirdiyi bir 
fikrini də diqqətə çatdırmağı va-
cib sayırıq. Dövlətimizin başçısı 
bildirmişdir: “Amma ilkin təəssü-
ratımız belədir ki, həm Avropada, 
həm Amerikada bizim bu təklifimiz 
məntiqli hesab olunur. Bu, hər iki 

ölkə arasındakı əlaqələrin normal-
laşmasında da, əlbəttə ki, önəmli 
amildir. Çünki biz sərhədlərin de-
limitasiyası haqqında danışırıq-
sa, nəzarət-buraxılış məntəqələri 
olmadan bu, mümkün deyil. Biz 
kommunikasiyaların açılması 
haqqında danışırıqsa, əlbəttə ki, 
həm əngəzur dəhlizinin hər iki 
başında, eyni zamanda, açın 
rayonu ilə Ermənistan arasın-
dakı sərhəddə nəzarət-buraxılış 
məntəqələri yaradılmalıdır. Bu 
gün Dövlət katibi Blinkenin iştira-
kı ilə keçirilən görüşdə mən bunu 
rəsmən təklif kimi irəli sürdüm. 
Ermənistan tərəfindən cavab göz-
ləyəcəyik”.

Bəli, Ermənistan danışıqlar 
prosesində kontruktivlik göstərmir, 
ölkənin sülhə yaxınlaşmaq niyyəti 
yoxdur. Paşinyan masa arxasında 
bir söz deyir, ona təklif edilənlərlə 
razılaşdığını göstərir, sonra hansı-
sa mistik qüvvə Nikolu mövqeyin-
dən daşındırır. Beləcə, erməni baş 
nazir özünün qeyri-ciddi siyasətçi 
obrazındakı mənfi rəng çalarları 
dərinləşdirir. Qətiyyətlə deyə bilə-
rik ki, qarşılıqlı sərhəd məntəqələ-
rinin yaradılmasından imtina bu 
dərinliyi bir qədər də artıracaq. Hər 
bir halda perspektiv İrəvan üçün 
müsbət heç nə vəd etmir. Əksinə, 
onu növbəti iflasa doğru aparır.  

Se mur Ə V
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Ermənistan nəzarət-buraxılıș məntəqəsinin 
yaradılmasını istəmir... Niyə?

SİYASƏT
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Məğlub Ermənistanın siyasi hakimiyyətinin başbilənlərinin, o 
cümlədən də baş nazir Nikol Paşinyanın saxtakarlığa əl atması, 
faktları, proseslərin mahiyyətini təhrif etməsi, yalanları ilə daxili 
auditoriyanı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq cəhdləri, bir 
növ, ənənə halını alıb.

Erməni tərəfi həyasızcasına 
aksiyaların Azərbaycanın siyasi 
hakimiyyəti tərəfindən dəstək-
ləndiyi, yolun blokadaya alındı-
ğı və bölgədə yaşayan erməni 
əhalisinin humanitar böhran ya-
şadığını iddia edir. Reallıq bu-
dur ki, qarşı tərəfin səsləndirdiyi 
iddiaların heç bir əsası yoxdur. 
Bu aksiyalar ermənilərin Rusiya 
sülhməramlı kontingentinin mü-
vəqqəti xidmət apardığı Azər-
baycan ərazilərində yerləşən 
faydalı qazıntı yataqlarının qey-
ri-qanuni istismarı, sərvətlərimi-
zin talanması, ekologiyaya ziyan 
vurulması ilə əlaqədar keçirilir. 
Aksiya iştirakçıları vətəndaş 
mövqeyi ortaya qoyaraq qey-
ri-qanuni fəaliyyətlərin dayandı-
rılmasını tələb edirlər. Onların 
tələbi budur ki, Azərbaycanın 
müvafiq qurumlarına ermənilərin 
qeyri-qanuni şəkildə istismar et-
dikləri faydalı qazıntı yataqların-
da monitorinqlər aparmalarına 
şərait yaradılmalıdır. Hələlik belə 
bir imkan yaradılmayıb və buna 
görə də ekofəallar gecə-gündüz 
fasilə vermədən aksiyalarını da-
vam etdirirlər. 

Xarici işlər naziri Ceyhun 
Bayramov jurnalistlərə açıqla-
masında deyib ki, rəsmi İrəvan 
Azərbaycan-Ermənistan şərti 
sərhədində nəzarət-buraxılış 
məntəqələrinin qurulması ilə 
bağlı təklifi məqbul hesab et-
məyib. Nazirin sözlərinə görə, 
Ermənistan danışıqlardan ya-
yınır və verilən təklifə heç bir 
izah vermədən imtina edir: “Son 
iki ildə açın yolu ətrafında çox 
böyük qanun pozuntuları baş ve-
rib. Yoldan qanunsuz istifadələr 
var idi. Bununla bağlı dəfələrlə 
beynəlxalq təşkilatlara məlu-
mat verilib, ölkəmizdə fəaliyyət 
göstərən diplomatik korpus nü-
mayəndələri üçün brifinqlər keçi-
rilib. Burada müxtəlif istiqamətlər 
üzrə yüzlərlə fakt var idi. Təbii ki, 
bu da Azərbaycan cəmiyyətinin 
haqlı narazılığına səbəb olmuş-
du. Eyni zamanda, dekabrda 
başlamış etirazların səbəbi də 
məhz açın yolundan qanunsuz 
məqsədlərlə istifadə ilə bağlı idi”.

Nazir bildirib ki, məsələnin 
həlli üçün bəlli çağırışlar var: 
“Həll yollarından biri kimi Pre-
zident Münxen Təhlükəsizlik 

Konfransında Ermənistanın baş 
naziri ilə görüşdə, daha sonra 
panel müzakirəsi zamanı Er-
mənistan-Azərbaycan şərti sər-
hədində sərhəd-buraxılış keçid 
məntəqələrinin qurulmasını təklif 
etmişdi. Bu, yolda şəffaflığı tə-
min edə bilər. Çünki hər kəs bilir 
ki, üçtərəfli bəyanatda nə yazılıb, 
tərəflərin öhdəliyi nədən ibarət-
dir. Ancaq şəffaflığın olmaması 
ciddi problem və suallar doğurur. 
Bu təklif işçi qaydada müzakirə 
ediləndə də beynəlxalq tərəfdaş-
lardan təklifin sağlam olduğunu 
eşidirik. akin Ermənistanın xa-
rici işlər naziri bu təklifə istinad 
edərək heç bir izah vermədən 
ölkəsi üçün məqbul olmadığı-
nı açıqladı. Hesab edirik ki, bu 
açıqlama Ermənistanın üçtərəfli 
bəyanatla bağlı öhdəliyini yerinə 
yetirməkdə maraqlı olmadığı 
mənasına gəlir. açın yolunda 
hansısa gərginliyin olmama-
sı üçün verilən təklifdən imtina 
edir. Ermənistan manipulyasiya-
larla məşğul olmaq, beynəlxalq 
aləmdə çaşdırıcı məlumatların 
verilməsi ilə yanlış təsəvvür ya-
ratmaq və lazımsız gərginlik ya-
ratmaqda maraqlıdır”.

Son hadisələr açın yolun-
da şəffaflığın təmin olunmasının 
zəruriliyini bütün ciddiliyi ilə gün-
dəmə gətirib. “Azərbaycan tərəfi 
dəfələrlə bəyan edib ki, açın 
yolundan istifadə qanuni və şəf-
faf olmalıdır və yoldan sui-istifa-
də hallarına yol verilməməlidir. 
Bu səylərin tərkib hissəsi kimi, 
Azərbaycan açın yolunun baş-
lanğıcında sərhəd nəzarət keçid 
məntəqəsi yaradılması barədə 
təkliflə çıxış edib. Bu təklif Azər-
baycanla Ermənistan arasın-
da postmünaqişə normallaşma 
prosesi çərçivəsində açın yolu 
üzrə şəffaf mexanizm və etimad 
quruculuğu tədbiri kimi bey-
nəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən də 
müsbət qarşılanıb. akin Ermə-
nistanın bu təklifdən heç bir əsas 
gətirmədən imtina etməsi Ermə-
nistanın açın yolunda şəffaflıq-
da maraqlı olmadığını və sui-is-
tifadə hallarını davam etdirmək 
niyyətinin göstəricisidir”, - deyə 
Azərbaycan XİN-in bəyanatında 
qeyd edilib.

Dünən gün ərzində Rusi-
ya sülhməramlılarına və Bey-
nəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə 
məxsus, ümumilikdə, 60-dan 
çox humanitar təyinatlı avtomo-
bilin keçidinə şərait yaradılıb. 
Ekoaksiyanın 77-ci günündə 
nəqliyyat vasitələrinin ərazidən 
heç bir maneə olmadan hərəkət 
etmələri bir daha aksiyanın mə-
ramının dinc olduğunu nümayiş 
etdirir. Azərbaycanlı ekofəallar 
etirazların ilk günündən huma-
nist prinsiplərə sadiqdirlər. Heç 
də siyasi xarakter daşımayan bu 
aksiya Qarabağ ərazisində fay-
dalı qazıntı yataqlarının istisma-
rına qarşıdır.

Rizvan İ RƏ O U,  
“Xalq qəzeti”

Diqqət! Molla rejimi 
sonuncu dayanacağa çatır

İrandakı fars-şovinist, klerikal hakimiyyət üçün sonun başlanğıcının 
siqnalları eşidilməkdədir. Dünyanın siyasi səhnəsinin bütün platformalarında 
oyundankənar vəziyyətə düşmüş, təklənmiş və tükənmiş rejimin rəngini və 
idarəetmə üsulunu dəyişməkdən savayı seçimi qalmayıb.

“2023-cü il yanvarın 27-də Azərbay-
canın İrandakı səfirliyinə edilən silahlı 
hücum zamanı İran polisinin hadisəyə 
müdaxilə etməməsi onun əvvəlcədən 
planlaşdırıldığını ehtimal etməyə əsas 
verir”. Bu barədə açıqlama yayan Azər-
baycanın Xarici İşlər Nazirliyi bir nəfərin 
öldüyü, iki nəfərin yaralandığı hücumu 
terror aktı kimi qiymətləndirdi. Tehran 
isə hadisənin şəxsi motivlər səbəbindən 
baş verdiyini bildirdi. “Səfriliyin qarşısın-
da dayanan diplomatik polis silahlı olsa 
da, hadisəyə müdaxilə etməyib. Rəsmi 
Bakı İrandan bununla bağlı izahat istəsə 
də, hələ cavab almayıb”. Azərbaycan 
XİN-in bu müraciət-sorğusundan sonra 
da molla rejimi, heç nə olmayıbmış kimi 
davrandı.         

Məlum terror aktının törədilməsin-
dən bir ay keçir. Qanlı olayın istintaqını 
İran özü aparır. Rəsmi Bakı bu cinayətin 
hərtərəfli araşdırılacağına, cinayətkarla-
rın layiqli cəzalarını alacaqlarına ümid-
var olduğunu bildirmiş, istintaqın şəf-
faflığının vacibliyini vurğulamışdı. İran 
Prezidenti deyilənlərin mütləq nəzərə 
alınacağını vurğulasa da, ötən bir ayda 
istintaqın gedişi ilə bağlı Azərbaycan 
tərəfinə heç bir məlumat verilməyib. 

Ayətullalar terroru  
malalamağa çalı ırlar

Tehranın susqun davranışının əsl 
səbəbləri, eləcə də İran-Azərbaycan 
münasibətləri barədə “BBC fars”ın te-
leaparıcısı Məcid Əfşarinin BBC-nin 
Azərbaycan redaksiyasına verdiyi mü-
sahibəsindən qısa fraqmentə diqqət ye-
tirək: “İran hakimiyyəti Azərbaycanın bu 
hücuma reaksiyasından açıq-aşkar na-
razıdır. Onlar ümid edirdilər ki, özlərinin 
dediyi kimi, hücum edənin səfirliklə şəxsi 
məsələsinin olmasına dair izahatları ki-
fayət edəcək. Amma vəziyyətin gərgin-
ləşməsi, Bakının səfirliyin əməkdaşları-
nı təxliyə etməsi Tehranı xeyli pərt edib. 

Eyni zamanda, İran hakimiyyəti qəribə 
şəkildə sükutu qoruyur. Hətta, Azərbay-
canın İrana casusluq etdiyi onlarca şəx-
si həbs etməsi barədə danışmırlar. Belə 
görünür, onlar zamanla gərginliyin aza-
lacağına və problemin diplomatik yolla 
həllinə ümid bəsləyirlər”. Yəni, Tehran 
qanlı terror cinayətini “məişət qanqara-
çılığı” ilə malalamaq istəyir.          

Molla rejiminin susqunluğunun di-
gər səbəbi kimi göstərilə biləcək “alibi” 
bizə məlumdur: rejiminin başı ölkədaxili 
çaxnaşmaları yatırmağa, azadlıq “gü-
nahkarlarını” asmağa qarışıb. Onsuz 
da, Tehran rejiminin terrorun araşdırıl-
ması barədə məlumatının səhihliyinə, 
eləcə də istintaqın sonunda qazilərin 
hökmü-fitvasının ədalətli olacağına in-
didən ciddi şübhələr yaranıb. Həm də 
molla rejiminin gündəmində bundan 
daha önəmli məsələ əhalinin etirazlarını 
zorla yatırmaq və meydanlarda quraş-
dırılan dar ağaclarını boş saxlamamaq-
dır. Kənarda terror təşkilatlarını maliy-
yələşdirən yaşıl monarxistlərin SEPAH 
kimi xüsusi xidmət orqanları isə daxil-
də “agent, casus, düşmən” axtarmaqla 
məşğuldurlar. 

tirazçılar e am e ilir
İran xalqının etirazı isə səngimək 

bilmir. Hakimiyyətdən narazılığını açıq 
bildirən əhali “Diktatora ölüm ”, “SE-
PAH-çıya ölüm ”, “Bəsiciyə ölüm ”, 
“Qəddar Xameneyiyə ölüm ” şüarları 
səsləndirirlər. Son bir həftənin üsyan 
xronologiyasına diqqət yetirək: İranlı şa-
girdlər Xomeyni və Xameneyinin şəkil-
ləri olan bayraqları yandırıblar  məktəbli 
qız Xameneyinin şəklini tapdalayıb  
Tehranın mərkəzindəki Himmət küçə-
sində etirazçılar Xameneyinin əleyhinə 
şüarlar yazılmış poster asıblar  Xomey-
ni və Xameneyinin şəkillərinin olduğu 
baner etirazçılar tərəfindən yararsız 
hala salınıb.

Göründüyü kimi, Tehranda bardaş 
qurub oturmuş fars kriminal rejimi dün-
ya birliyində, dövlətlərarası münasi-
bətlərdə nə özünə yer tuta bildi, nə də 
böyük güclərin dialoqunda söz sahibi 
olmağı bacardı. Hazırda həmin gücləri 
və beynəlxalq təşkilatları narahat edən 
odur ki, molla rejimi son nəfəsində bu 
boşluğu nüvə şantajı ilə doldurmağa 
çalışır. Bu aspektdən yanaşanda İranın 
Şimali Koreya rejiminin yolu ilə getdi-
yini söyləmək olar. Amma bu yol İran 
xalqına yaxşı heç nə vəd etmir. Klerikal 
hakimiyyətin özünün yaratdığı və giro-
vuna çevrildiyi reallıq ondan ibarətdir ki, 
məkrli və maskalı “yaşıl siyasəti” ilə bu 
rejim özünə çoxlu düşmən qazanmış və 
hazırda küncə sıxılmış vəziyyətdədir. 
Fəqət, sivil dünya kimi, bu ölkənin əha-
lisi də İranda təkamül yolu ilə dəyişiklik-
lərin baş verməsini arzulayır. 

C mə x tbələrin ə  
səslənən yalanlar

İndi məlum olur ki, “kütləvi qırğın va-
sitəsi sayılan atom silahının haram ol-
duğunu, ölkəsinin buna can atmadığını” 
iddia edən İranın Ali dini lideri Xamene-
yi, onun fars-molla rejimi dünyanı aldat-
maqla məşğul imiş. İslamın müqəddəs 
günündə cümə xütbələrində belə yalan-
lardan dünyanın üzünə bol-bol üfürən 
antiislam rejimi atom bombasını əldə 
edən kimi onu birinci hansı hədəfə 
tuşlayacağını artıq açıq şəkildə bəyan 
edir. Məhz bu səbəbdən İsraildə baş 
nazir postuna qayıdan, sağ-mərkəzçi 
qüvvələrin lideri Benyamin Netanya-
hu Tehrana nüvə silahını əldə etməyə 
imkan verməyəcəklərini, bundan ötrü 
xüsusi plan hazırladıqlarını deyib. Özü-
nün nüvə obyektlərinin şəffaflığını təmin 
etməklə bağlı götürdüyü beynəlxalq öh-
dəliklərə əməl etməyən, bu sahə üzrə 
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqdan 
boyun qaçıran İranın qapalı molla rejimi 
XX  yüzillikdə dövləti orta əsrlər təfəkkü-
rü ilə idarə edir. 

Cənub qonşumuzun nüvə proqra-
mından könüllü şəkildə imtina edəcə-
yinə inanmaq çətindir. Bəs, onda molla 
rejimi özünün vurduğu “qordi düyünü”nü 

necə açacaq  Bəlkə, ölüm təhlükəsi ilə 
üzləşən xəstə cərrah masasına məcbu-
ri uzadıldığı kimi, Tehranı da danışıqlar, 
dialoq yolu ilə durdurmaq mümkün ol-

mayanda skalperin müdaxiləsinə ehti-
yac yaranacaq  

mran Ə RXAN ,  
“Xalq qəzeti”

Ekoaksiyanın gündəliyi

Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində terrorun bir ayı və İranın iflas perspektivi

Elşən MƏ İDOV,  
politoloq

- Azərbaycan tərəfinin Er-
mənistana və Qarabağdakı 
separatçılara bir neçə tələ-
bi var. Bu tələblər içərisində 

açın-Xankəndi yolunda nə-
zarət-buraxılış məntəqələrinin 
qurulması, təbii sərvətlərimizin 
talanmasının qarşısının alın-
ması, Qarbağda qalmış erməni 
silahlılarının ərazini tamamilə 
tərk etməsi, qondarma mü-
dafiə ordusunun buraxılması, 

əngəzur dəhlizinin açılması 
da var. akin Azərbaycanın 
haqlı tələblərinə hələ də etina-
sızlıq göstərilir. Əlbəttə ki, bu 
halda belə Azərbaycan öz stra-
teji yanaşmasını və tələblərini 
dəyişdirmək fikrində deyil. Bu 
da onu deməyə əsas verir ki, 
tələblər yerinə yetirilənədək 
ekofəallar aksiyalarını davam 
etdirəcəklər. 

Ermənilər yaranmış vəziy-
yəti yolun “blokada”da olması 
və Qarabağda yaşayan ermə-
nilərin humanitar böhran yaşa-
ması kimi təqdim edirlər. Guya, 
Azərbaycan hökuməti orada 
yaşayan erməniləri deportasi-
ya etmək istəyir. Reallığa bax-
dıqda isə yol blokadada deyil 
və humanitar yüklər üçün açıq-
dır. Deportasiya məsələsinə 
gəldikdə isə, cənab Preziden-
timiz dəfələrlə bəyan edib ki, 
Qarbağda yaşayan ermənilər 
Azərbaycan vətəndaşlarıdır. 
Onlar Azərbaycan vətəndaş-
lığını qəbul edib təhlükəsiz 
şəraitdə və yüksək səviyyədə 
yaşaya bilərlər.

Digər tərəfdən, üçtərəfli 
Bəyanatın prinsiplərinə zidd 
mövqe nümayiş etdirən Er-
mənistan digər havadarlarını 
məsələyə qatmaqla danı-
şıqlar prosesindən yayınır. 

Ermənistan hakimiyyətinin 
bugünkü siyasəti yalan danış-
maqla beynəlxalq ictimaiyyəti 
çaşdırmaqdır. Nikol Paşinyan 
hökuməti prosesin əvvəlində 
Azərbaycan-Rusiya gərginliyini 
yaratmaq üçün cizgilər ortaya 
qoysa da, Azərbaycan tərəfinin 
siyasi iradəsi göstərdi ki, əs-
lində, Ermənistan Rusiyadan 
üz döndərib. KTMT məsələsi, 
Ermənistanda yerləşən 102-ci 
hərbi baza qarşısındakı mi-
tinqlər, Paşinyan və digərləri-
nin Rusiya əleyhinə çıxışları 
açıq göstərir ki, Ermənistan 
Rusiya ilə əlaqələrini pozmaq, 
Fransa kimi müttəfiqlər axtarı-
şındadır. Bu proses başlayıb. 
Çünki Rusiya hazırda tarixdə 
görünməmiş səviyyədə repu-
tasiyasını itirib. Bu isə fürsətcil 
Ermənistanın başqa müttə-
fiqlər axtarışına gətirib çıxarıb. 

Düzdür, aksiyaçılar müəy-
yən mənada uğur əldə ediblər. 
Buna Ruben Vardanyanın qon-
darma dövlət naziri postundan 
getməsi, aksiya müddətində 
təbii sərvətlərimizin talan edil-
məsinin qarşısının alınması 
misal ola bilər. akin iş bunun-
la bitmir. Qarşıda hələ ərazilə-
rimizin monitorinqləri var. Bu 
monitorinqlərdən sonra vurul-
muş ziyan hesablanacaq və 
Ermənistan tərəfi kompensa-
siya ödəyəcək. Ermənistanın 
qeyri-konstruktiv siyasəti, ilk 
növbədə, özünə ziyandır.

Laçın yolu: Humanitar  
dəhliz, yoxsa oğru qapısı?!

Ekspert rəyi
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İranda bu il 21 Fevral Beynəlxalq Ana Dili Günü münasibətilə 4 mərkəzi saytda 
3 yazı yerləşdirilib. “Tasnim” saytında “Ana dili və milli dil” adlı yazı adından 
göründüyü kimi, milli dilin əhəmiyyəti və ana dilinin ikinci dərəcəli olması 

haqqındadır. Yazıda İranda milli-etnik münasibətlər sahəsində mövcud olan bir 
sıra maraqlı faktlara və proseslərə toxunulub.

 Hər şeydən əvvəl, İranda milli-etnik 
münasibətlərdə dil amilinin əhəmiyyətinin 
artdığı və gənc nəsli qayğılandırdığı yazı-
da önə çəkilib. Sayt qeyd edib ki, milli-et-
nik bölgələrdə ağsaqqalların, mədəniyyət 
adamlarının bu məsələyə fərqli baxışları 
var. Məsələn, Azərbaycanın bölgələrində 
“Şəhriyar kimi şairlər və ya professor alə 
Amuzqar kimi professor” lar üçün ana dili 
problemi yoxdur.

Məsələ ilə bağlı danışan professor 
isə saytın bu mülahizəsini təsdiqləyərək 
deyir: “Azərbaycan elitası ömrünü, vaxtı-
nı, həyatının uzun illərini fars dili və ədə-
biyyatına, bu dilin genişlənməsinə sərf 
etmişdir. Bu ağsaqqallar arasında doktor 
Həsən Givi, doktor Movəhhəd, Məhəm-
məd Əmin Riyahi, Manuçöhr Murtəzəvi 
və başqaqlarını qeyd etmək olar”. Sayta 
müsahibə verən professor davam edərək 

deyir: “Əvvəllər də belə olub. Nizami 
Gəncəvi, Şəhriyar və fars poeziyasının 
sütunları olan digər böyük şairlərin də 
ana dili azəri dili olub”.

Burada doktor, necə deyərlər, çaşıb 
sözün düzünü deyib. Yəni, Nizami Gən-
cəvinin də ana dilinin Şəhriyar kimi, Azər-
baycan dili olduğunu vurğulayıb. Faktiki 
vəziyyəti düzgün təsvir edən professor 
milli-etnik münasibətlərdə artan gərginliyi 

xarici dövlətlərin, kənar qüvvələrin İrana 
qarşı ideoloji mübarizəsi ilə izah etməyə 
çalışır.

Sayt izləyicilərinə fars dili ilə bağlı 
keçən il (9 fevral 2022-ci il) öz səhifə-
sində yerləşdirdiyi digər yazını oxumağı 
təklif edir. Həmin yazı “Fars dilini sevən 
azərilər” adlanır. “Belə azərilər”in sırasın-
da yenidən Şəhriyarın, alə Amuzqarın, 
dr Movəhhədin adı çəkilir. Onların fars 

dili “sevgi”lərini təsdiqləyən sözlər də nü-
munə kimi verilir.

.Amuzqar deyib: “Mən azərbaycanlı 
olsam da, fars dilinin qeyrətini çəkirəm”. 
Qədim fars dilini də bildiyini nümayiş et-
dirən alə xanım qədim farslardan əc-
dadları kimi danışır, Firdovsi ilə fəxr et-
diyini vurğulayır. Bu fars dili “aşiqi” olan 
türk xanım “evdə-eşikdə istədiyi vaxt 
türkcə danışdığını, Azərbaycan musiqisi-
ni və mahnılarını dinlədiyini”, xala-xətrin 
qalmasın, qeyd edir.

Xatırladaq ki, alə xanım İranda Ni-
zami Gəncəvi günlərində çıxış edərkən 
lovğalıqla deyirdi ki, Bakıda oxuduğu za-
man onun hüzurunda heç kim Nizaminin 
türk olduğunu deməyə cəsarət etməyib. 
Onun çıxışının məğzini Nizaminin türk 
olmaması, yalnız farsca yazmasını əsas-
landırmaq təşkil edirdi. Fəxrlə vurğulayır-
dı ki, bizim bir dilimiz var, o da fars dilidir.

Doktor Məhəmməd Əli Movəhhədi 
fars dilini o qədər sevir ki, fars olmadığını 
unudaraq ən panfarsistin absurd fikrini 
təkrar edir. O iftixarla deyir: “Fars dili heç 
bir konkret xalqın dili deyil, bütün İran 
xalqlarının dilidir”. Belə mövqe sərgiləyən 
doktor azərbaycanlıların fars dili və mə-
dəniyyətinə xidmət etməsi ilə fəxr etdiyini 
bildirir: “Fars dilinin əsaslarının möhkəm-
lənməsində Azərbaycanın töhfəsi İranın 
heç bir yerindən az deyil. nutmayın 
ki, fars dilinin qrammatikasını yazan və 
mədəniyyətini yaradanların qabaqcılları 
Azərbaycandan idilər”.

Saytda həmin gün yerləşdirilən ikinci 
yazı Əfqanıstanda fars dilinin İranı qane 
etməyən vəziyyətinə həsr olunub. Qeyd 
edilir ki, Əfqanıstanda əhalinin yarıdan 
çoxu farsca danışır, halbuki farsca danı-
şan taciklər (23 faiz) və xəzərlər (10 faiz) 
əhalinin cəmi 33 faizini təşkil edir.

Müəllif İranda son 100 ildə qeyri-fars 
dillərə qarşı hər cür məhvetmə siyasəti 
yeritdiyini, sanki, unudaraq, Əfqanıstan-
da ikinci dövlət dili olan “dəri dilini” “fars 
dili” adlandıraraq onun rəsmi dil kimi 
mövqeyinin zəiflədilməsindən bərk nara-
hatlıq keçirir.

“İsna” saytında yerləşdirilən yazı-
da dilçi və tərcüməçi xanımın yerli və 
məhəlli dillərin vəziyyəti haqqında fikirləri 
yer alır və guya, yerli-etnik dillərə rəğ-
bət ifadə edilir. Yazının sonunda ailələrə 
məsləhət görülür ki, evdə-eşikdə öz dillə-
rindən hərtərəfli şəkildə – quruluş, vurğu 
və leksika baxımından geniş və düzgün 
istifadə etsinlər .

Göstərilən yazılarda İranda milli-etnik 
münasibətlərdə ana dilinin əsas yerlər-
dən birini tutduğu etiraf olunub və həmin 
məsələdə yaşlı və gənc nəsillər arasında 
ciddi ziddiyyətin olduğu öz əksini tapıb. 
Qeyri-fars xalqların yaşlı yaradıcı, intel-
lektual nəsli etnik-milli kimliksiz bir küt-
lə, digər millətin mədəniyyətinə xidmət 
etməklə fəxr edən bir qrup kimi təqdim 
edilir.

akin nədənsə, nəzərdən keçirilən 
yazılarda İranın azərbaycanlılardan 
başqa, digər etnoslarının – kürd, bəluc, 
ərəb və s. nümayəndələrinin adları qeyd 
edilmir. Yaşlı türk nəslin belə öz milli 
varlığına xain mövqe tutması adama bir 

qədər təsəlli verir. Çünki onlar o qədər 
də çox deyil. Onların tədricən sıradan 
çıxması milli kimlik uğrunda daha qəti 
mövqe sərgiləyən türk gəncliyinin qar-
şısındakı satqınlıq maneəsinin aradan 
çıxacağı anlamına gəlir.

Yazıların heç birində Əsas Qanu-
nun məlum 15-ci maddəsi, onun yerinə 
yetirilməməsi haqqında heç nə deyilmir. 
Etnik birliklərə öz dillərini ailə-məişət 
səviyyəsində qorumağı məsləhət görən 
yazı müllifləri, müsahibə verənlər İslam 
rejiminin 44 il ərzində qeyri-fars xalqları 
qarşısında ən bəsit öhdəliyi yerinə yetir-
mədiyini qeyd etmirlər. Beynəlxalq Ana 
Dili Günün əsas tələbi milli azlıqların 
dillərinin qorunması olsa da, həmin gün 
İranda bu barədə bir kəlmə də danışma-
ğa lüzum olmayıb. İran mediasında Əsas 
qanunun etnik azlıqlar üçün nəzərdə tut-
duğu yarımçıq etnik-milli hüququn, nə-
hayət, yerinə yetirilməməsinin üstündən 
də sükutla keçilib.

 Əksinə, İranda fars dili ilə digər dil-
lər arasında gərginləşməkdə olan mü-
nasibətləri xarici qüvvələrin fəaliyyəti ilə 
bağlayırlar. Təəssüf ki, fars millətçiləri 
hələlik Cənubi Azərbaycanın intellektual 
elitasının yaşlı hissəsinin bir qrupunu öz 
hakim, zorakı assimilyasiya siyasətinin 
dəstəkçisi və deməli, şəriki hesab etdiyini 
fəxarətlə vurğulayır.

Göründüyü kimi, İran rejimi bütün 
sahələrdə olduğu kimi, milli münasibətlər 
sahəsində ziddiyyətləri də mövcud siyasi 
sistem çərçivəsində həll etməyə qadir ol-
madığından, onu xarici qüvvələrin İrana 
və hətta fars dilinə qarşı mübarizəsinin 
tərkib hissəsi kimi qələmə verir.

Vidadi MUS A AYEV,  
AMEA ərqşünaslıq İnstitutunun 

şöbə müdiri, professor

Tümən dəyərini hər gün itirir
1990-cı ilin əvvəllərində sərhəd açılanda özümüzü o taya verdik. Azərbaycanda 

pulun dəyəri elə də ölməmişdi. Bir rubla 10 tümən verirdilər. Üstündən cəmi bir 
il ötdü–vəziyyət dəyişdi, indi bir tümən 10 rubla bərabər idi. Bu gün isə İranda, 
güneylilər demiş, tümənin ata-anası ölüb ağlayanı yox. İslam Respublikasında  
1 dollar 50 min tümənə xırdalanır, tezliklə həmin rəqəmin 60 mini ötəcəyi gözlənilir. 

Bəs nə oldu islam respublikasının 
dünyaya car çəkdiyi möhtəşəm nailiyyət-
lərə, göz dəydimi  Xeyr, əslində, bir atım-
lıq barıtı var idi, onu da xərclədilər. 

İranın informasiya agentliyinin yaydı-
ğı hesabata görə, ölkədə bir yandan xə-
bərlərin yaratdığı vahimə, digər tərəfdən, 
hökumətin yarıtmaz siyasəti nəticəsində 
pul kisələri elə şişib ki, maaş almağa 
daha irisini götürməli olurlar. Məsələn, 
ötən əsrin 90-cı illərində 20 min tümən 
pensiya alanın gözü ayağının altını seç-
mirdi. Yəni, bu pul 200 min rubla bərabər 
idi ki, onunla bazarı əməlli-başlı silib-sü-
pürmək olardı. İndi qocalar çox şəstlə 
getdikləri bu obyektlərə yaxın düşmürlər. 
Bu pula heç bazarın kənarından da ötə 
bilməzlər. 

Bilirsinizmi ki, on il ərzində minimum 
əməkhaqqı real dəyərini yarıya qədər iti-
rib, son günlərdə isə 110 dollara düşüb  
Bu rəqəm dünyada ən aşağı minimum 
əmək haqlarından sayılır. Həmin göstə-
rici ilə İran dünyanın ən yoxsul və ən az 
inkişaf etmiş ölkələrinin siyahısındadır.

Xatırladaq ki, İslam Respubliksı 
2022-ci ildə işçilər üçün minimum əmək 

haqqını 4 milyon 180 min tümən həddin-
də müəyyənlədirmişdi. Əksəriyyətin 5–6 
milyon tümən maaş aldığı ölkədə 1 ABŞ 
dolları ötən il 39 min tümən idi, 2023-cü 
ilin birinci ayından sonra 46 min tümənə 
çatmışdı.

Onu da deyək ki, 2010-cu ilin əvvə-
lində minimum əməkhaqqı 330 minə 
qalxmışdı. Qara bazarda 1 dolların orta 
qiyməti 1357 tümən idi. Bu o deməkdir 
ki, 2010-cu ildən günümüzədək minimum 
əməkhaqqı rəqəm hesabı ilə 13 dəfə ar-
tıb, milli pul isə dəyərini 28 dəfədən çox 
itirib.

Bazarda valyutanın bahalaşması, 
istər-istəməz, dolanışığa da birbaşa təsir 
edir. Ötən il hökumət əsas mallara dövlət 
valyutası məzənnəsi verməklə qiymət-
lərin artımını inflyasiya təsirlərindən qo-
rumağa çalışıb. 13-cü hökumətdə əsas 
malların valyuta subsidiyası götürülüb. 
Əsas malların idxalı üçün lazım olan val-
yuta sərbəst bazar qiymətlərinə yaxın sa-
tılır. Bunun köməyi olacaqmı
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İranda beş aydan bəri davam edən etirazlar son günlərdə bir qədər səngimiş 
olsa da, bir neçə gündür ki, yenidən canlanıb və bir çox şəhəri əhatə edib. 
Əgər əvvəllər etiraz aksiyaları əsasən hicab azadlığı, qadın haqları ilə bağlı 
keçirilirdisə, son günlər buna ölkədə artmaqda olan işsizlik, ailə böhranları, 
sosial-məişət çətinlikləri də əlavə olunub. 44 il ərzində insanlara zülm edilməsi 
rejimdən narazılıqları son həddə çatdırıb. İnsanlar artıq bu qəddar rejimə qarşı 
küçələrə çıxaraq “Ya azadlıq, ya ölüm” şüarları səsləndirirlər.

İranda etirazlar  
yenidən baș qaldırıb  

Gunaz.TV-nin məlumatına görə, 
fevralın 24-də günorta saatlarında 
İranın Sistan və Bəlucistan əyalətinin 
mərkəzi ahidan şəhərində geniş eti-
raz aksiyası keçirilib. Cümə namazın-
dan sonra baş tutan aksiyanı dağıtmaq 
üçün Məkki məscidi ətrafına çoxlu say-
da xüsusi təyinatlı qüvvələr cəlb edilib.

Bəluc fəallarının verdiyi məlumata 
görə, şəhərə zirehli texnika yeridilib, ət-
raf binaların damına onlarla snayperçi 

yerləşdirilib. Bununla yanaşı əyalətin 
Rask şəhərində də nümayişlər keçirilib 
və hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiri-
lib. Onlarla bəluç etirazçının həbs edil-
diyi, bəzilərinin döyüldükləri üçün ağır 
yaralar aldığı bildirilir.

Bununla yanaşı, İranın türkmənlərin 
yığcam yaşadıqları Gülüstan əyalətinin 
Qalikeş şəhərində də etiraz aksiyası 
keçirilib. Fevralın 24-də günortadan 
sonra keçirilən nümayişdə hökumət 
əleyhinə şüarlar səsləndirilib. Nüma-
yişçilər Sistan və Bəlucistan əyalətində 
etirazçılara qarşı repressiyaları pislə-
yib, onlara dəstək ifadə ediblər.

Ölkədə hökumət qüvvələri tərəfin-
dən etiraz aksiyalarında iştirak edən-
lərin axtarılıb tapılması və həbsə alın-
ması istiqamətində də təzyiqlər davam 
etməkdədir. Bugünlərdə Güney Azər-
baycanın Ərdəbil şəhərində yaşayan, 
GünazTV-nin təsisçisi, ABŞ-da müha-
cirətdə olan siyasi fəal Əhməd Obalının 
bacısı oğlu, GünazTV-nin Bakı ofisinin 
rəhbəri Araz Obalının qardaşı Məhəm-
məd Yusifi həbs edilib.

Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, 
fevralın 20-də səhər Ərdəbil polis 
idarəsinin əməkdaşları onun yaşadığı 
mənzilə gedib Yusifinin idarəyə gəl-
məsini tələb ediblər. Məhəmməd Yusifi 
polis bölməsinə gedəndə isə Ərdəbil 
məhkəməsinə aparılıb və barəsində 
həbs qərarı verilib. Bundan sonra onu 
avtobusla Tehrana göndəriblər.

Məhəmməd Yusifi gecə saatların-

da ailəsinə Tehranın Evin zindanına 
aparıldığı barədə məlumat verib. Onun 
hakimiyyətə qarşı təbliğatda ittiham 
edildiyi bildirilir. Məhəmməd Yusifinin 
həbsinin GünazTV və Əhməd Obalının 
fəaliyyəti ilə bağlı olduğu və bundan 
Obalıya qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifa-
də edildiyi ehtimal olunur.

Bundan əlavə, İrana qarşı bey-
nəlxalq təzyiqlər də artmaqdadır. Ru-
siyanın kraynaya qarşı müharibəsinin 

birinci ildönümündə ABŞ İrana yeni 
sanksiyalar tətbiq edib. ABŞ Ticarət 
Departamenti Rusiyaya İran istehsalı 
olan pilotsuz uçuş aparatları verilmə-
sinin qarşısını almaq üçün İrana yeni 
ixrac məhdudiyyətləri qoyub. 

Böyük Britaniya da SEPAH-ın Qüds 
qüvvələrinin aviasiya sənayesinin beş 
rəsmisinə sanksiya tətbiq edib. Bu 
barədə fevralın 24-də Britaniya Xarici 
İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. 
Bu addım da Rusiyaya dron ixracının 
qarşısını almaq üçün atılıb.

Son vaxtlar İranın azad bazarında 
dolların qiyməti də kəskin artıb. Fev-
ralın 23-də bir dollar 52 min tüməndən 
baha satılıb. Xüsusən son bir neçə 
gündə İran pulunun sürətlə dəyərdən 
düşməsi etiraz aksiyalarının da yeni-
dən alovlanmasına səbəb olub və on-
larla şəhərdə nümayişlər keçirilməyə 
başlayıb.

Dolların qiymətinin 50 min tümən-
dən yuxarı qalxmasından sonra Tehran 
və başqa şəhərlərin bazarlarında iş 
adamları və mağaza sahiblərinin, ha-
belə istehsalçıların etiraz nümayişləri 
geniş vüsət alıb. 

Amma bir müddət əvvəl Tehran ha-
kimiyyəti iqtisadçıların dolların 50 min 
tüməni keçəcəyi barədə proqnozlarını 
təxribat adlandırmış və bunun baş ver-
məyəcəyi barədə vədlər vermişdi.

.BABA ƏR İ,   
“Xalq qəzeti”

Təbrizdə futbol 
şərhçisini ana dilində 

danışmağa qoymadılar

Güney Azərbaycanda futbol 
şərhçisi Məhəmməd Rəcəbi daha bir 
ayrı-seçkiliyə məruz qalıb. Bu dəfə 
doğma Təbrizdə yerli “Traktur”un 
Tehranın “Nəvadar” komandası 
ilə görüşündə idman müxbirinin 
Azərbaycan dilində veriliş aparmasına 
imkan verilməyib. 

Tanınmış futbol aparıcısı və 
 şərhçisi narazılığını belə ifadə edib: 
“ əlzələ ilə bağlı yaranmış acına-
caqlı şəraitə görə bir neçə kəlmə 
türkcə danışmaq istəsəm də buna 
icazə verilmədi. İndi fasilədən isti-
fadə edib sizinlə türkçə danışıram. 
Qəhrəman millətimizə demək istə-
yirəm ki, əl-ələ verib zəlzələdə dağı-
lan evlərimizi yenidən tikəcəyik”.  

“Xalq qəzeti”

Șahsevən qızı Səriyyənin narahat ruhu
Ötən əsrin 70-ci illərində “Məşəl” ansamblı bütün Azərbaycanda məşhur idi. 

Bu bədii kollektiv Güney  mühacirlərindən təşkil olunmuşdu. Rübabə, Mahrux 
və Tahirə Muradovalar, Novruz Feyzullayev, Rövşən Behcət, Ruhəngiz Musəvi və 
başqlarını dinləməkdən doymaq olmurdu. 

Təbrizdən Milli Hökumətin vaxtilə 
Bakıya  zabitlər məktəbində oxumağa 
göndərdiyi Məmməd Salmanov inqi-
labdan sonra silahını bir kənara ataraq 
müğənniliyə başlamışdı. Respublika-
nın Əməkdar artisi adına layiq görülən 
sənətçi hər çıxışında “Səriyyə dayqızı 
laylay” mahnısını mühacir insanların 
önündə göz yaşı ilə oxuyurdu. Faciə-
li taleyi kövrək bir nəğməyə dönən 
“Şahsevən qızı” ləqəbli Səriyyə Milli 
Hökumətin yolunda sonadək mübarizə 
aparmış Ərdəbil fədailərindən biri ol-
muşdu.

Sonradan Səriyyənin kimliyi ilə ət-
raflı maraqlandım. Səmərində (Ərdəbil) 
xalq azadlığının keşiyində mərdliklə 
dayanmış, öz inadçılığı ilə Məhəmməd 
Rza Pəhləvi qoşunlarını heyrətə salan 
azərbaycanlı qızın tarixçəsini öyrən-
dim. O, həyat yoldaşı Əli və Səmərin 
fədailəri düşmən önünə çıxmışdılar, 
çiyin-çiyinə səngərdən atəş açmışdılar. 

Mühasirəyə alınmışdılar, güllələri qur-
tarsa da, təslim olmaq niyyətində olma-
mışdılar. 

Xain düşmən fədailərin, eləcə də  
Səriyyənin qarşısına Quran gətirib, əl 
basıb and içmişdi ki, şərəfimizə and ol-
sun ki, sizə toxunmayacağıq. Bu, hakim 
təbəqənin yüz dəfələrlə əl atdığı hiylə 
və aldatma metodlarından biri olmuşdu. 
Az sonra Qurana basılmış əllər Səmə-
rin fədailərinin, o cümlədən Səriyyənin 
qanına batmışdı. Qəhrəman qız öl-
dürülməzdən əvvəl barmaqlarını əks- 
inqilabçıların gözünün içinə silkələyərək 
demişdi: “Bu sizin üçün hünər deyil, ta-
rix əhd-peymanı pozanları nifrətlə yad 
edəcəkdir. Azərbaycanın mərd oğulları 
mənim qanımı yerdə qoymayacaqlar”. 

Həmin söz indiyədək gəncliyin, 
azadlıq uğrunda döyüşənlərin andı-
na çevrilib. Şahsevən qızı Səriyyənin 
(1890 – 1946) məzarı bu gün də Gü-
neydə and yerlərimizdən biridir. 22 
Bəhmən (1979) inqilabından sonra bir 
qanlı rejimi digəri – molla libaslı zalım-
lar əvəzləyib. Səriyyənin ruhu hələ ki, 
narahatdır. 

Hüseyn RƏHİMZADƏ

İran rejimi milli dilləri  
“ev-eșik dili” saymaqda davam edir



Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: “1994-cü il 26 fevral ərəfəsində mən 
Milli Məclisə təklif verdim. Milli Məclis qərar qəbul etdi və Xocalı soyqırımı 
Xocalı faciəsi günü elan olundu. Bu gün bizim tariximizdə, bizim təqvimimizdə 
matəm günüdür, hüzn günüdür. Bunu biz qanunla qəbul etdik”. Milli Məclisin 
dahi şəxsiyyətin təşəbbüsü ilə qəbul edilmiş qərarından sonra ali qanunverici 
orqanımız 1995-ci il fevralın 24-də dünya parlamentlərinə və beynəlxalq 
təşkilatlara Xocalı soyqırımı ilə bağlı müraciəti ünvanlamışdı.  Bəli, 1990-cı 
ilin 20 Yanvar faciəsi kimi, Xocalı soyqırımına hüquqi qiymətin verilməsi də 
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olmuşdu. Mövzumuz isə dünya 
miqyasında soyqırımı cinayətlərinə hüquqi qiymətin verilməsi tarixi barədədir.  

Aşağıda oxucularımızın diqqətinə 
çatdıracağımız xronoloji mahiyyət da-
şıyan qeydlər “soyqırımı” anlayışının 
bəşəriyyət tərəfindən dərkinin, habelə 
mövcud istiqamətdəki müvafiq hüquqi 
təcrübənin inkişaf mərhələlərini özün-
də əks etdirməkdədir. Onu da bildirək 
ki, təqdimatımızda soyqırımı qismində 
qiymətləndirilə biləcək bütün halların 
təfərrüatlı təsvirinə cəhd göstərmi-

rik. Niyyətimiz bu terminin tədricən 
meydana çıxması prosesinin müxtəlif 
qruplara qarşı geniş yayılmış zorakılıq 
hallarına siyasi, hüquqi və etik qiyməti 
özündə birləşdirən ayrı-ayrı məqamları 
vurğulamaqdır.

ə u i emkinin  
ol a an açı ı

Ondan başlayaq ki, “soyqırımı” sö-
zünü işlədən Rafael emkin 1900-cü 
ildə Polşada yəhudi ailəsində anadan 
olub. O, Osmanlı İmperiyasının ermə-
nilərin soyqırımı kimi qiymətləndirdiyi 
dövrünü, yəhudi qırğınlarını və bir qrup 
insana qarşı zorakılıqların digər halla-
rını araşdırıb. 

1933-cü ildə Adolf Hitlerin Alma-
niyada hakimiyyətə gəlişindən sonra 
həmin ilin oktyabrında ölkə Millətlər 

iqasından çıxdı. Həmin vaxt hüquq-
şünasların Madriddə keçirilmiş bey-
nəlxalq konfransına qatılmış Rafael 

emkin isə bütün qruplardan olan in-
sanların müdafiəsi üçün hüquqi tədbir-
lərdən istifadə təklifini irəli sürür. Ancaq 
bu ideya dəstək qazanmır.

1939-cu il sentyabrın 1-də Almani-
yanın Polşaya hücumu ilə İkinci Dünya 
müharibəsi başlanır. Polşa ilə tərədaş-
lıq müqaviləsinə malik Böyük Britaniya 
və Fransa Almaniyaya müharibə elan 

edir. 1939-cu il sentyabrın 17-də Sovet 
ordusu Polşanın şərq hissəsini tutur. 
emkin Polşadan qaçır, Sovet İttifaqı-

na keçərək oradan ABŞ-a gəlir.

Ç rçill soy ırımı  emir  
amma

1941-ci il iyunun 22-də faşist Al-
maniyası Sovet İttifaqına hücum edir. 
Şərqə doğru irəliləyən alman qoşun-

larının şəxsi heyəti görünməmiş qəd-
darlıq həyata keçirir. Bu kimi hallar Bö-
yük Britaniyanın o zamankı Baş naziri 

inston Çörçilli 1941-ci ilin avqustunda 
belə bir bəyanat səsləndirməyə vadar 
etir: “Gözümüzün qarşısında hələ adı 
bəlli olmayan cinayət törədilir”. 

1941-ci ilin dekabrında ABŞ müt-
təfiqlərinin tərəfini tutaraq İkinci Dün-
ya müharibəsinə qoşulur. Həmin il 
Birləşmiş Ştatlara qaçqın kimi gələn 
R. emkin Çörçillin haqqında söz açdı-
ğımız çıxışını eşidir və bəşəri fəaliyyə-
tinə yeni faza qazandırmağa başlayır. 
Onun təklif etdiyi “soyqırımı” ifadəsi 
müəyyən dərəcədə Böyük Britaniyanın 
Baş nazirinin bəyanatına reaksiya kimi 
gündəmə gəlir.

Soy ırımı  i a əsi oğulur
İkinci Dünya müharibəsinin gedi-

şində faşist Almaniyasının rəhbərliyi 
kütləvi qırğınlar törədərək Avropa əha-
lisinin etnik tərkibinin zorakılıqla dəyiş-
dirilməsini nəzərdə tutan demoqrafik 
siyasət yürütməyə başlayır. Belə bir 
siyasətin təzahürü bütün Avropa yə-
hudilərinin (sonralar “Holokost” adlan-
dırıldı), qaraçıların, eləcə də Polşa və 
Sovet İttifaqının işğal olunmuş ərazilə-
rində əhalinin aparıcı təbəqələrinin fizi-

ki məhvinə əsaslanır. Nəzərə alaq ki, 
bu mənfur xəttə kütləvi qətllərlə yanaşı, 
dövrümüzdə etnik təmizləmə siyasəti 
kimi tanınan məcburi köçürmələr də 
daxil edilir. 

1944-cü ildə ABŞ-ın Müharibə De-
partamenti ilə əməkdaşlıq edən Rafael 

emkin isə işğal olunmuş Avropadakı 
müharibə dəhşətlərinin təsvirinin yer 
aldığı kitab buraxır və həmin nəşrdə 
“soyqırımı” terminindən istifadə edir. 
Qeyd edək ki, emkin öz kitabında, 
həmçinin nasistlərin törətdikləri qətllə-
rin və digər cinayət əməllərinin sənədli 
sübutlarını da ortaya qoyur.

eynəlxal  ərbi  
ribunal an soy ırımı 

konvensiyasına oğru 
1945-ci il noyabrın 20-dən 1946-cı 

il oktyabrın 1-dək Nürnberq Beynəlxalq 
Hərbi Tribunalında sülh əleyhinə və in-
sanlığa qarşı cinayətlərdə, habelə mü-

haribə cinayətləri törətməkdə, bu əməl-
ləri həyata keçirmək üçün sui-qəsdlərin 
gerçəkləşdirilməsində ittiham olunan 
nasist Almaniyasının 22 yüksək səviy-
yəli liderinin mühakiməsi aparılır. Bu, 
müharibədən sonra dövlət rəhbərlərini 
cinayətlərinə görə məhkum edən ilk 
beynəlxalq məhkəmə kimi tarixə düşür. 
Məhkəmə “soyqırımı” sözünü ittiham 
aktına daxil etsə də, bu daxiletmə sırf 
hüquqi termin mahiyyəti daşıyır, yalnız 
nasistlərin vəhşiliklərinin təsvirini hədəf 
seçir.

Rafael emkinin böyük səyləri ilə 
soyqırımı haqqında beynəlxalq qanu-
nun zəruriliyi məsələsi Birləşmiş Millət-
lər Təşkilatının dünyanın hər yerindən 
gəlmiş nümayəndə heyətlərinin iştirak 
etdiyi müzakirəsinə çıxarılır. Konvensi-
yanın yekun variantı 1948-ci il  dekabrın 
8-də qəbul edilir. BMT-nin “Soyqırımı 
cinayətinin qarşısının alınması və cə-
zalandırılması haqqında” Konvensi-
yası 20-dən çox dövlət tərəfindən ra-
tifikasiyası edildikdən sonra 1951-ci il 
yanvarın 12-də qüvvəyə minir.

Soyu  m aribə   
vr  və soy ırımı

Ancaq mülki əhaliyə qarşı ağır ci-
nayətlərin törədilməsinin yolverilməz-
liyinin dərkinə İkinci Dünya mühari-
bəsindən sonrakı illərdə o qədər də 
əhəmiyyət verilmir və bu tendensiya 
bütün “soyuq müharibə” dövrü üçün 
xarakterikdir. Maraqlıdır ki, emkinin 
səyləri ilə ərsəyə gəlmiş konvensiya-
nı imzalayan, bu cür cinayətlərin qar-
şısının alınması və cəzalandırılması 
öhdəliyini üzərinə götürən dövlətlər də 
məsələyə həssas yanaşmaqdan yayı-
nırlar.

1988-ci il noyabrın 5-də isə ABŞ 
Prezidenti Ronald Reyqan BMT-nin 
“Soyqırımı cinayətinin qarşısının alın-
ması və cəzalandırılması haqqında” 
Konvensiyasını imzalayır. Bu qə-
rarın həm tərəfdarları, həm də qatı 
 əleyhdarları var idi və ikincilər sənədin 

Birləşmiş Ştatların dövlət suverenliyinə 
qəsd mahiyyətini qabardırlar. Həmin 
vaxt ABŞ-da konvensiyanın əsas tərəf-
darlarından biri, 1968-1987-ci illər ara-
sında Konqresdə onun müdafiəsi üçün 
üç mindən çox çıxış etmiş Viskonsin 
ştatının senatoru ilyam Proksmir olur.

Srebrenitsa an Ruan aya  
soy ırımı ilə bağlı  

tarix ə ilk əza 
SSRİ-nin süqutundan sonra keçmiş 

Yuqoslaviyada müharibələr ağır hərbi, 
ümumən, insanlığa qarşı cinayətlər-
lə müşayiət olunur. Bosniyadakı mü-
naqişə (1992-1995) Avropanın İkinci 
Dünya müharibəsindən sonra gördüyü 
ən qəddar və qanlı qırğın kimi yadda 
qalır. Orada kiçik Srebrenitsa şəhərin-
də 7800 bosniyalı serb qoşunları tərə-
findən öldürülür.

Bosniyada törədilən vəhşiliklərə 
cavab olaraq BMT Təhlükəsizlik Şu-
rası Haaqada keçmiş Yuqoslaviya 
üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalını 
( CTY) təsis edən 827 saylı qətnamə 

qəbul edir. Bu, Nürnberqdən sonra ilk 
beynəlxalq tribunal kimi tarixə düşür. 
Keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq 
Tribunal 1949-cu il Cenevrə Konven-
siyasının, müharibə qanunlarının və 
ya adətlərinin pozulması, soyqırımı və 
insanlığa qarşı cinayətlər üzrə təqib 
səlahiyyətlərinə malik olur. Tribunalın 
yurisdiksiyası keçmiş Yuqoslaviya əra-
zisi ilə məhdudlaşır. Ancaq...

Bu arada onu da deyək ki, ötən 
əsrin 90-cı illərinin əvvəllərinin, belə 
demək mümkünsə, soyqırımı diqqəti 
həm də Ruandaya yönəlir. Çünki 1994-
cü ilin aprelindən iyulunadək burada 
800 minə qədər insan öldürülmüşdü. 
Onların əksəriyyəti milli azlıq olan tut-
si xalqının nümayəndələri idi. Bu, qısa 
müddətdə həyata keçirilən böyük öl-
çülü kütləvi qırğın əməli sayılırdı. Ok-
tyabr ayında BMT Təhlükəsizlik Şurası 
Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət 
Tribunalının, yəni CTY-nin manda-
tını Tanzaniyanın Aruşa şəhərində 
yerləşən Ruanda üzrə Beynəlxalq 
Tribunal ilə ( CTR) əvəzləyir. 1998-ci 
il sentyabrın 2-də Ruanda üzrə Bey-
nəlxalq Tribunal tarixdə ilk soyqırım 
hökmünü çıxarır. Tribunal ölkənin Taba 
kommunasının meri an-Pol Akayesa-
nı və onun hərəkətlərinə kömək etmiş 
şəxsləri soyqırımı və insanlığa qarşı 
cinayətlərdə təqsirli bilir.

 y zillik və  
soy ırımı əzasızlığı

Qeyd edək ki, ABŞ tarixində ilk dəfə 
olaraq 2004-cü ildə hökumət davam 
edən böhranı soyqırımı kimi xarakte-
rizə etmişdi. Söhbət Darfur soyqırımın-
dan gedir. Həmin il sentyabrın 9-da Bir-
ləşmiş Ştatların o zamankı dövlət katibi 
Kolin Pauel Senatın Xarici Əlaqələr 
Komitəsi qarşısında çıxış edərək de-
mişdi: “Biz belə bir nəticəyə gəldik ki, 
Darfurda soyqırımı törədilib. Buna görə 
Sudan hökuməti və Cəncavid hərbçilə-
ri məsuliyyət daşıyırlar. Ola bilsin ki, 
soyqırımı hələ də davam edir”. 

K.Pauelin çıxışındakı motiv soyqı-
rımı cinayətlərinin davamlılıq xarak-
terinin təsvirindəki kiçik bir element-
dir. Ümumən, tribunallar, eləcə də 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi öz 
yurisdiksiyaları daxilində məhkəmə 
presedentləri təyin edə və cinayətləri 
araşdıra bilsələr də, soyqırımı mahiy-
yəti üzrə cəzalandırılma son dərəcə 
çətin proses olaraq qalır. Həm də ona 
görə ki, mövcud istiqamətdə siyasi 
iradə yoxdur. Daha doğrusu, siyasət 
insanlığın önünə keçir. Nəticə etiba-
rilə, dünyada, bir qayda olaraq, soyqı-
rımı faktlarına ədalətli qiymət verilmir. 
Baxın, Fransanın Əlcəzairdə törətdiyi 
soyqırımı kimi, Ermənistanın Xocalıda 
dinc azərbaycanlılara yaşatdığı dəh-
şət də cəzasızdır. Buna görə soyqırımı 
bəşəriyyəti təhdid edən cinayət əməli 
“öncüllüyünü” saxlayır. 

Ə. AHANGİRO U,   
“Xalq qəzeti”
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Bəşəri cinayətlərin tarixçəsi

Soyqırımı xronologiyası: Lemkin 
fədakarlığından Pauel etirafınadək

Yaxud bəşəri cinayətlərə  
hüquqi qiymət yoluna baxış

Bu günlərdə gənc qrossmeysterimiz Gövhər Beydullayeva qadın 
şahmatçılar arasında ölkə çempionatının qalibi oldu. O, ard-arda ikinci 
dəfə Azərbaycan, ötən il isə İtaliyada 20 yaşadək gənclər arasında 
Dünya çempionu adını qazanıb.  Gövhər Beydullayeva “Xalq qəzeti”nin 
suallarını cavablandırıb. Onunla söhbətimizi oxuculara təqdim edirik.

Gövhər Beydullayeva:  
Builki yarıș daha çətin idi

 vhər anım, qələbə ə ne ə 
nail ldunuz

– İlk dəfə ötən il ölkə çempionu ol-
dum. Düzü, həmin vaxt çox sevindim. 
Azərbaycan çempionatında qalib ol-
maq hər bir şahmatçının arzusudur. 
Çox şadam ki, bu il də ölkə çempion-
luğu sevincini yaşamaq mənə qismət 
oldu. Keçən il yarış 7 turdan ibarət idi. 
Bu il isə 10 tur oynadım. Deyə bilərəm 
ki, builki yarış daha çətin idi. Son tur 
ərəfəsində 4 rəqib şahmatçının çempi-
onluq şansını saxlaması da bunu təs-
diq edirdi. 

 tən il tali ada i irmi a adə  
ən lər arasında n a em i nu 
lmusunuz  O n  ne ə atırla ır-

sınız
– Bəli, İtaliyanın Sardinya adasın-

da təşkil olunmuş 20 yaşadək gənclər 
arasında dünya çempionu olmağımı 
heç zaman unutmaram. Çünki bu, ilk 
böyük beynəlxalq uğurum idi. Gənclər 
arasında dünya çempionluğundan son-
ra üzərimdə bu qədər diqqət olacağını 
gözləmirdim. Bəzən küçədə insanlar 
tanıyır, yaxınlaşır, şəkil çəkdirir və xoş 
sözlər deyirlər. Bakıya qayıtdıqdan 
sonra televiziya kanallarında qonaq ol-
dum, qəzet və saytlar həmin yarışdan 
yazdılar. Ümumiyyətlə, bütün bunlar 
üzərimə böyük məsuliyyət qoyur. Hər 
kəsə təşəkkür edirəm. 

 azandı ınız u urlarda imlə-
rin əmə i lub  

– Əlbəttə ki, qazandığım bütün 
uğurlarda məşqçilərimin böyük əməyi 
var. Həmçinin məni qələbəyə ruhlan-

dıran insanların dəstəyini heç zaman 
unutmaq olmaz. Ümumiyyətlə, uğur-
larımda həm valideynlərimin, həm də 
dostlarımın  payı var. Onların göstərdi-
yi mənəvi dəstək hər zaman məni ye-
ni-yeni nailiyyətlərə sövq edib.

 undan s nra ı hədə iniz 
 nədir  

– Təbii ki, hər bir idmançı kimi mə-
nim də öz hədəflərim var. Bu hədəfə 
doğru irəliləmək nə qədər çətin, nə 
qədər əziyyətli olsa da, bir o qədər də 
məsuliyyətli və qürurvericidir. Avropa 
çempionatında, həm də dünya kuboku 
yarışlarına vəsiqə qazanmaq uğrunda 
mübarizə aparacağam. Amma dünya 
kuboku yarışlarında iştirakım dəqiqlə-
şib. İyirmi yaşadək şahmatçıların dün-
ya çempionatında qələbə qazanmaqla 
vəsiqə əldə etmişəm. Ölkə çempiona-
tında 2400 reytinqimi keçə bilmədim. 
Çalışacağam ki, Avropa çempionatında 
reytinqimi artırım və mükafatçılar sıra-
sında yer alım.

Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

Rusiya–Ukrayna müharibəsi:  
nüvə təhlükəsi, yoxsa “diplomatik nöqtə”?.. 

Fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsinin bir ili 
tamam oldu. Amma, deyəsən, bu, nə Rusiyanın ali rəhbərliyinin, 
nə də ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yadına düşdü. Hər halda bir illik 
işin nəticələri haqqında heç bir şərh verilmədi. Məsələyə Amerika 
Müharibənin Öyrənilməsi İnstitutu da xüsusi diqqət yetirib. 

İnstitutda belə hesab 
edirlər ki, müharibənin üzə-
rinə gəlinməməsi Moskvanın 
2022-ci ilin iyulundan sonra 
qarşıya qoyduğu məqsədlərin 
heç birinə nail olmaması və 
əhəmiyyətli ərazilər ələ keçirə 
bilməməsi ilə bağlıdır. Ancaq 

krayna müharibəsinin bir il-
liyi ilə bağlı Rusiya tərəfdən 
səsləndirilmiş bir bəyanat var 
ki,  tədqiqat mərkəzi ona diqqət 
yetirib. Söhbət RF Təhlükə-
sizlik Şurası sədrinin müavini 
Dmitri Medvedevin fikirlərindən 
gedir. Medvedev deyib ki, Ru-
siya müharibəni udacaq, ölkə 
üçün məqsədlərinə nail olmaq, 
təhlükə doğuran sərhəd zola-
ğını, hətta, Polşaya qədər olsa 
da, mümkün qədər irəli çəkmək 
həyati əhəmiyyətli məsələdir. 
Qurumun analitiklərinin fik-
rincə, Medvedevin təxribatçı 
fikirləri Rusiyanın kraynada 
uğradığı hərbi uğursuzluqlar-
dan diqqəti yayındırmaq, bu 
istiqamətdə informasiya kam-
paniyası aparmaq naminədir. 

Amma institut ekspertləri 
Rusiya Prezidenti Vladimir Pu-
tinin son günlər ərzində kray-
na müharibəsinə dair bir sıra 
vacib mesajlar səsləndirdiyinə 
də diqqət yetiriblər. Məsələn, 
Putin Federal Məclisə müra-
ciətində başqa məsələlərlə 
yanaşı, onu da bəyan edib ki, 
əgər ABŞ nüvə sınağı keçirsə, 
ölkəsi də belə bir addım ata-
caq. Ona görə Müdafiə Nazir-
liyinə və “Rosatom”a hazır ol-
mağı tapşırıb.  

Bununla yanaşı, Kreml 
rəhbəri bildirib ki, ölkəsi nüvə 

sazişində (Strateji Silahla-
rın Azaldılması Müqaviləsi – 
START) iştirakını dayandırır. 
Dövlət başçısı bunun səbə-
bini belə izah edib: “ABŞ və 
NATO birbaşa deyirlər ki, on-
ların məqsədi Rusiyanı strateji 
məğlubiyyətə uğratmaqdır”. 
Amerika institutunun təhlilçiləri 
Putinin söylədiklərini Rusiya-
nın dünyanı nüvə müharibəsi 
ilə hədələməsi kimi qiymətlən-
dirirlər.

Təbii ki, Rusiya Preziden-
tinin əvvəlki bəyanatlarını da 
nəzərdən qaçırmaq olmaz. 
Yada salaq ki, o, ölkəsinin 
bu müharibədə məğlubiyyə-
ti məsələsini, ümumiyyətlə, 
yaxına buraxmır, hətta, son 
anda nüvə silahından istifa-
dəyə hazır olacağını açıq şə-
kildə bəyan edir. Putinin vaxtilə 
səsləndirdiyi “biz olmayaca-
ğıqsa, dünya da olmayacaq”, 
fikri çox güman, hələ də 
 yaddaşlardadır. 

Qeyd edək ki, Rusiya lide-
rinin nüvə sınaqları ilə bağlı fi-
kirləri beynəlxalq aləmdə ciddi 
narahatlıq doğurub. Məsələyə 
münasibət bildirən NATO-nun 
baş katibi Yens Stoltenberq de-
yib: “NATO Moskvanın Strateji 
Silahların Azaldılması Müqa-
viləsində iştirakını dayandır-
maq qərarından təəssüflənir”.

NATO-nun Baş katibi ötən 
ilin sentyabrında Brüsseldə 
alyans ölkələri müdafiə nazir-
lərinin görüşünün yekunlarına 
dair mətbuat konfransında da 
bildirmişdi ki, nüvə silahından 
istifadə Rusiya- krayna mü-
naqişəsinin mahiyyətini əsaslı 

şəkildə dəyişəcək, ciddi nəti-
cələr doğuracaq: “Putinin nüvə 
ritorikası təhlükəli və məsuliy-
yətsizdir. Onun nüvə təhlükəsi-
ni ciddi qəbul edirik. Biz çəkin-
mirik. Nüvə silahından istifadə 
münaqişənin mahiyyətini kö-
kündən dəyişəcək və ciddi nə-
ticələrə gətirib çıxaracaq”.

Stoltenberq NATO-nun 
Rusiyanın nüvə silahından is-
tifadəsinə eyni cür cavab ve-
rib-verməyəcəyi barədə suala 
cavabında isə bunları bildir-
mişdi: “NATO-nun nüvə sila-
hından istifadə etmək məcbu-
riyyətində qala biləcəyi şərtlər 
çox uzaqdır”.

Bu bəyanatından sonra 
Türkiyədə səfərdə olan Stol-
tenberq yerli NTV telekanalına  
müsahibəsində nüvə mühari-
bəsinin qalibinin olmayacağını 
vurğulamışdı. Baş katib əlavə 
etmişdi ki, Putin NATO-nun 

kraynaya dəstəyini və alyan-
sın birliyini ciddiyə almayaraq 
böyük strateji səhvə yol verib: 
“ kraynaya dəstəyi davam 
etdirməyimiz əhəmiyyətlidir. 
Putin qalib gəlsə, sadəcə, k-
rayna üçün fəlakət olmayacaq. 
Rusiya kraynada qalib gəlsə, 
bu, bütün dünyanın ziyanına 
olacaq. Hamımız üçün kray-
nanın qalib gəlməsi, Putinin 
məğlub olması önəmlidir”.

Maraqlıdır, dünyada Rusi-
yanın krayna müharibəsində 
nüvə silahına əl atmayacağına 
inanırlar. Amma Qərbdə, eləcə 
də kraynanın özündə Rusiya-
nın məğlubiyyətə uğrayacağı-
na da inanırlar və bunun üçün 
hərtərəfli tədbirlər görürlər. 

Yeri gəlmişkən, bu gün-
lərdə müharibənin ildönümü 
ilə bağlı çıxışında krayna 
Prezidenti Volodimir elenski 
qələbədən danışıb. O bildirib 
ki, 2023-cü il təcavüz üzərin-
də qələbə ili olacaq: “Fevralın 
24-də bizim aramızdan mil-
yonlarla insan seçim etdi: ağ 
bayraq yox, mavi-yaşıl bayraq. 
Qaçmaq yox, üzləşmək. Düş-
mənlə üzləşmək. Müqavimət 
və döyüş”. 

elenski onu da deyib ki, 
dünyanın heç bir ölkəsi Rusi-
yanın qarşısında təkbaşına, 
tərəfdaşların dəstəyi olmadan 
dayana bilməz. O, eyni zaman-
da, Rusiyanı krayna ərazisin-
dən çıxmağa, raket zərbələrini 
dayandırmağa və mülki əha-
linin öldürülməsinə son qoy-
mağa çağırıb. Yalnız bundan 
sonra müharibəyə “diplomatik 
nöqtə qoyula bilər”... 

aşa ƏMİR ANOV,  
“Xalq qəzeti”



Dünyanın ən çox  
satılan kitabı

Prins Harrinin “Spare” (“Ehtiyat”) avtobioqrafik kitabı bu il nəşr 
olunduğu gündən Böyük Britaniyada satış rekordu əldə edib. Krallıq 
haqqında açıqlamalardan ibarət olan nəşr bir gün ərzində rəflərdən yoxa 
çıxıb. Kitabın dərhal ikinci çapına qərar verilib. 

Cənub-şərqi İngiltərənin Sussex 
qraflığının hersoqu, şahzadə Harrinin 
xatirələrini “Penguin Random House” 
nəşr edib. 416 səhifəlik kitab həm də 
elektron və audi formatda çıxıb. Nəşr 
Amerika, Birləşmiş Krallıq və Kana-
dada 1,4 milyon nəfər oxucu qazanıb 
və gerçəklərdən bəhs edən kitablar 
arasında ilk sıraya yerləşib. Xəbər-
lərdə bildirilir ki, Prins Harrinin çarpıcı 
etiraflarını ehtiva edən bu əsər ABŞ-
ın keçmiş prezidenti Barak Obama-
nın “A Promised land” adlı kitabının 
rekordunu qırıb.

Şahzadə Harri xatirələrində 
taxt-taca sahiblənən qardaşı Şah-
zadə ilyamla savaşından, Əfqa-

nıstanda “Əl-Qaidə” və “Taliban” 
yaraqlılarına qarşı amansız döyüş 
əməliyyatlarında iştirakından, anası 
Diananın ölümü ilə bağlı hisslərin-
dən, atası  Çarlzın zövcəsi Kraliça 
Kamilla və qardaşının bəzi kobud 
hərəkətlərindən bəhs edir. 

 Artıq sözügedən memuarlar dün-
yanın müxtəlif ölkələrində 16 fərqli 
dildə çap edilərək satışa çıxarılıb. 
Müəllif kitabın nəşrinə görə “Pengu-
in Random House”dan 16 milyon, 
həmçinin “Spotify” və “Netflix” ilə söv-
dələşmələrdən 109 milyon funt-ster-
linq qazanıb. 

“Xalq qəzeti”

Davam edir 
Xocalı

r ə arzuları qan l ndə 
b ulmu  Zəhra uli evanın 

a  ruhuna

uqluq qana bələnib,
Sa lam ur əstələnib, 
Humanistli  llələnib

ətliamlar q alır -
avam edir X alı

enə “s z verilir” t a,
s zd r si asi “z a”,

Susur ha  - l  Avr a
ətliamlar q alır -
avam edir X alı

alanın qurumur dili,
A ıllı lubdur dəli,

mənin imli i bəlli
ətliamlar q alır -
avam edir X alı

ı an b t n qəzetlərin,
r nt l  asetlərin

Ahı ə u alır
ətliamlar q alır -
avam edir X alı

a t a ılır “ ə il- ə il”,
dur haqqa qahmar və il,

Artıq u mur Ə il - ə il
ətliamlar q alır -
avam edir X alı

a lı vədlər “ t lənir”,
Siqaret tə  t st lənir,

l m himni bəstələnir
ətliamlar q alır -
avam edir X alı ”

ı ılıb d n anın evi,
Sa la an  qatil divi,

ə ərə səslənir ivi
ətliamlar q alır -
avam edir X alı,
avam edir X alı

i a A XATA V

Xocalı ilə bağlı filmlər 
kinoteatrda ödənişsiz 

nümayiş olunacaq

Azərbaycan eleviziyası Xocalı 
soyqırımının 31-ci ildönümü mü-
nasibətilə 3 bədii-sənədli film ha-
zırlayıb.

AzTV-nin Sosial media və ictima-
iyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib 
ki, filmlərdən biri “Ağrı”, digəri “Xocalı 
səmasının şahidləri”, o biri isə “Ağrılı 
ümidlər: Xocalı hekayəsi” adlanır.

Fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə Xocalıda baş vermiş soyqırımı-
nı lentə alanlar gördüklərini ilk dəfə 
Azərbaycan Televiziyasında nümayiş 
olunacaq “Ağrı” filmində danışacaq-
lar.

Hər üç film AzTV ilə yanaşı, “Park 
Bulvar”da yerləşən “Park Cinema” ki-
noteatrında da nümayiş olunacaq.

Filmlər kinoteatrda ödənişsiz nü-
mayiş etdiriləcək. 
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Baş mövzu “Əsrin faciəsi”dir 

Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində “Əsrin faciəsi”nə 
həsr olunmuş “Köksü dağlı Xocalı” adlı anım tədbiri keçirilib.

Dəhşət dolu terror hadisələrindən 
olan Xocalı soyqırımı haqqında iştirak-
çılara məlumat verilib. Sonra faciənin 
canlı şahidləri erməni terrorizminin 
amansızlığından konkret faktlarla söh-
bət açıblar. Tədbir çərçivəsində muzey 
əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış 
“Xocalı” videoçarxı göstərilib. Ü.Ha-
cıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası 
tələbələrinin ifasında şəhidlərin xatirə-
sinə ithaf olunmuş kompozisiya təqdim 
edilib. 

 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 

Cadenza orkestrinin “Yaddaş 2” adlı 
proqramı təqdim olunub.

 Xocalı faciəsinin ildönümünə həsr 
olunan konsertdə orkestrin ifasında 
Orxan Həşimov “Piano və solo üçün 
violin”, Fərhəng Hüseynov “Stabat Ma-
ter”, Qalib Məmmədov “Simli kvartet”, 
Ayaz Qəmbərli “Miniatür”, Tahir İbişov 
“Epitafiya” və Azər Hacıəsgərlinin 
“613.1992” əsərləri səsləndirilib.

Cadenza orkestrinin təşkil etdiyi 
proqram Xocalı soyqırımını sənətin dili 
ilə də təqdim edib. Bəstəkarların əsər-
lərində hüzn, kədər, qəm-qüssə into-
nasiyalarla yanaşı, mübarizə ruhu və 
düşməni məğlub edərək Qələbəmizə 
inam hissi öz əksini tapıb.

* * *
Azərbaycan İstiqlal Muzeyində “Xo-

calıda ruhum qalıb” adlı tədbir-sərgi 

təşkil edilib. 
Sərgidə tanınmış rəssam-heykəl-

taraşlar Xanlar Əhmədov və Əşrəf 
Heybətov, həmçinin akir Əhmədov, 
Cəlil Qaryağdı, Nəriman Tağıyev, Yusif 
Mirzə, Elnarə Xanlarova, İslam Abdul-
layevin şəxsi kolleksiyalarında, Rahib 
Qarayev, Cavid Bayramlı və Nazim 
Məmmədovun isə muzeyin fondların-
da qorunub saxlanılan, erməni millət-
çilərinin xalqımıza qarşı apardığı etnik 
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin 
“Xocalı səhifəsi”nə dair müxtəlif təsvi-
ri və tətbiqi sənət nümunələri nümayiş 
olunub. Tədbir zamanı rəssam Yusif 
Mirzənin muzeyə hədiyyə etdiyi “Xoca-
lı ruhları” və “Müharibə siluetləri silsilə-
sindən” adlı rəsm əsərlərinin təqdimatı 
keçirilib.

* * *
Suraxanı rayonundakı  Heydər 

Əliyev Mərkəzinin və 3 nömrəli 
şaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin birgə 

təşkilatçılığı ilə keçirilən Xocalı – şəhid 
şəhər  adlı tədbir maraqla qarşılanıb. 

şaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi yetir-
mələrinin Xocalı faciəsinə həsr etdikləri 
rəsmlər sərgilənib. Mərkəzin şaq te-
atrı , Bədii qiraət , Mahnı teatrı , Mu-
siqisevərlər , Milli rəqs  dərnəklərinin 
üzvləri vətənpərvərlik mövzusunda 
yazılmış şeirlər, səhnəciklər, mahnılar, 
rəqslərlə çıxış ediblər. Sonda Xocalı fa-
ciəsini əks etdirən videoçarx nümayiş 
olunub.

* * *
Azərbaycan Milli Kitabxanasının 

əməkdaşları “Xocalı soyqırımı” adlı 
virtual sərgi hazırlayıblar. Virtual sərgi-
də Xocalı faciəsini özündə əks etdirən 
kitab və dövri mətbuat materialları, fo-
toşəkillər təqdim edilir. 

Hazırladı   
Əli Ə V, “Xalq qəzeti”

Şəhid olmuş ruhumuz...
n ada nə qədər a iə lub,

X alı nların ba ında durur
llələnib q a, qadın, u aqlar - 

a , l m evini belə ə qurur

...Bu gün ən kədərli günümdür. Bu 
gün mən ölmüşəm. Bütün Azərbaycan, 
bütün dünya mənim yasıma gəlib. Bu 
gün Xocalı Soyqırımı Günüdür. Mən 
də bu gün vurulmuşam. Sinəm yaralı-
dır. Ağır-ağır nəfəs alıram. Bu gün mən 
bir qoca kimi, bir gənc kimi, körpə kimi 
güllə yarasıyla şəhid olmuşam. Bu gün 
5 yaşlı uşağın üzü soyulan kimi mənim 
də üzüm soyulub, gözlərim çıxarılıb, 
əllərim qırılıb, dırnaqlarımı söküblər. 
Bu gün mən bir dağın döşündə uzanan 
meyitəm. 

...Soyuqdan tir-tir əsərək səngərdə 
donan əsgərəm. Sinəmi güllə yalayıb 
keçib. Al-qırmızı qana bələnmişəm. 
Amma dayanıram. Vətən eşqiylə düş-
mən gülləsinə tuş gəlsəm də, yenə son 
gücümü toplayıb düşmən qarşısına 
əliyalın çıxıram. Yumruqlarım düyün-
lənib. Qaşlarımı çatmışam. Son məra-
mım arzularımın çin olduğunu görmək, 
azad torpağımda ölmək, VƏTƏN göy-
lərinin üzünü açıq görməkdir. 

...Gecədir. Gözüm ulduzlara baxa-
baxa yuxuya gedirəm. Əbədi bir ölüm 
gətirən dərin bir yuxuya  Gözüm yu-
mulur. Mən işıqlı bir sabah görürəm. 
O sabah ki, mən orada olmayaca-
ğam. Ruhlar oynaşır aydın səmalar-
da. Bu bahar gecikən qaranquşlar 
kimi ruhların rəqsi də gecikib. Bizim 
 QƏ ƏBƏMİ  kimi  Qaranquşlar bir az 
keçəndən sonra uçub gəldilər. Yuva-
larını qurdular. QƏ ƏBƏ də gələcək. 
Biz də Y RD-Y VAM  quracağıq. 
Amma torpaqda yatan ŞƏHİD ƏR geri 
dönməyəcək. Onların ruhudur gecikən. 
Axı bu gecə onlar hələ mənzil başına 
çatmayıblar. Ona görə də gec qayıda-
caqlar. Qaranquşlar kimi

m r dedi ləri bir arvan lu  
Bu, doğrudur.

u d n a bir ən ərə,
Hər ələn ba ar edər

Bu da doğrudur
Xocalılar da bu pəncərədən bax-

dılar. Mən də baxdım, sən də baxa-
caqsan, o da baxacaq. Amma bu bax-
maqda hərə bir məna görəcək. Kimsə 

peşman olacaq, kimsə sevinəcək. 
Amma ümumilikdə götürəndə hamını 
kədər-qəm bürüyəcək. Son məqamda 
dünyanın vəfasız olduğunu duyacağıq.

Salamat qal, d n a  
ir də er z nə əlmə ə ə əm  

Salamat qal, da lar  
i ə ini, l n  dərmə ə ə əm

a bulaq  A , a la həzin-həzin  
Ovu - vu  su unu i mə ə ə əm 

Nizami Ə Ə ZA Ə,  
Əmə dar urnalist,  

A -nin zv

“Xalq qəzeti”nin kitab rəfi

Avstriyalı şərqşünas və tarixçi 
ozef von Hammerin “Osmanlı im-

periyasının tarixi” kitabı “Qanun” 
nəşriyyatında çap edilib. 

Minə Candanın dilimizə tərcümə et-
diyi 920 səhifəlik bu əsər indiyə qədər 
Türkiyədən xaricdə Osmanlı tarixinə dair 
yazılmış ən mükəmməl əsərdir. Kimliyi 
bütöv şəkildə ozef Freiher von Ham-
mer Purgstall olan məşhur tarixçi dövrü-
nün ən bacarıqlı şərqşünaslarından biri 
hesab edilir. Bu əsərini qələmə alarkən 
bütün Avropa arxivlərini gəzmiş və Os-
manlı qaynaqlarından çox geniş ölçüdə 
bəhrələnmişdir. Onun Osmanlı imperi-
yasına kitab həsr etməsinin üstündən iki 
əsr keçsə də, bu səviyyədə bir araşdırma 
olmadığı vurğulanır. Kitab alman dilində 
10, fransız dilində isə 18 cild təşkil edir. 
Təqdim etdiyimiz variant bu cildlərin ən 

gözəl sadələşdirilmiş versiyasıdır. Əsərin 
bəzi hissələri ixtisara salınsa da, bütünlü-
yü qorunub saxlanılmışdır. 

* * *
Azərnəşrdə çap edilən “Türkmən 

məhəbbət dastanları” kitabı ədəbi ictima-
iyyətin marağına səbəb olub. 

Kit ba “Huyrlukqa-Həmra” və “Sayat-
la Həmra” adlı iki türkmən dastanı daxil 
edilmişdir. Hər iki məhəbbət dastanı bü-
töv şəkildə ilk dəfə orijinaldan Azərbay-
can türkcəsinə uyğunlaşdırılaraq yayın-
lanıb. 

Ayrı-ayrı türk xalqlarının ən gözəl 
folklor örnəklərinin Azərbaycanda tanıt-
dırılması təqdirəlayiqdir. Azərbaycan və 
Türkmənistan xalqlarının milli mənəvi 
irs bir-birilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Mə-
lumdur ki, Türkmənistan və Azərbaycan 
türkləri Oğuzların varisləridir. Folklor 
mətnlərindəki yaxınlıq, bir tərəfdən, hər 
iki xalqın soy-kökünün, əcdadlarının eyni 
olması ilə izah edilə bilərsə, digər tərəf-
dən, dil baxımından çox yaxın qohumluq 
əlaqələrilə bağlıdır. 

“Huyrlukqa və Həmra”nın Xarəzm 
türkmənləri tərəfindən yarandığı, “Sayat 
və Həmra”dakı hadisələrin isə X V-XV 
əsrləri xatırlatdığı məlumdur. Qeyd edək 
ki, türkmən xalqının ən gözəl dastanların-
dan hesab edilən bu nümunələr Azərbay-
canda da olan böyük rəğbət qazanıb. 

* * *
Parisdə məşhur fotoqraf Reza Deqa-

tinin kitabları təqdim olunub. “ ulma” nəş-
riyyat evi tərəfindən təşkil edilmiş ədəbi 
gecədə onun Azərbaycanın təbiətini, 
tarixi məkanlarını, abidələrini, tolerantlıq 
mühitini, Qarabağ müharibəsini əks et-
dirən fotolarından ibarət “Günahsızların 

kütləvi qırğını” (“ e massacre des inno-
cents”) və “Alovun zərifliyi” (“ El gance 
du feu”) kitabları təqdim olunub.

Tədbirdə “Müharibə fotoqrafı de-
yiləm, sülh müxbiriyəm” - deyən Reza 
Deqati “fotoqrafiya insanlığın xidmə-
tində” devizi ilə dünyanın ən qaynar 
nöqtələrinə səyahət edib. Gördüyü hər 
anı çəkdiyi fotolarda əbədiləşdirib. Onun 
fotoları beynəlxalq jurnallarda (“National 
Geographic”, “Time Magazine”, “Stern”, 
“Ne s eek”, “El Pa s”, “Paris Match”) 
nəşr edilib.

* * *
Manasşünas alim, tanınmış şair Adil 

Cəmilin “Manas eposu və türk dastançı-

lıq ənənəsi” kitabı Beynəlxalq Türk Mə-
dəniyyəti və İrsi Fondu tərəfindən Azər-
baycan və qırğız dillərində çap etdirilib. 

Üç fəsildən ibarət əsərdə ümumtürk 
ədəbi-tarixi varisliyi kontekstində ma-
nasçılar və manasşünaslar, eyni zaman-
da türk dastançılığı ilə “Manas”ın ortaq 
motivləri kimi aktual ədəbi məsələlər 
tədqiqata cəlb olunub. “Parlaq imzalar” 
nəşriyyatında işıq üzü görən kitab Azər-
baycanda “Manas” eposunun tədqiqinə 
həsr edilmiş ilk monoqrafiyadır. ayihənin 
ideya və ön sözünün müəllifi Beynəlxalq 
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezi-
denti Günay Əfəndiyevadır. Nəşrdə həm-
çinin Teodor Gertsenin müəllifi olduğu 
“Manas” dastanına həsr edilmiş illüstra-
siyalar yer alıb.

Hazırladı  Ə Ə V,  
“Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”



Reklam və elanlar: 493-82-21 
Qəbul şöbəsi  493-24-7
Məsul katib  493- 1-02
exniki şöbə  493- 9- 4

Mühasibatlıq  498-8 -29
E-mail  xalqqazeti gmail.com 
info xalqqazeti.az

A  R AK R

F A  
A A

 E  E  O N  A R “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və  
səhifələnib, “Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N  M  Z
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.

əhadətnamə  

Növbətçi redaktor

Mirbağır YAQUBZADƏ

apa imzalanmışdır 
00 00

İNDE S

İRA

Sİ ARİ

QİYMƏ İ

0282
4 98
479
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Hava proqnozu
 9 evralın -da
 9 Bakıda və Abşeron yarımadasında də-

yişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub 
küləyi əsəcək. Gecə 3-6 , gündüz 9-14  isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 770 mm 
civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 60-70 faiz 
olacaq. 

 9 Naxçıvan şəhəri, ulfa, Ordubad, Sə-
dərək, ahbuz və ərur rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 5-10  şaxta, 
gündüz 8-13  isti olacaq. 

 9 Xankəndi, uşa, Xocalı, Xocavənd, 
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonla-
rında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 

arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 5-10 , bəzi yerlərdə 12  şaxta, gündüz 1  
şaxtadan 4 -dək isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq 
ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 9 ərqi Zəngəzur  əbrayıl, əlbəcər, 
Qubadlı, açın, Zəngilan rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 5-10 , 
yüksək dağlıq ərazilərdə 14-17  şaxta, gündüz 1  
şaxtadan 4 -dək isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq 
ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 9 Qazax, Gəncə, Goranboy, ərtər, üzuli 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb külə-
yi əsəcək. Gecə 3  şaxtadan 2 -dək isti, gündüz 
10-15  isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə 
yollar buz bağlayacaq.

 9 Balakən, Zaqatala, Qax, əki, Oğuz, Qə-
bələ, İsmayıllı, Ağsu, amaxı, Siyəzən, abran, 

Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5  şaxta, gün-
düz 8-13  isti, dağlarda gecə 12-17  şaxta, gündüz 
2  şaxtadan 3 -dək isti olacaq. Gecə və səhər dağ-
lıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 9 Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
ürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabira-

bad, Biləsuvar, Saatlı, irvan, Hacıqabul, Sal-
yan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Müla-
yim qərb küləyi əsəcək. Gecə 4  şaxtadan 1 -dək 
isti, gündüz 10-15  isti olacaq. 

 9 Masallı, Yardımlı, erik, ənkəran, Asta-
ra rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3  şaxtadan 2 -dək isti, gündüz 9-14  isti, 
dağlarda gecə 5-7  şaxta, gündüz 1-5  isti olacaq. 

 evral  l  bazar12
İşıqforlarda 

dördüncü işıq...
Şimali Karolina Dövlət Universi-

tetinin tədqiqatçıları nəqliyyatda tıxac 
səviyyəsini azaltmaq üçün işıqforlara 
dördüncü rəng – ağ rəngin əlavə 
edilməsini təklif ediblər. 

Onların fikrin-
cə, yol kəsişmələri 
üçün təklif edilən 
bu konsepsiya sü-
rücülərə yolda nə 
baş verdiyini daha 
yaxşı anlamağa 
kömək edəcək, 
eyni zamanda, 
nəqliyyat axınına 
nəzarət etməyə, vaxta və yanacağa 
qənaət etməyə imkan verəcək. Xəbəri 
“sciencealert.com” saytı verib.

 Belə ki, qırmızı işıq “dayan”, ya-
şıl işıq “get” demək olduğu kimi, ağ 
işıq da sürücülərə, sadəcə, qarşıdakı 
avtomobili izləmələrini söyləyəcək. 
Avtonom (yəni, ağıllı) maşınların sürü-
cülərinin ağ işığa “baxmağa” ehtiyacı 
olmayacaq, çünki onlar “ ifi” vasitə-
silə işıqforla əlaqələndiriləcək. 

Tıxac zamanı sürücü ağ işıq va-
sitəsi ilə önündəki avtomobilin is-
tiqamətini izləmək üçün məlumat-
landırılacaq: avtomobil dayanarsa 
dayansın, davam edərsə davam etsin. 
Yol kəsişmələrində nəqliyyat vasitələ-
rinin sayı müəyyən həddən aşağı düş-
dükdə isə işıqforlar normal qırmızı, 
sarı və yaşıl seçimə qayıdacaq.

Konsepsiya kompüter modellərin-
dən istifadə edilərək kiçik bir simul-
yasiya üzərində  sınaqdan keçirilib. 
Nəticədə ağ işıq nəqliyyatın hərəkətini 
əhəmiyyətli miqdarda sürətləndirib, 
tıxaclar isə azalıb. Tədqiqatçılar yeni 
sistemin yaxın gələcəkdə tətbiqinin 
çətin olacağını etiraf etsələr də, pilot 
sınaqlara başlayacaqlarını bildiriblər.

Əfsanə ƏHƏD İ, “Xalq qəzeti”

C oçularımız aponiya a 
Azərba anın d  zrə milli ı -

ma mandası evralın -dən eti-
barən a ni ada u i an ni-
versitetində tə il edilən d  təlim 
d ər əsində i tira  edir  Təlim-mə q 
t lanı ına b lərdən ibarət milli 

ı ma mandasının  zv  qatılıb  
Hazırlıq r sesi martın -nə qədər 
davam edə ə  u barədə qəzetimizə 
Azərba an C d  ederasi asından 
bildirilib  

Kişilərdən ibarət milli yığma koman-
danın baş məşqçisi Riçard Trautmanın 
sözlərinə görə, sözügedən təlim-məşq 
toplanışı may ayında Qətərdə baş tuta-
caq Dünya çempionatına uzunmüddətli 
hazırlığın bir hissəsidir. Həmçinin hazır-
lıq prosesi milli yığmanın idmançıları-
nın bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün 
əla fürsət yaradır: “Təlim-məşq zamanı 
idmançılar dözümlülüklərini artırırlar. 
Əsasən klassik üslubda güləşən idman-
çılara qarşı hücum və müdafiəni təkmil-
ləşdirirlər.”

Qeyd edək ki, təlim-məşqdə Azər-
baycan idmançıları ilə yanaşı, İsrail, Gür-
cüstan, Almaniya və Yaponiya milli yığ-
malarının idmançıları da iştirak edirlər.

Təlim-məşq toplanışında Kəramət 
Hüseynov, Balabəy Ağayev, Turan Bay-
ramov, Nazir Talıbov (-60 kq.), Orxan 
Səfərov, Yaşar Nəcəfov (-66 kq.), Hi-
dayət Heydərov, Nurlan Osmanov (-73 
kq.), Səid Mollayi, Rüstəm Orucov, elim 
Tçkayev, Elcan Hacıyev (-81 kq.), Məm-
mədəli Mehdiyev, Murad Fətiyev (-90 
kq.), elim Kotsoyev (-100 kq.), şanqi 
Kokauri və Camal Qamzatxanov ( 100 
kq.) iştirak edirlər.

Cüdoçularımıza performans direktoru 
Mark van der Ham, böyüklərdən ibarət 
yığmanın baş məşqçisi Riçard Trautman 
və böyük məşqçi Elçin İsmayılov rəhbərlik 
edirlər.

ennisçilərin ortu aliya sınağı 
St l st  tennis ilərimiz daha bir 

be nəl alq arı da i tira  edirlər  elə 
i, evralın -dən martın -də  r-

tuqali anın Vila Real əhərində tə il 
lunan “ TT uth C ntender Vila 

Real ” arı ına i i idman ımız qa-
tılıb  Se mə mandanın mə q iləri 

lnur Hida ətzadə və Ramil Cə ər vun 

rəhbərli i ilə rtuqali a sınaqlarında 
ərzi ə Nurmət va və Adil Əhmədza-

də ba arı ını n ma i  etdirə ə lər   

Qeyd edək ki, 25-27 fevral tarixlərin-
də qızlar şəxsi turnirdə qalibi müəyyən-
ləşdirəcəklər. Fevralın 28-də idmançılar 
qarışıq - qoşa yarışlarda qüvvələrini sına-
yacaqlar. Martın 1-dən 3-dək isə oğlanlar 
şəxsi yarışlarda mübarizə aparacaqlar.

remyer i a   tur 
C mə n  utb l zrə isli 

rem er iqasında XX V turun unla-
rı start t r b  Turun il  qar ıla ma-
sında “Turan T vuz” d ma me dan 
da “Zirə” ə  hesabı ilə uduzub  

i ər mat da isə “Səbail” “ əbələ”-
ni qəbul edib  Həmin r  isə  
 hesablı he -he ə ilə ba a atıb

Dünən turun daha iki qarşılaşması 
baş tutub. İlk matç Şamaxıda eyniadlı 
komanda ilə “Sabah” klubu arasında 
olub. Matç meydan sahiblərinin 2:1 he-
sablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Günün son 
matçında isə “Sumqayıt” klubu “Kəpəz”i 
qəbul edib. Görüş qonaqların xeyrinə 
başa çatıb-1:2.

Qeyd edək ki, tura fevralın 27-də 
keçiriləcək “Qarabağ” - “Neftçi” görüşü 
ilə yekun vurulacaq.

Elçin A AMİRZƏ,  
“Xalq qəzeti”

İdman xəbərləriBəxt, yoxsa bacarıq?
Sevgi, pul, karyera, ailə və təhsil – həyatımızın hər sahəsinə 

təsir göstərən “Fen-Şuy” təlimini bilirdinizmi?  Bu, haqqında çox 
eşitdiyimiz, 5 min illik tarixə malik olan, lakin təlimlərini yaxşı 
bilmədiyimiz qədim Çin fəlsəfəsidir. Əhatəmizin müsbət yöndə 
uyğunlaşmasını təmin etməyə, kosmosla məkanı nizamlamağa 
istiqamətlənmiş bir tətbiqdir. 

Həyatımızda tez-tez qarşılaşdığımız problemlərin səbəb-
lərindən biri də enerjimizin pisləşməsi ola bilər. Bugünlərdə 
tez-tez eşitdiyimiz enerji sözü “Fen-Şuy” təliminin bir hissəsi-
dir. Çində tətbiq olunan bu təlim şansımızı artırmağa – sevgi, 
təhsil, pul, münasibətlər və karyera məsələlərində bir çox-
larından bir addım öndə olmağa kömək edə bilər. Beləliklə, 
Fen-Şuy nədir

Axşam çöldən evə gəldiyinizi düşünün. Niyə özünüzü rahat 
hiss edirsiniz  Çünki eviniz həyat enerjinizlə doludur və zehni-
nizi rahatladır. Özünüzü çöldə olduğunuzdan daha təhlükəsiz 
və nəzarətdə hiss edirsiniz. Və ya qorxulu bir binaya girdiyinizi 
təsəvvür edin. Bu anda özünüzü soyuq hiss edəcəksiniz. “Fen-
Şuy” təlimi sübut edir  ki, olduğunuz yerdə dolaşan pis ener-
ji bədən tərəfindən hiss edilə bilir. Həyatınızda tez-tez mənfi 
enerji yaşayırsınızsa, uğursuzluqlar baş verəcəkdir. Nə qədər 
çalışsanız da, işlər yaxşı getmir. Siz özünüzü depressiyaya 
düşmüş və bədbəxt hiss etməyə başlayırsınız, hətta ilk dəfə 
yataqdan qalxdığınız anda depressiya ilə oyanırsınız. 

Ancaq çox sadə düzəlişlərlə “bəxtsizlik” hesab etdiyiniz 
bu uğursuzluqlardan xilas ola bilərsiniz. Bunun üçün əvvəl-
cə “Fen-Şuy”un əsaslarını öyrənməyiniz məsləhətdir. Bunlar 
hansılardır:  “Külək” (Fen) və “Su” (Şuy) sözlərinin birləşmə-
sindən ibarət olan “Fen-Şuy”, əsasən enerji balanslaşdırma 
sənətidir. Bir çox mütəxəssislər küləyin həyat enerjisi (yəni 
ruh), suyun isə həyat mənbəyi olduğunu düşünür, ona görə 
belə adlandırılıb. Sözün mənası nə olursa olsun, bu qədim 
fəlsəfə sənəti sizin həyatınıza məhsuldar və xoşbəxt həyat 
vəd edir. Sual oluna  bilər ki,  bu necə baş verir  Yaşadığınız 
yerlərdə, geyindiyiniz paltarda və ruhunuzda pozulmuş “Çi” 
(“Chi”) enerjisini bərpa etməklə: ruh, bədən və “Çi” enerjisinin 
harmoniya içində olmasını təmin etməklə.

Müasir dünyamızda “atmosfer” kimi təsvir edilən “Çi”, 
“Fen-Şuy”un  təməl daşlarından birini təşkil edir. Müəyyən 
bir tərəfin daha sıx olduğu yerlərdə “Çi” enerjisi daha aydın 
şəkildə yayılır. Elə isə, bu qədim Çin fəlsəfəsini öyrənməklə 
həyatınızı daha yaxşı enerji ilə doldura və pozitivliyə yönlən-
dirə bilərsiniz. 

Səadət RZAYEVA, “Xalq qəzeti”

Türkiyə 523 terrorçunu 
məhv edib 

Türkiyənin milli müdafiə naziri, ordu generalı Hulusi Akar 
deyib ki, “Pənçə-Kilit” əməliyyatında indiyədək 523 terrorçu 
məhv edilib. Bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb. 

Onun sözlərinə görə, bu 
ilin yanvar ayından bəri isə 
261 terrorçu zərərsizləşdirilib: 
“Terrorçuların sığınacaqlarını 
məhv edirik və buna davam 
edəcəyik. İraqla sərhəddəki 
302 kilometrlik sahənin xeyli 

hissəsi terrorçulardan təmizlə-
nib. Həmin ərazi nəzarətimiz-
dədir”.

Türkiyənin milli müdafiə 
naziri, həmçinin vurğulayıb ki, 
ölkədə baş verən zəlzələlərin 
fəsadlarının aradan qaldırıl-
ması üçün fədəkarlıqla çalışan 
hərbçilər sərhəd təhlükəsizliyi 
və terrorla mübarizə sahəsin-
dəki işləri də eyni qətiyyətlə 
davam etdirirlər.

Qeyd edək ki, “Pənçə-Kilit” 
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 
Suriyanın şimalında terrorçula-
ra qarşı keçirdiyi əməliyyatdır.

ABŞ-ın Ukraynaya  
10 milyardlıq yardımı 

Amerika Birləşmiş Ştatları ukraynalıların təcili ehtiyaclarını 
ödəmək üçün Ukraynaya 10 milyard dollardan çox yardım ayırır.

“Associated Press” agent-
liyi bu barədə ABŞ Dövlət De-
partamentinin rəsmisinə istina-
dən məlumat verib. Xəbərdə 
qeyd olunur ki, vəsaitin böyük 
hissəsi – 9,9 milyard dolları 
Dünya Bankının İnzibati baca-
rıqların gücləndirilməsi üçün 
dövlət xərcləri (Sülh) mexaniz-
mi vasitəsilə ölkələr tərəfindən 
qrant şəklində ayrılır.

“Bu vəsaitlər kraynanın 
Rusiyaya qarşı müdafiəsi za-
manı mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir və krayna hökumətinin 

öz vətəndaşlarının, xüsusən 
də səhiyyə, təhsil və fövqəladə 
xidmətlər kimi təcili ehtiyacları-
nı qarşılamaqda davam etmək 
qabiliyyətini təmin edəcək”, 
- deyə departamentin rəsmisi 
bildirib.

Bundan əlavə, ABŞ kray-
nanın enerji sisteminə kömək 
üçün daha 250 milyon dollar 
ayıracaq. Vəsaitlər kraynada 
məktəblər, xəstəxanalar üçün 
generatorların və başqa zəruri 
avadanlıqların alınıb quraşdı-
rılmasında istifadə ediləcək. 

Nigeriyada seçkilər

Dünən Nigeriyada prezident və parlament seçkiləri 
keçirilib. Seçkilərlə əlaqədar yüksək təhlükəsizlik 
tədbirləri görülüb.

Qeyd edək ki, seçkilər bü-
tün Afrika ölkələrinin diqqət 
mərkəzində idi. Belə ki, Nige-
riya həm əhalinin sayına (213 
milyon nəfər), həm də ümum-
daxili məhsulun həcminə görə 
qitənin aparıcı ölkəsidir.

Prezident postu uğrunda 
aralarında bir qadının olduğu 
18 namizəd mübarizə aparıb. 
Ölkə konstitusiyasına əsasən, 
hazırkı Prezident Məhəmməd 
Buxari bu vəzifəyə iki dəfə se-
çildiyi üçün seçkilərdə iştirak 
edə bilməz. 

Ölkədə prezident seçkiləri 
ilə birgə parlament seçkilə-
ri də keçirilib. Senatda 109 
yer uğrunda 1101 namizəd, 

 Nümayəndələr Palatasında 
(parlamentin aşağı palatası) 
360 mandat uğrunda isə 3 min 
122 namizəd mübarizə aparıb.

Seçki günü təhlükəsizliyin 
təmin olunmasına Nigeriya 
polisinin və güc strukturları-
nın 400 mindən çox əməkdaşı 
cəlb edilib. Hakimiyyət orqan-
ları quru sərhədlərini bağlayıb, 
vətəndaşların hərəkətinə məh-
dudiyyətlər qoyub. 

Dünən gecə seçkilərin ilkin 
nəticələri açıqlanıb. Rəsmi nə-
ticələr isə yaxın günlər ərzində 
məlum olacaq.

Hazırladı   
M.HA XAN ,  

“Xalq qəzeti” 

Beynəlxalq həyat

Azərbaycan jurnalistikasının tanınmış 
simalarından olan Şakir Yaqubovun doğum 
gününü yola saldıq. Yaşasaydı, 72 yaşını qeyd 

edəcəkdik dünən.  Ötən il oktyabrın 15-də haqqın 
rəhmətinə qovuşdu. Həmin vaxt ustad ilə vida 
mərasiminin iştirakçılarından idim. 

Açığı, belə mərasimlərdə 
ilk iştirakçılığım olduğundan 
 dinimizin ehkamları yerinə yeti-
rildikdən sonra Ahıl urnalistlər 
Məclisinin sədri Tahir Aydınoğ-
lunun mollanın yanında, müəy-
yən mənada, onun sözünü 
kəsmək istəyirmiş kimi görün-
məyi qəribə gəlmişdi mənə. Ta-
hir müəllim söz kəsməyəcəkdi, 
meydanın əsl söz üçün açıqlı-
ğını bəyan edəcəkdi. Etdi də. 
Özü də mərhuma dərin ehtiram 
göstərərək. Bəri başdan deyim 
ki, mərasim ustad qələm sahi-
binə yüksək qədirbilənliyin nü-
munəsi kimi yadda qaldı. 

Həmin günədək də Şakir 
Yaqubov adı mənə yaxşı ta-
nış idi. Necə tanış idi, deyim. 
Təsəvvür edin ki, əsgərlikdəsi-
niz. Hərbidə qaydadır ki, yüksək 
rütbəli komandanları tanımalı-
san. Mən də eləcə tanımışdım 
Şakir müəllimi. Şakir Yaqubov 
şəxsiyyətini sözün generalı 
kimi tanımışdım. Mərasimdə isə 
onu bu rütbəyə layiq görənlərin 

çıxışlarının timsalında general-
lığın həm də ucalıq olduğuna 
şahidlik etdim. Əsgərlikdə belə 
deyildi...

Vida mərasimində Şakir 
müəllimin həmkar dostlarının, 
iş yoldaşlarının çıxışlarından 
xeyli təsirləndim. Onlar yalnız 
mərhuma ehtiramlarını ifadə 
etmirdilər. Hər birinin fikirlərin-
də qədir-qiymət aşıb-daşırdı. 
O an düşündüm ki, bu, həm də 
ənənədir. urnalistikaya, sözə 
yüksək dəyər ənənəsi. Peşə-
nin dəyərlisini qiymətləndirmək 
ənənəsi. 

Həmin an onu da düşündüm 
ki, bu ənənə nəsildən-nəslə 
necə keçəcək  Keçəcəkmi  
Keçəcəksə, hansı formada  
Özümdən yaşlı nəslin nümayən-
dələrinin tapındıqları, istinad et-
dikləri prinsiplərin necə böyük 
əhəmiyyət daşıdığını da fikirləş-
dim. Bu adamlara, sözün yax-
şı mənasında, paxıllıq etdim. 
Özümdən gənc nəsli göz önünə 
gətirdim. Bəs onlar ...

Gec-tez hamımızı haqla-
yacaq ölümü düşünməməyim 
mümkünsüz idi. Təbii, haqqında 
gözəl sözlər deyilməyini istəyir-
sənsə, Şakir Yaqubov olmalı-
san. Amma bizlər bu dünyadan 
köç etdikdən sonra belə içdən 
qiymətin verilməsi ilə bağlı 
ənənələr yaşayacaqmı  Nə-
hayət, söz qalacaqmı  O söz 
ki, Şakir müəllim ilə bağlı çox 
gözəl deyilirdi, səslənirdi, içdən 
gəlirdi, heyrətamiz idi. Görünür, 
Şakir Yaqubovun cəmiyyəti-
mizə, mediamıza miras qoydu-
ğu da elə budur - söz. 

Allah Şakir müəllimə rəhmət 
eləsin. Yeri behişt olsun. Söz 
yaşasın  Yaşasın söz

Əvəz RÜS ƏMOV, 
 “Xalq qəzeti”

Rekviyem əvəzi

Unudulmaz Șakir Yaqubov


