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Təsisçi  Azərbaycan espublikası rezidentinin şlər darəsi və qəzetin redaksiya heyəti

“Həsən, Qromıkonun 
oğlu ilə ehtiyatlı davran...”

Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyeva Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində Xocalı soyqırımı ilə bağlı foto 
paylaşıb.

AZƏRTA  xəbər verir ki, paylaşılan fotonun üzərində yazılıb:
“Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının nurlu xatirəsini 

ehtiramla yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin”.

-cu ildən çıxır

“ alq qəzeti”  alqın qəzeti

Zəngəzur dəhlizi – regionda 
ayırıcı yox, birləşdirici amil

“Demə İran niyə 
viran oldu?!”

Balaxanının 
divar rəsmləri

Azərbaycan – ABŞ münasibətləri
zamanın çağırışlarına cavab verir 

Orta Dəhlizdə tranzit 
sistemi sadələșdirilir

Son, yoxsa Ermənistan üçün 
“ikinci xunta” perspektivi 

Ruben Vardanyanın uzaqlaşdırılmasına baxışlar

Sumqayıt hadisələri  – 
ifșa edilmiș erməni məkri

v e b- s ay t :  w w w .x al q q az e t i .az

Xocalı faciəsinin 
qurbanları ehtiramla anıldı

Prezident İlham Əliyev Xocalı 
soyqırımı abidəsini ziyarət edib

XX əsrdə bəşər tarixinə Xocalı soyqırımı kimi daxil olan qanlı faciənin 
31-ci ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə Bakının Xətai 
rayonunda ucaldılmış abidəni ziyarət edib.

Prezident İlham Əliyev Xoca-
lı soyqırımı abidəsinin önünə əklil 
qoydu, faciə qurbanlarının xatirəsi-
ni ehtiramla yad etdi.
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“Hesab sormaq” 
jurnalistin iși deyil

Rusiya Azərbaycan – Ermənistan 
münasibətlərinin nizamlanmasında 

xüsusi rola malikdir
e ralın də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlha  Əliye  Rusiya 

ederasiyasının arici işlər naziri Ser ey a ro u qəbul edib.
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Azərbaycan Cənubi Qafqazda sabitliyin 
təmin olunmasında mühüm rol oynayır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 27-də Rumıniya Parlamentinin 
Deputatlar Palatasının sədri İon-Marçel Çolakonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında tə-
masların müntəzəm xarakter daşımasından məm-
nunluğunu bildirərək, iki ölkənin prezidentlərinin 
qarşılıqlı səfərlərinin bu istiqamətdə atılmış önəmli 
addım olduğunu qeyd etdi və Rumıniya Parlamen-
tinin Deputatlar Palatasının sədrinin ölkəmizə ge-
niş heyətlə səfər etməsini də əlaqələrimizin yüksək 
səviyyədə olmasının göstəricisi kimi dəyərləndirdi.

İkitərəfli gündəliyin genişləndiyini qeyd edən 
Prezident İlham Əliyev münasibətlərimizin ma-
hiyyətinin keyfiyyətcə müsbətə doğru dəyişdiyini 
dedi. Dövlətimizin başçısı bunun yaxşı nümunəsi 
kimi enerji sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdiyini, 
o cümlədən Azərbaycan qazının artıq Rumıniya 
bazarına çatdırıldığını vurğuladı və yaşıl enerji ilə 
bağlı layihənin həyata keçirilməsindən sonra bu is-
tiqamətdə daha böyük işlərin görüləcəyinə ümidvar 
olduğunu bildirdi. 

Azərbaycan Prezidenti ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin digər istiqamətlərdə də inkişaf et-
dirilməsi üçün yaxşı potensialın mövcud olduğunu 
dedi, İon-Marçel Çolakonun ölkəmizə səfərinin par-
lamentlərarası əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə 
töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.

Rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinə öz həm-
karları ilə bərabər, hökumət nümayəndələrinin də 

daxil olduğunu bildirən Rumıniya Parlamentinin 
Deputatlar Palatasının sədri Azərbaycanda keçirə-
cəyi görüşlər zamanı əlaqələrin genişləndirilməsi, 
o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığın 
möhkəmlənməsi məsələsinin də müzakirə ediləcə-
yini bildirdi.

İon-Marçel Çolako Azərbaycan və Rumıniya 
prezidentlərinin qarşılıqlı səfərlərinin münasibət-
lərimizin inkişafında xüsusi önəmini qeyd edərək 
strateji tərəfdaşlıq əlaqələrimizin daha da geniş-
lənəcəyinə əminliyini ifadə etdi.

Qonaq dedi ki, Azərbaycan ənubi Qafqazda 
sabitliyin təmin olunmasında mühüm rola malikdir 
və Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşıdır. 

Görüşdə Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstan 
və Rumıniya arasında imzalanmış dördtərəfli An-
laşma Memorandumunun və bu çərçivədə Azər-
baycanın bərpaolunan enerji potensialı əsasında 
Qara dənizin dibi ilə elektrik xəttinin çəkilməsi la-
yihəsinin əhəmiyyəti vurğulandı. Həmçinin Rumı-
niyanın Azərbaycanın Avropa İttifaqı və NATO ilə 
əməkdaşlığının inkişafına verdiyi dəstək yüksək 
qiymətləndirildi.

A ƏR A

Ölkəmizlə İslam İnkișaf Bankı arasında çox 
uğurlu və səmərəli əməkdașlıq mövcuddur

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-da İslam İnkişaf Bankı qrupunun 
prezidenti Məhəmməd Süleyman Əl-Casiri qəbul edib.

Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Məhəmməd 
Süleyman Əl- asir paytaxtımızda gördüyü inkişaf 
proseslərinin onda dərin təəssürat hissi doğurduğunu 
bildirdi.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla İslam İnki-
şaf Bankı arasında çox uğurlu və səmərəli əməkdaş-
lığın həyata keçirildiyini vurğulayaraq bunu yüksək 
qiymətləndirdi. Ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələrə 
bankın verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirən 
dövlətimizin başçısı həm regional səviyyədə inkişaf 
prosesləri, həm də artıq ölkəmizdə icra olunmağa 
başlanan “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa 
dair Milli Prioritetlər” baxımından əməkdaşlığın gələ-
cək formatının müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini 
vurğuladı.  

Qonaq qeyd etdi ki, İslam İnkişaf Bankı Azərbay-
canın bu təşkilata üzvlüyündən fəxr hissi keçirir və 
ölkəmiz həmişə fəal iştirakçı olmaqla bu qurumun 
fəaliyyətinə böyük töhfə verir.  Əməkdaşlığımızın 
uğurlu tarixə malik olduğunu deyən Məhəmməd Sü-
leyman Əl- asir həyata keçirilən birgə layihələrin 
Azərbaycanda iqtisadiyyatın, o cümlədən infrastruk-
turun inkişafı baxımından önəmini qeyd etdi, əmək-
daşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensialın 
olduğunu bildirdi.

Məhəmməd Süleyman Əl- asir eyni zamanda 
bankın “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair 

Milli Prioritetlər” çərçivəsində perspektiv layihələrə də 
maraq göstərdiklərini vurğuladı, gələcəkdə ticarət və 
investisiya sahələrində əməkdaşlığın həyata keçiril-
məsinin mümkün olduğunu dedi. O, Azərbaycanın 
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən “Elektron hökumət” 
sahəsində əldə etdiyi uğurlu təcrübənin bank tərəfin-
dən digər ölkələrdə də tətbiq oluna biləcəyini bildirdi.

Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Pre-
zident İlham Əliyev dünyada yeni çağırışların möv-
cud olduğu bir dövrdə bundan sonra da əməkdaşlı-
ğımızın uğurla davam etdiriləcəyinə əminliyini ifadə 
etdi. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair 
Milli Prioritetlər”ə bir daha toxunan dövlətimizin baş-
çısı bu baxımdan Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 
yenidənqurma layihələrinin bizim üçün ən priori-
tet sahələrdən biri olduğunu vurğuladı. Prezident  
İlham Əliyev Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi, rəqəmsal 
transformasiya və bərpaolunan enerji sahələrinin də 
ölkəmizin iqtisadi inkişafında mühüm yer tutduğunu 
bildirdi və qeyd etdi ki, bütün bunlarla bağlı həyata 
keçirdiyimiz layihələrə xeyli sayda tərəfdaş və inves-
tor cəlb edilib və ediləcək. Dövlətimizin başçısı dedi 
ki, ölkəmizin uğurlu coğrafi mövqedə yerləşməsi və 
yaradılan əlverişli biznes mühiti, zəngin iqtisadi po-
tensialımız gələcək əməkdaşlıq və inkişaf prosesləri 
üçün yaxşı zəmin yaradır.

A ƏR A

Xocalı faciəsinin  
qurbanları  

ehtiramla anıldı
ə əli ci səhi ədə

Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımından 31 il ötür. 
1 2-ci il fevralın 25-dən 2 -na keçən gecə erməni 
silahlı dəstələri keçmiş sovet ordusunun Xankəndi 
şəhərində yerləşən 3 -cı alayının iştirakı ilə Xo-
calı şəhərini yerlə-yeksan etdi. Erməni təcavüzkar-
larının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi növbəti 
kütləvi qırğın nəticəsində 13 nəfər, o cümlədən 
10  qadın, 3 uşaq, 70 qoca xüsusi amansızlıqla 
qətlə yetirildi, 1275 dinc sakin əsir götürüldü, 150 
nəfərin taleyi isə hələ də məlum deyil. Bu soyqırı-
mı aktı nəticəsində  ailə tamamilə məhv edildi, 25 
uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərin-
dən birini itirdi.

Uzun illərdir ki, Azərbaycan dövləti Xocalı fa-
ciəsi ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanıdıl-
ması istiqamətində sistemli iş aparır. Bütün dünya-
nın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırı-
mının əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider Heydər 
Əliyev 1 3-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan 
sonra açıqlanıb, 1 4-cü ilin fevralında Azərbay-
can Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımı-
na siyasi-hüquqi qiymət verib. 

Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımını törə-
dənlərin ifşa olunmasını və beynəlxalq ictimaiy-
yətin geniş məlumatlandırılmasını Azərbaycanın 
xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri 
kimi müəyyənləşdirib. Eləcə də Xocalı həqiqətlə-
rinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə ya-
yılması, bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi 
məqsədilə davamlı addımlar atılır. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-pre-
zidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehri-
ban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondu 
bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı 
soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması 
istiqamətində sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. 
200 -ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası bu is-
tiqamətdə təbliğat işini daha da fəallaşdırıb. Faciə 
ilə əlaqədar dəhşətli faktlar bu kampaniya çərçivə-
sində geniş beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılıb, pla-
netin bütün guşələrində milyonlarla insan erməni 
millətçilərinin əsl simasına bələd olub. 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə şanlı Azərbaycan Ordusunun 44 günlük 

ətən müharibəsindəki parlaq Qələbəsi 2020-ci ili 
Azərbaycan tarixinə Zəfər ili kimi yazdı. Güclü si-
yasi iradə, möhkəm iqtisadi potensial, qüdrətli ordu, 
Xalq-Lider vəhdəti, cəmiyyətdəki böyük ruh yük-
səkliyi, vətənpərvərlik, əzmkarlıq tarixi Qələbəni tə-
min etdi. Otuzillik həsrət bitdi, torpaqlarımız mənfur 
düşmənin işğalından azad edildi, ərazi bütövlüyü-
müz təmin olundu. Bu gün xalqımız Xocalı faciəsi 
qurbanlarının xatirəsini alnıaçıq, başıuca yad edir, 
çünki düşməndən bütün şəhidlərimiz kimi, Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının da qisası alınıb. Artıq Xocalı 
soyqırımının anım günü Azərbaycan xalqının birliyi-
nin, milli təəssübkeşliyinin rəmzinə çevrilib.

A ƏR A

Rusiya Azərbaycan – Ermənistan münasibətlərinin 
nizamlanmasında xüsusi rola malikdir 

ə əli ci səhi ədə
r şdə ı ış edən Prezident  

İlha  Əliye  dedi: 
– Hörmətli Sergey iktoroviç, sizi 

yenidən görməyə şadam. Azərbayca-
na xoş gəlmisiniz. Yaxşı bir ənənədir 
ki, artıq illər boyu biz sizi qəbul edirik. 
Bizim nazir də mütəmadi surətdə sizin 
ölkədə olur. Sizin səfəriniz ötən il fev-
ralın 22-də Moskvada imzalanmış və 
ölkələrimiz arasında münasibətlərin 
inkişafında çox əlamətdar və mühüm 
addım olan müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliy-
yəti haqqında Bəyannamənin birinci il-
dönümünə həsr edilib. Bu Bəyannamə 
mahiyyət etibarilə bizim münasibətlə-
rimizin ruhunu və xarakterini, əlaqələ-
rimizin formalaşmış müsbət resursunu 
əks etdirir, gələcək illərdə qarşılıqlı 
fəaliyyətin yollarını müəyyənləşdirir. 

Deməliyəm ki, ötən il münasi-
bətlərimizin çox dinamik xarakteri ilə 
əlamətdar olub. Prezidentlər səviy-
yəsində bir neçə görüş olub, həmçi-
nin siz Azərbaycana, həmkarınız isə 
Rusiyaya səfər edib. Ölkələrimizin 
hökumətlərinin və parlamentlərinin 
sədrlərinin qarşılıqlı səfərləri olub, di-
gər rəsmi şəxslərin səfərləri də. Bunlar 
onu göstərir ki, münasibətlərimiz tam-
dəyərli şəkildə inkişaf edir, çox mühüm 
məsələlər həll olunur və düşünürəm ki, 
biz bu ilə yaxşı təməl ilə qədəm qoyu-
ruq. İlin əvvəlində bizə səfər etməyiniz 
də bu il qarşılıqlı fəaliyyətimizə xüsusi 
dinamika verəcək.

Bizi birləşdirən fəaliyyət sahələrini 
sadalamağa başlasaq, yəqin ki, çox 
vaxt tələb olunacaq. Bizdə hələlik işlə-
rin o qədər də fəal getmədiyi sahələri 
saymaq olar. Lakin bu da diqqətimiz-
dən kənarda qalmır. Buna görə ənənə-
vi qarşılıqlı fəaliyyət sahələrində - siya-
si dialoq, energetika, nəqliyyat, ticarət, 
humanitar əməkdaşlıq və müttəfiqlik 
qarşılıqlı fəaliyyət səviyyəsinə çatdır-
malı olduğumuz sahələrdə də ciddi 
qarşılıqlı addımlara ümid bəsləyirik. 

Onu da məmnuniyyətlə qeyd et-
mək istərdim ki, ölkələrimizin vətən-
daşlarının qarşılıqlı səfərlərinin koro-
navirusdan əvvəlki dinamikası bərpa 
olunur. Buna parlaq sübut odur ki, 
mənə bu gün təqdim edilən infor-
masiyaya görə, hər həftə Rusiya və 
Azərbaycan aviadaşıyıcıları 135 reys 
yerinə yetirir. Yəni, mənim fikrimcə, 
bu rekord göstərici ona dəlalət edir ki, 
ölkələrimizin vətəndaşları böyük məm-
nuniyyətlə bir-birini ziyarət edirlər. 

Əlbəttə, bu gün biz regional təh-
lükəsizliklə bağlı məsələlər haqqın-
da da danışacağıq. Ümidvaram ki, 
2023-cü il Azərbaycan ilə Ermənistan 
arasında münasibətlərin normallaş-
masında irəliləyiş ili olacaq. Hər halda 
biz buna ümid edirik. Bu prosesdə fəal 

iştiraka görə Rusiya hökumətinə və 
şəxsən sizə təşəkkürümü bildirmək 
istərdim. Düşünürəm ki, Rusiya bizim 
dostumuz, müttəfiqimiz və qonşumuz 
kimi Azərbaycan ilə Ermənistan ara-
sında dövlətlərarası münasibətlərin 
nizamlanmasına kömək işində xüsusi 
rola malikdir. Ötən il bu istiqamətdə 
mühüm səy göstərilib, gələcək sülh 
müqaviləsinin konseptual xarakterini, 
məhz iki ölkənin ərazi bütövlüyünün 
və suverenliyinin qarşılıqlı tanınması-
nı müəyyən edən sənədlər qəbul olu-
nub. Bu, ötən ilin oktyabrında Praqada 
və Soçidə qəbul edilmiş sənədlərlə 
təsdiqlənib. Bu sənədlər sülh müqa-
viləsinə nail olmaq üçün istifadə edilə 
bilən təməldir. Hər halda biz bu düş-
mənçilik səhifəsini tezliklə çevirmək 
və ənubi Qafqaza sülhü qaytarmaq 
üçün Ermənistan tərəfi ilə, bizim dos-
tumuz və qonşumuz Rusiya tərəfi ilə 
müsbət və konstruktiv iş aparmaq əz-
mindəyik. 

Əlbəttə, bizim münasibətlərimizin 
və bugünkü danışıqlarımızın gündə-
liyi mənim haqqında danışdığım is-
tiqamətlərlə məhdudlaşmır. Buna görə 
gündəliyi ətraflı nəzərdən keçirəcəyik. 
Əminəm ki, səfərin nəticələri həmişəki 
kimi müsbət olacaq. Bir daha xoş gəl-
misiniz.  

***

Rusiyanın arici işlər naziri  
Ser ey a ro  dedi:

– Çox sağ olun, hörmətli İlham 
Heydər oğlu. İlk növbədə, Prezident 
Putinin səmimi salamlarını və dost-
casına arzularını çatdırıram. O, bizim 
müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyətimizin in-
kişafına şəxsən xüsusi diqqət yetirir. 
Sizin dediyiniz kimi, bu günlərdə biz 
ötən il Sizin Rusiya Federasiyasına 
səfəriniz zamanı müvafiq Bəyannamə-
nin imzalanmasının ildönümünü qeyd 
edirik. Şübhəsiz ki, bu Bəyannamə 
qarşılıqlı fəaliyyətin əldə olunmuş 

səviyyəsini təsbit etdi və onun dərin-
ləşməsi, keyfiyyətcə yeni səviyyəyə 
çıxarılması yollarını müəyyən etdi. Si-
zin xatırlatdığınız kimi, praktiki əmək-
daşlıq, həqiqətən bütün istiqamətlər 
üzrə çox səmərəli və intensiv inkişaf 
edir. Buraya həm Sizin Rusiya Fede-
rasiyasının Prezidenti ilə mütəmadi tə-
maslarınız, iki ölkənin hökumətlərinin 
sədrləri və nazirlər arasında görüşlər 
daxildir.   

Biz, həmkarım - Azərbaycanın xa-
rici işlər naziri eyhun Əziz oğlu Bay-
ramovla daim əyani və indi deyildiyi 
kimi, onlayn təmaslarda oluruq. Həm 
də şübhəsiz ki, bizim iqtisadi əmək-
daşlığımızın göstəricisi olan əmtəə 
dövriyyəsi də rekord səviyyələrə ça-
tır və bu, son hədd deyil. Çünki Siz 
Prezident Putinlə təkcə ikitərəfli deyil, 
həm də regional və hətta qlobal xarak-
ter daşıyacaq bir neçə meqalayihənin 
hazırlanmasını müzakirə etmisiniz. Bu 
layihələrə sizin və bizim bir çox tərəf-
daşlarımız maraq göstərir. Bu da Rusi-
ya və Azərbaycanın liderlər kimi iştira-
kı ilə bu regionda qarşılıqlı fəaliyyətin 
necə perspektivli olduğunu göstərir.

Əlbəttə, biz mədəni əlaqələrin in-
kişafında maraqlıyıq. Bizim əlamətdar 
günlərimiz az deyil. Ötən il diplomatik 
münasibətlərin 30 illiyini, bu il müt-
təfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında 
Bəyannamənin birinci ildönümünü 
qeyd etdik. Yazda biz Heydər Əlirza 
oğlu Əliyevin anadan olmasının 100 
illiyini qeyd edəcəyik. Bizdə azərbay-
canlı dostlarımızla birgə silsilə tədbir-
lər planlaşdırılır. Əminəm ki, həmin 
tədbirlər vətəndaşlarımızın bir-birinə, 
tarixə və bu ortaq tariximizin indiyə qə-
dər davam edən, ölkələrimiz arasında 
dostluq, ailəvi və qohumluq əlaqələrini 
saxlamağa kömək edən səhifələrinə 
qarşılıqlı marağı nümayiş etdirəcək. 

Sizinlə tamamilə razıyam ki, vətən-
daşlarımızın səfərlərinin bərpa olun-
ması göstəriciləri bu vəziyyəti, huma-

nitar və təhsil sahələrində əlaqələri 
inkişaf etdirməyə çalışmağımızı bir 
daha vurğulayır. Biz rus dilinin dəstək-
lənməsinə, bunu arzu edən Azərbay-
can vətəndaşlarının həm özlərinin rus 
dilində danışmaları və işdə bu dildən 
istifadə etmələri, həm də öz uşaqları-
na bu imkanı vermələri üçün hər cür 
şəraitin yaradılmasına şəxsən Sizin 
və hökumətinizin diqqətini çox yüksək 
qiymətləndiririk. 

Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizin 
vurğuladığınız kimi, heç şübhəsiz, re-
gional təhlükəsizlik bizim həm ikitərəfli, 
həm də çoxtərəfli münasibətlərimizdə 
olduqca aktual mövzu kimi qalır. Bizim 
beynəlxalq həmkarlarımızın çoxu, o 
cümlədən bu regiondan uzaqda yer-
ləşənlər Azərbaycan ilə Ermənistan 
arasında münasibətlərin nizamlanma-
sı yolunda irəliləyişə şərait yaratmağa 
böyük maraq göstərirlər. Prezident 
Putinin dəfələrlə dediyi kimi, biz və-
ziyyətin sabitləşməsi, bu regionda yer-
ləşən bütün ölkələrin normal, qarşılıqlı 
hörmət və qarşılıqlı fayda əsasında öz 
ölkələrinin və xalqlarının mənafeləri 
naminə əməkdaşlıq etmək imkanla-
rı olması üçün şərait yaradılmasına 
yönəlmiş bütün səyləri alqışlayırıq.

Məni qəbul etdiyinizə görə Sizə 
səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm və 
əminəm ki, bu səfər Prezident Putin ilə 
Sizin müəyyənləşdirdiyiniz istiqamət-
lər üzrə irəliləməyə kömək edəcək.

***

Prezident İlha  Əliye : Çox sağ 
olun, Sergey iktoroviç. Mən də Siz-
dən xahiş etmək istərdim ki, mənim 
salamlarımı və ən xoş arzularımı la-
dimir ladimiroviç Putinə çatdırasınız, 
həmçinin Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 
xatirəsinə bu cür xoş münasibətə görə 
təşəkkürümü bildirəsiniz. Biz bunu çox 
yüksək qiymətləndiririk. Sağ olun.

A ƏR A
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Azərbaycan – ABŞ münasibətləri 
zamanın çağırışlarına cavab verir 

Bu gün  Azərbaycanla  Amerika Birləşmiş Ştatları arasında  diplomatik münasibətlər 
qurulmasından 31 il keçir. Geridə qalan illərdəki əməkdaşlıq səhifələrimizə  nəzər 
salanda  mükəmməl bir tərəfdaşlıq nümunəsi yaratdığımızın şahidi oluruq. Bakıda 
hamı belə fikirləşir ki, bizim Birləşmiş Ştatlarla münasibətimiz olduqca yüksək 
səviyyədədir. Biz müttəfiqik və müxtəlif məsələlər ətrafında sıx əməkdaşlıq edirik. 
Vaşinqtonda da bu fikirdədirlər ki, bizim  çox möhkəm əlaqələrimiz var.

Azərbaycan Prezidentinin qənaəti 
belədir ki, Birləşmiş Ştatlar bizim enerji 
inkişafımızı və xüsusən də, Bakı –Tbilisi 
– eyhan boru kəmərinin çəkilməsini hər 
zaman lazımınca dəstəkləyib və dəstək-
ləyir. ənab ozef Baydenin fikrincə isə  
enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı məqsədlərə 
çatmaq üçün şaxələndirmə heç vaxt ol-
madığı qədər əhəmiyyətlidir və Azərbay-
can bu məqsədə nail olmaq üçün regio-
nal səylərdə əsas rol oynamışdır. 

Ağ evdən yayılan məlumatlarda de-
yilir ki,  Azərbaycan həm də regional və 
qlobal bazarların sabitləşdirilməsi baxı-
mından trans-Xəzər əməkdaşlığının 
nəhəng potensialının reallaşdırılmasında 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Eyni za-
manda, Azərbaycan ənub Qaz Dəhlizi 
vasitəsilə və Ukrayna üçün mühüm olan 
yanacağı təchiz etməklə də Avropanın 
enerji təhlükəsizliyinin sabitləşdirilməsinə 
kömək etməkdə həlledici rol oynayır.

Amma aşinqtonun Bakıya inam-
lı münasibəti təkcə enerji sahəsindəki 
əməkdaşlıqla yekunlaşmır. ABŞ rəsmiləri 
dəfələrlə bəyan ediblər ki, Azərbaycan 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının çoxşaxəli 
əməkdaşlıq məsələlərində dəyərli tərəf-
daşıdır. Onu da xüsusilə vurğulayaq ki, 
ABŞ-da hakimiyyətə hansı partiyanın və 
ya  liderin gəlməsindən asılı olmayaraq,  
Bakı ilə münasibətlər dəyişilməz qalır. 
Məsələn, sabiq Prezident Donald Tram-
pın Bakıya ünvanladığı bir məktubda 
oxuyuruq:  “Biz birgə səylərimizlə terro-
rizmə qarşı mübarizə apararaq, qlobal 
təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək üçün 
çalışırıq. Biz Azərbaycan xalqının yanın-
dayıq və təhlükəsizlik, iqtisadi əməkdaş-
lıq və demokratik prinsiplər sahəsində 
dialoq vasitəsilə münasibətlərimizin möh-
kəmləndirilməsinə sadiqik”.

Bütün bunlar təkcə ABŞ dövlətinin 
maraqlarına görə deyil, həm də ulu ön-
dər Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu-
nun uğurlu nəticələridir. Həmin siyasətin 
həyata keçirilməsi gənc müstəqil Azər-
baycanın siyasi-diplomatik nailiyyətlərini 
gündən-günə artırır. Müstəqilliyin geridə 
qalan  dövrlərində Azərbaycan – ABŞ 
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətləri-
nin  daim inkişaf etməsi də məhz həmin 
uğurlar sırasındadır. 1 3-cü ilin yayın-
dan etibarən aşinqton –Bakı münasi-
bətləri daim yüksələn xətlə inkişaf edib.

Dostlarımız da, bədxahlarımız da şa-
hiddirlər ki,  Azərbaycan –ABŞ əməkdaş-
lığı   cəmiyyət həyatının bütün sahələrini 
əhatə edir. Məsələn, enerji təhlükəsizliyi,  
beynəlxalq terrorizmə, narkotik maddələ-
rin qeyri-qanuni dövriyyəsinə, kütləvi 
qırğın silahlarının yayılmasına qarşı mü-

barizə sahəsində iki ölkə arasında geniş 
əməkdaşlıq mövcuddur. Xüsusilə vurğu-
lanmalıdır ki, ABŞ və Azərbaycan Avro-
panın enerji təhlükəsizliyində yaxından 
iştirak edirlər.

Xüsusilə xatırladılmalı  məqamlardan 
biri də odur ki, ABŞ Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü və müstəqilliyini tanıyır və 
daim dəstəkləyir.  Təbii ki, Bakı da bu 
siyasi mövqeyə cavabsız qalmır. Belə ki, 
rəsmi Bakı  qlobal proseslərdə və yeni 
dünya nizamının qurulmasında həlledici 
söz sahibi olan Amerika Birləşmiş Ştat-
ları ilə əlaqələrə, ikitərəfli  münasibətlərin 
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq səviyyəsində 
inkişafına böyük önəm verir. Ağ ev rəs-
miləri də, öz növbəsində, ənubi Qafqa-
zın lider dövlətinə çevrilən, sürətli iqtisadi 
inkişafı ilə dünya birliyinin diqqətini cəlb 
edən, qlobal və regional əhəmiyyətli 
enerji layihələrini reallaşdıran, bu sahədə 
artıq böyük təcrübəyə malik olan respub-
likamızla hərtərəfli  əməkdaşlığın inkişa-
fında  maraqlı olduqlarını dəfələrlə bəyan 
etmişlər.

Dövlət başçımız dəfələrlə xatırlatmış-
dır ki, 2001-ci ildə Nyu-Yorkda törədilən 
11 Sentyabr terror hadisəsindən sonra 
rəsmi aşinqtonun  öz yanında gördüyü 
ilk dövlətlərdən biri məhz Azərbaycan 
olmuşdur.  Ölkəmiz ABŞ rəsmilərinin 
təşəbbüsü ilə yaradılan antiterror koalisi-
yaya  ilk qoşulanlardan biri kimi dostluğa 
və tərəfdaşlığa sədaqət nümayiş etdir-
mişdir.

Bundan başqa, ölkəmiz  beynəlxalq 
terrorçuluqla mübarizədə daim ABŞ-la 
birgə çıxış edir. Azərbaycan 1 4-cü 
ilin may ayında  NATO-nun Sülh Na-
minə Tərəfdaşlıq Proqramına qoşulub. 
Kosovo, İraq və Əfqanıstanda Azərbay-
can hərbçiləri beynəlxalq sülhyaratma 
 əməliyyatlarında iştirak ediblər. 

Azərbaycan müxtəlif dinlərin, mədə-
niyyətlərin qovuşduğu məkandır. Şərqlə 
Qərbin qovşağında yerləşən Azərbaycan 
özündə Qərb və Şərq mədəniyyətinin sin-
tezini yaradır. Azərbaycan sürətlə inkişaf 
edir, bütün dünya üçün strateji tərəfdaş-

dır. Məhz ona görə də bir neçə il qabaq 
Bakıda Azərbaycan – ABŞ dostluq və 
tərəfdaşlığı mövzusunda keçirilmiş möh-
təşəm tədbirdə  42 ştatın nümayəndələri 
iştirak edirdilər.  Bu isə  Azərbaycan-A-
BŞ münasibətlərinin bugünkü səviyyə-
sinin göstəricisi idi. İki ölkə arasındakı 
əməkdaşlığa diqqət yetirdikdə bir daha 
bəlli olur ki, ABŞ – Azərbaycan əlaqələri 
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində uğurla 
davam etdirilir. Buvaxtadək iki ölkə ara-
sında mühüm əhəmiyyətə malik 0-ə 
yaxın dövlətlərarası sazişin imzalanması 
da deyilənləri təsdiqləyir.

Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan – 
ABŞ münasibətləri elə bir səviyyədədir 
ki, hətta aşinqtonda ölkəmizin və türk 
dünyasının əleyhinə atılan bəzi addım-
lar da bu münasibətlərin yaxşıya doğru 
getməsinə mane ola bilmir. Məsələn, 
1 2-ci ildə erməni lobbisinin təşəbbüsü 
ilə ABŞ Konqresi tərəfindən  “Azadlığa 
Dəstək” Aktına qəbul edilən və Azərbay-
cana Amerikanın birbaşa dövlət yardımı-
nı yasaqlayan “ 07-ci düzəliş” adlı düzə-
liş və ABŞ-ın bəzi ştatlarının  qondarma 
erməni soyqırımını tanıması bizim müna-
sibətlərimizə xələl gətirə bilmir. 

Yeri gəlmişkən, ötən ilin iyun ayında 
aşinqtondan gələn məlumatda deyilir-

di ki, ABŞ-ın Azərbaycana birbaşa hər-
bi yardımını qadağan edən “Azadlığa 
Dəstək Aktı”na 07-ci düzəlişin dayan-
dırılması müddəti növbəti dəfə uzadılıb. 
Yəni düzəliş ləğv olunmasa da, hələlik 
icra edilmir. O da maraqlıdır ki, bu addımı 
məhz həmin düzəlişin qüvvəyə minmə-
sində rolu olmuş keçmiş konqresmen, 
bugünki ABŞ Prezidenti atmışdır. 

Daha bir xüsusi məqam isə ondan 
ibarətdir ki,  1 1-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası müstəqilliyini elan etdikdən 
sonra ABŞ onu tanıyan ölkələr arasın-
da ön sıralarda yer almışdı. Diploma-
tik münasibətlər isə 1 2-ci il fevralın 
2 -də quruldu. Həmin ilin mart ayında 
ABŞ-ın Azərbaycanda, 1 2-ci ilin no-
yabr ayında isə Azərbaycanın Amerika 
Birləşmiş Ştatlarında səfirliyi fəaliyyətə 
başladı.  Rəsmi aşinqton Azərbaycan 
neftinin və qazının dünya bazarlarına 
çıxarılması məsələsində ölkəmizin həya-
ta keçirdiyi siyasi xətti daim dəstəkləmiş, 
“Əsrin müqaviləsi”nin hazırlanmasında, 
imzalanmasında və icra edilməsində 
daim Azərbaycanın yanında olmuşdur. 

Nəhayət, bu sətirləri Azərbaycan Pre-
zidentinin  Azərbaycan – ABŞ dostluq və 
tərəfdaşlıq münasibətlərinə verdiyi önə-
mi ifadə edən fikirləri ilə tamamlayırıq:  
“Bizim Birləşmiş Ştatlarla münasibətimiz 
olduqca yüksək səviyyədədir. Biz müttə-
fiqik və müxtəlif məsələlər ətrafında sıx 
əməkdaşlıq edirik. 

İttifaq Mİ ƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Amerika Birləşmiş tatları super gücdür. 
Məsafənin e  bir fərqi yo dur  Müstəqilliyin 
lap ilk illərindən bəri Amerika Birləşmiş tatları 

əmişə Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Sizə deyə 
bilərəm ki, bu gün bizim ikitərə i əməkdaşlı ı-
mız bəlkə də, ən yüksək səviyyədədir.

Azərbaycan Prezidenti İlha  Əliye in  
A ın o  Ne s  tele iziya kanalına 

sahibəsindən
 oktyabr ci il

İndi Cənubi afqazda davamlı sül ə nail olmaq 
ü ün mü üm imkana bəslənən ümid zamanıdır. Ame-
rika Birləşmiş tatları bütün afqaz və rans Xəzər re-
gionunun i əklənməsinə imkan verəcək Azərbaycan 
ilə Ermənistan arasında diplomatik təmasların inten-
sivləşdirilməsinə və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat 
və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək et-
məyə azırdır. 

A  Prezidenti oze  aydenin Prezident İlha  
Əliye ə  ay ci il tari li əktubundan 

Ruben Vardanyanın Qarabağdakı separatçı rejimdə tutduğu “dövlət 
naziri” oyuncaq postundan uzaqlaşdırılmasından sonra fevralın 24-də 
Azərbaycan tərəfi ilə bölgənin erməni nümayəndələrinin görüşü keçirilib. 
Təmas ərazidəki Rusiya Sülhməramlı Kontingentinin vasitəçiliyi ilə 
reallaşıb. Görüşdə başlıca müzakirə mövzusu bölgənin enerji təminatı ilə 
bağlı məsələlər olub və mövcud istiqamətdə konkret müsbət nəticələr 
əldə edilib. Erməni mediası və ictimai rəyi hadisəyə böyük diqqət ayırıb. 
Azərbaycan cəmiyyəti də həmçinin. 

Əslində, bu sayaq təmaslar əvvəl 
də var idi. Əvvəl deyərkən, R. ardan-
yanın “dövlət naziri” vəzifəsinə gətiril-
məsinə qədərki dövr nəzərdə tutulur. 
Belə görüşlərin kifayət qədər effektiv-
liyini də söyləmək mümkün idi. Bakı 
effektivlikdə maraqlıdır. Ölkəmiz yalnız 
Qarabağda yaranmış ayrı-ayrı prob-
lemlərin aradan qaldırılmasını deyil, 
bütövlükdə, bölgə ermənilərinin Azər-
baycana inteqrasiyasını təbliğ edir. Bu 

məramı Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev də müxtəlif çıxışlarında, kifayət 
qədər, səmimi notlarla diqqətə çatdırıb. 

Bəli, ölkəmiz Qarabağda yaşayan 
erməni azlığının respublikamızın digər 
bölgələrindəki azsaylı xalqlar və etnik 
qruplar kimi, Azərbaycanın həyatında 
iştirakının tərəfdarıdır. Bakı bu azlı-
ğın hüquq və azadlıqları məsələsini, o 
cümlədən, sosial rifah halını diqqətdə 
saxlayacağını bildirir. Prinsipial məqam 
isə həmin hüquq və azadlıqlar üzərində 
Ermənistanın hər hansı patronajlığının 
qəbul edilməməsidir. Qəbuledilməzlik, 
eyni zamanda, erməni kartı üzərindəki 
beynəlxalq patronajlığa da aiddir. Hər 
halda indi haqqında söz açdığımız gö-
rüş bu məntiqdən uzaqdır. Amma...

* * *
Əlbəttə, Azərbaycan tərəfi konkret 

nəticəsi olan görüşlərin bundan son-
ra da davamında maraq göstərəcək. 
O anlamda ki, Ermənistan hər hansı 
şəkildə həmin təmaslarda özünü əla-
hiddə tərəf kimi göstərməyə çalışma-
sın, səmimi davransın. Onu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, Bakı ilə Qarabağ 
erməniləri arasında danışıqların və 
ikincilərin Azərbaycan cəmiyyətinə in-
teqrasiyasının Azərbaycan-Ermənistan 
normallaşması ilə paralel aparılması 
son dərəcə vacibdir. Yəni, səmimiyyət 
dövlətlərarası münasibətlərdə yaran-
malıdır ki, pozitiv mənzərə tamamlan-
mış olsun. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan 
onsuz da suveren hüquqlarından istifa-
də edəcəkdir. Əsas olan bu hüquqların 
təminatına əngəl törədilməməsidir. İn-
diyədək əngəl yaradılıb. Bəs bundan 
sonra?.. 

Daha bir vacib məqam Qarabağda-
kı separatçı rejimin sıradan çıxmasıdır. 
Başqa sözlə desək, bölgədəki admi-
nistrativ idarəçilik, tamamilə, Azərbay-
can yurisdiksiyasına keçməlidir. Heç 
bir halda danışıqlar rəsmi Bakı və rəs-
mi Xankəndi preambulasına əsaslan-
mamalıdır. Bakı indiyədək baş vermiş 
təmasların vurğuladığımız tərzdə təq-
dimatına yol verməyib və verməyəcək 
də...

Əlbəttə, hazırda separatçı rejimin 
idarəçiliyində yer alanların da Azərbay-
can yurisdiksiyasının diktə etdiyi real-
lıqlarda təmsilçilikləri mümkündür. Hər 
halda ölkəmiz bu adamları tamamilə 
uzaqlaşdırmaq hədəfini müəyyənləş-
dirməyib. Lakin burada da vurğulanma-
lı vacib məqamlar istisna deyil. Azər-
baycan idarəçilikdə təmsil olunacaq 
ermənilərin də kimliklərini süzgəcdən 
keçirməlidir. İlk növbədə ölkəmizə güllə 
atan, güllə atmağı təbliğ və təşviq edən 
keçmişə malik olmaq, o cümlədən, 
konkret cinayət əməllərində iştirak müt-
ləq qaydada nəzərə alınmalıdır. 

* * *
Bəli, Qarabağın erməni əhalisi ilə 

Azərbaycanın təması vacibdir. Onun 
konkret nəticələr verməsi üçün mütləq 
amil səmimiyyətdir. Ancaq sözügedən 
görüş ilə bağlı səmimiyyətdən uzaq 
məqamların və deyimlərin meydana 
çıxdığı nəzərdən yayınmır. Məsələn, 
separatçı rejimin “prezidentinin” nü-
mayəndəsi kimi tanınan və əvvəllər də 
Azərbaycana qarşı çıxışları ilə gündəm 
yaradan David Babayan bildirib ki, fev-
ralın 24-də keçirilmiş görüşə bənzər 
görüşlər Bakı ilə Xankəndi arasındakı 
siyasi dialoqun başlanması deyil: “Heç 
bir halda bunu Artsaxın (Qarabağın – 
red.) gələcəyi ilə bağlı siyasi məsələlər 
üzrə dialoq kimi qiymətləndirmək ol-
maz. Bu formatda görüşlər vacibdir, la-
kin, bu, o demək deyil ki, kimsə, bir növ, 
Artsaxı Azərbaycanın bir hissəsi kimi 
görə bilər. Bu, mümkün deyil. 1 -ci 
ildən bəri Artsaxda heç kim özünü və 
ölkəsini Azərbaycanın bir hissəsi he-
sab etmir. Hətta 1 21-ci ildən 1 -ci 
ilə qədər, yəni Artsax Azərbaycana 
birləşdirilənə qədər, Artsax xalqı bu 
reallıqla barışmadı. İndi biz bu huma-
nitar məsələlərin həllini təmin etməliyik. 
Müdrik siyasət yeritməklə birləşmək və 
Artsaxı xilas etmək lazımdır”. 

* * *
Göründüyü kimi, görüşün əldə et-

diyi nəticələri heçə endirmək yönümlü 
ilk separatçı fikir səsləndi. Keçək möv-
cud istiqamətdəki digər məqamlara. 
Bunlardan biri Laçın-Xankəndi yolunun 
Ermənistanın məntiqində blokada kimi 
qiymətləndirilən durumunun tezliklə 

aradan qaldırılacağı üzərindədir. Bakı 
ilə Qarabağ ermənilərinin təmaslarının 
bu müstəviyə təsir göstərəcəyinə dair 
baxışlar var. Müxtəlif erməni mənbələri 
yaxın günlərdə Qarabağı Ermənistanla 
birləşdirən yolun açılacağı barədə mə-
lumat yayıblar. Bölgədəki separatçı re-
jimin “prezidentinin” mətbuat katibi kimi 
qondarma postu tutan Lusine Avenes-
yan mövzu barədə söz açarkən bildirib 
ki, Rusiya sülhməramlılarının köməyi 

ilə problemin aradan qaldırılacağına 
ümidvardır. 

Əlbəttə, ölkəmiz Laçın-Xankəndi 
yolunun açıq olduğunu bildirir. Ərazi-
dən keçən avtomobillərin və insanların 
statistikası da bunu söyləməyə əsas 
verir. Burada vacib məqam isə sər-
həddə nəzarət-buraxılış məntəqəsinin 
qurulması ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, 
erməni tərəf məsələnin üzərinə gəlmir. 
Daha doğrusu, Ermənistan siyasiləri 
problemin üzərinə onun Azərbaycan 
üçün vacibliyini vurğulamaq, beləlik-
lə, ziddiyyət formalaşdırmaq məqsədi 
ilə gəlir. Məsələn, ölkə parlamentinin 
“Şərəfim var” fraksiyasından olan de-
putatı Tiqran Abramyan prosesi Ba-
kının mənafelərinin təminatı ilə əsas-
landırıb qıcıq yaratmaq və mövzunu 
iqtidar əleyhinə kampaniyaya çevirmək 
yolu tutur. T.Abramyan, eyni zamanda, 
R. ardanyanın “vəzifəsindən” uzaqlaş-
dırılmasını Azərbaycan üçün prinsipial 
əhəmiyyət daşıyan tələbin yerinə yeti-
rilməsi kimi dəyərləndirir, beləliklə, İrə-
vanın və Qarabağ ermənilərinin, guya, 
aşağılandığını vurğulayır. Nəticə, şü-
bhəsiz, haqqında söz açdığımız dialoq 
məntiqinə xələl gətirir və gətirəcəkdir. 

* * *
Qeyd edək ki, Qarabağ ermənilə-

ri ilə Bakı arasında danışıqların bər-
pasına Qərbdən də müsbət reaksiya 
var. Avropa Birliyinin ənubi Qafqaz 
üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaar 
bölgədə elektrik enerjisi və qazın bər-
pası barədə razılaşmaları “hər şeyin 
doğru istiqamətdə getməsinə ümid” 
kimi qiymətləndirib. Belə görünür, av-
ropalı diplomat da mövzuda vurğunu, 
bütövlükdə, Bakı və Xankəndi təması-
nın dərinləşməsi üzərinə qoyur. “Pərdə 
arxasında, eləcə də ictimaiyyət arasın-
da fərqli kontaktlarımız olub. Əminik ki, 
Qarabağ əhalisi, yerli ermənilər yaşa-
dıqları ərazidə özlərini təhlükəsizlikdə 
hiss etməlidirlər və bunun üçün Bakı və 
Xankəndi arasında əsl dialoqun baş-
lanması önəmlidir”.

Əlbəttə, Bakının Qarabağ ermə-
niləri ilə danışıqlarını Bakı-Xankəndi 
dialoqu prizmasına daşımaqdan siyasi 
spekulyasi qoxusu gəlməkdədir. Yəni, 
məsələyə bu sayaq əlahiddə obraz 
qazandırmaq yolverilməzdir. Avropalı 
diplomat Bakı-Xankəndi arasında di-
aloqun mexanizminin mövcud olma-
dığını bildirsə də, onun, belə demək 
mümkünsə, bağlı qapıların açıq qapı-
lara çevirmək məntiqi, müəyyən qədər, 
şübhələr doğurmaqdadır: “Aydındır ki, 
bəzi müzakirələr bağlı qapılar arxa-
sında ola bilər. Əsas olan onun təkcə 
beynəlxalq ictimaiyyət yox, eləcə də 
Qarabağ əhalisinə görünən olmasıdır. 
Bunun özü beynəlxalq ictimaiyyətin 
fərqli imkanlarla prosesə cəlb edilmə-
sinə zəmin yaradır”. 

İndi Bakı ilə Qarabağ ermənilə-
rinin görüşü kimi leqallaşmış təmas 
Rusiya sülhməramlılarının vasitəçiliyi 
ilə baş tutubsa, maraqlıdır, T.Klaarın 
“beynəlxalq ictimaiyyətin fərqli imkan-
larla prosesə cəlb edilməsi” məntiqi nə 
üçündür? Bəlkə, burada da Qərb-Ru-
siya rəqabəti ortaya girəcək? Bəlkə, 
yenə Qarabağ ermənilərinin taleyi ilə 
oynamaq yolları axtarılacaq? Əslində, 
mövzuya dair suallar çoxdur. Eləcə də, 
haqqında söz açdığımız səmimiyyət 
məsələsinin nə dərəcədə gözləniləcə-
yi müstəvisində şübhələr qalmaqdadır. 
Hər bir halda, obrazlı desək, dondu-
rulmaq üçün soyuducuya qoyulmuş 
buzun oradan çıxarılması və əriməsi, 
yaxud əriməyə başladığı görüntüsünün 
formalaşması müsbət haldır. Prosesin 
davamını izləyək.

Ə. A AN İR ,  
alq qəzeti

“Buzların əriyəcəyinə” ümid edək

SİYASƏT

Dövlət və hökumət rəsmiləri  
Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət ediblər

Xocalı faciəsinin 31-ci ildönümü 
ilə əlaqədar fevralın 26-da Milli 
Məclisin sədri Sahibə Qafarova, 
Prezident Administrasiyasının 
rəhbəri Samir Nuriyev, digər dövlət 
və hökumət rəsmiləri Xocalı 
soyqırımı abidəsini ziyarət ediblər. 

AZƏRTA  xəbər verir ki, dövlət və 
hökumət rəsmiləri soyqırımı abidəsi-
nin önünə gül dəstələri düzərək, faciə 
qurbanlarının əziz xatirələrini ehtiramla 
anıblar.

Qeyd edək ki, 1 2-ci il fevralın 
25-dən 2 -na keçən gecə erməni si-

lahlı dəstələri keçmiş sovet or-
dusunun Xankəndi şəhərində 
yerləşən 3 -cı alayının iştirakı 
ilə Xocalı şəhərini yerlə-yeksan 
edib. Erməni təcavüzkarlarının 
Azərbaycan xalqına qarşı törət-
diyi növbəti kütləvi qırğın nəticə-
sində 13 nəfər, o cümlədən 10  
qadın, 3 uşaq, 70 qoca xüsusi 
amansızlıqla qətlə yetirilib, 1275 
dinc sakin əsir götürülüb, 150 
nəfərin taleyi isə hələ də məlum 
deyil. Bu soyqırımı aktı nəticə-
sində  ailə tamamilə məhv edi-
lib, 25 uşaq hər iki valideynini, 
130 uşaq isə valideynlərindən 
birini itirib.
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Son, yoxsa Ermənistan üçün 
“ikinci xunta” perspektivi 

Ruben Vardanyanın ona Qarabağdakı separatçı rejimdə faktiki olaraq ikinci 
şəxs statusu qazandıran oyuncaq “dövlət naziri” postundan uzaqlaşdırılması 
Ermənistanda ciddi müzakirə mövzularındandır. Erməni siyasilər bildirirlər 
ki, Rubenin heç dörd aya çatmayan mövcudiyyəti bölgəyə xaricdəki marağı 
artırdı. Ancaq onlar bu marağın qəribə amplitudası üzərində dayanır və 
deyirlər ki, Azərbaycan rəhbərliyinin Vardanyana qarşı sərt bəyanatlar 
səsləndirməsi fonunda beynəlxalq ictimaiyyət, ümumən, Qarabağ 
münaqişəsinin keçmişinə və hazırkı fazasına daha həssas yanaşmaq 
şansı əldə etdi. Bu əldəetmə isə heç də nikbinlik vəd etmir. Çünki hansı 
səmtdən baxılsa, dünya Qarabağın Azərbaycana məxsusluğunu qəbul edir. 
Ancaq görünən həm də budur ki, beynəlxalq aləmin bəzi qüvvələri Qarabağ 
üzərindəki oyunlardan da geri çəkilmək niyyətində deyillər. 

ardanyanın gedişini təhlil edən 
Ermənistan siyasi dairələri onu dilə 
gətirmirlər ki, beynəlxalq ictimaiy-
yətin duruma həssas yanaşması 
nəticəsində Qarabağın Azərbay-
cana məxsusluğu düşüncəsi daha 
da möhkəmləndi, yaxud, Rubenin 
simasında ənubi Qafqazda Rusi-
ya separatizminin izləri xaricə daha 
qabarıq göründü. ardanyana mü-
nasibətin, məsələn, BB -nin “Hard 
Talk” proqramında ( ardanyan hə-
min verilişdə biabır olmuşdu) olduğu 
kimi, mənfi zəmində formalaşdığını 
bildirənlər də çox deyil. 

Ermənistan siyasətçiləri vurğula-
yırlar ki, Rubenin adı BMT Təhlükə-
sizlik Şurasındakı müzakirələr za-
manı hallanıb və hətta Azərbaycanın 
Xarici işlər naziri eyhun Bayramov 
rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov-
la həmin vaxtkı danışıqlarda onun 
bölgədəki varlığı məsələsini qaldı-
rıb. Ən əsası isə onlar Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində 
keçirilmiş ənubi Qafqazda təhlükə-
sizlik məsələlərinə dair panel müza-
kirədə eks “dövlət nazirindən” söz 
açdığını önə çəkiblər. Dövlət başçı-
mızın həmin müzakirədəki fikirlərini 
olduğu kimi yayımlayıblar.

Ermənistanın siyasi dairələri 
və mediası, həmçinin ardanyanın 
gedişinə Azərbaycanın Xarici işlər 
nazirinin münasibətini də geniş mü-
zakirə edir. Qeyd edək ki, nazir .
Bayramov bildirmişdi ki, Qarabağa 
kənardan gələn və ya kiminsə oyunu 
üçün göndərilən şəxs danışıq tərəfi 
ola bilməz və onun arxasında du-
ranlar “ ardanyan layihəsinin” baş 
tutmayacağını anladılar.

Ermənistan mediası onu da 
vurğulayır ki, ardanyanın “dövlət 
naziri” postundan gedişi artıq həll 
olunmuş məsələ kimi ilk dəfə yan-
varın ortalarında ictimai müzakirəyə 
çıxarılmışdı. Lakin çox güman ki, 
Rubenin özü istefa verməkdən im-
tina edirdi. Nəticədə qondarma reji-
min rəhbəri Arayik Arutyunyan onu 
administrativ formada uzaqlaşdırdı. 

İrəvan siyasiləri bunu Bakının tələb-
lərinin yerinə yetirilməsi sayır.

ardanyanın gedişinin əsas sə-
bəblərindən biri də Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyanla onun arasın-
dakı gərginlikdir. Hər halda erməni 
mediası mövcud həqiqəti də vurğu-
layır. Bu zaman birincinin Qarabağı 
Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi ta-
nımaqla, Bakı ilə münasibətləri nor-
mallaşdırmaq planını razılaşdırdığı 
önə çəkilir. O da deyilir ki, ikinci, yəni 
Ruben, özünü həm Nikolla, həm də 
Azərbaycan Prezidenti ilə eyni sə-
viyyəyə qoymaq istəyirmiş. Bu isə ilk 
növbədə Ermənistan hakimiyyətində 
kəskin narazılıq doğurub. Beləcə 
erməni ictimai rəyi qənaətə gəlir ki,  
Paşinyanla yaxından əlaqəsi olan  
A.Arutyunyan ardanyanı uzaqlaş-
dırmaqla, faktiki olaraq, baş nazirə 
planlarının həyata keçirilməsində 
kömək göstərib və göstərməkdədir. 

R. ardanyanın gedişindən son-
rakı durumun təhlilini aparan ermə-
ni kütləvi informasiya vasitələrinin 
və ekspert dairələrinin daha bir fikri 
bundan ibarətdir ki, öz komandası 
ilə Ermənistan cəmiyyətini fəal şə-
kildə Qarabağın təslim olmasına, 
həmçinin, Azərbaycan və Türkiyə ilə 
münasibətlərdə (Rusiya ilə münasi-
bətlərin pisləşməsinə görə) yeni era-
nın açılmasına hazırlaşan Paşinyan 
məsələyə dəstəyin daha bir yolunu 
Qarabağın özündə axtarır. O, bölgə-
dəki siyasətçilərin vasitəsilə yerliləri 
prosesə hazırlamağa çalışır. 

Məsələn, Qarabağdakı “ ahid 
ətən” partiyasının lideri Samvel 

Babayan sakinləri Rusiyanın Qara-
bağdan çıxarılması və Moskvanın 
bölgəyə təsir imkanından məhrum 
olunması müqabilində Bakının nələ-
risə güzəştə gedə biləcəyinə inan-
dırmağa çalışır. Qeyd edək ki, R. ar-
danyan da həmişə özünün idarəetmə 
tərzinin Qarabağ elitası və “dövlət 
aparatında” heç də hamının xoşuna 
gəlmədiyini vurğulayır, bu durumun 
mövqelərinin möhkəmlənməsinə ma-
neə yaratdığını etiraf edirdi.

***

“Əslində, Azərbaycan Qarabağda 
hansı siyasi proseslərin baş verəcə-
yinə qərar verir. Arutyunyan məhz 
bunu göstərdi. Nə vaxt ki, Qarabağ 
birləşdi və Ruben ardanyan da ona 
qoşuldu, Arayik yenidən məğlubiyyət-
çi mövqe göstərərək, mübarizə yo-
lundan geri çəkildi. O, birliyə xəyanət 
etdi”. Bu fikri qondarma rejimin eyni 
mahiyyətli parlamentinin “Ədalət” 
fraksiyasının katibi Metaxe Akopyan 
dilə gətirib. O da digər etirazçılar kimi, 
Arutyunyanın qərarlarını N.Paşinyan-
la razılaşdırdığına əmindir: “Paşinyan 
bir qarabağlının əli ilə Qarabağı Azər-
baycana təslim etmək planına malik-
dir. Biz son mərhələdəyik”.

Erməni siyasilər ardanyanın 
istefaya göndərilməsinin BMT-nin 
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 
Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı qə-
rarından dərhal sonra baş verməsinə 
də diqqət çəkirlər. Onların fikrincə, 
BƏM-in qərarı, guya, Azərbaycanın 
əleyhinə olub, Arutyunyan isə Rube-
ni “vəzifəsindən” çıxarmaqla, Bakı-
nın vəziyyəti öz xeyrinə çevirməsinə 
şərait yaradıb.

***
Əlbəttə, bu fikirlərdən heç də 

o qənaətə gəlmək olmaz ki, R.
ardanyanın işdən uzaqlaşma-

sı, belə demək mümkünsə, axı-
na qarşı üzmək effekti yaradan 
hadisədir. Ancaq görünən budur 
ki, Ermənistan daxilində Rubenin 
əlahiddə statusunu vurğulayan qüv- 
vələr qalmaqdadır. Onların tərkibinə 
diqqət yetirdikdə isə dalğanın hara-
dan gəldiyini müəyyənləşdirmək çox 
asandır. Heç şübhəsiz, dövriyyəyə 
Rusiya amili girir.

Bəzi siyasi ekspertlər bildirirlər 
ki, Moskva 201 -ci il inqilabından 
sonra Ermənistanda itirdiyi mövqelə-
rini bərpa etməyə müxtəlif cəhdlər 
göstərsə də, buna nail ola bilməyib. 
Nəticədə Qarabağdakı erməni ma-
raqları üzərinə oynamaq qərarına 
gəlib və bölgədə R. ardanyanın əli 
ilə, bir növ, mikro Ermənistan qur-
maq istəyib ki, yekunda onu İrəvana 
qarşı alternativ qoysun. Lakin görün-
düyü kimi, məsələ həllini tapmadı. 
Bu yerdə vaxtilə Koçaryan-Sarkis-
yan Qarabağ klanının Ermənistanda 
hakimiyyəti ələ keçirdiyinə və uzun 
müddət iqtidarda qaldığına diqqət 
çəkməliyik. Deməli, eyni plan işləyir-
miş. Bəlkə, yenə də işləyir...

Bəs, Rubenin gedişindən sonra 
vəziyyət necə olacaq? Bu barədə 
də müəyyən fikirlər dolaşmaqdadır. 
Məsələn, milyarder ardanyanın öz 
maliyyəsi hesabına Ermənistanın 
siyasi həyatına güclü şəkildə nüfuz 
edəcəyini və oradakı anti-Azərbay-
can və anti-türk qüvvələri, millətçiləri 
öz ətrafında birləşdirəcəyini, hakimiy-
yətə ən real müxalif qüvvəyə çevril-
mək üçün əzmlə çalışacağını vurğu-
layanlar var. Deməli, Ermənistanda 
ötən illərin haqqında bəhs etdiyimiz 
“xunta təcrübəsi” yenidən sınaqdan 
çıxarıla bilər. Daha dəqiq desək, Qa-
rabağ kartı üzərinə oyun oynamaqla 
hakimiyyətə gəlmək təcrübəsi. 

Ə. S ƏM V,   
“Xalq qəzeti”

Hüquqi məsələlər, zənnimizcə, riyaziyyat qədər dəqiqlik sevir. Burada saxtakarlığa, 
təhrifə yol verilməməlidir. Buna gedilirsə, hesab edirik ki, hətta cinayət məsuliyyəti də 
yarada bilər. Ancaq hadisələrin gedişindən görünür ki, erməni hüquqşünaslarına belə 
sivil yanaşmanın heç bir dəxli yoxdur. Onlar məhkəmə qərarlarını öz istədikləri kimi 
interpretasiya edə, düzəliş verə, baş-ayaq göstərə bilirlər. Ən acınacaqlısı da budur ki, 
qonşu ölkəni işğal etmiş, işğal altındakı ərazini viran qoymuş Ermənistan hakimiyyətinə 
qarşı heç bir cəza tətbiq olunmadığı kimi, erməni hüquqşünasları da məsuliyyətdən 
yayınırlar. Qalır bircə təəssüflənmək...

Dünən Ermənistanın beynəlxalq 
hüquq məsələləri üzrə nümayəndəsi 
Yeqişe Kirakosyan BMT-nin Beynəlxalq  
Ədalət Məhkəməsinin Azərbaycan və Er-
mənistan tərəfindən təqdim olunmuş mü-
vəqqəti tədbirlərin tətbiqi haqqında qərarı-
nı çox rahatlıqla təhrif edib, hətta bu təhrifi 
heç bir məsuliyyət hiss etmədən mətbuat 
konfransında səsləndirə bilib.  

Kirakosyan bildirib ki, 10 noyabr    
2020-ci il tarixli üçtərəfli Bəyanatdan 
əlavə, Azərbaycanın üzərinə Beynəlxalq 
Məhkəmə tərəfindən də Laçın yolunda 
gediş-gəlişin maneəsiz təmin olunması 
ilə bağlı öhdəlik qoyulub. Guya məhkəmə 
Azərbaycanın üzərinə belə bir öhdəlik 
qoyduğundan komissiya yaradıb Laçın 

dəhlizinə göndəriləcək ki, bu-
rada qərarın yerinə yetirilib-ye-
tirilmədiyinə nəzarət etsin. Ya 
da məhkəmə, Kirakosyanın 
fikrincə, fakt toplanması üzrə 
missiya da göndərə bilər.

Bu da bəs etmirmiş kimi, 
“hüquqşünas” daha da irəli ge-
dərək bildirir ki, indi 10-15 döv-
lət, yaxud beynəlxalq təşkilat 
Azərbaycanın yolu açmasını 
tələb etməlidir. Bu, artıq yax-
şı nəticə olacaq. Yəni, sübut 
edilmiş olacaq ki, Azərbaycan 
yolu bağlayıb. ə Ermənistan 
bu çağırışları sübut kimi məh-

kəməyə təqdim edəcək. 
Düşmənçilik, nifrət hissi bu insanların 

gözünü necə tutubsa, mənasız şeylərlə, 
yalanlarla özlərinə haqq qazandırmağa 
çalışırlar. Amma faktiki olaraq, məhkəmə-
nin qərarında belə bir şey yoxdur. Qərar-
da yolun bağlı olduğu barədə bir ifadə 
belə göstərilmir. ə Laçın-Xankəndi yolu, 
həqiqətən də bağlı deyil. Bu yolla hər gün 
sülhməramlıların, BQXK-nın maşınları 
qoyduğundan, mülki ermənilər keçirlər. 
Sadəcə, silah-sursat, mina daşınmır. Bu 
halda “hüquqşünas” Kirakosyan hansı sü-
butlardan danışır, məlum deyil...

Paşa ƏMİR AN ,   
alq qəzeti

İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinin Cənubi Qafqaz regionunun inkişafında yeni səhifə 
açdığı hamıya məlumdur. Buna görə də, 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və 
Ermənistan liderlərinin imzaladıqları üçtərəfli Bəyanat, sadəcə, atəşkəs razılaşması kimi 
qiymətləndirilmir. Bu sənəd, həmçinin, regionun müharibədən sonrakı inkişafının konturlarını 
da müəyyənləşdirdi. 

Bəyanatın -cu maddəsi 1 0-cı illərin əv-
vəllərində Birinci Qarabağ müharibəsindən son-
ra bağlanan regional nəqliyyat-kommunikasiya 
əlaqələrinin açılmasını nəzərdə tutulur. Bu mad-
dəyə əsasən, bütün kommunikasiyalar bərpa 
edilməli, Azərbaycan Ermənistanın Sünik rayonu 
(Zəngəzur) ərazisindən öz əsas ərazisi ilə Nax-
çıvan anklavı arasında maneəsiz hərəkət üçün 
nəqliyyat marşrutu ilə təmin edilməlidir. Ancaq 
tarixi şansdan istifadə etməyə tələsməyən Er-
mənistan qlobal əhəmiyyətli Zəngəzur dəhlizinin 
açılmasına əngəl yaratmağa çalışır. 

Azərbaycan Ordusu 44 günlük müharibə 
nəticəsində işğal olunmuş torpaqları azad etdik-
dən sonra Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan 
arasında imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın icrası 
ilə region müharibə vəziyyətindən çıxdı və yeni 
nəqliyyat xətləri sayəsində iqtisadi dirçəliş döv-
rünə qədəm qoydu. Həmin sənədə əsasən, Qa-
rabağ probleminə görə 30 il bağlı qalmış bütün 
nəqliyyat marşrutları açılmalıdır. Zəngəzur bir 
vaxtlar azərbaycanlıların yaşadıqları Azərbayca-
nın tarixi ərazisi olsa da, 1 20-ci illərdə keçmiş 
SSRİ tərəfindən Ermənistana birləşdirilmiş və 
hələ də onun sərhədləri daxilindədir. Zəngəzurun 
Ermənistana verilməsindən sonra Azərbaycan 
Naxçıvanla quru əlaqəsini itirdi. 44 günlük müha-
ribədən sonra Naxçıvanla quru əlaqənin yenidən 
bərpa edilməsi imkanı yaranmışdır. Mütəxəssis-
lərin sözlərinə görə, Zəngəzur dəhlizinin açılması 
Naxçıvanı həm də əsas nəqliyyat mərkəzlərindən 
birinə çevirəcək. Eyni zamanda, Zəngəzur dəhlizi 
həm də Naxçıvanda istehsal edilən məhsulların 
daha geniş bazara çıxarılmasına şərait yarada-
caq. Bu dəhlizin həm də Naxçıvana sərmayənin 
cəlb edilməsi baxımından da əhəmiyyəti böyük-
dür. 

Regional nəqliyyat marşrutlarının tam açıl-
ması həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın, 
həm də qeyri-regional potensial istifadəçilərin, 
xüsusilə Rusiya, Türkiyə, İran, Avropa İttifaqı və 
Çinin maraqlarına cavab verir. Bu tranzit dəhlizi 
Xəzər dənizi, Mərkəzi Asiya və ənubi Qafqaz 
ölkələri vasitəsilə Avropanı Çinlə birləşdirən mul-
timodal nəqliyyat marşrutu olan Orta Dəhlizin 
potensialını da artırır. Bu isə mütəxəssislərin fik-
rincə, Ermənistan və Azərbaycanın iqtisadiyyatı 
üçün faydalı olacaq. Məsələn, proqnozlara görə, 
dəhlizin işləməsi nəticəsində nəqliyyat və iqtisadi 
əlaqələrin bərpası Ermənistanın ÜDM-ni artıra-
caq. Bundan başqa, İrəvan təkcə Zəngəzur dəh-
lizinin Azərbaycanın Naxçıvanla əlaqəsi üçün is-
tifadəsinə görə tranzit ödənişlərindən deyil, həm 
də bir çox digər dövlətlərin, o cümlədən Rusiya 
tərəfindən yüklərin daşınması üçün istifadəsin-
dən də faydalanacaq. Bir sözlə, Zəngəzur dəhlizi 
sayəsində Ermənistan regionda təcrid olunmuş 
vəziyyətdən çıxaraq, Orta Dəhlizin bir hissəsinə 
çevriləcək. 

Rusiya və Türkiyə də müharibədən sonrakı 
regional əməkdaşlıq layihələrindən faydalana-
caq. Zəngəzur dəhlizinin açılması Rusiyanın 
Ermənistanla daha sabit nəqliyyat əlaqəsi və 
Türkiyə ilə sabit quru əlaqəsini təmin edəcək. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu dəhliz Rusiya üçün 
həm iqtisadi, həm də geostrateji baxımdan əhə-
miyyətlidir. Moskva Avropa istiqamətində Rusiya 

yük axınlarının çətinlikləri və ya tıxanması fonun-
da malların tədarükü üçün yeni etibarlı kanal-
larda maraqlıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, məhz 
bu səbəbdən Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutu belə bir əhəmiyyət kəsb edir və bunun 
sayəsində Qazaxıstan və onun qonşuları ənubi 
Qafqazdan Avropa İttifaqına yük daşıya bilirlər. 
Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu ilə müqayisədə Türkiyəyə daha qısa 
marşrutdur və müasir avtomobil yolunu özündə 
birləşdirir. Eyni zamanda, Rusiya üçün Zəngəzur 
dəhlizi Türkiyəyə ən yaxşı avtomobil və dəmir 
yolu çıxışını təmin edəcək. Ekspertlərin fikrincə, 
Gürcüstan Yuxarı Lars hərbi magistralında tıxac 
və qeyri-sabitlik, xüsusən qışda Rusiyanın Gür-
cüstan, Ermənistan və Türkiyəyə qurudan nəqli 
üçün böyük problemlər yaradır. Buna görə Rusi-
yanın maraqları baxımından Zəngəzur dəhlizinə 
qarşı hər hansı arqument tapmaq çətindir.

Dəhlizin həyata keçirilməsində ən çox Ermə-
nistan maraqlı olmalıdır. Çünki bu marşrut res-
publikanın İrana dəmir yolu çıxışını açacaq və 
Rusiya ilə əlaqə daha səmərəli olacaq. Siyasi 
analitiklər bildirirlər ki, Zəngəzur dəhlizi Ermənis-
tana uzunmüddətli nəqliyyat tədricindən çıxmağa 
və iqtisadi sahədə qonşuları ilə normal təmaslar 
qurmağa şərait yaradacaq. Ancaq bu qədər geo- 
siyasi üstünlüklərin perspektivi fonunda Ermə-
nistan hökumətinin layihənin icrasını ləngitməsi 
təəccüb doğurur. Bu gün Ermənistana Zəngəzur 
dəhlizi, az qala, Azərbaycanla bağlanan sülh 
müqaviləsi qədər lazımdır.

Anti-Azərbaycan qüvvələr Zəngəzur dəhlizi-
nin mənfi cəhətlərindən danışırlar. Xüsusilə də 
erməni müxalifəti iddia edir ki, guya, Zəngəzur 
dəhlizi Ermənistanı suverenlikdən məhrum edir, 
İranı Ermənistanla kəsir və Qərbin Rusiyanı 
sanksiyalarla boğmasının qarşısını alır. Ona görə 
də, guya, layihə nə Ermənistana, nə İrana, nə də 
Qərbə sərfəlidir.

İlk baxışda belə görünə bilər ki, İrəvanın 
nəzarətindən kənarda Ermənistan ərazisində 
müəyyən ekstraterritorial marşrut yaranır. Əslin-
də, bu, belə deyil. Bundan başqa, Azərbaycan 
ərazisində də analoji dəhliz (Laçın) varsa, niyə 
Ermənistan ərazisində dəhliz ola bilməz? Üçün-
cüsü, Ermənistanın nəqliyyat marşrutlarının 
yaradılmasından əldə etdiyi fayda danılmazdır, 
çünki regional təcridin saxlanılacağı təqdirdə İrə-
vanın iqtisadi gələcəyi böyük sual altına düşür. 

Bir sözlə, dəhlizin açılması region ölkələrinin 
mənafelərinə xidmət edir və tarixi İpək Yolunun 
daha da canlanmasına təkan verəcək. Zəngəzur 
dəhlizi həm də ticarətin və regional əməkdaşlı-
ğın canlanması üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu məsələdə Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanın 
maraqları kəsişir. Rusiya bu dəhliz vasitəsilə Er-
mənistan, İran və Türkiyə ilə əlaqələrini daha da 
gücləndirə, Ermənistan isə Azərbaycan vasitə-
silə Rusiya ilə ticarət apara bilər. Başqa sözlə, 
Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla normal-
laşması təcrid vəziyyətindən çıxmasına və inki-
şafına töhfə verər.

Səbuhi MƏMMƏD ,  
alq qəzeti

Zəngəzur dəhlizi – regionda 
ayırıcı yox, birləșdirici amil

ikrət SAD ,   
politoloq

Ermənistan Beynəl- 
xalq Məhkəmənin qərarını 
tam mənası ilə təhrif et-
mək istəyir və bunu bey-
nəlxalq arenaya təqdim 
etməklə, Azərbaycanı ye-
nidən Laçın yolunu bağla-
maqda günahlandırmağa 
çalışır. Birinci növbədə, qeyd etməliyik ki, məhkəmənin qəra-
rında yolun bağlanması ilə bağlı heç bir fikir yoxdur. Qərarda 
heç yolun Azərbaycan tərəfindən bağlandığı barədə də heç 
nə deyilmir. Erməni tərəfi onu da başa düşmür ki, 10 noyabr 
2020-ci il tarixli üçtərəfli Bəyanatda yazılıb ki, Azərbaycan La-
çın yolu ilə hər iki istiqamətdə hərəkətin təhlükəsizliyini təmin 
edir. Ancaq Azərbaycanın hərəkətin təhlükəsizliyini təmin et-
məsi heç də o demək deyil ki, erməni tərəfi bundan sui-istifa-
də etməlidir və bütün qayda-qanunları pozmaqla faktiki olaraq 
orada bizə təhlükə yaratmalıdır. 

Eyni zamanda, məhkəmənin qərarında deyilməyib ki, 
Azərbaycan maneəsiz hərəkətin təmin olunmasına məsuliy-
yət daşıyır və yaxud bunu mütləq məcburi şəkildə etməlidir. 
Bunun əvəzində, başqa bir ifadə işlədilir. Yazılıb ki, Azərbay-
can öz tərəfindən bütün vasitələrdən istifadə edir və edəcək. 
Bax, bu, Ermənistanın tələblərindən tamamilə fərqlənir. 

Məhkəmə öz qərarında nəzərə alıb ki, Azərbaycan imka-
nında olan bütün vasitələrdən istifadə edərək üçtərəfli Bəya-
natın Laçın yolu ilə bağlı hissəsinin yerinə yetirilməsində bir 
qarant kimi çıxış edəcək. Bütün bunları nəzərə alaraq Azər-
baycan təklif edib ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində 
nəzarət-buraxılış məntəqələri də yaradılsın. Bu da, təbii ki, 
şəffaflığın artırılmasına təminat kimi qəbul oluna bilər. 

Ermənistan isə bunu da rədd etdi, razılaşmadı. Mən dü-
şünmürəm ki, Kirakosyanın sərgilədiyi bu mövqe ilə Bey-
nəlxalq Məhkəmə razılaşacaq. Amma hər halda kim istəsə, 
gəlib Laçın yolundakı vəziyyəti müşahidə edə bilər. Yəni ora-
da kifayət qədər şəffaf bir vəziyyətdir. Ekofəalları oraya heç 
kəs göndərməyib, bu, onların könüllü istəyidir. Biz öz torpaq-
larımızda dayanmışıq və tələblərimiz də tam mənada qanuna 
uyğundur. 

Rasi  M SA Ə ,  
Milli Məclisin deputatı 

Erməni hüquqşü-
nası böyük səhv edir, 
sadəcə, özünün arzu-
larını dilə gətirir. Bu nə 
deməkdir ki, hansısa 
komissiya gəlib Azər-
baycanı yoxlayacaq, 
yaxud kimsə Azərbay-
cana hansısa missiya 
göndərəcək. Bütün 
bunlar erməni hüquqşü-
nasın məkrli niyyətləri-
dir. Dediklərini o, özündən uydurur.

Azərbaycan tərəfinin qəti tələbi nəticəsində konkret ola-
raq, Ruben ardanyan Qarabağdan rədd ediləndən sonra 
Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri ilə orada dialoq təşkil 
olunub. Danışıqlar nəticəsində razılaşma əldə edilib ki, er-
mənilər gedib qaz borusunda lazımi təmir işlərini görsünlər. 
Eyni zamanda, elektrik xətlərində təmir işləri aparmaq lazım-
dır. 

Bundan əlavə, Laçın yolunun bağlanması məsələsi. Axı 
bu yol ermənilərin uydurub dünyaya təqdim etdikləri kimi, 
bağlı deyil. Həmin yoldan, bir neçə gün əvvəl Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi, təkcə Rusiya sülh-
məramlılarına məxsus 2500-dən çox avtomobil keçib. Rus 
hərbçilərindən əlavə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin 
nəqliyyat vasitələri də həmin yolda maneəsiz hərəkət edirlər. 

Ona görə ermənilər özləri üçün nə uydururlar, qoy uydur-
sunlar. Azərbaycanın icazəsi olmadan oraya heç bir komis-
siya ayaq basa bilməz. Hesab edirəm ki, bu kimi mənasız 
məsələləri ətraflı şərh etməyə də ehtiyac yoxdur. 

Sadəcə, biryolluq hamı başa düşməlidir ki, haqqında da-
nışılan o yol gediş-gəliş üçün açıqdır. Ermənilər, o cümlədən, 
hüquqşünas Yeqişe Kirakosyan hoqqabazlıqla məşğuldur. 

Hazırda Rusiya sülhməramlılarının rəhbərliyi ilə də da-
nışıqlar gedir. Azərbaycanlıların tələblərinə əməl olunduğu 
halda bizim vətəndaş cəmiyyəti fəallarının aksiyası başa 
çatacaq. 

Ekspert rəyləri

Ermənistanda Beynəlxalq Məhkəmənin qərarları təhrif olunur 
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 Həsən müəllim, sö bətimizin bir 
yerində qeyd etdiniz ki, sovet dönə-
mində Azərbaycana arici əlaqələr 
yaratmaq sa əsində müəyyən səla-

iyyətlər verilmişdi. Heydər Əliyev 
bu imkanlardan necə  istifadə edirdi? 
Yəqin ki, sizin bu barədə məlumatınız 
olardı.

– Əlbəttə istifadə edirdi. Bundan əv-
vəlki söhbətimizdə mən onun tapşırığı 
ilə Əlimərdan bəy Topçubaşovun ailəsi 
ilə görüşmək istədiyimdən danışdım. Əs-
lində, Əlimərdan Topçubaşovun ailəsi ilə 
əlaqə yaratmaq cəhdi, Heydər Əliyevin  
bu kimi işlərə səlahiyyəti olmadan attığı 
addım idi. Bu, onun şəxsi cəsarətindən 
irəli gəlirdi. Düşünürəm ki, təkcə bu yox, 
ulu öndər bir çox addımlarını da Moskva-
nın rəsmi icazəsi olmadan atırdı. 

1 1-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar İt-
tifaqının növbəti qurultayı keçirilirdi. Qu-
rultayda iştirak edən Heydər Əliyev təklif 
irəli sürdü ki, bizim Yazıçılar İttifaqının 
nəzdində xüsusi “ ənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatı bölməsi yaradılsın”. Bölməyə 
rəhbərlik əslən Güney Azərbaycandan 
olan Balaş Azəroğluna tapşırıldı. Bunun-
la yanaşı o, həm də Azərbaycan Yazı-
çılar İttifaqının katibi vəzifəsinə seçildi. 
Həmin dövrdə əslində, sovet xalqlarının 
bir çoxunun xarici ölkələrdə yazıçıları, 
şairləri və başqa incəsənət adamları var 
idi. Amma dediyim şəkildə təşkilat ancaq 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərirdi və bu 
da Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaran-
mışdı. Bu ərəfədə Xalq şairi Nəbi Xəzri 
böyük çətinliklərlə Güney Azərbaycanda 
yaşayan Şəhriyarla telefonla danışa bildi. 
Bu da gözlənilməz hal idi. Elə həmin gün-
lərdə bu telefon danışığının  respublika-
nın “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində 
dərc edilməsi tövsiyə olundu. 

Bir maraqlı faktı deyim: O illərdə ta-
nınmış  ədəbiyyatşünas alimimiz Abbas 
Zamanov öz təşəbbüsü ilə, gizli yollarla 
xarici kitabxanalarla əlaqə yaratmışdı və 
bu yolla vaxtaşırı Azərbaycan ədəbiy-
yatının nümunələrini, həmçinin Bəxtiyar 

ahabzadənin əsərlərini Türkiyəyə gön-
dərirdi. 1 0-cı illərdə Abbas Zamanov 
tədbirlərin birində Ermənistanda Naxçı-
vanla bağlı qaldırılan iddialara qarşı kəs-
kin tənqidi fikirlər söylədiyinə, ermənilərə 
qəti etiraz etdiyinə görə onu Kommunist 
Partiyası sıralarından xaric etmiş və Bakı 
Dövlət Universitetinin müəllimliyindən kə-
narlaşdırmışdılar. Bir neçə il uzanan mü-
zakirələrdən sonra onu partiya sıralarına 
bərpa etdilər. 

Mən artıq Gəncədə işləyəndə Abbas 
Zamanov bir neçə dəfə ora gəlmişdi və 
biz, demək olar ki, dostlaşmışdıq. 1 1-
ci ildə mən ideologiya üzrə katib seçilən-
də Abbas müəllimlə əlaqələrimiz daha 
müntəzəm və sıx oldu. Müəyyən vaxtdan 
sonra – 1 71-ci ildə Abbas Zamanovu 
Türkiyə Dil Qurumuna üzv seçdilər. Bu 
və bunun kimi bir çox səbəblərdən onu 
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin ciddi 
nəzarətinə götürdülər. 

Bunlarla yanaşı, Rüstəm Əliyevlə də, 
demək olar ki, Nizami Gəncəvi mövzusu 
ilə bağlı sıx əməkdaşlıq edirdim. Bütün 
bu işlərimdən xəbər tutan bir nəfər mənə 
dostluq siqnalı göndərdi ki, Heydər Əli-
yev sənin bu əlaqələrindən razı olmaya 
bilər. Çox düşünəndən sonra qərara al-
dım ki, dediyim adamlarla sıx əməkdaş-
lıq etmək üçün birbaşa Heydər Əliyev-
dən icazə almayım. Düşüncəmdə ona 
əsaslanırdım ki, icazə almağım Heydər 
Əliyevin ziyalılarımıza qarşı inamsızlığı-
na dəlalət edər, bu da ona toxunar. Mən 
sadəcə tez-tez ziyalılarımızla əməkdaşlı-
ğımızdan danışanda onların, hətta “dis-
sident” kimi tanınan başqa ziyalılarımızın 
adlarını çəkərdim. Belə hallarda  Heydər 
Əliyevin reaksiyası mənə aydın göstə-
rirdi ki, kənarda  düşünülən, söylənən 
fikirlər, baxışlar səhvdir. Əslində hər şey 
mənim düşündüklərimin doğru olduğunu 
göstərirdi. Həqiqətdə Heydər Əliyevin 
bizim ziyalılarımıza münasibəti onların 
milli maraqlarımıza olan sədaqətindən 
irəli gəlirdi. Bu dərs Heydər Əliyevlə ilk 
görüşlərimizdə Nəriman Nərimanova aid 
mövqeyini açıqlayanda mənə aydın ol-
muşdu.

Bir gün də Sovetlər Birliyi Yazıçılar 
İttifaqının qərarı ilə Anar və Elçin Tür-
kiyəyə ezam olundular. Lakin  Moskva-
da Dövlət Təhlükəsizilik Komitəsi buna 
rəsmi etiraz etdi. Ancaq Heydər Əliyevin 
məsələyə müdaxiləsindən sonra onların 
ikisi də Türkiyəyə getdi. 

Avropa ölkələrində tez-tez Azərbay-
can mədəniyyət günləri keçirilirdi. Mosk-
vanın qərarı ilə Azərbaycanda İordaniya 
mədəniyyət günləri keçiriləndə Heydər 
Əliyev onların nümayəndə heyətini qəbul 
etdi. Görüş qonaqlara elə təsir etmişdi 
ki, qayıdandan sonra İordaniyada Azər-
baycan haqqında ərəb dilində kitab nəşr 
etdirmişdilər. Bu kitab da bizim iordaniya-
lılara verdiyimiz, Heydər Əliyevin 1 0-ci 
ildə nəşr olunan kitabı əsasında hazır-
lanmışdı. Sonra respublika Kommunist 
Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin məsul 
işçisi Namik Axundov müxtəlif yollarla 
İordaniya ilə əlaqə saxlamağa nail oldu. 
Kitab nəşr olunduqdan sonra  bizə də 
göndərdilər və mən onu Heydər Əliyevə 
təqdim etdim. Moskva bundan xəbər tu-
tanda mənə zəng etdilər və narazı şəkil-
də soruşdular ki, buna kim icazə verib. 
Mən də soyuqqanlılıqla cavab verdim ki, 
İordaniya dövləti kitablar nəşr edəndə ra-
zılığını bizdən almır.  

 mumiyyətlə, Moskva bunlara 
və Azərbaycanda bunlara bənzər a-
disələr baş verəndə necə reaksiya ve-
rirdi? 

– Heydər Əliyevin Moskvada çox bö-
yük hörməti var idi. Çünki İttifaq dövlətinin 
başında olanlar, onu yüksək dəyərləndi-
rirdilər. İkinci sırada olan yüksək mövqeli 
məmurlar və siyasi xadimlər onunla he-
sablaşmağa məcbur idilər. Amma Hey-
dər Əliyev Moskvaya gedəndən sonra, 
Kremldəki partiya məmurları Azərbay-
canda milli mədəniyyətimizə aid baş 
verən müsbət hadisələri daha qısqanc 
və tənqidi şəkildə dəyərləndirməyə baş-
ladılar. Məsələn, mənim ideologiya üzrə 
katib vəzifəsindən kənarlaşdırılıb, tikinti 
sahəsinə keçirilməyim elə bunun bariz 
nümunəsi idi.  Söylədiklərim tarixin 0-ci 
illərində baş verirdi. Moskva artıq xalqla 
deyil, dissident adlandırılan seçmə insan-
larla mübarizə aparırdı. Bir neçə mövzu 
üzrə dissidentlər var idi. Bunlardan dövlət 
üçün daha qorxulu olanlar, yəni birbaşa 
Kommunist Partiyası və Sovet hakimiy-
yətinə qarşı çıxış edənlər idi. Azərbay-
canda da dissident kateqoriyasına aid 
edilən şəxslər fəaliyyətdə idilər. Məsələn, 
daha çox Bəxtiyar ahabzadəni, Xəlil 

Rzanı, Abbas Zamanovu, Anarı və onun 
rəhbərlik etdiyi Qobustan jurnalını bu ka-
teqoriyaya aid edirdilər. Fərq onda idi ki, 
Azərbaycan dissidentləri fəaliyyətlərini, 
daha çox milli maraqlarımız uğrunda mü-
barizəyə yönəldirdilər. 

 Eşitdiyimizə görə, sizin də əncə 
o va tkı Kirovabad  artiya Komitəsi-

nin birinci katibi işlədiyiniz va tlarda 
milli ru da bəzi yenidənqurmalarınız 
olub. Yəqin ki, sizə bu imkanı, cəsarə-
ti verən əm də Heydər Əliyevin belə 
məsələlərə münasibəti olub...

– Əlbəttə, Heydər Əliyevin dəstə-
yi və özünün gördüyü işlər mənə də 
sirayət edirdi. Məsələn, o vaxt Kirov- 
abadda (Gəncə) iki rayon yaradıldı. Hə-
min illərdə bu şəhərdə 250 min əhali 
yaşayırdı, onun da 50 mini erməni idi. 
Rayonlara bölgü söhbəti düşəndə, mənə 
dedilər ki, əvvəllər də şəhərdə rayon böl-
güsü olanda ərazi Gəncə çayının sağ və 
sol sahilinə bölünüb. Mən dərhal düşün-
düm ki, belə olan halda, bir tərəf 50 min 
erməninin kompakt yaşadığı ərazi ola-
caq. Onda da rayonun rəhbərliyinin əksə-
riyyəti gərək erməni olsun. Mən oranı elə 
bölürdüm ki, şəhərdə yaşayan azərbay-
canlılar, ermənilər və ruslar eyni sayda 
iki yerə bölündülər. Bundan sonra bir çox 
şikayətlər də oldu, hətta Heydər Əliyevə 
də narazılıqlar bildirilmişdi. Ancaq Hey-
dər Əliyev bunu çox normal qəbul etdi. 

Hələ Gəncə adının bərpası zamanı 
nələr olmadı. Mərkəzi Komitənin məsul 
işçilərindən biri - Əzimov familiyalı şəxs 
mənə göstəriş verdi ki, yaradılan iki ra-
yondan birinin adını “Sovetski”, birinin də 
“Leninski” yazıb sənədləri təcili Mərkəzi 
Komitəyə göndər. Dedim ki, axı Azərbay-
canda artıq Lenin adına rayon var. Sovet 
adı da elə respublikamızın adında həkk 
olunub. O adam narazı və sərt şəkildə 
qayıtdı ki, yəni sən Sovet və Lenin ad-
larına zidd gedirsən? Məsuliyyətini hiss 
edirsən? avab vermədim və söhbətimiz 
bununla bitdi. Çox fikirləşəndən sonra 
Bakıya göndərmək üçün hazırladığım 
sənəddə ad göstərmədim, sadəcə, yaz-
dım “Rayon nömrə 1”, “Rayon nömrə 2”. 
Mənə təzyiq edən adam – Əzimov MK-
da təşkilat şöbəsində müdir müavini idi. 

Sənədi alan kimi mənə telefon açdı ki, bu 
nədir burda yazmısan? Dedim ki, siz de-
mirsiniz “Sovetski”, “Leninski”? Mən belə 
yazıram, siz nə ad istəyirsiniz onu da 
qoyun, səlahiyyət sizindir. Həmin adam 
başa düşmüşdü ki, bu məsələdə yana 
bilər və mənimlə mübarizəni dayandırdı. 
Amma yazdığım sənədləri Heydər Əli-
yevə məruzə etmişdilər. Heydər Əliyev 
mənə zəng vurdu və çox təmkinlə dedi: – 
Həsən, sən burda yazırsan “Rayon nöm-
rə 1”, “Rayon nömrə 2”. Bu nə deməkdir 
belə? Belə də rayon adı olar?

Demədim ki, bəs, şöbə müdirinin 
müavini mənə belə təklifi verib. İstəmə-
dim vəziyyəti gərginləşdirim, əlavə int-
riqalar olsun. Dedim ki, Heydər Əliyeviç, 
bu səlahiyyət sizindir, hansı adı istəyirsi-
niz onu da verə bilərsiniz. 

Dedi: –Sən düz deyirsən, qərar ver-
mək səlahiyyəti bizimdir, ancaq təklif 
vermək səlahiyyəti sənindir. Sən təklifini 
ver, biz baxaq. De görüm, sən nə ad fi-
kirləşmisən?

Bu sözün deyiliş tonu, Heydər Əli-
yevin siyasi xəttinə, onun içindəki ətən 
təəssübkeşliyinə yaxından bələd olma-
ğım məni cəsarətləndirdi. 

Dedim:  Biri Nizami adına rayon”. 
Dedi:  Lap yaxşı. Bəs ikincisi?
Dedim:  İkincisi də Yeni Gəncə. 
Dedi:  Necə yəni Yeni Gəncə?
Dedim:  Yeni Gəncə də. 
Axı nə deməkdir, Yeni Gəncə  deyə, 

soruşdu.
Mən isə dedim ki, Heydər Əliyeviç, 

yadınızdadır, Siz bura gələndə yeni sal-
dığımız parka baxdınız. Onun yanında 
bir yaşayış sahəsi var. Oranın adı indi 
Yeni Gəncədir. 

Dedi:  Bəs rayonun adı niyə Yeni 
Gəncə olmalıdır? 

Bu məqamda elə düşündüm ki, onun 
Gəncə sözünə etirazı var. Çünki həmin 
illərdə Gəncə sözünü dilə gətirmək belə, 
sanki, Sovet hakimiyyətini inkar etmək 
demək idi. Yəni sən Gəncə deyirsənsə, 
deməli “yoldaş Kirova” hörmətsizlik edir-
sən. Bir müddət o soruşdu, mən cavab 
verdim. Baxdım yavaş-yavaş içimdə 
həyəcan qalxır. Düşündüm, indi deyəcək 
ki, Həsən ağ eləmə, nə Gəncə? Axırda 

qayıtdı ki, Həsən, mən bilmək istəyirəm 
ki, bu “yeni” sözü nədir axı? Dedim:  

 Heydər Əliyeviç, bunu bayaqdan deyin, 
az qalmışdı infarkt olam. Elə bildim Siz 
Gəncə sözünə irad bildirirsiniz. Heydər 
Əliyev gülümsəyərək dedi:  Yox, Gən-
cə adı kifayətdir, ona nəsə əlavə etməyə 
ehtiyac yoxdur. 

Bu söhbətdən sonra, Heydər Əliyevin 
qərarı ilə rayona Gəncə adı verildi. Belə-
liklə, gəncəlilərin, təxminən, yarım əsrlik 
Gəncə sözünə olan həsrətləri aradan gö-
türüldü. Sovet hakimiyyətinin qərarı ilə, 
1 34-cü ildə şəhərin adından götürülən 
Gəncə adı, elə Sovet dövründə 1 0-ci 
ildə şəhərin bir hissəsinə qaytarıldı və 
qanunla təsdiqləndi. Üfüqdə yeni dövrün 
əlamətləri görünməyə başladı. 

Qorbaçov hakimiyyətə gələndən son-
ra rayonlarda bölgü prinsipi və Gəncə 
adının bərpası ilə bağlı Moskvaya yüzlər-
lə məktub, şikayət ərizəsi axdı. Hətta er-
mənilər Fransa qəzetlərinə qədər yazdı-
lar, “Kirovabadda rayonlar elə bölündü ki, 
ermənilər heç birində üstünlük əldə edə 
bilməsinlər”. Fransa qəzetində mənim 
ünvanıma iddialar bildirildiyini diqqətdə 
saxlayan Qorbaçov birinci katib Kamran 
Bağırovdan soruşmuşdu: “Həsən Həsə-
nov kimdir?”  Bu haqda sonradan mənə 
Kamran Bağırov söylədi. Moskva artıq  
“perestroyka” adlanan siyasətini inkişaf 
etdirirdi və baş qarışdı deyə, bu şikayət-
lərə reaksiya verilmədi. 

 eni d r n əlişinin başqa, 
z nə ə sus əla ətləri də ar idi i  

– Bəli, bu siqnal mənə çox mötəbər 
mənbədən gəlmişdi. 1 1-ci ildə xəbər 
gəldi ki, SSRİ Xarici İşlər naziri, Sov. 
İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü Andrey 
Qromıkonun oğlu Anatoli Qromıko Ba-
kıya gəlməyə hazırlaşır. O, SSRİ Elmlər 
Akademiyasının Afrika Tədqiqatları İns-
titutunun direktoru vəzifəsində çalışırdı. 
Onun gəlişinin məqsədi Azərbaycanla ta-
nış olmaq idi. Bunun proqramını Heydər 
Əliyevlə razılaşdıranda mənə dedi ki, bu-
nunla gəzəndə və danışanda nəzərə al 
ki, o gördüklərinin və eşitdiklərinin hamı-
sını atasına söyləyəcək. Atası da Siyasi 
Büronun başqa üzvlərinə bildirəcək.

Başa düşdüm ki, özfəaliyyətə yol 
vermək olmaz və cəhd edib soruşdum: – 
Bəlkə, mən, elə atasına aid məsələ qal-
dırım? 

Heydər Əliyev gülümsəyərək soruş-
du: – Yəni sən dünya siyasətinə düzəliş 
etmək istəyirsən? 

Mən də gülümsəyərək cavab ver-
dim: – Yox, Heydər Əliyeviç, oralarla 
mənim işim yoxdur. – Sonra əlavə  et-
dim, – Bəlkə deyim, niyə Ermənistana 
xarici ermənilərlə geniş əlaqə yaratmağa 
hərtərəfli şərait yaradılır, imkan verilir, 
bizə isə yox? 

Heydər Əliyev dərhal reaksiya 
verərək dedi: – Soruş, amma nəsə sərt 
cavab versə və yaxud cavabından razı 
qalmasan, mübahisə etmə.

Anatoli Qromıko mənə çox ünsiyyət-
cil şəxs təsiri bağışladı. Özü də səmimiy-
yətlə davranırdı, ölkədə olan vəziyyətdən 
də söhbət salırdı. Buna baxmayaraq, 
mən danışığımda və verdiyim suallarda 
çox ehtiyatlı idim. Amma fürsət tapıb sual 
verdim ki,  ermənilərin və azərbaycanlıla-
rın ikisinin də sovet xalqı olduqları halda, 
nə üçün onların diaspor ilə əlaqələrində 
belə böyük fərq var. Bunları deyərkən 
mən daxildən çox həyəcanlı idim, o isə 
heç bir həyəcan keçirmədən və gözlənil-
mədən mənə cavab verdi: “Darıxmayın, 
zaman çatıb, ola bilər ki, sizin nəsil, ar-
tıq sərhədlərin sərbəstləşməsini görəcək 
və xaricdə yaşayan həmyerlilərinizlə do-
yunca görüşüb ünsiyyətdə olacaqsınız”. 
Mən cavabdan təəccübləndim və möv-
zunu dəyişdim. Bu məlumatı olduğu kimi, 
Heydər Əliyevə söylədim. Heydər Əliyev 
məndən soruşdu: – Bəlkə o sənin reaksi-
yanı gözləyirdi? 

Dedim: – Mən heç bir reaksiya ver-
mədim. 

Gülümsəyərək soruşdu: – Niyə reak-
siya vermədin? 

Dedim: – Çünki onun cavabı çox göz-
lənilməz oldu. 

Heydər Əliyev bir anlıq fikrə daldı, 
sonra dedi: – Yəqin atası ilə söhbətlərin-
dən belə nəticəyə gəlib. 

Çünki 1 1-1 2-ci illərdə artıq dün-
yada ciddi dəyişikliklər olacağı haqda fi-
kirlər dolaşırdı...  

Sö bəti qələmə aldı   
İlqar S ƏM V,  

“Xalq qəzeti”

“Həsən, Qromıkonun  
oğlu ilə ehtiyatlı davran...”

H r ətli o ucular  eydər Əliye  
atirələr işığında  layihə izdə ilk 

qonağı ız tanın ış icti ai siyasi 
adi  əsən əsəno la eniş araq 

doğuran s hbəti izin c  hissəsinin 
ecik əsi, sahibi izin bir ddət 
akıda ol a ası ilə bağlı oldu. na rə 

s hbəti izin da a ı olan ə daha araqlı 
hadisələrin qeyd edildiyi c  hissəni sizə 
təqdi  edirik.

“Azərsu” yeni yaşıllıqlar salır
Təbiətin mühafizəsi, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətinin mühüm tərkib 
hissəsi olub. Ulu öndərin əsasını qoyduğu ekoloji siyasət Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilərək ölkəmizdə ətraf mühitin 
mühafizəsi və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl 
tədbirlər həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin  2  sentyabr 
2022-ci il tarixli sərəncamı ilə 2023-cü 
ilin  ölkəmizdə “Heydər Əliyev ili” elan 
edilməsi ilə əlaqədar “Azərsu” AS -nin 
Tədbirlər Planına uyğun olaraq ağac- 

əkmə aksiyalarına başlanıb. 
Hövsan Aerasiya Stansiyası əra-

zisində təşkil olunmuş ilk ağacəkmə 
aksiyasında Abşeron yarımadasının 
iqliminə uyğun zeytun və şam ağacları 
əkilib. Ağacəkmə aksiyasında səhm-

dar cəmiyyətin rəhbərliyi və kollektivi 
fəal iştirak edib. 

Aksiyanın məqsədi ölkəmizdə eko-
logiyanın qorunması və ətraf mühitin 
sağlamlaşdırılmasına hər zaman bö-
yük önəm vermiş ulu öndər Heydər Əli-
yevin əziz xatirəsini yad etmək, təbiətə 
qayğı hissini təbliğ etməkdən ibarətdir. 

Yubiley tədbirləri çərçivəsində di-
gər idarə və müəssisələr, hidrotexniki 
qurğuların ərazilərində də ağacəkmə 
aksiyaları keçiriləcək.

“Xalq qəzeti”

2023 – HEYDƏR ƏLİYEV İLİ
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Azərbaycan-İİB əməkdașlığı  

milli inkișaf prioritetlərinə əsaslanır

İslam İnkişaf Bankı (İİB) 
Azərbaycanın iqtisadi inkişafına 
davamlı şəkildə dəstək göstərir. 
Bank birgə əməkdaşlıq layihələrinə 
yönəldilən investisiyaların həcmini 
davamlı şəkildə artıraraq kiçik və 
orta sahibkarlığı stimullaşdırır. 
Respublikamızın maliyyə-bank 
sisteminin sabit və dinamik inkişaf 
meyillərinə malik olması isə bu 
maliyyə qurumunu Azərbaycandakı 
kommersiya banklarına dəstək 
verməyə sövq edir. Bununla yanaşı, 
İİB respublikamızda iri regional 
layihələrin, eləcə də trans-nəqliyyat 
və kommunikasiya şəbəkələrinin 
yaradılması istiqamətində də sıx 
əməkdaşlığa üstünlük verir.

Ümumiyyətlə, İİB Azərbaycanla 
strateji tərəfdaşlığın möhkəmlənməsinə 
mühüm təsir göstərən birgə subregio-
nal və regional layihələrin həyata keçi-
rilməsində, biznes strukturlarının əhatə 
dairəsinin genişlənməsində maraqlıdır. 
Bu, həm də bankın Azərbaycana olan 
böyük marağının və ölkəmizdə yüksək 
iqtisadi inkişafı dəstəkləməsinin bariz 
nümunəsidir.  

İİB ilə sıx və hərtərəfli əməkdaş-
lıq tellərinə malik olan Azərbaycan 
İslam dünyasının ən inkişaf edən döv-
lətlərindən biri kimi bölgədə geniş və 
çoxşəbəkəli əməkdaşlıq dəhlizlərinin 
yaradılmasında əsas təşəbbüskardır. 
Respublikamız İslam həmrəyliyinin 
gücləndirilməsi üçün öz səylərini artı-
raraq regionda sülhün, təhlükəsizliyin 
möhkəmlənməsi və qarşılıqlı əməkdaş-
lıq dəhlizinin formalaşmasına çalışır. 
Azərbaycan bu məsələdə ən prinsipial 
və qətiyyətli mövqeyi ilə seçilir.

Prezident İlham Əliyev fevralın 2 -
da İİB qrupunun prezidenti Məhəmməd 
Süleyman Əl- asiri qəbul edərkən bü-
tün bunlar barədə ətraflı söhbət açıb. 
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla 
adıçəkilən maliyyə qurumu arasında 
uğurlu və səmərəli əməkdaşlığın möv-
cudluğunu yüksək qiymətləndirib. Azər-
baycanın həyata keçirdiyi layihələrə 

bankın verdiyi dəstəyə görə minnətdar-
lığını bildirən dövlətimizin başçısı həm 
regional səviyyədə inkişaf prosesləri, 
həm də artıq ölkəmizdə icra olunma-
ğa başlanan “Azərbaycan 2030: sosi-

al-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” 
baxımından əməkdaşlığın gələcək for-
matının müəyyənləşdirilməsinin zəruri-
liyini vurğulayıb.

Söhbət zamanı Azərbaycanın İİB 
ilə əməkdaşlığımızın uğurlu tarixə 
malik olduğu, ölkəmizin həmişə bu 
qurumun fəaliyyətinə böyük töhfə ver-
diyi, həyata keçirilən birgə layihələrin 
respublikamızda iqtisadiyyatının, o 
cümlədən infrastrukturun inkişafına 
önəmli təsir göstərdiyi, eyni zamanda, 
münasibətlərin daha da dərinləşdiril-
məsi üçün böyük potensialın olduğu 
qeyd edilib. 

Prezident İlham Əliyev görüşün so-
nunda dünyada yeni çağırışların möv-
cud olduğu bir dövrdə İİB ilə əməkdaş-
lığın bundan sonra da uğurla davam 
etdiriləcəyinə əminliyini bildirib. “Azər-

baycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa 
dair Milli Prioritetlər”ə toxunan dövlə-
timizin başçısı bu baxımdan Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzurda yenidənqurma 
layihələrinin respublikamız üçün ən 
prioritet sahələrdən biri olduğunu vur-
ğulayıb. Ölkə rəhbəri, eyni zamanda, 
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi, rəqəmsal 
transformasiya və bərpaolunan enerji 
sahələrinin də ölkəmizin iqtisadi inkişa-
fında mühüm yer tutduğunu, bütün bun-
larla bağlı həyata keçirilən  layihələrə 
xeyli sayda tərəfdaş və investor cəlb 
olunduğunu bildirib. 

Xatırladaq ki, ölkəmizin İİB ilə 
yaxından əməkdaşlığı Azərbaycanın 
bu quruma 1 2-ci il iyulun 4-də rəsmi 
şəkildə üzv qəbul edilməsi ilə daha da 
dərinləşib. Hazırda ölkəmizin Bankda 
üzvlük kapitalı 50,  milyon İslam dinarı 
təşkil edir. Bu da İİB-nin ümumi kapita-
lının 0,1 faizi deməkdir.

Bu nüfuzlu maliyyə qurumunun 
daxil olduğu İslam İnkişaf Qrupu ( DG) 
bu vaxta qədər Azərbaycana 1,17  mil-
yard ABŞ dolları vəsait ayırıb. Həmin 
vəsaitin 5  milyon ABŞ dolları İİB, 3 
milyon ABŞ dolları Beynəlxalq İslam Ti-
carətin Maliyyələşməsi Korporasiyası 
( TF ), 120,4 milyon ABŞ dolları Özəl 
Sektorun Maliyyələşməsi üzrə İslam İn-
kişaf Korporasiyası və 1 4 milyon ABŞ 
dolları digər mənbələrdən ayrılıb.

Azərbaycan müstəqillik qazandıq-
dan sonra beynəlxalq iqtisadi təşkilat-
lara inteqrasiya istiqamətində ardıcıl 
siyasət aparmağa başlamışdır. Bu 
qəbildən İslam İnkişaf Bankı ilə əmək-
daşlıq etmək və ona üzv olmaq respub-
likamızın xarici iqtisadi siyasəti üçün 
prioritet daşıyırdı. 

Bank ötən illər Azərbaycanda hə-
yata keçirilən bir sıra dövlət əhəmiy-
yətli layihələrə kreditlər, həmçinin kiçik 
qrantlar ayırıb. Keçən dövr ərzində İİB 
tərəfindən Bakı bərk məişət tullantıla-
rının yandırılması zavodunun tikintisi, 
Yevlax-Gəncə avtomobil yolunun ye-
nidən qurulması, Mingəçevir SES-in 
yenidən qurulması, əlvələçay-Tax-
takörpü kanalının inşası, ənub İstilik 
Elektrik Stansiyasının tikintisi və digər 
layihələrin reallaşdırılması uğurla həya-
ta keçirilib. 

Beləliklə, İİB tərəfindən indiyədək 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 40-dan 
çox layihə çərçivəsində 1 milyard ABŞ 
dollarına yaxın investisiya yatırılıb. Hə-
min layihələr kənd təsərrüfatı, enerji, 
nəqliyyat, sosial, su təchizatı, ekologi-
ya, ticarət, özəl sektor və s. sahələ-
ri əhatə edib. Eyni zamanda, bankın 
Azərbaycanda özəl sektora investisiya 
yatırılması, müəssisələrin birbaşa ma-
liyyələşdirilməsi, səhm kapitalında işti-
rak kimi sahələrdə fəaliyyətinin geniş-
ləndirilməsi, eləcə də kənd təsərrüfatı, 
sənaye parkları və zonaları, maşın və 
avadanlıqların istehsalı, kimya səna-
yesi, əczaçılıq kimi prioritet sahələrdə 
investisiya əməkdaşlığının genişləndi-
rilməsi kimi mühüm məsələlər diqqət 
mərkəzində saxlanılıb. 

aqi  A RAM ,  
alq qəzeti

Orta Dəhlizdə tranzit 
sistemi sadələșdirilir
Avropa ilə Asiya arasında ən təhlükəsiz və qısa yol hesab olunan Orta Dəhliz 

(Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu) okeanla əlaqəsi olmayan ölkələr 
üçün qlobal bazarlara çıxış əldə etmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Orta Dəhlizin tam güc ilə işləməsi, 
heç şübhəsiz, marşrut boyunca yer-
ləşən ölkələrdə siyasi sabitliyin olması 
ilə yanaşı, vahid tarif və gömrük sistemi-
nin yaradılması da mühüm şərtlərdən-
dir. Təsadüfi deyil ki, 2022-ci il noyab-
rın 25-də Bakıda, ADA Universitetində 
“Orta Dəhliz boyunca: geosiyasət, təh-
lükəsizlik və iqtisadiyyat” mövzusunda 
keçirilən beynəlxalq konfransda Prezi-
dent İlham Əliyev bu barədə deyib: “...
Böyük oyunçuların bu marşrutu etibarlı, 
təhlükəsiz və iqtisadi baxımdan cəlb- 
edici hesab etməsi vacibdir. Bunun 
üçün bizdə sabitlik, etibarlılıq var. Biz 
geniş şəkildə tarif siyasəti üzərində iş-
ləməliyik. Tarif siyasəti vahid formaya 
gətirilməli, gömrük orqanlarının fəaliy-
yəti əlaqələndirilməlidir ki, yüklərini nəql 
etmək arzusunda olan şirkətlər bu dəh-
lizdən yalnız vaxta qənaət etmək üçün 
deyil, həm də pula qənaət baxımından 
istifadə etsinlər. Bunun üçün isə va-
hid tarif siyasəti, gömrük orqanlarının 
fəaliyyətinin proqnozlaşdırılabilən və 
ədalətli olması tələb edilir”. 

Yaxın aylardan etibarən  Orta Dəh-
liz ölkələrinin sadələşdirilmiş tranzit 
sistemi yaradılacaq. Bu məqsədlə mart 
ayında Bakıda Orta Dəhliz ölkələrinin 
müvafiq strukturlarının iştirakı ilə görüş 
keçiriləcək. Görüşdə tranzit sahəsində 
milli təcrübələr, “bir pəncərə” sistemləri-
nin qarşılıqlı əlaqəliliyi, elektron gömrük 
bəyannaməsi, “Regional Sadələşdiril-
miş Tranzit Sistemi”nin yaradılmasına 
dair məsələlər müzakirə olunacaq.

Bu barədə məlumat verən Azər-
baycan Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsindən bildiriblər ki, Orta Dəhliz 
üzrə yükdaşımalarda rəqəmsal həllərin 
tətbiqi hesabına tranzitin sadələşdiril-
məsi məqsədilə dəhliz üzərində yer-
ləşən ölkələr arasında ahid Tranzit 
Portalının yaradılması planlaşdırılır. 
Yeni portal dəhliz boyu yükdaşımaların 
beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə 
həyata keçirilməsinə, tranzit prosedur-
larının asanlaşdırılmasına və elektron 
məlumat mübadiləsinin təşkilinə imkan 
yaradacaq. Bu məqsədlə mart ayında 
Bakıda Transxəzər Beynəlxalq “Şərq-
Qərb” Orta Dəhlizi boyu “bir pəncərə” 
prinsipindən istifadə etməklə sadələşdi-
rilmiş tranzit gömrük proseduru layihəsi 
üzrə müzakirələrin aparılması nəzərdə 
tutulur. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin mə-
lumatına görə, intermodal daşıma-
ların sadələşdirilməsi ilə əlaqədar 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marş- 
rutu üzrə Çindən Avropa istiqamətində 
həyata keçirilən konteyner daşımala-
rı zamanı Azərbaycan tərəfində yeni 
dəmir yolu qaiməsi tələb olunmadan 
Qazaxıstan və Türkmənistanda tərtib 
olunmuş dəmir yolu qaiməsi əsasında 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nında sadələşdirilmiş qaydada gömrük 
nəzarəti və rəsmiləşdirilməsinin həyata 
keçirilməsi təmin edilir.

Məlumatda, həmçinin bildirilir ki, 
dəniz nəqliyyatı ilə gömrük ərazisinə 
gətirilən və tranzit daşınması dəmir 
yolu nəqliyyatı ilə davam etdirilən kon-

teynerləşdirilmiş malların beynəlxalq 
tranzit xüsusi gömrük proseduru altında 
yerləşdirilməsi zamanı gömrük bəyan- 
etməsi konteynerin yüklənəcəyi dəmir 
yolu platformasının nömrəsi əsasında 
həyata keçirilirdi. “Dəmir yolu platfor-
ması nömrəsinin müəyyən olunması 
vaxt itkisinə səbəb olduğundan göm-
rük bəyanetməsinin konteyner nömrəsi 
əsasında həyata keçirilməsi və kontey-
nerlərin gömrük ərazisinə gətirilməzdən 
əvvəl bəyan edilməsinə şərait yaradıl-
ması məqsədilə “Mallar beynəlxalq və 
daxili tranzit xüsusi gömrük prosedur-
ları altında yerləşdirilərkən gömrük 
bəyannamələrinin doldurulmasına dair 
Metodiki Tövsiyə”də dəyişiklik edilib”, 
–deyə Gömrük Komitəsinin məlumatın-
da bildirilir.

Bununla yanaşı, gömrük-sərhəd 
buraxılış məntəqələrindən malların və 
nəqliyyat vasitələrinin sürətli keçidi-
nin təmin edilməsi məqsədilə gömrük 
orqanlarının Risklərin İdarəedilməsi 
Sisteminə əsaslanaraq onlar üzərində 
gömrük yoxlamaları müasir tipli yük-
yoxlama baxış sistemləri vasitəsilə qey-
ri-intruziv qaydada həyata keçirilir.

Qeyd edək ki,Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu 2014-cü ilin 
fevral ayında Azərbaycan, Qazaxıstan 
və Gürcüstanın müvafiq strukturlarının 
iştirakı ilə yaradılıb. Bir qədər sonra la-
yihəyə Ukrayna, Rumıniya və Polşa da 

qoşulub. Hazırda marşrut Çin-Qazaxıs-
tan sərhədindən başlayır və Qazaxıs-
tan, Xəzər dənizi, Azərbaycan və Gür-
cüstan ərazisindən keçərək Avropaya 
qədər uzanır.

Yeri gəlmişkən,  hazırda Azərbay-
can, Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan, 
Türkmənistan və Özbəkistanın iştirakı 
ilə Orta Dəhliz üçün vahid strategiya 
hazırlanır. Orta Dəhlizdə fəal iştirak 
edən dövlətlər üçün bu infrastrukturla 
bağlı əsas vəzifələrdən biri də ölkələrin 
dəhliz bağlantılarının inteqrasiyasıdır. 
Burada əsas məqsəd sənədləşmələrin 
elektron formada aparılmasına nail ol-
maqla yükdaşımalarda səmərəliliyi ar-
tırmaqdır. 

Layihə yekunlaşandan sonra dəhli-
zin tranzit potensialı xeyli güclənəcək.
Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 
yaxın 10 ildə Asiya ilə Avropa qitələri 
arasındaki ticarət dövriyyəsinin həcmi 
50-700 milyard dollara çatacaq. Bu-

nun ölkəmiz üçün də iqtisadi səmərəsi 
son dərəcə yüksək olacaq. Ekspertlərin 
fikrincə, əgər beynəlxalq yüklərin 10 
faizi Azərbaycan üzərindən daşınsa, 
ölkəmizin büdcəsi ildə bundan 3-3,5 
milyard dollar vəsait qazanmaq imkanı 
əldə edəcək.

Mirbağır A ADƏ, 
alq qəzeti

Yarımstansiya mayda 
təhvil veriləcək

Ötən ilin may ayında Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
iştirakı ilə Azərbaycan–Türkiyə–Avropa 
Ölkələrarası Enerji Layihəsi çərçivəsində 
təməli qoyulan 330 kilovoltluq Cəbrayıl 
Qovşaq Yarımstaniyasında işlər yekun 
mərhələyə daxil olub.

Bu barədə “AzərEnerji” AS -dən 
məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, 
ötən  ayda Qarabağ və Şərqi Zəngə-
zurda tikilən əbrayıl Qovşaq Yarım- 
stansiyasında “AzərEnerji” tərəfindən 
böyük həcmdə torpaq, tikinti, quraşdır-
ma işləri olmaqla yeraltı kommunika-
siyalar üçün kanallar inşa edilib, 330 
və 110 k -luq açıq paylayıcı qurğular, 
rəqəmsal idarəetmə mərkəzi tikilib. Bü-
tövlükdə isə,  yarımstansiyada işlərin 

0 faizindən çoxu görülüb. İşlərin may 
ayına qədər başa çatdırılması nəzərdə 
tutulub.

Ötən müddətdə, həmçinin “Ağcabə-
di” yarımstansiyasından əbrayıla 132 
kilometr məsafədə ikidövrəli olmaqla 
330 kilovoltluq ötürmə xəttinin çəkilmə-
si ilə bağlı işlərin böyük hissəsi görülüb. 
Bununla yanaşı, əbrayıl Enerji Qov-
şağını qidalandıracaq əsas yarımstan-
siyalardan biri olan 330 kilovoltluq “Ağ-
cabədi” yarımstansiyasının tam yenidən 
qurulmasına başlanılıb. 

“AzərEnerji” tərəfindən işğaldan 
azad edilən ərazilərdə tikilən 110 kilo-
voltluq yarımstansiyaları əlavə mənbə-
dən qidalandırmaq üçün 330 kilovoltluq 

əbrayıl Qovşaq Yarımstansiyası ilə 
110 kilovoltluq Qubadlı yarımstaniyası 
arasında 12 kilometr məsafədə 110 kilo-
voltluq ötürmə xəttinin çəkilməsi prosesi 
də yekunlaşmaqdadır.

TAP-ın imkanları 
genișlənir

Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) vasitəsilə 
2026-cı ildən başlayaraq əlavə həcmdə 
qaz nəqli üzrə yeni sazişlər imzalanıb. Bu 
barədə TAP konsorsiumdan məlumat verilib. 
Məlumata görə, 2023-cü il yanvarın 22-də 
də məcburi təkliflərin verilməsi prosesi 
tamamlandıqdan sonra TAP konsorsiumu 
genişlənmənin birinci mərhələsinə başlayıb. 

202 -cı ildən başlayaraq uzunmüd-
dətli sazişlər çərçivəsində boru kəməri 
ilə ildə əlavə olaraq 1,2 milyard kubmetr 
qaz nəql etmək barəsində qərar qəbul 
olunub. Müvafiq yeni sazişlər artıq im-
zalanıb. Bundan əlavə, Yunanıstanın 
Kipoy ərazisindəki kompressor stansiya-
sında təqribən 15 M t gücündə bir kom-
pressor qurğusunun əlavə edilməsi və 
oradakı avadanlığın müasirləşdirilməsi 
nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, ənub Qaz Dəhlizinin 
Avropa hissəsi olan TAP vasitəsilə hər 
il İtaliyaya  milyard kubmetr, Yunanıs-
tan və Bolqarıstanın hər birinə isə 1 mil-
yard kubmetr həcmində qaz nəql olunur. 
Azərbaycan qazının ənub Qaz Dəhlizi 
vasitəsilə Avropaya nəqlinə 2020-ci il 
dekabrın 31-də başlanılıb. Həmin vaxt 
Azərbaycan tarixdə ilk dəfə öz təbii qa-
zını boru kəmərləri ilə Avropa bazarına 
çıxarıb. Eyni zamanda, təbii qazın ən iri 
idxalçısı olan Avropa bazarına birbaşa 
çıxışla Azərbaycan öz ixrac imkanlarını 
da şaxələndirməyə nail olub.

alq qəzeti

İQTİSADİYYAT

Mirağa Ə MƏD ,  
iqtisad ı ekspert

Azərbaycan yenidən müstəqil-
liyə qovuşandan sonra iqtisadiyyatın 
qeyri-neft sektoruna sərmayə yatıran 
beynəlxalq maliyyə qurumları arasın-
da İslam İnkişaf Bankı və Özəl Sekto-
run İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası 
xüsusilə diqqət çəkib. Hər iki maliyyə 
strukturu ölkəmizdə bir sıra önəmli 
layihələrdə fəal iştirak edib, qeyri-neft 
sahələrinin dinamik inkişafına maliy-
yə dəstəyi göstərib. Adıçəkilən bank 
tərəfindən respublika iqtisadiyyatının 
ayrı-ayrı sektorları üzrə 20-dən çox 
layihə çərçivəsində 1 milyarddan çox 
ABŞ dollarına yaxın vəsait xərclənib. 
Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam 
Korporasiyası da iqtisadiyyatın inki-
şafına mühüm töhfə verib, kiçik və 
orta sahibkarlığın dəstəklənməsi ilə 
bağlı 10-dan çox layihəni gerçəkləş-
dirib.   

Azərbaycana investisiya qoyulu-
şuna marağın getdikcə artması ölkə-
mizin siyasi cəhətdən sabit olması, 
milli, dini və irqi tolerantlığı baxımın-
dan seçilməsi ilə bağlı olub. Bunun-
la bərabər, uğurla həyata keçirilən 
islahatlar nəticəsində iqtisadiyyat bir 
neçə dəfə artıb, Azərbaycan dün-
yanın ən dinamik inkişaf yolu keçən 
iqtisadiyyata malik ölkəsi kimi ta-
nınıb, özünün nadir iqtisadi inkişaf 
modelini beynəlxalq aləmə təqdim 
edib. Bir sözlə, respublikamız ə-
nubi Qafqazın iqtisadi coğrafiyasını 
dəyişdirməyə qadir olan möhtəşəm 
layihələrin təşəbbüskarı missiyasını 
qətiyyətlə öz üzərinə götürə bilib.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 20 
ilə yaxın bir müddətdə iqtisadiyyatın 
davamlı  artması, genişmiqyaslı müa-
sir infrastrukturun yaradılması, yüz-

lərlə müasir müəssisənin fəaliyyətə 
başlaması da bütün bunların məntiqi 
nəticəsidir. 

Bu məqamda onu da bildirim ki, 
respublikada yaradılan əlverişli biz-
nes və investisiya mühiti, Azərbay-
canın beynəlxalq aləmdə etibarlı 
tərəfdaş kimi tanınması, regionda 
əlverişli mövqeyə malik olan mühüm 
tranzit mərkəzi olması, insan kapita-
lının inkişafı da ölkəmizin investisiya 
qoyuluşu baxımından cəlbediciliyini 
artırıb. Eyni zamanda, Azərbaycan 
beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn 
öhdəliklərini tam şəkildə və vaxtında 
yerinə yetirib.  

Bütün bunlarla yanaşı, ergi Mə-
cəlləsinə və “Gömrük tarifi haqqında” 
Qanuna əsasən, investisiyanın təş-
viqi sənədini alan şəxslərdən, habelə 
fərdi sahibkarlardan ölkəyə idxal olu-
nan texnika, texnoloji avadanlıq və 
qurğulara görə, ƏD , habelə  gömrük 
rüsumu tutulmaması, Azərbaycanda 
istehsal olunan qeyri-neft məhsulları 
ixracının təşviqi ilə əlaqədar müəyyən 
güzəştlərin gerçəkləşdirilməsi kimi 
tədbirlərin həyata keçirilməsi də bey-
nəlxalq maliyyə təsisatlarının, o cüm-
lədən İİB-nin ölkəmizə marağını artı-
rıb, bu maliyyə strukturunun müxtəlif 
layihələrdə iştirakını şərtləndirib.   

Ekspert rəyi

Kredit qoyuluşu artıb

Bu il fevral ayının 1-nə 
Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit 
qoyuluşları 20 milyard 259 milyon 
manat təşkil edib.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının mə-

lumatına görə, ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə iqtisadiyyata kredit qo-
yuluşları 17,5 faiz və ya 3 milyard 17 
milyon manat artıb. Belə ki, 2022-ci ilin 
fevral ayının 1-nə kredit qoyuluşlarının 
həcmi 17 milyard 242 milyon manat 
təşkil edib.

“Xalq qəzeti”
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Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə 
qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2023-cü ilin mart ayında  

şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu 

C Ə D V Ə L İ
S / n Qəbulun keçirildiyi 

şəhər, rayon
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar

Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanı və idarəetmə qurumu

Qəbulun 
 keçirildiyi gün

1 . G ö y ç ay Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, Ucar, 
Zərdab

Rəqə sal inkişa  ə nəqliyyat naziri
Rəşad Nəbiyev

0 2

2 . ə kir Şəmkir, Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa, 
Qazax 

ner etika naziri
Pərviz Şahbazov

0 3

3 . iləsu ar Biləsuvar, əlilabad, əbrayıl ənclər ə id an naziri
Fərid Qayıbov

0 9

4 . a a ı Şamaxı, Qobustan ənd təsərr atı naziri
İnam Kərimov

0 9

5 . uba Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, 
Siyəzən

Sə ərbərlik ə ərbi id ətə ağırış zrə 
D lət id ətinin rəisi
Arzu Rəhimov

0 9

6 . ğuz Oğuz, Qəbələ, Ağdaş Ədliyyə naziri
Fikrət Məmmədov

10

7 . Salyan Salyan, Neftçala Ailə, adın ə şaq Proble ləri zrə 
D lət o itəsinin sədri
Bahar Muradova

10

8 . Ne t ala Neftçala, Salyan D lət r k o itəsinin sədri 
Şahin Bağırov

10

9 . o uz Tovuz, Ağstafa, Qazax D lət əhərsal a ə Ar itektura  
o itəsinin sədri

Anar Quliyev

10

1 0 . ızı Xızı, Siyəzən Azərbaycan Meliorasiya ə Su  
əsərr atı AS nin sədri

Zaur Mikayılov

10

1 1 . acıqabul Hacıqabul, Şirvan Azərişıq  AS nin sədri
üqar Əhmədov

10

1 2 . Sabirabad Sabirabad, Saatlı, İmişli Azəriqaz  İstehsalat irliyinin baş 
direktoru
Ruslan Əliyev

13

1 3 . İs ayıllı İsmayıllı, Qobustan, Şamaxı, 
 Qəbələ, Oğuz

aş prokuror
Kamran Əliyev

15

1 4 . Masallı Masallı, Yardımlı kolo iya ə təbii sər ətlər naziri 
Muxtar Babayev

15

1 5 . Su qayıt Sumqayıt, Qubadlı İcbari ibbi Sığorta zrə D lət 
A entliyinin sədri
Zaur Əliyev

15

1 6 . ə kir Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən, 
 Tovuz, Ağstafa, Qazax

Da ili işlər naziri
ilayət Eyvazov

16

1 7 . ərdə Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, 
Tərtər, Laçın

ida əhl kəsizliyi A entliyinin sədri 
Qoşqar Təhməzli

16

1 8 . Salyan Salyan, Neftçala qəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov

17

1 9 . zuli (Horadiz 
şəhəri)

Füzuli, Beyləqan, Xocavənd, əb-
rayıl ( ocuq Mərcanlı)

a qınların ə Məcburi k nlərin 
İşləri zrə D lət o itəsinin sədri 
Rövşən Rzayev

17

2 0 . G ö y ç ay Göyçay, Ağdaş Azərsu  AS nin sədrinin 
səlahiyyətlərini icra edən
Köçərli Həsənov

17

2 1 . Salyan Salyan, Neftçala Azərbaycan A to obil olları D lət 
A entliyinin sədri
Saleh Məmmədov

27

2 2 . Ağcabədi Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, Füzuli, 
Laçın, əbrayıl ( ocuq Mərcanlı)

Dini uru larla İş zrə D lət 
o itəsinin sədri

Mübariz Qurbanlı

29

2 3 . y l Göygöl, Gəncə, Naftalan, Daş-
kəsən, Goranboy, Samux, Kəlbə-
cər, Xocalı

l  ə təhsil naziri
Emin Əmrullayev

30

2 4 . Sabirabad Sabirabad, Saatlı İqtisadiyyat naziri
Mikayıl abbarov

30

2 5 . Na talan Naftalan, Goranboy, Xocalı Azəristiliktəchizat  AS nin sədrinin 
əzi əsini əqqəti icra edən

İlham Mirzəliyev

30

2 6 . abran Şabran, Siyəzən Ə ək ə əhalinin sosial da iəsi naziri
Sahil Babayev

31

2 7 . iləsu ar Biləsuvar, Salyan, Neftçala, əbra-
yıl

Mədəniyyət naziri əzi əsini əqqəti 
icra edən
Adil Kərimli

31

 ətəndaşların qəbulu əyyən edil iş nlərdə saat : da başlayır.

Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazi-
sindən keçən hissəsində keçirilən dinc ak-
siyanı dəstəkləmək məqsədilə Xocalı sa-
kinləri də iştirak edirlər. Xocalılar da dünya 
ictimaiyyətini ekologiyanı qorumağa çağı-
rırlar. Onlar aksiya iştirakçıları ilə birlikdə 
həm ekocinayətə son qoyulması tələb 
edilib. “Xocalıya ədalət!” şüarları səsləndi-
riblər. Fevralın 2 -da Xocalı soyqırımı qur-
banlarının xatirəsini anmaq üçün elan olu-
nan sükut dəqiqəsində iştirak ediblər. Bakı 
vaxtı ilə saat 17:00-da Azərbaycanın bü-
tün ərazisində olduğu kimi, Laçın-Xankən-
di yolunda da ərazidə olan avtomobillər 
səs siqnalları verib, etirazçılar faciə qur-
banlarının xatirəsini anıblar.

Laçın-Xankəndi yolunda aksiyanın 
keçirildiyi əraziyə Xocalı soyqırımının 
31-ci ildönümü ilə bağlı lövhələr quraş-
dırılıb. Lövhələrin üzərində rus və ingilis 
dillərində “Xocalıya ədalət!” şüarı yer alıb. 
Həmçinin aksiya iştirakçıları Azərbaycan, 

rus və ingilis dillərində “Xocalıya ədalət!”, 
“Xocalı soyqırımını unutma!”, “Xocalı 
soyqırımı - XX əsrin faciəsi” kimi şuarlar 
səsləndiriblər. Aksiyanın keçirildiyi ərazidə 
“Badam çiçəyi” kompozisiyası quraşdırı-
lıb. Kompozisiyada badam çiçəyinin bir 
ləçəyinin düşdüyü və birinin isə üzərinə 
qan töküldüyü əks olunub.

Məlum olduğu kimi, Xarici işlər naziri 
eyhun Bayramov Beynəlxalq Qızıl Xaç 

Komitəsinin (BQXK) Azərbaycandakı Nü-
mayəndəliyinin rəhbəri Draqana Kojiçi 
qəbul edərkən Laçın yolu ətrafında və-
ziyyət də müzakirə olunuib. Laçın yolun-
dan BQXK daxil olmaqla avtomobillərin, 
yüklərin və vətəndaşların sərbəst hərəkəti 
istiqamətində səylərdən məmnunluq ifadə 
edilib. 

Nazir, həmçinin indiyədək Laçın yo-
lundan 3000-dən çox nəqliyyat vasitəsinin 
keçməsini və digər faktları nəzərə çatdı-
rıb. Qeyd edilib ki, Laçın yolunun, guya, 

Azərbaycan tərəfindən bağlanması, ermə-
ni sakinlərinə qarşı “blokada” tətbiq edildi-
yi və “gərgin humanitar vəziyyət” yarandı-
ğı barədə Ermənistan tərəfinin iddialarının 
heç bir əsası yoxdur. Eyni zamanda, hələ 
2022-ci ilin dekabr ayında ehtiyac olacağı 
təqdirdə Azərbaycan tərəfinin birbaşa və 
ya BQXK vasitəsilə yerli erməni sakinlərə 
yardım göstərməyə hazır olduğunu bildir-
diyi də xatırlanıb. 

Dünən, ümumilikdə 70-ə yaxın huma-
nitar təyinatlı avtomobilin keçidinə şəra-
it yaradılıb. Avtomobillərdə erməni əsilli 

şəxslər də olub. Bu, bir daha onu göstərir 
ki, aksiya humanitar məqsədlərə xidmət 
edir. 

Fevralın 27-də xarici media nümayən-
dələri Laçın–Xankəndi yolunda keçirilən 
aksiyanı işıqlandırmaq üçün hadisə yerinə 
gəliblər. Kanada, İspaniya, Türkiyə, ABŞ, 
Böyük Britaniyadan olan media nümayən-
dələri aksiyanın gedişi, keçirilmə səbəbləri 
barədə məlumat əldə ediblər. 

Xarici media nümayəndələrinə bildiri-
lib ki, ötən il dekabrın 3-də və 7-də Rusi-
ya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti 

yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində 
faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz is-
tismarı, bundan irəli gələn ekoloji və digər 
fəsadlarla bağlı ilkin monitorinq keçirilməli 
idi. Lakin sülhməramlıların hərəkətsizli-
yi ucbatından monitorinq baş tutmayıb. 
Buna etiraz olaraq, azərbaycanlı ekofəal-
lar Şuşa ərazisindən keçən Laçın-Xankən-
di yolunda dekabrın 12-dən dinc aksiyaya 
başlayıblar.

Xarici jurnalistlər səfər zamanı Laçın–
Xankəndi yolunda sərbəst hərəkətin təmin 
edilməsinin şahidi olublar, aksiya ərazisin-
dən çəkilişlər ediblər, iştirakçılardan mü-
sahibələr alıblar.

İspaniyalı urnalist Da id opez ri
as ordon səfər təəssüratını belə ifadə 
edib: “Biz Azərbaycana ilk dəfədir səfər et-
mişik. Burada nəyin baş verdiyini görmək 
üçün gəlmişik. Biz burada insanların etiraz 
aksiyası keçirdiyini görürük. Azərbaycan-
dan bir çox insanlar bizə yayılan xəbərlə-
rin yalan olduğunu söyləyirlər. Biz burada 
bunun bir daha şahidi olduq. Avtomobillər 
buradan maneəsiz şəkildə keçir. Biz, sa-
dəcə, insanların təbiəti qorumaq üçün eti-
raz aksiyası keçirdiklərini görürük”.

Di ər ispan edia tə sil isi eatriz 
i enez Nacher isə deyib:

“Buraya - Laçın-Xankəndi yoluna top-
laşan gənclər qızıl yataqlarındakı ekoloji 
fəlakətlə bağlı etiraz aksiyası keçirirlər. 
Burada heç bir problem yoxdur, hər şey 
dinc şəkildədir. Hərbi yük avtomobilləri-
nin aksiya ərazisindən maneəsiz şəkildə 
keçdiyini öz gözlərimizlə gördük.  Ancaq 
biz Laçın dəhlizindəki bu vəziyyətin gün-
dən-günə normallaşacağını və ya belə 
davam edəcəyini bilmirik. İnanıram ki, bu 
normal şərait təkcə bu gün yox, hər za-
man belə olacaq”.

Riz an İ RƏ ,  
alq qəzeti

Ekoaksiyanın gündəliyi

Laçın yolundan 79 gündə  
3 mindən çox mașın keçib

Azərbaycan Ermənistandan təzminat 
və maliyyə kompensasiyası tələb edib

Fevralın 27-də Azərbaycan Enerji 
Xartiyası Müqaviləsinə uyğun olaraq 
Ermənistana qarşı dövlətlərarası ar-
bitraj prosesini başladıb. Xarici İşlər 
Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin 
redaksiyamıza bu barədə açıqlama-
sında bildiilrdi ki, Azərbaycan tərəfi 
Ermənistana təqdim edilmiş Arbitraj 
bildirişində 1 1-ci ildən 2020-ci ilə 
qədər Ermənistanın ərazilərimizin 30 
ilə yaxın qanunsuz işğalı dövründə 
Azərbaycanın enerji resursları üzə-
rində suveren hüquqlarını pozduğuna 
görə Ermənistandan təzminat və ma-
liyyə kompensasiyası tələb edib.

urğulanıb ki, Ermənistan hər-
bi güc yolu ilə Azərbaycanı Qarabağ 
bölgəsindəki enerji resurslarından is-
tifadədən məhrum edərək ölkəmizin 
enerji ehtiyatlarını öz xeyrinə istismar 
etməklə, habelə Azərbaycanın öz milli 
enerji siyasətinə və ətraf mühitlə bağ-
lı öhdəliklərinə uyğun olaraq enerji 
ehtiyatlarını daha da inkişaf etdirmək 

imkanından məhrum etməklə Enerji 
Xartiyası Müqaviləsinin çoxsaylı müd-
dəalarını və beynəlxalq hüququn fun-
damental prinsiplərini pozub.

Azərbaycanın Enerji Xartiyası 
Müqaviləsinə uyğun olaraq Ermənis-
tana qarşı dövlətlərarası iddiasının 
əsasını Qarabağ bölgəsinin zəngin 
hidroenergetika ehtiyatlarının Ermə-
nistan tərəfindən qanunsuz istismarı 
təşkil edir.

İşğal zamanı Ermənistan, eyni za-
manda, İrəvan istilik elektrik stansiya-
sında istifadə məqsədilə Azərbayca-
nın Tərtər rayonunun Çardaqlı kömür 
mədənini qanunsuz istismar edib. 
Ermənistan, həmçinin Azərbaycanda 
Yevlaxı Naxçıvan ilə birləşdirən təbii 
qaz kəməri kimi mövcud enerji tranzit 
qurğularını sıradan çıxarıb. Beləliklə, 
işğal nəticəsində Naxçıvana qaz təc-
hizatı kəsilib.

alq qəzeti

  İslam İnkișaf Bankı indiyədək 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 1 milyard 

dollaradək investisiya yatırıb
Ölkəmizdə səfərdə olan İslam İnkişaf Bankı (İİB) qrupunun prezidenti 

Məhəmməd Süleyman Əl Casirinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti fevralın 
27-də Fəxri xiyabanda xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsini 
ehtiramla anıb, abidəsi önünə əklil qoyub. 

Şəhidlər xiyabanına gələn nümayən-
də heyəti Azərbaycanın müstəqilliyi və 
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə can-
larından keçmiş qəhrəman ətən övladla-
rının xatirəsini yad edərək, “Əbədi məşəl” 
abidəsinin önünə əklil qoyub. 

Səfər çərçivəsində İslam İnkişaf 
Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd 
Süleyman Əl asiri Azərbaycanın iqti-
sadiyyat naziri Mikayıl abbarovla gö-
rüşüb. İqtisadiyyat naziri Azərbaycanın 
İslam İnkişaf Bankı, həmçinin İİB qrupu-
na daxil olan institutlarla əlaqələrə önəm 
verdiyini, Bankın özəl sektorun inkişafı 
istiqamətində ölkəmizə göstərdiyi dəstə-
yin yüksək qiymətləndirildiyini vurğulayıb. 
Qeyd olunub ki, İİB tərəfindən indiyədək 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 1  layihə çər-
çivəsində 1 milyard ABŞ dollarına yaxın 
investisiya yatırılıb. Nazir Azərbaycanın 
İİB ilə əlaqələrin genişlənməsində maraqlı 
olduğunu, işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rimizin bərpası sahəsində əməkdaşlıq 
imkanlarını diqqətə çatdırıb, bu ərazilərdə 
dayanıqlı infrastruktur şəbəkəsinin qurul-
ması ilə bağlı layihələrin dəstəklənməsi-
nin önəmini bildirib.

Görüşdə Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyi, Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 
(SİF) və “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” 
AS  ilə tərəfdaşlıq, KOB İnvestisiya Fon-
duna Bankın vəsaitlərinin cəlb edilmə-
si, rəqəmsal iqtisadiyyatın və Dördüncü 
Sənaye İnqilabı texnologiyalarının tətbiqi 
ilə Azərbaycanın və regionun inkişafına 
yönəlmiş layihələrdə İİB ilə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi imkanları müzakirə olu-
nub, təkliflər səsləndirilib. 

İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezi-
denti Məhəmməd Süleyman Əl asiri 
ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların 
İİB tərəfindən dəstəkləndiyini vurğulayıb, 
əlaqələrin inkişafı istiqamətlərinə dair fi-
kirlərini bölüşüb. Məhəmməd Süleyman 
Əl asiri İİB-in bundan sonra da Azərbay-
canda həyata keçirilən layihələrdə fəal iş-
tirak edəcəyini diqqətə çatdırıb. 

Tərəflər iqtisadiyyat və maliyyə 
sahələrində tərəfdaşlığın möhkəmləndi-
rilməsi, prioritet sahələrdə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq do-
ğuran digər məsələlər barədə müzakirələr 
aparıblar.

. AS M , alq qəzeti

Baş prokuror Litvanın Xüsusi İstintaq 
Xidmətinin rəhbəri ilə görüşüb

Fevralın 27-də Baş prokuror Kamran Əliyev ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan 
Litvanın Xüsusi İstintaq Xidmətinin rəhbəri Jidrunas Bartkusun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətin-
dən bildirilib ki, görüşdə Avropa İttifaqının 
cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlakların 
bərpası sahəsində həyata keçirilən Tvi-
ninq layihəsinin icrası və qarşıda duran 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apa-
rılıb.

Nümayəndə heyətinə prokurorluq 
orqanlarında aparılan genişmiqyaslı isla-
hatlar çərçivəsində Prezident İlham Əli-

yevin 2022-ci ilin 3 mart tarixli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Elektron prokurorluq 
informasiya sistemi”nin fəaliyyəti barədə 
məlumat verilib. Mütərəqqi informasiya 
texnologiyalarının tətbiq edildiyi və hazır-
da test rejimində fəaliyyət göstərən EPİS 
platforması qonaqların marağına səbəb 
olub.

alq qəzeti



28 fevral 2023-cü il, çərşənbə axşamı8
Düz 35 il əvvəl, fevral ayının sonunda Sumqayıtda baş verən hadisələr 
aydın səmada şimşək kimi çaxdı. Ondan bir neçə gün əvvəl isə Xankəndidə 
qondarma “Artsax” iddiası ilə keçirilən ilk mitinq xain qonşuları Azərbaycana 
qarşı ərazi iddialarına “səfərbər” etmişdi. Separatçı “Krunk” təşkilatı üzə 
çıxmışdı. “Miatsum” (“Birlik”) harayları başlanmışdı.  Beləliklə, ermənilərin 
qondarma “Qarabağ hərəkatı”nın vacib bir halqası da Sumqayıt hadisələri 
olmuşdu.  Qanlı aksiyalarda neçə-neçə insan qətlə yetirilmiş, talanların hesabı 
bilinməmişdi. 

Bəli, məhz Sumqayıt  hadisələrin-
dən sonra ermənilərin Qarabağ iddi-
aları gücləndi. Onlar “fəaliyyətlərinə” 
legitimlik donu geyindirməyə başladı-
lar. “Paşa” ləqəbli Eduard Qriqoryanın 
başıpozuq dəstəsinin əli ilə şəhərdə 
iğtişaşlar törətdilər. Sumqayıtda, Bakı-
da və digər şəhərlərimizdə  gen-bol ya-
şayan erməni  həmsoylarının da, necə 
deyərlər, isti aşına soyuq su qataraq 
onları çöllərə saldılar.

Əlbəttə, 35 il əvvəlki Sumqayıt ha-
disələri haqqında çox yazılıb. Təkrar-
çılıq olmasın deyə, mən bir sumqayıtlı 
kimi, əsasən öz gördüyüm epizodları  
və araşdırmalar nəticəsində gəldiyim 
qənaətləri oxucuların diqqətinə çatdır-
maq istəyirəm.     

...27 fevral 1 -ci il. Bazar ətra-
fında meşin gödəkçəli gəlmə şəxslər 
ətrafa toplaşanlara Ermənistandan 
qaçıb canlarını qurtardıqlarını söyləyir, 
Pəmbək (Quqark), Gümrü (Leninakan) 
və Böyük Qarakilsədə (Kirovakan) mil-
lətimizə qarşı kütləvi qırğın törədildiyin-
dən “yana-yana” danışır, nifrət və qisas 
hissi yaradırdılar. Nə biləydik ki, onlar 
planlaşdırılan hadisələrin təşviqatçıla-
rıdır? 

Axşam ailəlikcə Sumqayıtın -cu 
mikrorayonuna, dayımgilə qonaq get-
mişdik. Qayıdanbaş yüz nəfərə qədər 
gəncin “Ermənilərə ölüm!” şüarları ilə 
şəhərdə qarışıqlıq saldığını, yolları 
bağladığını gördük. Onlar bizi ötürən 
dayım oğlunun təzə “Jiquli” markalı mi-
nik avtomobilini də daşa basdılar. Aləm 
bir-birinə dəydi. Birtəhər evə çatdıq. 
Ertəsi gün qarışıqlıq, talan daha geniş 
miqyas aldı.  

...2  fevral 1 -ci il. Şaxta qılınc 
kimi kəssə də, küçə və meydanlar-
da “hərarət” kəlləçarxa çıxmışdı. Ha-
disələrin önündə iki dəfə cinayət törət-

diyinə görə məhkum olunmuş “Paşa” 
gedirdi. Axşamüstü “sehirli qüvvələr” 
Leninin abidəsi önündə mitinq təş-
kil etdilər. Mən də gənc jurnalist kimi, 

olayları müşahidə etmək, baş verənlər-
dən nəsə anlamaq üçün oraya getdim. 
Natiqlər “qan-qan” deyirdilər. Əsas 
hədəf itaətsizliyi genişləndirmək idi. 
Ermənistanda divan tutulmuş azərbay-
canlıların qisasını almaq üçün bura-

dakı erməniləri öldürməyə çağırırdılar. 
Hüquq-mühafizə orqanları sanki iflic 
olmuşdu. Sumqayıt Şəhər Partiya Ko-
mitəsinin birinci katibi ahangir Müs-
lümzadə təhrikçiləri dilə tutmaq istəsə 
də, alınmadı. Qızışmış kütlə evlərə, 
müəyyən ünvanlara hücum çəkdi. (Sən 
demə, həmin ünvanlarda “Krunk” üçün 
ianə verməyən ermənilər yaşayırmış).

Şəhərin 2-ci mikrorayonundakı bir 
binanın 5-ci mərtəbəsindən yaşlı bir 
ermənini  aşağı atdılar. 45-ci məhəllə-
də erməni dərzi qadını anadangəlmə 
soyundurub küçəyə çıxardılar. Çəpik 
çala-çala “Heyvagülü” oynamağa məc-
bur etdilər. Bu səhnəyə baxa bilməyib 
oradan uzaqlaşdım. Sonra eşitdim ki, 
“Paşa”nın qoçuları onu öldürüb yaxın-

lıqdakı xəstəxananın hasarları arasına 
atıblar.    

...2  fevral 1 -ci il. “Paşa”nın 
erməni olduğunu və xüsusi tapşırıq 

üzrə hərəkət etdiyini çoxları bilmirdi. 
O, əsasən talançılığa meyilli kriminal 
ünsürlərlə “işləyirdi”. Əlbəttə, sadə-
lövhlükdən onlara qoşulan səbatsız 
gənclər də vardı. “Paşa”nın dəstəsi 
evləri qarət edir, erməni sakinlərə di-
van tuturdu. Edik özü qanlı aksiyalarda 
nümunə  göstərirdi:  şəxsən bir neçə 

ermənini öldürdü, bir neçə “bacı”sını 
zorladı. Beli bağlı olduğuna görə heç 
nədən çəkinmirdi. 

Həmin vaxt şəhərin küçələrinə milis 
işçilərindən və sovet ordusu əsgərlə-
rindən ibarət “kordon”lar düzülsə də, 
onların hamısı adi müşahidəçi rolunu 
oynayırdı. “Sülh” küçəsi boyunca rus 

zirehli transportyorları o baş-bu başa 
şütüyürdü. Gözü qızmış kütlənin ara-
sından yola çıxaraq həmin “BTR”lərə 
benzin dolu şüşə qablar atan bir neçə 
nəfərin hərbi maşınların altında necə 
qaldığının şahidi oldum. 

İş-işdən keçəndən sonra Sumqayıt-
da fövqəladə vəziyyət elan edildi və ko-
mendant saatı tətbiq olundu. Məlumat 
verildi ki, ümumiyyətlə, həmin günlərdə 
şəhərdə 2 -sı erməni olmaqla 32 nəfər 
sakin həyatını itirib. Çoxsaylı maşın 
yandırılıb, mağazalar, mənzillər talan 
edilib. İğtişaşların təşkilatçıları quldur 
dəstəsini əvvəlcədən Boruyayma za-
vodunda erməni ustaların hazırladığı 
şiş uclu dəmir parçaları ilə “silahlandı-
rıb”, spirtli içki və narkotiklərlə yetərin-
cə təmin ediblərmiş...  

Hüquq-mühafizə orqanlarının arxiv 
materiallarından məlum olur ki, “Paşa” 
1 -ci ilin əvvəllərində Xankəndidə bir 
müddət sonra Ermənistanın prezidenti 
olacaq Serj Sərkisyanla, “Daşnak-
sütyun”un maliyyə dəstəyi, katolikos  
 azgenin xeyir-dua verdiyi Krunk”un 
fəalları Manuçarov və Dədəmyanla gö-
rüşübmüş. əzifə yiyəsi olan qatı se-
paratçıların Sumqayıtdan gələn tüfeyli, 
kriminal Ediklə nə işi ola bilərdi? Təbii 
ki, “uzaqgörən” plana görə, Qarabağın 
ilhaqı məsələsində Sumqayıt kartından 
istifadə etmək üçün Azərbaycan dilini 
təmiz bilən cinayətkarı təlimatlandı-
rırmışlar. O da tapşırıq alandan sonra 
qayıdıb Sumqayıtda aranı qatdı ki, er-
mənilərə zülm edildiyi və iki millətin bir 
arada yaşamasının mümkünsüzlüyü 
aləmə car çəkilsin. 

Serj Sərkisyanın əlinin Xocalı 
soyqırımında da günahsız insanların 
qanına batdığı məlumdur. Elə bu faktın 
özü onun peşəkar terrorçu olduğunu 

deməyə əsas verir.   Sarkisyanın əli 
Sumqayıtda ermənilərin qanına bu-
laşmasa da, onun həmin hadisələrin 
təşkilatçılarından biri olduğu şübhə-
sizdir. Onu da deyək ki, sonrakı illərdə 
“Krunk”un ideoloji bölməsinin rəhbəri 
Xankəndi ipək fabrikinin o vaxtkı part-
komu, Xocalı qatili, sonradan Ermənis-
tanın prezidenti olmuş Robert Köçar-
yan idi    

O zaman biz sovet xalqının sadə-
lövh nümayəndələri idik və hələ də 
inanırdıq ki, ölkədə haqq-ədalət var, 
kimsə monolit “xalqlar dostluğu”nu 
sarsıtmağa cürət etməz. Amma Mos-
kvadakı müzakirələrdə Mixail Qor-

baçovun ermənilərə loyal münasibət 
göstərməsi, hadisələrin milli zəmində 
baş vermədiyi fikrini ortaya atması bu-
nun planlaşdırılmış təxribat olduğuna 
dəlalət etdi. Ardınca böhtan xarakter-
li təbliğat maşını işə salındı. Erməni 
millətçiləri dünya ictimaiyyətinə azər-
baycanlıları başkəsən şovinistlər  kimi 
qələmə verməyə başladılar. 

Ermənilərin Sumqayıtla bağlı yalan 

və  iftiraları, gec də olsa, ifşa edildi. Ha-
disələrdə əsl günahkarların kim olduğu 
aşkar faktlarla, elə erməni zərərçəkən-
lərin məhkəmədə verdikləri ifadələr 
əsasında məlum oldu. Mejlumyan 
soyadlı qız məhkəmədə məhz Ediki 
göstərərək demişdi ki, ona fiziki və cin-
si zor tətbiq edən bu qeyrət dağarcığı 
olub.

Hadisələrdən sonra Sumqayıtda 
Z.Ağababyan, E.Misesov, N.Qriqor-
yan, K.Tamrazyan, D.Ağadjanyan, 
D.Ambartsumyan həbs edilmişdilər. 
Bu haqda SSRİ Daxili işlər naziri la-
sova teleqram vurulmuşdu. Nazir Ru-
siyanın ayrı-ayrı bölgələrindən erməni 
millətindən olan bir neçə nəfəri təcili 
Sumqayıta ezam etdirərək istintaq 
materiallarının azərbaycanlı müstən-
tiqlərin əlindən alınıb erməni “həmkar-
larına” verilməsinə nail olmuşdu. Bir 
neçə gündən sonra isə SSRİ DTK-sı 
əməkdaşlarının göstərişi ilə istintaq 
işinə xitam verilmiş, cinayətkarlar azad 
olunaraq Sumqayıtdan çıxarılmışdılar. 

Sumqayıt hadisələrinə görə onlar-
ca gənc uzunmüddətli həbsə atıldı. 
Bir nəfərə güllələnmə cəzası verildi. 
Həbsxana divarları arasında həyatını 
itirənlər də oldu. Əsas “oyunçu” Edu-
ard Qriqoryan isə həbs edilsə də,  bir 
qədər sonra “xidmət”ləri nəzərə alına-
raq azadlığa buraxıldı. Hazırda onun 
Moskva ətrafında şad-xürrəm yaşadığı 
bildirilir.

axtaşırı “Sumqayıt kartı”ndan isti-
fadə edən ermənilər hələ də anlamırlar 
ki, Qorbaçov Qərbin SSRİ-ni dağıtmaq 
planının baş icraçısı idi və onları da 
separatizmə həmin prosesin tezliklə 
baş tutması xatirinə həvəsləndirmişdi  
Nəticədə sovet imperiyası çökdü, Qor-
baçov Nobel mükafatı aldı, Qarabağ 
isə ermənilər üçün boş şirnikləndir-

mə vasitəsi olaraq qaldı. Bu gün artıq 
“DQM ” və “Artsax” yoxdur, hay-küyçü 
haylar İrəvanda belə, pis günə düşüb-
lər, Ermənistan dövlətinin etibarlı saba-
hına ümidlər qalmayıb.  

Bu da “Qarabağ hərəkatı”, “Miat-
sum”, “Sumqayıt hadisələri” adları al-
tında başlanan oyunbazlığın sonu.   

Əli NƏCƏ XANLI,  
“Xalq qəzeti”     

Sumqayıt hadisələri  –  
ifşa edilmiş erməni məkri

Ötən il “mavi ölüm” –  
vəba 30-dan çox ölkədə yayılıb

lobal səhiyyə quru ları-
nın ə h ku ətlərin tədbirlə-
ri nəticəsində illərdir azalan 

əba iqli  dəyişikliyi, yo -
sulluq ə naqişələr ki i 
səbəblərlə yenidən yayıl ağa 
başlayıb. u d nya Səhiy-
yə əşkilatının S  əba ə 
epide ik diareyaya nəzarət 
qrupunun rəhbəru ilipp ar-
bozun əlu atına rə, 
ci ildən ci ilə qədər d n-
yada əba ilə yolu a qeydə 
alınan lkələrin sayı dən 
az olduğu halda, ci ildə 

əba epide iyası  aiz arta-
raq  lkədə şahidə olu-
nub.  bildirib ki, hazırda  

lkədə, ilyardlarla insan ə-
baya yolu a təhl kəsi qarşı-
sındadır.

ÜST-nin məlumatına görə, ha-
zırda 5 regionun 22 ölkəsində təş-
kilat vəba ilə ciddi mübarizə apa-
rır. Xəstəliyin yayılma hallarının 
tezliyi deyil, həm də ölüm sayı ar-
tıb. ÜST-nin malik olduğu məhdud 
məlumata əsasən belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, ötən il ölüm nisbə-
ti son beş illik orta göstəricidən, 
demək olar ki, üç dəfə çox olub. 
ÜST rəhbəri deyib: “2013-cü ildə 
ÜST partnyorları ilə birlikdə ya-

ratdığı vəba əleyhinə beynəlxalq 
vaksin ehtiyatından ehtiyacı olan 
ölkələrə keçən il 27 milyon doza 
göndərilib. Lakin yayılma halla-
rının artacağı təqdirdə ehtiyat, 
sadəcə olaraq, kifayət etməyə 
bilər. Biz dünyanın aparıcı vaksin 
istehsalçılarını istehsalın artımı 
yollarını bizimlə müzakirə etməyə 
çağırırıq”. Səhiyyə Nazirliyinin 
mütəxəssis eksperti, infeksionist 
Təyyar Eyvazovdan xəstəliklə 
bağlı kiçik müsahibə aldıq: 

 əbaya l c l əstəlik 
deyirlər. Doğrudur u

– əba nazik bağırsağın in-
feksion xəstəliyidir. Xəstəlik üçün 
qusma, ishal, orqanizmin kəskin 
susuzlaşması xarakterikdir. Ölüm-
cül olmasına səbəb isə vəba vibri-
onunun nazik bağırsaqda ifraz et-
diyi TX adlanan güclü zəhərdir. 
Bu zaman bədən bol miqdarda su 
ifraz edir ki, bu da öz növbəsində 
ishala, sürətli maye və duz itkisinə 
səbəb olur. Qəflətən başlayan bu 
simptomlar yoluxmadan 12 saat, 
bəzən 5 gün sonra özünü göstərir. 
Ağır vəbalı şəxslərdə kəskin ishal 
müşahidə edilir ki, onların bədən-
lərində sağ qalmağa kifayət edə-
cək qədər su və duz qalmır. ə-
badan ölən şəxslər hədsiz maye 
itirdiklərinə görə dəriləri mavi-boz 
rəngə çalır, bu səbəbdən xəstə-
liyə  “mavi ölüm” də deyilir. Müa-
sir dövrdə vəba asanlıqla müalicə 
oluna bilən xəstəlik hesab edilir.

 ayıl a səbəbləri barədə 
əlu at erərdiniz.

– Əsasən inkişaf etməmiş 
ölkələrdə müşahidə edilən xəstə-
liyin yayılma səbəbi sanitar qov-
şaqların olmaması, əhalinin içməli 
su ilə mərkəzləşmiş qaydada tə-
min edilməməsi, çirkli su höv-
zələrindən içməli su kimi istifadə 
olunması və yaxud yuyunduqları 
suların məişətdə gündəlik istifa-
dəsidir. Azərbaycanda ötən əsrin 

0-cı illərində vəba epidemiyası 
olsa da, uzun müddətdir ki, bun-
dan uzağıq. Səbəbi içməli su höv-
zələrinin gigiyena-epidemiologiya 
mərkəzləri tərəfindən daimi nə-
zarətdə saxlanmasıdır.

 əstəlikdən qorun aq, 
yəqin ki, k nd r...

– Digər xəstəliklərdə olduğu 
kimi, vəbaya da yaşlılar, uşaqlar, 
hamilələr, bədən çəkisi az olanlar 
və az maye qəbul edənlər daha 
tez yoluxurlar. Qorunmaq üçün 

sanitar-gigiyena qaydalarına ri-
ayət etmək, immunitetin zəifləmə-
sinə yol verməmək tövsiyə olu-
nur. Xəstəliyi turistlərdə görmək 
ehtimalı yüksəkdir. ətəndaşlara 
epidemik-endemik zonalara səfər 
etməzdən öncə həmin bölgənin 
hansı xəstəliklərə görə endemik 
olduğunu araşdırmaq, ona uy-
ğun davranmaq tövsiyə olunur. 
Məsələn, Hindistan kimi sanitar 
səviyyəsi çox aşağı olan ölkələrə 
səfər edərkən hətta marketdən 
alınan suyun da qaynadılması 
mütləqdir. Səfərdən döndükdən 
sonra ciddi ishal şikayətləri ilə 
rastlaşanlar dərhal mütəxəssisə 
müraciət etməlidirlər. Bakteriya 
daşıyıcısı olan insan təmas za-
manı digər şəxsləri də yoluxdura 
bilər.

ərifə BƏ İ I I,  
“Xalq qəzeti”

Zəlzələ xəstəliyi –
dumskrollinq

Pande iyadan sonra insanlarda zəlzələ ilə bağlı 
əstəliyin daha da artdığı barədə S  əlu at ya-

yıb. u əstəlik du skrollinq adlanır. İn iliscədən 
tərc ədə həyatın, taleyin e ril əsi, ərəqlən əsi 
de əkdir. əni bir insan n n n o  hissəsini neqa-
ti  əbərləri o u aqla ke irir.

Hesab olunur ki, fəlakət xəbərlərinə köklənmək, beyni 
yükləmək getdikcə xəstəliyə çevrilir. Pandemiyadan son-
ra dünya, sanki, gələcəyə ümidsizlik və qərarsızlıq içində 
olduğu üçün gününü belə xəbərlərə həsr etməklə keçirir. 
Aktiv olaraq dünyanın gələcəyi barədə informasiya axtar-
maq insanın bugününü cəhənnəmə çevirir. İnsan özü də 
bilmədən saatların, günün necə keçdiyinin fərqinə varmır.

Xarici mətbuatın yaydığı məlumata görə, dünyada son 
bir ildə ciddi şəkildə dumskrollinq epidemiyası başlayıb.

Du skrollinqin əla ətləri...
– Səhər gözünüzü açandan gecə yatana qədər ancaq 

xəbərləri izləyirsiniz.
– Eyni mövzuda, məsələn, zəlzələ, kovid və qəzalar-

la bağlı xəbərləri dəfələrlə oxuyur, axtarış verir, müxtəlif 
mənbələrdən videolara baxırsınız.

– Hər gün şüuraltı olaraq pis xəbər gözləyir, olmayan-
da boşluq hiss edirsiniz.

– İndiki zaman reallığını itirir, öz işlərinizi təxirə salır-
sınız.

– Belə xəbərləri izləyəndən sonra yuxuya gedə bilmir, 
gələcəyin necə olacağını düşünür, bu tələdən çıxa bilmir-
siniz.

Mənbə bildirir ki, dumskrollinq psixi və fiziki sağlamlı-
ğa mənfi təsir edir, xroniki stress yaradır, bu zaman insan-
da depressiya, obsessiv pozuntular, panik atak yarana 
bilər. Sinirlər çox gərgin olur, bu da ürəkdə, bədəndə sin- 
dromlar yaradır. İnsan əhvaldan düşür, işləmək, yaşamaq 
həvəsi azalır.

.H SEYN VA, “Xalq qəzeti”
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Dașnak quldurların 
Qarakilsə soyqırımları

Qədim türk yurdu Zəngəzur XVIII əsrdən etibarən erməni qriqorian kilsəsinin 
məkrli niyyətinin təcavüz meydanına çevrilmişdir. Bölgə hay quldur silahlı 
birləşmələrinin daimi hədəfi ndə olduğundan burada türk-müsəlman əhaliyə 
qarşı soyqırımları davamlı olmuşdur.

 Sonuncu qətliamlar XX yüzilliyin 
başlanğıcında və sonunda baş ver-
miş, nəticədə, 50 min nəfər dinc sakin 
dini-milli mənsubluğuna görə aman-
sızcasına qətlə yetirilmiş, 245 yaşayış 
məntəqəsi dağıdılmış, qarət edilərək 
yandırılmış və yer üzündən silinmişdir. 
Eyni zamanda, əski tariximizin mad-
di-mədəni irsi, coğrafi abidələri məhv 
edilmiş, bir çox nümunələr mənimsənil-
mişdir. 

 Qarakilsə nahiyəsi Qərbi Zəngəzu-
run Biçənək aşırımından Qaragöl yük-
səkliyinədək uzanan Salvartı, Səngər, 
Diboğlu, Çatandaş, Nəhridüz... dağla-
rını, Əhmədalılar, Məzməzək, Dəliçay, 
Şəki, Bərgüşadçay dağ çaylarının ge-
niş vadisini əhatə edən, ticarət-karvan 
yollarının üstündə yerləşən, Qarabağ 
və Naxçıvan bölgələrini birləşdirən 
tarixi-coğrafi ərazisinin bir hissəsidir. 
Zəngin tarixi-maddi irsi, qədim xalq mə-
dəniyyəti, bərəkətli, münbit torpaq və 
faydalı qazıntı ehtiyatlarının bolluğu na-
hiyənin iqtisadi-təsərrüfat əhəmiyyətini 
xeyli dərəcədə yüksəltdiyi üçün, həm 
də hərbi-siyasi və strateji dəyəri nəzərə 
alınmaqla Qarakilsə X –X X əsrlərdə 
erməni hücumlarının meydanına çevril-
mişdir. 

Mürtəce hay kilsəsinin fitvası ilə 
daşnak silahlı quldur birləşmələri bu 
imkanlardan yararlanmaq məqsədilə 
1 1 -ci il fevral–mart aylarında ənubi 
Azərbaycan və Naxçıvan ərazilərindən 
keçərək Qarakilsə nahiyəsinin kəndlə-
rində də yerli əhaliyə qarşı soyqırımları 
törətmişlər. Zəngəzur mahalının qərb 
hissəsində yerləşən Şeyxlər, omərdli, 
Ərəfsə, Salvartı, mərkəzi ərazilərdəki 
Urud, Yaycı, Ağudi, ağudi, Qarakilsə, 
şərqdəki Qızılçıq, Sofulu kəndləri X X 
əsrin 0– 0-cı illərində, XX əsrin əvvəl-
lərində (1 04–1 07-ci və 1 12–1 15-ci 
illərdə) də eyni vəhşiliklərin hədəfi ol-
muşdu. 

 Çar Rusiyasında 1 17-ci il okyabr 
çevrilişindən sonra Qafqaz cəbhəsinin 
əsas əsgər-zabit heyətinə və cəbbəxa-
nalarına yiyələnən hay kilsəsi, onun 
silahlı dəstələri Qərbi Azərbaycana üç 
istiqamətdən (Gümrü – Dilican vadisi, 
Dərələyəz – edi– Arpaçay hövzəsi və 
Oxçüçay – Bazarçay yataqları boyun-
ca) hücum etməklə, bölgənin cənub ci-
nahına – Zəngəzura strateji hədəf kimi 
daha ağır zərbələr endirmişdir. Quldur 
daşnakların döyüş qərargahlarından 

biri də Gorus şəhərində yerləşmişdir.
 1 1 -ci ilin yaz-yay aylarında Nax-

çıvan və Zəngəzur qəzalarında ya-
şayan 200 min nəfər türk-müsəlman 
əhaliyə qarşı soyqırımı facilərinin törə-
dilməsi barədə kifayət qədər arxiv ma-
terialları var. Həmin qanlı hadisələrin 
şahidlərinin yazıya alınmış xatirələri də 
az deyil. Qarakilsə nahiyəsinin bir şox 
kəndləri (ümumilikdə, 31 kənd, o cüm-
lədən, Şöyüblü – Şayıfl ı, Çuxuryurd, 
Çullu, Xudayarlı, Kotanarx, Əlili, Xırda 
Banış) həmin hücumlardan sonra tama-
milə dağılmış, yer üzündən silinmişdir.

 Belə kəndlərdən biri də Ortadüz 
kəndi, Naxçıvan mahalının ulfa na-
hiyəsi ilə sərhədə yaxın, Qarakilsə na-
hiyəsinin ən ucqar yaşayış məntəqəsi 

olub. Ümumiyyətlə, 1 15–1 20-ci illər-
də Zəngəzur qəzasının Qarakilsə, Meh-
ri və Qapan nahiyələrinə Q.Nijdenin, 
A.Ozanyanın amansız hücumlarından 
canlarını qurtara bilə 50 min nəfərdən 
çox soydaşımız Naxçıvan qəzasının 
həmsərhəd kəndlərinə və Naxçıvan 
şəhərinə pənah gətirmişlər. Qazangöl 
və Salvartı dağlarının keçilməzlərində 

ulfa və Şahbuz nahiyələri kəndlərinə 
getmək istəyənlərin əksəriyyəti dağ ya-
maclarında donub həlak olmuşlar. Sal-
vartı və Səngər dağlarını aşıb Ərəfsə, 
Kömür, Keçili, Biçənək, Kolanı kəndlə-
rinə çatan camaatın bir hissəsi sonra-
dan geri qayıtsa da, əksəriyyəti Nax-
çıvan qəzasında yaşamalı olmuş, bir 
çoxları sonralar ağır xəstəliklərə düçar 
olmuşlar. 

 Bölgə ilə bağlı demoqrafik statis-

tik məlumatların təhlilləri göstərir ki, 
1 05–1 20-ci illərə qədər ümumiyyət-
lə, Zəngəzur qəzasında, eləcə də Qa-
rakilsə nahiyəsinə X  – X X əsrlərdə 
köçürülən haylar əhalinin 10–15 faizini 
təşkil etmişdisə, 1 20-ci ildən sonra bu 
rəqəm artaraq 20– 25 faizə çatmışdır. 

 Qarakilsə nahiyəsinin Ortadüz 
kəndinə hücum xəbərini eşidən qonşu 
Ərəfsə, omərdli, Şeyxlər, Əlili kənd-
lərinin camaatı Dağdağan aşırımını 
və Çatandaş dağını aşaraq ulfa və 
Şahbuz nahiyələrinə keçmişlər. ulfa 
nahiyəsinin Ərəfsə kəndinin yaxınlığın-
dakı Xor dərəsi isə qətlə yetirilən və ağır 
yaralanaraq həlak olanlarla dolu olub. 
Deyilənə görə, “meyid meyidə söykək 
imiş”. Qəfil edilən hücumların qarşısını 
alan kəndin igidlərindən Şəmil və qar-
daşı Muradxan, Nəsir və Məhəmmədəli 
ayrı-ayrılıqda düşmənə layiqıi zərbələr 
( 0-a qədər qulduru yox etməklə) endir-
mişlər. 

Qanlı qırğının şahidlərindən Gül-
bəstə Mahmud qızı (1 -1 7 ), 
Məhəmməd Qibləli oğlu (1 7 -1 5) xa-
tırlayırdılar ki, qarlı-sazaqlı fevral-mart 
aylarında Ortadüz kəndinə cənub yön-
dəki Çilingər dağı tərəfdən edilən qəfil 
hücum səhərə yaxın olduğundan sala-
mat qalan az adam oldu. Kənddən 2,5 
km aralıdakı, kollu-koslu təpənin üstün-
də yerləşən X -X  əsr Alban məbədinə 
yığışan camaat bu hissədən keçib ulfa 
nahiyəsinin kəndlərinə keçmişlər. Onla-
rın arasında olanlardan Əbdüləli Nəsir 
oğlu Musayev (1 0 -1 2), bacısı Əsli 
(1 04-1 2) danışırdılar ki, Əhməd 
Musa oğlu İbrahimovun (1 14-2012) 
əmisi əlini quldurlar qılıncdan keçir-
mişdilər. Hay-daşnak quldur A.Ozanyan 

amansız qətliamları hündür dağdan 
müşahidə edirmiş.

 Quldurlar camaatı qətlə yetirdik-
dən, evləri-yurdları yandırdıqdan sonra 
mal-mülkü olan imkanlı şəxslərin vari-
datını da qarət edib özləri ilə aparmış-
lar. Nahiyənin iri kəndlərindən olan 120 
evli Ortadüz kəndinin yandırılmış, dağı-
dılmış, boşaldılmış yurd yerləri göz dağı 
idi.

 XX əsrin əvvəllərində an, İqdır, Ər-
zurum mahallarından köçürülən hayla-
rın yerləşdirildiyi Təzəkənd sakinləri də 
1 70-ci illərin əvvəllərində etiraf edir-
dilər ki, Ortadüz kəndi qalsaydı, indi iri 
şəhərlərdən biri olacaqdı.

is ət N S ,  
akı D lət ni ersitetinin 
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Göyçə mahalı tarixi və qədimliyi ilə Azərbaycan tarixində xüsusi yer tutur və 
Qərbi Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindəndir. Əminliklə deyə bilərik ki, 
xalqımızın qədim tarixini özündə əks etdirən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı Göyçə 
mühitində yaranmışdır. 

 Dastanda adı keçən Gökcə dəngizi 
(Göyçə gölü), Altuntaxt coğrafi adları fik-
rimizi təsdiq edən faktlardandır. Eyni za-
manda, “Kitabi-Dədə Qorqud”da işlənən 
kifayət qədər elə sözlər var ki, Göyçə ma-
halı şivələrində işlənir. Hələ XX əsrin 70-ci 
illərində dilçi professor Muradxan ahan-
girov yazırdı ki, “Dədə Qorqud kitabı”nda 
adı çəkilən Altuntaxt coğrafi anlayış kimi 
təsdiq olunarsa və həmin mülahizə (“Al-
tuntaxt”ı toponim kimi götürən Şamil əm-
şidovun fikri nəzərdə tutulur – İ.B.) əlahid-
də tutarlı dəlillərlə sübuta yetirilərsə və 
bu istiqamətdə tədqiqat genişləndirilərək 
məqsədəuyğun nəticələr çıxarılarsa, biz 
“İç Oğuzun coğrafi mühiti” haqqında da 
lazımi məlumat əldə edə bilərik. 

Elə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 
tədqiqatçısı Şamil əmşidov apardığı 
araşdırmalarının nəticəsi olaraq gəldiyi 
qənaətə görə, “Dastan” qəhrəmanları-
nın (oğuzların) yaşayış məskəni (əsas 
yurdu) Göyçə mahalı olmuşdur və bunu 
təsdiq edən amil kimi “Salur Qazanın 
yağmalanması” boyunda adı çəkilən Al-
tuntaxt coğrafi ada əsaslanmasıdır (əsas 
götürməsidir): “Bu yaylaq yerlərinin geniş 
mərkəzi sahəsini aydınlaşdırmaq üçün 
“Salur Qazanın evinin yağmalanması” 
boyuna diqqət etmək lazımdır. Bu boyda 
aşkar görünür ki, qəhrəmanlar yaylaqda – 
Göyçə gölünün şimali-qərbində yerləşən 
məşhur Altuntaxt yaylağında yaşayırlar”. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 
“Salur Qazanın evinin yağmalanması” 
boyunda deyilir: “Qazan bəg ordusını, oğ-
lanını-uşağını, xəzinəsini aldı, geri döndi 
altun təxtində. Yenə evini dikdi”. F.Zeyna-
lov və S.Əlizadə “altun təxt”i söz birləş-
məsi hesab etdikləri üçün göstərilən boyu 
Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıranda “altun 
təxt”i “qızıl taxt” kimi uyğunlaşdırmışlar.

 Bizim fikrimizcə, Ş. əmşidovun “Al-
tuntaxt”ı yaşayış məntəqəsi – kənd de-
yil, yaylaq adlandırması Altuntaxtla bağ-
lı yetərli məlumatın olmaması ilə bağlı 
olmuşdur. Belə ki, Qərbi Azərbaycanda 
tarixən mövcud olmuş kəndlərin bir çoxu 
ermənilər tərəfindən dağıdılıb viran edil-
miş, nəticədə ləğv edilmişdir. Bunu XX 
əsrin 20-ci illərində yaşamış Şərif Şikəstə 
adlı şair “Dedilər” şeirində Altuntaxt ya-
şayış məntəqəsinin adını çəkir və “Altun-
taxt” kəndinin xarabalığa çevrilməsindən 
yana-yana bəhs edir:

u si ət ilə rən lmuşmu ltunta tı
şalıb yurdu  qara yazılıbdır ba tı

ğlaram yadıma düşdü ə  e miş a tı
l səbəbdəndir mənə didəsi iryan dedilər
Yeri gəlmişkən deyək ki, ikipediyada 

şair Şərif Şikəstə Əfəndizadə haqqında 
aşağıdakı məlumatı əldə etdik.

Eldar Nəsib yazır ki, “Şahnamə”ni ilk 
dəfə dilimizə qazaxlı Şərif Şikəstə (şair 
Eldar Nəsiblinin babası) tərcümə etmiş-
dir. Şərif Şikəstə klassik şair olub. Fir-
dovsidən tərcümələr edib. “Şahnamə”ni 
tərcümə edib. Şərif Şikəstəni 1 37-ci ildə 
güllələyiblər. Ona görə də qorxularından 

onun şeirlərini heç bir mətbu orqanda çap 
etməyiblər. Babam (Şərif Şikəstə – İ.B.) 
Səməd urğunla çox yaxın olub. S. ur-
ğun gənc olub. Bütün şeirlərini, dərdini, 
sözünü, giley-güzarını, hamısını Şərif 
Şikəstə ilə bölüşüb. Ona müəyyən şeirlər 
də ünvanlayıb: 

aşına d ndüyüm əziz i əstə
inlə məni hali yaman lmuşam
O zaman urğunun Dürrəni sevən 

vaxtları olub. 1 24-cü ildə babam da ona 
şeir ünvanlayıb: 

ığ alından üsmə ay urğun əməd
ürrələr qarşında qul la aqdır
inən bir millətə y l la aqdır
Babam uzaqgörən kişi olub. Doğru-

dan da, urğunun poeziyası bir millətə 
yol oldu. Yaradıcılıq genetik koddur. Bizim 
ədəbiyyata bağlılığımız kökdən gəlir. 

Şərif Şikəstə Səməd urğunun usta-
dı olub. Onun oğlu avad, Azərbaycanın 
böyük şairi Hüseyn avidlə sürgündə bir 
yerdə olub

 Bəs Altuntaxt hardadır? Altuntaxt İrə-
van xanlığının Göyçə mahalında kənd 
olmuşdur. X X əsrdə yaradılan yeni in-
zibati-ərazi bölgüsünə əsasən İrəvan 
quberniyasının Yeni Bayazid qəzasına, 
keçmiş Kəvər (Kamo) rayonu, indi Ge-
ğarkunik vilayəti ərazisinə daxil olmuş-
dur. Altuntaxt 172 -ci ildə tərtib edilmiş 
“İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə, X  
əsrdə (17 3-17 0) erməni kilsəsinin baş-
çısı S.İrəvanlının “ ambr” əsərində yaşa-
yış məntəqəsi kimi qeyd edilmişdir. Kənd 
X  əsrin axırları, X X əsrin əvvəllərində 
ləğv edilmişdir. İndi xaraba kənddir. 172 -
ci il mənbəyi kimi “İrəvan əyalətinin icmal 
dəftəri”ndə göstərilir ki, kəndin illik gəliri 
4.210 ağça olmuşdur.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 
Göyçə mühiti ilə bağlılığını Hüseyn İs-
mayılov da əsaslandıraraq qeyd etmiş-
dir ki, Göyçəni ədəbi-mədəni mühit kimi 
səciyyələndirən başlıca göstərici qədim 
türk xalq ənənələrinə maksimum bağlı-
lıq, sadəlik və türk özgürlüyüdür. Türkün 
öz kökündən qopmadığı, bütün mədəni 
institutlar üzrə öz kökü üstdə bitdiyi və 
ucaldığı, milli dəyərlər sisteminin optimal 
elementlərlə zənginləşdirdiyi ən mükəm-
məl mühit də Göyçədir. Əfsanəvi Oğuz 
xan da, tanrıçı ata (peyğəmbər) Qorqud 
da öz ruhi-mənəvi ömrünü daha çox bu 
yurdda yaşayıb.

Elə Göyçə şivələrində işlənən söz-
lərin “Dastan”da əksini tapması fikrimizi 
təsdiqləyən təkzibedilməz faktlardır: ağır-
lamaq, arı, baha, vaqiə (vayğa formasın-
da), qada, qarı, qaxmaq (başına qaxmaq 
frazeoloji birləşmənin tərkibində), dolam-
bac (dolanbac formasında), yalın, yamac, 
kirimək, gərdək, oğrun, sağdış, sərpmək, 
suç, təpəl, toylamaq, ismarış, ismarla-
maq, eşik, iraq, cilasın, muştuluq və s.

İbrahi  A RAM , 
ADP nun el i təşkilati ş bəsinin 

diri, pro essor

 Dədə Qorqud yurdu – Göyçə mahalı

Ermənilərin Rusiyadan dəstək axtarıșının tarixçəsi
“Ermənilər XVI–XVII əsrlərdə Osmanlı və Səfəvi dövlətinə qarşı mübarizədə 
özlərini təqdim etmək üçün Qərbi Avropaya üz tumuşdular, lakin burada uğur əldə 
edilməmişdi. Qərbi Avropa dövlətləri güclü Osmanlı dövləti ilə münaqişəyə ehtiyatla 
yanaşdıqlarından, bu əməkdaşlığa ciddi əhəmiyyət vermişdi və onlar Rusiyaya 
yönəldilmişdilər”.  AMEA Tarix İnstitutunun baş direktoru, professor Kərim Şükürov 
başabəla erməni başbilənlərinin Qafqazda Ermənistan dövləti qurmaq üçün Rusiyadan 
dəstək axtarışının tarixçəsi barədə qəzetimizə açıqlamasının davamında bildirdi:

– Erməni–Rusiya münasibətlərinin ta-
rixi haqqında ilk məlumatlar X  əsrə aid 
edilsə də, siyasi münasibətlər X  əs-
rin əvvəllərindən başlayır. O vaxtdan bu 
günədək Rusiya oriyentasiyası erməni ta-
rixində əsas yerlərdən birini tutur.  Bu tarix 
özü də müəyyən mərhələlərdən keçib ki, 
X  əsr burada xüsusi dövr kimi ayrıla 
bilər. Bu dövrü Rusiya oriyentasiyasında  
iki istiqamətə ayırmaq olar. Onlardan biri 
erməni-qriqorian kilsəsini təmsil edən dini 
istiqamət, digəri isə avantürist istiqamət 
idi. Bu ziddiyyətli tandemdə əsas ideoloq 
və həlledici qüvvə erməni-qriqorian kilsəsi 
idi.

Erməni-qriqorian kilsəsi Rusiyada 
möhkəmlənmək və ondan dayaq kimi isti-
fadə edilməsinə də ilk təşəbbüs göstərib. 
Erməni azadlıq hərəkatının Rusiya orien-
tasiyasının banisi hesab edilən İsrail Ori 
Rusiyaya Avropadan yönəldilmişdisə, er-
məni kilsəsi Rusiyanın öz daxilindən buna 
nail ola bilmişdi. Rusiya tərəfi də ayrı-ayrı 
şəxslərdənsə erməni kilsəsinin əhəmiy-
yətinə daha çox diqqət verdi. Ermənilərin 
 Pyotr tərəfindən Azərbaycanın işğal edil-
miş torpaqlarına köçürülməsinə dair ma-
nifestinin verilməsində də kilsə həlledici 
rol oynadı. 

Erməni qriqorian kilsəsi Rusiyada 
mövqeyini gücləndirmək üçün hər vasitə 
ilə burada da kilsə açmağa çalışırdı. Er-
mənilər 1740-cı illərdə Peterburq, Moskva 
və Həştərxanda kilsələr açmağa nail oldu-
lar. Bu fakt ona görə diqqəti cəlb edir ki, 
erməni kilsələrinin hər biri patriarxlığın ide-
ologiyasını ardıcıl şəkildə həyata keçirirdi.

Ermənilərin Şərq siyasətinə xüsusi 
önəm verən  Yekaterina dövründə yaran-
mış vəziyyətdən daha məharətlə istifadə 
edilməsinə aydınlıq gətirən tarixçi alim 
dedi:

– Çariçanın 17 -ci il 30 iyun fərmanı 
ilə Simeon Rusiyadakı erməni kilsəsinə 
mənsub olan dindarlar və ruhanilər üzə-
rində idarəyə nail ola bildi. Məhz bu səla-
hiyyət əsasında İosif Arqutinski 1773-cü 
ildə Rusiya yeparxiyasına rəhbərlik üçün 
göndərildi. Təsadüfi deyil ki, İvan Lazarev 
məhz onunla birlikdə fəaliyyət göstərirdi.
İosif Arqutinski 17 0- i il fevralın 1 -də 
Peterburqda Qriqori Potyomkin başda 
olmaqla Rusiya əyanlarının iştirak etdiyi 
erməni kilsəsinin təqdimetmə mərasimin-
dəki çıxışında “məhv olmuş Haykan çarlı-
ğının bərpası” haqqında çariçaya müraciət 
etmişdi.

Digər cərəyanın nümayəndələri bir 

sıra avantürist layihələr ilə diqqəti cəlb 
etməyə çalışırdılar. Bir müasir erməni 
müəllifi erməni hüquq abidələri, onların 
mənbələri və digər xalqların hüququ ilə 
qarşılıqlı əlaqələrinə həsr etdiyi məqalə-
sində yazır ki, X  əsrin sonları – X  
əsrin əvvəllərində erməni xalqı İran və 
Türkiyə zülmündən xilas olmaq üçün öz 
ümidlərini müstəqil Ermənistanın yaradıl-
masına bağlayırdı.

Bu ideyanın ilhamvericiləri çoxlu 
görkəmli erməni xadimləri, o cümlədən 
İsrail Ori, İvan Lazarev, İosif Arqutinski, 
Şaamir Şaamiryan, onun oğlu Akop Şaa-
miryan, İosif Emin və bir çox başqaları idi. 
Bu sıraya digər erməni müəllifl ərinin əsər-
lərində tez-tez xatırlanan Moisey Sarafov 
(Movses Sarafyan) və Movses Baqram-
yanı da daxil etsək, əslində burada bəyan 
edildiyi kimi hüquqdan deyil, Azərbaycan 
torpaqlarına qarşı iddia irəli sürən, bunun 
üçün Rusiya vasitəsi ilə praktik addımlar 
atmağa çalışan avantüristlərdən bəhs 
olunduğu aydın olar.

Sisianda anadan olan İsrael Ori (1 5 -
1711) 1 7 -ci ildə buranı tərk edib. 20 
ildən çox dövr ərzində Avropada vaxt ke-
çirib, ermənilərin xeyrinə təbliğat aparıb. 
Avropa saraylarında görüş zamanı onun fi-
kirlərinin çoxluğun mövqeyi olmasına şüb-
hə yaranıb. O, 1 -cu ildə geri qayıdıb, 
Eçmiədzində olarkən orada biganəliklə 
qarşılaşıb, sonra Sisiana yola düşüb. Bir 
neçə Sisian məliyinin boş kağıza imza 
atması və möhür vurmasına nail olub, 
yenidən Avropaya qayıdıb. Burada hə-
min kağızlara istədiklərini yazıb, özündən 

“proqram” düzəldib. Bu “Pfalts proqramı” 
kimi də tanınır. 

İsrail Orinin avantürası bitdikdən son-
ra, meydanın ermənilərin Hindistan və 
Rusiya koloniyalarının nümayəndələrinə 
keçdiyini söyləyən Kərim Şükürov daha 
sonra söylədi:

– İosif Emin (172 -1 2 ), ondan sonra 
Movses Baqramyan və Şaamir Şaamiryan 
(1723-17 ) ermənilərin Hindistan koloni-
yasının yetişdirməsi idi. İosif Emin 1751-
ci ildə Böyük Britaniyaya gedib, 175 -cu 
ildə isə oranı tərk edərək, Eçmiədzinə yola 
düşüb. Yerli insanları ayağa qaldırmağa 
çalışıb, buna nail olmadığından dəstək 
üçün 17 1-ci ildə Peterburqa üz tutub. 
17 0-cı illərə aid “proqramında” Rusiyanın 
himayəsi altında erməni-gürcü dövləti ya-
ratmağı təklif edib. 17 3-cü ildə Həştərxan 
erməniləri içərisindən yığdığı dəstəsi ilə 
Gürcüstana qayıdıb. Movses Baqramyan 
ilə birlikdə Gürcüstandakı fəaliyyəti uğur-
suz olub. Qarabağda da bir nəticə əldə 
edə bilməyib. Bu da təsadüfi deyildi, çünki 
artıq bu dövrdə Qarabağda Pənah xanın 
hakimiyyəti altında güclü Azərbaycan xan-
lığı formalaşmışdı.

Rusiya koloniyalarında meydana 
gələn ilk layihələrdən biri Həştərxandakı 
ipək fabrikinin sahibi Movses Sarafyana 
məxsus idi. Onun 17 -cu ildə Rusiya 
hökumətinə təqdim edilmiş layihəsində 
də Rusiyanın himayəsində erməni döv-
ləti yaradılması irəli sürülürdü. Ermənilə-
rin Moskva koloniyasından İvan Laza-
rev (1735-1 01) və Rusiyadakı erməni 
yeparxiyasının rəhbəri İosif Arqutinski 

(1743-1 01) də bu sırada yer tutur. 17 0-
ci ildə Rusiya hakim dairələrinin iştirakı ilə 
keçirilən Peterburq müşavirəsində onlar 
erməni dövlətinin İrəvan mərkəz olmaqla 
“bərpasını” təklif edirdi.

Professor sonda bildirdi ki, ermənilərin 
Rusiya orientasiyası nəticəsiz qalmadı. 
Rusiyanın da ermənilər ilə siyasi yaxınlaş-
ması genişləndi:

– Rusiyanın Qafqaz, ümumən Şərq 
siyasətində ermənilərdən bir vasitə kimi 
istifadə edilməsi xarici siyasətdə prioritet-
lərdən birinə çevrildi. Çar  Pyotr, sonra isə 
 Yekaterina dövründə Rusiyada ermə-

nilərin təşkilatlandırılması dövlət siyasəti 
oldu. Azərbaycan torpaqlarının alternativ 
fikir olmadan erməni torpaqları kimi təq-
dim edilməsi də Rusiyanın siyasi dairələ-
rində təsirini göstərdi.

Rusiyanın X X əsrin əvvəllərindən 
Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə burada 
erməni dövlətinin yaradılması ideyası yeni 
mərhələyə keçdi. Bu şəraitdə ermənilərin 
və Rusiyanın mövqelərindəki əvvəlki ümu-
miliklə, eyni zamanda,  yeni nüanslar da 
yarandı.

azırladı: ahir A D N ,
alq qəzeti
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Ən çətin anda da “ASELSAN”

2023-cü il  fevralın 6-da  Türkiyənin 10 şəhərinə və 13 milyon 
əhalisinə təsir edən Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələ nəticəsində 
Türkiyənin aparıcı müdafiə sənayesi şirkəti “ASELSAN” da bir 
çox şirkət və qurumlar  kimi ölkənin imdadına çatdı. Bununla 
belə, “ASELSAN”I zəlzələdən sonrakı xilasetmə fəaliyyətlərində 
fərqləndirən bir neçə xüsusiyyət vardır. Gəlin bunlara daha yaxından 
nəzər salaq:

1. İlk növbədə “ASEL-
SAN”, öz təşəbbüsü ilə ya-
ratdığı “ASİL” Assosiasiyası 
vasitəsilə zəlzələnin ilk sa-
atlarından bölgəyə 5 milyon 
manatdan çox material gön-
dərmiş və 2-ci mərhələdə də 
əlavə olaraq 10 milyon ma-
natlıq yardım etmək  qərarı-
na gəlmişdir. 

2. “Türkiyə Bir Ürək” 
kampaniyasında Müdafiə 
Sənayesi Komitəsi tərəfin-
dən açıqlanan təxminən 325 
milyon manatlıq yardım pa-
ketində lider kimi  yer  tutdu.

3. Təqdim etdiyi maddi 
və nağd pul yardımı ilə ya-
naşı, “ASELSAN” tərəfindən 
hazırlanmış texnologiyalar 
zəlzələ zamanı və sonra fa-
siləsiz olaraq fəaliyyətini da-
vam etdirir.

a. Bölgədə qurulan ra-
bitə sistemləri, o cümlədən 
Jandarma İnteqrasiya Ra-
bitə və İnformasiya Sistemi 
(JEMUS) zəlzələnin ilk sa-
atlarından etibarən fasiləsiz 
olaraq fəaliyyətini davam 
etdirir.

b. “ASELSAN”ın termal 
kameraları həyat əlaməti 
olan insan nəfəsini hiss et-
mək üçün axtarış-xilasetmə 
işlərində qrupların xidmətin-
də can qurtarır.

c. Həyat qurtaran yerli 
respiratorlar – xəstəxanala-
ra dəstək verməyə, zəlzələ-
dən zərər çəkmiş insanları 
yaşatmağa və nəfəs alma-
ğına kömək göstərməyə  da-
vam edir.

4. “ASİL” dərnəyi nəzdin-
dəki  “ASELSAN” personalı 
tərəfindən könüllü olaraq 
yaradılan axtarış-xilasetmə 
qrupları, fəlakətin təsirlərinin 
ən çox hiss olunduğu Hatay-
da dağıntılarda axtarış-xila-
setmə işləri həyata keçirir. 
“ASELSAN” tərəfından qu-
raşdırılan Fəlakət və Logis-
tika Mərkəzi  fəlakətdən sağ 
çıxan vətəndaşları qəbul et-
mişdir. Yaşayış, qidalanma, 
sağlamlıq, təhsil və logisti-
ka imkanları olan mərkəzin 
qurulması üçün  isə heyət 
gecə-gündüz çalışmaqdadır.

Bundan əlavə, Azərbay-
canda “ASELSAN”ın 100 
faizlik  sərmayəsi ilə yaradı-
lan və bu il 25 illik yubileyini 
qeyd edən “ASELSAN” Bakı 
şirkəti də qardaş Türkiyədə 
baş vermiş zəlzələnin sə-
bəb olduğu faciənin tez bir 
zamanda aradan qaldırılma-
sına kömək  olmaq məqsədi 
ilə Azərbaycandan “Qardaş 
Köməyi” Platformasına qo-
şulmuş, 1 tırdan çox geyim, 
çadır, yataq ləvazimatları  
Türkiyəyə göndərmiş və ha-
zırda da 4 nəfərdən ibarət 
işçi heyəti ilə Türkiyədə 
konteyner və çadır şəhər-
ciklərinin quraşdırılmasına 
kömək etməkdədirlər. Xüsu-
silə belə çətin zamanlarda 
“ASELSAN” kimi şirkətlərin 

faydası daha yaxşı başa 
düşülür. Fəlakətin fəsadla-
rının tez bir zamanda ara-
dan qaldırılması məqsədi ilə  
“ASELSAN”  “dövlətimizin 
və millətimizin yanındayıq, 
biz birlik və həmrəyliklə bu-
nun öhdəsindən gələcəyik” 
deyərək ilk gündən etibarən 
həm mühəndislik gücünü, 
həm də sistemlərini bölgə 
üçün də səfərbər etmişdir. 
Belə bir zamanda var gü-
cüylə dəstək olmağa çalışan 
“ASELSAN” göndərdiyi yar-
dımlarla bərabər, həm də öz 
milli texnologiyaları,  radio 
stansiyaları, rabitə sistemlə-
ri, səhiyyə sistemləri və əra-
zidəki işçi heyətiylə Türkiyə 
xalqının yanında olmaqda 
davam edir.  

“Demə İran niyə viran oldu?!”
Tehrandakı səfirliyimizə terrorun bir ayı başa çatdı

Dahi Mirzə Ələkbər Sabir deyirdi:
Ağladıqca kişi qeyrətsiz olur,
Necə ki, ağladı İran oldu.
Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qan-

lı terror hücumundan bir ayın ötdüyü  za-
manda Sabirin bu şeirini xatırladıq. Ancaq 
bir qədər fərqli formada. Ölkəmizin ictima-
iyyəti İranın terror aktını müxtəlif səmtlərə 
yönləndirmək cəhdlərini ağlamaq kimi 
qiymətləndirdi. İran hakimiyyəti ağlama-
ğın simvoluna çevrildi gözümüzdə. Qalır 
bunun verdiyi qeyrətsizliyə (oxu: müsəl-
man qonşusuna münasibətdə riyakarlığa 
– red.) xüsusi adın seçilməsi. Bu, qalsın 
sonraya.  

Məlum olduğu kimi, Tehrandakı 27 
yanvar terroru nəticəsində səfirliyimizin 
mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əsgərov 
həlak olmuş, xidmətin daha iki əməkda-
şı yaralanmışdı. Lakin hadisəyə hüquqi 
qiymət verilməyib. Tehrandakı səfirliyimiz 
hazırda fəaliyyət göstərmir və belə görü-
nür, diplomatik münasibətlərin, faktiki ola-
raq, aradan qalxması cənub qonşumuzu 
qətiyyən maraqlandırmır. Ancaq ötən bir 
ayın xarakterik xüsusiyyəti yalnız bununla 
məhdudlaşmır. 

Bəli, yanvarın 27-dən fevralın 27-dək 
olan müddətdə Azərbaycan-İran münasi-
bətlərində gərginlik artdı. Daha doğrusu, 
həmin vaxtadək müşahidə olunan gərgin-
lik özünün daha dinamik fazasına qədəm 
qoydu. Əlbəttə, bu baxımdan ilk növbədə 
məlum hadisəni törədən Yasin Hüseynza-
də ilə bağlı zəruri hüquqi ölçü tədbirinin 
görülməməsini qeyd edə bilərik. 

Üstəlik, rəsmi Tehran olayın baş ver-
diyi ilk dəqiqədən onu məişət müstəvisinə 
endirmək cəhdlərini bir qədər də geniş-
ləndirdi. Mövcud xüsusda İran media-
sında terrorçunu müdafiə meyilləri artdı. 
Onun hərəkətini “əsaslandırmaq” naminə 
müxtəlif versiyaların gündəmə gətirilməsi 
isə Azərbaycanda İrana münasibətdəki 
antipatiyanı daha da şiddətləndirdi. Səbr 
kasasını daşdıran isə Y.Hüseynzadənin, 
guya, əqli problemlərinin olduğunun iddia 
edilməsi idi. Yəni, məhbəs, İran qanunları 
ilə yanaşsaq, edam yerinə, psixi xəstəxa-
na. 

Ümumən, ötən bir ayda İran media-
sında Azərbaycana qarşı yumşaq desək, 
xoş olmayan münasibət ritorikasının ge-
nişləndirilməsi fonunda ölkəmizin rəhbər-
liyində təmsil olunanlara, digər nüfuzlu 
şəxslərə münasibətdə aşağılayıcı ifadələr 
dövriyyəyə buraxıldı ki, bu tendensiyanın 
fars molla rejimi tərəfindən idarə olundu-
ğu heç kəsdə şübhə doğurmadı. 

Daha bir vacib məqam məlum terror 
aktı ilə Azərbaycan-İran münasibətlərinin 
kəskinləşməsi fonunda, ümumən, İrana 
qarşı beynəlxalq reaksiyanın güclənməsi-
dir. Yada salaq ki, dünyanın bir çox ölkəsi 
terror aktını pislədi, şiddətlə qınadı, Teh-
ranı ona layiqli cəza verməyə çağırdı. 

Müvafiq olaraq, İranın nüvə proqramı 
məsələsi, ölkənin atom silahı əldə etmək 
niyyətləri beynəlxalq ictimai rəydə başlıca 

mövzulardan birinə çevrildi. Hazırda belə 
təəssürat yaranır ki, əgər Rüsiya-Ukray-
na müharibəsi olmasa, dünyanın Tehranı 
cəzalandırmaq üçün hərəkətə keçəcə-
yi şübhəsizdir. Hərçənd, bunun Ukray-
na böhranı qala-qala da reallaşmasının 
mümkünlüyünü bildirənlər var.  

Ötən bir ay İran daxilindəki dörd aya 
yaxındır davam edən kütləvi etirazların 
dinamikliyinə də təsir göstərdi. Əlbəttə, 
mütləq anlamda demək olmaz ki, ter-
ror aktı bu dinamikliyi artırdı. Əksinə, 
ümumən, kütləvi etirazların nisbətən 
səngidiyini də söyləmək olar. Ancaq bu 
səngimə daha çox fırtına öncəsi səssizlik 
effekti yaratdı. Bu mənada İran “bombası-
nın” hər an partlaya bilmə təsəvvürü möh-
kəmlənməyə başladı və möhkəmlənib də.

Bəli, 27 yanvar terrorundan ötən bir 
ay göstərdi ki, İran hakimiyyəti Azərbay-
can ilə münasibətlərində səmimi deyil. 
Tehran Bakıya münasibətdə özünün 
qısqanclıq ritorikasını da gücləndirmək-
dədir. Bu baxışın Ermənistan ilə işbirliyi 
motivi yeni çalarlar əldə etdi. Təsadüfi 
deyil ki, İran hakimiyyəti İrəvanın Azər-
baycan-Ermənistan sərhədinin öz tərə-
finə Avropa İttifaqının, tərkibində alman 
polisi və fransız jandarmlarının da yer 
aldığı mülki missiyasını gətirməsini müs-
bət qarşıladı, bütün gözləntilərin əksinə 
olaraq bunu öz maraqlarına təhdid kimi 
qiymətləndirmədi. İşğalçı və işğal niyyəti-
ni gizlətməyən Ermənistanın maraqlarını 
belə müdafiə də ölkəmizin terror aktından 
sonrakı anti-İran ritorikasının başlıca ele-
mentinə çevrildi. 

Azərbaycan bu gün də İrandan 27 
yanvar terroruna layiqli siyasi qiymətin 
verilməsini tələb edir. Bu tələb, habelə, 
ölkəmizin beynəlxalq miqyaslı fəaliyyəti-
nin də mühüm tərkib hissəsi olaraq diqqət 
çəkməkdədir. İranın terrorçu və terroru 
dəstəkləyən dövlət kimi tanınması Bakı-
nın apardığı beynəlxalq fəaliyyətin mü-
hüm tərkib hissəsinə çevrilməkdədir. Bu 
fəaliyyətin nəticə verəcəyi şübhəsizdir. 

Sonda bu qeydlərin əvvəlində Sabi-
rin haqqında söz açdığı qeyrətsizliyə ad 
seçək. Beləcə, İran hakimiyyətindən göz-
ləntimizi bədii-poetik çalarlarla ifadə edək. 
Elə bilirik, şair aşağıdakı sətirləri, sanki, 
günümüz üçün qələmə alıb. Qələmə alıb 
və İran üçün perspektiv müəyyənləşdirib 
– viran. Biz böyük sənətkarın söylədiklə-
rinə “İnşallah” deyib, istəyimiz üçün dua-
mızı edək. Xahiş edirik, şeri oxuyub bitir-
dikdən sonra imzanı yüksək səslə deyin:
Kişidən istənilən işdir, iş,
Kim ki, iş yapdı, o zişan oldu!
De görək, şimdi müqəddəs vətənin
Hansı bir müşkülü asan oldu?
Ancaq iş gördü ləqəb “fabrikası”,
Bütün işlər ona qurban oldu.
İndi qandınsa işin əngəlini,
Demə İran niyə viran oldu?!

AMİN

İran Xankəndiyə göndərdiyi  
casuslar barədə niyə susur?

İrandan Qarabağa 14 nəfərlik heyətin gəlişi ilə bağlı məlumatlar hələ ötən ilin 
sonunda üzə çıxsa da, rəsmi Tehran bu gün də öz vətəndaşlarının Xankəndiyə qanunsuz 
səfəri haqqında Bakıya heç bir açıqlama verməyib. Halbuki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə 
İrandan bu məsələyə aydınlıq gətirməsini tələb edib, mövcud istiqamətdəki narahatlığını 
ortaya qoyub. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, rəsmi Tehran nümayişkəranə surətdə 
susmaqda, Azərbaycanın haqlı tələbini qulaqardına vurmaqdadır. Maraqlıdır, İranın 
Qarabağa ötürdüyü şəxslərlə bağlı susqunluğu hansı mətləblərdən xəbər verir? 

“Oğurluq üstündə”  
tutulan Tehran

İranın rəsmi Bakının tələbi ilə bağlı 
susqunluğunun başlıca səbəblərindən biri 
Tehranın “oğurluq üstündə” tutulması, bu 
səbəbdən də qəfil ifşadan çaşqınlıq hissi 
keçirməsidir. Ötən ilin noyabrında İran-
dan Qarabağa gizli missiya ilə göndərilən 
şəxslərin sayı, hətta hansı avtomobillə 
gəldiklərinin belə Azərbaycan tərəfindən 
de-şifrə edilməsi, İran hakimiyyətində şok 
effekti yaradıb. 2022-ci il noyabrın 24-də 
İrandan gələn 14 nəfərlik heyətin Xankən-
diyə keçməsi ilə bağlı Azəbaycan tərəfinin 
əldə etdiyi dəqiq informasiya Tehranı çə-
tin vəziyyətə salıb. Odur ki, bu vəziyyətdə 
nə deyəcəyini, öz hərəkətinə necə bəraət 
qazandıracağını bilmir. İndiki məqamda 
susmaq Tehran üçün yeganə çıxış yolu 
kimi görünür. Baxmayaraq ki, Tehranın 
susqunluğu heç nəyi dəyişmir. Eyni za-
manda, Azərbaycan tərəfinin narahatlığı-
nın tamamilə haqlı olduğunu göstərir. Bu 
fakt sübut edir ki, Tehranın Xankəndiyə 

göndərdiyi missiya bilavasitə anti-Azər-
baycan fəaliyyəti ilə məşğuldur və onla-
ra verilən tapşırıq da bununla əlaqədar-
dır. Bu səbəbdən də İran onların kimliyi, 
həmçinin, onlara həvalə edilən missiyanın 
mahiyyəti haqqında heç nə deyə bilmir və 
deməz də... 

Diplomatik etikadan kənar
İranın Azərbaycanın soğru və nara-

hatlığına aydınlıq gətirməməsinin digər 
bir səbəbi Tehranın siyasi mədəniyyətdən, 
diplomatik əxlaqdan hər zamankı kimi 
uzaq olması ilə bağlıdır. Hansı ki, İranın 
diplomatik etikadan uzaqlığı faktı Tehran-
dakı Azərbaycan səfirliyinə təşkil edilən 
hücumdan sonra da özünü aydın şəkildə 
göstərdi. İran Azərbaycan səfirliyinə təşkil 
edilən hücuma, səfirlik əməkdaşlarının, 
onların ailə üzvlərinin həyatını məqsədli 
şəkildə təhlükəyə atdığına görə nəinki üzr 
istəmədi, əksinə, baş verənlərə görə heç 
bir məsuliyyət daşımadığını bəyan etdi. 

İranın diplomatik etika və mədəniy-
yətdən uzaq olması onun digər ölkələrlə 

münasibətində də özünü göstərməkdədir. 
Nümunə üçün qeyd edək ki, İran artıq 
xeyli vaxtdır ki, Rusiyaya çoxsaylı “Şəhid” 
dronları ixrac etsə də, Tehran bu gün də 
məlum faktı inkar edir. Halbuki, Rusiyanın 
İran dronlarından istifadə etməsi Ukrayna 
prezidentindən tutmuş, dünyanın aparıcı 
ölkələrinin dövlət başçıları, bitərəf hərbi 
ekspertlər  tərəfindən də təsdiq olunub, 
bununla bağlı çoxsaylı video və foto fakt-
lar nümayiş edilib. Ancaq bütün bunlara 
baxmayaraq, İran yenə inkarçılıq mövqe-
yindən çıxış etməklə, dünyanı öz yalanla-
rına inandırmağa çalışır.

Bu baxımdan İranın Xankəndiyə gön-
dərdiyi casuslarla bağlı susqunluğunu da 
davam etdirir. Baş verənlər göstərir ki, 
etiraf mədəniyyəti, qonşu dövlətlərin sor-
ğu və tələblərinə həssas münasibət İrana 
yaddır. 

Azərbaycanın dövlət 
sərhədlərinə hörmətsizlik faktı

Rəsmi Bakının icazəsi olmadan İran-
dan Xankəndiyə hansısa missiyanın gön-
dərilməsi, həm də Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə, dövlət sərhədlərinə hörmət-
sizlik faktı kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki 
söhbət Azərbaycan torpaqlarına hansısa 
heyətin göndərilməsindən gedirsə, rəsmi 
Tehran buna görə öncə Azərbaycan döv-
lətinin razılığını almalı, bunu rəsmi Bakı 
ilə razılaşdırmalı idi. Lakin İran tərəfi bu 

barədə nəinki Azərbaycan tərəfinə heç 
bir məlumat verməmiş, bunu bir sirr kimi 
saxlamağı daha məqsədəuyğun hesab 
etmişdir. Xankəndiyə göndərilən missiya 
ilə bağlı ölkəmizin məlumatlandırılmaması 
bu missiyanın anti-Azərbaycan xarakteri 
daşıdığını bir daha sübut edir. 

Bu fakt həm də onu göstərir ki, za-
man-zaman ölkəmizə münasibətdə 
müxtəlif təxribatlara əl atan İran, dövləti-
mizin ərazi bütövlüyünə, sərhədlərimizin 
toxunulmazlığına da əməl etmək istəmir. 
Azərbaycan torpaqlarına səfər üçün Er-
mənistanın razılığına ehtiyac duyan İranın 
bu addımı onun beynəlxalq hüquq və kon-
vensiyalara məhəl qoymadığını, regionda 
məqsədli şəkildə gərginlik və etimadsızlıq 
mühiti yaratdığını sübut edir.

Molla rejimi bölgədə sülhün 
yaranmasını istəmir

Molla rejiminin Xankəndiyə casuslar 
göndərməsi, baş verənlərin ifşasından 

sonra susqunluq sərgiləməsi onun bölgə-
də sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid 
olduğunu göstərir. Baş verənlər sübut edir 
ki, İran Azərbaycanla Ermənistan arasın-
da sülh sazişinin imzalanmasında maraqlı 
deyil. Bu səbəbdən də Ermənistanın təx-
ribatçı addımlarını dəstəkləməyə, onun 
bu təxribatlarına müxtəlif vasitələrlə təkan 
verməyə çalışır. Azərbaycan torpaqlarına 
casusların göndərilməsi İranın anti-Azər-
baycan siyasətinin növbəti təzahürüdür.

Görünən odur ki, Tehran Azərbaycan-
la bağlı təxribatçı planlarını Ermənistanın 
çətiri altında reallaşdırmağa çalışır. An-
caq İran bilməlidir ki, Azərbaycanın malik 
olduğu qüdrətli ordu dövlətimizi hər cür 
təxribatdan qorumağa qadirdir. Ermənis-
tan kimi İranın təxribatçı cəhdləri də hər 
zaman məğlubiyyət və uğursuzluqla nəti-
cələnəcək, rəsmi Tehran gec-tez öz əməl-
lərinə görə cavab verməli olacaq.

Seymur ƏLİYEV

“İransayağı həkimlik”
Müharibədə yaralanmış erməniləri sağaltmaq arzusu 

Dünən İrəvanda Ermənistanın 
əmək və sosial məsələlər naziri 
Narek Mkrtçyan bu ölkədə səfərdə 
olan İranın əmək və sosial rifah 
naziri Seyid Sultan Mortazavi ilə 
görüşüb. “News.am” saytı bu barədə 
məlumatı Ermənistanın sözügedən 
nazirliyinin rəsmisinə istinadən 
yayıb.

İranlı nazir qeyd edib ki, iki ölkə 
arasında son illər sıx və səmərəli 
əməkdaşlıq əlaqələri yaranıb. Seyid 
Sultan Mortazavi deyibdir: “Biz ölkələ-
rimiz arasında sosial sferada əlaqələ-
rin nizamlanasına böyük əhəmiyyət 
veririk. İran özünün potensialını və 
imkanlarını Qafqazda sülhün və sabit-
liyin bərqərar olunmasına yönəltməyə 
hazırdır”. 

Xəbərdə sonra deyilir ki, rəsmi 
Tehranın siyasətinin prioritetlərindən 
biri qonşu dövlətlərlə, o cümlədən Er-
mənistanla hərtərəfli əlaqələrin güc-
ləndirilməsidir. İranlı nazir sonra bu 
sözləri xüsusi vurğulayıb:  “Ölkəmiz 
44 günlük müharibədə əlil olan ermə-
nilərə yardım etməyə hazırdır”. 

İranlı nazir ölkəsinin ermənilərin 
qondarma “Sünik” adlandırdığı Zən-
gəzurda da əməkdaşlığı genişləndir-
məyə hazır olduğunu bildirib. İranın 

mövqeyi belədir ki, bu bölgədən bey-
nəlxalq nəqliyyat dəhlizi kimi istifadə 
edilə bilməz. Bu, region dövlətləri və 
xalqlarının maraqlarına zidd olan ta-
mamilə ədalətsiz yanaşmadır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, İran nazi-
rinin bu və digər məsələlərlə bağlı İrə-
vana xüsusi “xeyirxahlıq jesti və jestlə-
ri” göstərməsi diqqətimizdən kənarda 
qala bilməzdi. Axı, İran rəsmiləri hər 
zaman özlərini “müsəlmanların dostu” 
hesab edirlər. 

P.S. Necə olur ki, İran qonşu Azər-
baycanın öz torpaqlarının azadlığı uğ-
ruda döyüşən hərbçilərinin deyil, məhz 

xristian ermənilərin qayğısına qalmağı 
özünə borc bilir?  

Məlumdur ki, Tehran Ermənistanın 
otuz ilə yaxın suveren Azərbaycanın 
ərazisində işğalçı siyasət yürütdüyü-
nün heç vaxt fərqinə varmayıb, amma 
xalqımızın böyük cəsarət və qətiyyətlə 
apardığı qırx dörd günlük şanlı savaş-
da əlil olan ermənilərə həyan və arxa 
durmağa çalışır! 

“İransayağı müsəlman həmrəyliyi” 
budurmu? Təəssüf ki, İran real həyat-
da bunun əksini nümayiş etdirir!

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Replika
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Romantik ədəbiyyatımızın 
unudulmaz tədqiqatçısı

Tanınmış ədəbiyyatşünas-alim, tənqidçi, 
folklorşünas Kamran Əliyevin yaradıcılığı 
bütövlükdə bədii söz, ədəbi axtarışlarda 
formalaşıb yaranan zəngin bir irsdir. Onun 
çoxşaxəli yaradıcılıq yolu bu baxımdan şifahi 
söz sənətini öyrənən folklorşünaslıq, yazılı 
ədəbiyyat araşdırmalarında – tənqidçilik, şeir 
və nəsrin imkanlarında sözünü deyən yazıçı 
mövqeyi, həmçinin bu fəaliyyət sahələrinin 
ilkin labarotoriyası və təbliğat məkanı olan 
tələbə auditoriyalarındakı pedaqoji işini əhatə 
etməkdədir. Professor Kamran Əliyev, hər 
şeydən əvvəl, zamanın səs-küyündə sənətin 
dəyəri, ruhu və ecazkarlığına bağlanıb, 
sözü sevib, sözlə yaşayan, sözün varlığı, 
müqəddəsliyində özünü təsdiq edən ziyalıdır. 
Kamran Əliyev ilk elmi araşdırmaları-

nı Azərbaycan romantizminin öyrənilməsi 
məsələlərindən başlamış-romantizmin ma-
hiyyəti, yaranması, nəzəri əsasları, başlıca 
ədəbi simaları, ayrıca poetik əsasları və s. 
üzərindən çoxsaylı tədqiqatlar aparmış-
dır. Onun “XX əsrin Azərbaycan roman-
tiklərinin ədəbi-nəzəri-görüşləri” (1 5), 
“Hüseyn avidin şəxsiyyəti və poetikası” 
(1 7), “Mirzə Fətəlidən Hüseyn avidə 
qədər” (1 ), “ avid möcüzəsi” (2002), 
“Azərbaycan romantizminin nəzəriyyəsi” 
(200 ), “Hüseyn avid: həyatı və yaradı-
cılığı”(200 ) və s. tədqiqatlarında roman-
tizmin öyrənilməsi, bütövlükdə, konseptual 
araşdırma mövzusuna çevrilmişdir. Xüsu-
silə, romantizmin poetikası məsələləri – ro-
mantik qəhrəman konsepsiyası, əsərlərdə 
mövqe və xarakter, təbiət və mifoloji obraz 
səciyyəviliyi və s. problemlər XX əsr Azər-
baycan romantiklərinin bədii yaradıcılıq və 
ədəbi-nəzəri görüşləri ilə birlikdə araşdır-
malara cəlb olunmuşdur. 

Professor Kamran Əliyev romantizmin 
elmi-nəzəri əsaslarının öyrənilməsində, 
xüsusilə Hüseyn avid və Məhəmməd 
Hadi irsinə ayrı-ayrılıqda müraciət edərək 
romantiklərin həyat həqiqətlərinə yanaşma 
şərtlərini, əsərlərində mətnaltı kodlarla fikir 
təlqinini xüsusi olaraq tədqiqat mövzusuna 
çevirmişdir. Bəşəri mövzular, bəşəri hiss-
lərlə romantik düşüncə təcrübəsinə gəti-
rilən insan talelərinin sonrakı ədəbi proses, 
gələcək perspektivdəki uyğun modeli də 
alimin bu araşdırmalarında həm də maraq-
lı müqayisələrin aparılmasına yol açmışdır. 
K.Əliyev üçün H. avid irsi bu baxımdan 
pafosu, rəngli poetik dünyası ilə seçilən 
irsdən çox, insanın ağrılı həqiqətlər dün-
yasından zamana, gələcəyə baxışının fəl-
səfəsi idi. K.Əliyev Hüseyn avidi drama-
turq, publisist, ictimai fəal olmaqla yanaşı, 
əqidəli, dürüst bir ziyalılığı ilə qəbul edirdi. 
H. avid, M.Hadi kimi romantik sənətkarla-
rın bədii irsi bütün hallarda insanlıq, müha-
ribə, gələcəyin qurulması birliyində bəşə-
riyyətin taleyindən keçirdi. 

 Kamran Əliyev tənqidçi kimi yazı-
çı, şair, ümumiyyətlə, sənət adamında 
istedad və yaradıcı ruhun sərbəstliyini 
qiymətləndirir, yazıçı dürüstlüyünü, şəx-
siyyət bütövlüyünü vacib məsələ kimi irəli 
sürürdü. O, klassik və müasir ədəbi irsdə 
ayrı-ayrı ədiblərin yaradıcılığına müra-
ciət edərək burada süjet, ədəbi forma və 
üsulların fərqləndirilməsini araşdırır, eyni 
zamanda, onların bədii irsindəki oxşarlıq-
ların sabitləşmiş forma-xüsusiyyətlərini 

irəli sürürdü. İkinci halda alimin təklif etdiyi 
mövzu, ideya, poetik əlvanlıq və s. bağ-
lı konkret struktur elementlər bütünlüklə 
yazıçı, ədiblərin yaradıcılıq özünəməx-
susluqlarına qarşı dayanır, ümumi sənət 
görüşləri baxımından bir meyar-mərkəz-
də birləşirdi. Bu baxımdan M.F.Axundov, 
A.Bakıxanov, M.Şaxtaxtlı, M.Ə.Sabir, 
M.S.Ordubadi, .Məmmədquluzadə,  

. abbarlı, R.Behrudi yaradıcılığına tənqi-
di münasibətində Kamran Əliyev ədəbiyya-
tımızın silsiləvi sxemini təklif etməklə, eyni 
zamanda, bu sxem üzərindən söz sənəti-
nin təşəkkülü prosesində oxşar qabaqlayı-
cı strukturu və modusları fərqləndirirdi. 

 Elmi araşdırmalarına yazılı ədəbiyyat 
problemləri sahəsindən başlayan Kamran 
Əliyev sonrakı tədqiqatlarını Azərbaycan 
folkloru məsələlərinin öyrənilməsi istiqamə-
tində daha da genişləndirir. Folklorun zən-
gin obrazlar sistemi, mətn özəllikləri, arxaik 
kodların öyrənilməsini ön planda saxlayan 
tənqidçi ardıcıl olaraq “Eposun poetikası: 
“Dədə Qorqud” və “Koroğlu” (2011), “Çağ-
daş folklorşünaslıq problemləri” (2017), 
“Açıq kitab – “Dədə Qorqud” (2015) kimi 
tədqiqatlarını elmi ictimaiyyətə təqdim edir. 
Xüsusilə, “Dədə-Qorqud” dastanı üzərində 
geniş araşdırma aparan Kamran Əliyev 
folklor mətnlərinin yaranması təcrübəsin-
də etnopoetikanın problemlərinə toxunur, 
müxtəlif məzmun, misrada şeir şəkilləri-
nin yeni-konkret bayatı, gəraylı, qoşma 
formullarına keçidinin tarixi mexanizmini 
müəyyənləşdirir. Humanitar fikrin daim 
diqqət mərkəzində olan yazılı ədəbiyyat və 
folklor məsələləri də Kamran Əliyevin elmi 
araşdrımalarının başlıca istiqamətlərindən 
biri idi. O, ayrı-ayrı romantik sənətkarların 
irsindən başlayaraq, klassik və müasir söz 
ustalarının yaradıcılığında şifahi ənənənin 
rolu, başqa sözlə desək, poetik mətndə bə-
dii konstruksiyanın başlıca şərtlərini məhz 
folklor təməlləri üzərindən qiymətləndirirdi 
(“Hüseyn avid və folklor”, “Şeyx Sənan” 
faciəsi və “Əsli-Kərəm”, “H. avid və xalq 
dramları”, “H. avid və mifoloji obrazlar”, 
“Romantik qəhrəman və dastan qəhrə-
manları” və s.). Uzun illər “Folklor və yazılı 
ədəbiyyat” şöbəsinə rəhbərlik edən alim 
tədqiqat mövzularının diqqətlə seçilməsi, 
folklor və yazılı ədəbiyyat məsələləri-mif, 
folklor mətnlərinin yazılı ədəbiyyata trans-
formasiya zənginliyi, obraz köçürmələri, 

motiv formalarını nəzərə alaraq oxşar 
tədqiqatlardan qaçır, daha problematik 
məsələlərin araşdırılmasını irəli sürürdü. 
Folklorun ədəbiyyata təsiri ilə yanaşı, Kam-
ran Əliyev ədəbiyyatın postfolklor dönə-
mində şifahi ədəbiyyata təsirinin də forma 
və şəkillərini nəzəri düşüncəyə gətirirdi. 

 Qeyd edək ki, Kamran Əliyevin icti-
mai fəaliyyətinin bir istiqamətini də alimin 
pedaqoji sahədə həyata keçirdiyi vəzifələri 
təşkil etməkdədir. Respublikanın müxtəlif 
ali məktəblərində onlarca mütəxəssis ha-
zırlayan Kamran Əliyev pedaqoji fəaliyyə-
tini heç zaman qarşısına qoyduğu ümumi 
vəzifələrdən ayırmamışdır. Alimin fikrincə, 
ən mükəmməl elmi mülahizələr təkcə adı 
kitablara salınan ziyalılar arasında deyil, 
həm də tələbə auditoriyalarında səslən-
məli, yeri gəldikcə yeni problemlər məhz 
auditoriyalardan araşdırma masalarına da-
şınmalıdır. O, “Azərbaycan uşaq ədəbiy-
yatı”, “Ədəbi tənqid”, “Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı”, “Müasir ədəbi proses” və s.  
fənlərdən təşkil etdiyi dərslərdə tələbənin 
elmi düşüncə potensialının seçilməsinə 
diqqət yetirmiş və onların istiqamətləndiril-
məsində həmişə ziyalı mövqeyini nümayiş 
etdirmişdir. 

Professor Kamran Əliyevin fəaliyyətin-
də onun yaradıcılıq irsi də bu kontekstdə 
ayrıca yer tutur. Ədibin ayrı-ayrı dövrlərdə 
yazdığı şeirləri, hekayə və povestləri də 
Kamran müəllimin sənətə, sözə olan ma-
rağının, istəyinin ifadəsi idi. “Dağlı məhəl-
ləsi”, “204 nömrəli avtobus”, “Bənövşə 
oyunu”, “Natura”, “Markesin ölümü” və s. 
hekayələri, “Yalquz”, “Qara köpək”, “Zəli”, 
“ ağzal” kimi silsilə povestləri onun hələ 
uşaqkən xatirələrində yer alan hadisələr, 
doğma el-obasının məişəti, insanları 
haqqında uzun illər apardığı müşahidələ-
rində bir araya gətirdiyi həyat həqiqətləri, 
düşüncə və duyğularının ifadəsidir. 

Onun 1 -ci ildə çapdan çıxan “Yalqu-
zaq” romanı o dövrdə müasirləri, tələbələri, 
sənət adamları tərəfindən maraqla qarşı-
lanmışdır. Kiçik bir kəndin simasında-mik-
ro mühitdə insan obrazları, onların həyatı, 
taleləri yazıçı tərəfindən olduqca canlı, milli 
koloritlərlə qələmə alınmışdır. 

Alim təfəkkürünə, həyat təcrübəsinə 
dayanan Kamran Əliyev düşüncələrinin 
ardınca çıxdığı səfərlərində onun öyrənib, 
araşdırıb ilkin təqdimatlarla elmə gətirdi-
yi yenilikləri sonda zirvə konsepsiyasında 
təsdiqini tapmışdır. Hansı fəaliyyət sahə-
sindən baxırıqsa-baxaq, Kamran müəlli-
min şəxsiyyətini, böyüklüyünü, qürurunu 
görürük. Bu, bir həqiqətdir ki, ömrünün 
son günlərində ağır xəstəliklə mübarizə 
aparmasına baxmayaraq, o, işindən - çox 
sevdiyi sözün varlığı, yaradıcı ruhuna bağ-
lılığından, müəllim peşəsindən əl çəkmədi. 
O, bu dünyada seçdiyi ömür yolunda ziya-
lı, alim, pedaqoq vəzifəsinə sonadək sa-
diq qaldı. Bu baxımdan professor Kamran 
Əliyevin həyat və yaradıcılığı bütünlüklə 
xalqa xidmətin yolunu göstərən bir taleyin 
dərsləridir.... 

Mətanət A AS A, 
 ilolo iya zrə el lər doktoru, 

dosent, AM A olklor İnstitutunun 
ənubi Azərbaycan olkloru  

ş bəsinin diri 

Nəğməkar șair İslam Səfərli
Bu il həm də tanınmış şair-dramaturq çoxsaylı oçerk, novella, libretto və 
kinossenari, məqalələr müəllifi, eyni zamanda, A.S.Puşkin, M.M.Svetlov, 
S.Marşak, M.Kərim, M.Tursunzadə, K.Koladze, Y.Dolmatovski kimi tanınmış 
sənətkarların əsərlərindən müvəffəqiyyətlə tərcümələr etmiş görkəmli 
ziyalımızın 100 illiyidir.

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxana-
sında (MEK) “Yadigarlar” silsiləsindən 
Əməkdar incəsənət xadimi, nəğməkar 
şair-dramaturq İslam Səfərliyə həsr 
olunmuş görüş keçirilib. Tədbirdə şa-
ir-dramaturqun ailə üzvləri, elm xadim-
ləri, bir sözlə İ.Səfərli sevənlər  toplaş-
mışdılar.

MEK-in baş direktoru professor 
Məmməd Əliyev çıxış edərək “Yadigar-
lar” silsiləsindən növbəti görüşün yad-
daşlarda əbədi izi qalan, zəngin yara-
dıcılıq irsinə daim müraciət edilən İslam 
Səfərlinin 100 illiyinə həsr olunduğunu, 
onun qısa ömrünə böyük bir sənətkar 
irsini sığışdırmasını, şairin şeirlərinə 
bəstələnmiş mahnıların Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinin qızıl fondunu 
təşkil etdiyini bildirib. 

Tədbirdə çıxış edən AMEA-nın  
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İns-
titutunun əməkdaşı Qurban Bayra-
mov  vurğulayıb ki, Azərbaycanda Aşıq 
Ələsgərə poema yazan ilk şair məhz 
İ.Səfərlidir.

Görüşdə şairin qızı Dilşad Səfərli 
ədəbi-bədii tədbirin təşkilində əməyi 
keçənlərə minnətdarlığını bildirib, ailə-
si adından AMEA MEK rəhbərliyinə 
Təşəkkürnamə təqdim edib, atası ilə 
bağlı xatirələrini bölüşüb.

Müzakirələr şəraitində keçən görüş-
də qeyd edilib ki,  “Ana”, “Yadıma düş-
dün”, “Nə vaxta qaldı”, “Aylı gecələr”, 
“Ay qaşı, gözü qara qız”, “Bir xumar 
baxışla”, “Qonaq gəl bizə”, “Bakı, saba-
hın xeyir!”, “Bir könül sındırmışam” kimi 
sözlərində axıcı və gözəlliklərlə dolu 
əbədiyaşar mahnılar şairin poetik nü-
munələri əsasında ərsəyə gəlib. 

Sonda şairin öz ifasında səsləndir-
diyi şeirlər dinlənilib, həmçinin MEK 
tərəfindən ərsəyə gələn, XX əsr Azər-
baycan ədəbiyyatının görkəmli nü-
mayəndəsi İslam Səfərlinin həyatını 
əks etdirən video nümayiş olunub. 

Anar Ə İ, 
 alq qəzeti

Xəyal Rzanın “Maya”sı 
təqdim edildi 

“Nizami” Kino Mərkəzində Xəyal Rzanın ssenari müəllifi və rejissoru 
olduğu “Maya” sənədli filminə baxış keçirilib. Film həyatından Birinci 
və İkinci Qarabağ müharibəsi keçən şəhid anası Maya Quliyevanın 
taleyindən bəhs edir. Onun həyat dramının, üşüyən arzularının, dəyişən 
qədərinin bir səbəbkarı var: müharibə.

 Otuz illik bir işğalın yaşatdığı 3  
dəqiqəyə sığışdıran film – ”Maya” tə-
sirli, ağrılı, qürurlu və uğurlu film kimi 
seyrçilərin dərin marağına səbəb oldu. 
Ustadın kinomuzun canlı əfsanəsi Ok-
tay Mir Qasım olduğu Xəyal Rzanın bu 
filmdə əsas məqsədinə çatıb, - desək 
yanılmarıq. İdeya uğurlu həllini tapıb. 
Filmə baxan hər kəs müharibəni və onu 
törədənləri lənətləyir. Həyəcanlı anlar o 
qədər çoxdur ki, dəqiqələrin necə keç-
diyini bilmirsən.  

Uğurlu baxışdan sonra müsahibləri-
miz öz tamaşaçı reaksiyarı ilə bu fikirdə 
olduqlarını bildirdilər.

Əyyub iyas:
– Xəyal Rza bir azərbaycanlı qa-

dının faciəsi ilə məhdudlaşdırmayıb 
öz filmini. Burada bütün müharibələrin 
bədbəxt etdiyi qadınların, anaların, qız-
ların faciəsi var. Mən Xəyalı şair kimi, 
yazıçı kimi, bütövlükdə ədəbiyyat ada-
mı kimi tanıyıram, qəbul edirəm, amma 
kino sahəsində də parlaya bilər. “Maya” 
bunu göstərdi. Xəyal Rzanın uğuru ob-
yekti və subyekti doğru tapmağında, 
ortaya insan obrazı qoya bilməyindədir. 
Film sənədli janrda təqdim edilir, amma 
Xəyalın obrazı o qədər bədii, o qədər 
dolğundur ki, bəzən hər şeyin “oyun” 
olduğunu düşünürsən. “Maya” şəhid 
anaların ağrısına məlhəmdir!

Bir sözlə, ssenri müəllifi və rejis-
sor Xəyal Rza 44 günlük müharibədə 
ermənilərin “Azərbaycan Ordusunda 
ərəblər vuruşur” iftirasına “Maya”, boy-
da bir şillə vurdu. 

 İlha  Əzizo :
– “O mənim nişanlım idi, o mənim 

sevgilim idi”. Bunu öz şəhid övladı 
haqqında Maya ana deyir. Mən müha-
ribə haqqında belə təsiredici heç bə-
dii film də görməmişəm. Əsas məsələ 
müəllif yanaşmasındadır. Müəllif yazı-
çıdır, şairdir, o, dərdin harda olduğunu, 
kədərin hardan əsdiyini bilib, yaradıb. 
Uğurlar olsun!

Əli NƏ Ə AN ,  
alq qəzeti

2016-cı ildəki Aprel döyüşlərinin başa çatmasından dörd  gün keçmişdi. 
Redaksiya rəhbərliyi  mənə tapşırıq verdi ki, xalqın bu ədalətli müharibədə 
ordunun və Ali Baş Komandanın yanında olduğunu nümayiş etdirən çoxsaylı 
məktublardan bir neçəsinin əsasında qəzet materialı hazırlayım. Təxminən, 
əlli məktuba nəzər saldım. Həqiqətən, Aprel zəfərimiz xalqı heç zaman 
olmayan bir şəkildə ruhlandırmışdı. 

Zərdab “Əkinçi”sinin 
söz əkinçisi

O, ahıl yaşında da cəbhəyə getmək istəyirdi
Həmin məktublarda mənim ürəyi-

mi daha çox riqqətə gətirən məqam 
isə yaşlı nəslin nümayəndələrinin də 
erməni təxribatlarına cavab vermək 
üçün hərbçilərimizin yanında olmaq, 
düşməndən ən azı Xocalı soyqırımı-
nın qisasının alınmasında iştirak et-
mək istəyi idi. Məsələn, aprelin -də 
dövlət başçımızın ünvanına Zərdab-
dan gəlmiş “Mirağa Bağırov və başqa-
larından” adlı məktubda oxumuşdum: 
“Bütün Azərbaycan xalqı kimi, biz 
zərdablılar da torpaqlarımızın azad 
edilməsində qazanılan qələbə müjdəli 
xəbərlərdən fərəhlənir və qəlbimiz qü-
rur hissi ilə döyünür. Bu fərəh hisslə-
rini xalqımıza yaşatdığınız üçün Sizə 
minnətdarıq. Bütün bu qələbələr Sizin 
apardığınız sağlam və uğurlu siyasətin 
nəticəsidir. Səfərbərlik elan olunarsa, 
Sizin bütün əmr və tapşırıqlarınızı ye-
rinə yetirməyə daim hazırıq”.

Məktub təkcə sətirlərin vətənpərvər-
lik hissləri ilə dolu olması, rayon sakin-
lərinin dövlətçiliyimizə sədaqətdən ya-
ranan ürək çırpıntılarını dilə gətirməsi 
ilə deyil, fikirlərin səlisliyi və rəvanlığı 
ilə də diqqət çəkirdi.  Sonra zərdablı 
dostlarımızın köməyi ilə öyrəndim ki, 74 
yaşlı Mirağa Bağırov Azərbaycan Döv-
lət Universiteti jurnalistika fakültəsinin 
məzunudur. Uzun illər Zərdabda çıxan 
“Əkinçi” qəzetində korrektor, ədəbi işçi, 
məsul katib, redaktor müavini vəzifələ-
rində çalışıb və hətta xeyli müddət baş 
redaktoru da əvəz edib. Sonralar rayon 
icra hakimiyyətində və  dövlət arxivində 
çalışıb. Ömrünün sonuncu illərində isə 
Zərdab Rayon Ağsaqqallar Şurasının 
sədri idi. 

Bu sətirlərin qələmə alınmasının  
səbəbi isə sosial şəbəkələrdə dəyərli 
həmkarımız Mirağa Bağırovun dün-
yasını dəyişməsi barədə məlumatla 
yanaşı, onun bir sıra şeirlərinin də  
verilməsi oldu. Qeyd edək ki, bu həm-
karımıza göstərilən rəğbət təkcə yaxşı 
jurnalistliyindən və ya fəal ictimaiy-
yətçiliyindən yox, həm də həqiqətən  
Həsən bəy Zərdabinin və ulu “Əkin-
çi”nin varisi olan müasir “Əkinçi”nin 
adına layiq söz adamı olmasından 
qaynaqlanır. Öyrəndik ki, Mirağa Ba-
ğırovun “Məndən qalan söz” adlı şeir-
lər kitabı da var. 

 ... O, hələ bir yaşı olanda atası-
nın cəbhədən gəlmiş “qara kağızı”nın 
mənasını başa düşməmişdi. Çox son-
ralar isə həmin mövzuda yazdığı şeir 

onun ilk oxucusu olan əzizlərinin və 
dostlarının ürəyini ağrıtmışdı. Məlum 
olduğu kimi, faşist Almaniyasına qarşı 
aparılan müharibənin ilk illərində həlak 
olanların harada dəfn edildiyi  bilinmir-
di. Mirağa yetkinlik yaşında qələmə 
aldığı “Ata hardasan?” adlı  şeirində 
həmin hisslərini belə dilə gətirmişdi: 
Həyata gözümü a dı ım andan
Ya amdan dördəlli yapışdı icran. 

Amma, həmin şeiri kifayət qədər 
nikbin notlarla bitirir: 
Xəbər alıb ötən ər qərinədən, 
Nə ayət, yerini öyrənmişəm mən  
Sən elin qəlbində, ürəyindəsən...

Onun, həqiqətən, söz adamı ol-
duğunu şeirlərində hiss etdik. Ancaq  
sevinci başından aşıb-daşanda da, 
gülüşlərinə qəm qarışanda da dostları-
na “Mənə şeir oxuyun...” deməsi daha 
dərin mətləblərdən xəbər verirdi:

mrə son akkordu vurarsa zaman 
Soyuq məzarımla qucaqlaşanda
Mənə şeir o uyun... 

Yaşıdları kimi,  onun da əsgərliyi 
doğma ətəndən uzaqlarda keçib. Əs-
gərlik şeirlərindən birində yazır: 
A şamdır... iki dost enmişik aya,
Bu va tlar Volqanın özgə üsnü var.

ünəş son şüasın yaydıqca suya    
tancaq qızlartək qızarır sular. 

Onu tanıyanlar deyirlər ki, Mirağa  
Bağıron harada, hansı vəzifədə çalış-
sa da, yeganə qazancı söz olub. Hətta 
“əkinçilik” edəndə də. 

İtti aq MİR Ə Ə İ, 
 alq qəzeti

ƏDƏBİYYAT

“Macar etüdləri” 
Dövlət Tərcümə Mərkəzinin 
yeni nəşri – turançılıq 
ideyasının geniş miqyasda 
yayılması və bərqərar olması 
işinə xüsusi töhfələr vermiş 
tanınmış macar alimləri və 
elm korifeylərinin həyat və 
fəaliyyətini əks etdirən “Macar 
etüdləri” kitabı işıq üzü görüb.

Görkəmli filoloq, professor ilayət 
Quliyevin təhlil və araşdırmaları əsa-
sında ərsəyə gətirilmiş kitab macar-türk 
əlaqələrinin mənəvi yaxınlığının tarixi 
köklərindən bəhs edən “Hun-türk qu-
rultayı və Macarıstanda turançılıq”, 
“Macarları özlərinə tanıdan alim”, “Ma-
car türkologiyasının ikinci adamı”, “Bu-
dapeştdə türk ellərinin elçisi”, “Avropa 
türkologiyasının son mogikanı”, “Macar 
nəsrinin sevilən “türk povesti” kimi ma-
raqlı faktlar və hadisələrlə zəngin fəsil-
lər üzrə tərtib edilib.

Kitabın ön sözünün müəllifi – i-
layət Quliyev, redaktoru – İradə Musa-
lıdır.
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“Xocalı cinayəti soyqırımıdır  
və təsdiqini tapmalıdır”

“Xocalı qətliamı baş verən ərəfədə 
mən Orta Asiyada idim və rəsmi 
səfərimi təxirə salaraq təcili 
Azərbaycana gəldim. Azərbaycanda 
Ermənistanın rus hərbi birləşmələri 
ilə bərabər dəhşətli bir cinayət 
törətdiklərini gördüm, bu günahsız 
insanların  qətliamı, soyqırımı idi”. 
Xocalı soyqırımı zamanı Türkiyənin 
xarici işlər naziri olmuş Hikmət Çətin 
“Xalq qəzeti” üçün açıqlamasının  
davamında bildirdi:

– O zaman Türkiyə rəsmisi olaraq 
Azərbaycana səfərim çərçivəsində Azər-
baycanın dövlət başçısı Ayaz Mütəllibov-
la və yüksək rütbəli hərbçilərlə görüşüb 
vəziyyətlə tanış oldum. Çox dəhşətli 
mənzərə idi. Ermənistanın bu hərəkəti-
nin qəbuledilməz olduğuna dair bəyanat 
verdim, erməni və rus hərbi birləşmlə-
rinin törətdiyi bu müharibə cinayəti ilə 
bağlı Türkiyə mətbuatı vasitəsilə ictima-
iyyəti məlumatlandırdım. Bildirdim ki, bu 
günahsız insanlara yönəlmiş bir qətliam-
dır. Bununla bağlı bəyanatım qəzetlərdə 
yayımlandı.  Türkiyə Böyük Millət Məclisi 
təcili toplandı. Azərbaycandakı vəziyyət-
lə bağlı hansı addımlar atıla biləcəyi ilə 
bağlı müzakirələr aparıldı.  Azərbaycana 
hərbi dəstək mövzusunda mənim də tək-
liflərim oldu. 

Sovet İttifaqının da ılmasının Azər-
baycan ü ün qan qadalı ke diyini vur-

ulayan sabiq nazir dedi ki,  ci 
ilin fevralında müstəqilliyini elan edən 
Bosniya  Hersoqovinada da Srebre-
nitsa  qətliamı törədilib ki, bu da Xo-
calı soyqırımı kimi tari də ən qanlı a-
disələr olaraq yaddaşlarda qalıb  

– O dönəmlərdə NATO və BMT 
diqqətini Sovet İttifaqının dağılması 
məsələsinə yönəltmişdi. Bosniyada sa-
vaş gedirdi. Orada da hər gün yüzlərcə 
insan ölürdü. BMT-nin sülhməramlı qüv- 
vələrinin gözləri önündə Bosniya–Her-
soqovinanın Srebrenitsa şəhərində 
Bosniya müsəlmanlarına qarşı törədilən 
qətliam nəticəsində  min insan torpağa 
gömüldü. Belə qarışıq proseslərin getdiyi 
vaxtda Azərbaycan da çox müsibətli gün-
lər yaşadı. 

Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı məs-
ləhətləşmələr aparmaq üçün Ayaz Mütəl-
libov Türkiyəyə gəldi.  Türkiyədə Baş na-
zirimiz Süleyman Dəmirəl, o dövrdə Türk 
Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi, 
general Doğan Güreş, Ayaz Mütəllibov 
və mən müzakirələr apardıq. Süleyman 
Dəmirəl dedi ki, hər ölkənin bir “təhdid 
dəyərləndirməsi” var və müdafiəsini də 
buna uyğun qurur.  Məsələn, Türkiyə 
üçün Yunanıstan hər zaman təhdid ob-
yektidir və bu təhlükəni göz önünə alaraq 
ölkəmizin savaş meydanına çevrilməsi-

nin, münaqişə yaradılmasının qarşısını 
alır, ordumuzu, diplomatik əlaqələrimizi 
bu müdafiə istiqamətində təkmilləşdiririk. 

Əraziləri işğal təhlükəsi ilə üz-üzə 
qalan Azərbaycanda isə vəziyyət daha 
mürəkkəb idi və ölkəyə güclü ordu lazım 
idi.  Bu məqsədlə qardaş ölkə olaraq bir 
generalımızı, hərbçi heyəti komplektləş-
dirib Azərbaycana göndərdik. Birgə hərbi 
təlimlərin başlanğıcı o zamandan qoyul-
du. Əbülfəz Elçibəy, Heydər Əliyev ha-
kimiyyətləri dönəmlərində isə Türkiyənin 
hərbi dəstəyi daha da genişləndi. Mər-
hum Heydər Əliyev türk hərbçilərin Azər-
baycanda keçirdiyi təlimlər təşəbbüsünü 
xüsusi dəstəkləyir və bu məsələyə çox 
həssaslıqla yanaşırdı. Məhz həmin hərbi 
təlimlərin nəticəsi idi ki,  Azərbaycan or-
dusu təkmilləşdi və mütəşəkkil qaydada 
Qarabağ zəfərinə nail oldu.

Sabiq nazir sonda qeyd etdi ki, 
ürkiyə  Azərbaycan alqı arasında 

güclü, sarsılmaz bir ba  oldu una 
görə, dünyada alternativi olmayan bu 
münasibətlər nəticəsində ər iki ölkə-
nin müttəfiqlik əlaqələri da a güclü 
olacaq

– Xocalı soyqırımının üzərindən 31 
il keçib. Xocalı cinayəti soyqırımıdır və 
təsdiqini tapmalıdır. Bu qırğının bey-
nəlxalq miqyasda müharibə cinayəti ol-
duğuna dair faktları, sübutların toplanıb 
beynəlxalq məhkəmələrdə təsdiq edil-
məsi vacibdir. Bu istiqamətdə Azərbay-
canla Türkiyənin müttəfiqliyi böyük rol 
oynaya bilər. Mən hər zaman bir məqa-
mı müşahidə etdim: hakimiyyətdə kimin 
olmasından asılı olmayaraq Türkiyədə 
hər insanın qəlbi Azərbaycan üçün vu-
rur. Bizim qardaşlığımızı kimsə poza bil-
məz. Türkiyə hər zaman Azərbaycanla 
bərabər hərəkət edir. Odur ki, Azərbay-
can –Türkiyə ittifaqı Xocalı soyqırımının  
beynəlxalq miqyasda tanıdılmasına nail 
olmalıdır.     

Hazırladı  M.S L AN VA
A n k ar a

TÜRKİYƏDƏN MÜSAHİBƏ zbəkistan
Daşkənddəki Respublika Azərbay-

can Milli Mədəniyyət Mərkəzi Xocalı 
soyqırımının 31-ci ildönümü ilə əlaqə-
dar keçirilən anım tədbirində şəhərdəki 
milli mədəniyyət mərkəzlərinin rəhbər-
ləri, qardaş özbək xalqının nümayən-
dələri, diasporumuzun üzvləri, jurna-
listlər iştirak ediblər. 

Mərasimdə Xocalı faciəsi ilə bağlı 
foto, kitab və açıqcalardan ibarət eks-
pozisiya sərgilənib, videofilm göstəri-
lib. RAMMM-ın sədri Mobil Məmmədov 
Xocalı faciəsinin səbəbləri və nəticələri 
barədə məlumat verib. Xocalı soyqırı-
mını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, 
faciə qurbanlarının xatirəsini yad et-
mək, erməni vandalizminin mahiyyə-
tini, onların iç üzünü açmağın vacib 
olduğu vurğulanıb.

Mərkəz sədrinin müavini Xasay Ab-
dullayev, Xocalı faciəsinin şahidi Yusif 
Əliyev, həmçinin soydaşlarımızdan 
Həzrətəli Sarızadə, Ruslan əfərov, 
şair Əli Nəsirli və başqaları bu qanlı 
əməllərin törədənləri pisləyib, ermə-
niləri zaman-zaman azərbaycanlılara 
və türklərə qarşı törətdikləri vəhşiliklər-
dən danışıblar.

A
Amerika Birləşmiş Ştatlarının a-

şinqton, Nyu-York, Mayami, Boston, 
Trenton, Atlanta, Çikaqo, Los-Anceles, 
Hyuston və Solt-Leyk-Siti şəhərlərində 
Xocalı soyqırımının 31-cü ildönümü ilə 
əlaqədar geniş məlumatlandırma aksi-
yası keçirilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komtəsi-
nin dəstəyi və Yuta-Azərbaycan Dost-
luq Təşkilatının rəhbəri Əsmər Qaraye-

vanın təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiya 
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq təbliğat 
və təşviqat kampaniyası çərçivəsində 
gerçəkləşdirilib. Aksiya zamanı Xo-
calı həqiqətlərini əks etdirən LED ek-
ranlı avtomobillər şəhərlərin izdihamlı 
mərkəzi küçələrində hərəkət edib. 

Ekranda Azərbaycan bayrağının, 
xəritəsinin, Xocalı soyqırımı qurbanla-
rının adları və fotoları nümayiş etdirilib. 
Təsvirlər “Xocalıya ədalət!”, “Xocalı 
soyqırımını tanıyın”, “Ermənistanın in-
sanlığa qarşı cinayəti”, “Ermənistanın 
Xocalıdakı bir gecəlik soyqırımı”, “Er-
məni lideri hərbi cinayətləri etiraf edib”, 
“Azərbaycanlılar ədalət tələb edir!”, 
“Qarabağ Azərbaycandır!”, “Xocalını 
xatırla!”, “Biz xatırlayırıq!”, “Xocalı üçün 
dua et” və s. şüarları və çağırışları ilə 
müşayiət olunub.  

Ermənistanın eks-prezidentləri Ro-
bert Koçaryanın və Serj Sarkisyanın 
fotoları da ekranda yer alıb və hərbi 
cinayətlərə görə məhz bu şəxslərin bir-
başa məsuliyyət daşıdığına diqqət cəlb 
edilib. 

Misir
Azərbaycanın Misir Ərəb Respub-

likasındakı səfirliyində Xocalı soyqırı-
mı ilə əlaqədar anım mərasimi keçiri-
lib. Tədbirdə Azərbaycan icması, yerli 
mətbuat nümayəndələri və ziyalılar iş-
tirak ediblər.

Əvvəlcə Xocalıda baş vermiş faciə-
ni əks etdirən fotosərgi nümayiş etdi-
rilib. Səfirliyin müşaviri R. əliyev çıxış 
edərək, erməni silahlı qüvvələri tərəfin-
dən Xocalıda törədilmiş dəhşətli faciə-
ni dinc əhaliyə qarşı işlənmiş ən ağır 
cinayət və dünya tarixinin ən qanlı sə-
hifələrindən biri kimi xarakterizə edib, 
bu hadisənin başvermə səbəbinin Er-
mənistanın dövlət səviyyəsində Azər-
baycana qarşı həyata keçirdiyi nifrət, 
vəhşilik və zorakılıq siyasətinin nəticəsi 
olduğunu söyləyib. 

Misir ziyalısı M. Sələmə və jurna-
list M.Yasin müdafiəsiz dinc əhaliyə 
qarşı törədilmiş bu soyqırımın yüzlər-
lə uşağın, qocanın və qadının həlak 
olmasının, bir şəhərin yerlə-yeksan 
edilməsinin aşkar nümunəsi olduğunu 
qeyd ediblər. Azərbaycanın Misirdəki 
icmasının rəhbəri S.Nəsibov Xocalı 
faciəsinin planlı şəkildə erməni vəhşi-
liyinin davamı olaraq baş verdiyini, bu 
soyqırımı aktının mövcud beynəlxalq 
hüquq çərçivəsində qiymət verilməsi-
nin vacibliyini vurğulayıb. 

olqarıstan
Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümü 

ilə əlaqədar Bolqarıstan ictimaiyyətini 
məlumatlandırmaq məqsədilə Azər-
baycan səfirliyi Sofiyada bir sıra tədbir-
lər keçirib.

Paytaxtın mərkəzi məscidində qət-
liam qurbanlarının xatirəsinə dualar 
oxunub, cümə namazı qılınıb, ehsan 
verilib. Xocalı soyqırımı ilə bağlı Bolqa-
rıstan mətbuatında geniş məlumatlar 
yayılıb, 7 min nəfərlik Xocalı şəhərinin 
erməni işğalçıları tərəfindən bir gecədə 
qəddarlıqla məhv edildiyi, 13 nəfərin 
vəhşicəsinə qətlə yetirildiyi, 537  nəfə-
rin zorla didərgin salındığı, 1275 nəfə-
rin əsir götürüldüyü barədə həqiqətlər 
bolqar oxucuların diqqətinə çatdırılıb.

Bolqarıstanda yaşayan soydaşla-
rımızın və yerli ictimaiyyat nümayən-
dələrinin iştirakı ilə səfirlikdə keçirilən 
tədbirdə səfir Hüseyn Hüseynov çıxış 
edərək bu faciə, onun səbəb və acı 
nəticələri, eləcə də onun beynəlxalq 
səviyyədə tanıdılması məqsədilə apa-
rılmış fəaliyyət barədə məlumat verib. 
Tədbirdə Heydər Əliyev Fodnunun 
dəstəyi ilə çəkilmiş “Xocalıya ədalət” 
filmi nümayiş etdirilib, Xocalı faciəsini 
əks etdirən sərgiyə baxış olub.

srail 
İsrailin Akko şəhərində fəaliyyət 

göstərən “İsraildə Azərbaycan Evi”nin 
və Ümumisrail Dağ Yəhudiləri Birliyinin 
təşkilatçılığı ilə “Xocalıya ədalət” adlı 
anım tədbiri keçirilib. 

“İsraildə Azərbaycan Evi”nin rəh-
bəri Nexemiya Şirin Mixaeli Xocalıda 
baş verən soyqırımının hərbi cinayət 

olduğunu bildirib. O  əlavə edib ki  Xo-
calı soyqırımını törədən canilər hələ də 
cəzalandırılmayıb. 

Ümumisrail Dağ Yəhudiləri Birliyi-
nin sədri Pavel Elizarov  Xocalıda gü-
nahsız və əliyalın dinc sakinlərin məruz 
qaldığı erməni terrorunu pisləyərək  
Ümumisrail Dağ Yəhudilərinin hər za-
man Azərbaycan xalqının yanında ol-
duğunu bildirib.

 Nofa Galil şəhərinin cəmiyyət sədri 
Amir Xanox   İsrail Müdafiə Nazirliyi-
nin yüksək rütbəli zabitləri Elişa Xa-
nukayev və Rafael Agaronov və digər 
şəxslər də dünyanın erməni vəhşiliyini 
görməsi və tanıması üçün beynəlxalq 
ictimaiyyətə çağırışlar səsləndiriblər. 

                              * * *
İsrail Təhlükəsizlik Akademiyasının 

Qafqaz üzrə Azərbaycan Respublika-
sındakı Regional Nümayəndəliyinin 
yaydığı məlumatda isə bildirilir: “Xo-
calı soyqırımı nəinki əsrin soyqırımı  
hətta bəşər sivilizasiyasının ən qanlı 
və qorxunc insan qətliamlarındandır. 
Xocalı soyqırımı mahiyyətcə misli bə-
rabəri olmayan kütləvi terror və hərbi 
cinayətdir”. 

Daha sonra qeyd edilir ki, 1 2-ci 
ilin fevralın 25-dən 2 -na keçən qarlı 
və boranlı qış gecəsində Ermənistan 
hərbi qüvvələri tarixin ən ağır qanlı qət-
liamlarından olan Xocalı soyqırımını 
törətmişlər.

Avstriya 
yana şəhərindəki məşhur Hel-

denplatz meydanında Xocalı soyqırı-
mının 31-ci ildönümü ilə bağlı aksiya 
keçirilib. Aksiyaya 31 ölkənin 74 şəhə-
rindən gəlmiş 1000-dən çox soydaşı-
mız, diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri 
və ölkəmizə dost xalqların nümayən-
dələri qatılıblar.

Aksiyada ətənmizin ərazi bütöv-
lüyü uğrunda canlarından keçmiş şə-
hidlərimizin və Xocalı soyqırımı qur-
banlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik 
sükutla yad edilib. Soydaşlarımız və 
onlara dəstək verən əcnəbilər Azər-
baycanın və yaşadıqları ölkələrin bay-
raqlarını dalğalandırıb, Xocalı soyqırı-
mı ilə bağlı məlumatları, Azərbaycan 
xalqının 31 ildən bəri ədalət gözlədiyini 
ingilis, Litva, serb, alman, italyan, fran-
sız, yunan, polyak, ivrit, Azərbaycan, 

gürcü, Norveç, fin, ispan, türk dillərin-
də diqqətə çatdırıb, bu dəhşətli hərbi 
cinayətə hüquqi-siyasi qiymət verilmə-
sini, günahkarların beynəlxalq ədalət 
məhkəməsi qarşısında cavab vermələ-
rini tələb ediblər.

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
hazırlanmış və Xocalı soyqırımına 
həsr edilmiş sənədli film, diaspor nü-
mayəndələrinin “Xocalı 13” yazısının 
ətrafına şamlar düzməsi, fləşmoblar 
keçirməsi yerli ictimaiyyətin marağına 
səbəb olub. Fond tərəfindən hazırlan-
mış Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumat-
ları əks etdirən kitab, buklet, broşür və 
materiallar şəhər ictimaiyyətinə payla-
nılıb.

stoniya 
Estoniya parlamentinin Azərbay-

canla parlamentlərarası əlaqələr üzrə 
işçi qrupu Xocalı qətliamının 31-ci ildö-
nümü ilə əlaqədar bəyanatla çıxış edib.  

Bəyanatda bildirilir ki, deputat qru-
pu 1 2-ci il fevralın 25-dən 2 -na 
keçən gecə baş vermiş, çoxlu sayda 
qadın, uşaq və qoca da daxil olmaqla 
00-dən çox dinc sakinin qətlə yetiril-

diyi Xocalı qətliamını pisləyir və xalqı-
mıza dərin hüznlə başsağlığı verir: “Bu 
kütləvi qətliamı törədənlər məsuliyyətə 
cəlb olunmalıdırlar. Biz hesab edirik 
ki, regiondakı bütün dövlətlərin suve-
renlik, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 
toxunulmazlığı hüququ var. Biz regio-
nun yenidən qurulması səylərinə görə 
Azərbaycan Respublikasına ehtiramı-
mızı bildirir, müxtəlif icmaları davamlı 
sülh və inteqrasiyaya nail olmaq üçün 
sıx əməkdaşlıq etməyə çağırırıq”.

“Xalq qəzeti”nin və  
A Ə AC ın materialları  

əsasında azırlanıb.

Dünya Xocalı qatillərini ittiham edir

Ankarada Xocalı və  
zəlzələ qurbanları anılıb

Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi və Türkiyə–Azərbaycan Dostluq, 
Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun (TADİV) birgə təşkilatçılığı ilə Ankarada 
TADİV Şuşa Konfrans Mərkəzində “Kədərdə və taledə çiyin-çiyinə” adlı anım 
tədbiri təşkil edilib.

Mərasim Xocalı soyqırımına və fev-
ralın -da Türkiyədə baş vermiş dəhşət-
li zəlzələ qurbanlarının xatirəsinə həsr 
olunub. TADİ  rəhbəri, professor Aygün 
Attar çıxış edərək bu tədbirin Azərbaycan 
və Türkiyənin bütün hallarda birlikdə və 
həmrəyliyinin göstəricisi olduğunu bildirib.

Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin 
müşaviri Eldar Əliyev çıxışında Xoca-
lı soyqırımının mahiyyətinə toxunaraq, 
bunun Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi 
olduğunu bildirib. Səfirliyin müşaviri zəl-
zələ ilə bağlı danışaraq Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq ilk sa-
atlardan etibarən Azərbaycanın Türkiyə-
nin yardımına gəldiyini qeyd edib.

Azərbaycan Respublikası Milli Məc-
lisinin deputatları Kəmaləddin Qafarov 

və Anar Məmmədov, türkiyəli deputat, 
Türkiyə – Azərbaycan dostluq qrupunun 
rəhbəri Şamil Ayrım, Ankara Universiteti-
nin rektoru professor Nəcdət Ünüvar, Din 
İşləri Ali Şurasının sədri professor Ab-
durrahman Haçkalı çıxış edərək Xocalı 
soyqırımının bəşəriyyətə qarşı cinayət 
olduğunu vurğulayıblar. Onlar Türkiyədə 
baş vermiş zəlzələnin dağıdıcı miqya-
sından danışıblar və Azərbaycanın Tür-
kiyəyə hərtərəfli dəstək verdiyini xüsusi 
qeyd ediblər.

Anım mərasiminin iştirakçıları Xocalı 
soyqırımı və əsrin fəlakəti olaraq səciy-
yələndirilən zəlzələ ilə bağlı filmləri izlə-
yiblər və Xocalı soyqırımı haqqında sərgi 
ilə tanış olublar.

“Xalq qəzeti”
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Xocalı soyqırımı – bəşəri cinayət

Türkiyəli Aşıq Maqsud 
Fəryadinin qardaş yanğısı

Tarixin yeni mərhələsində yaşadığımız gərgin proseslər bir çox nəticələri ilə 
bərabər, dost və düşmənin ayırd edilməsinə və ilk növbədə bir millət – iki dövlət 
formulunun, Azərbaycan – Türkiyə qardaşlığının bir daha sınaqdan çıxmasına 
imkan verdi. 

Bu qardaşlıq duyğuları bu gün-
lərdə ildönümünü dərin hüznlə qeyd 
etdiyimiz 2  Mart Xocalı Soyqırımı-
na münasibətdə də dərindən təzahür 
edir. Xocalı soyqırımı qardaş Türkiyə 
ictimaiyyəti tərəfindən dərin sarsıntı 
ilə yaşanır, ünlü ziyalılar, elm və sənət 
xadimləri tərəfindən insanlıq cinayəti, 
dinc əhaliyə qarşı amansız soyqırımı 
kimi lənətlənir.

Xocalı soyqırımı türkiyəli sənət 
adamlarının yaradıcılığında da əks 
olunur. Xocalı mövzusuna müraciət et-
miş sənətkarlardan biri – Azərbaycan 
və Türkiyənin qovşaq ərazisi Qarsın 
Arpaçay ilçəsində 1 1-ci ildə anadan 
olmuş, əsərləri Türkiyədə məktəb dərs-
liklərinə daxil edilmiş, UNES O tərə-
findən  “Yaşayan İnsan Sərvəti” mü-
kafatına layiq görülmüş məşhur şair, 
türk aşıq sənətini Avropada, ABŞ-da, 
Rusiyada təmsil etmiş xalq ozanı Aşıq 
Maqsud Fəryadidir. 

Aşıq Maqsud Fəryadinin “Xocalı-
da, Qarabağda” şeirində vətənpərvər 
şairin Xocalı soyqırımından doğan 

hüzn və kədəri, eyni zamanda haqqın 
təntənəsinə, yeni zəfərlərə olan sön-
məz inamı ifadə edilmişdir.

A DA, ARA A DA

İlahi, r nələr oldu
ocalıda, arabağda, 

Ahı  ərşi dələr oldu,
ocalıda, arabağda.

D nya yu du zlərini,
Sa ladılar y zlərini,

rtt lər qan izlərini,
ocalıda, arabağda.

a qın d şd  insanları ,
ətl edildi ca anları ,
andı səbi, s byanları ,
ocalıda, arabağda.

arabağda əzan oldu,
Ne ə qərən ili  soldu,

arı b lb l yeti  qaldı,
ocalıda, arabağda.

ala ın irisi qaldı,
z n birisi qaldı,

anı ın yarısı qaldı,
ocalıda, arabağda.

Soyqırı  deyib duranlar,
İz itirib, soy qıranlar,
Daha quru a ış qanlar,

ocalıda, arabağda.

əsik baş rk  haraylar,
orpaq, taş rk  haraylar,

A an yaş rk  haraylar,
ocalıda, arabağda.

Məksudu  der o n ələr,
ərə  bir oroğlu olar,
elli sazı  isri alar,
ocalıda, arabağda.

Asif HACILI, professor

Bölgələrdə Xocalı qurbanları ehtiramla anılıb      
əncə. Soyqırımın 31-ci ildönümü 

ilə bağlı qədim Gəncədə keçirilən təd-
bir Xocalı sakinlərinin məskunlaşdığı 
“Yeni qəsəbə-2”də  -“Xocalı soyqırımı” 
abidəsinin önündə təşkil olunub. Təd-
birdə  şəhər rəhbərliyi, Türkiyənin və 
Gürcüstanın Gəncədəki Baş konsul-
ları, hüquq-mühafizə orqanlarının rəh-
bərləri, bələdiyyə sədrləri və şəhərdə 
məskunlaşan Xocalı rayon sakinləri 
iştirak ediblər. Dövlət Himni səsləndiril-
dikdən sonra abidə önünə gül dəstələ-
ri qoyulub,  soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsi yad edilib. Saat 17-də faciə 
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sü-
kutla yad edilib, şəhərin mərkəzi küçə 
və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti 
dayandırılıb, avtomobillər vasitəsilə 
səs siqnalları verilmişdir.

Rəsmi hissədən sonra Gəncə 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Ni-
yazi Bayramov “Yeni qəsəbə-2”–də 
məskunlaşan Xocalı sakinləri ilə gö-
rüşüb, onların qayğıları ilə maraqla-
nıb. 

* * *
Su qayıt. Xocalı soyqırımının 

31-ci ildönümünə həsr olunmuş anım 
tədbirinə minlərlə sumqayıtlı toplaş-
mışdı. Şəhər rəsmiləri, Milli Məclisin 

deputatları, hüquq-mühafizə orqanları-
nın rəhbərləri, şəhid ailələri və qazilər, 
Sumqayıtda yaşayan xocalılılar, şəhər 
ictimaiyyətinin nümayəndələri Xocalı 
şəhidlərinin ruhuna dərin ehtiramlarını 
ifadə ediblər. Nəsimi parkında Xocalı 
faciəsi qurbanlarının xatirəsinə ucal-
dılmış abidə ziyarət olunub, önünə gül 
dəstələri düzülüb. Şəhidlərin xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra 
şəhər İcra hakimiyyətinin başçıs Zakir 
Fərəcovun Sumqayıtda məskunlaşmış 
Xocalı sakinləri ilə görüşü olub. Onlar 
göstərilən qayğıdan razılıq edib, ətən 
müharibəsindəki Qələbədən sonsuz 
fərəh duyduqlarını bildiriblər.

* * *
ənkəran. Fevralın 2 -da səhər 

saatlarında Xocalı soyqırımının 31-ci 
ildönümü ilə əlaqədar Lənkəran şəhə-
rinin mərkəzində azərbaycanlıların 
soyqırımı qurbanları xatirə parkındakı 
“Ana” heykəli qarşısında anım məra-
simi keçirilib. Şəhər icra hakimiyyətinin 
başçısı Taleh Qaraşov, rayonun hüquq 
mühafizə orqanlarının, idarə, müəs-
sisə və təşkilatların rəhbərləri, ictima-
iyyətin nümayəndələri, hərbi hissələrin 
şəxsi heyəti abidə-kompleksi önünə 
gül-çiçək dəstələri düzərək faciə qur-
banlarının xatirəsini dərin hüznlə yad 
ediblər. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
beynəlxalq hüququn norma və prin-
siplərini kobudcasına pozaraq keçmiş 

sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 
3 -cı alayının iştirakı ilə törətdikləri ci-
nayətlər lənətlənib.

* * *
a a ı. Rayon ictimaiyyət nü-

mayəndələri soyqırımı abidəsini zi-
yarət edib, önünə tər çiçəklər düzərək 
faciə qurbanlarının əziz xatirəsinə ehti-
ramlarını bildiriblər.

Xocalı soyqırımının insanlığa qarşı 

törədilmiş ən dəhşətli cinayətlərdən ol-
duğu qeyd edilib, Xocalı həqiqətlərinin 
dünyaya çatdırılması, bu soyqırımının 
beynəlxalq aləmə yayılması, qətliama 
obyektiv qiymət verilməsi istiqamətin-
də Heydər Əliyev Fondunun gördüyü 
işlər xüsusi vurğulanıb.

eteranlar, ağsaqqallar, YAP təm-
silçiləri, din xadimləri Xocalı faciəsinin 
başvermə səbəblərindən və onun acı 
nəticələrindən geniş söhbət açaraq, 
tarixi, hüquqi və mənəvi müstəvidən 
münasibətlərini bildiriblər.

* * *
Na talan. Xocalı faciəsi qurbanla-

rının xatirəsi Naftalanda ehtiramla yad 
edilib.  Tədbir iştirakçıları vətənimizin 
azadlığı uğrunda şəhid olmuş vətən 
oğullarının xatirəsinə ucaldılmış Me-
morial Kompleksi ziyarət edib, önünə 
gül dəstələri düzüb, şəhid ruhlarına 
dualar oxuyublar. 

* * *
oranboy. Ümumrayon tədbirin-

də Goranboy  və Xocalı  rayonlarının 
icra hakimiyyətlərinin nümayəndələ-
ri, ayrı-ayrı kollektivlər iştirak edib-
lər. Goranboy  şəhəri Şəhidlər Xatirə 
Kompleksi, Yeni  Yaşayış  Massivində 
Xocalı  soyqırımı  qurbanlarının  xati-
sinə  ucaldılmış abidə ziyarət olunub. 
Soyqırımı aktına həsr olunmuş rəsm 
sərgisi maraqla qarşılanıb. Xocalılıların 
müvəqqəti məskunlaşdığı Goranboy 

rayonu Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində 
də mərasim keçirilib, Qaçqınların və 
Məcburi  Köçkünlərin  İşləri Üzrə Döv-
lət Komitəsi tərəfindən Xocalı soyqırı-
mı  qurbanlarının və şəhidlərin ruhuna 
ehsan süfrəsi açılıb.

* * *
y l. Soyqırımının 31-ci ildö-

nümü ilə əlaqədar rayon ərazisində 
Azərbaycanın Dövlət bayrağı endirilib, 
ümummilli Lider Heydər Əliyevin abi-
dəsi və Göygöl şəhər Şəhidlər Xiyaba-
nında şəhid məzarları ziyarət olunub,  
saat 17:00-da Xocalı soyqırımı qur-
banlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib.

* * *
ədəbəy. Rayon icra hakimiyyə-

tinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev  
Mərkəzində Gədəbəy Şəhər Uşaq-İn-
cəsənət Məktəbinin və rayon 
uşaq-gənclər inkişaf Mərkəzi şagirdlə-
rinin Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 
rəsm əsərlərindən ibarət sərgi təşkil 
edilib və anım tədbiri keçirilib.

* * *
o uz. Rayon İcra Hakimiyyətinin 

nümayəndələri, idarə, müəssisə və 
təşkilatların kollektivləri Xocalı soyqı-
rımının 31-ci ildönümü ilə əlaqədar 
Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Şə-
hidlərimizin ruhuna dualar oxunmuş, 
daha sonra ətən uğrunda şəhid olan-
ların xatirə abidəsi önünə gül dəstələri 
qoyulub.

* * *
Sa u . Anım tədbirində çıxış 

edənlər erməni cəlladlarının törətdiklə-
ri cinayət əməllərini pisləyib, bu barədə 
dünya ictimaiyyətini daim məlimatlan-
dırmağın vacibliyini vurğulayıblar. Saat 
17-də isə rayon ərazisində, Soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sü-
kutla yad edilib, nəqliyyatın hərəkəti 
dayandırılıb, səs siqnalları verilib.

* * *
ə kir. “Ümummilli lider Heydər 

Əliyev tərəfindən Xocalı soyqırımına 
hüquqi-siyasi qiymətin verilməsi“ adlı 
tədbir keçirilib. Mərasimdə 31 il qabaq 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
keçmiş SSRİ-nin 3 -cı motoatıcı ala-
yının köməyi ilə müxtəlif istiqamətlər-
dən Xocalı şəhərinə hücum olunduğu, 
qadınlar, uşaqlar və yaşlılar daxil ol-
maqla yüzlərlə azərbaycanlı mülki şəx-
sin xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdiyi 
qeyd edilib. Prezident İlham Əliyevin 
faciənin bütün dünyada soyqırım kimi 
tanıdılmasında xüsusi xidmətləri oldu-
ğunu qeyd edilib.

Əli NƏCƏ XANLI,  
Hamlet ASIM V,  

İlqar HƏSƏN V,  
“Xalq qəzeti”

YAP nümayəndələri soyqırım 
abidəsini ziyarət ediblər

Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da Yeni 
Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri faciə qurbanlarının xatirəsinə Bakının 
Xətai rayonunda ucaldılmış abidəni ziyarət ediblər.

Partiya nümayəndələri Xocalı 
soyqırımı abidəsinin önünə gül dəstələ-
ri qoyub, bəşəriyyətə qarşı dəhşətli ci-

nayət olan soyqırımı qurbanlarının əziz 
xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

“Xalq qəzeti”

Milli düşmənçiliyin qanlı səhifəsi
Paytaxtın Nəsimi rayonundakı Milli qəhrəman Tahir Həsənov adına 23 nömrəli 
tam orta məktəbdə Xocalı facəsinin 31-ci ildönümünə həsr olunmuş “Xocalı 
faciəsi iki yüz ildən çox müddətdə erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı 
apardığı soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir” adlı anım mərasimi keçirilib.

Məktəbin direktoru Nigar Hənifəyeva 
Xocalı faciəsinin erməni millətçilərinin 
xalqımıza qarşı davamlı cinayətlərinin 
ən qanlı səhifəsi olduğunu vurğulayıb. 
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı Asif Əsgərov isə Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin 
nəzərinə çatdırılması üçün görülmüş və  
vacib olan işlər barədə ətraflı söz açıb. 
O qeyd edib ki, Xocalının susmayan  
harayı dünyanı ədalətə çağırır.

Bildirilib ki, bu faciənin soyqırım kimi 
tanıdılması və dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması ilə bağlı ilk təsirli tədbirlər 
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azər-
baycan Respublikasının Milli Məclisində 
ilk dəfə bu məsələyə siyasi qiymət veril-

miş, faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılması məqsədi ilə işlərə başlanmışdır. 
Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse- 
prezident Mehriban xanım Əliyevanın 
apardıqları məqsədyönlü siyasətin nəti-
cəsidir ki, hər il faciənin ildönümü istər 
respublikamızda, istərsə də onun hü-
dudlarından kənarda geniş qeyd olunur.

Tədbirdə məktəb şagirdlərinin hazır-
ladıqları kompazisiya və şerlər nümayiş 
olunmuş, Xocalı soyqrımına aid video-
çarx göstərilib. Sonda rayonda məskun-
laşmış Xocalı sakinlərinə maddi yardım, 
ərzaq bağlamaları verilib.

. AHİ ,  
“Xalq qəzeti”

Șahidlərin  
șəhidlik ziyarəti

Goranboyda məskunlaşmış Xocalı sakinləri və şəhid 
ailələrinin üzvləri bu qanlı faciəsinin 31-ci ildönümü ərəfəsində 
fevralın 24-də Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
Ağdam şəhərinə səfər edərək, soyqırımı qurbanlarının vaxtilə 
dəfn olunduğu xiyabanı ziyarət ediblər.
Xocalı sakinləri üçün Ağ-

dam çox doğma, əziz və 
müqəddəsdir. Çünki Ağdam 
torpağında yüzlərlə Xocalı 
şəhidi uyuyur. Ziyarətçilər şə-
hidlərimizin ruhlarına dualar 
oxuyublar. Dağıdılan qəbir-
ləri tanımaq olduqca çətindir. 

Bəziləri tam əmin olmasa da, 
doğmalarının dəfn edildiyi 
qəbirləri aydınlaşdıra biliblər. 
Ancaq qəbirlərin yerlərini xatır-
laya və tanıya bilməyənlər də 
olub.

Xocalı sakini Nəzakət Sal-
manovanın anası, bacısı və 

bacısının övladı həmin qanlı 
gecədə qətlə yetiriliblər. O, bir 
qardaşından hələ də xəbər ol-
madığını bildirərək deyib: “Di-
gər qardaşım əsir düşdü, onu 
40 gündən sonra azad edə bil-
dik. Mən buraya gəlmək istə-
dim ki, bəlkə yaxınlarımdan, 
qohumlarımdan bir iz taparam. 
Çox çətindir, yaramız sanki 
gündən-günə təzələnir”.

Həmin qanlı gecənin şahi-
di Nəzakət Quliyeva o günləri 
belə xatırlayıb: “Həmin gecə 
Xocalı dörd tərəfdən atəşə 
tutuldu, əzizlərimdən, doğ-
malarımdan ayrı düşdüm, on-
ları itirdim. Qardaşım, həyat 

yoldaşım itkin düşdü, bacım 
Zöhrə Quliyeva faciə zamanı 
qəhrəmancasına döyüşərək 
şəhid oldu. İnsanların səs-kü-
yündən, fəryadından qulaq 
tutulurdu. Hər yerdə başı kəsil-
miş insanlar, amansızca qətlə 
yetirilmiş qadınlar, körpələr, 
cavanların dərisi soyulmuş 
cəsədləri vardı”.

Bu ziyarət zamanı Xoca-
lı sakinləri qeyrət rəmzi olan 
doğma şəhərlərinə qayıdacaq-
larına inamlarının daha da art-
dığını bildiriblər.

“Xalq qəzeti”
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“Hesab sormaq” 

jurnalistin iși deyil

M ş iq Ə ƏS ƏR İ, 
 Media eksperti

Azərbaycan hüquqi dövlətdir, pro-
seslər qanunvericiliklə tənzimlənir. 
İnformasiya istehsalı prosesi də istis-
na deyil  söz, ifadə, məlumat azadlı-
ğının qanunla  təsbit edilmiş norma-
ları mövcuddur. 

“Media haqqında” Qanun  Azər-
baycan Respublikasının Konstitu-
siyasına əsaslanaraq, informasiya 
dövriyyəsinin prinsiplərini müəyyən 
edir. 5-ci maddədə (Media azadlığı) 
göstərilir ki, hər kəsin qanuni yolla 
informasiya axtarmaq, əldə etmək, 
hazırlamaq, ötürmək, istehsal etmək 
hüququna dövlət tərəfindən təminat 
verilir. Qanun Kİ  işçilərinə informa-
siya əldə etmək üçün geniş səlahiy-
yətlər verir. “Jurnalist fəaliyyətinin 
təminatı” adlandırılan  -cı maddədə 
göstərilir ki, “Jurnalistlərin peşəkar 
fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə et-
mək yolverilməzdir”. Müdaxilə edən-
lər üçün inayət Məcəlləsi və ya İn-
zibati Xətalar Məcəlləsi ilə məsuliyyət 
yaranır. 

İnformasiya əldə etmək hüququ 
təkcə jurnalistə verilmir. “İnformasiya 
əldə etmək haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunu bu imtiyazı 
bütün vətəndaşlar üçün tanıyır. Hər 
bir vətəndaşın istədiyi istiqamət üzrə 
sual vermək, sorğu ünvanlamaq və 
cavab almaq hüququ vardır. Qanun-
vericilik bu kontekstdə  “İctimai şəxs-
lərin” üzərinə daha çox məsuliyyət 
qoyur. Sualları cavablandırmaq “ic-
timaiyyətlə işləyən bütün qurumların 

və şəxslərin” müstəsna vəzifəsidir. 
Bu baxımdan Şuşa Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı Bayram 
Səfərovla  “Toplum” T -nin əməkda-
şı arasında yaranmış anlaşmazlığa 
görə jurnalistin  daha çox qınanma-
sı qeyri-adi görünür. Səfərov ictimai 
şəxs olduğu üçün jurnalistin sualını 
mütləq cavablandırmalı idi. Jurnalis-
tin “Şuşaya gedə bilirsizmi?” sualını 
geri çevirib  “Sənə nə var?” deməmə-
liydi. Həm “Media haqqında” Qanun,  
həm də “İnformasiya əldə etmək 
haqqında” Qanun jurnalistin  mövqe-
yini haqlı edir. Əlavə edək ki, “Məlu-
mat azadlığı haqqında” Qanun da bu 
kontekstdə jurnalistin tərəfindədir. Bu 
qanunda “yayılması məhdudlaşdırı-
lan informasiyalar”ın təsnifatı vardır. 
Həmin təsnifata əsasən, jurnalistin 
Şuşa Rayon icra başçısına ünvanla-
dığı sual yayımı məhdudlaşdırılan in-
formasiyalar kateqoriyasına aid deyil. 

Buna rəğmən, indiki  halda “Top-
lum” T  əməkdaşının haqlı sayılması 
hadisəyə  birtərəfli yanaşma olardı.  
Jurnalistikada  təkcə sualı cavablan-
dırmalı olan şəxslər üçün deyil, sual 
verənlər üçün də prinsiplər mövcud-
dur. “Jurnalistlərin Etik Davranış Ko-
deksi” məhz bu məqamların tənzim-
lənməsi üçündür. Təkcə Kodekslər 
deyil, jurnalistlərin davranışları əlavə 
olaraq qanunlarla, həmçinin, təlimat-
larla tənzimlənir. 

“Davranış Kodeksi” və peşə təli-
matları jurnalistlərə  nəzakətli davran-
mağı tövsiyə edir. Jurnalist  müstən-
tiq deyil, qarşısındakını ittiham edə 
bilməz. Sualını verər, qarşı tərəfin 
cavabını qeydə alar. Əgər verilən 
cavab qaneedici deyilsə, razılaşma-
dığını ifadə etməyin üsulları vardır. 
Peşəkarlar bilirlər ki, bu üsul  “hesab 
sormaq” formasında deyil. “Hesab 
sormaq” ifadəsi həm də  jarqondur.  
Əgər jurnalist müsahibinə “hesab 
sormaq mənim hüququmdur” deyir-
sə, bu, artıq onun peşə kodeksindən 
məlumatlılığını şübhə altına alır və 
haqlı olaraq, qınaq obyektinə çevirir. 

Tarixi Qələbəmizlə yekunlaşan Vətən müharibəsinin başa çatmasından qısa müddət 
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında 
media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmanın imzalanması, həmin 
Fərmanla Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılması və “Media haqqında” Qanunun qəbulu 
milli informasiya məkanında davamlı inkişafa nail olunmasının dövlət üçün prioritet 
təşkil etməsinin göstəricisidir. Medianın İnkişafı Agentliyinin Nizamnaməsində kifayət 
qədər geniş spektri əhatə edən fəaliyyət istiqamətləri əksini tapıb. Agentlik, ilk növbədə, 
media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi, infrastrukturun modernləşdirilməsi, müvafiq sahədə yeni iqtisadi 
modelin yaradılmasını hədəfləyir və bu istiqamətdə atılacaq addımlara dəstək göstərir.

AZƏRTA  xəbər verir ki, 
media islahatlarının hüquqi 
bazasını təşkil edən “Media 
haqqında” Qanun milli infor-
masiya məkanında davamlı 
inkişafa nail olunmasının 
dövlət üçün prioritet təşkil 
etməsinin göstəricilərindən 
biridir. Qanun layihəsi parla-
mentdə müzakirəyə çıxarı-
lanadək aparıcı media sub-
yektlərində təqdim edilib və 

00-dən artıq jurnalist, media 
nümayəndəsi və ekspertləri-
nin iştirakı ilə onun müzakirə-
si həyata keçirilib. Layihənin 
parlament səviyyəsində də 
dəfələrlə ictimai müzakirəsi 
təşkil olunub, yüzlərlə me-
dia nümayəndəsinin və eks-
pertin, həmçinin vətəndaş 
cəmiyyəti üzvlərinin həmin 
müzakirələrdə iştirakı təmin 
edilib. Haqlı olaraq bir çox 
ekspertlər “Media haqqında” 
Qanunu dövlət büdcəsindən 
sonra cəmiyyətdə böyük 
maraq doğurmuş və geniş 
müzakirə olunmuş qanun 
kimi dəyərləndiriblər. Qanun 
jurnalistlərin peşəkar fəaliy-
yətinin maneəsiz və effektiv 
həyata keçirilməsinə, media 
subyektlərinin yaradıcılıq və 
redaksiya müstəqilliyinin ən 
yüksək səviyyədə müdafiə 
edilməsinə və ifadə azadlı-
ğının möhkəmləndirilməsinə 
yönəlmiş təminat mexanizm-
lərinin daha da gücləndiril-
məsi üçün hüquqi əsas for-
malaşdırır. Qanun məqsədi 
daxili informasiya məkanının 
təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsi və medianın cəmiyyətin 
obyektiv və peşəkar şəkildə 
məlumatlandırılmasına xid-
mət edən fəaliyyətinin sti-
mullaşdırılması yolu ilə yerli 
medianın inkişafına təkan 
verilməsi və informasiya mü-
hitinin rəqabətliliyinin artırıl-
masından ibarətdir. “Media 
haqqında” Qanun beynəlxalq 
norma və prinsiplər, habelə 
mütərəqqi xarici təcrübə 
nəzərə alınmaqla hazırlanıb. 
Qanun ayrı-ayrı normaları 
işlənərkən müxtəlif dövlət-
lərin analoji qanunları araş-
dırılmış, ictimaiyyətin sosial 
sifarişinə, beynəlxalq hüquqi 
aktların yanaşmasına, xari-
ci dövlətlərin təcrübəsinə və 
İnsan Hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməsinin presedentlə-
rinə uyğun olaraq qabaqcıl 
standartlara cavab verən 
normalar formalaşdırılıb.

Azərbaycan media mühi-
tinin sağlamlaşdırılmasında 
mühüm rol oynayacaq Me-
dia Reyestrinə jurnalistlərin 
məlumatlarının daxil edilməsi 
nəticəsində onlara təsdiqe-
dici sənəd mahiyyətli vəsiqə 
təqdim olunması Qanunda 
təsbit edilir ki, bu vəsiqənin 
əldə edilməsi də tamamilə kö-
nüllü xarakter daşıyır. Həmin 
vəsiqə jurnalistin həqiqətən 
jurnalist olduğunu deyil, jur-
nalistin həqiqətən Media 
Reyestrinə daxil edildiyini 
sübut edir. Amma təəssüflər 
olsun ki, bu məsələ ətrafın-
da bilərəkdən spektulyativ 
fikirlər səslənir. İfadə və söz 
azadlığının yüksək səviyyə-
də təmin olunduğu ölkəmizdə 
dövlətin media sferasına hər 
hansı inzibati müdaxilə etmək 
niyyəti yoxdur. Əksinə, media 
sahəsində institusional quru-
culuq işlərinin davam etdiril-
məsi məqsədilə publik hüquqi 
şəxs statuslu Azərbaycan 
Respublikasının Medianın 
İnkişafı Agentliyi yaradılmış-
dır. Agentliyin Nizamnaməsi 
ilə tanış olduqda onun yalnız 

medianın inkişafı yönüm-
lü səlahiyyətlərinin olduğu-
nu müəyyənləşdirmək çətin 
deyil. Media Reyestri üçün 
tələb olunan rəsmi məlumatın 
məqsədi həm media subyekt-
lərinin, həm də jurnalistlərinin 
fəaliyyətinin daha səmərəli 
təşkilini və onların hüquqları-
nın ən yüksək səviyyədə mü-
dafiəsini təmin etmək, heç bir 
qanuni əsası olmadan özünü 
media subyekti kimi təqdim 
edən və qeyd olunan status-
dan sui-istifadə edən şəxs-
lərin fəaliyyətinin qarşısını 
almaqdır.

Media Reyestrinin Azər-
baycan media mühitinin sağ-
lamlaşdırılmasında mühüm 
funksiya yerinə yetirməsi re-
daksiya heyəti bir nəfərdən 
ibarət olan qeyri-peşəkarlar 
və eyni zamanda, hər fürsət-
də ölkəmizin beynəlxalq imi-
cini ləkələməkdən yorulma-
yan şəxslər tərəfindən qıcıqla 
qarşılanıb. Onlar bütün güc-
lərini səfərbər edərək “Media 
haqqında” Qanunu və Media 
Reyestrini yenidən hədəfə 
alır, müxtəlif iddialarla qa-

rayaxma kampaniyası apa-
rırlar. Əslində, belə neqativ 
qüvvələrin hədəfi yalnız Me-
dianın İnkişafı Agentliyi deyil, 
Azərbaycanın bütün sağlam 
mediasıdır. Belə mövqedə 
dayananlar, ilk növbədə, is-
lahat xarakterli addımların 
mahiyyətini təhrif etməyə və 
əhəmiyyətini azaltmağa, icti-
mai rəyi çaşdırmağa çalışır-

lar. Sosial şəbəkələrin Azər-
baycan seqmentində sadə 
monitorinq aparanda görürük 
ki, Agentliyə qarşı virtual hü-
cumlar bütün vicdanlı jurna-
listlərin hiddətinə səbəb olan 
“reket media” mənsubları və 
ifadə azadlığı kimi humanist 
dəyərləri özlərinin spekulya-
siya alətinə çevirmiş dairələr 
tərəfindən təşkil olunub. 
Həm qeyri-peşəkar media-
nın, həm Azərbaycanın imi-
cini ləkələmək sahəsində 
ixtisaslaşmış “peşəkarların” 
məqsədi bəllidir: milli media 
məkanımızı hədəf seçmək, 
yeniliklər, islahatlar barədə 
mənfi rəy yaratmaq. Azər-
baycanda sabitlik və təhlükə-
sizliyin təmin olunmasından, 
ölkəmizin davamlı inkişa-
fından məyus olan bu kimi 
şəxslərin məqsədi media 
mühitində xaos və anarxiya-
nın hökm sürməsinə nail ol-
maqdır. Lakin, ölkəmizin milli 
informasiya məkanında möv-
cud olan reallıqlar, tərəqqiyə 
yönəlik addımlar, media 
mühitinin sağlamlaşması is-
tiqamətində ciddi jurnalistlə-
rin dövlətin atdığı addımlarla 
həmrəylik nümayiş etdirməsi 
bu cəhdləri tamamilə rədd 
edir, zərərsizləşdirir. 

Medianın inkişafı yönün-
də dövlətin verdiyi qərarların 
məzmununa nəzər salsaq 
görərik ki, Azərbaycan medi-
asının iqtisadi dayanıqlılığı-
nın gücləndirilməsi, müstəqil, 
güclü, fəaliyyətini günümü-
zün tələbləri səviyyəsində 
qurmağı bacaran, habelə 
dövlətçilik ənənələrinə bağlı 
və xalqımızın milli maraqla-
rını rəhbər tutan medianın 
inkişafı prioritet vəzifələrdən 
biri kimi daim diqqət mərkə-
zində olub. Medianın İnkişafı 
Agentliyi də öz işini media su-
byektlərinin iqtisadi müstəqil-
liyinin gücləndirilməsi, mü-
vafiq sahədə yeni iqtisadi 
modelin formalaşdırılması, 
yeni informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarının 
və innovasiyaların tətbiqinin 
stimullaşdırılması üzərində 
qurub.

Güclü Azərbaycan mediası 
dövlətin prioritetidir

“Jurnalistlər üçün 
təhlükəsizlik təlimi”

Avropa Jurnalistlər Federasiyası (EFJ) və onun  Azərbaycan üzrə təmsilçisi 
olan Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının (JuHİ) təşkilatçılığı ilə Bakıda  
“Jurnalistlər üçün təhlükəsizilik təlimi” keçirilib.

İki gün müddətində davam edən 
tədbirlər Mətbuat Şurasının konfrans 
zalında baş tutub. Təlimlərə 15 nəfər 
jurnalist qatılıb. İştirakçılardan 5 nəfəri 
Respublika yayımlı media subyektləri-
nin Qarabağ region üzrə akkreditasiya 
edilmiş əməkdaşları olublar. Təlimlər 
EFJ-nin ekspertləri tərəfindən idarə 
edilib.

JuHİ sədri Müşfiq Ələsgərli bildirib 
ki, təlimin məqsədi ekstremal vəziyyət-
lərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
jurnalistlərini təhlükəsizlik qaydaları 
ilə tanış etmək olub: “Təlimlər zamanı 

Azərbaycan jurnalistlərinə riskli böl-
gələrdə davranış qaydaları, təhlükəsiz-
liyin təmin edilməsi üçün istifadə edilən 
modern texnologiyalar barədə bilgilər 
verildi. Müharibə bölgələrində fəaliyyət 
göstərən jurnalistlərin təhlükəsizlikləri-
nin təmin edilməsi yönündə təqdimatlar 
xüsusilə maraq doğurdu. Dron hücum-
ları zamanı öz təhlükəsizliyini qoruya 
bilmək bacarıqları aşılandı. Jurnalist 
təhlükəsizliyinin digər istiqamətləri 
barədə də təqdimatlar edildi”. 

“Xalq qəzeti”

Məmur qaçır, yoxsa jurnalist qaçırdır?
Son illərdə urnalistlərin ay-

rı ayrı ə urlar ilə tə aslarının 
cə iyyətə yansıyan ən i tərə əri 
ətra ında təli  zakirələr apa-
rıl aqdadır. ir ne ə n ncə hə-

in zakirələrdən birinə şahidlik 
etdik. əqiqətən, ortada oşa əl-

əz, si il yaşa ın nor alarına 
zidd bir r nt  ar idi. Detallara 

ar aq, hadisənin iştirak ıları-
nın ki likləri zərində dayan aq 
istə əzdik. Daha o  belə situasi-
yaların or alaş a ası n ur-
nalistin z n n zərinə d şənləri 
anlat aq niyyətindəyik. 

Əvvəla, ondan başlayaq ki, haqqın-
da söz açdığımız tendensiya bütövlükdə 
dünya üçün də xarakterikdir. Beynəlxalq 
media seminarlarında məmurların jurna-
listlərdən qaçdıqları vurğulanır. Əlbəttə, 
bu qaçış informasiyalı cəmiyyətin prinsip-
lərinə ziddir. Ancaq, gəlin, görək jurnalist-
lər məmurların, müxtəlif vəzifə sahiblə-
rinin onlardan qaçmamaları üçün nə isə 
edirlərmi? Yaxud jurnalistlər nə edirlər ki, 
məmurlar onlara yaxın düşməkdən çəki-
nirlər. 

Ümumən, jurnalistin müsahib ilə təmas 
qurması, onunla ünsiyyət formasını düz-
gün seçməsi son dərəcə vacibdir. Nəzərə 
alaq ki, prinsipcə birincinin məqsədi ikin-
cinin vasitəsilə cəmiyyətə zəruri saydığı 
informasiyanı ötürməkdir. Jurnalist ictima-
iyyəti konkret mövzu ilə bağlı məlumatlan-
dırmağın vaciblik amilini heç bir halda ris-
kə atmamalıdır. Onun üçün müqəddəslik 
və dəyər məlumatlandırmaqdır. 

Hər bir şəxs özü üçün dəyər bildiyi 
nəyinsə üzərində əsdiyi kimi, media təm-
silçisi də sualının və ona verilən cavabın 
üzərində əsməlidir. O, mövzusunun kənar 
meyillərin müdaxiləsindən sığortasını, 

onun qayəsinin qorunmasını özü təmin et-
məlidir. Buna görə sualların xüsusiyyətin-
dən, hansı şəraitdə verilməsindən tutmuş, 
müsahibin emossional durumuna qədər 
bütün cəhətlər incəlikləri ilə hesablan-
malıdır. Çünki suala cavabın cəmiyyətin 
gözləntilərini doğrultması vacibdir. Bun-
ları düşünmək isə müstəsna peşəkarlıq 
göstəricisidir. 

Əgər jurnalist müsahibinə sadaladı-
ğımız amilləri hesablayıb yanaşmırsa, ilk 
növbədə, özünün düşündüyü, canlandır-
dığı ictimailik məqamına və bununla da 
cəmiyyəti düzgün istiqamətləndirmək mis-
siyasına etinasız yanaşmış duruma düşür, 
spekulyativ mövqe daşıyıcısına çevrilir.

Müsahibin hansısa suala reak-
siyasının  qeyri-adekvatlığı və ya 
cəmiyyətə qeyri-adekvatlıq kimi görün-
məsi, nəzərdə tutulan və prinsip etiba-
rilə mütərəqqi əhəmiyyət daşımalı olan 
fəaliyyətin, daha dəqiq desək, jurnalistin 
ictimai missiyasının iflasa uğramasıdır. 
Burada müsahibin kobud davranması və 

ya necəsə sualdan yayınması az əhəmiy-
yət daşıyır. Ortaya çıxan nəticəsizlik, qey-
ri-ciddilik, yaxud gözlənilənlərin fonunda 
cəmiyyətdə yaranmış bayağılıq mühitidir. 

Deməli, yalnız müsahib deyil, eyni 
zamanda, jurnalist də bu xoşagəlməz 
mühitin formalaşmasında iştirak edir. Ye-
kun nəticədə isə cəmiyyət ictimai missiya 
daşıyıcısı olan jurnalistin vacib kimi qiy-
mətləndirdiyi informasiyasız qalır. İnfor-
masiyasızlıq isə insanların yanlış yönlən-
dirilməsi kimi mənfi təmayülləri doğurur. 

Bütün bu gedişatı ilk növbədə düşün-
məli olan tərəf müsahib yox, jurnalistdir. 
Təəssüf ki, biz Azərbaycan mediasında 
fərqli vəziyyətin müşahidə edildiyini, vacib 
əhəmiyyət daşıyan məsələlər yerinə, mə-
nasız ritorikanın ictimai rəyi zəbt etdiyini 
görürük. Ancaq yalnız təəssüflənməyək. 
Həm də düşünək. 

Ə.R S ƏM ,  
alq qəzeti

Özünütənqid

Əlcəzair portalı X Qlobal Bakı Forumundan yazıb
Əlcəzairin “Əl Hərir” portalında 
martın 9-11-də Azərbaycan 
paytaxtında keçiriləcək mötəbər 
beynəlxalq tədbir – X Qlobal Bakı 
Forumu haqqında geniş xəbər və 
videomaterial yerləşdirilib.

Portalın mater alında Azərbaycan 
Prez dent n n h mayəs  altında və N za-
m  Gəncəv  Beynəlxalq Mərkəz n n təş-
k latçılığı lə “Dünya bu gün: çağırışlar 
və üm dlər” mövzusunda təşk l oluna-
caq forumda dünya gündəm n n aktual 
mövzuları, qlobal problemlər n müza-
k rə ed ləcəy  d qqətə çatdırılıb.

Ərəb oxuculara məlumat ver l b k , 
qlobal təhlükəs zl k çağırışları, sülh 
nam nə sağlamlıq, effekt v mult kultu-
ral zm slahatları, Azərbaycan vas tə-
s  lə Avropa və As yanı b rləşd rəcək 
nəql yyat dəhl zlər , Afr ka və Afr kanın 
gələcəy , Ç n n qlobal nk şafda rolu, 

elm, texnolog ya və nnovas yalar və s. 
mövzularda panel müzak rələr  təşk l 
ed ləcək.

Mater alda qeyd ed l b k , forum-
da 50-dən çox ölkədən 400-ə yaxın 
nümayəndə, o cümlədən dövlət və 
hökumət başçıları, s yasətç lər, eks-
pertlər, vətəndaş cəm yyət  təms lç lər , 
həmç n n ərəb ölkələr n n nüfuzlu ct -
ma -s yas  xad mlər  şt rak edəcəklər.

MEDİA



28 fevral 2023-cü il, çərşənbə axşamı 15
Onun haqqında qeydlərimi 

qələmə alanda ilk xatırladığım 
adından soyuqluq yağan “Buz 
heykəl” hekayəsi oldu. Orta 
məktəbin aşağı siniflərinin 
“Ədəbiyyat“ dərsliyinə salınmış 
həmin hekayə özünün təsir 
qüvvəsini heç vaxt itirməyən 
əsərlərdən biridir.

...Müharibə. əbhə xəttinə yaxın 
yer. Şaxtalı bir qış gecəsidir. Hər yan 
qara bürünüb. Top gurultuları gecəni 
titrədib lərzəyə salır. Balasını da gö-
türüb  düşməndən qaçan gənc ana 
tələsir. Sinəsinə sıxdığı körpəsini hava 
işıqlananadək çayın o tayına – azad 
torpağa keçirməlidir. Amma yol bitmir 

ki, bitmir. Taqətdən düşən anaya şaxta 
anbaan daha güclü təsir edir. Özündən 
çox balasının həyatına görə əndişələ-
nir. “Ana ürəyində qıvrılan bir qorxunun 
ağladığını, şivən qopardığını eşidir – 
körpə donur, körpə donacaq...”

Lakin ana hissiyyatı hər şeyə qalib 
gəlir. O, ciyərparasını amansız şaxta-
dan qorumaq üçün yun jaketini, başın-
dakı qalın şalını, əynindəki digər paltar-
ları   çıxarıb balasına bükür. Bununla 
da kifayətlənmir, “titrəyən son nəfəsini”, 
eşidilməyən son sözünü də körpənin 
üstünə ötürür: “-Qorxma, tifilim, qorx-
ma, ufacığım, son nəfəsimin istisi də 
sənindir...”.

Səhər tezdən kəşfiyyatdan qayıdan 
əsgərlər qoşa ağcaqayın ağacının ya-
nında   şaxtadan donub buz heykələ 
dönmüş ananı görürlər. Onun əyninin 
paltarına büküb sinəsinə sıxdığı ciyər-
parası isə sağdır. Kəşfiyyatçılar ana 
fədakarlığına heyran qalaraq, onun 
önündə səcdə edirlər və körpəni gö-
türüb azad torpağa tərəf irəliləyirlər... 
Əsər oxucuya ülvi hisslər aşılayır. Bu-
dur, həqiqi ədəbiyyatın böyüklüyü!

Ədəbiyyatşünas Bəkir Nəbiyev 
yazıçı Ənvər Məmmədxanlını (1 13-
1 0) obrazlı şəkildə “Nəsrin şairi” ad-
landırıb. Bəlkə də bu bənzətmə məhz 
“Buz heykəl”in təsiri ilə yaranıb. Hər 
bir halda Ənvər Məmmədxanlı danıl-
maz istedadı olan böyük ədiblərdəndir. 
Onun “Bakı gecələri”, “Karvan dayan-
dı”, “Qızıl qönçələr”, “Od içində”, “Şir-
van gözəli”, “Babək” və digər əsərləri, 
kinossenariləri ilə tanışlıq qəlbimizdə 
müəllifin heykəlini ucaldıb. O, XX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatının nadir iste-
dadlarından idi. 

İstedad isə həmişə təvazökar olur. 
Onun teatr repertuarlarından əskik 
olmayan “Şərqin səhəri” pyesi SSRİ 
Dövlət mükafatına təqdim edilmiş, ta-
maşanın rejissoru və bir sıra aktyorları 
həmin mükafatı alsalar da, nə səbəb-
dənsə,  müəllif özü “unudulmuşdu”. 
Amma buna baxmayaraq, özünü heç 
o yerə qoymamış, yenə də odasına 
çəkilərək, yazı-pozusunu davam et-
dirmişdi. Haqqında yazılmış xatirələr-
dən də götrünür ki, sovet dövründə iki 
dəfə “Şərəf nişanı” və bir dəfə “Qırmızı 
Əmək Bayrağı” ordenlərinə layiq gö-
rülən Ənvər Məmmədxanlı azad ruhlu 
bir insan idi, konyukturanı sevməzdi, 
hər hansı şöhrət, məşhurluq iddiaların-
dan uzaq idi, fikri-zikri ilə yalnız bədii 
yaradıcılığa bağlanmışdı.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin səd-
ri, Xalq yazıçısı Anar özünün xatirə-po-
vestində yazır ki, Ənvər Məmmədxanlı 
ilə Rəsul Rza  əmioğlu, həm də xala-
oğlu idilər. “Bu qan qohumluğundan 
başqa, onları birləşdirən mənəvi varlıq-
ları idi və heç bir doğma qardaş bir-bir- 
iylə bu qədər yaxın ola bilməzdi: eyni 
peşə sahibləriydilər, eyni məslək və 
əqidə sahibləriydilər, ömürləri bir yerdə 
keçmişdi, ömrün çox çətinliklərinə sinə 
gərmişdilər”.

Ənvər Məmmmədxanlı İkinci Dünya 
müharibəsi illərində cəbhə qəzetlərində 
işləmiş, barıt qoxuyan gözəl əsərlər, 
publisistik yazılar ərsəyə gətirmişdir. 
Təsadüfi deyil ki, həyatı da, müharibəni 
də, sevgini də ən adi cizgilərinə qədər 
bilən yazıçı “Buz heykəl” kimi isti əsər-
lər yazıb.  

Ə.ƏLİYEV,  
“Xalq qəzeti”     

Ənvər Məmmədxanlı – 110Sehrli fırçanın nağıllar şəhəri

Onun öz rənglər dünyası var. Baxırsan və sirrinə, sehrinə 
düşürsən. Rənglərin də öz ruhu olduğuna inanırsan. 
Söhbət fırçasının möcüzələri heyrət yaradan Əməkdar 
rəssam, professor İsa Məmmədovdan gedir. 

İsa Məmmədovun ya-
radıcılığını səciyyələndirən 
ifadə tərzinin impressionizm 
üslubundadır. Zaman-zaman 
müxtəlif janrlara müraciət etsə 
də, daha çox mənzərəyə üs-
tünlük verən rəssam bir-birin-
dən gözəl, rəngarəng tablolar 
ərsəyə gətirir. Mənzərə janrı 
vasitəsilə o, əhatə olunduğu 
gerçəkliyi, təbiətdən ilhamla-
naraq aldığı xoş təəssüratlarını 
sənətsevərlərə özünəməxsus 
bədii şərhlə çatdırır. Əsasən, 
kətan üzərində yağlı boya tex-
nikası sayəsində işıq-kölgənin 
təzadı və qovuşuğundan mə-
harətlə istifadə edir.  

O, Zəngəzurda dünyaya 
göz açıb. İncəsənət zövqü ki-
çik yaşlarından formalaşmağa 
başlayıb. Əvvəlcə qarmon ça-
lıb, amma bir də görüb ki, bu 
musiqi aləti onun cızma-qara 
etdiyi kağızın üzərində peyda 
olub. Rəsmə baxanlar can-
sız təsvirdən qarmonun həzin 
melodiyalarını duyublar. İlk 
“iş”lərini, beləcə, karandaşla 
kağıza, kömürlə daşa, divara, 
təbaşirlə lövhəyə çəkə-çəkə 
anlayıb ki, rəssamlıq onun ru-
huna daha yaxındır, daha çə-
kicidir.   

Bu həvəs onu 1 74-cü 
ildə Əzim Əzimzadə adına 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Məktəbinə gətirib. İlk müəllimi 
olan Rəşid Heydərzadədən 
sənətin bütün incəliklərini bö-
yük sevgi ilə mənimsəyib. Ora-
da təhsilini tamamlayan gənc 

rəssam bir müddət Moskva-
da da rəssamlıq dərsləri alıb. 
Sonra ətənə   qayıdaraq,   
Azərbaycan Dövlət Mədəniy-
yət və İncəsənət Universiteti-
nin rəngkarlıq fakültəsinə daxil 
olub. Xalq rəssamları Mikayıl 
Abdullayev, Nadir Əbdürrəh-
manov, Böyükağa Mirzəzadə 
kimi korifeylərdən öyrənib. 
Diplom müdafiəsi zamanı is-
tedadını zəhmətkeş kəndli 
qadınların obrazları vasitəsilə 
bir daha göstərib. Kətan üzə-
rində yağlı boya texnikası ilə 
təsvir etdiyi “Lerik qadınları” 
adlı çoxfiqurlu kompozisiyasını 
məharətlə ərsəyə gətirib. Tab-
loda kənd həyatı, ənənəvi ge-
yimli qadınlar canlanıb. Müəl-
limləri baxıb “əhsən” deyiblər. 
Sonra onun rəsmləri  müxtəlif 
miqyaslı sərgilərə “ayaq açıb”, 
diqqət çəkib, təqdir edilib.    

İsa Məmmədovun yaradı-
cılığının  ən önəmli cəhətlər-
dən biri də  onun “Bakı” möv-
zusuna tükənməz sevgi ilə 
müraciət etməsidir. Gözəl pay-
taxtımıza adi insanlardan fərqli 
baxış bucağından yanaşması, 
təsvir etdiyi əsərlərinin mövzu 
sərbəstliyi, kompozisiya quru-
luşu, real həyata olan lirik, ro-
mantik münasibət ifadəsi seyr-
çiyə “gəl-gəl” deyir. Buna misal 
olaraq onun “Bakı mənzərə-
si”,  “Dənizkənarı Milli Park”, 
“Paytaxtın Nizami küçəsi”, 
“Payız” adlı mənzərə əsərləri-
ni göstərə bilərik. Hər bir tab-
losundan fərdi müşahidələrin 

və ilkin təəssüratların bəhrələri 
boy göstərir. Fəsillər dəyişdik-
cə təbiətin dondan-dona düş-
məsi, açıq havada gözgörəti 
dəyişən rənglərin ahəngi rəs-
samı valeh etdiyi kimi, onlara 
tamaşa edənləri də ovsunlayır.  

İlin müxtəlif çağlarının, 
günün çeşidli vaxtlarının rən-
garəng koloriti “Bakı motivi”, 
“ ağzalyanı meydan”, “Bakı 
mənzərəsi”, “Fəvvarələr mey-
danı”, “Bakı. Bizim küçə”, “Ba-
kının Milli parkı”, “Bakı vağza-
lı” və s. kimi bir çox mənzərə 
əsrlərində ecazkar əksini ta-
pıb. Bizcə, ömründə bir dəfə 
də Bakıda olmayan, amma 

İsa Məmmədovun rəsmlərinə 
baxmaq şərəfinə nail olan hər 
kəs elə bilər ki, kətan üzərin-
də gördükləri gözünə, könlünə 
lap çoxdan doğma olan mən-
zərələrdir.   

İsa Məmmədovun yurdu-
muzun dilbər guşələrinə vur-
ğunluğunu da fırça dili ilə gözəl 
ifadə edib. Bu cənnətməkan 
diyarın ürəkaçan təbiətindən, 
əsrarəngiz gözəlliklərindən il-
hamlanaraq təsvir etdiyi tablo-
larla tanışlıq əsl mənada riqqət 
yaradır. “Şəki mənzərəsi”, 
“Şəki motivi”, “Şəki. Kiş kəndi” 
və s. kimi əsərlərində rəssam 
Şəki təbiətinin füsunkarlığını 
öz əlvan palitrası ilə elə sər-
giləməyə nail olub ki, adam 
duyğularını həmin rəsmlərə 
layiq şəkildə dilə gətirməkdə 
çətinlik çəkir. 

Rəssamın “Payız” adlı 
ilk fərdi sərgisi Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının əcihə 
Səmədova adına sərgi qale-
reyasında təşkil olunub. Son-
ra müxtəlif xarici ölkələrdə 

əsərlərini nümayiş etdirilib. 
Türkiyənin İstanbul şəhərin-
də “Bakı” mövzulu, 2011-ci 
ildə Almaniyanın Bakı-Berlin 
qalereyasında fərdi sərgiləri 
ziyarətçilərinə doyulmaz zövq 
aşılayıb. Hamı görüb və sevə-
sevə etirafda bulunub ki, İsa 
Məmmədovun müxtəlif janrlar-
da yaratdığı sənət əsərlərində-
ki özünəməxsus gözəllik duyu-
mu onun zəngin daxili aləminin 
təcəssümüdür.  Rəssamın rən-
gkarlıq tabloları reallığa o qə-
dər yaxındır ki, istər-istəməz 
adama qeyri-adi təmiz dağ 
havasını, çiçəklərin qoxusunu 
hiss etdirir. Sənətkarın hər bir 

əsərinin arxa planında keçirdi-
yi dərin emosiyaları, təcrübələ-
ri, hiss və duyğuları dayanır. 

Bu gün də onun bənzər-
siz əsərləri Türkiyə, Rusiya, 
Fransa, İtaliya, ABŞ və s. kimi   
ölkələrdə nümayiş olunur, mu-
zeylərdə, şəxsi kolleksiyalarda 
qorunaraq saxlanılır. Bu rəsm-
lər baxan hər kəsi Azərbaycan 
gözəllikləri qarşısında baş əy-
məyə vadar edir.

Ötən  ildən Əməkdar rəs-
sam fəxri adını daşıyan İsa 
Məmmədov UNES O-nun 
nəzdindəki Rəssamlar Bir-
liyinin üzvüdür. Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Akademiya-
sının rəngkarlıq kafedrasında 
pedaqoq kimi fəaliyyət göstə-
rir.  İlahi vergisi olan sənətinin 
incəliklərini gənclərə həvəslə 
öyrədir.  

Əli NƏCƏ XANLI,  
Əməkdar urnalist, 
iyarət CABA VA, 

sənətşünas

“NƏSRİMİZİN ŞAİRİ”

Balaxanının divar rəsmləri
Naxışı nəqqaşdan, bəzəyi daşdan...

Bakının şimal – şərqində, Abşeron yarımadasının tən ortasında yerləşən 
Balaxanı tarixən neftlə zəngin olan  ən qədim yaşayış məskənlərindəndir. 
Dədə - baba yurdlarına ürəkdən bağlanan yerli balaxanılıların səsi tariximizin 
dərinliklərindən gəlir. Onlar öz dillərində bu kəndə "Bəəxonə" deyir. Bəə 
– yuxarı, xonə — ev deməkdir.  Balaxanı qədim və zəngin tarixə malikdir. 
Özünəməxsus ənənəvi plan-forma quruluşu var. Evlər bir-birinə yaxın, küçələr 
ensizdir. Azərbaycanda ilk film də Balaxanı kəndində çəkilib. Bu kənddə neçə-
neçə məşhur insanlar yaşayıb, dünyadan köçüb. Amma Balaxanı yaşayır...

Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə 
son illər burada ürəkaçan yenilənmə və 
restavrasiya   işləri görülüb. Bununla 
yanaşı, kanalizasiya xətləri dəyişdirilib, 
rabitə və işıq xətləri yerin altına köçürü-
lüb. Küçələr abadlaşdırılıb, fərdi yaşayış 
evlərinin fasadları restavrasiya olunub, 
yollar əsaslı təmir edilib. axtilə neft göl-
məçələri və böyük zibil poliqonu olmuş 
kənddən əsər - əlamət qalmayıb. Ba-
laxanı artıq simasını dəyişərək turistlərin 
sevimli məkanına çevrilib. 

Balaxanıda olanda şəhərimizdən 
ora gəzintiyə gələn, deyib gülən, selfi 
çəkdirən gənc oğlan və qızlarla tez – 
tez rastlaşırdım. Bu da səbəbsiz deyil-
di. Bəzəyi bol küçələrin seyrinə çıxmaq 
gənclərdə xoş ovqat yaradırdı. Buranın 
gözəlliyi də başqa bir aləmdir. Bu qədim 
kənddə uşaqların şənlənməsi, nağıllar-
dakı kimi əyləncəli, sevincli və təbəssüm 
dolu  günlər keçirməsi üçün şərait yara-
dılıb.

Təmir olunmuş küçələrdə irəlilədikcə 
heyrətimi gizlədə bilmirdim. Küçələrin 
naxışı nəqqaşdan, yolların bəzəyi daş-
dan qərar tutub. Bir çox köhnə evlərin 
dam örtüyü və darvazaları dəyişdirilib. 
Yan – yana, qarşı – qarşıya dayanmış, 
rəsmlərlə bəzədilmiş divarlara baxdıqca 
baxıram. Nağıl kitablarının solmayan sə-
hifələri kimi könül oxşayır. Divar rəsmləri 
çəkilmiş evlərin yerləşdiyi küçələri xoş 
duyğularla əhatələnmiş halda, başdan – 
başa gəzib dolandım.

Evlərin təməl daşında ilkinliyini qoru-
yub saxlamış, tarixin yaddaşında dipdiri 
qalmış Balaxanıda bu gün qədimliklə 
müasirliyin harmoniyası göz oxşayır, 
zövqə qanad verir. Daşlar, divarlar da 
gözəl görünür. Divardakı rəsmlər, yolla-
ra döşənmiş qənbər daşları  gözəllik ni-
şanəsidir. Qənbər daşları,  divar rəsmləri 
və digər abad mənzərələr  Balaxanıya 
xüsusi yaraşıq verir. Saysız – hesabsız, 
miniatür biçimli divar rəsmlərinin sirri, 
sehri  qəsəbədəki evlərin cazibədarlığını 
artırır. Baxdıqca divar rəsmlərinin seh-
rinə, cazibəsinə düşürsən.

Balaxanı üçün bu gözəlliyin yeri-
ni heç nə verə bilməz. Elə bil, divarlar 
nur qələmlə naxışlanıb. Evlərin divar-

ları sənət sərgisini xatırladır. Rəng rən-
gə, naxış naxışa bənzəməsə də, bir 
– birini tamamlayır. Hansı birinin şəklini 
çəkəsən?! Gördüyüm divar rəsmlərini bir 
– bir gözlərimə köçürürəm. Duya bilən 
üçün hər bir naxışın, hər bir rəngin yüz 
mənası, yüz çaları var. Bu da Balaxanı-
dakı qədim evlər üçün rənglə divarlara 
yazılmış bir tarixdir.

Balaxanıdan ayrılanda daha bir evin 
divarındakı gözəl qız rəsminə dönüb - 
dönüb heyranlıqla baxdım.  Rəsm əsərin-
dən daha çox canlı adama oxşayır. Elə 
bil, indicə dinib – danışacaq. Rəssamın 
rənglərlə nə qədər ustalıqla işlədiyi hey-
rət doğurur. Bu əsərdə təsviri sənətin ən 
gözəl nümunəsini bütün incəliklərinədək 
çatdıra bilib. Ürəyinin döyüntüsü, fırça-
sının sehri, əllərinin sığalı rəsmə hopub, 
divarlarda qərar tutub.

əzi ƏSƏN İ ,  
şair  publisist

Bineyi – qədimdən Novruz bayramına qədər bölgələrdə keçirilən oyun 
və tamaşalardan ən çox cıdır və kosa–kosaya cavanlarla bərabər uşaqlar 
da, yaşlılar da qoşulub. Keçirilən çərşənbələrdən ən kütləvisi əvvəllər də Od 
çərşənbəsi olub, indi də elədir...  

Qazanımız qaynar,  
ocağımız yanar olsun!

Bu gün bölgələrimizdə hər ailə öz qa-
pısında bir tonqal çatıb, əlavə doqqazda 
(küçədə) da ocaq qalayacaqsa, şəhərdə 
hər binanın önündə olmasa da, iki – üç 
binadan bir tonqal oddanacaq. Amma 
kənddə də, şəhərdə də uşaqlar alov ərşə 
bülənd olanda yerdən götürülüb od üstün-
dən tullanır, məharətlərini göstərirlər.

Od çərşənbəsi axşamı sanki göy yerə 
köçür. Yer qaranlıq səmanı, ocaqdan 
çıxan qığılcımlar ulduzları xatırladır. Ocaq 
başına, alovun istisinə və işığına topla-
şanların sayı – hesabı olmur, onlar alqış 
– dua edir, “Ağırlığım bu tonqalda qalsın!” 
– deyib odun üstdən atdanırlar. Odla bağlı 
“Od çərşənbəsində ocağı boş qoymazlar”, 
“Ocağı şər vaxtı söndürməzlər” kimi atalar 
sözlərimiz var. Deyirlər ki, inanclara görə 
ocaq yananda “çırt-çırt” səs gəlirsə, kimsə 
səndən danışır, od his verərsə, uzaqdan 
qonaq gələcək. 

...Bu gün Od çərşənbəsidir. Ayrı-
ca özəllikləri, qovut da daxil olmaqla, 
öz süfrəsi var. Günün əsas atributu isə 
tonqaldır, ilkinliyimizin ilıq hənirinə belə 
tapındığımız, and içdiyimiz ocaq! Ötənlər-
də bu gün xeyir-bərəkət azalmasın deyə 
qonum – qonşuya, lap yaxın qohuma belə 
evdən maya, un, kibrit verməzdilər. Axşa-
ma iş qalmasın deyə, evi də ertədən tə-
mizləyər, süfrədən tökülən qırıntılara belə 
süpürgə çəkməzdilər, günah sayılardı. 
Çərşənbədə qazanlar qaynamalı, ocağın 
üstü boş olmamalıdır. Ağbirçək, ağsaqqal 
olan ailələrdə çərşənbələr indi də ilkinliyi-

ni qoruyub saxlayır. Nə uşaqların yumurta 
döyüşdürməsinə, nə də, obaşdan – dan 
yeri söküləndən çıxıb qaş qaralanda evə 
dönmələrinə söz deyən olur. Uşaqlar şən-
lik gözlədiklərinə görə, onlara bunu qada-
ğan etmirlər. Papaqatma bu çərşənbəyə 
aid olmasa da, qaş qaralan kimi, uşaqlar 
əllərində lopa (uzun ağacın başına əski 
dolayır, neftə batırıb yandırırlar) evlərin 
qapısını döyür, onlara verilən hər neməti 
əziz pay kimi alırlar.

Bu gün azad Qarabağımızda qalanan 
çərşənbə tonqallarına şükür!  İşğaldan 
azad edilən o torpaqlarda hərbçilərimiz və 
o yerlərin əsl sahibləri Çərşənbə tonqalı-
nın ətrafına yığışacaqlar. Bayram ocaqla-
rının Zəngəzurda, Göyçədə alovlandırıl-
ması diləyilə, hamılıqla Od çərşənbəmiz 
mübarək!

ərifə BƏ İ I I, “Xalq qəzeti”

“Şəki Sənaye İstehsal” AS -nin ləğv edilməsi ilə əlaqədar 
cəmiyyətin AZ1001005227 nömrə ilə dövlət  qeydiyyatına  alın-
mış,  hər birinin nominal dəyəri  0.50  manat  olan,  ümumilikdə  
710 0,00   manat  dəyərində  1421 0  ədəd  adi,  sənədsiz,  
adlı   səhmi   silinərək  dövriyyədən  çıxarılır. 
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Hava proqnozu
 9 evralın də
 9 akıda ə Abşeron yarı adasında də-

yişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçə-
cək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. ənub 
küləyi əsəcək. Gecə 4- , gündüz -13  isti ola-
caq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 7  mm 
civə sütunu , nisbi rütubət 5-75 faiz olacaq. 

 9 Na ı an şəhəri, ul a, rdubad, Sə
dərək, ahbuz ə ərur rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 2  şaxtadan 
3 -dək isti, dağlıq ərazilərdə 7  şaxta, gündüz 11-
1  isti olacaq. 

 9 ankəndi, uşa, ocalı, oca ənd, 
Ağda , hə inin Daşkəsən ədəbəy rayon

larında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yer-
lərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 2  şaxtadan 3 -dək isti, gündüz -11  isti 
olacaq. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə yollar 
buz bağlayacaq.

 9 ərqi ən əzur: əbrayıl, əlbəcər, 
ubadlı, a ın, ən ilan rayonlarında əsasən 

yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5  isti, yük-
sək dağlıq ərazilərdə -  şaxta, gündüz -11  
isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə yollar 
buz bağlayacaq.

 9 aza , əncə, oranboy, ərtər, 
zuli rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 2-7 , gündüz 15-20  isti olacaq. 

 9 alakən, aqatala, a , əki, ğuz, 
əbələ, İs ayıllı, Ağsu, a a ı, Siyəzən, 

abran, ızı, uba, a az, usar rayonla
rında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 2- , 
gündüz 14-1  isti, dağlarda gecə 3  şaxtadan 
2 -dək, gündüz 10-15  isti olacaq. Gecə və səhər 
dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq.

 9 Min ə e ir, e la , y ay, Ağdaş, 
rdə ir, İ işli, Ağcabədi, eyləqan, Sabi

rabad, iləsu ar, Saatlı, ir an, acıqabul, 
Salyan, Ne t ala rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-7 , gündüz 1 -21  
isti olacaq.  

 9 Masallı, ardı lı, erik, ənkəran, As
tara rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 4- , gündüz 13-1 , dağlarda 
gecə 5- , gündüz 13-1  isti olacaq. 
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Musiqinin  
haray səsi - Xocalı
Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət Akademik Filarmoniyasının 
səhnəsində Xocalı soyqırımına həsr 
olunmuş anım mərasimi təşkil edilib. 
Tədbirə başlamazdan əvvəl Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad olunub.

Sonra dirijor Mustafa Mehmanda-
rovun rəhbərliyi ilə Üzeyir Hacıbəyli 
adına Azərbaycan Dövlət Simfonik 
Orkestri və Azərbaycan Dövlət Xor 
Kapellası tərəfindən Xocalı faciəsinin 
qurbanlarına dərin ehtiram hissi ola-
raq instrumental musiqilər səsləndiri-
lib.

Anım mərasimində Qara Qaraye-
vin “Matəm odası”, Əli Əlizadənin “Se-
renata dolore”, Soltan Hacıbəyovun 
“Karvan” simfonik lövhəsi, Rauf Əli-
yevin “Şuşanın dağları başı dumanlı”, 
“Azadlığa gedən yollar” simfonik poe-
ması, Aqşin Əlizadənin 4 nömrəli “Mu-
ğamvari” simfoniyası, “Azərilər” Kan-
tatasından “Final” adlı musiqi əsərləri 
dinləyicilərə təqdim olunub.

Tədbirin sonunda Azərbaycan 
Dövlət Xor Kapellasının bədii rəhbəri 
və dirijoru Gülbacı İmanova hər il ol-
duğu kimi bu il də Xocalı faciəsi qur-
banlarının əziz xatirəsinin musiqi va-
sitəsilə yad edilməsinin əhəmiyyətini 
qeyd edib. 

idan ,  
lşən Ağalaro  oto ,  

alq qəzeti“Xalq qəzeti”nin reklam və elan xidməti: 493-82-21

ü il ü ün abunə 
yazılışı am aniyasını 

da am etdirir
Abunə respublikanın b t n po t ş bələri ə ətbu

at yayı ı ilə əşğul olan ir alar tərə indən aparılır.

əzetə abunə yazıl aq n aşağıda stərilən 
ətbuatyayı ı quru larına raciət et ək olar. 

. Azərpo t  MM  , .

. aya  ir ası , .

. Azər ətbuatyayı ı  AS  .

. SƏMA M  MM  , .

. İ A  D , .

. PR SSİN RM  MM  ,  .

 illik  2 80 yüz iyirmi dörd manat səksən qəpik  manat

 aylıq  2 0 altmış iki manat qırx qəpik  manat  

3 aylıq  3 20 otuz bir manat iyirmi qəpik  manat  

O A  
“ alq qəzeti”

örmətli abunəçilər

bunə yazılışı ilə əlaqədar hər hansı bir 
r blemlə rastlaşsanız  n mrəli 

tele nla əlaqə sa laya bilərsiniz

örmətli oxucular
A  A MA A T

ocalıya həsr olunmuş turnir
Azərbaycan a mat ederasiya

sının şaq və ənclər Komissiyası 
Xocalı soyqırımının qurbanlarının 
atirəsinə əsr olunan rapid turniri 

təşkil edib. 
Federasiyanın mətbuat xidmətindən 

aldığımız məlumata görə, Ayan Allah-
verdiyevanın hakimliyi ilə keçirilən ya-
rışda 7 turdan sonra 4 şahmatçı 5,5 xal 
toplayıb. 

Əlavə göstəricilərə görə rəqibləri 
qabaqlayan Xəzər Babazadə turnirin 
qalibi olub. Məhəmməd Muradlı ikin-
ci, Murad İbrahimli üçüncü yeri tutub. 

üqar Manafov yarışı dördüncü yerdə 
başa vurub.

ofiyada bir gümüş, bir bürünc
Bolqarıstanın payta tı Sofiya

da ke irilən boks üzrə “Strand a” 
beynəl alq turniri başa atıb. Azər
baycan Boks ederasiyasının mə
lumatına görə, dək ölkədən  
idman ının  kişi,  qadın  qa
tıldı ı yarışda milli komandanız  
medal qazanıb.

Yığma üzvlərindən Aynur Rzayeva 
( 1 kq) fəxri kürsünün ikinci pilləsinə 
qalxıb. O, finalda Aqata Kajmarskaya 
(Polşa) məğlub olduğundan gümüş me-
dalla kifayətlənib.

Digər boksçumuz Məhəmməd Ab-
dullayev ( 2 kq) isə turniri 3-cü pillədə 
başa vurub.

arateçilərin uğurları artır
aul Səfərəliyev  kq   

yaşlı yeniyetmələr arasında Birləş
miş Ərəb Əmirliklərinin u eira şə ə
rində Karate  “Yout  League” turni

rinin mükafat ısı olub. Dünya Karate 
ederasiyasının rəsmi yarışlarına ilk 

dəfə qatılan perspektivli idman ımız 
beş döyüşdən dördünü qələbə ilə 
başa vuraraq nüfuzlu turnirin gümüş 
medalını qazanıb. 

Xatırladaq ki, 23-2  fevral tarixlə-
rində yarışın əvvəlki günləri Amin Yadi-
garlı (-55 kq, 1 -17 yaşlı gənclər) birinci 
yeri, Nicat Kərimli (-75 kq, 21 yaşadək 
gənclər) və Rumil əfərli (-7  kq, 1 -17 
yaşlı gənclər) ikinci pilləni tutub. 

Mövsümün ilk Karate 1 “Youth Le-
ague” turnirində 14 yaşadək uşaqlar, 
14-15 yaşlı yeniyetmələr, 1 -17 və 21 
yaşadək gənclər mübarizə aparıblar. 
Mötəbər yarışda  7 ölkədən 11  id-
mançı iştirak edib.

ətəndə məğlubiyyət
Həftəsonu Azərbaycan Basketbol 

Liqasında ABL  XIX tura yekun vu
rulub. əki limpiya İdman Komp
leksində ke irilən görüşdə  “ limpik 

əki”  komandası do ma divarlar 
arasında “ irvə Astara” basketbol
ularını qəbul edib. yuna qonaqlar 

üstün başlayaraq, yekunda  
esablı qələbəyə seviniblər. Ən mə

suldar basketbol ular  “ limpik əki 
BK” dən Larri obinson   al,  
ribaund,  “ irvə Astara BK”  koman
dasından isə aur aşayev   al,  
ribaund olublar.

Qeyd edək ki, 20-ci turun oyunları 
1-5 mart tarixlərində baş tutacaq.

l in A AMİR Ə,  
alq qəzeti

İdman xəbərləri

Ukrayna: Rusiya aviahücuma hazırlaşır
Ukraynanın şərqində Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyatı davam 

edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının verdiyi məlumata 
görə, rus ordusu əsas səylərini Baxmut istiqamətində cəmləşdirib. 
Şəhərin ələ keçirilməsi üçün hücumlar intensivləşib. Ancaq Ukrayna 
Silahlı Qüvvələri zərbələri dəf edə bilir. Məlumatı UNİAN verib. 

Son məlumatlara görə, 
Kupyansk, Liman, Avdeyevka 
və Şaxtyorsk istiqamətlərində 
də hücumlar davam edib. Uk-
rayna ordusu sutka ərzində, 
ümumiyyətlə, 1 hücumu dəf 
edib. 

Baş Qərargahın məlumatı-
na görə, Rusiya qoşunları İran 
istehsalı olan “Şahid” pilotsuz 
uçuş aparatları ilə paytaxt Ki-
yevə də hücum edib. Hücum 
zamanı Ukrayna Hava Hücu-
mundan Müdafiə Qüvvələri  
aparatı məhv edib.

Ukrayna Müdafiə Nazirliyi 
Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nü-
mayəndəsi Andrey Çernyak 
isə bildirib ki, Rusiya Ukrayna 
ilə sərhəd yaxınlığına hücum 
təyyarələri toplayır. Çernyakın 
sözlərinə görə, Rusiya ordusu 
həmin qırıcılardan Ukraynanın 
strateji ərazilərinin işğalı üçün 
başlayacağı əməliyyatlar za-
manı istifadə etmək niyyətin-
dədir.

Ukrayna Prezidenti olo-
dimir Zelenski son günlərdə 

müzakirə olunan Çinin sülh 
təşəbbüsünə münasibət bil-
dirib. “Mənə elə gəlir ki, bu, 
Çinin sülh planı deyil, mövcud 
vəziyyətlə bağlı düşüncələr-
dir, - deyə Zelenski qeyd edib: 
- Bunun sülh planı olduğunu 
düşünmürəm. Mənə elə gəlir 
ki, Çin, sadəcə, öz fikirlərini bil-
dirib. Yaxşı ki, Çin Ukraynadakı 
müharibədən danışmağa baş-
layıb. Sözün arxasında nəyin 
dayanması isə başqa məsələ-
dir”.

Qeyd edək ki, rəsmi Peki-
nin təklif etdiyi 12 bəndlik sülh 
planı haqqında Avropa İttifaqı-
nın Xarici işlər və təhlükəsizlik 
siyasəti üzrə nümayəndəsi Jo-
zep Borrell də danışıb. Onun 
fikrincə, Ukraynadakı vəziyyə-
tin nizamlanması üçün Çinin 
təklif etdiyi fəaliyyət planını 
məqbul hesab etmək olmaz. 
Çünki sənəd qurbanla təca-
vüzkarı eyni səviyyəyə qoyur. 
Eyni zamanda, burada daha 
vacib məsələlər çatışmır.

Türkiyə İsveçin NATO-ya 
üzvlüyünü dəstəkləmir 

Türkiyə İsveçin NATO-ya üzvlüyünü təsdiq edə bilməz. Bu barədə 
Türkiyənin Xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bəyan edib. Məlumatı 
“Anadolu” yayıb. 

XİN başçısı deyib: 
“İsveç və Finlandiya NA-
TO-ya daxil olmaq üçün 
üzərlərinə müəyyən öh-
dəliklər götürüblər. İsveç 
tərəfindən biz bütün ad-
dımların həyata keçirildi-
yini görmürük, ona görə 
də hazırkı mərhələdə 
onun alyansa daxil ol-
masına razılıq verə bil-
mərik”.

Çavuşoğlu bildirib ki, İsveç 
hökuməti bəzi öhdəlikləri ye-
rinə yetirib, ölkə konstitusiya-
sına dəyişikliklər edib: “Amma 
bu ölkədə Türkiyənin terror 
təşkilatı kimi tanıdığı PKK hələ 
də fəaliyyət göstərir”.

Xatırladaq ki, Türkiyə və İs-
veç nümayəndələri məsələ ilə 
bağlı bu il martın -da Brüssel-
də görüşəcəklər.

Paşa ƏMİR AN ,   
alq qəzeti

Beynəlxalq həyat

Avropa Komissiyasının 
prezidenti Londonda

Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der 
Lyayen Böyük Britaniyaya səfər edib. “Reuters” agentliyi 
bu barədə Aİ rəsmisinin “Twitter” hesabındakı  məlumata 
istinadən xəbər yayıb. 

Xəbər deyilir ki, Ur-
sula Fon der Lyayen 
dünən Böyük Britani-
yanın Baş naziri Rişi 
Sunakla görüşüb. Tərəf-
lər bir çox regional və 
qlobal məsələləri, xü-
susilə Rusiya-Ukrayna 
münaqişəsi ilə bağlı 
görülən işləri müzakirə 
ediblər. 

Yer gəlmişkən, səfər zamanı Ursula Fon der Lyayenin in-
dsor qəsrində Kral Çarlz ilə də görüşü planlaşdırılıb. 

M. A AN ,  
alq qəzeti

Dərdin doğmalașdırdığı analar 
“ mbassy of Azerbaijan, Ankara” Azərbaycan 

espublikasının Türkiyədəki səfirliyinin ingilis dilində rəsmi 
saytıdır  u günlərdə həmin saytda yerləşdirilən cəmi iki 
cümlədən ibarət paylaşım və paylaşımı müşayiət edən bir neçə 
“danışan foto” məni çox təsirləndirdi  

Hörmətli oxucular, inanıram ki, orada yazılanlar sizi də mütəəssir 
edəcək. Paylaşımda deyilir:

“Türkiyədə bir şəhid anasına çatacaq” qeydi ilə bir azərbaycanlı 
şəhid anası tərəfindən zəlzələ bölgəsinə göndərilən yardım boxçası 
Malatyada oğlu təbii fəlakət zamanı həlak olan bir anaya çatdırılıb. 
Qeyd cəmi altı sözdən ibarət olub: “O, məni anlar, mən onu anlaram!” 

İlahi, azərbaycanlı ananın qəlbindən qopan bu altı sözdə bir çox 
qalın-qalın kitabların ehtiva edə bilmədiyi ağır kədər, dərin hiss və 
həyəcan var. Bu sözlərdə həm də dərin bir hikmət və məna var. Bəli, 
bu, bir həqiqətdir ki, ana qəlbinin acılarını yalnız analar duyar!

Fikrimcə, fotodakı ən təsirli məqam isə odur ki, sağ əlində həya-
tını depremdə qeyb etmiş övladının fotosunu tutan türkiyəli ana sol 
əlində azərbaycanlı şəhid Elgün Abbaslının şəklini sinəsinə basaraq 
böyük ehtiramla onu öpür! 

Bu yerdə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan və dünya ədəbiy-

yatının görkəmli simaları, yazıçı, şair və publisistlər bəşəriyyətin 
mənəvi inkişafında anaların rolunu hər zaman yüksək dəyərləndirib-
lər. Məsələn, görkəmli maarifçi, Böyük Turan sevdalısı Əlibəy Hü-
seynzadə 1906-cı ildə “Füyuzat” jurnalında yazıb ki, “analar bəşəriy-
yətin əxlaq zəmanətçiləri, ruh və mənəviyyat qurucularıdır”. Böyük 
fransız yazıçısı Onore de Balzak isə hesab edir ki, “əsl məhəbbətin  nə 
olduğunu yalnız analar bilir”. 

 Əziz oxucu! Bu qəbildən olan misalları çox çəkmək olar. Bu 
məqamda böyük Cəfər Cabbarlını, Hüseyn Cavidi, Səməd Vurğunu 
və başqalarını yada salmaq olar. Bütün bunlarla yanaşı əminəm ki, 
sadə bir azərbaycanlı şəhid anasının yuxarıda qeyd etdiyim sözləri də 
bəşəriyyətin söz xəzinəsində özünə layiqli yer tutmağa və yaşamağa 
layiqdir.

əqdi  etdi:   
M. A AN , alq qəzeti  

Sosial șəbəkələrdən seçmələr


