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“Overton pəncərəsi”  Pozğunluq 
cəmiyyətə necə yeridilir?

8
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4Sentyabrdan 5 min müəllim işsiz qalacaq?! 

Gürcüstanda azərbaycanlıların tarixi 
abidələri öyrənilir

Avrointeqrasiya, hakimiyyət, Avropa Birliyi 
nümayəndəliyi və ruhani şəxslər

AVROPA
İnsan Haqları Məhkəməsi

5Gürcüstanın Ombudsmanın Parlament  
hesabatı 2015 

Bu gün şərt qoyulmuş və yaradılmışdır ki, 
“Gürcüstan Parlamentində Azərbaycan 
icması adından millət vəkili kürsüsünə 

oturmaq  istəyirsənsə,  öz  icmana zərər yetir”.

10Azərbaycan teatrının dramatik ömrü... 
Son pərdəsi faciədir, yoxsa?

9Bunu hər bir şagirdin 
valideyni bilməlidir!
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Bu günün devizi: “Gürcüstan Parla-
mentində Azərbaycan icması adın-
dan millət vəkili kürsüsünə oturmaq 
istəyirsənsə, öz icmana zərər yetir”.
Bununla Azərbaycanlılar asan yolla mil-
lət vəkili olmaq zəmanətini əldə etmiş 
olurlar

Bu metod nə qədər üzücü, cansıxıcı 
olsa da bu günün paradoksal reallığını 
əks etdirir. “Parlamentdə millət vəkili ol-
maq istəyirsənsə, öz icmana zərər ye-
tir» devizi Gürcüstan azərbaycanlıları 
üçün sanki ən ali prinsipə çevrilib. 

Bu hökumətin tələbidirmi? Xeyr, belə bir 
tələb yoxdur. Sadəcə məmurluq, depu-
tatlıq sevdasında düşən şəxslərin fərdi 
düşüncə qabiliyyətidir. 

Qaydası olduqca sadədir: Deməli mə-
murluq, deputatlıq kürsüsü arzusuyla 
alışıb-yanan o kəslərin təbirincə, bütün 
əxlaq normalarını unub yaltaqlıq etmək 
üçün, ilk növbədə öz millətini maksimum 
dərəcədə aqqressiv, fitnəkar, separatçı, 
dövlətin əleyhinə fikirlər səsləndirən bir 
qurum kimi təqdim etməlisən. Özünü ol-
duqca vəziyyətə hakim şəxs kimi gözə 
soxub, millətə ləkə vurmaq üçün əlindən 
gələni əsirgəməməlisən. Bu minvalla 
əslində yalan satıb hökuməti aldatmaq-
la, dövlətinə xəyanət etməklə, qısa bir 
zaman kəsiyində Gürcüstan Parlamen-
tinin azərbaycanlı deputatlardan ibarət 
“namizədlər” siyahısında növbəyə yazıl-
mış olursan. 

Bu prinsiplərə daha nələr daxildir? Öz 
milli məktəblərinin bağlanılması haqqın-
da danışırsan, daha 4 il kürsüdə otur-
maq və pul qazanmaq imkanı və bonus 
əldə edirsən. Millətin haqqında bütün 
ədalətsiz və mənfur olanları danışırsan, 
ideya uğrunda fəal mübariz kimi bonus 
və dəvət əldə edirsən. Həmvətənlərin 
haqqında nalayiq şəkildə danışırsan, öz 
icmanın özünüidentifikasiyasını məhv 
etmək üçün cəhd edirsən, aparıcı və 
ya əhəmiyyətinə görə ikinci olan siyasi 
qüvvənin partiya sıralarına dəqiq düşür-
sən. 

Bax bu gün deputatlarımızın azərbay-
canlı gənclərə nümayiş etdikləri örnək 
budur. 

Yəqin ki, eyni məntiq əsasında anti-milli 
“şüarlar” qəbul edilmişdir və kürsülərini 
xilas etməyə çalışan parlamentin hə-
min millət vəkilləri ictimai bəyanatların-
da milli məktəblərin bağlanılmasından 
danışırlar və həmin onlar ümumi təhsil 
haqqında qüvvədə olan, Gürcüstanda 
bu gün milli azlıqların ana dilində təhsili-
nin dayandırılmasına yönəldilmiş qanun 
kimi şərh olunan qanuna 2005-ci ildə 
səs vermişdilər. 

Bu xalqın “nümayəndələrinin” fəaliyyəti 
bununla bitmir…

Azərbaycanlıların yuxarıdan tətbiq 

edilən milli deidentifikasiyası prosesinin 
dayanma nöqtəsinə gələndə “işə” aşağı 
sinifləri fəal şəkildə qoşmağa başlayırlar. 
Yəni ki, patoloji narsisizmə (öz unikallığı, 
xüsusi mövqeyi, digər insanlar üzərində 
üstünlüyünə əminlik; öz istedadı və na-
iliyyətləri ilə bağlı şişirdilmiş fikrə malik 
olma; öz uğurları haqqında fantaziyalara 
qapılma; ətrafdakılardan qəti şəkildə xoş 
münasibət və etirazsız itaət gözləmə; öz 
unikallığını və əhəmiyyətini təsdiq etmək 
üçün ətrafdakıların rəğbətini axtarma; 
şəfqət göstərə bilməmə; istənilən qay-
dalardan azad olma, ətrafdakıların ona 
həsəd aparması fikirləri ilə xarakterizə 
olunan şəxsiyyət pozğunluğu) yoluxmuş 
“ictimai fəal” insanların fəal şəkildə işə 
cəlb olunması. 

Əlbəttə ki, qoyulmuş məqsədlərə nail ol-
maq üçün əllərinə vasitələr də verdilər. 
Sonrası texnikanın işidir. Qlobal miqyas-
da tətbiq olunan texnika haqqında “Okno 
Overtona” (“Overtonun pəncərəsi”) adlı 
digər məqalədə bəhs ediləcək.

Gürcüstanda patoloji narsistlərin bir qru-
pu Qaribaşvilinin adına ana dilində təh-
silin iflası və gərəksizliyi haqqında mək-
tub göndərmişdir. 

Nəticədə, lazımi səviyyədə ana dilində 
təhsilin təmin olunması hüququ ilə bağlı 
Avropa təşkilatları qarşısında konsti-
tusiya hüququ, azadlıq və öhdəliklər 
məsələsi Gürcüstanın ictimai təşkilat-
ları və dövlət orqanlarının, qeyd olunan 
halda Təhsil Nazirliyinin, görüşlərində 
qaldırılanda təhsil nazirliyindən olan 
bir sıra məmurlar bu kağız parçasını 
“mükəmməl bir sənəd” kimi oynadırlar 
və bildirirlər ki, “bizdən nə istəyirsiniz, öz 
nümayəndələriniz milli məktəblərin bağ-
lanılmasını tələb edirlər”. Qeyd edilən 
halda Azərbaycan məktəbləri nəzərdə 
tutulur. Yəni 25 il bütün azərbaycanlı 
icması və onlarla ictimai təşkilatlar ana 
dilində təhsil hüququnun qorunması 
uğrunda mübarizə aparır və bu Kons-
titusion tələb ciddiyə alınmır, lakin bir 
neçə nəfər tərəfindən yazılmış bir kağız 
parçası az qala bir “irəliləyiş” kimi qəbul 
olunur. Bu “irəliləyiş” haqqında kimin və 
necə danışması haqqında nəticə çıxar-
maq mümkündür. 

Azərbaycanlı icmasının daxilində olan 
növbəti gərginliyin yekunu: “iş yerinə ye-
tirilmişdir” – nüfuzdan salınma ilə bağlı 
addım başa çatdırılmışdır, özünün, öz 
icmanın, öz xalqının özünüidentifikasi-
yasının məhvi yolunda addım atılmışdır. 
2016-cı ildə millət vəkili vəzifəsinə iddia 
etmək olar. 

Faktiki olaraq əhali üzərində – Gür-
cüstandakı azərbaycanlılar üzərində 
ideoloji fəaliyyət parçalama - yad ide-
ologiyanın inkişaf etdirilməsi məqsə-
di daşıyır, əsas məqsəd azərbaycan-
lıların özünüidentifikasiya anlayışını 
əvəz etməkdir. Gürcüstandakı azər-
baycanlılarla informasiya işi öz nə-
ticələrini verməyə başladı və faktiki 
olaraq öz köklərini və mənşələrini in-
kar edən yeni nəsil gənclər formalaş-
dırılmağa başlandı. Mədəni, ideoloji 
komponentin süni və yad olanla fəal 
şəkildə əvəz edilməsi həyata keçirilir. 
Fəaliyyət istisnasız bütün istiqamət-
lərdə - mədəniyyət, din, sosial və icti-
mai həyatda həyata keçirilir. 
Harada yaşamasından asılı olmayaraq 

hər bir azərbaycanlı üçün doğma olan 
bütün dəyərləri və tarixi günləri inkar 
edən tamamilə məhdud və dar fikirli 
ictimai fəal azərbaycanlılardan ibarət 
qruplar meydana çıxdı. Bu problemlər 
Gürcüstandakı azərbaycanlılar üçün 
yad bir məsələ kimi Gürcüstandakı 
azərbaycanlı gənclərin şüuruna “yeri-
dilir”: Xocalı ağrısı və faciəsi, Azərbay-
can ərazilərinin Ermənistan tərəfindən 
işğalı, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ 
problemi. Fəal müzakirələr aparılır və 
Azərbaycanda qeyd edilən bütün ta-
rixlərin Gürcüstandakı azərbaycanlılar 
tərəfindən qeyd edilməli olmadığı ilə 
bağlı şüura zəhərli virus yeridilir. Əsas-
sız olaraq, çox utanmaz şəkildə din və 
mədəniyyətə istehza edilir. Bütün bunlar 
oriyentasiya və şəxsiyyətini itirmiş azər-
baycanlı gənclərin əli ilə həyata keçirilir.

Azərbaycanlıların özünüidentifikasiyası-
nın aradan qaldırılması, mədəni həyatın 
inkişafının qarşısının alınması, gənclərin 
müəyyən bir hissəsinin deqradasiyası – 
bu proseslər regionda işə salınmışdır. 
Bu, sadəcə bir illik layihə deyil, qeyd 
olunan layihə onilliklərə uzadılmışdır. 
Buna görə də, icraçı oyunçuların (Par-
lamentdə millət vəkillərinin, ictimai fəal 
insanların, yerli sakinlər arasından olan 
müxtəlif hakimiyyət orqanlarında nü-
mayəndələrin, istənilən səviyyədə olan 
məmurların) tərkibinin dəyişməsindən 
asılı olmayaraq, hər şey bir əsas məqsə-
din – özünüidentifikasiyanı maksimum 
şəkildə əzmək və ondan maksimum 
şəkildə uzaqlaşdırılmağın həyata keçiril-
məsi üçün yönəldilir. 

30-dan artıq beynəlxalq və yerli təşkila-
tın hesabatlarının, hadisələr zəncirinin, 
onların nəticələrinin araşdırmasını hə-
yata keçirdim. Son 25 ildə Gürcüstanda 
azərbaycanlı icması ilə bağlı baş verən-
lər haqqında məndə anlayış və təsəvvür 
formalaşdı. Bu qiymətləndirmələr aşağı-
da qeyd olunan tezislərdən istənilən biri-
nin formalaşdırılması, genişləndirilməsi 
və daha detallı araşdırılmasına kömək 
edə bilər. Hər bir mövzu ilə bağlı mən-
bələrə, şəkil və video materiallara isti-
nadlar verilə bilər və baş verənlərin və-
ziyyətinin daha detallı təhlili aparıla bilər.

1. Son 25 ildə Gürcüstanda fırıldaqçı 
vəzifəli şəxslərin (öz icmalarına qarşı 
alçaqlıq edirlər və təqaüdə çıxırlar) bila-
vasitə iştirakı ilə azərbaycanlıların icma-
sında məqsədli şəkildə boşluğun, prin-
sipsizliyin olduğu mühiti yaradılır. 

2. İstənilən növ sosial, təhsil, ekoloji, iq-
tisadi və digər təcrübələrə əsas hədəf 
olan azərbaycanlı icması Gürcüstanda 
son 25 ildə ən zəif bənd olmuşdur və 
olaraq qalmaqdadır. 

3. Regionda Gürcüstan tarixşünaslığın-
dan tarixi köklərin aradan qaldırılması işi 
fəal şəkildə həyata keçirilir.

4. Milli icma, xalq anlayışlarına yad olan 
məmurlar, ictimai xadimlər, tarixçilər, ya-
zıçılardan ibarət qruplar fəal iş aparır. 

5. Gürcüstandakı azərbaycanlı icma-
sında məqsədli şəkildə tətbiq olunmuş 
psixoloji vəziyyət - “aşağılıq duyğusu”, 
icmada “qonaqların” gəlmə olması mühi-
ti indiyə kimi də qalmaqdadır. Bu psixo-
loji vəziyyətin məqsədi doğma torpağı 
duymaq hissini əldən almaqdır. 

6. Bu gün gürcüdilli mətbuatında və so-

sial şəbəkələrdə, eyni zamanda gürcü 
cəmiyyətində “siz və biz” informasiya 
mühiti fəal şəkildə mövcuddur. Məhz 
azərbaycanlı məmur və millət vəkilləri-
nin səyi nəticəsində azərbaycanlıların 
“Gürcüstan vətəndaşları” sırasından 
faktiki olaraq sıxışdırılması həyata keçi-
rilir. 

7. Bu gün Gürcüstanda bütövlükdə Gür-
cüstan Azərbaycanlıların qeyri-maddi 
mədəni, tarixi irsinin tanınmaması və-
ziyyəti yaranmışdır. 150-dən çox yaşı 
olmayan bir neçə məscid mövcuddur.

Fəsadlar isə gün-gündən artır və ağır-
laşır:

Nəriman Nərimanovun ev muzeyi dağı-
dılmışdır.

Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi 
faktiki olaraq işləmir.

Heydər Əliyev adına Dövlət Dram Teat-
rında ailələr yaşayır, faktiki olaraq teat-
rın fəaliyəti dayandırılıb.

8. Kvemo Kartli regionunda azərbay-
canlıların kompakt şəkildə yaşadığı 
bölgələrdə toponim və hidronimlərin 
məqsədli şəkildə dəyişdirilməsi həyata 
keçirilir, son 20 il ərzində 50-dən artıq 
kəndin adı dəyişdirilmişdir. Hətta Sovet 
hakimiyyəti dövründə mövcud olmuşlar 
şəhər, rayon, qəsəbə, kənd adları türk 
toponimləri çıxarılır və yerli əhalinin fik-
ri nəzərə alınmadan dəyişdirilir. Faktiki 
olaraq, tarixi yaddaş xəritələrdən silinir. 

9. 1990-cı illərdən bəri davam edən 
azərbaycanlı icmasının yaşadığı kənd-
lər ətrafındakı aqressiv mühit səngimək 
bilmir.

10. Azərbaycanlı məmurların vasitəsilə 
hökumət təmsilçilərinin cinayət hərəkət-
ləri və hərəkətsizliyi faktiki ona gətirib 
çıxarmışdır ki, “hərəkətsiz kəndlər” adla-
nan sistemi məharətlə həyata keçirmiş-
lər. Bu kəndlər gəlmə (digər regiondan) 
fermerlər və torpaq sahibləri ilə sıx şə-
kildə əhatə olunmuş, təsərrüfat işlərin-
dən təcrid olunmuşdur. Buna görə də, 
kənd ərazilərinin genişləndirilməsi da-
yandırılmış və əhalinin böyük əksəriyyə-
ti xüsusən də gənclər köçməyə məcbur 
olmuşdur. Faktiki olaraq, torpaqdan isti-
fadəyə qoyulmuş məhdudiyyət Gürcüs-
tandakı azərbaycanlı icmasında əhali 
sayının nizamlanması vasitəsinə çevril-
mişdir. 

11. Gürcüstanda azərbaycanlı məmurla-
rın özbaşınalığı, cinayət hərəkətləri nə-
ticəsində, Tbilisidə və digər şəhərlərdə 
azərbaycanlıların mədəni həyatının inki-
şafı məqsədyönlü şəkildə azaldılmışdır. 
Teatrlar, muzeylər, bütün Azərbaycanın 
təmsilçiliyi üzrə digər obyektlər minimu-
ma endirilmişdir. Bu gün həm memarlıq, 
həm də mədəni-tarixi baxımdan Tbilisi-
nin tarixi mərkəzindən sıxışdırılıb çıxa-
rılmanın bütün əlamətləri üzdədir. Mə-
dəni sahənin məhv edilməsi, ictimai fəal 
gənclərin toplaşa biləcəyi muzeylərin, 
teatrların kiçildilməsi və ya fəaliyyətinin 
dayandırılması bu məmurlar tərəfindən 
fəal şəkildə həyata keçirilir. Bu gənclər 
azərbaycanlı özünüidentifikasiyasının 
daşıyıcılarına çevrilmirlər. Dmanisi ra-
yonunda “Elat”ın qeyd olunmasının qa-
dağa olunmasının fəal mərhələsi həyata 
keçirilir. 

12. Azərbaycan xalqı ilə bağlı demoqra-
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fik qorxu – son 25 il ərzində azərbaycan-
lıların kompakt şəkildə yaşadığı region-
ların demoqrafik xəritəsini bir neçə dəfə 
dəyişməyə çalışmışlar. Azərbaycanlıla-
rın və repatriant məhsəti türklərinin nü-
munəsində aydın şəkildə Gürcüstanda 
müxtəlif növ “ekspertlərin” regionda de-
moqrafik narahatlıqları ilə bağlı davra-
nış və reaksiyalarını izləmək olar. Fakti-
ki olaraq, biz azərbaycanlıların kompakt 
şəkildə yaşadıqları regionlarda demoq-
rafik xəritənin dəyişdirilməsi ilə bağlı iş-
lər üçün vasitə olan, yaradılan alətlərin 
şahidi olduq və bunun işə yaradığını və 
məqsədə çatıldığını görürük.

13. Məmurların əli ilə təhsil sisteminin 
məqsədyönlü şəkildə məhv edilməsi, 
mərhələli şəkildə savadsızlaşdırma, 
Azərbaycan dilli məktəblərin, uşaq bağ-
çalarının bağlanması həyata keçirilir. 
Bu gün elə bir vəziyyət yaradılmışdır 
ki, gələcək kadr hazırlığının olmaması 
yaxın gələcəkdə avtomatik şəkildə milli 
məktəblərin bağlanması ilə nəticələnə-
cəkdir. 

14. Dində - bütövlükdə müsəlman icma-
sının dini həyatına detallı şəkildə hazır-
lanmış təzyiq göstərilir. 

15. Kvemo Kartli bölgəsində azərbay-
canlıların sırasından olan məmurlar son 
7 il ərzində müstəqil ictimai təşkilatları 
susdururdular, tabe edirdilər. 

16. Son 5-7 il ərzində Borçalı regionu-

na, məhz azərbaycanlıların mühitinə 
fəal şəkildə yad təşkilatların və Azər-
baycanlıların mentalitetinə uyğun olma-
yan yad layihələrin tətbi həyata keçiril-
mişdir. Belə layihələr vasitəsilə icmanı 
və sosial fəal insanları parçalamışlar. 
“Liberallar və kosmopolitlər” fikirli insan-
lar, təşkilatlar və «millətçi»-lər arasında 
qarşıdurma yaranmışdır. Fəal şəkildə 
işləyən, ideologiyasına və daxili tərki-
binə görə bölgədə yad olan təşkilatlar 
yaradılır, onların əli ilə Borçalı bölgəsin-
də layihələr həyata keçirilir.

17. Bununla yanaşı dövlət tenderlərind-
lə iştirak etməyə imkan verilmir, regional 
inkişafın məqsədyönlü şəkildə qarşısı 
alınır. Məsələn, Marneuli şəhər bələdiy-
yəsinin statusu süni şəkildə geri götürül-
müşdür. 

18. Məmurlar öz fəal hərəkətsizliklə-
ri ilə gürcü-erməni sərhədində qorxu, 
qeyri-stabillik mühitinin yaranmasına 
səbəb olmuşdur. Erməni sərhədçiləri 
artıq 25 ildir ki, Ermənistan-Gürcüstan 
sərhədində xaos yaradmaqda davam 
edir. Onlarla azərbaycanlı öldürülmüş, 
şikəst edilmiş və talana məruz qalmış-
dır. Məqsədyönlü şəkildə azərbaycanlı 
icmasının bölgədən xaric edilməsinin 
təşviqi həyata keçirilməkdə davam et-
məkdədir.

Parlament təmsilçiliyimiz.
Gürcüstanda dövlət işində təmsil olu-

nan azərbaycanlıların heç biri səlahiy-
yət sahibi olmamaqla yanaşı, bütün 
məmurlar göstəriş xarakterlidirlər. 25 il 
ərzində Gürcüstan Parlamentində təm-
sil olunan azərbaycanlılar sayı 17-dən 
artıqdır. Lakin onlardan 15 nəfəri gürcü 
dilli olmamışlar. Bu səbəbdən Gürcüs-
tan hakimiyyətinin Parlament tribuna-
sında azərbaycanlı icmasının problem-
ləri ilə bağlı müzakirələr, çıxışlar etmək 
imkanını yaranmamışdır. Bununla ha-
kimiyyətə gələn istənilən partiya müm-
kün qalmaqallardan sığortalanır, faktiki 
olaraq parlamentin bir çox komitələri-
nin görüşlərində azərbaycanlılara heç 
məhəl də qoyulmur və onlar rəsmi gö-
rüşlərə buraxılmırlar. Tbilisi Meriyası 
səviyyəsində azərbaycanlı millət vəkili 
yoxdur. Nazirliklər, məhkəmələr, polis, 
dövlət reyestri, mülki reyestr və digər 
səviyyələrdə bir nəfər də olsun səlahiy-
yətli azərbaycanlı məmur yoxdur.

Bölgədə azərbaycanlı icmasında id-
man həyatının olmaması.
Borçalı bölgəsində, azərbaycanlı icma-
sında hər hansı bir idman növü üzrə bir 
idman komandası belə fəaliyyət göstər-
mir. Azərbaycanlıların futbol, basketbol 
və ya digər fəal idman komandası yox-
dur. Regional hakimiyyət orqanları tərə-
findən azərbaycanlıların kompakt şəkil-
də yaşadığı yerlərdə faktiki olaraq süni 
boşluq yaradılır. Yalnız titul millətin ya-
şadığı yerlərdə həmin regionda koman-

da idman növlərinin inkişaf etdirilməsi 
üzrə işlər aparılır. Görürük ki, məqsəd-
yönlü şəkildə “azərbaycanlı icmasının 
idman həyatının uğursuzluğu” vəziyyəti 
yaradılır, ölkənin idman həyatında güclü 
iştirak yoxdur. 

Azərbaycanlı icmasının torpağına gi-
riş məhdudlaşdırılır
Etnik azlıqların kompakt şəkildə yaşa-
dıqları regionda ortodoksal radikalizm 
fəal şəkildə inkişaf edir və maddi şə-
kildə dəstəklənir. Radikal ruhanilərin, 
cümə günləri məscidlərdə keçirilən xüt-
bələrin vasitəsilə müsəlman azərbay-
canlı və müsəlman gürcünün mənfi ob-
razı yaradılır. Qədim kilsələrin yerləşdiyi 
kəndlərə bu radikal ruhanilər və onların 
təşkilatları vasitəsilə təzyiqlər göstə-
rilir. Heç bir əsas olmadan Azərbay-
can kəndlərinin yaxınlığında yerləşən 
kilsələrə balansına hektarlarla torpaq 
sahələri verilir. Bu yolla azərbaycanlı 
icmasının torpağına giriş məhdudlaşdı-
rılır. Radikal ruhanilər son 30 il ərzində 
regionun mədəni-tarixi simasının də-
yişdirilməsi ilə fəal şəkildə məşğuldur. 
Bu təşkilatlar tərəfindən azərbaycanlı 
kəndlərindən tarixi abidələrin ( əsasən 
də qoc və at qəbirüstü abidələri) oğur-
lanması və köçürülməsi ilə bağlı çoxlu 
faktlar müəyyən olunmuşdur. Lakin bu 
müstəsna hüquq yalnız Gürcüstanın 
Mədəniyyət Nazirliyinə aiddir. 

Elbrus Məmmədov

 “Overton pəncərəsi” haqqında eşitmisi-
nizmi? Eşitməmisinizsə, onda bu HƏR 
ŞEYİN LEQALLAŞDIRILMA TEXNO-
LOGİYASI haqqında oxumağınızı məs-
ləhət görürük.

Oxusanız, homoseksualizm və eynicins-
li nigahların necə qanuniləşdirilməsini 
başa düşəcəksiniz. Avropada pedofiliya 
və insestin leqallaşdırılmasının yaxın il-
lərdə tamamilə hayata keçiriləcəyi sizə 
aydın olacaq. Eyni zamanda uşaq evta-
naziyası da bu qəbildəndir.

Jozef P. Overton (1960-2003), “Macki-
nac Center” ictimai-siyasət mərkəzinin 
birinci vitse-prezidenti olmuşdur. Təy-
yarə qəzasında həyatını itirib. Ölümün-
dən sonra “Overton Pəncərəsi” adlı, 
ictimai rəydə problem haqqında təsəv-
vürlərin dəyişməsi modeli formalaşıb.

Cozef Overton cəmiyyətə tamamilə yad 
ideyaların insanlığın rədd etdiyi dəyərlər 
sistemindən götürülüb, təmizlənib, ən 
nəhayət necə qanuniləşdirildiyini təsvir 
etmişdir. Hər hansı ideya və ya prob-
lemin cəmiyyətdə, Overtonun təbirilə 
desək, imkan pəncərəsi mövcuddur. Bu 
pəncərə daxilində ideyanı geniş müza-
kirə etmək, açıq-aşkar dəstəkləmək, 
təbliğ etmək və qanunvericiliklə təs-
diqinə cəhd etmək mümkün ola bilər. 
Pəncərə imkanlar çərçivəsini dəyişdir-
məklə tədricən hərəkət etdirilir; əvvəl 
“ağlasığmazlıq” pilləsindən, yəni ümumi 
əxlaqa yad, kütləvi inkar dərəcəsindən 
geniş müzakirə olunur, sonra kütləvi 
şüurun qəbul və qanunun təsdiq etdiyi 
“aktual siyasət” mərhələsinə çatdırılır. 
Bu, özü-özlüyündə beyinlərin yuyulması 
da deyil, daha incə texnologiyadır. Hə-
dəfin, qurban-cəmiyyətin nəzərindən 
ardıcıl, sistemli tətbiq və təsir faktının 
yayınması onu daha effektli edir. 

Aşağıdakı misalda cəmiyyətin qəbule-
dilməz hesab etdiyi istənilən fikri öncə 
addım-addım müzakirə etməsi, son-
ra münasib bilməsi və nəhayət, həmin 
eybəcərliyi, biabırçılığı təmin edən və 
qoruyan yeni qanunla barışması göstə-
rilir.  Məsələn, hannibalizm, yəni vətən-
daşların bir-birini yemək hüququnun 
leqallaşması ideyasını götürək. Kifayət 
qədər qəddar misaldır, deyilmi? Təbii ki 
müasir dövrdə hannibalizmi təbliğ etmə-
yin mümkünatı yoxdur- cəmiyyət ayağa 
qalxar. Bu o deməkdir ki, hannibalizmin 
leqallaşması problemi hal-hazırda im-
kanlar pəncərəsinin sıfır mərhələsində-
dir. Overtona görə, bu mərhələ “Ağla-
sığmaz” adlanır. İndi isə bu ağlasığma-
zın bütün mərhələlərdən keçərək, necə 
həyata keçməsinə baxaq. 

Overton bu cür istənilən hər ideyanın 
leqallaşdırılması texnologiyasını təsvir 
edir. O, sadəcə konsepsiya təklif etmir, 
məhz mövcud texnologiyanı təsvir edir. 
Yəni istənilən nəticənin əldə olunması-
na gətirib çıxaran fəaliyyət (tədbirlər) ar-
dıcıllığını göstəriк. Belə bir texnologiya 
insan cəmiyyətinin məhvində nüvə sila-
hından daha effektiv ola bilər. 

Hannibalizm mövzusu cəmiyyət üçün 
hələ iyrənc və qəbuledilməzdir. Bu 
mövzunu nə mətbuatda, nə də layiqli 
həmsöhbətlə müzakirə etmək arzuolun-
mazdır. Hannibalizm hələ ağlasığmaz, 
absurd, qadağan olunmuş fenomendir. 
Overton Pəncərəsinin ilk addımı- han-
nibalizm mövzusunu ağlasığmazlıq 
müstəvisindən radikallıq sahəsinə ke-
çirtməkdir. 

 Niyə də kannibalizmdən söhbət aç-
mayaq? Ümumiyyətlə, alimlər istənilən 
mövzu barəsində danışmalıdırlar- onlar 
üçün qadağan olunmuş mövzu olma-
malıdır, onlar hər şeyi öyrənməlidirlər. 

Belədirsə, “Polineziya tayfalarının ek-
zotik mərasimləri” mövzusunda etnoloji 
simpozium təşkil edək. Burada pred-
metin tarixini müzakirə edək, onu elmi 
dövriyyəyə daxil edək və bununla da 
hannibalizm haqqında faktik nüfuzlu bir 
rəy əldə etmiş oluruq. 

Görürsünüz, sən demə, adamyeyən 
haqqında da predmetə uyğun, elmi 
mötəbərlik çərçivəsində söhbət açmaq 
olar. Overton Pəncərəsi artıq yerindən 
tərpəndi. Artıq mövqelər gözdən keçi-
rilir. Bununla da cəmiyyətin barışmaz 
mənfi yanaşmasından daha müsbət 
münasibət müstəvisinə keçid təmin olu-
nur. 

Yalançı elmi müzakirə ilə eyni vaxtda 
mütləq hansısa “Radikal Hanniballar 
Cəmiyyəti” yaranmalıdır. Bu cəmiyyət 
yalnız internetdə təmsil olunsa belə, la-
zımi KİV mütləq onların fərqinə varıb, 
istinad edəcək.

Birincisi, bu ifadə azadlığının daha bir 
faktıdır. İkincisi, xüsusi növ bu cür sar-
sıdıcı ünsürlər radikal hürkü görüntüsü 
yaratmaq üçün lazımdır. Onlar “pis han-
niballar” olacaq və digər hürkü mən-
bəyinə- “onlar kimi olmayanları odda 
yandırmağa çağıran faşistlərə” qarşı 
qoyulacaq. Hürkü müqəvvaları haqqın-
da daha sonra danışacağıq. Başlanğıc 
üçün insan əti yemək barəsində Brita-
niya alimlərinin və digər təbiətli radikal 
ünsürlərin nə düşündüyünü dərc etmək 
yetərli olardı. 

Overton Pəncərəsinin ilk addımının nə-
ticəsi: qəbuledilməz mövzu dövriyyə-
dədir, tabu toxunulmazlığını itirib, prob-
lemə birmənalı yanaşma mütləqliyi ara-
dan qalxıb- “bozun çalarları” yaradılıb. 
Niyə də yox?!

Növbəti addımda Pəncərə daha irəli 

hərəkət edir və hannibalizm mövzu-
su radikallıq sahəsindən mümkünat 
sahəsinə keçid alır. Xoş gəlmisiniz! Bu 
mərhələdə “alimlərə” istinad etməkdə 
davam edirik. Axı bilikdən üz döndər-
mək olmaz. Hannibalizm haqqında da-
nışmaqdan imtina edən istənilən şəxs 
nadan və mövhumatçı kimi möhürlən-
məlidir. 

Nadanlığı qınayarkən, hannibalizmə 
mütləq nəcib bir ad fikirləşmək lazım-
dır ki, hansısa faşistlər müxalif fikirlilərə 
“hannibal” adını verməyə cəsarət etmə-
sinlər.

Diqqət! Evfemizmin yaradılması- vacib 
məqamdır. Ağlasığmaz ideyanın qanu-
niləşdirilməsi üçün onun əsil adı dəyiş-
dirilməlidir.

Hannibalizm daha yoxdur. İndi bu, 
məsələn, antropofagiya adlanır. Amma 
bu termin də yaxında yenisi ilə əvəz olu-
nacaq, şübhəsiz, təhqiredici olmaması 
şərti ilə. Məsələn, petuxluğun homosek-
suallıq adlanması kimi!

Yeni adların icad olunmasının məqsədi- 
problemin məğzini təyinatından yayın-
dırmaq, sözün formasını məzmunundan 
ayırmaq, ideoloji rəqibləri dildən məh-
rum etməkdir. Hannibalizm öncə antro-
pofagiya, sonra antropofiliyaya çevrilir, 
cinayətkarın soyadını və pasportunu 
dəyişməsi tək.

 Ad oyunlarına paralel olaraq dayaq 
presedenti də yaradılır. O, tarixi, mifolo-
ji, müasir və ya sadəcə qondarma ola 
bilər, əsası- legitimləşdirilmiş olsun. O, 
antropofiliyanın prinsipcə qanuniləşə 
biləcəyinin “sübut”u kimi ya tapılmalı və 
ya  da uydurulmalıdır. 

 Susuzluqdan ölən uşaqlarını öz qanı ilə 
doyuzduran fədakar ana haqqında əf-

“Overton pəncərəsi”  Pozğunluq cəmiyyətə necə yeridilir?
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sanə yadınızdamı?)) Necədir sizinçün?! 
Bəs hər kəsi dalbadal yeyən antik tan-
rılar haqqında hekayələr necə? Qeyd 
edək ki, Romada bu, ümumən normal 
sayılırdı...

 Və bunun dalıyca hay-küy, qondarma 
şüvənlik başlayır: “Sizə nisbətən xristi-
anların xüsusilə antropofiliya ilə araları 
yaxşıdır. Onlar elə indi də ritual olaraq 
allahlarının qanını içir, ətini yeyirlər. Siz 
xristian kilsəsini nədə günahlandırmırsı-
nız axı? Ümumiyyətlə, siz kimsiz axı?”

 Bu mərhələdə əsas məqsəd- adam 
yeməyi heç olmasa qismən cinayət təqi-
bindən azad etmək həzzinə nail olmaq-
dan ibarətdir. Heç olmasa bir dəfə, bir 
tarixi an. Belə də edirlər! Texnologiya öz 
effektini verir.

 Legitimləşdirilmiş presedent təqdim 
olunduqdan sonra, Overton Pəncərəsini 
mümkünat sahəsindən rasionallıq sahə-
sinə tərpətmək imkanı yaranır. 

Bu üçüncü mərhələdir. Bu mərhələdə 
bütöv problemin hissələrə bölünməsi ta-
mamlanır.

 “Adam yemək arzusu insanlan təbiətinə 
xasdır, genetikdir”.  “Bəzən həyatda qal-
maq üçün adam yemək labüddür, qaçıl-
maz hallar var, başa düşün!”. “Yeyilmək 
istəyən insanlar var”. “Yeyilmək istəyən 
insanı elə yeyərlər”. “Antropofilləri təhrik 
edirlər!”. Cəmiyyətə tədricən bunlar ye-
ridilir.

 “Qadağan olunmuş meyvə şirin olur”. 
“Azad insan nə yemək istədiyinə qərar 
vermək hüququna malikdir”. “İnformasi-
yanı gizlətməyin, qoy hər kəs antropofil 
və ya antropofob olduğuna qərar versin”. 
“Antropofiliyanın zərəri varmı? Onun qa-
çılmazlığı sübut olunmayıb”. Təbliğat öz 
bəhrəsini verir.

 İctimai şüurda problem üçün süni ola-
raq “döyüş meydanı” yaradılır. Kənar 
cinahlarda xüsusi olaraq meydana gəl-

miş radikal tərəfdarlar və radikal əley-
hdarlər yerləşdirilir. İndi isə dəqqət!! 
Real rəqibləri, yəni hanniballığın qanu-
niləşdirilməsinə qarşı olan əsl adamları 
adı çəkilən hürkü müqəvvaları ilə birgə 
radikal qənim qismində təqdim etməyə 
çalışırlar. Həmin müqəvvaların əsas rolu 
fəal psixopat obrazını- adamyeyənləri, 
yəhudiləri, kommunistləri, qaradərililə-
ri diri-diri yandırmağa çağıran aqressiv 
faşistlərin, antropofiliya qənimlərinin ob-
razını yaratmaqdır. Leqallaşmanın real 
əleyhdarları KİV-ə buraxılmır, amma 
yuxarıda sadalananların hamısının KİV-
də yer alması təmin edilir.

 Bu vəziyyətdə, “yazıq” antropofillər 
sanki hürkü müqəvvaları arasında qalır, 
“məntiqi” təmsil edərək, “sağlam düşün-
cə və insanlıq” pafosu ilə “bütün növ fa-
şistləri” qınayırlar. Bu mərhələdə “alim-
lər” və jurnalistlər tv və mediadan sizə 
insanların tarix boyunca zaman-zaman 
bir-birlərini yeməsini sübut edirlər və bu-
nun normal olmasına işarə vururlar. 

 Artıq işin çoxu görülüb! İndi antropofi-
liya mövzusunu rasionallıq müstəvisin-
dən popyularlıq kateqoriyasına keçirmək 
olar. Overton Pəncərəsi daha da irəlilə-
yir. Hannibalizm mövzusunu popyular-
laşdırmaq üçün onu tarixi və mifoloji 
şəxsiyyətlərlə, mümkün olduqda hətta 
müasir media üzlərlə uyğunlaşdırır və 
pop-kontentdə saxlayırlar. Antropofili-
ya xəbər buraxılışlarına və tok-şoulara 
kütləvi şəkildə daxil edilir. Adamyemək 
geniş kino-auditoriyalarda, mahnı mətn-
lərində, videokliplərdə yer alır. Təbliğatın 
bir üsulu “Ətrafına bax!” adlanır.

 “Siz bilmirdiz ki, filan məşhur bəstəkar- 
belədir?.. antropofildir”. “Hamının tanıdı-
ğı filan polşa ssenaristi isə ömrü boyu 
antropofil olub, hətta buna görə təqibə 
məruz qalıb”. “Görün onların neçəsini 
dəlixanaya salıblar! Neçə milyonu rep-
ressiyaya uğrayıb, vətəndaşlıqdan məh-

rum edilib!.. Bu arada, Ledi Qaqanın 
“Eat me, baby” klipini bəyəndizmi?” Artıq 
cəmiyyətdə söz-söhbətlər baş alıb gedir. 
Moda yaranır.

 Bu mərhələdə mövzunu TOP sıraya 
çıxardırlar və o kütləvi mediada, şou-biz-
nesdə, siyasətdə öz-özünə çoxalır. Buz 
tərpəndi! Proses gedir!

 Digər effektiv üsul: problemin məğzi 
informasiyanın yayıcıları (jurnalistlər, 
teleaparıcılar, ictimai şəxslər və s.) sə-
viyyəsində saxlanılır, mütəxəssisləri qat-
madan.

 Sonra mövzü cansıxıcı, müzakirəolun-
maz hal aldığı məqamda xüsusi olaraq 
seçilmiş mütəxəssis ortaya çıxır. Öz 
adamları deyir: “Cənablar, əslində hər 
şey tamamilə başqa cürdür! Və filan cür 
etmək lazımdır”. Və bu zaman mövzuya 
“Pəncərə”nin hərəkəti ilə təyin olunan 
müəyyən bir tendensioz cərəyan daxil 
olur. 

Leqallaşdırma tərəfdarlarına haqq qa-
zandırmaq üçün cinayətkarların cinayət 
ilə uyğun gəlməyən, yaxşı tərəflərini 
göstərir, onlara müsbət obraz yaradıb, 
insaniləşdirirlər.

 “O axı yaradıcı adamıdır. Nə olsun ki 
arvadını yeyib?”. “Sənətkara hər şey ha-
laldı!”. “Onlar qurbanlarını həqiqətən də 
sevirlər. Pişik balasını çox istədiyindən 
yeyər!”. “Antropofillərin İQ-si yüksək olur, 
digər məsələlərdə onlar ciddi əxlaqa ri-
ayət edirlər”. “Qanda ən güclü vitamin 
tapılıb!”. “Antropofillər özləri qurbandır, 
onları həyat məcbur edir”. “Onları belə 
tərbiyə ediblər” və s. Bü cür oyunbazlıq 
populyar tok-şouların duzudur. Xalq be-
yin yuyulmasına məruz qoyulur. 

 Və davam edir. Baş alıb gedir: “Sizə fa-
ciəvi sevgi hekayəsi danışacağıq! Oğlan 
onu yemək istəyirdi! Qız da yeyilmək 
istəyirdi! Biz kimik ki, onları mühakimə 
edək! Bəlkə bu- sevgidir! Siz kimsiniz ki, 

sevginin önündə durasınız?!”.

 Burada güc sahibi artıq siz deyilsiniz, 
ONLARdır!

 Mövzunun populyarlıq kateqoriyasın-
dan aktual siyasət sahəsinə keçirmək 
imkanı yetişdiyi zaman Overton Pən-
cərəsinin beşinci mərhələsinə qədəm 
qoyulur. Hüquqi baza hazırlanmağa 
başlanılır. Hakim lobbi qrupları kölgədən 
çıxır və möhkəmlənirlər. Hannibalizmin 
leqallaşması tərəfdarlarının yüksək faizi-
ni guya təsdiq edən sosioloji sorğu nə-
ticələri çap olunur. Media onlara işləyir.

 Siyasətçilər bu mövzunun qanunla təs-
diqlənməsi haqqında ictimai bəyanatlar-
la çıxış etməyə cəhd edir. İctimai şüura 
yeni doqma yeridilir: “Adam yeməyin 
qadağan olunması qadağandır”. Vəssa-
lam! Qurtardı getdi.

 Bu liberalizmin dəst-xəttidir- tabuya qa-
dağa qoyan tolerantlıq, cəmiyyət üçün 
məhvedici olan yayınlar təbliğ edilir, in-
san şüuruna yeridilir.

 Pəncərənin inkişafının son etapı yerinə 
yetirilib- “populyar” kateqoriyasından 
“aktual siyasət”ə keçid zamanı cəmiyyət 
artıq yola gətirilib. Düzdür, cəmiyyətin ən 
diri hissəsi hələ də yaxın zamana qədər 
ağılasığmaz sayılanın qanunla təsdiqinə 
qarşı çıxır. Amma bütövlükdə cəmiyyət 
artıq yola gəlib, həlimləşib, öz məğlubiy-
yətini qəbul edib.

 Qanunlar qəbul edilib, insan yaşamının 
normaları dəyişdirilib (dağıdılıb). Son-
radan bu mövzunun sədaları qaçılmaz 
olaraq məktəblərə, uşaq baxçalarına yol 
açacaq. Demək olar ki, gələcək nəslin 
yaşamağa ümumiyyətlə şansı qalma-
yacaq. Pedarastiyanın (indi onlar özlə-
rinin gey adlandırılmasını tələb edirlər) 
leqallaşdırılması da belə oldu. İndi isə 
gözümüzün qabağında Avropa insest və 
uşaq evtanaziyasını leqallaşdırır. Görə-
cəyimiz günlər qabaqdadır.

Maarif Nazirliyi 2015-ci ilin 
sentyabrından müəllimlərin maaşlarının 
artacağını bildirir, bunun nəyin hesabına 
olacağını bi məqalədən öyrənəcəksiniz. 
Hazırda açıq məktəblərdə müəllimlərin 
sayı, təxminən 65 000-dən çoxdur. 
Onların orta əmək haqları 344 laridir. 
Maarif nazirliyinin qərarı ilə yeni tədris 
ilindən bu məbləğ 100 lariyə qədər 
artacaq. Müəllimlərin sayı isə 60 
minə qədər, yəni beş min azalacaq... 
“Ümumitəhsil alyansı”nın həmsədri 
Mariam Raminaşvilinin dediyinə görə, 
təxminən 5000 müəllim işsiz qacaq. 
“Direktorun göstərişi ilə valideyn 
tərəfindən müəllim əleyhinə yazılan 
ərizələr regionlarda da, Tbilisidə də 
qeydə alınmışdır. Belə hadisə Tbilisidə, 
Qldani rayonundakı 71-ci açıq məktəbdə 
baş vermişdi. Məktəblərdə direktorlar 
tərəfindən müəllimlərlə yeni tədris 
ilində əmək müqaviləsinin kəsilməsi ilə 
əlaqədar göstərişlər verilməsi halları 
qeydə alınmışdır. Yeni dərs ili üçün 
maaş büdcəsi 5 min öz kontingent 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şübhə 
var ki, Nazirlik bu fərqi tənzimləməyi 
məktəb direktorlarına tapşırmışdır, yəni 
məktəblərin müəlliflərini qabaqcadan 
müəyyənləşdirməyi onlara tapşırmışdır. 
Nazirlik müəllimlərin ştatlarını 5 000 
azaldır və buna görə tez-tez direktororlar 

valideynləri konkret müəllim əleyhinə 
şikayət ərizəsi yazdırırlar, bunun 
əsasında da müəllim işdən azad edilir”, 
- Mariam Raminaşvili dedi. 
“Gürcüstanın ümumitəhsil alyansı” 
diqqəti müəllimlərin bu iki sertifikat 
imtahanlarına hazırlıqla əlaqədar 
professional inkişaf mərkəzinin 
passivliyinə yönəldir və qeyd edir ki, 
imtahalar üçün hazırlıq treninqləri 
keçirilməyib, bu da dövlət tərəfindən 
düşünülmüş siyasətdir. “Kartuli sitğva” 
Mariam Raminaşvilidən yuxarıdakı 
məlumatı incələməyi xaiş etdi;
“Maarif Nazirliyi hökümət iclasında 60 
min 100 müəllimə hesablanmış sxem 
tədiq etdi, statistik məlumatlara görə, 
Gürcüstanda açıq məktəblərdə 65 
min müəllim işləyir, burada görünür ki, 
Nazirlik müqaviləyə son qoymaqla çox 
müəllimi işsiz qoymağı qərara alıb. 5000 
müəllimin dövlət büdcəsində hesaba 
alınmaması təsəvvüredilməzdir.
Bundan başqa, rayonlardan məlumat 
gəldi ki, fevraldan məktəblər 
müəllimlər əleyhinə intizamcəzalarını 
sərtləşdirməyə başlayıblar, hər bir səhv 
üzündən intizam pozuntusu işi qaldırılır 
ki, bu da müəllimin şəxsi işinə dağ vurur. 
Faktdır ki, Qedani rayon məktəblərindən 
birinin direktoru(71-ci məktəb, direktor 
R.Supataşvili) valideyinə göstəriş verirdi 

ki, müəllimlərdən şikayət yazsınlar. 
Müəllimlə müqavilə bağlamaq məktəb 
direktorunun prioritetidir və pozuntu 
halında intizam qaydası işə düşməlidir, 
ancaq dediyim kimi, məktəb direktolarına 
intizam qaydasının fəallaşması üçün 
şifahi göstəriş verilib ki, müəllimləri şəxsi 
işlərinin elə hazırlasınlar ki, müqavilənin 
toxunulmazlığına səbəb olsun. 
Bir məsələyə də diqqət yetirmək 
lazımdır: “müəllimin işə başlaması, 
professional inkişafı və irəliləyişi 
sxemi”nin keçiçi nizamnamələri 
müəllimlərlə müqavilə bağlamağı 
avqustda, sxemdə olan mövqelərin 
nəzərdə tutulması ilə nəzərə alır, başqa 
sözlə desək, yeni əmək kodeksinə 
görə, əgər üç il ərzində məmurun 
hüquq-vəzifəsi dəyişməyibsə,onunla 
bağlanan müqavilə avtomatik olaraq, 
müddətsizdir, ancaq müəllim üçün 
əmək kodeksində nəzərdə tutulmuş 
bu xeyirxahlıq yalanı 2018-ci idən 
fəaliyyətə başlayacaq”.
“Kartuli sitğva” Maarif Nazirliyi ilə əlaqə 
bağladı və elektron poçtu ilə iki sual 
göndərdi: 
 “1. 2015-ci ilin sentyabrından 
müəllimlərin maaş büdcəsində 5 min 
müəllimin nəzərdə tutulmasını təsdiq 
edirsinizmi?
2. 71 –ci açıq məktəbdə yaranmış 

vəziyyət barədə məlumatınız varmı?”
“Məlumat həqiqətə qəti surətdə uyğun 
deyil, ancaq əgər sizin dediyin faktlar 
baş veribsə, hər bir müəllimin Nazirliyə 
müraciət etməyə və müvafiq cavab 
almağa imkanı var.
5 000 müəllimin azlığına nəzərdə 
tutulmuş büdcəyə gəldikdə, tamamilə 
absurddur, əksinə, yeni tədris ilindən 
hər bir müəllimin baza maaşı 50 
lari artacağı, eləcə də başqa-başqa 
kateqoriyalı müəllimlərə əlavələr olacaq 
(əlavə məlumatı dövlət qərarınıın 
maliyyə hissəsindən almaq olar).
 71- ci məktəblə əlaqədar qəti surətdə 
deyə bilərik ki, həmin məktəbdən heç bir 
müəllim işdən azad edilməyib,”- Maarif 
Nazirliyi bildirir. 
Mən öz gözümlə o sənədi görmüşəm, 
aydınca yazılıb ki, 2015- ci ilin 1 
sentyabrından maaşlar 60.100 müəllimə 
nəzərdə tutulub, 65 000 müəllim varsa, 
gələn ilin büdcəsi isə 60 100 müəllimə 
hesablanıbsa, həm də heç bir müəllim 
işsiz qalmayacaq, o zaman mənim 
keçmiş riyaziyyat müəllimimin işdən 
azad olunmasını tələb edəcəyəm! 

Davit Qalaşvili.

Sentyabiin 5-də min müəllim işsiz qalacaq?! 
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Milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsi və 
vətəndaş inteqrasiyası.

2009 - 2014-cü illərdə dövlət idarələri 
Gürcüstan hökümətinin qanunu ilə təsdiq 
edilmiş əfv və vətəndaş inteqrasiyasının 
milli konsepsiyası ilə nəzərdə tutulmuş 
altı əsas istiqaməti həyata keçirirdilər-qa-
nunun aliliyi, təhsil  və dövlət dili, mediya, 
siyasi inteqrasiya və vətəndaş iştirakı, 
sosial və regional inteqrasiya, mədəniy-
yətin saxlanması. Bu proqramın həyata 
keçirilməsi nəticəsində müəyyən müs-
bət ənənələr nəzərə çarpır, ancaq milli 
azlıqların hüquqlarının qorunması və 
vətəndaş inteqrasiyası nöqteyi-nəzərdən 
ölkədə olan vəziyyət əsaslı dəyişikliyə 
möhtacdır.

Xalq müdafiəçisinin  2012-ci , 2013 -cü 
və başqa illər hesabatlarında milli az-
lıqların məktəbə qədər, ümumi və ali 
təhsil məsələləri ilə əlaqədar məsələlər 
dəfələrlə qeyd edilmişdir. Xüsusən, döv-
lət dilinin öyrənilməsinin əlçatan olması, 
mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi, qərar-
larqəbulunda iştirak etmək, ölkədə baş 
verən hadisələr barədə milli azlıqların 
məlumatlandırılması milli azlıqların ana 
dilində təhsil almasına şərait yaratmaq 
və s.

Qeyd edilən məsələlər Gürcüstan parla-
menti tərəfindən təsdiq edilmiş «Gürcüs-
tanın insan hüququları müdafiəsinin mil-
li strategiası (2014-2020 — ci illər üçün) 
və Gürcüstanın insan hüquqları müda-
fisənin dövlət praqramında (2014-2015-i 
illər) olduqca ümumi əhatə olumuşdu. Bu 
problemlərin həllini 2009-2014-cü illərdə 
həyata keçirilməsi fəaliyyət proqramı da 
nəzərdə tutulmurdu.

Əfv  və vətəndaş inteqrasiyanın milli 
konsepsiyasının həyata keçirilməsi mo-
nitorinqi 2010-1014-cu illərdə hər il xalq 
müdafiəcisi yanında milli azlıqlar soveti 
(sovetin fəaliyyəti Gürcüstanın BMT as-
sosiasiyası və ABŞ -ın inkişaf agentliyi 
(USAİD)-nin yardımı ilə həyata keçirilir. 
Xalq müdafiəcisi və xalq müdafiəcisi ya-
nında milli azlıqlar soveti rasizm əleyhinə 
Avropa komissiyasının qərarlarında əhə-
miyyətli yer tutur.

2010-cü u il iyunun  15-də rasizm  və əfv 
əleyhinə Avropa komisiyası (ECRİ) Gür-
cüstanda etnik azlıqla və ümumiyyətlə 
diskriminasiya ilə əlaqədar problemlər 
barədə hesabat dərc etmişdir. Bu, Gür-
cüstan haqqında növbəti üçüncü hesabat 
idi.

ECRİ-nin hesabatında milli azlıqların 
hüquq müdafiəsi və vətəndaş inteqra-
siyası sahəsində xalq müdafiəçisinin işi  
xüsusi qeyd edilmişdir.

Hesabatda dövlət üçün tövsiyyə paketi 
verilmişdir.

«Rasizm və irqi ayrı-seçkilik əleyhinə 
mübarizədə xalq müdafiəçisinin qovşaq 
rolunu nəzərə almaqla ECRİ Gürcüstan 
hakimiyyətinə bu institusiyanın tərəfini 
saxlamağı tövsiyyə edir. Xüsusilə etnik 
azlıqlar sovetinin məsləhətlərinə, onun-
la əməkdaşlığa və onun tövsiyyələrinə 
diqqətlə yanaşmağı məsləhət görür» 
(26-cı abzas).

Qeyd edilməlidir ki, 2014 və 2015 -ci ilin 
əvvəlində əfv və vətəndaş inteqrasiya-

sının milli konsepsiyasının yeni fəaliyyət 
planı barədə iş gedirdi. Olduqca əhəmiy-
yətlidir ki, əfv və vətəndaş inteqrasiyası 
2015-2020-ci illərin fəaliyyət planı mil-
li azlıqların  hüquqlarının müdafiəsi və 
vətəndaş inteqrasiyası sahəsində möv-
cud olan çətinliklərin aradan qaldırılması 
istiqamətlənmişdir. Eləcə də əhəmiyyət-
lidir ki, orada xalq müdafiəçisi yanında 
olan milli azlıqlar soveti və xalq müdafiə-
çisinin tövsiyyələri ifadə olunsun.

Gürcüstan 2005-ci ildə «milli azlıqların 
müdafiəsi haqqında Avropa konvesiya-
sı»nı ratifikasiya etdi. Həmin «konvensi-
ya»çox əhəmiyyətli nizamnaməni əhatə 
edir. Xüsusən, konvensiya əsasında : 
milli azlıqlara mənsub olan şəxslərin qa-
nun qarşısında bərabərliyi qeyd edilir və 
hər cür ayrı-seçkilik qadağan olunur; milli 
azlıqların dini, dil, adət-ənənə və mədəni 
irsinin müdafiəsi üçün lazımi şərait yara-
dılmalıdır; milli azlıqlar onların istəkləri 
əleyhinə assimilyasiyadan müdafiə olun-
malıdır; tərəflər tolerantlığı və mədəniy-
yətlər arası dialoqu qiymətləndirməli və 
hamı arasında qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı 
anlaşma və əməkdaşlıq üçün şərait ya-
ratmalıdır; milli azlıqlar üçün təhsil, me-
diya əlçatan olmalıdır. Konvensiyanın bu 
nizamnamələri və tələbləri xalq müdafiə-
çisinin və xalq müdafiəçisi yanında milli 
azlıqlarsoveti tərəfindən ötən illərdə iş-
lənmiş tövsiyyələrinin əhəmiyyətli hissə-
sinə əsaslanır. Xüsusilə, məktəbəqədər, 
orta və ali təhsil; dövlət dilinin öyrənilmə-
sinin əlçatan olmasının təmin edilməsi; 
qərarlar qəbulu prossesində iştirak et-
mək qoşulmaq; mədəniyyətin inkişaf et-
dirilməsi və öz varlığını  qoruyub  saxla-
maq; ölkədə baş verən hadisələr barədə 
milli azlıqlara məskunlaşmış regionların 
əhalisinin məlumatlandırılması; azsaylı 
milli azlıqların ana dilində təhsil alması-
na şərait yaratmaq məsələlərinə. Qeyd 
edilən tövsiyyələrin bu və başqa hissələri 
barədə çərçivə konvensiyasını qəbul et-
məklə Gürcüstan müəyyən hüquqi öhdə-
liklər qəbul edir və onları nəzərə almaq 
əhəmiyyətlidir.

Milli azlıqların qərarlar qəbul edilməsi 
prosesində və  ölkədə  baş verən ha-
disələrdə iştirakı.

Qərarlar qəbulu prosesində milli az-
lıqların iştirak etməsini müəyyən edən 
faktorlardan biri ölkədə baş verən bütün 
ümumi prosesdə milli azlıqların mükəm-
məl iştirakına imkan yaratmaq və ümumi 
vəzifələrdə onaların nümayəndəliyinə 
şərait yaratmaqdır.

Alqışa layiqdir ki, Gürcüstan parlamen-
tində komitə  sədrlərinin müavinləri sə-
viyyəsində milli azlıqların nümayindələri 
təmsil olurdular.

Milli azlıqların kompakt məskunlaşdıqları 
regionlarda milli azlıqlar munisipalitetin 
qamqebelisi, qamqebeli müavini, sakre-
bulo sədri, sakrebulo sədrinin müavini 
və başqa aparıcı vəzifələrdə çalışırdılar. 
Bu baxtımdan  Tbilisidə vəziyyət fərq-
lidir. Tbilisi tarixən və indi də çoxmillətli 
şəhərdir. (20012-ci il siyahıya alınmasını 
göstəricisinə görə, əhalinin təxminən 15 
faizi milli azlığın nümayindəsidir). Ancaq 
təəssüf ki, onlar şəhərin idarə sisteminə 
qoşulmayıblar.

Tbilisinin hazırda sakrebulosunda, eləcə 

də, son bir neçə sakrebulo çağırışında, 
şəhər meriyasının heç bir şəhər xidməti-
nin başcısı, müavini, rayon qamqebelisi, 
qamqebeli müavini milli azlıq nümayən-
dəsi olmayıb.

Milli azlıqların müdafiəsi və vətəndaş in-
teqrasiyası məsələsində maarif sistemi.

Maarif sistemində erməni və Azərbaycan 
dillərində kvalifikasiyalı tərcümə edil-
miş dərsliklər , ikinci dil kimi gürcü dili-
nin tədirisi, ikidilli dərsliklərin effektliliyi 
və b.məsələlər yenə də problem olaraq 
qalır, hansılar ki, xalq müdafiəçisinin əv-
vəlki illər hesabatlarında da detalları ilə 
təsvir edilmişdi.

Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri

Milli azlıqlarla məskunlaşmış regionlar-
da, xüsusilə Kvemo Kartlidə yaşayan 
əhalinin bir hissəsində uşaqları gürcü 
məktəbinə qoymağa maraq var.  Təhsil 
və Elm nazirliyi tərəfindən 2009-2014-cü 
illərdə bu istiqamətdə müəyyən addımlar 
atıldı. Aşağı Kartli və Samtsxe-Cavaxeti-
nin bir neçə məktəb və uşaq bağçasında 
pilot proqramlar həyata keçirildi. Məktə-
bəqədər tərbiyə müəssisələri üçün xüsu-
si dərslik- «Etnik azlıq nümayindələrinin 
məktəbəqədər yaşlı uşaqları üçün gürcü 
dili» yaradıldı.

Təhsil prosesini asanlaşdırmaq və komu-
nikasiya səviyyəsində gürcü dilini öyrən-
mək məqsədi ilə valideyinlərin istəyi var 
ki, uşaqları məktəbəqədər tərbiyə müəs-
sisələrinə qoysunlar, harda ki, elementar 
səviyyədə olsa da gürcü dilini öyrənəcək-
lər. Kvemo Kartli və Samtexe-Cavaxe-
ti regionlarında məktəbəqədər tərbiyə 
müəssislələrinə böyük tələbat olmasına 
baxmayaraq, onların sayı azdır.

Müəllim hazırlığı məsələsi.

Milli azlıqlarln dilində təhsil aparılan mək-
təblərdə kadr çatışmamazlığı daha kəs-
kin problem kimi dayanır. Kəndlərdə bir 
tərəfdən müəllimlərin sayı azalır, digər 
tərəfdən cavanlarda müəllimlik peşəsinə 
maraq azalır. Problemi o da  ağırlaşdırır 
ki, gürcü universitetlərində ümumtəhsil 
proqramı yoxdur ki, onun çərçivəsində 
milli azlıqların məktəbləri üçün başqa-
başqa fənnlər üzrə mütəxəssis hazırla-
na. Mövcud ənənə davam etdiyi halda 
yaxın illərdə milli azlıqların məktəblərinin 
böyük hissəsi kadr çatışmamazlığına 
görə bağlanmaq təhlükəsi qarşısında da-
yana bilər.

Əlçatmaz ali təhsil.

Gürcüstanın ali təhsil müəssisələrin-
də «bir plus dörd  sistemi» ilə milli azlıq 
abituriyentlərinin qəbulu müvəffəqiyyət-
lə davam edir. Bu sistemlə milli azlıqla-
rın yüzlərlə nümayindəsinə Gürcüstanın 
müxtəlif universitetlərində təhsillərini 
davam etdirmək imkanı verilmişdir. An-
caq təhsil prosesində özünü göstərən 
çağırışlar var. Xüsusən, bu proqramın 
effektliliyini artırmaq üçün əhəmiyyətlidir 
ki, tədris prosesi  ilə paralel olaraq mədə-
niyyətlər və etnoslar arası dialoqa yardım 
edən müxtəlif proqramlar da olsun ki, 
həm azlıq, həm də çoxluq nümayindələri 
çoxmillətli mühitdə qarşılıqlı əlaqəyə və 
oxumağa hazır olsunlar.

Ali təhsil baxımından osetin  dilli imta-
han testi ilə imtahan vermək məsələsi 
də problem olaraq qalmaqdadır. Qanun 
normasının olmasına və osetin əhalisinin 
tələbinə baxmayaraq,  bu günə qədər ali 

məktəbdlərə qəbul  olmaq istəyən ose-
tinlər üçün (ermənilər və azərbaycanlılar 
üçün)» bir plus dördü sistemi»ndən fay-
dalanmağa imkan yoxdur. Bu imkan on-
lara 2015-2016-ci ildən veriləcək. Bu qa-
nun normasının yerinə yetirilməməsinə 
səbəb olaraq milli imtahan mərkəzinin 
nümayindəliyi tərəfindən imtahan testlə-
rinin osetin dilinə tərcüməsi ilə əlaqədar 
çətinlik göstərilir.

Xalq müdafiəcisi ofisinin və osetin icma-
sının  tələbinə baxmayaraq, 2015-ci ildə 
ümumi milli imtahanlarda, ümumi baca-
rıqdan yalnız bir imtahan vermək imkanı 
osetin dilli abituriyentlərə verilməyəcək. 
Milli imtahan mərkəzinin nümayindələri 
başqa alternativ modelin adını çəksələr 
də, osetin dilli abituriyentlər üçün hələlik 
bu model təqdim edilməyib.

Azsaylı etnoslar üçün məktəblərdə ana 
dilində təhsil.

İllər boyunca çox tələbələrə və dövlət 
idarələri tərəfindən xalq müdafiəcisi ya-
nında milli azlıqlar sovetinə verilən çoxlu 
vədlərə baxmayaraq, azsaylı millətlərin 
kompakt yaşadıqları  kəndlərin və şəhər-
lərin məktəblərində onların ana dilində 
təhsil məsələsi yoluna qoyulmur. Qeyd 
edilən problem qarşısında kistlər, Dağıs-
tan, kürt, assuri, osetin və udin icmaları 
dururlar.

Azsaylı millətlər üçün ana dilində təhsil 
almaq imkanı təhsildən başqa milli in-
dentifikasiyanın saxlanılması cəhətdən 
də əhəmiyyət kəsb edir.

Təhsil və Elm nazirliyinin verdiyi mə-
lumata görə, nazirlik altproqram «Dil 
təhsili-keyfiyyətli təhsil»-də dəyişikllik 
layihəsi hazırlayıb, onun əsasında «Gür-
cüdilli ümumtəhsil idarələri üçün azsaylı 
milli azlıqların ana dillərinin (ostein, idun , 
avar və b.) standartı və fənn proqramları» 
hazırlanmasıdır. Nazirliyin nümayində-
sinin məlumatına görə, 2015-ci ildən bu 
proqram bir neçə məktəbdə həyata ke-
çiriləcəkdir.

Milli azlıqların mədəni varlığı.

Vətəndaş inteqrasiyası layihəsində milli 
azlıqların mədəni irsinin müdafiə edilmə-
si ilə yanaşı, eləcə də mədəniyyət sahə-
sində vətəndaş inteqrsasiyasına  oriyen-
tasiyalı praqramların həyata keçirilməsi 
olduqca  əhəmiyyətlidir. Gürcüstan Kons-
titusiyasının 34 maddəsinin birinci bən-
dinə əsasən:

 “Dövlət mədəniyyətin inkişafına, mədə-
ni həyatda vətəndaşların qeyri-məhdud 
iştirakına, mədəni varlığın üzə çıxarıl-
masına və zənginləşdirilməsinə, milli və 
ümumbəşəri dəyərlərin etirafına və bey-
nəlxalqmədəni əlaqələrin dərinləşdiril-
məsinə şərait yaradır”.

Eləcə də, Konstitusiyanın 38 maddəsi ilə 
vətəndaşların milli, etnik, dini və dil mən-
subiyyətinə baxmayaraq, onların sosial, 
iqtisadi, mədəni və siyasi həyatda bəra-
bərliyi təyin olunmuşdur. Vətəndaşların 
heç bir ayrıseçkiliyə məruz qalmadan və 
müdaxilə edilmədən öz mədəniyyətlərini 
inkişaf etdirməyə hüququ var.

Qeyd edilən hüquq beynəlxalq hüquq 
normaları ilə xüsusən, «Milli azlıqların 
müdafiəsi haqqında Avropa çərçivə kon-
vensiyası»nın 5-ci maddəsi isə təsbit 
edilmişdir:

«Tərəflər milli azlıqlar məxsus olan şəxs-
lərin mədəniyyətinin mühafizə və inki-

(2014 il üzrə hesabatın çıxarışı)
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şaf etdirilməsi, onların varlığının əsas 
elementlərinin, xüsusən, dininin, dilinin, 
ənənələtinin və mədəni irslərinin müda-
fiə üçün lazımi şərait yaratmağı öhdələ-
rinə götürürlər».

Həmin maddənin ikinci bəndi üzrə:

«Tərəflər elə siyasət və praktika həyata 
keçirməkdən çəkinməlidirlər, hansılar 
ki, milli azlıqlara məxsus olan şəxslərin 
onların istəyi əleyhinə  assimilyasiyasını 
qarşıya məqsəd qoyur  və şəxsləri belə 
assimilyasiya məqsədli hər cür hərəkət-
dən müdafiə etməlidir».

Həmin konvensiyanın 15-ci maddəsi 
dövlətə həvalə edir ki, «milli azlığa mən-
sub şəxslərin mədəni, sosial və iqtisadi 
həyatda iştirakı üçün lazımi şəraiti yarat-
sın».

Beləliklə, dövlətə həvalə olunur ki, milli 
azlıqların necə ki, öz varlıqlarınının mü-
hafizə edilməsini və mədəni həyatda 
bərabər iştirakını təmin etsin, eləcə də, 
assimilyasiyadan onları müdafiə etsin.

Bu baxımdan Tbilisinin erməni və Azər-
baycan teatrları xüsusi funksiya daşıyı-
cılarıdır. Ancaq onların fəaliyyəti praktik 
olaraq ləngiyir. Hər iki teatrıın binası qəza 
vəziyyətindədir və buna görə tamaşaçı-
lar praktik olaraq tamaşalara getmirlər. 
Qeyd edilməlidir ki, bu teatrlar Cənubi 
Qafqazdan qədim teatrlardandır.

Xalq müdafiəçisinin 2013-cü il hesaba-
tında bu  problem öz əksini tapmışdı və 
bu teatrların reabilitasiyası məqsədi ilə 
Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi na-
zırliyinə tövsiyyə verilmişdi. 2015-ci il 
fevralın 17-də parlamentin insan hüquq-
larının müdafiəsi və vətəndaş inteqrası-
yası komitəsində xalq müdafiəçisinin töv-
siyyələrinin barəsində keçirilən dinləmə 
zamanı Gürcüstanın Mədəniyyət və Abi-
dələrin müdafiəsi nazirinin müavin cənab 
Qiorqi Bakradze bildirdi ki, «2 aya layihə 
işi və tədqiqatların qərarları olacaq və 
2015-ci ildə hər iki teatr binasının möh-
kəmləndirilməsi və rabilitasiya işləri üçün 
təxminən bir milyon lari nəzərdə tutulub» 
Ümid edirik ki, nazirliyin bildirişinə mü-
vafiq olaraq, 2015 -ci ildən bu teatrların 
reabiliasiyasına başlanacaq…

Xalq müdafiəçisinin 213-cü il hesabatın-
da Tbilisinin Qiorqi Çitaya adına etnoqra-
fik muzeyi «Osetin evi»nin bərpa edilmə-
si və fəaliyyətə başlanması ilə əlaqədar 
tövsiyyə də öz əksini tapmışdı. Bu barə-
də yuxarıda qeyd olunan dinləmə zamanı 
cənab Qiorqi Bakradze dedi ki, «Osetin 
evi»nin reabilitasiya məsələsi Cənubi 
Osetiya administrasiyası ilə (D.Sanako-
evlə) əməkdaşlıqla 2015-ci ildə qurtara-
caqdır.

Milli azlıqların kompakt məskunlaşdıqları 
regionlarda mediya və məlumat əlçatan-
lığı.

2014-cü ildə də, əvvəlki illərdə olduğu 
kimi milli azlıqların kompakt məskunlaş-
dıqları regionların əhalisinə ölkədə baş 
verən hadisələr haqqında məlumat ver-
mək məsələsi böyük çağırış olaraq qal-
malıdır. 2014 -cü ildə Gürcüstanın ictimai 
televiziyası osetin, abxaz, rus, erməni və 
Azərbaycan dillərində ənənəvi xəbərlər 
verilişi hazırlayırdı. Bu, müsbət hal kimi 
qiymətləndirilməlidir. Ancaq müasir şəra-
itdə 10-15 dəqiqəlik veriliş kifayət deyil. 
Milli azlıqların məlumatlandırılması üçün 
«Gürcüstan» və «Vraston» qəzetlərinin 
gücləndirilməsi və moderinləşdirilməsi 
əhəmiyyətlidir.

Tövsiyyələr:

Gürcüstan hökümətinə:

Milli azlıqların  kompakt məskunlaşdığı 
regionlarda əhalini tam qiymətli məlu-
matlandırmaq məqsədi ilə xüsusi dövlət 
proqramları həyata keçirilsin.

Gürcüstan hökümətinə və Mədəniyyət və 
Abidlərin Müdafiəsi nazirliyinə:

Tbilisinin Petros Adamyan adına ermə-
ni və Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
teatrlarının binalarının reabilitasiyaları 
üçün maddi resurslar ayrılsın.

Təhsil və Elm nazirliyinə:

Hansı munisipalitet mərkəzlərinə və 
kəndlərdə müvafiq tələbə varsa, məktə-
bəqədər tərbiyə müəssisələri yaratmağa 
yardım edilsin

Gürcüstanın ümumtəhsil sistemi çərçivə-
sində milli azlıqların dillərində təhsil olan 
məktəblər üçün müəllimlərin yenidən ha-
zırlanması sisteminin yaradılması yardım 
edilsin.

«Ali təhsil haqqında» Gürcüstan qanu-
nuna müvafiq olaraq 2016-cı ildən osetin 
dilli abituriyentlərə ümumi milli imtahan-
larda yalnız bir imtahan vermək imkanı 
verilsin, ya da onlar üçün başqa alterna-
tiv model tapılsın.

«Bir plus dörd»sistemli fakultələrdə və 
kurslarda oxuyan tələbələr üçün təhsil 
prosesi ilə paralel olaraq mədəniyyətlər 
arası və etnoslar arası dialoqa yardım 
edən intensiv ümumtəhsil proqramları 
həyata keçirilsin.

Azsaylı milli azlıqlar, tələbat olduğu hal-
da, məktəb təhsili çərçivəsində ana dilini 
öyrənmək imkanı ilə təmin edilsinlər.

Fikir, vicdan və din azadlığı 

Din azadlığı Gürcüstan Konstitusiyası və 
başqa beynəlxalq hüquqi aktlarla müda-
fiə olunur.

Fikir, vicdan və din azadlığı inter alia 
-dan, azadlıqdan, insanın dini əqidəsinin 
olmasından, yaxud olmamasından və din 
tərəfdarı olmasından, yaxud olmamasın-
dan ibarətdir.

Gürcüstan Konstitusiyasının 19-cu mad-
dəsi ilə müdafiə olunan sahə həm insa-
nın daxili dini dünyabaxışı əqidəsindən 
(daxili azlıqdan), həm də dini və dünya-
baxışı inamını üzə çıxarmaq azalığından 
(xarici azadlıqdan) ibarətdir. Qeyd edilən 
maddə ilə müdafiə olunan hüquqular hər 
bir şəxsə və Qeyri-Gürcüstan vətəndaş-
larına da şamil edilir. Şəxs din azadlı-
ğından həm individual, həm də kollektiv 
yararlana bilər.

İnam və əqidə azadlığı dövlət qarşısında 
həm neqativ, həm də pozitiv öhdəlik qo-
yur. Dövlət yalnız din azadlığından yarar-
lanmağa müdaxilə etməyə borclu deyil, 
həm də bu hüquqdan effektli istifadəyə 
yardım etməyə borcludur.

Gürcüstan Konstitusiyasının 19-cu mad-
dəsi həmin ilə müdafiə olunan sahəyə 
müdaxilə etməyi,- əgər ondan istifadə 
zamanı başqalarınən hüququları pozu-
larsa,- yolverilən hesab edir. 

Dövlətin verilən nizamnamə ilə din azad-
lığından istifadəyə məhdudiyyət qoyma-
ğa hüququ olmasına baxmayaraq , hər 
bir belə məhdudiyyət zamanı konkret 
halda bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən 
hüquq və maraqları müqayisə etməlidir. 
Belə müqayisə əsasında dövlət konkret 
şəraitdə hansı tərəfin hüquq və maraqla-
rının daha çox müdafiəyə layiq olduğunu 
müəyyən etməlidir.

2014-cü ildə azadlığın müdafiəsi və to-
lerant mühitin inkişafı sahəsində illər bo-
yunca mövcud olan və həllini gözləyən 
problem məsələlərlə birlikdə bir neçə 
əhəmiyyətli yenilik də var idi. 

2014-cü ilə dövlər Gürcüstanın insan 
hüquqularının müdafiəsi strategiyasını 
və fəaliyyət planını qəbul etdi, hansının ki 
başqalarından biri inam və əqidə azalığı 
və dini azlıqların hüquqlarının qorunması 
sahəsində keçirilməsi tədbirlərə azadlığı 
və dini azlıqların hüquqularının qorunma-
sı sahəsində keçiriləsi tədbirlərə aiddir.

Hesabat dövründə SSİP Dini Məsələlər 
üzrə Dövlət Agentliyi yaradıldı, ikinci 
tərəfdən isə, keçmişdə dəyiş ziyanın 
ödənməsi üçün dörd dini birliyə maliyyə 
ayrıldı.

Eyni zamanda, dini əlamətli zorakılıq və 
ona qarşı hüquq müdafiəçiləri tərəfindən 
qeyri-adektiv yanaşma məsələsi prob-
lem olaraq qaldı. Bununla, 2012-2013- cü 
illədə Gürcüstanın müsəlman əhalisinə 
qarşı həyata keçirilən hərəkətlərlə bağlı 
işlər barəsində istintaq qurtarmayıb.

Sovet dönəmində müsadirə edilmiş dini 
əmlakın restitusiya məsələsi, vergi bəra-
bərsizliyi, açıq məktəblərdə dini əlamət-
li ayrı-seçkilik mühitinin olması, ümumi 
sahənin əlçatanlığı və inklüzivlik və nifrət 
dilindən istifadə hələ də edilməyib.

İnsan hüquqları müdafiəsinin Dövlət pla-
nı (2014-2015-ci illər üçün).

İnsan hüququları müdafiəsinin vəziyyə-
tini yaxşılaşdırmaq və icraçı dövlət tərə-
findən həyata keçirilən siyasətin əsas 
istiqamətinin Gürcüstan parlamenti tərə-
findən təsdiq edilmiş Gürcüstan insan 
hüquqularının müdafiəsinin milli strate-
giyası ilə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə 
Gürcüstan höküməti Gürcüstanın insan 
hüquqlarının müdafiəsinin hökümət fəa-
liyyət planı işləyir və «Gürcüstanın insan 
hüquqlarının müdafiəsinin hökümət fəa-
liyyət planının idarələrarası koordinasiya 
soveti yaratdı.

Fəaliyyət planının 12-ci başlığı inam və 
əqidə azadlığı və dini azlıqların hüquq-
larının müdafisəi məsələlərinə verilir. 
Fəaliyyət planının qeyd edilən başlığının 
məqsədi dini əfvin bərqərar olması və 
dini əlamətli ayrı-seçkiliyin yolverilməzli-
ti, onun məsələlərini isə dini qruplar üçün 
ayrı-seçklikdən müdafiənin qanunverici 
qarantlarını yaratmaq; dini nifrət motivli 
cinayətin prevensiyası və effektli istintaq; 
ümumi fəaliyyətdə sekulazrizm prinsip-
lərinin təsdiqi; dini təşkilatlara dəyən zi-
yanın ödənmədi; maarif sistemində dini 
bərabərlik prinsiplərinin tətbiqi və düşün-
cənin yüksəldilməsidir.

Fəaliyyət planının bu hissəni yerinə yeti-
rilməsi indikatoru kimi, bir çox məsələlər-
də, Gürcüstanın xalq müdafiəçisinin he-
sabatları və qiymətləri göstərilir.

SSİP Dini məsələlər üzrə Dövlət agent-
liyi.

Gürcüstan höküməti 2013-cü il 29 noyabr 
305 N-li qərarı ilə dini birliklərlə əlaqədar 
ayrı-ayrı məsələlərlə öyrənən idarələ-
rarası komissiya yaratdı. Komissiyanın 
tərkibində başqa-başqa nazirliklərin nü-
mayəndələri təmsil olunurdular.

Komissiyanın nizamnaməsi ilə onun 
əsas məsələlərini dini-kult tikililərini 
inşa etməyi nizamlayan və dini birliklər-
lə əlaqədar başqa qanunların analizi və 
hazırlanması, dini birliklərin mülkiyyətinin 
öyrənilməsi və s.təşkil edirdi. 

Komissiya çərçivəsidə 2013-cü ilin 29 
noyabrında 2014-cü ilin 10 fevralına qə-
dər 5 iclas keçirildi və iki normativ akt la-
yihəsi hazırlandı:

“Gürcüstanda mövcud olan dini birliklərə 
sovet totalitar rejimi zamanı dəyən ziya-
nın bir hissəsinin ödənilməsi ilə əlaqədar 
bəzi tədbirlər həyata keçirilməsi qayda-
sının təsdiq olunması haqqında “ Gürcüs-
tan hökümətinin qərar layihəsi (2-14-cü 
il 27 yanvar);

“Hüquqi şəxsin -dini məsələlər üzrə döv-
lət agentliyinin yaradılması və nizam-
naməsinin təsdiq olunması haqqında” 
Gürcüstan hökümətinin qərar layihəsi 
(2014 -cü il 19 fevral).

SSİP Dini məsələlər üzrə Dövlət agent-
liyinin (sonra Dövlət agentliyi )nizam-
naməsinə uyğun olaraq, Gürcüstan hö-
küməti və Gürcüstanın Baş naziri üçün 
din sahəsində məlumat, tədqiqat, elmi- 
ümumitəhsilə tövsiyyə işləri həyata keçi-
rilir və onun səlahiyyətlərinə daxildir: din 
sahəsində olan vəziyyətin analizi, hüquqi 
aktların, layihələri və tövsiyyələrin hazır-
lanması, eləcə də kult tikililəri inşaatına 
tövsiyyələr hazırlanması, din sahəsində 
təhsillə əlaqədar tövsiyyələr hazırlanma-
sı, dini birliklər arasında konflikt yarandı-
ğı halda vasitəci rolu oynamaq, tolerant 
mühitin tərəfdarı olmaq və s. 

Dövlət agentliyinə dini birliklər tərəfin-
dən tənqidi münasibəti o mühit yaradır 
ki, onun yaradılması və səlahiyyətinin 
təyin edilməsi mərhələsində xalq müda-
fiəcisi yanında olan dinlər soveti və bu 
məsələlər haqqında işləyən QHT-lərin 
qoşulması təmin edilməmişdi. Bundan 
başqa, yaradılan orqan nümayəndəliyə 
əsaslanmırdı.

Avropakomissiyası rasizm və bağışlan-
mazlığa qarşı (ECRİ), Gürcüstan haqqın-
da 2010-cü il məruzəsində Gürcüstan 
hökümətinə yalnız rasizm əleyhinə mü-
barizə orqanı yaratmaq barədə tövsiyyə 
veirirdi. Həmin məruzədə xalq müdafiə-
çisi yanında olan dinlər sovetinin və to-
lerantlıq mərkəzinin dini bağışlanmazlığa 
yardım nöqteyi-nəzərindən nailiyyətləri 
xüsusi qeyd edilmişdir:

«2015 -ci ildə xalq müdafiəçisi yanında 
etnik azlıqlar və dinlər soveti yaradıldı,-
hansılar ki, əhəmiyyətli məsləhət funksi-
yasını yerinə yetirirlər... Xalq müdafiəçisi 
yanında tolerantlıq mərkəzi işləyir, hansı 
ki, vəziyyət monitorinqini həyata keçi-
ri və etnik, dini və başqa azlıqlara qarşı 
həyata keçirilən bağışlanmazlıq faktları 
ilə əlaqədar problemlərə cavab verir» « 
Rasizm və irqi ayrı-seçkiliyə hakimiyyə-
tinə bu institutun tərəfdarlığını yenə də 
davam etdirilməyi məsləhət görür». ECRİ 
Gürcüstan hakimiyyətinə dini azlıq nü-
mayindələri ilə, xüsusilə, xalq müdafiəci-
si yanında olan dinlər soveti ilə əməkdaş-
lıq çərçivəsində dialoqu daima etdirməyi 
tövsiyyə edir.

Dini birliklərə məbləğ ayırmaq məsələsi. 

Gürcüstan höküməti Gürcüstanın pro-
voslav kilsəsindən başqa əlavə dörd 
dini birlik üçün sovet dönəmində dəy-
miş maddi və mənəvi ziyanın ödənməsi 
haqqında 2014-cü il yanvarın 27-də qərar 
qəbul etdi. 

Ziyanın bir hissəsinin ödənilməsi yalnız 
2014-cü il yanvarın 27-nə qədər hüquqi 
şəxsi kimi qeydə alınmış islam, yəhudi, 
roma-katolik və erməni apostol inamlı 
dini birliklərə şamil edildi. 

Xalq müdafiəçisi yanında dinlər sovetinə 
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daxil olan dini birliklər üçün yalnız bu 
dörd konpensiyanın seçilməsi anlaşıl-
maz qaldı, bir halda ki, sovet ittifaqında 
başqa dini qruplar da (cühudlar, luterlər 
və başqa protestant denominasiyalar, 
krişniadlar və b.) izlənilirdi.

Dəymiş ziyanın təyin edilməsi qaydası da 
müyyən edilməmiş qaldı: “naməlumdur...
dəyən ziyanın miqdarı və ziyanın ödən-
məsi simvonik həyata keşiriləcək...döv-
lət büdcəsindən məbləğ ayrılması yolu 
ilə”(...)

Əgər dini inamlar bir neçə ümumi hüquqi 
şəxs tərəfindən təqdim olunursa, onların 
bir hüquqi şəxs kimi birləşməsi, koordi-
nasiya soveti yaratması tələb olunur ki, 
həmin dini birliyə məbləğ verilsin. 

Rəsmi dovlət və ictimayi xidmətlərdə dini 
neytralitet

Sekularizm prinsipi demokratik dövlətdə 
hər bir vətəndaşın hüququnun bərabər 
təmin edilməsinin əhəmiyyətli əsasların-
dan birini təşkil edir.Multietnik və mul-
ti-din olan Gürcüstanda tolerantlıq və 
sekularizm prinsipinin realizasiyası əhə-
miyyətli rol oyanyır.

Sekular rejimdə din siyasi funksiyadan 
müdafiə olunur. Sekular konstitualizmdə 
din siyasi-hüquqi qərarlar prosesində iş-
tirak etmir. Sekularizm prinsipi Gürcüstan 
Konstitusiyasından irəli gələn dəyərlər 
arasındadır. Bundan başqa, “Ümumi xid-
mət haqqında “ Gürcüstan qanununun 13 
–cü maddəsinin “3” bəndi ümumi xidmə-
tin əsas prinsiplərini təyin edir, xidmətin 
milli xasiyyəti, hansı ki, dini neytralitet 
prinsipini də nəzərdə tutur, - bura daxildir.

Gürcüstanın xalq müdafiəçisi aparatı 
hesabat dövründə insan hüquqlarının 
öyrənilməsi və monitorinq mərkəzinin 
ərazisini müzakirə etdi, hansı ki, 2014-
cü il oktyabrın 12-də 8 N-li cəzaçəkmə 
idarəsində Türkiyə vətəndaşının provos-
lav xristian kimi xaç suyuna çəkilməsi 
məsələsinə aid idi. Xalq müdafiəçisinin 
qiymətləndirməsinə görə, cəzaçəkmə 
departamentinin sosial idarəsini rəhbəri 
L.A.tərəfindən həyata keçirilən xaç suyu-
na çəkmə prosesində deyilən subyektiv 
fikirlər ümumi məmurun konstitusiya və 
başqa qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
ümumi məmurun ümumi xasiyyəti ilə ək-
siklik təşkil edir. 

Müsəlmanlar qarşısında duran problem-
lər. 

2014- cü ildə, qabaqkı illərdə olduği kimi 
müsəlman vətəndaşları bir hissəsinin 
hüquq pozuntusunun bir neçə faktı qey-
də alınmışdır. Təəssüf ki, bir sıra hallada 
istintaq aparılmış və 2012 -2013-cü illər-
də müsəlmanlara qarşı törədilən qanun 
pozuntularında iştirak edən şəxslər ca-
vabdehliyə verilməmişlər.

Kobuleti

2014 -cü il sentyabrın 10- da Kabuleti mu-
nisipalitetində, Lermatov küçəsi N 13-də 
yerləşən müsəlman uşaq pansionunun 
açılışlına yerli sakinlər etiraz etdilər. On-
lar pansionun girəcəyində donuz kəsdilər 
və onun başını pansionun qapısına vur-
dular. Etirazlar sonrakı günlərdə də kə-
silmədi. 2014 -cü il sentyabrın 15-16 -da 
onlar binaya gedən yolu yenidən bağla-
dılar və şagirdləri məktəbə buraxmadılar.

Kabuletidə, Rustaveli keçəsi N 33-də 
yerləşən 15 şagirdlik pansion bir neçə il-
dir fəaliyyət göstərir. Şagirdlərin sayının 
artdığına görə Lermontov küçəsi N13 -də 
yeni, 40 şagirdlik pansion açmaq nəzər-
də tutulmuşdur.

Pansionda yaşayan uşaqlar açıq məktəb-
lərdə təhsil alırlar. Pansionda isə onlara 
dərslərini hazırlamaqda və əlavə biliklər 
almaqda kömək edirlər. Gürcüstan qa-
nun vericiliyinə uyğun olaraq qeyd edilən 
pansionun açılışı və fəaliyyət göstərməsi, 
onun təyinatından və məzmunundan irəli 
gələrək, xüsusi icazə və ya lisenziya istə-
mir; eləcə də, ümumitəhsil idarə deyil və 
avtorizasiyaya və akreditasiyaya ehtiyacı 
yoxdur. 

Gürcüstanın xalq müdafiəcisinin öyrən-
məsi nəticələri və mediyada yayılan mə-
lumat üzrə 2014-cü il sentyabrın 10,15 
ə 16-da Lermantov küçəsi N 13-də yer-
ləşən müsəlman uşaq pansionu yanında 
keçirilən etiraz aksiyasında Gürcüstanın 
Daxili İşlər Nazirliyinin patrul-polis əmək-
daşlarıda olublar.

Yerli müsəlmanlar Gürcüstanın xalq mü-
dafiəcisinə verdikləri izahatlarda göstə-
ririlər ki, 2014-cü il 10 sentyabrda pet-
rul-polis əməkdaşları onlardan binadan 
çıxmağı tələb etdilər. Pansionun ətrafın-
da hüquq müdafiəsi şəxləsi qaldılar.

Sonradan müsəlmanlar pansion yanında 
donuz kəsilməsi və başının qapıya vurul-
ması bardə xəbər tutudular. İzahatlara 
görə, patrul-polis əməkdaşlarının aksi-
yaya nəzarət etmələrinə baxamayarq, 
2014-cü il 15 və 16 sentyabrda aksiya iş-
tirakçıları binadakı müsəlmanlara binanı 
tərk etməyə və şagirdlərə pansiona daxil 
olmağa imkan vermirdilər.

Xalq müdafiəçisinin aparatı Gürcüstanın 
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş inspeksiya-
sına Kabuletidə baş verən hadisələrlə 
əlaqədar hüquq müdafiəçiləri tərəfindən 
həyata keçirilən tədbirlər öyrənməklə 
bağlı müraciət etdi. Alınan cavablarda 
xalq müdafiəçisinə bildirlir ki, DİN qulluq-
cular tərəfindən nizam-intizam pozuntu-
su faktının təsdiq etmədi.

Xalq müdafiəcisi, eyni zamanda, Gür-
cüstanın Baş prokurorluğuna müraciət 
edərək 2014-cü il 10 sentyabrda Kabuleti 
munisipalitetində, Lermantov küşəsi 13-
də baş verən insidentlə əlaqədar istin-
taqın gedişi barədə məlumat tələb etdi.

Gürcüstanın Baş prokurorluğu tərəfindən 
Gürcüstanın xalq müdafiəcisi aparatı-
na verilən məlumata görə, baş verənlə 
əlaqədar M.M-ya qarşı məhdud faktı 
barədə Gürcüstanın cinayət Məcəlləsi-
nin 151-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş 
cinayət əlaməti ilə istintaq başlanmışdı. 
İşlə əlaqədar istintaq davam edir və konk-
ret şəxslərə qarşı cinayət-hüququ təqib 
başlanmayıb.

Hesabat dövründə Gürcüstanın xalq mü-
dafiəçisi aparatı, eləcə də, AAİH “gürcü 
müsəlmanlar əlaqələri”nin nümayindəsi 
R.K.-nın ərizəsini də öyrəndi. Ərizəyə 
görə, 2014-cü il yanvarın 26-da AAİP 
“gürcü müsəlmanlar əlaqələri”ni sədri 
ŞPS “Kabuleti suyu”na Kabuleti muni-
sipalitetində, Lermantov küçəsi N13-də 
yerləşən tərpəməz əmlakın (pansionun 
açılacağı planlaşdırılan tikili) Kabuletinin 
su ehtiyatı sisteminə qoşulması ilə əlaqə-
dar müraciət etmişdir. Təqdim olunan 
sənədlər təsdiq edir ki, 2014- cü il iyunun 
24- də istehlakçı su ehtiyatı sisteminə 
qoşulmaq üçün 1650 lari ödəyib. Ancaq 
ŞPS “Kabuleti suyu” müvafiq işləri həya-
ta keçirməyib. 

Xalq müdafiəcisi aparatı ŞPS “Kabuleti 
suyu”na müraciət edərək məlumat tələb 
etdi. ŞPS “Kabuleti suyu” tərəfindən xalq 
müdafiəcisi aparatına verilən məlumata 
görə, qeyd edilən ünvanda texniki şöbə-

də briqadası dəfələrlə olmuş, ancaq yerli 
əhalinin müqavimət göstərdiyinə görə 
öhdəliyi yerinə yetirmək mümkün olma-
mışdır. Qeyd edilən haqqında onlar Ka-
buleti munisipalitetinin qamqeobasına və 
polisə məlumat vermişlər. Verilən məlu-
mata görə ŞPS “Kabuleti suyu” ödənilən 
haqqı ərizəçiyə qaytarmağa hazırdır və 
problem həll edildikdən sonra su ehtiyatı 
sisteminə qoşmaq işlərini yenidən başla-
maq olar.

Moxe kəndi

2014-cü ilin oktyabrında Adigen munisi-
paliteninin Moxe kəndində dini bağışlan-
mazlıq üzrə daha bir hadisəyə yol verildi.

Moxe kəndinin müsəlman sakinləri illər-
dir həmin kənddə yerləşən mübahisəli 
tikilinin onlara verilməsini tələb edirlər. 
2007-ci ildən həmin tikili özününidarə va-
hidinin (Adigen munisipaliteti) mülkiyyəti-
dir. 2014-ci ilin mayında yerli müsəlmalar 
tikilinin Gürcüstanın müsəlmalar müftili-
yinə verilməsi xahişi ilə Adigen munisipa-
litetinin qamqeobasına müraciət etdilər.

2014-cü ilin sentyabrında Adigen muni-
sipalitetinin qamqeobası “Adigen muni-
sipalitetinin Moxe kənd klubunun reabili-
tasiya işlərinin satışı haqqında” elektron 
tender elan etdi. Tenderdə qalib gələn 
kompaniya 2014-cü il 18 oktyabrda təmir 
işlərinə başladı. 22 oktyabrda kompaniya 
tərəfindən tikinti reabilitasiya işlərinin hə-
yata keçirilməsi yerli müsəlman dindarla-
rı etiraz etdilər. Hadisə yerinə patrul-po-
lis əməkdaşları səfərbər edildi, hansılar 
ki aksiya iştirakçılarından 14 müsəlman 
şəxsi tutdular.

Üç nəfəri - T.M., O.M. və M.B.-na Gürcüs-
tan Cinayət Məcəlləsinin 353-cü mad-
dəsinin ikinci hissəsi ilə nəzərdə tutulmuş 
hərəkətə görə, 11 şəxsi ilə administrativ 
hüquq pozuntusu məcəlləsinin 166-ci və 
173-cü maddələri ilə nəzərdə tutulmuş 
hərəkətlərə görə tutublar.

2014-cü il oktyabrın 23-də üç müttəhim 
müvəqqəti təcridxanadan azad edildi. 
Ancaq Axaltsixe rayon məhkəməsinin 
qərarı ilə 11 saxlanılan şəxs administra-
tiv hüquq pozuntusunda günahkar hesab 
edildi. Tbilisinin appelyasiya məhkəməsi-
nin qərarı ilə (608)iki əxs aminstativ cə-
zadan azad edildi.

Gürcüstanın Baş prokurorluğu tərəfin-
dən Gürcüstanın xalq müdafiəçisi apa-
ratına verilən məlumata görə, T.M.,O.M. 
və M.B. tərəfindən Gürcüstan Cinayət 
Məcəlləsinin 353-cü maddəsinin ikinci 
hissəsi ilə nəzərdə tutulan cinayət törədil-
məsi faktı haqqında istintaq davam edir. 
Verilən məlumata uyğun olaraq, təxmin 
etməliyik ki, saxlananların azad edilmə-
sinə baxmayaraq, onlar barədə hüquq-ci-
nayət təqibi qurtarmayıb. Xalq müdafiəçi-
si aparatı 2015-ci il yanvarın 22-də əlvaə 
olaraq Gürcüstanın Baş prokurorluğuna 
müraciət edərək yuxarıda qeyd edilən 
hüququ-cinayət işini gedişi haqqında 
məlumat tələb etdi. Cavab olaraq Gürcüs-
tanın Baş prokurorluğundan 2015-ci il 
2 fevralda bildirdilər ki, xalq müdafiəcisi 
aparatına məlumat 2014-cü ilin 8 dekab-
rında verilmişdir. 

Gürcüstanın xalq müdafiəçisinin apara-
tına əlavə olaraq bildirdilər ki, 2014-cü 
il dekabrın 2-də polis əməkdaşına qarşı 
ayrıca hüquq cinayət işi Gürcüstan Ci-
nayət Məcəlləsinin 333-cü maddəsinin 
birinci hissəsi ilə nəzərdə tutulan cinayət 
əlamətli hərəkat faktı ilə aparılır. Göstə-
rilən işlə əlaqədar istintaq davam edir

Məsələn öyrənmək məqsədi ilə Gürcüs-

tanın xalq müdafiəcisinin müvəkkilləri 
Adigen munisipaletotinin Moxe kəndin-
də oldular, yeri provoslav və müsəlman 
sakinlərlə söhbət etdilər, Adigen muni-
sipalitetinin sakrebulu-sədri ilə, eləcə 
də həmin munisipalitetin qamqebelisinin 
müavini ilə görüşdülər və Axaltsixe və 
Borjominin müvəqqəti təğridxanasında 
oldular, orada 2014-cü il oktyabrın 22-də 
saxlanan şəxslərdə fiziki zərərlər görü-
nürdü. Hadisə yerində olan müsəlman-
ların dediyinə görə, polislər, o cümlədən, 
mülki forma geyinmiş, eləcə də, Adigen 
munisipalitetinin qamqebelisi və Samtsxe 
– Cavaxetinin qubernatoru hadisə yerin-
də idilər.

Saxlananlar qeyd edirdilər ki, hüquq mü-
dafiəçiləri onları sözlə təhqir edir, onlara 
“tatar”deyirdilər. Onların dediyinə görə, 
hüquq müdafiəciləri saxlananlardan bə-
zilərini fiziki təhqir etdilər, -həm saxlan-
ma prosesində, həm də Adigenin polis 
şöbəsində.

2014 - cü il dekabrın 2-də “Adigen mu-
nisipalitettinin Moxe kəndində yerləşən 
, klub statusu ilə qeydə alınan tikili ilə 
əlaqədar mövcud vəziyyəti öyrənən ko-
missiya “ yaradıldı. Komissiyaya SSİP 
Dini məsələlər üzrə dövlət agentliyinin 
sədri rəhbərlik edir. Komissiyanın tərki-
binə, eləcə də, müsəlman və provoslav 
şəxslər, Gürcüstanın Mədəniyyət Samt-
sxe-Cavaxeti quberniyasının nümayin-
dələri daxildirlər. 

Adigen rayonun Moxe kəndində baş 
verən hadisələrdən sonra, Gürcüsta-
nın xalq müdafiəcisi, mandatını nəzərə 
alaraq, SSİP Dini məsələlər üzrə dövlət 
agentliyinə”Adigen rayonunun Moxe kən-
dində yerləşən, klub statusu ilə qeydə 
alınmış tikili ilə əlaqədar mövcud vəziy-
yəti öyrənən komissiyanın “ (sonra—ko-
missiya) işinə nəzarətci statusu ilə qoşul-
maqla əlaqədar müraciət etdi. 

Təəssüf ki, komissiya yarandıqdan, 
2014-cü ilin dekabrından keçən uzun 
vaxt ərzində komissiya qərar qəbul edib 
xalq müdafiəcisinin komissiyanın iclasla-
rına qoşulmasını təmin edə bilmədi. 

Adigen rayonunun Moxe kəndindəki mü-
bahisəli binanın təyinatı və kimə məsub 
olunması məsələsinin yerli əhalidə həyə-
can doğurduğunu, provoslav və müsəlam 
əhali arasında sosial sakitliyə və birgəya-
şayışa təhlükə törətdiyini nəzərə alaraq 
Gürcüstanın xalq müdafiəcisi hesab edir 
ki, komissiyanın işində nəzarətci statusu 
ilə mütləq iştirak etməli və bu prosesin 
monitorinqini həyata keçirilməlidir.

Din azadlığı məsləsini müzakirə edərkən 
insan hüquqularının Avropa məhkəməsi 
qeyd etdi ki, dövlət başqa-başqa qrupla-
rın maraqlaını nəzərə almalıdırki, neytral 
və qərəzsiz şəkildə möminlər arasında 
sülh və qarşılıqlı başadüşməni (Yunanıs-
tan əleyhinə kokinakis, 1993, 33) mü-
dafiə etsin. Ölkənin demokratik tikiliyi 
və plüralizmi(Bessarabiyanın mitropolit 
kilsəsi və başqları Moldoviya əleyihnə, 
1999, 115-116) məhz neyrtallıqdan və 
qərəzsizlikdən asılıdır. Məhkəmə qeyd 
edir ki, dövlətin ona diskresiv səlahiy-
yəti yoxdur yoxlasın ki, insanların inamı 
və imkanlarının ifadə tərzi nə dərəcədə 
legitimidir(Yunanistan əleyhinə manosa-
kis, 1996, 47). Dövlət rolu plüralizmi ləğv 
etməklə başqa-başqa qruplar arasında 
gərginlik yaratmaq yox, əksinə, bu qrup-
ların birgə yaşamına şərait yaratmaqdır 
(Yunanıstan əleyhinə serif, 1999, 53).
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APA-nın Gürcüstan bürosunun məlu-
matına görə, bu barədə Tiflis Dövlət İn-
cəsənət Akademiyasının professoru, ta-
rix elmləri doktoru Temur Bibiluri bildirib. 
Onun sözlərinə görə, öncə azərbaycan-
lılar yaşayan Bolnisi, Marneuli və digər 
rayonlarda tarixi abidələr öyrənilməyə 
başlanılıb.

 “Öncə Bolnisidən başlamışıq. Biz hələ-
lik kümbəzlərin tarixini, durumunu öyrə-
nir, qədim yazıları öyrənməyə çalışırıq. 
Bundan sonra biz bu yazılara əsasən 
qazıntı işləri aparacaq və kümbəzləri 
qədim formasına uyğun bərpa edəcə-
yik. Biz bununla əlaqədar layihə hazır-
lamışıq. Layihə Gürcüstan mədəniyyət 
nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata 
keçirələcək. Hələlik azərbaycanlıların 

kompakt yaşadığı Qoçulu (Çapala) və 
İmirhəsən (Savaneti) kəndlərində 7 abi-
dəni öyrənərək şəkillərini də çəkmişik”. 
Professor Temur Bibiluri 200-500 il tarixi 
olan Çələbilər qəbiristanlığını da öyrən-
mək üçün layihəyə daxil edəcəklərini 
bildirib.

 Gürcüstanın mədəniyyət naziri Mixe-
il Giorqadze APA-ya açıqlamasında 
“Çələbilər” qəbiristanlığının hazırkı du-
rumunu əks etdirən foto-şəkilləri nazir-
liyə təqdim olunarsa, bu barədə Gürcüs-
tan Mədəni Abidələr Agentliyinə göstə-
riş verəcəyini bildirib. Xatırladaq ki, gür-
cü salnaməçisi İace Barataşvili 1744-cü 
ildə “Çələbilər” qəbiristanlığı haqqında 
yazıb və bu qədim qəbiristanlıqda tarixi 
şəxsiyyətlərin uyuduğunu qeyd edib.

Dünən Patriarxlığın müqəddəs Andria 
Pirveltsodebuli adına gürcü universite-
tində qanunverici və icraçı hakimiyyət 
nümayəndələri , diplomatik korpus və 
ruhani şəxslər arasında Avropaya inteq-
rasiya mövzusunda görüş keçirildi.

Gürcüstanda Fridrik Eberj fondunun nü-
mayindələrinin tərəfdarlığı və “21-ci əs” 
birliyinin təşkilatcılığı ilə keçirilən görüş-
də əsas məsələ Gürcüstanın Avropa 
Birliyinə inteqrasiyası, mövcud vəziyyət 
və çağırışlar idi.

Parlamentar Zakaria Kutsiaşvilinin de-
diyinə görə, gürcü kilsəninin keşiş rəh-
bərləri Gürcüstan və Avropa arasında  
bağlanan əsas müqavilə haqqında düz-
gün məlumatlandırılmalıdır.

“Avropa Sovetinə üzlükdən Avropa Bir-
liyinin assosiasiya üzvlüyünə qədər 15 
il lazım oldu. Indi ambisiyalı planımız 
olmalıdır ki, avropa ilə inteqrasiya pros-
sesini qurtarmaq üşün ən çoxu 10 il la-
zım olsun və bizim  mədəniyyətimiz və 
dəyərlərimizlə ki Avropa mədəniyyətini 
yaratdıq, o xeyirxahlıqların istehlakçıları 
da olamlıyıq, hansı ki, vahid Avropa çox 
əsrlər müddətində yaradıb”, — “Rezo-
nans”la söhbət zamanı Zakaria Kute-
naşvili bildirdi.

Avropa və Avro-Atlantik strukturlarla 
inteqrasiya məsələəri üzrə Dövlət Nazi-
rinin müavini Arçil Karaulaşvilinin bildir-
diyinə görə, görüşdə provoslav kilsənin 
nümayindələri ilə birlikdə Avrointeqrasi-
ya məsələləri müzakirə edildi.

“Eləcə də, Avropa partnyorlarımızdan 
real olaraq nəyi tələb etdiyimizi müza-
kirə etdik, əhəmiyyətlidir ki, bütün çıxış 
edənlərin baxışları eyni cür idi. Biz Av-
ropaya inteqrasiya yolu ilə getməliyik, 
ancaq ənənə və dəyərlərimizi unutma-
malıyıq.

Öz fikrimi bildirim ki, avropa inteqrasiya 
prosesi müəyyən mənada həm bizim 
mədəniyyətimizin və dəyərlərimizn mü-
dafiəsinə şərait yaradır, həm də bu mə-
dəniyyəti ölkədən kənara çıxartmağa 
və onu beynəlxalq dostluğa tanıtmağa 
yardım edir “, — nazir müavini deyir.

Onun dediyinə görə, Gürücstanın viza-
sız gediş-gəliş məsələsi Avropa Birliyi 
soveti tərəfindən , təxminən, gələn ilin 
yazında həll edilməlidir.

“Avropa Birliyi tərəfindən qiymətlən-
dirmə prosesi uzadılar. Fəaliyyət planı 
ikifazalı idi. Birinci faza qanunvericilik 
dəyişikliklərini, ikinci faza isə bu də-
yişikliklərin implementasiyasının nə 
dərəcədə müvəffəqiyyətli olduğunu qiy-
mətləndirməyi nəzərdə tuturdu. Onlara 
müəyyən istiqatlı tövsiyəllər verdilər ki, 
islahat yaxşı həyata keçirilsin.

Bu tövsiyyələri ilin sonuna qədər tama-
milə yerinə yetirməyə çalışırıq, sonra 
Avropa Birliyinin missiyası gələcək və 

qiymətləndiriləcək. Siyasi qərarı Avro-
pa Birliyinin soveti qəbul edir, qaydaya 
görə, görüş Daxili İşlər Nazirləri səviy-
yəsində keçiriləcək.

Ümid edirik ki, müsbət qiymət olacaq”, 
— Arçil Karauşvili deyir.

Gürcüstan və Avropa Birliyi arasında 
mövcud olan assosiasiya razılaşması 
iki tərəf arasında bir növ kontraktdır, an-
caq biz, eləcə də, dəyərlər və bir-birinin  
fikirinə hörmət barədə  də danışdıq. Biz 
gürcü ənənlərinə qarşı çıxmağa hazır-
laşmırıq”, — Avropa Birliyi nümayəndə-
liyinin Gürcüstandakı sədr müavini Bo-
ris Yaroşeviç bildirdi.

Onun dediyinə görə, Avropa Birliyinə 
üzv ölkələrdən bəziləri provoslav, bə-
ziləri protestant, bəziləri katolikdirlər, 
ancaq “ heç kim deyə bilməz ki, Avro-
pa Birliyi bu ölkələrdə onların dəyərləri 
əleyhinə gedir.

Avropa Birliyi rəngarəngliyə və hər bir 
millətin hüquqularına hörmət edir. Nə 
demək lazımdır, Avropa cənnət deyil, 
çoxlu elə şeylər olur ki, biz də razılaşmı-
rıq, ancaq , hər halda, orada demokratik 
debatlar olur və hər bir adamın yaşaya-
cağı yolu özünün seçməyə hüququ var, 
“- Boris Yoroşevic bildirdi.

“Rezonans”la söhbət zamanı “Cvarta-
mağleba” kilsəninin rəhbəri, dekanoz 
Teodore Qaqnidze deyir ki, görüşdə 
cəhd edirdilər ki, Avropa Birliyinin o töv-
siyyələri ilə bizi tanış etsinlər, hansılar 
ki, Gürcüstanda həyata keçiriləsidir və 
aydın oldu ki, Avropa Birliyi bizim bu 
günki dəyərlərimizə təhlükə törətmir.

“Bizim tərəfdən qeyd edildi ki, kilsə, 
əhali və Avropa Birliyi arasında nəsə 
bufer var. QHT-lər və mediya vasitələ-
ri bir-birimizlə əlaqə yaratmağa imkan 
vermirlər, buna görə biz Avropa Birliyi-
nin elə görünür , necə ki, QHT-lər təq-
dim edirlər və təəsüf ki, onlar bizim milli 
dəyərlərimizi QHT-lərin təqdim etdikləri 
kimi görürlər, bu isə eybəcər mənzərə 
yaradır.

Avropa Birliyinin nümayindələrinin 
dəyərlərə münasibəti  xoşuma gəldi. 
Xüsusən o ki, Avropa rəngarənglik birli-
yidir, bu isə o demədkir ki, Gürcüstan və 
gürcü milləti öz identliyii itirəcək.

Daha sıx əlaqələr vacibdir. Düzgün, biz 
ruhanilərik, ancaq hamımız Adəm öv-
ladıyıq. Bir –birimizdən qorxmamalıyıq, 
əksinə, bir-birimizi sevməli və hörmət 
etməliyik, o zaman heç bir problem ol-
mayacaq”, — dekanoz Teodore Qaqni-
dze deyir.

“21- ci əsr” birliyinin sədri Tamar Aleksi-
dzenin dediyinə görə bu görüşdə iştirakı 
vacib idi, onların problematik suallarına 
cavab verilməlidir.

“Bu, birinci görünüşdür; — dini təşki-
latların nümayindələri, hakimiyyət və 
Avropa Birliyi nümayəndələri arasında 
məsələlərin kompleks çözülməsi üçün 
vacib idi. Ümid edirəm ki, belə əmək-
daşlıq gələcəkdə də davam edəcək”, — 
Tamar Aleksidze deyir.

Tea Bejitaşvili
   “Rezonans” N 166

Avrointeqrasiya, hakimiyyət, Avropa 
Birliyi nümayəndəliyi və ruhani şəxslər

Avropa İnsan Haqları Məhkəmə-
si (ing. European Court of Human Ri-
ghts, fr. Cour européenne des droits 
de l’homme) - Avropa İnsan Haqları və 
Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsi Konven-
siyasını imzalamış Avropa Şurasının bü-
tün üzvlərinə aid qərar qəbul etmək sə-
lahiyyətinə malik olan beynəlxalq məh-
kəmə orqanı. Konvensiyanın tətbiqinə 
aid bütün məsələlər üzrə fərdi şəxslərin 
müraciəti üzrə şərh vermək və qərar qə-
bul etmək səlahiyyətinə malikdir.

AİHM-ə müraciət qaydaları

Məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl 
aşağıdakı məqamlara diqqət yetirilmə-
lidir:

müraciət edilən dövlətin Avropa İnsan 
Haqları Konvensiyasını ratifikasiya et-
məsi;

pozulmuş hüquq və ya hüquqların Kon-
vensiya və əlavə Protokollarda təsbit 
olunması;

əgər bu pozulmuş hüquq(lar) Konvensi-
yaya dair hər hansı bir Protokolda nəzər-
də tutulmuşsa, bu Protokolun müvafiq 
dövlət tərəfindən ratifikasiya edilməsi;

bütün dövlətdaxili hüquq müdafiə va-
sitələrinin tükənməsi;

müvafiq sonuncu dövlətdaxili orqanın 
qəti qərarının qəbul edilməsindən sonra 
altı aylıq müddətin keçməməsi;

şikayətin anonim olmaması;

şikayətin mahiyyətcə Məhkəmənin artıq 
baxdığı məsələ ilə eyni olmaması;

şikayətin beynəlxalq araşdırmanın və ya 
tənzimlənmənin digər prosedurasının 
predmeti olmaması;

şikayətin açıq surətdə əsaslandırılması;

şikayət vermə hüququndan sui-istifadə 
edilməməsi.

Konvensiyanın pozulması müraciət 
edənə şəxsi ziyanın vurulması ilə bağlı 
olmalıdır, yəni Konvensiyada təsbit olun-
muş bu və ya digər hüquq və azadlıqların 
pozulması şəxsən onun özünə aid olma-
lıdır, şəxsən onun özünün bu və ya digər 
hüququ (hüquqları) pozulmuş olmalıdır. 
Konvensiya üzrə müdafiə yalnız fərdlə 
hakimiyyət arasında olan münasibət-
lərə tətbiq edilir. Buna müvafiq olaraq, 
fərd Avropa Məhkəməsinə yalnız Kon-
vensiyada və əlavə Protokollarda təsbit 
olunmuş və dövlət orqanlarının məsu-
liyyət daşıdığı hüquqların pozulması ilə 
əlaqədar müraciət edə bilər. Fərd digər 
bir fərdin hərəkəti ilə əlaqədar Avropa 
Məhkəməsinə müraciət edə bilməz.

Yuxarıda qeyd olunan şərtlərdən birinə 
və ya bir neçəsinə əməl olunmadığı təq-
dirdə şikayət Məhkəmə tərəfindən qəbul 
olunmayacaqdır.

Avropa Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ay-
dın və dolğun tərtib olunmalı, müraciət 
edən və ya onun vəkalətnamə ilə təsdiq 
edilmiş səlahiyyətli nümayəndəsi tərə-
findən imzalanmalıdır. Qeyri-hökumət 
təşkilatları və ya şəxslər qrupu tərəfin-
dən verilən ərizələr isə bu təşkilatı və 
ya şəxslər qrupunu təmsil edən şəxslər 
tərəfindən imzalanır.

AVROPA
İnsan Haqları Məhkəməsi

Gürcüstanda azərbaycanlıların 
tarixi abidələri öyrənilir
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Sentyabrda açıq məktəblərin şagirdlə-
ri dövlətdən köhnə dərsliklər alacaqlar. 
Köhnə dərsliklər, az miqdarda, ötən 
tədris ilində də şagirdlərə paylanmış-
dı. Onlar elə yarımaz vəziyyətdə idi ki, 
valideynlər övladı üçün ya yeni dərslik 
almağa, ya da onları «ksero» etməyə 
məcbur oldular. Qısası, dövlətin seç-
kiqabağı verdiyi vəd iki ildə simasını 
dəyişdi.

Qiymətsiz kitabın qiyməti.

Heç kim mübahisə etmir ki, şagirdləri 
valideynlərinin əksəriyyəti üçün məktəb 
dərsliklərinin tam komplektini almaq ol-
duqca ağır yük idi. Ona görə, indiki ha-
kimiyyətin seçkilər öncəsi məktəblərin 
pulsuz dərsliklərlə təmin edəcəyi vədini 
hamı müsbət qarşıladı. Düzdür bu, va-
lideynləri sevindirdi, ancaq nəşriyyat-
ları incitdi: Maarif Nazirliyi dərsliklərin 
qriflənməsi qaydasının əsası kimi Şaş-
kinin nazirliyi vaxtında nəşriyyatlarla 
bağlanan müqaviləni qoydu. Bu qayda 
imperator kimi dövlət idarələrinə hüquq 
verir ki, özü şəxsi nəşriyyatlarında  ha-
zırladığı dərslikləri buraxsın. Buna bax-
mayaraq, yeni hakimiyyət tərəfindən 
yüksək sosial məsuliyyət və dərsliklərin 
pulsuz paylanması ictimaiyyətin böyük 
hissəsi üçün  alqışla qarşılandı, ancaq 
kim təsəvvür edərdi ki, birinci növbədə 
bu , nəşriyyatların, ikinci növbədə isə 
şagirdlərin hesabına baş verəcək.

2013-2014-cü  tədris ili üçün pulsuz 
dərsliklər çərçivəsində 5 819 778 dərs-
lik çap olundu, buna görə dövlət büdcə-
sindən 16 323 630 lari xəcləndi. 2014-
2015-ci tədris ilində Maarif Nazirliyi 3 
863 090 kitab çap etdi və buna görə 
büdcədən 12 251 685 lari ayrıldı. Bu 
il isə Nazairlik gürcü dilli kitablar və iş 
dəftərləri çap etməyi planlaşdırır.

Maarif Nazirliyi bildirir ki, anbarlarda is-
tifadə olunmuş, ancaq işə yarayan ehti-
yat var, ancaq reallıq tamam başqa şey 
deyir.

«Kviris palitra» bir neçə şagirdin vali-
deyni ilə söhbət etdi. Onlar deyirlər ki, 
hələ ötən tədris ilində məktəbdə onların 
uşaqlarına təzələri ilə birlikdə bir neçə 
elə əlverməz kitab vermişdilər ki, onları 
oxumaq mümkün deyildi. Bundan sonra 
özləri təzə, yaxud istifadə olunmuş kitab 
aldılar, əlbəttə, «qara bazardan». mək-
təb və valideyinlərdən birinin arasında 
bağlanan təhvil-təslim aktından görü-
nür ki, üçüncü sinif şagirdinə biri 7 bal 
və ikisi 8 balla qiymətləndirilmiş kitab 
veriblər, bu o deməkdir ki, nazir Tamar 
Sanikidzenin əmri ilə dövlətin ona » hə-
diyyə etdiyi» kitab istifadəyə yaramır.

Nazirin 2013 -cü il avqustun 5- də ver-
diyi 103 \N nömrəli əmrdə göstərilir ki, 
dərslərin saxlanması 15 ballıq şkala ilə 
qiymətləndirilir və şagirdin istifadəsinə 
ən azı 9 balla qiymətləndirilibsə, o,isti-
fadəyə yaramır.

Velideynlər deyirlər ki, onların uşaqları-
na verilən korlanmış kitabları ilin sonun-
da qiymətləndirmədən geri yığırlar. Gö-
ründüyü kimi indi Maarif Nazirliyi üçün 
kitabların keyfiyyəti yox, kəmiyyəti daha 
əməliyyətlidir.

Belə kitabların uşaqların sağlamlığına 
yaratdığı təhlükə barədə heç nə de-
mirik. Əldən ələ düşən kağız müxtəlif 
xəstəliklərin ötürücüsü ola bilər.

Nazir valideynlərə qanunu oxumağa 
məsləhət görür.

Yeni dərsliklərin çap edilməsi ilə əlaqə-
dar artıq ictimaiyyətdə narazılıq baş 
qaldırıb. Maarif Naziri də jurnalistlər 
üçün mətbuat konfransı keçirib. Tamar 
Sanikidze bütün mərhələlərə aid ki-
tabları jurnalistlərə göstərib soruşdu: 
» Dərslikləri gördünüzmü? Bunlara nə 
olub ki bəyənmirlər»?

Biz təhvil-təslim aktını ona göstərdik. 
Belə cavab aldıq: » Budur, bu kitabları 
məktəblərə qaytarmalıyıq».

— Məktəbin təzə kitabı yoxdursa, hara-
dan versin?

— Necə yoxdur, onların yox idisə, bizdə 
anbarda olacaqdı. Valideyn qaynar xət-
tə zəng edəydi, necə davranmalı oldu-
ğunu deyərdik.

— Valideyn uşağına dərslik tapmaq 
üçün bu qədər vaxt itirməməlidir bir hal-
da ki, bütün şagirdləri dərsliklərlə təmin 
etməyi dövlət öhdəliyinə götürüb.

—  Deyə bilmərəm… Mənə məlumat 
daxil olsaydı ki, uşaqlara elə kitablar 
verilib , hansılar ki, mənim əmrimlə 
verilməməli idi, bir dəqiqədə monito-
rinq buraxardım və yerindəcə hər şeyi 
düzəldərdim.

Maarif Nazirinin loqikası təxminən belə-
dir: əgər şagirdə məktəbdə korlanmış 
kitab verirlərsə, valideyn dəmir çarıq 
geyinib məktəbdən başlamış, resurs 
mərkəzdən keçib Maarif Nazirliyində 
dayanaraq uşağı üçün yararlı dərsliklər 
əldə etməyə çalışmalıdır.

Tamar Sanikadze: «Yararlı kitab eh-
tiyacımız  çox olduğuna görə, bu il 
müqayisədə öz dərslik və dəftər çap 
edəcəyik, həm də nəşriyyatlardan az 
alacağıq. Təhsil və Elm Nazirliyinin is-
tifadə etdiyi qrifli dərslikləri özümüz 
çap edəcəyik, məcburi ədəbiyyat olan 
qrifsiz dərsliklər də var, onları birbaşa 
nəşriyyatdan alacağıq. Müvafiq olaraq, 
həm çap üçün, həm də almaq üçün 6 
milyon lari xəcləyəcəyik. Buradan təx-
minən 4 milyon nəşriyyatdan dərslik al-
maq üçün xəclənəcək. Hazırda tender 
elan edilmişdir, hansı ki, iyunun 30-da 
yekunlaşacaq.

Bu il biz yeni qrifləmə mərhələsinə keç-
mişik, bu o deməkdir ki, gələn il I-VI 
siniflərimiz üçün tamamilə təzə dərslik-
lərimiz olacaq. Dərsliklərin vəziyyətinə 
gəldikdə, artıq kitabların fiziki inventa-
rizasiyası keçirilib, bunun nəticəsində 
dərsliklərin bir sahədə konsolidasiyası 
oldu, onların yenidən seçimi davam 
edir. Bunlar o dərsliklərdir ki, cildi kor-
lanmayıb, içərisində yazı yazılmayıb, 
vərəqin kəsilməsi və ya markirofka ilə 
əlaqədar işlər aparılmayıb. Məktəblər-
də qalıqlar da var idi. Müvafiq olaraq, 
gələn tədris ilində heç bir şagird dərslik-
siz qalmayacaq.

— Tenderdə iştirak edənlər məlumdur-
mu?

-Təxminən 12 iddiaçı var idi. Ən aşağı 
qiymət Türkiyə tərəfindən gəldi.

— Deməli, ölkədən elə də az miqdarda 
pul çıxamayaq, onun əvəzində ki, pul 
ölkədə qalsın, yerli istehsala xərclənsin, 
yerli istehsal isə adamrı işlə təmin etsin, 
vergi kimi müəyyən məbləğ büdcəyə 
daxil olsun.

— Keçən il belə də etdik. Məsləhət 
bildik ki, bu məbləğ Gürcüstanda xəc-
lənsin. İndi də prioritet var ki, bu layihə 
Gürcüstanda həyata keçirilsin. Ancaq 
nə zaman ki, tender keçilir, onda xarici 
ölkə nümayəndəsinin iştirakına məh-
dudiyyət qoyan mexanizmdən istifadə 
etmək mümkün deyil. Bu pulun Gür-
cüstandan çıxmaq riski var, ancaq yerli 
istehsalçılar çoxdur, ümid edirəm ki, bu 
şansı əldən buraxmayacaqlar və elə ti-
carət edəcəklər ki, bu məbləğ Gürcüs-
tanda qalsın.

«Qara bazar» üçün yaxşı zəmin.

Reallıq göstərir ki, şagirdlər artıq keçən 
il köhnə və yararsız dərsliklərdən istifa-
də edirdilər. Bu kitablar daha pis vəziy-
yətdə yeni sahiblərinə veriləcək, bun-
dan sonra valideynlər məcbur olacaq ki, 
yararsız kitab əvəzinə uşaqlarına təzə 
kitab alsınlar. Ancaq haradan alacaq-
lar? Bu da başqa problemdir. Nəşriyyat-
lar kitab çap etməyə ehtiyat edəcəklər, 
çünki dərsliyə tələbatı nə dəqiq, nə də 
təxmini bilməyəcəklər. Həm də gələn 
il bu kitablardan istifadə edilməyəcək, 
çünki yeni qrifli dərsliklər çıxır.

Defisit isə «qara bazara» əl verir, kitaba 
tələbat artdıqca bazarda qiymətlər ar-
tacaq.

Bu halda nəşriyyatlar vaxtında iş görə 
bilməyəcək, çünki kitab çap etməyə və 
distribusiyaya heç olamsa 7-10 gün vaxt 
lazımdır.

Hələ ki, uşaqlar məktəbə kitabsız ge-
dəcək, valideynlər şəhərin müxtəlif yer-
lərində, anbarlarında, bazrobalarda öv-
ladlarına kitab tapmaq ümidi ilə dolaşa-
caqlar, ona qədər kitab quldurları qrifli 
dərsliklərin kseroksunu çap  edəcəklər. 
Müvafiq olaraq, bazara keyfiyyətsiz və 
qeydə alınmamış məhsul çıxacaq. Qı-
sası, vəziyyət nəzaətdən çıxacaq, bunu 
asanlıqla proqnozlaşdırmaq olar.

Qeyri-dövlər qərarı….

Nazirin danışdığı o 6 milyona gəldik-
də,  kiçik jurnalist təhlili də kifayətdir ki, 
həqiqəti müəyyənləşdirəsən.

Maarif Nazirliyi dərslik və dəftərlər çap 
etmək üçün tenderi iyunun 26-da elan 
etdi və 30 -da qalib müəyyən olunma-
lıdır. Tenderin məbləği 2 milyon yox, 1 
426 119 laridir.

Real imkan var ki, tenderi türk kompa-
niyası udsun və bu il gürcü dərslikləri, 
az miqdarda olasa da, Türkiyədə çap 
olunsun. Bu isə o deməkdir ki, dollarla 
konvertləşdirilmiş 1,4 milyon lari ölkə-
dən çıxacaq, bu da lariyə təziyiqi daha 
da artıracaq və az olsa da, onun qiy-
mətindən düşməsinə əsas verəcək. Bu 
məbləğ Gürcüstanın büdcəsindən çıxıb 
başqa ölkənin büdcəsinə daxil olacaq.

… yoxsa korrupsiya kabusu?

Bu yenə heç nədir, maraqlıdır, nazirin 
dediyi 6 milyon büdcədən nəyə xəc-
lənəcək? Yəni, təxminən 4,6 milyon lari. 
Tamar  Sanikadzenin dediyinə görə, bu 
pulu nəşriyyatlardan qrifsiz, ancaq təh-
sil prosesində istifadə ediləcək dərs-
liklər almağa xəcləyəcəklər. Biz «Klio» 
, «Diogen» və «Şemetsneba» gürcü 
nəşriyyatlarının rəhbərləri ilə söhbət 
etdik, aydın oldu ki, nazirlik onlara belə 
xahişlə müraciət etməyib. «Diogen»ə 

hətta o da məlumdur ki, Maarif Nazirli-
yi bu il onlardan fransız dili dərsliklərini 
də almayacaq. «Bu barədə məktubla 
Maarif Nazirliyinə müraciət etdim. Ca-
vab verdilər ki, bu il ingilis və alman 
dili dərsliklərini «Makmilan» və «Bakur 
Sulakauri» nəşriyyatlarından alacaqlar. 
Məndən ötrü anlaşılmazdır, fransız dili-
ni öyrənən şagirdlər nə üçün ayrı-seç-
kiliyə məruz qaldılar?» — «Diogen»in 
rəhbəri Tamar Lebanidze dedi.

Açıq məktəblərdə ingilis dilinin öyrənil-
məsi miqyasını nəzərə alsaq, 4,6 mil-
yon laridən böyük hissəni Maarif Nazir-
liyinin Britaniya nəşriyyatı «Makmilan» 
dan yeni dərsliklər almağa xəcləyəcəyi-
ni başa düşmək çətin deyil. Maraqlıdır, 
yeni gürcü dərslikləri çap etmək ehti-
yacı olmadığı fonunda dövlətə 5 dəfə 
baha başa gələn ingilis dili kitablarını 
belə miqyasda nə yararsız hala saldı? 
Baxamayaraq ki, kağızın keyfiyyətində 
və kitabında həcmində praktik olaraq 
fərq yoxdur(!) Ancaq hələ açılmamış 
tapmacadan daha maraqlısı «Makmi-
lan»ın özünün dərsliklərlə əlaqədar 
tairixidir, hansı ki, əsasını hələ keçmiş 
hakimiyyətin dövründən götürür.

Hələ ki, gürcü müəlliflər xaricdən dəvət 
olunmuş mütəxəssislərlə birlikdə, yaxud 
müstəqil ingilis dili dərsliklərinin tərtibi 
üzərində işləyirdilər, o zamankı Maarif 
Naziri Şaşkin Böyük Britanyaya səfər 
etdi və «Makmilan» nəşriyyatı ilə qar-
şılıqlı razılaşma remorandumu imzaladı 
və gürcü müəlliflərin əsərləri, hansılar 
ki, illər boyu Gürcüstan məktəbləri üçün 
dərsliklər yaradırdılar, kompensasiya 
sərhəddini aşa bilmədilər (?!) Ancaq 
bütün bunlardan əvvəl olduqca şübhəli 
şərait yarandı. Bir neçə ay əvvəl hüquq 
müdafiəçiləri ŞPS «Qafqaz akademik 
mərkəzi» nin yaradıcısını tutdular. Rəs-
mi olaraq bu fakta elə don geyindirdilər 
ki, Davit Tsetsxladze və Nikolaz Bara-
kaşvili Təhsil və Elm nazirliyinin yük-
sək vəzifəli işcisinə onlar tərəfindən 
xaricdən gətirilmiş məktəblərin ingilis  
dili dərsliklərinə qrif verdirmək üçün 
böyük məbləğdə rüşvət (50 000 Ame-
rika dolları) təklif edirlərmiş. Daxili İşlər 
nazirliyinin rəsmi məlumatında o da de-
yilir ki, tutulanlar kitabları yarım milyon 
funt-sterlinqə alıblar. Qeyd edilən şəxs-
lərin yüksək vəzifəliyə təklif etdikləri 
kitablar Kembric universiteti tərəfindən 
çap olunub və yüksək səviyyəli kitablar-
dır, «Makmilan»ınkından heç nədə geri 
qalmırlar. Təsəvvür ediləndir, təcrübəli 
iş adamlarını qrif almağa ümidləri ola-
masaydı, qarantiyasız belə alqı edər-
dilərmi(?!) Belə  vəziyyətdə məlumat 
yayıldı ki, məhz Maarif Nazirliyinin yük-
sək vəzifəlilərdən biri onlara dərsliklər 
gətirməyə təklif edib, o isə müəyyən  
məbləğ əvəzində ekskliziv olaraq qrif 
olacağına vəd verib(?!)

Qısası, artıq konkurentləri uzaqlaşdırdı-
lar və şübhə var ki, onda Şaşkin böyük 
pul tapdı… «Makmilan» la əməkdaşlıq 
bu gün də davam edir. Bu isə o demək-
dir ki, o 4,6 milyon lari Gürcüstanın 
büdcəsindən, hansı ki, bizim və sizin 
vergilərlə dolur,- çıxacaq və xarici kom-
paniyanın hesabına götürüləcək.

Ema Tuxaişvili.

Bunu hər bir şagirdin valideyni bilməlidir!
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Tiflisdə bineyi-qədimdən bəri məşhur bir 
məkanı var - Şeytanbazardır adı. Hara-
da ki, tarixən və elə indi də Azərbaycan 
türkləri yaşayıb və yaşamaqdadırlar. 
Həmin ərazidə Tiflis Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrı yerləşirdi.

XIX əsrdə Qafqazın mədəniyyət mərkə-
zi sayılırdı Tiflis. 1873-cü ilə dayanın 
Azərbaycan teatr tarixinin təməli də 
məhz Tiflisdən başlanır. Mirzə Fətəli 
Axundov, Həsən bəy Zərdabi, Əbdür-
rəhim bəy Haqverdiyev və digər ziya-
lılarımızın əvəzsiz xidmətlərilə bağ-
lıdır Tiflisdəki Azərbaycan teatrımız. 
Əvvəllər Mirzə Fətəli Axundzadənin, 
indi isə Heydər Əliyevin adını daşıyır. 
İlk dövlət stutusunu teatr, 1922-ci ildə 
qazanır. 1921-ci ilin sonlarında Tiflis te-
atr həvəskarları bir dəstədə birləşərək 
dövlət statuslu teatr yaratmaq naminə 
səylə çalışırdılar. Və yalnız bir il son-
ra bu istəyə nail olunur. Mirzə Fətəli 
Axundov adına Tiflis Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrının fəaliyyəti 2 yanvar 1947-
ci ilədək sürdü. Müəyyən səbəblərdən 
dolayı bağlanmış teatrın Gürcüstan döv-
ləti tərəfindən bərpasına isə 51 il sonra, 
17 may 1998-ci ildə fərman verildi.

Qədim mədəniyyət ocağımızın yerləş-
diyi məkanın ünvanı bu gün də dəyiş-
məyib. Zahiri əzəməti, gözəlliyilə diqqəti 
çəkən teatr binamız Tiflisin turistik mə-
kanlarından sayılan Şeytanbazar ərazi-
sində, Qorqasali, 1 küçəsində yerləşir. 
Dəyişiklik təkcə zahiri görünüşündə de-
yil, həm də adındadır. İndi Azərbaycanın 
ulu öndəri Heydər Əliyevin adını daşı-
yır. Teatrın girişindəki lövhə ARDNŞ-nin 
Gürcüstandakı törəmə müəssisəsi “SO-
CAR Georgia Petrolium” MMC-nin ma-
liyyə dəstəyilə hazırlanıb.

Azərbaycan teatrı yaşayırmı?

Həm yerli sakinlər, həm də əcnəbi qo-
naqlar Tiflisdə Azərbaycan teatrının 
mövcudluğundan xəbərdardırlar. Tiflisin 
mərkəz küçəsində yerləşmiş teatr binası 
istər-istəməz özünün varlığından xəbər 
verir. Azərbaycan teatrının zənginliyi, 
yaşadılması haqda xoş düşüncələrə 
aparır. Ancaq bu illüziya, teatr binasının 
kandarından içəri daxil olana qədər da-
vam edir. Teatr qapısından ayağını içəri 
qoyan kimi sanki başqa və çox eybəcər 
bir planetə düşürsən. Bir anlıq çaşqın 
vəziyyətdə həqiqətənmi teatra, yoxsa 
təsadüfən tikinti ərazisində gəldiyini dü-
şünürsən. Beynində yaranmış ilk sualın 
cavabını tapmaq üçün müraciət edilə-
cək kimsə də yoxdur. O boyda əzəmətli 
binada bir ins-cins tapmaq da müşkülə 
çevrilir. İçəridəki ölü səssizlik insanın 
qulağını deşir...

Tiflis Teatrında kimlər var?

Binanın sütunlarından tutmuş pilləkən-
lərinə qədər qəza vəziyyətində olması-
na rəğmən, “Azərbaycan teatrı yaşayır” 
demək istəyirsən. Ən azından bunu ya-
şatmaq üçün son bərpasından üzü bəri 
ilkin addımlar atılmışdı. Hələ Eduard 
Şevardnadze hakimiyyəti dönəmində 
Tiflis Dövlət Azərbaycan Dram Teatrını 
yaşatmaq üçün Gürcüstan Dövlət Teatr 
və Kino İnstitutunda Azərbaycan böl-
məsi yaradıldı. 10 nəfər azərbaycanlı 

gənc həmin universitetdən məzun oldu. 
Onlardan 6-7 nəfəri hazırda Tiflis Azər-
baycan Dövlət Teatrında çalışır. Aktyor 
heyətində ümumilikdə 13 nəfər aktyor 
var. Sonradan teatrın nəzdində yaradıl-
mış studiyadan da daha bir neçə nəfər 
teatr truppasına qəbul edildi. Aktyor və 
aktrisalar say etibarilə bərabərlik təşkil 
edir, yəni yarıbayarıdır. Teatrın ən qo-
caman aktrisası 33 yaşında, ən gənci 
isə 23 yaşındadır. Ancaq tək bununla 
“Tiflis Azərbaycan Teatrı yaşayır” demək 
mümkündurmü?!

Formal olaraq bəlkə də mümkündür. An-
caq reallığın əksi olaraq teatrımız adla-
nan bu ərazi can verən xəstəni xatırladır. 
Bu gedişlə də “ölüm” ehtimalı yaxın bir-i-
ki ilə qaçılmazdır. Çünki, hər şey buna 
doğru gedir. Texniki şəraitsizlik dolayısı 
yolla yaradıcılığa da mənfi təsir göstərir. 
Buna aparan səbəblərə gəlincə...

Azərbaycan teatrına ayrılan binada kim-
lər “tamaşa göstərir”?

Əvvəla ondan başlayaq ki, 2003-cü ildə 
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili-
nin fərmanı ilə Qorqasali 1 ünvanındakı 
bina bütünlüklə Tiflis Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrına verilib. Bina, ümumilikdə 
700 kv metrlik ərazinin təşkil edir. Lakin 
ərazinin yalnız 30 faizi Azərbaycan teat-
rının ixtiyarındadır. Digər 70 %-i biznes 
strukturlarının, restoran, market, bar və 
digər obyektlərin, o cümlədən müxtə-
lif ailələrin istifadəsindədir. Hər yerdə 
və hər kəsin dilində 29 ailə sayı deyil-
sə də, o ərazidə yaşayan ailələrin say 
göstəricisi rəsmi sənədlərdə 16 göstə-
rilir. Bundan başqa Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və Turizm Naziriliyinin rəs-
mi sənədləri, o cümlədən teatr əmək-
daşlarının sözlərinə görə, bu ailələrin 
Abxaziyadan gələn qaçqın və köçkünlər 
olduğu vurğulanır. Lakin həqiqət başqa 
cürdür. Araşdırmalar zamanı məlum 
oldu ki, indiyədək hər iki ölkənin rəsmi 
sənədlərində, eləcə də məsələ ilə bağlı 
verilmiş müxtəlif xarakterli müsahibələr-
də “qaçqın əhali” deyə adları hallanan 
insanlar əslində heç də qaçqın deyillər-
miş.

Gürcüstan Respublikası Sürgün Edil-
mişlərin Yerləşdirilməsi Nazirliyindən 
verilən məlumata görə, həmin ərazidə 
yaşayan insanların qaçqınlıqla yaxın-
dan-uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. 
Aralarında həm gürcü, həm erməni olan 
ailələr 70-80-ci illərdə orada məskunlaş-
mış insanlardır.

Tiflis Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı, 
yoxsa, şəxsi evlər?

Belə olan halda ailələrin məhz həmin 
ünvanda yaşamalarında heç bir qanun 
pozuntusu yoxdur. Belə ki, istər mülkiy-
yət, istərsə də yaşayış hüququ qanun 
çərçivəsindədir. Yəni, o ərazidə yaaşa-
yış qeydiyyatı, mənzilin həqiqətdə kimə 
məxsus olması haqda hər şey hüquqi 
sənədlərdə öz əksini tapıb. Gürcüstan 
və Azərbaycan höküməti arasında im-
zalanmış sərəncama əsasən isə həmin 
ərazi Tiflis Dövlət Azərbaycan Dram Te-
atrına məxsusdur. Qısası, hər iki tərə-
fin ərazi iddiası qaldırması üçün yetəri 
qədər hüquqi əsası var. Elə hər iki tərəf 

arasında yaranmış fors-major vəziyyətə 
də heç kəs cavabdeh deyil.

Həmin ərazidə məskunlaşmış ailələrin 
başqa yerə köçürülməsi məsələsinə 
gəlincə, ailələr də buna ikiəlli razıdırlar. 
Ən azından ona görə ki, onların yaşayış 
şəraiti xarabalığı xatırladır. 8-9 ailənin 
istifadəsinə yalnız bircə tualet düşür. Bir 
sözlə, ailələrin yaşayış səviyyəsini orta-
bab adlandırmaq belə qeyri-mümkündür. 
Təkcə birinci mərtəbədə yaşayan bircə 
ailə başçısı, öz evini alababat təmir etdi-
rib. Digər ailələrin yaşayışı xarabalıqdan 
fərqlənmir. Ancaq hər şeyə rəğmən bu 
faktın özü belə ailələrin kor-koranə hər 
təklif olunan yerə köçmələri üçün səbəb 
deyil. Çünki, Gürcüstan dövlətinin təklif 
etdiyi hər kv metrə 2000 dollar məbləğ 
onları qane etmir.

Gürcüstanın Dövlət Teatr və Kino İnsti-
tutunda Azərbaycan bölməsi niyə bağ-
lanıb?

Teatrın mövcud vəziyyəti yaradıcılığa 
da bilavasitə öz təsirini göstərir. Belə ki, 
kollektiv getdikcə dağılmağa başlayır. 
Kimisi ailə vəziyyətindən, kimisi sosial 
təminatsızlıqdan, kimisi də entuziazm 
hissinin, hər şeyin düzələcəyinə inamın 
itirilməsindən teatrı tərk etmək yolunu 
seçir. Bir neçə il öncə Gürcüstanın Döv-
lət Teatr və Kino İnstitutunda yaradılmış 
Azərbaycan bölməsi də artıq bağlanıb. 
Səbəb, Gürcüstanda yaşayan azər-
baycanlılar arasında bu sahəyə həvəs 
və istəyin olmamasıdır. Bir sözlə, Tiflis 
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının za-
manla yox olma ehtimalı çox yüksəkdir. 
Belə bərbad bir şəraitdə işləmək sözün 
həqiqi mənasında qəhrəmanlıq, sənət 
yanğısı tələb edir. Ancaq bu canfəşan-
lıq lazımınca dəyərləndirilmədikdə, heç 
kimə lazım olmadığı halda aqibətin gec-
tez fiasko ilə nəticələnəcəyi də qaçıl-
mazdır.

Teatrın şükürlü günləri də var?

Qışda soyuqdan, yayda istidən əziyyət 
çəkilir, aktyorların qrim otaqları yoxdur. 
Səhnəqrafiya üçün lazım olan dekorlar, 
rekvizitlər Gürcüstanın digər teatrlarının 
tullantılarından ibarətdir. Hətta vəziyyət 
o həddə çatıb ki, teatr kollektivi A.Qri-
boyedov adına Tiflis Rus Dram Teatrı-
nın köhnə, sınıq-salxaq oturacaqlarını 
yığıb gətirib ki, işdi-şayət birdən teatr 
təmir olunsa, tamaşaçıların oturmağa 
yeri olsun. Yeni binaya yeni oturacaqla-
rın alınması istəyi kollektivə xülya kimi 
gəldiyindən köhnəyə də “şükür” deyirlər. 
 
Aktyorlar nə qədər maaş alır?

280-320 lari (180-240 dollar arası) olan 
aylıq məvacib isə Qardabani və digər 
rayonlarda yaşayan əksər sənətçilərin 
heç yol xərcini ödəmir. Üstəlik, tamaşa-
ların nümayişi üçün digər teatr zallarının 
kirayə haqqını da teatr, öz «cibindən» 
ödəməlidir. Dövlətin bu teatra ayırdığı 
illik büdcə isə cəmi 130 min lari təşkil 
edir.

Tamaşanın məşqləri və nümayişi teat-
rın təchizatı yox səviyyəsində olan 200 
nəfərlik zalında keçir. Nə səs, nə görün-
tü effektləri, nə istilik sistemi, nə soyun-

ma otağı, nə tamaşanın idarə olunması 
üçün müvafiq texniki imkanlar var. Hər 
şey elə zalın içindəcə baş verir. Təkcə 
soyunma otağı üçün ümumi tamaşa zalı 
qara pərdə ilə ortadan iki yerə ayrılıb. 
(Fotolarda göstərilib). Rol gərəyi əlbisə-
ni dəyişmək istəyən aktyor məcburdur 
ki, ya seyrçilərin gözü qarşısında pər-
dənin o biri tərəfinə keçib dəyişsin, ya 
da tamaşanı əvvəldən axıradək eyni əl-
bisədə oynasın.

Sözdə “Teatr” adlanan məkanı gəzərkən 
tualet qapısının üstündə böyük qıfıl 
diqqətimizi çəkdi. Məlum oldu ki, me-
riyanın həcm etibarilə böyük olan teatr 
binasının eksteryerinin təmiri zamanı 
daxildə cəmi üç otaq abıra salınıb. Di-
rektorun, direktor müavinin otaqları və 
yalnız gürcülərin xidmətində olan və üs-
tündən qıfıl asılmış tualet.

“Gərgin” iş rejimi ilə “zəngin” repertuar

Teatrda iş rejimi də kifayət qədər unikal-
dır. Həm yaradıcı, həm də 70%-i gürcü, 
30-%-i azərbaycanlılar təşkil edən tex-
niki personalın üzünü görmək istəyənlər 
gündüz saat 12:00-dan 15:00-a qədər 
teatra üz tuta bilər. Bu radələrdə ax-
tardığın adamı tapa bildinsə, deməli, 
sevinməyə dəyər. Saat 3-dən sonra bir 
nəfər də olsun insan kölgəsinə rast gələ 
bilməzsən. 37 nəfər işçidən gündə cəmi 
3-4 nəfər işə gəlir. Bir sözlə, teatrın in-
tensiv iş rejimi yoxdur. Qısası, belə  ağır 
vəziyyətdə nəinki yaradıcılıqla, heç te-
atrın qapıçısı vəzifəsində belə işləmək 
üçün kiçik bir stimul yoxdur. Və bu dö-
zümün uzun illər çəkəcəyi artıq şübhə 
altındadır.

Teatrda həmçinin nə konkret repertuar 
siyasəti var, nə illik plan var. Hər hansı 
bir tamaşanın hazırlanması üçün rejis-
sorun zövq və istəyi yetərli olur. Tamaşa-
lar barədə KİV-də işıqlandırma yalnız in-
formasiya formatından kənara çıxmır, o 
da ki, nadir hallarda. Heç orda yaşayan 
əksər ziyalılarımız da teatra ən azından 
mənəvi dəstək çıxmağa tələsmir.

Ötən əsrin əvvəllərində Tiflisə gəlmiş və 
xəstəhal vəziyyətdə «Otello» tamaşası-
nı seyr edən Mirzə Ələkbər Sabir kimi 
ziyalılarımız da yoxdur. Gürcüstanda 
Azərbaycan teatrının varlığından bixə-
bər, yolunu tanımayan “vurdumduymaz” 
azərbaycanlılarımız bəs deyən qədərdir. 
Amma bu yox anlamına da gəlmir. Teat-
ra bu gün dəstək verənlər də var, onlar 
sırasında “Varlıq” qəzetinin baş redakto-
ru Rafik Hümmətlini, keçmiş millət vəkili 
Ramiz Bəkirovu, Gürcüstan Azərbay-
canlıları Konqresinin sədri Əli Babayevi, 
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin 
əməkdaşlarını,  “Gürcüstan” qəzetinin 
nümayəndələrini qeyd etməmək insaf-
sızlıq olardı.

Azərbaycan teatrının dramatik ömrü... 
Son pərdəsi faciədir, yoxsa?
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Gürcüstan dövlətinin teatrı təmir etmək 
üçün kifayət qədər büdcəsi yoxdur. Hə-
min ərazidə yaşayan insanların başqa 
yerə köçürülməsinə isə minimum 3 mil-
yon ABŞ dolları lazımdır. Təpədən-dır-
nağa qədər borcun içində olan Gür-
cüstan dövləti də Azərbaycan teatrının 
rifahına bu qədər vəsait xərcləmək ma-
rağında deyil.

Azərbaycan dövləti əlindən gələni edir

Azərbaycan dövləti isə əksinə, son il-
lərdə teatrın təmirinə milyonlarla sərf 
edilən vəsaitdən Tiflis Dövlət Azərbay-
can Dram Teatrına da maliyyə ayırmağı 
düşünür. Avropa standartlarına cavab 
verəcək bir mədəniyyət ocağı halına 
gətirməyə, hətta lazım gələrsə, söküb 
yenidən tikməyə hazırdır. Lakin bunun 
üçün əsas və haqlı şərt - teatra məx-
sus ərazi biznes obyektlərindən təmiz-
lənməli və orada yaşayan ailələr başqa 
yerə köçürülməlidir. Yalnız bundan son-
ra Tiflis Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı-
nı “dirildilməsinə” başlanılacaq.

Ölü vəziyyətdə olan teatrı az da olsa 
cana gətirmək üçün iki ildir ki, dövlətlə-
rarası yazışmalar, görüşlər keçirilir.

Sonuncu dəfə iyun ayında, Bakıda ke-
çirilən Gürcüstan Mədəniyyət Günləri 
çərçivəsində dövlətlərarası alt komis-
siyanın iclası keçirildi - burada Tbilisi 
Azərbaycan Teatrının vəziyyəti növbəti 
dəfə gündəmə gətirildi. Gürcüstan Res-
publikasının bələdiyyə, icra strukturları 
və digər aidiyyatlı qurumlarına məsələ-
nin həllinin tezləşdirilməsilə bağlı verilən 
müvafiq tapşırıqlar protokolda da öz 
əksini tapdı. Və artıq bir ilə yaxındır ki, 
Azərbaycan tərəfi oturub nəticə gözləyir. 
Ancaq nəinki nəticə, indiyədək məsələ-
nin heç ölü nöqtədən tərpənişi belə yox-
dur. Hamı bir-birinin üstünə atır. Nə hö-
kümət səviyyəsində imzalanan sərən-
camların, nə dövlətlərarası danışıqların 
bir xeyri var. Görünür, Gürcüstan tərəfi, 
köçürüləcək ailələrin də pulunun Azər-
baycan tərəfindən ödəniləcəyini ehtimal 
edib...

Rəsmilər nə deyir?

Tiflis səfərimiz əsnasında Gürcüstanın 
Respublikasının Mədəniyyət, Abidələrin 
qorunması və İdman Nazirilyinin nazir 
müavini Marine Çoqoşlvili ilə də görü-
şüb məsələnin gedişatı, həlli barəsində 
son yenilkiləri öyrənmək istədik. Qeyd 
edək ki, Azərbaycan Mədəniyyət və Tu-
rizm Nazirliyi arasında müvafiq məsələ 
ilə bağlı yazışmalar, danışıqlar məhz 
Marine Çoqoşlvili arasında aparılıb. 
Xanım nazir müavinilə görüşmək istə-
yimiz əvvəlcə müsbət qarşılandı, görü-
şün günü və saatı dəqiqləşdirildi. Lakin 
növbəti gün xanım Marine bu barədə 
səlahiyyət sahibi olmadığını deyərək 
görüşdən imtina etdi. Və əlavə etdi ki, 
məsələnin həlli nazirlərin müzakirə-
sindən asılıdır. Yəni, yalnız iki ölkənin 
mədəniyyət nazirləri - Əbülfəs Qarayev 
və Nikolos Ruruanın müzakirəsindən 
sonra hər hansı bir tərpəniş olacaq. 
Lakin ümumi mənzərə və şahidi oldu-
ğumuz reallıq, problemin daha kəskin 
forma aldığını göstərir. “Vitse-xanım”ın 
boyun qaçırmağına irad tutmağımıza 
baxmayaraq, həqiqətən də bu durum 
nazir müavinlərinin səviyyəsində həll 
ediləsi məsələyə oxşamır...

Sevda Babayeva Milli.Az

“Millət necə tarac olur olsun, nə işim var, 

Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim 
var”.

Bəzi üzdəniraq Azərbaycanlılar belə fi-
kirləşirlər. Öz Azərbaycan dilini, öz mil-
lətini sevməyənə Azərbaycanlı deməyə 
dilim gəlmir. Söz ağzından çıxarsa onu 
geri qaytarmaq mümkündür. Dediyinin, 
yazdığının peşmançılığını çəkmək isə 
yalnız dediyini dərk eyləyənlərə aiddir. 
Sizi o qrupa aid etmək olmaz. Ona görə 
eyni şeyləri bir neçə dəfə danışırsınız. 

Yazılarınızla tanış olduq. Gözəl bir möv-
zuya toxunubsunuz. Azərbaycanlıların 
yaşadığı,  doğulduğu, böyüdüyü kənd-
də Azərbaycan dilində məktəb lazım 
deyil. Çünki, Ozanı sizin kimi satqınlar 
bitirib. Utandıq ki, bizim məktəbin mə-
zunlarsınız. 

Sovet dövründə qalan savadsız müəl-
limlərdən yazırsınız. Onları əvəz edə-
cək sizi kimi “savadlı” özündən razı, 
özündən vəzifəli bir şəxs hesab edib 
bir manat qazana bilməyən , özünün 
və sözünün yerini bilən” kadrlar lazım-
dır. Köhnədən qalan müəllimlər bir adla, 

bir əqidə ilə yaşayıb işləyiblər. Bir ildə 
dörd ada, dörd ildə girə bilməyiblər. O, 
sizsiniz ki, bəzən dindar olub mollalıq, 
baxıcılıq edir, bəzən ateist olub, şairlik, 
yazıcılıq edir, bəzən də teist olursunuz. 

Kommunist dövründən qalan müəllimlər 
öz bildirklərini, öz fikirlərini danışırlar, 
başqalarının fitnə-fəsadına uyub, dinin, 
dilin, millətini aşağı səviyyəyə endirirlər. 
Sapı çürük baltalar nəhəng palıdı yıxa 
bilməz. Öz səviyyənizdə olan adamlarla 
ayaq uzadın. 

Doğulduğu ailəyə hörməti olmayan, 
ailəsini sevməyən bir adam heç kəsi 
sevə bilməz. Hər millətə, hər dinə, hər 
dilə hörmət et. Ancaq Nizamilər, Fizu-
lilər, Sabirlər, Vurğunlar yetirən bir millət 
harada olsa öz şərəfini qorumalıdır. He-
yif ki, bu millətin oğlusunuz. Vaxt gələ-
cək ki, indi “sevdiyiniz” millətə qarşı da 
satqınlıq edəcəksiniz. Başa düşənlərin 
buna şübhəsi yoxdur. 

İşğal altında olan hər bir torpağın (istər 
Gürcüstan, istərsə Azərbaycan) dərdi 

hamının dərdidir. Siz nə qədər şərəf-
sizsiniz ki, Qarabağ dərdini öz dərdiniz 
hesab etmirsiniz. 

Əlbətdə, öz respublikamızı, öz dövlət 
dilimizi sevirik, öyrənirik, bilirik. Ancaq 
öz millətimizi də sevirik, öz dilimizi, pre-
zidentimizə də hörmətimiz var. Burada 
yaşayan azərbaycan xalqının firavan 
yaşaması üçün İ.Əliyevin etdiklərinə 
göz yummaq, onun şəklinin müəllimlər 
otağından asılmasına belə qıcıqlanmaq 
ağılasığmaz dərəcədə nankorluqdur. 
Çirkab sulara baş vuran batqınları ney-
ləyirdin, İlahi,
Gündə bir dona girən satqınları neynə-
yirdin, İlahi.
Dediyinin fərqinə varmayanları neynə-
yirdin, İlahi,
Millətin dərdini qanmayanları neynəyir-
din, İlahi. 
Muğanlı kənd açıq məktəbinin kommu-
nist dövründən qalan müəllimləri. 

Vətənim Gürcüstandır. Mən bu torpağın 
övladıyam. Vətənimin dilində, xalqınıda 
sevirəm. Bütün qəlbimlə bu torpağa bağ-
lıyam. Çünki,bu torpağın havasını udub, 
bu torpağın suyundan içmişəm. 

Ey dilimizin, millətimizin satılmış xainləri! 
Gürcüstanın rayon və kəndlərində azər-
baycandilli məktəblərini fəaliyyət göstər-
məsi qeyri azərbaycan millətini narahat 
edə bilərdi. Ancaq öz millətimizdən olan 
nankorların bu narahatçılığının səbəbini 
anlamağa çalışırıq. 

Ey ustadına çəp baxan nankorlar, sovet 
dönəmindən qalan müəllimlərlə bərabər 
bütün məktəblərdə istər gürcü məktəb-
lərində, istər azərbaycandilli məktəblə-
rində gənc kadrlarda çoxdur. Mən sa-
vaddan danışan bəzi savadsızlardan ilk 
öncə soruşmaq istərdim. Siz həyatda 
kimsiniz? Hansı peşənin sahibisiniz? 
Vətənə xidmətiniz nədir? Vətən üçün nə 
etmisiniz? 

Gah molla olmusunuz, gah da baxici.  
Gah şair olmusunuz, gah yazıcı. 

Dilimizə , dinimizə xələl gətirərək gün-
dəmə gəlib, “reklam” olunmaqdansa, öz 
yolunuzu düzgün seçməyə, vətənə la-
yiqli övlad  olmağa çalışın. 

Necə ki, sovet dönəmindən qalan müəl-
limlərimiz bu gündə öz peşələrini sevə-
sevə vətən üçün necə həkim, müəllim, 
mühəndis, şair, yazıçı yetirmişlər.

Artıq xeyirli zamandır ki, milli tələbələrdə 
gürcü sektorları fəaliyyət göstərir. Gürcü 
sektorlarında təhsil alan şagirdlər (eləcə 
də azərbaycan sektorlarında) gürcü di-
lini həvəslə öyrənməyə çalışırlar. Bizim 
millətimiz , müəllimlərimiz heç vaxt buna 
əks təsir göstərmirlər. 

Ey savaddan dəm vuran savadsızlar! 
Gürcü dilinin öyrənilməsi azərbaycandilli 
məktəblərinin bağlanması bahasınamı 
gəlib çıxmalıdır. 

Bir millətin dilini, dinini və mədəniyyətini 
xalqın ziyalı təbəqəsi qoruyub saxlamalı 
deyilmi? 

Milli məktəblərdə sizin qoşnu dediyiniz 
ölkə prezidentinin şəklinin, bayrağının  
olması suçmu sayılır?  Və ya savadsızlı-
ğamı işarədir. Gürcü dilinin öyrənilməsin 
əngəlmi törədir? Sizin qonşu dediyiniz 
ölkə prezidentinin təşəbbüsü ilə bütün 
Gürcüstanlı Azərbaycan tələbələrinin 
təhsil haqqını “Sokar” şirkəti ödəmirdimi? 
Qarabağ bütün azərbaycan xalqının dər-
di deyilmi? Qarabağda tökülən günahsız 
qanlar bizim millətin qanı deyilmi? 

Ey qəlbində millət sevgisi olmayan sava-
dsızlar, çirkaba batmış çirkablar heç ol-
masa milçək olub könül bulandırmayın. 

Heyif ! heyif ki, siz millətcə Azərbaycan-
lısınız.

   Heyif ki , sizin damarlarınızda Azərbay-
can millətinin qanı axır.

Ey dilini bəyənməyən modabaz, əda-
bazlar, sizə ana südü haram olsun. Ey 
ana dilimizi qorumaq əvəzinə , öldür-
məyə çalışan savadsızlar sizə ar olsun. 
Siz bizim millətin üz qarasısınız. 

Çaşqın Coşquna öz doğma kəndi Muğanlıdan məktub 

Allah rəhmət eyləsin M.Ə.Sabirə. 
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H.Hacıyev:  “ ...Özümü və sizləri təqva-
ya dəvət edirəm. Başqalarının müqəd-
dəslərinə toxunmaq və təhqir etmək gü-
nahdır. Hədislərdə buyurulub ki “İnsan 
sən azadsan lakin başqalarının azadlı-
ğına mane olacaq qədər azad deyilsən.” 
Azadlığın çərçivələri var.

Son günlərdə bəzi xoşagəlməz ha-
disələr baş verib. İstəyirəm sizlərin 
nəzərinə çatdırım ki bəzi adamlar orta-
ya çıxıb, məscidimizi və onun nəzdində 
fəaliyyət göstərən fondu insanların gö-
zündə öz böhtanları ilə alçaltsın...

Abadan kənd tüstüsündən bilinər.
Ağac dibindən su içər.
Ağacı içindən qurd yeyər.
Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.
Ağac olan yerdə budaq sınar.
Ağac səmtinə yıxılar.
Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.
Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.
Asılsan da uca budaqdan asıl.
Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ 
olar.
Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.
Bülbülü saldılar qəfəsə dedi: “Ay Vətən, 
ay Vətən”. Buraxdılar, qondu tikan koluna, 
dedi: “Can Vətən, can Vətən”.
Vətən viranə də olsa, məsəldir, məhz cən-
nətdir.
Vətəndən ayrı ayrı düşsəm, viran ollam, 
talannam.
Vətənə gəldim, imana gəldim.
Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi.
Qoçun buynuzu qoça ağırlıq eləməz.
Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, 
gəz.
Dağ yeri - duman yeri, Yurd yeri - guman 
yeri.
Dam dirək üstə durar.
Doğma yurd şirin olar.
Dünyada Vətəndən əziz nə var?
Yerlərdir haman yerlər, Görünməz oldu il-
lər.
Yer, oturan adamla şərəflənər.
Yersiz gəldi, yerli qaç.
Yurddan çıxsan da, eldən çıxma.
Köçən yurdun qədrini, düşən yurdda bilər-
lər.
Sular hərəkətlidir, Torpaq bərəkətlidir.
Torpaqda itki olmaz, Kötüksüz bitki olmaz.
Uçan damın böyüklüyü binövrəsindən bi-
linər.
Hər ağac öz dibinə kölgə salar.
Hər quşa öz yuvası doğmadır.
Hər kəsə öz Vətəni əzizdir.
Hər kəsi el istəsə, bülənd olar, ucalar.
El igidlərilə tanınar

Atalar  sözləri 

Nəriman 
Nərimanov 
adına muzeyi 
tələb edirik! 
Muzeyin 
əşyalarını və 
eksponatlarını 
tələb edirik!


