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VƏTƏNDAŞ  CƏMİYYƏTİ - CƏMİYYƏT  MARAĞI

“Mən və cəmiyyət” adlı yeni fən-
nin məktəbdlərə daxil edilməsinin 
dəqiq tarixi naməlumdur, ancaq 
Maarif Nazirliyindən “Rezonans”a 
bildirdikləri kimi bu fənnin tədrii bu 
il planlaşdırılmır.

“Dəqiq vaxt məlum deyil, hələ ki 
fənnin standartı üzərində iş qur-
tarmayıb və dərslik hazır deyil, 
fənni məktəblərə daxil etməyə-
cəklər”,- nazirlikdə bildirdilər.

Vaxtı ilə Patriarxlıq dərsliklərin 
məzmunu prosesinə qoşulmağı 
tələb etdi. Provoslav kilsəsinin 
müqəddəs Sinodu fənnin mək-
təblərə daxil edilməsinə qədər bu 
layihənin kilsənin, ictimaiyyətin və 
dini təşkilatların iştirakı ilə müza-
kirə edilməsini tələb edirdi.

“Maarif liqası”nın rəhbri Manana 
Nikolaişvilinin dediyinə görə, fən-
nin müzakirəsinə kilsə ilə birlikdə 
ictimaiyyət və şagirdlərin validey-
nləridə qoşulmalıdırlar. 

“Əgər Sinod tövsiyyə edirsə ki, 
kilsənin razılığı lazmıdır, onda 
ona görə lazımdır ki, dövlətə kilsə 
arasında konstitusiya razılaşması 
bağlanıb-konkordat. Bu razılaşma 
əsasında dövlət kilsə ilə də razı-
laşmağa borcludur. 

Fənnin standartı, proqram və 
dərslik birlikdə müzakirə edilmə-
lidir, bunları ona görə bir-birindən 
ayırmaq olmaz ki, ola bilsin fənnin 
standartı və proqram yaxşı olsun, 
dərslik isə pis , elə cümlələr və 
illüstrasiyalar daxil edilsin ki, şa-
girdlər üçün məğlub sayılmasın. 

Bu fənni təkcə kilsə yox, ictimaiy-
yət də bəyənməlidir. Bu işə vali-
deynlər də qoşulmalıdırlar, onlar 
uşaqlarına nə öyrəndiyini bilməli-
dirlər”,- Manana Nikoliaşvili deyir.

“Mən və cəmiyyət” fənni, nazirliyin 
məlumatına əsasən, III –İvsiniflər, 
həftədə 2 saat yükü ilə planlaşdı-
rılır. Fənni şagirdə müxtəlif məişət 
mövzuları keçmək yolu ilə sosial 
mühiti tanış edir, məsələn: ailə, 
dost məktəb və b.

Eləcə də, elə anlayış və 
məsələlərə toxunulur, necə ki: 
hüquq və borcları dərk edilməsi, 
təbii mühitə və mədəni irsə qarşı 
cavabdehlik, təhlükəsizlik qayda-
larının qorunması (məs; istərsə, 
küçədə hərəkət edərkən), sağ-
lamhəyat qaydası, konfliktlərin zor 
işlətməmək yolu ilə həll, fərqliliyin 
qəbul edilənliyi və əfv və s.-dir.

 “MƏN VƏ CƏMİYYƏT” FƏNNİNİN MƏKTƏBLƏRDƏ 
TƏDRİS EDİLMƏSİ BU İL PLANLAŞDIRILMIRDI.NAZİRLİK:

GÜRCÜSTANIN KVEMO KARTLİ BÖLGƏSINDƏ 
“MİLLİ AZLIQLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASI”

 NIN YERİNƏ YETİRMƏSINƏ DAİR ÇIXARIŞ
...Etnik azərbaycanlıların yaşadıqları 
ərazilərdə (bəzi məlumatlara görə 1000 
ildən artıqdır orada yaşayırlar) yerli to-
ponimlər, yaşayış yerləri, kəndlər, caylar 
var. Bu adlar və yerlər həmin yaşayış 
yerlərinin və etnik azlıqların tarixindən 
silinmək üzrədir. Təəssüf ki, Gürcüstan 
hökuməti həmin tarixi adları yerli əhalinin 
başa düşmədiyi gürcü dilli adlara dəyiş-
dirmək yolunu  davam etdirir. Bütün bu 
proseslər regionun tarixini dəyişdirməyə 
və orada məskunlaşan yerli əhali sayılan 
azərbaycanlıların özunəməxsusluqlarını 
itirmələrinə gətirib çıxarır. Məsələn, hə-
min proses Bolnisi rayonunda dəqiqliklə 

aparılıb, Dmanisi, Marneuli, Qardaba-
ni rayonlarında da aparılır. Gürcüstan 
hökumətinin bu cür siyasəti yerli əhali 
tərəfindən mənfi qarşılanır və regionda 
etnik yöndə gərginliyin artmasına təkan 
verəm amillərdəndir. Mövcud problemlə 
bağlı cəmiyyətdə hörmət sahibi olan və 
icmanın liderləri sayılan ağsaqqalların  
hökumətə müraciəti olub. Lakin təəssüf 
ki, buna  heç bir reaksiya olmayıb. Etnik 
azlıqlar, xüsusən, etnik azərbaycanlılar 
hesab edirlər ki, hakimiyyət dairələri yerli 
topoqrafik adların dəyişdirilməsində ma-
raqlıdır və məhz onlar bu prosesə rəvac 
veriblər...

Əlibala Əsgərov: “Əgər bölgənin rəhbəri məsələyə bu 
qədər ciddi yanaşırsa, əlbəttə, bu proses tezləşə bilər”
İyulun 23-dən Ermənistanda girov saxlanılan Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Faxralı 
kənd sakini, üç uşaq atası soydaşımız Turqay Mikayılov bir həftəyə evində olacaq.

Bunu Kvemo-Kartli bölgə qubernatoru Paata Xizanişvili deyib. Dövlət rəsmiləri ilə 
danışdığını bildirən Xizanişvili bəyan edib ki, Gürcüstan dövləti öz vətəndaşlarının 
hüquqlarını müdafiə etməyə hazırdır. Qubernator T.Mikayılovun necə və hansı şəraitdə 
Ermənistan ərazisində saxlanıldığının araşdırıldığını da söyləyib: «Onun durumu ilə 
bağlı informasiya əldə etməyə çalışırıq. Ötən müddət ərzində Mikayılovun ailəsinə baş 
çəkilib və onlara yardım ayrılıb”.

Məsələyə münasibət bildirən «Qeyrət» Xalq Hərəkatının rəhbəri Əlibala Əsgərov deyib 
ki, girov götürülən şəxsin hər hansı günahı olmadığı üçün Ermənistan tərəfi onu azad 
etməyə məcburdur: «Ermənistan-Gürcüstan münasibətlərində görünəcək dərəcədə 
soyuqluq yoxdur. Hesab edirəm ki, əgər bölgənin rəhbəri məsələyə bu qədər ciddi 
yanaşırsa, əlbəttə, bu proses tezləşə bilər. Çünki nə Ermənistan, nə də Gürcüstan 
rəsmiləri bölgədə yeni bir gərginliyin yaradılmasında maraqlıdır”.
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Peşəcə mən nə tarixçi,nə geopolitoloq, 
nə də ki yazıçıyam, amma son il ərzin-
də baş verən hadisələr mənə məqalə 
yazmağa vadar edir. Məni heç də se-
vindirməyən məqalələr.

Fikir vermişəm ki, cəmiyyətə-bilmirəm 
zorla, ya da ki mövcud boşluqlar va-
sitəsilə, liberalizmin eybəcər formaları 
yeridilir və gənc nəsil bu virusa yoluxur.

Bu yeni yalançı vətənpərvər liberalları 
müəllifləri olduğu marazmatik böhtan-
larına tuş gələn insanların hüquq və 
azadlıqları maraqlandırmır.

Fəalların, “zurnalistlərin” də daxil ol-
duğu onların sıralarına nəzər salanda, 
məzhəbçilərlə oxşarlığı sezdim. Bu 
«müasir» zurnalistlər ironiyaya, isteh-
zaya, sözbazlığa həvəslidirlər və bu 
boşdanışmanın arxasında öz xalqına 
qarşı nifrət dayanır, əgər onlar kimi de-
yilsən və onların kriteriyalarına cavab 
vermirsən-əzirlər-bu da məzhəbçilərlə 
oxşarlıq. 

Biz onlar üçün ətraf mühitin, onlar bizim 
həyat tərzimizə yuxarıdan aşağı baxır-
lar, axı onlar seçilmiş insanlardır, biz 
isə-qara camaat.

Bəs onların motivasiyası, istəyi nədir?

Mütəfəkkir İlyin bu cür narsistləri və li-
berastları yaxşı xarakterizə edib «on-
ları öz xalqına, dövlətinə qarşı sevgi 
yox, özlərinə görə narahatçılıq hiss 
hərəkətə gətiririr. O,oturur, vaxt keçir, 
ailəsi yoxdur və çox güman ki olma-
yacaq, övladları yoxdur, bundan sonra 
da yəqin ki olmaz, gənclik arxada qalır, 
onlar heyifslənir və təəssüflənirlər, elə 
bu an onlarda şöhrətbazlıq və ambisi-
yalar özünü biruzə verməyə başlayır və 
onlar, necə deyərlər-Duçe sindromuna 
tutulurlar, mənası «rəhbər» olan italyan 
«Duçe» sözündən. Beləliklə o, «du-
çeləşir». Fikrimcə, bu vacib bir məqam-
dır. Şöhrətbazlıq və publika önündə 
özünü göstərmək istəyi. Siz baxın onlar 
necə böyük həvəslə foto və videoka-
mera önünə keçirlər, məmnuniyyətlə 
auditoriya qarşısında dayanırlar və öz-
lərini güclü göstərmək istəyirlər, amma, 
təəssüf ki, onlar qorxaqdırlar, tez bütün 
məsuliyyəti üzərindən atan qorxaqlar. 
Bəyəm onlar öz xalqı barədə düşünür-
lər? Öz cəmiyyəti barədə fikirləşirlər? 
Yox, belə şeylər onları narahat etmir, 
onları düşündürən tamamilə digər 
məsələlərdir. Vəzifə və bir az hakimiy-

yət-yalançı vətənpərvər-liberalın əsas 
hədəfi budur»

Onları xalq yox, hakimiyyət, hakimiy-
yətdə yer almaq maraqlandırır. Bəs on-
lar hakimiyyətə gəlsələr, məmur olsa-
lar, bizim, “düzgün olmayan” insanların 
taleyi nə olacaq? Bax burda düşünmək 
lazımdır.

Hörmət etdiyim bir müəllifin situasiyaya 
azacıq uyğunlaşdırılan yazını, müəllifin 
əsas fikrini saxlayaraq diqqətinizə çat-
dırıram: 

Gürcüstanda “zurnalist” və yalan-
çı vətənpərvər liberal-narsist olmaq 
asanddır-hər yerdə özününkülərdir. 
(patoloji narsisizm - öz unikallığı, xü-
susi mövqeyi, digər insanlar üzərində 
üstünlüyünə əminlik; öz istedadı və na-
iliyyətləri ilə bağlı şişirdilmiş fikrə malik 
olma; öz uğurları haqqında fantaziyala-
ra qapılma; ətrafdakılardan qəti şəkildə 
xoş münasibət və etirazsız itaət göz-
ləmə; öz unikallığını və əhəmiyyətini 
təsdiq etmək üçün ətrafdakıların rəğbə-
tini axtarma; şəfqət göstərə bilməmə; 
istənilən qaydalardan azad olma, ətraf-
dakıların ona həsəd aparması fikirləri 
ilə xarakterizə olunan şəxsiyyət poz-
ğunluğu). 

Yalançı vətənpərvər-patoloji narsist ol-
maq həm də sərfəlidir: o, yaxşı olan hər 
şeyin tərəfdarıdır, bir şey olsa, məmura 
da sığınar.

Yalançı vətənpərvər liberal-narsist köh-
nə, qədimi, konservativ, ənənəvi, xalq-
dan gələn heç nəyi bəyənmir. Tarixi irs, 
tarixi yaddaş, mentalitet, genetik yad-
daş onun üçün deyil. O, öz torpağını,öz 
qanını da sevmir. Bütün bunların ara-
sında yalançı vətənpərvər liberal-nar-
sist boğulur. Bütün bunların arasında 
o,qəbirdəki kimi havasızdır.

O, qıvrılır və öz “zurnalist”lərinə pask-
vil yazmağa tapşırır, amma əsəbdən 
yox,iztirabdan: o, həqiqətən, əziyyət 
çəkir. Bununla belə, o, düşünür ki, onun 
özünün xüsusi «həqiqəti» var. Hər bir 
icmalar-xalqın orkestri öz musiqisini 
məhz ona baxaraq sazlayırlar,sadəcə 
bu dəfə simli və nəfəs musiqili alətlərin 
yerinə tarixi kimlik, saz və tar, Nizami 
Gəncəvidən bir misra, azərbaycan-türk 
heysiyyəti, şəkərbura və paxlava, la-
vaş, dovğa bişən və ətrli olan hər şey 
var.

Qafqazda dominantlıq edən- mədəniy-
yətə və tarixə malik olan azərbaycanlı-
lar- kimə lazımdır? 

Yalançı vətənpərvər narsist əmindir ki, 
zaman dəyişib və yeni gələcəyə an-
caq onlar, seçilmişlər daxil olmalıdırlar. 
Bunlar öz arxasıyca tarixini, ənənələri-
ni, öz torpağını, atını, evini aparan de-
yillər. Yani sırf özü-yalançı vətənpərvər 
liberal-narsist-yeni gələcəyə ayaq ba-
sacaq. Tarix və ənənələr, xalq folkloru, 
xalq nağılları, mədəniyyət və bu kimi 
yükdən azad şəkildə- sanki lüt kimi. O, 
digərlərinə də soyunmağa təklif edir: 
«bütün bunları qoyun qalsın, ardımca 
lüt gəlin, tarixinizi, ənənələrinizi, torpa-
ğınızı və atınızı saxlamayın».

Beləliklə, sən hər şey geridə saxladın- 
öz tarixini, bu xalqın nümayəndəsi qis-
mində kimliyivi, öz tarixi yaddaşıvı və 
irsivi, öz folkloruvu, öz məscidini- və elə 
lüm-lüt gəzirsən, eyiblərivi örtmək üçün 
iki əl bəs eləmir: hər tərəf rüsvayçılıq-
dır, elə sən özün başdan ayaq rüsvay-
çılıqsan.

Birdən başa düşürsən-səni aldadıblar. 
Bizim yeni yalançı vətənpərvər liberal 
dostumuz sən demə geyinib! Heç lüt 
deyil, tam əksinə geyinib, keçinib, öz 
antennalarını işə salıb, lokatorunu qo-
şub, hər şeyi sezir, səni skan edir - sən, 
daha doğrusu sənin qalıqların barədə 
irəligedən planlar qurur.

Özündə isə «öndəgedən müasir sivili-
zasiya», “müasir mədəniyyət”, habelə 
özünün müstəsnalığ»ından irəli gələn 
«perspektivlər» var. İqtisadi məqsə-
dəuyğunluq da ondadır. Onun arxasın-
da xeyiri müəyyənləşdirə biləcək «av-
ropalaşma və mütərəqqilik gücləri» da-
yanır. Onun gözləridə vicdanlıdır, ingilis 
dilini də pis bilmir. Sizdən fərqli olaraq 
çox gözəl danışmaq bacarığı var -siz 
isə heç doğma dildə düz-əməlli danışa 
bilmirsiz. «Baxın, necə lazımdır».

Liberast-narsist hər şeyi özü qazanıb, 
biz isə «borca» götürmüşük. Sən demə 
yalnız bizdə rüsvayçılıq tarixçəsi və 
rüsvayçı ənənələr toplusu var, onun 
isə, təsəvvür edin, öz keçmişi var, bu 
keçmiş barədə yaddaşı, ağrısı. Onun 
üçün dünyanın tarixi həmişə «Avropa 
seçimi» və avropa həyat tərzindən baş-
layır. «Avropa həyat tərzi» olmadıqca, 
heç bir müasirlik barədə danışmaq belə 
olmaz.

Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlının 
dəyərlər dünyasında «avropa dəyər-
ləri»nin yüz altmışıncı yerdə, pendir 
və pomidorlu salatdan sonra getməsi 
vətənpərvər patoloji narsistlər üçün onu 
deməyə əsas verir ki, həmin o,azərbay-
canlı heç insan da deyil.

Biz beləyik də-bu cür vəziyyətdə, yəqin, 
heç kimə lazım deyilik. Bəs onda,nar-
sist, sən özün burda neynirsən? Bəlkə, 
biz sənə lazımıq? Yoxsa, bilmirəm nəyə 
görəsə, sənə borcluyuq?

Sən demə, Gürcüstandaki Azərbay-
canlılarının icması bir xalq kimi ona 
görə bu günə öz varlığını və özünə aid 
olan hər şeyi qoruyurub ki, bir yalançı 
vətənpərvər-liberast gələrək onlara nə 

etməyi desin. O,həqiqətən belə düşü-
nür. Təsəvvür edin, bir gənc çapağan 
durub, bu çapağın daxilində daha az 
ölçüdə bir canlı varlıq mövcuddur və bu 
canlı varlıq nədənsə əmindir ki, o, atlı-
dır və bu dəqiqə o, çapağanı çapacaq. 

O,canlı varlıq çapağanın daxilində so-
yuq və xoşagəlməz olduğunu, heç bir 
sivilizasiyanın mövcud olmadığını elə 
çapağanın özünə deyir.

Gürcüstanın Azərbaycan icmasının 
ümumilikdə narsistləri sevməməsi bu 
cür yalançı vətənpərvər liberastları heç 
narahat etmir. Onlar ciddi-ciddi düşü-
nürlər ki, Gürcüstanın Azərbaycan ic-
masını da «çapmaq» və istədikləri is-
tiqamətdə aparmaq olar, heç kim buna 
fikir verməyəcək.

Bu yalançı vətənpərvər liberal-nar-
sist, dəyərli humanistimiz, özü əmindir 
və buna digərlərini öyrəşdirib ki, o, və 
onun ətrafı bizim bütün keçmişimizdən 
daha ağıllıdır.

Bundan sonra məhz onlar bizi bunu 
bilməyə məcbur etmək istəyirlər ki, Qa-
rabağ, Xocalı- Gürcüstan azərbaycan-
lıları üçün əhəmiyyətli sözlər deyil; öz 
dilində təhsil almaq-bu keçmişin və ge-
ridə qalmağın rəmzidir; öz tarixini, irsini 
bilmək və qorumaq- irəliyə getməyimizi 
əngəlləyən lövbərdir; saz və tar cahil-
liyin simvoludur; din-ruhun türməsidir; 
«Köhnə və lazımsız müəllimlər» nəsli 
məktəblərdən getməyincə, xoşbəxtlik 
və tərəqqi olmayacaq. İndiyə qədər biz 
boş-boş şeylərlə məşğul idik, halbuki 
onlar kimi iş görməliydik.

Görün, yalançı vətənpərvər-liberast öz 
əlləri ilə necə hər şeyi öz yoluna qoyur. 
Lap oymaqçı kimi.

Guya ki, onlar həqiqəti tələb edən şəx-
si yetişdirmək istəyirlər, amma əslində 
hər şeyin “yalan olduğunu” düşünən in-
sanı yetişdirirlər.

Bir məqama fikir vermişəm: insanlar 
yalan və uydurma şeylər danışdığı za-
manda özləri bilirlər ki, yalan danışırlar, 
yalançı vətənpərvər liberal isə öz ətrafı 
daxilində ona nail olub ki, yalan və uy-
durma şeylər danışan insan, həqiqəti 
söylədiyinə inanır. Çünki o,Feysbukda 
(Facebook) oturur.

Feysbuk sizin üçün xalqın və ya parti-
yanın baş xətti deyil, çox “ciddir bir şey-
dir, napalm kimi beyni yandırır”.

Onların yeni liberal dünyasında ide-
alizm, fədakarlıq və cəsarət yoxdur- 
amma Feysbuka əsaslanan subyek-
tivizim və bütün qəribəliklərlə birlikdə 
özünə dəyər vermək, habelə niyəsə 
azadlıq və müqavimət ideoloqiyasına 
çevrilən homoseksualizm var.

Daxilimizdəki insani zəiflik nə varsa 
aradan qaldırmaq əvəzinə, aşağı, al-
çaq, mənfi olan hər şeyi yetişdirmək 
hüququnu qazandıq.

Öz evlərinizə gedin.

Başqaların nağıllarına qulaq asmayın. 
Özünkülərini yada salın. 

Elbrus Fərman oğlu Məmmədov

YALANÇI VƏTƏNPƏRVƏR NARSİST ƏMİNDİR Kİ.....
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Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 
(AİHM) qərarlarının Gürcüstanda baş 
verən hüquqi çəkişmələrə hansı aidiyya-
tı var? Məsələ burasındadır ki, AİHM-in 
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların 
müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiya-
sının müddəalarının şərhinə dair mövqe-
yi Gürcüstan üçün hüquqi baxımından 
əhəmiyyətlidir. 

Gürcüstan Konstitusiyasına əsasən, İn-
san hüquqlarının və əsas azadlıqların 
müdafiəsi haqqında Avropa Konvensi-
yasına qoşulan dövlət kimi Gürcüstan 
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 
yurisdiksiyasını (mütləq şəkildə konven-
siyanın və protokolların şərhi və tətbiqi 
ilə bağlı, əgər bu aktlarda öz əksini tapan 
müddəaların Gürcüstan tərəfindən pozul-
ması iddiası var) tanıyır.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi din-
darların dini hisslərinin təhqir edilməsinə 
dair çıxartdığı müxtəlif qərarlarda din-
darların ləyaqətini tanımaqla bərabər, bu 
ləyaqəti söz, özünü ifadə etmək hüquq-
ları və yaradıcılıq azadlığından suistifadə 
edilməsindən irəli gələn pozuntulardan 
qoruyur.

Bir sıra iddiaların baxılması zamanı Avro-
pa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bəzi eks-
ponatların, audio-vizual və çap material-
ların ictimaiyyət arasında yayımın bır sıra 
hallarda dindarların dini hissələrini təhqir 
etdiyini ifadə edib.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dini 
mənsubiyyətinə görə dindarların şəxsi lə-
yaqətinə qarşı yönəlmiş hərəkətə bəraət 
qazandırmır və müdafiə etmir, bir halda ki 
bu hərəkətin forması, ölçüsü və digər xü-
susiyyətləri konstitusiya ilə müdafiə olu-
nan söz və özünü ifadə etmək hüquqları, 
habelə yaradıcılıq azadlığın çərçivələrin-
dən kənar çıxır.

Avropa Məhkəməsi vurğulayır ki, “söz 
azadlığı demokratik cəmiyyətin əsas sü-
tunlarından biridir. Bununla belə, 10-cu 
maddənin 2-ci bəndində xüsusi olaraq 
qeyd olunduğu kimi bu azadlığın həyata 
keçirilməsi öhdəlik və məsuliyyət yaradır. 
Bu öhdəliklər arasında dini inanc kon-
tekstində kimlərəsə dini dəyərlərin əsas-
sız olaraq təhqir olunması və ləkələnməsi 
kimi görsənə biləcək istənilən hərəkətdən 

qaçmaq öhdəliyi salına bilər.” (“Uinqroy 
Birləşmiş Krallığa qarşı” işi üzrə qərarın 
52-ci paraqrafı)

Bir tərəfdən, konstitusiya tərəfindən qo-
runan söz, özünü ifadə etmək hüquqla-
rı, habelə yaradıcılıq azadlığı və digər 
tərəfdən, konstitusiya tərəfindən qorunan 
insani ləyaqət arasında sərhədin harada 
keçdiyi sualına cavab verərkən Avropa 
Məhkəməsi hüquq və azadlıqların həya-
ta keçirilməsi anında məqbul hesab olu-
nan və hesab olunmayanı aydın şəkildə 
ayırır. Məhkəmə dini kimlik və müəyyən 
dini inanclara itaət edilməsi kontekstində 
insani ləyaqətin qorunmasını və müdafiə-
sini vacib sayır. 

Məhkəmə yuxarıda sadalanan hüquq və 
azadlıqlarını tanımaqla bərabər onların 
çərçivələrini müəyyənləşdirir və bununla 
dindarların və ümumilikdə insanların dini, 
mənəvi hisslərini özünü “rəssam”, habelə 
“yaradıcı” adlandıran şəxslərin hərəkətlə-
rindən qoruyur. Məhkəmə hesab edir ki, 
“ayrı-ayrı şəxslərdə onların dini inancla-
rın əsassız və təhqiredici hücumlar ob-
yektinə çevrildiyi fikrinin yaranmaması 
üçün” hər bir dövlət hüquqi xarakterli 
tədbirlər görmək səlahiyyətinə malikdir 
(“Otto-Preminqer İnstitutu Avstriyaya qar-
şı” işi üzrə qərarın 56-cı paraqrafı). Bu 
halda, məhkəmənin fikrincə, özünü ifadə 
etmək azadlığının məhdudlaşdırılması və 
ya tam qarşısının alınmasına yönəlmiş 
bu cür tədbirlərin legitim və hüquqi cəhət-
dən əsaslı olması üçün, dövlət tərəfin-
dən həyata keçirilən tədbirlər aşağıdakı 
məqsədlərə xidmət elədir:

-“digər şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi” 
əgər “onların dini inancları hücum obyek-
tinə çevrilir”; eləcə də “daxili hisslər və 
inancların təhqiramiz ifadələrdən müda-
fiəsi” (“Uinqroy Birləşmiş Krallığa qarşı” 
işi üzrə qərarın 58-ci paraqrafı).

- vətəndaşların “dini hisslərinin təhqir 
olunmaması” hüququnun qorunması 
(“Uinqroy Birləşmiş Krallığa qarşı” işi 
üzrə qərarın 47-ci paraqrafı)

- “digər şəxslərin... dini hisslərinə hörmət 
edilməsi hüququnun müdafiəsi” (“Ot-
to-Preminqer İnstitutu Avstriyaya qarşı” 
işi üzrə qərarın 46-cı paraqrafı)

-dindarları “onların hisslərinə toxuna 
biləcək” materiallardan uzaq tutmaq 
(“Uinqroy Birləşmiş Krallığa qarşı” işi 
üzrə qərarın 62-ci paraqrafı)

- dini mövzunu “xristianlıq ənənələri və 
etikasına inanan hər bir şəxsi təhqir edə 
biləcək kobud, ağlasılmaz, aşağılayıcı və 
təhqiredici tonlu” şərhdən uzaq tutmaq 
(“Uinqroy Birləşmiş Krallığa qarşı” işi 
üzrə qərarın 48-ci paraqrafı)

- “dini ibadət obyektlərinin təxribat xa-
rakterli təsviri” habelə “dini ibadət ob-
yektlərinə qarşı etiraz doğura biləcək 
münasibət” səbəbindən “dindarların dini 
hisslərinin” təhqir olunmasının qarşısını 
almaq” (“Otto-Preminqer İnstitutu Avstri-
yaya qarşı” işi üzrə qərarın 47-ci və 48-ci 
paraqrafı)

- “digər şəxslərin ictimai çıxışları zamanı” 
vətəndaşların “dini hisslərinin təhqir olun-
masından” müdafiəsi (“Otto-Preminqer 
İnstitutu Avstriyaya qarşı” işi üzrə qərarın 
48-ci paraqrafı, 20.09.1994-cü il)

- dindarların “dini dəyərləri əsassız şəkil-
də təhqir edən və ləkələyən” materiallar-
dan qorunması (“Uinqroy Birləşmiş Kral-
lığa qarşı” iş üzrə qərarın 52-ci paraqrafı)

- dindarları onlarda “dini inancların əsas-
sız və təhqiredici hücumlar obyektinə 
çevrildiyini” fikri yaranmasına səbəb olan 
hərəkətlərdən qorumaq (“Otto-Preminqer 
İnstitutu Avstriyaya qarşı” işi üzrə qərarın 
56-cı paraqrafı)

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 
fikrincə, dini ibadət obyektlərinin təxri-
bat şəkildə təsvir edilməsi yolu ilə İnsan 
hüquqlarının və əsas azadlıqların müda-
fiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının 
9-cu maddəsi ilə qorunan dindarların dini 

hisslərinin təhqir edilməsinə yönəlmiş 
hərəkət baş verdikdə, “bu cür təsvir de-
mokratik cəmiyyəti fərqləndirən dözüm-
lülük ruhunun bilərəkdən pozulması kimi 
qeydə alına bilər”, bu halda dövlət “digər 
şəxslərin ictimai çıxışları zamanı vətən-
daşların dini hisslərinin təhqir olunmasın-
dan” müdafiə etmək üçün lazımı addım-
lar ata bilər, çünki Avropa Konvensiyası-
nın 10-cu maddənin 2-ci bəndində qeyd 
olunduğu kimi “bu maddənin 1-ci bəndin-
də sadalanan hüquq və azadlıqlardan is-
tifadə edən hər şəxs öz üzərinə “öhdəlik 
və məsuliyyət” götürür”. Dini inanclar və 
fikirlər kontekstində bu öhdəliklər sırasına 
digər şəxslər üçün təhqiredici olan, onla-
rın hüquqlarını məhdudlaşdıran və icti-
mai müzakirələr zamanı sosial tərəqqiyə 
töhfə verə bilməyən fikirlər səsləndir-
məmək öhdəliyi hüquqi yolla daxil edilə 
bilər. Buna görə də, bəzi demokratik cə-
miyyətlərdə dini məbəd obyektlərinə qar-
şı yönələn hücumların qarşısını almaq 
və sanksiyalar tədbiq etmək lazım bilinir, 
bir şərtlə ki, bütün “formallıqlar”, “şərtlər”, 
“məhdudlaşdırmalar” və ya “sanksiyalar” 
qarşıya qoyulan hüquqi məqsədlə mütə-
nasib təşkil edəcək. (“Otto-Preminqer 
İnstitutu Avstriyaya qarşı” iş üzrə qərarın 
47-ci,48-ci və 49-cu paraqrafı)

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, 
bir faktı əminliklə vurğulamaq olar ki, 
Gürcüstanda vətəndaşların dini hisslə-
rinin qorunması üçün hüquqi alətlər və 
daxili məhkəmə mexanizmləri mövcud-
dur. «Söz azadlığı» adıyla bu azadlıqdan 
suistifadə edən və faktiki olaraq dindarla-
rın hüquq və azadlığını pozan şəxslər isə 
məsuliyyətə cəlb oluna bilər. 

Elbrus Fərman oğlu Məmmədov

GÜRCÜSTANDAN DİNDARLARIN DİNİ HİSSLƏRİNİN TƏHQİR EDİLMƏSİNƏ DAİR MƏHKƏMƏ 
İDDİALARI. AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİNİN HÜQUQİ MÖVQEYİ.

Gürcüstan parlamenti sonuncu olan üçüncü 
oxunuşda yeni özünüidarətmə Məcəlləsini 
təsdiq edib. Beləliklə, 2014-cü ildə keçi-
riləcək yerli özünü idarəetmə seçkilərində 
müstəqilliyi qazanandan sonra Gürcüstan-
da ilk dəfə bütün mer və qamqebeli birbaşa 
seçkilər vasitəsilə seçiləcəklər.

Yeni özünüidarətmə Məcəlləsinə əsasən 
merlər yalnız özünüidarə edən şəhərlərdə 
seçiləcəklər. Mövcud olan beş özünüidarə 
edən şəhərdən, yani Tiflis (bu günə qədər 
birbaşa seçkilərlə merin seçildiyi yeganə in-
zibati ərazi vahidi),Rustavi, Kutaisi, Poti və 
Batumidən savayı özünüidarə edən statu-
sunu regional mərkəzlər olan Telavi, Msxe-
ta, Axalsik, Ambrolauri, Ozurqeti və Zuqdidi 
şəhərləri aldılar.

Digər inzibati ərazi vahidlərində, o cümlə-
dən Marneuli rayonu və Marneuli şəhərində 
qamqebeli seçiləcəkdir.

Əhalinin sayına görə Marneuli Msxeta, 
Axalsix, Ambrolauri,Ozurqetidən böyükdür. 
İqtisadi parametrlər və iqtisadi inkişaf temp-
lərinə görə də Marneuli yuxarıda sadalanan 
şəhərlərin cəmindən daha üstündür. Kve-
mo Kartli bölgəsinin bütün ətraf rayonları, 
o cümlədən regionun mərkəzi olan Rusta-
vidən yerli sakinlər gəlir əldə etmək üçün 
Marneuliyə gəlirlər. Faktiki olaraq, Marneuli 
bütün bölgənin iqtisadi mərkəzinə çevrilib, 
baxmayaraq ki, bölgənin inzibati mərkəzi 
Rustavi şəhəridir. Beləliklə, bir sıra süni ən-
gəllərə baxmayaraq, regional mərkəzə çev-
rilən Marneuliyə özünüidarətmə Məcəlləsi-
nin müddəaları şamil oluna bilər. Marneuli 
özünüidarə edən şəhər statusunu almaq 
üçün bütün imkanlara malikdir. Marneulinin 
tamhüquqlu özünüidarə edən şəhərə çev-
rilməsinin qarşısını alan istənilən əngəllər 
süni və yalnış xarakter daşıyır və ümumilik-
də Kvemo Kartli bölgəsinin inkişafının ləngi-
dilməsinə yönəlib. 

 Gürcüstan parlamenti səviyyəsində təm-
sil olunan yerli məmurlar-hamısı istisnasız 
olmaqla Azərbaycanlıların icmasının nü-
mayəndələridir- şəhərin və ümumilikdə böl-
gənin inkişafı üçün bu cür fürsətin vacibliyini 
elə prosesin əvvəlindən anlamadılar. Faktiki 
olaraq, Marneulinin özünüidarə edən şəhər 
statusunu əldə etmək imkanından məhrum 
edilməsinə qarşı Parlamentdə heç kim öz 
etirazını bildirmədi. Deputatlar nə Parla-
ment tribunasından öz fikrini söylədilər və 
nə bu fikri faktlarla əsaslandırdılar, nə də ki 
mətbuatda Marneuliyə qarşı sərgilənən bu 
cür münasibəti şərh etmədilər.Təbii ki, bizim 
deputatların bu cür davranışı onu deməyə 
əsas verir ki, onlar rayonun, bölgənin və 
ən əsası Marneuli şəhərinin uzunmüddətli 
maraqlarına əhəmiyyət vermədilər, özünün 
qısamüddətli maraqlarını- Parlamentdəki 
yerlərini qorumaq- nəzərə aldılar. 

Elbrus Fərman oğlu Məmmədov

MARNEULİ ÖZÜNÜİDARƏ EDƏN ŞƏHƏR OLMALI  İDİ, BİR ŞƏRTLƏ Kİ...
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GÜRCÜSTAN MƏDƏNİYYƏT STRATEGİYASI «MƏDƏNİYYƏT 2025».
Gürcüstanın mədəniyyət stategiyasının yenidən işlənmiş xəritəsi.
Gürcüstan mədəniyyət stategiyasının 
yenidən işlənmiş xəritəsi ölkə miqyasın-
da mədəniyyətin yenidən işlənmiş pro-
sesinin o təyinedici iş sənədidir, hansını 
ki Gürcüstanın Mədəniyyət və Abidələrin 
Müdafiə Nazirliyi idarə edir. Mədəniyyət 
startegiyasını yenidən işlənmiş prose-
sinə mədəniyyət sahəsinin nümayin-
dələri, idarələr və təşkilatlar, hakimiyyə-
tin regional və yerli orqanları və başqa 
maraqlı tərəflər qoşulmuşlar. Xəritədə 
avropa Komissiyasının Şərq partnyor-
luğu proqramı çərçivəsində həyata ke-
çirilən görüşlər nəticəsində əldə edilmiş 
məsləhətlər və mədəniyyət sahəsinin 
müxtəlif təşkilat nümayindələrinin tövsiy-
yələri nəzərə alınmışdır. Qedy edilən xə-

ritə Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin 
Müdafiəsi Nazirliyi üçün Avropa Komisi-
yasının Şərq partnyorluğu mədəniyyət 
proqramının texniki dəstəyi çərçivəsində 
yenidən işlənmişdir. 

Sənədin tipi
Mədəniyyət strategiyası haqqında iş pro-
sesində iki sənəd hazırlanacaq:

1. 2025 - ci ilə qədər uzunmüddətli mə-
dəniyyət startegiyası.

2. 2016-2017-ci illər üçün mədəniyyət 
startegiyasının həyata keçirilməsinin 
fəaliyyət planı.

•	  İş prosesi nəticəsində əldə 
edilən hər iki sənədi Gürcüstan hökümə-
ti təsdiq edir. 

•	 Mədəniyyətin müxtəlif sahələri-
nin inkişafı işində regional və yerli haki-
miyyət orqanlarının rolu həlledici və mə-
sumuyyətlidir. Buna görə , əhəmiyyətlidir 
ki, mədəniyyət stategiyası və mədəniyyət 
stategiyasının fəaliyyət planı həm yerli, 
həm də regional və mərkəzi səviyyəli 
məsələləri əhatə etsin . Müvafiq olaraq, 
strategiyanın yenidən işlənməsi prosesi-
nin əvvəlindən region nümayindələrinin 
fəal iştirak etmələri əhəmiyyətlidir.

•	 Sənədin aktuallığını saxlamaq 
məqsədi ilə, hər bir maraqlı tərəfin qo-

şulması ilə onun müntəzəm monitorinqi 
və yeniləşməsi baş tutacaq. İldə bir dəfə 
fəaliyyət planı ilə nəzərdə tutulmuş təd-
birlərə yenidən baxılacaq, uzunmüddətli 
stategiya ilə nəzərdə tutulmuş məqsəd 
və məsələlərə yenidən baxış isə hər 2-3 
ildə bir dəfə olacaq.

Gürcüstanın Mədəniyyət və Abidələrin 
Müdafiəsi Naziliyi hər il Gürcüstan hö-
küməti qarşısında hesabat verəcək.

Proses və vaxtlar.
Prosesdə göstərilən tədbirlər və vaxtlar 
startegiyasının yenidən işlənməsi pro-
sesində mümkündür ki, yeniləşsin və 
dəyişsin. 

Tədbir Tarix                                   Şərh

Gürcüstanın Mədəniyyət  və Abidələrin Müdafiəsi Mədə-
niyyət siyasəti İdarəsinin yaradılması.

2015-ci il 
yanvar.

Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyində, Mədəniyyət startegiyasının yenidən işlənməsi prosesini 
koordinasiya edəcək Mədəniyyət Siyasəti idarəsi yaradılacaq.

Mədəniyyət strategiyasının koordinasiya qrupu üzvlərinin 
açıq qayda ilə seçilməsi.

2015-ci il 
yanvar-
fevral.    

Mədəniyyət və Abidələr Müdafiəsi Nazirliyi mədəniyyət strategiyasının koordinasiya qru-
punun üzvlərini mədəniyyət sahəsinin nümayindələrindən açıq qayda ilə seçəcək.

Beynəlxalq konfrans 2015-ci il 
30 yanvar

Konfrans Gürcüstanın Mədəniyyət Siyasəti strategiyasının yenidənişlənməsi prosesinə 
başlanğıc verəcək və məqsədi bütün maraqlı şəxslər üçün xəritə və Mədəniyyət Siyasəti-
ni yenidən işlənməsinin ən yaxşı nümunə və təcrübəsini 
bölüşməkdir.

İşgüzar görüşlərdə işgüzar görüşlər, Aşağı sektoru və 
regional

2015-ci il
fevral-aprel

Bütün sektor və regionda təşkil edilən bir günlük Gürcüstanın Mədəniyyət Və Abidələrin 
Müdafiəsi Nazirliyinin, yerli hakimiyyətin və mədəniyyət sahəsinin nümayindələri iştirak 
edəcəklər. İşgüzar görüşlərə mülki sektorun nümayindələri  (20-30 iştirakcı) qatılacaqlar. 
İşgüzar görüşlərin mövzuları olacaq. 1. Gürcüstanın mədəniyyət və yaradıcı sektorun 
baxışı. 2. Mədəniyyət sektoru və aşağı sektorların əsas problemləri. Onları doğuran sə-
bəblər və nəticələr. 3. Problemlərin həlli yolları.

Mədəniyyət startegiyasının koordinasiya qrupu mədə-
niyyət siyasətinin tədqiqatçıları ilə birlikdə mədəniyyət 
siyasətinin vəziyyəti və problemlərin həllinin mümkün yol-
ları barədə əlavə məlumatlar və statiskita toplayırlar

2015-ci il  
fevral-aprel

Ali məktəblərdən dəvət olunmuş ekspertlər və elmi dairələrin nümayindələri əlavə məlu-
matlar toplayırlar. Başqa-başqa sektorlarda xidmət edən ekspertlərin və mütəxəssislərin 
rəyini öyrənmək üçün sorğulardan istifadə etmək mümkündür.

Mədəniyyət siyasəti idarəsi mədəniyyət strategiyasının 
koordinasiya qrupu ilə əsaslanaraq birlikdə mədəniyyət  
startegiyasının ilkin iş koordinasiya  versiyasının işləyib 
hazırlayır

015-ci il  
aprel-may

İşgüzar görüşlər nəticəsində toplanmış sənədlər  əsasında  və beynəlxalq təcrübələrə 
nazirliyin mədəniyyət siyasəti idarəsi və mədəniyyət strategiyasının. Qrupu birlikdə mədə-
niyyət strategiyası sənədinin ilkin versiyasını işləyib hazırlayırlar.

Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyi 
və başqa hökümət idarələri arasında ilkin tövsiyyələr

2015-il
iyun-avqust

Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyi mədəniyyət startegiyası sənədi-
nin birinci iş versiyasını yenidən işlənməsindən sonra başqa-başqa hökümət idarələri ilə 
məsləhətlər keçirir. 

Ümumi məsləhətlər 2015-ci il          
iyun-avqust

Mədəniyyət strategiyası sənədinin ilk iş versiyası çap ediləcək.Sənəd haqqında bütün 
maraqlı şəxslərə fikir söyləmək imkanı veriləcək. Sənəd açıq və www.culturepoliticy.ge. 
vep-səhifəsində əlçatan olacaq.

Mədəniyyət strategiyası sənədinin  birlikdə ikinci versi-
yasnın yenidən 

2015-ci il          
avqust-
oktyabr

Mədəniyyət siyasəti idarəsi Mədəniyyət strategiyasının koordinasiya qrupu ilə sənədin 
ikinci versiyasında nəzərə alınacaq işlənməsi, məlumatları və qeydləri müzakirə edəcək.

Gürcüstanın Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyi 
və başqa hökümət idarələri arasında məsləhətlərin ikinci 
raundu keçirələcək, bundan sonra ümumi  müzakirə üçün 
sənədin ikinci versiyası çap olunacaq.

2015-ci il      
oktyabr-
noyabr

Mədəniyyət strategiyası sənədinin yekun versiyası, əsas prioritetləri və başlıca  tədbirləri-
nin təyin edilməsi.

Mədəniyyət strategiyası sənədinin təsdiq olunması 2015-ci il
dekabr. Mədəniyyət strategiyası sənədini Gürcüstan höküməti təsdiq edir.

Mədəniyyət siyasəti idarəsi və Mədəniyyət Strategiyası-
nın koordinasiya qrupu başqa-başqa hökümət idarələri ilə 
birlikdə mədəniyyət strategiyasının həyata keçirilməsinin 
iş hazırlanması planını yenidən işləyirlər

2015-ci il 
dekabr-
2016-cıil 
yanvar.

Mədəniyyət strategiyasının fəaliyyət planı1-2 il müddətində başqa-başqa dövləti darələri 
tərəfindən keçiriləcək konkret tədbirləri əks etdirir. İş planının və həyata keçirilməsinə 
Gürcüstanın Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyi koordinatorluq edir.

İş planının ümumi müzakirəsi və məsləhətlər. 2016-ci il 
fevral

İş planının müzakirəsində başqa-başqa sektorların yanvar nümayindələrinin iştirakını tə-
min etmək üçün ümumi müzkirələr və aşağı sektor görüşləri keçiriləcək

İş planının təsdiq edilməsi 2016-ci il 
fevral İş planı sənədini Gürcüstan höküməti təsdiq edir.
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Prosesin şəffaflığını və mədəniyyət 
sahəsində xidmət edən professional-
ların iştirakını təmin etmək məqsədi ilə 
müvafiq komunikasiya strategiyası ha-
zırlacaq: vep-səhifə www.culturepolicy.
ge və cari proseslər barədə yeni məlu-
matlar sosial şəbəkədə müntəzim dərc 
olunacaq. Qeyd olunan servislər vasitə-
si ilə hər bir maraqlanan şəxs dünyanın 
istənilən nöqtəsindən qeydlərini, tövsiy-
yə və mülahizələrini göndərə bilər.

 3. Vəzifə bölgüsü. 
 Gürcüstanın Mədəniyyət və Abidələrin 

Müdafiəsi Nazirliyi

•	 Mədəniyyət strategiyasının 
yenindən işlənmiş prosesinə rəhbərlik 
edir;

•	 Başqa nazirliklərin prosesdə 
iştirakını təmin edir və Gürcüstan hö-
kümətinə müntəzim məlumat verir;

•	 Proses barədə ictimaiyyətə mə-
lumat verir; 

•	 Prosesdə mədəniyyət sahəsini 
müxtəlif idarələrinin fəal iştirakını təmin 
edir;

•	 Sənəd hazırlayır, onun həyata 
keçirilməsini və monitorinqini təmin edir, 
hesabatlar hazırlayır;

•	 Birinci mərhələdə, Gürcüstanın 
Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi 
Nazirliyi tərəfindən prosesə nazirin 
müavini koordinasiyalıq edir, hansı ki, 
eyni zamanda əsas əlaqə şəxsini təmsil 
edir; mədəniyyət siyasəti ilə əlaqədar 
məsələlərə cavabdehdir və nazirliyin 
müvafiq işlərə qoşulmasının təmin edir;

•	 İkinci mərhələdə, Mədəniyyət 
Siyasəti idarəsi yaranandan sonra, 
mədəniyyət strategiyasının yenidən iş-
lənməsi prosesinə Mədəniyyət Siyasəti 
idarəsi koordinasiyalıq edir. 

Mədəniyyət Siyasət idarəsi

•	 Mədəniyyət strategiyasının ye-
nidən işlənməsi prosesində metodoloji 
xəritələrin hazırlanmasına, ayrı-ayrı 
sektorlardan əldə edilən məlumatların 
analizinə cavabdehdir;

•	 Sonra ümumi müzakirə məqsə-
di ilə, mədəniyyət strategiyasının koor-
dinasiya qrupu ilə birlikdə Gürcüstanın 
mədəniyyət strategiyası sənədini hazır-
layır;

•	 Mədəniyyət Siyasət idarəsinin 
rəhbəri mədəniyyət strategiyasının 
yenidən işlənməsi prosesinə koordina-
siyalıq edir; mədəniyyət siyasətinin işci 
qrupunun fəaliyyətini idarə edir;aşağı 
sektor və regional işgüzar görüşlərdə 
iştirak edir. 

İdarələrarası işci qrup.

•	 Mədəniyyət strategiyasının 
həyata keçirilməsi prosesində başqa-
başqa nazirlik və dövlət idarələrinin işti-
rakı məqsədi ilə idarələrarası işci qrupu 
yaradılacaq. Həmin qrup müntəzəm 
olaraq mədəniyyət sahəsində müxtəlif 
nazirliklərin fəaliyyətinə koordinasiyalıq 
edəcək. 
Mədəniyyət strategiyaının koordinasiya 

qrupu. 

•	 Mədəniyyət strategiyasının ye-
nidən işlənməsi üçün qrup. Mədəniyyət 
siyasətinin/strategiyasının tədqiqatları-
nın və başqa lazımi məlumatları (analiz, 
statustika və s.) toplayacaq. 

•	 Mədəniyyət Siyasəti idarəsi ilə 

birlikdə mədəniyyət strategiyası sənədi-
nin fəalliyət versiyalarının işləyib hazır-
layacaq, hansıların ki müzakirəsi ümumi 
olacaq. 

Beynəlxalq konsultant (məsləhətci)

•	 Gürcüstan Mədəniyyət və Abi-
dələrin Müdafiəsi Nazirliyinə və mədə-
niyyət sahəsinin nümayindələrinə stra-
tegiya sənədinin yenidən işlənməsinin 
planlaşdırılması və onun strukturunun 
nizama salınmasında məsləhətlər verir;

•	 Avropa Birliyinə üzv ölkələrin 
təcrübəsinə əsaslanaraq mədəniyyət 
siyasətinin yenidən işlənməsinin mü-
vəffəqiyyətli nümunələrini nazirliklə 
bölüşür;

•	 Nazirliklə maraqlanan tərəflər 
arasında əməkdaşlığı təmin edir, dis-
kussiyalar və işgüzar görüşlər təşkil 
etməyə yardım edir;

•	 Gürcüstanın Mədəniyyət və 
Abidələrin Müdafiəsi Nazirliyinin və mə-
dəniyyət strategiyasının koordinasiya 
qrupunun xəritəsinin müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirilməsi üçün lazım bildiri bü-
tün məsələləri yerinə yetirir. 

4. Mədəniyyət strategiyası 
sənədinin quruluşu. 
4.1. Sənədin məqsədləri.

Mədəniyyət strategiyası sənədinin yenidən 
işlənməsinin əsas məqsədləridir:

•	  İctimai həyatın müxtəlif sahələ-
rində mədəniyyətin rolunun yüksəldil-
məsi və başqa nazirliklərin fəaliyyətində 
onun layiqli yerinin müəyyən edilməsi; 

•	 Mərkəzi, regional və yerli sə-
viyyələrdə mədəniyyətin əhəmiyyəti 
haqqında razılığa nail olmaq;

•	 Gürcüstanda mədəniyyət sahə-
sinin uzunmüddətli baxışını təyin etmək; 

•	 Mədəniyyət siyasətini həyata 
keçirərkən mədəniyyətin idarəsinin düz-
gün formalaşmış qayda və prinsiplərini 
nəzərə almaqla inqlüziv və şəffaf qərar-
lar qəbul etmək;

•	 Mədəniyyətin və yaradıcı sek-
torların imkanlarını üzə çıxarma məqsə-
di ilə prioritetlər və həyata keçiriləsi 
tədbirlərin identifikasiyası ; bu, öz növ-
bəsində vahid və ardıcıl ictimaiyyətin 
formalaşmasına yardım edir. 

4.2. Əsas quruluş.

Mədəniyyət strategiyası sənədinin əsas 
quruluşu, başqa aspektlərlə birlikdə, 
aşağıdakı bəndlərdən ibarətdir:

Sənədin strategiyası sənədinin əsas 
quruluşu, başqa aspektlərlə birlikdə, 
aşağıdakı bəndlərdən ibarətdir: 

Sənədin strategiya hissəsi.

•	 Gürcüstanda mədəniyyətin və 
yaradıcı sektorların inkişafının uzun-
müddətli (2025-ci ilə qədər) baxışı; 

•	 Vəziyyətin analizi: əsas prob-
lemlər (simptomlar yox, səbəblər,onların 
nəticələri) və qüvvətli tərəflər (inkişaf 
üçün əlverişli şəraitlər);

•	 Mədəniyyət və yaradıcı sektor-
ların məqsədləri və vəzifələri( ümumi 
xəritələr, prinsiplər və qiymətləndirmə 
kriteriumları,- 2025 - ci ilə qədər)

 Sənədin fəaliyyət planı

•	 Qısa və orta müddətli prioritet-
lər (2-4 il müddətinə)

•	 Əsas tədbirlər, cavabdeh 

idarələr, həyata keşirilmə vaxtları və bü-
dcə (1-2 il müddətinə).
 4. 3. Mədəniyyət və yaradıcılıq sahələri. 

Avropa Birliyinin izah etdiyi kimi, mədəniy-
yət və yaradıcılıq sahələri bütün o istiqamət-
lərdən ibarətdir, hansıların ki, fəaliyyəti 
mədəni dəyərlərlə əsaslanır və özündən 
incəsənəti və yaradıcılığı əks etdirir, icraçı-
nın kommersiya, yaxud qeyri-kommersiya 
məqsədlərinə və hüquqi statusuna baxma-
yaraq. Bu fəaliyyət elə mədəni dəyərlərdən 
və xidmətlərin yenidən işlənməsindən, 
istehsalından, yayılmasından və qorunub 
saxlanmasından ibarətdir, hansılar ki, mə-
dəni, incəsənət və yaradıcı formalarda ifadə 
olunur və maarif, menecment və s. funksiya-
ları ilə bağlıdır.

Mədəniyyət və yaradıcılıq sahələri aşağıda-
kı sahələrdən ibarətdir: 

arxitektura, arxivlər və kitabxanalar, xalq 
yaradıcılığı,

audio-vizual sənət ( kino, video-oyunlar 
və cizgi filmləri)tele-radio verilişləri, mə-
dəni irs, dizayn, ədəbiyyat və nəşriyyat 
işi, musiqi, ifaçılıq sənəti (teatr, xoreorafi-
ya,cirk), təsviri sənət

 4.4 Əsas sahələr
yaradıcılıq, istehsal, yayılmaq, müdafiə\
qoruyub saxlamaq;
infrastruktura;
mədəniyyət idarələri və qeyri-hökümət 
sektoru;
ödəniş və sosial qarantiyalar ;
mədəniyyətin maliyyələşdirilməsi mexa-
nizmləri;
qanunverici çərçivə (necə ki, mədəniyyət 
sahəsində, eləcə də, ümumi qanunverici 
baza və requlasiyalar);
mərkəzi, regional, yerli və şəxsi struktura-
lar arasında qarşılıqlı əlaqələr. 

 Mədəniyyətin əsas məsələlərindən başqa, 
mədəniyyətin strategiyasının sənədi 
aşağıdakı mövzuları da əhatə edir:

Mədəniyyətin və mədəni özünüifadə-
nin rəngarəngliyi; 
Sosial müdafisə olunmayan və məh-
dud imkanlı qrupların və dağlıq regi-
onlarında yaşayanların mənədiyyətə 
qoşulması;
Mədəniyyət sahəsində təhsil (mədə-
niyyətin uşaqlar üçün əlçatan olması 
və ali incəsənət təhsili);
Mədəniyyət və yaradıcılıq industri-
yaları (mədəni xəritələr tərtib etmək, 
düşüncənin yüklədilməsi,mədəniyyət 
və istehsalcılıq, “kreativ inqubatorlar”, 
institusiya imkanlarının möhkəmləndi-
rilməsi);
İntellektual mülkiyyətin müdafiəsi və 
müəllif hüquqlarının pozulmasına qar-
şı mübarizə;
Maliyyə mənbələrinə çatmaq və 
onların rəngarəngliyi (şəxsi, Avropa,-
beynəlxalq maliyyə, kredit sxemləri, 
vauçerlər, investorlar, vergilər və s.)
Müxrəlif sahələrə mədəniyyətin ya-
yılması (mədəniyyət və inkişaf,təhsil 
regional inkişaf və turizm, iqtisadiyyat 
və inovasiya, ölkənin brendinin, sosial 
invensiya və s.);
Mədəniyyət və urban inkişaf . Yaşayış 

mühitinin yaxşılaşdırılması;
Rəqəmsal mədəniyyat (mədəni irsin 
diqitalizasiyası, mədəniyyətdə texna-

logiyalar);
Mədəniyyətin və yaradıcılığın ekspor-

tu, mədəni diplomatiya;
Mədəniyyət sahəsinin yaxşı idarə 

edilməsi (şəffaflıq, qanunun aliliyi, qo-
şulmaq, hesabat öhdəliyi, plüralizm, 

bərabərlik, ədalətlilik və s.). 

JURNALİST VƏ ZURNALİST
Bir jurnalist var, bir də zurnalist, 
Biri gündüzdür, birisə gecə. 
Biri həqiqət axtarır, gəzir- 
Biri rüşvəti qapır gör necə!

Birinin sözü Allah kəlamı, 
Peyğəmbər kimi dinir, danışır. 
Birinin tülkü tək sifəti var, 
Elə tülkü tək işə qarışır.

Jurnalist yazar çox həqiqəti, 
Zurnalist düdük çalan namərddir! 
Jurnalist ömrü şamtək əriyər, 
O, ömrü boyu mərd oğlu mərddir!

Keçilməz körpü ona çox asan, 
Jurnalist yara, dərdi sağaldar.  
Zurnalist dərman vurub qoluna, 
Qarşı dağları vurub “dağıdar”.

Başına qaya düşəndə dinər, 
Zurnalist paxıl, qəlbi qaradır! 
Jurnalist hər gün yazar, yüksələr, 
O, qələmilə yazıb-yaradır!

Nizami Məmmədzadə, 
jurnalist

Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Abxaziya 
və Cənubi Osetiyada gürcü toponimlə-
rin dəyişdirilməsinə qarşı öz etirazını 
bildirir. Bununla bağlı yayılan bəyanat-
da “rusiyalı işğalçılar, eləcə də Suxumi 
və Sxinvalidəki işğalçı rejimlərin” yaşa-
yış məntəqələrinin qədim gürcü adlarını 
dəyişdirərək, gürcülərin bu ərazilərdə 
məskun salmasına dair bütün izlərini 
silmək niyyətində olduğu qeyd olunur.

Gürcüstan XİN-in məlumatına əsasən, 
Sxinvalidə Cənubi Osetiyanın inzi-
bati xəritəsindən 200 gürcü yaşayış 
məntəqə adının silinməsi və onların 
yerinə rus və osetin toponimlərindən 
istifadə olunması planlaşdırılır. “Gür-
cü toponimlərin dəyişdirilməsi Rusiya 
tərəfindən Gürcüstan ərazisində mütə-
madı olaraq aparılan etnik təmizlənmə-
nin məntiqi davamıdır. Bu tədbirlər yüz 
minlərlə məcburi köçkünün öz doğma 
evlərinə qayıtmaq imkanından məhrum 
edilməsinə, etnik təmizləməyə dair sü-
butların aradan qaldırılmasına və sözdə 
yeni reallıq illuziasının yaradılmasına 
yönəlib” - deyə, bəyanatda bildirilir.

h t t p : / / w w w . a p s n y . g e / 2 0 1 0 /
conf/1286323037.php

GÜRCÜSTAN XİN-İ CƏNUBİ 
OSETİYA VƏ ABXAZİYADA 
TOPONİMLƏRİN 
DƏYİŞDİRİLMƏSİNƏ 
ETİRAZ EDİR
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Bidzina İvanişvili hakimiyyətin işindən nara-
zıdır, seçkilər qədər çox vaxt qalmayıb, sa-
niyə ölçən işə düşüb və nazirlərin çoxu pos-
tu tərk edəcək. Nazirlərin dəyişdirilməsi, ola 
bilər, sentyabrdan başlasın və əgər hökümət 
sistemi təşkil edilməsi, yazda biz hökümətin 
istefasını müzakirə edəcəyik. «Alia» hansı 
dəyişikliklərin planlaşdırıldığı barədə hansı 
məlumatları əldə etdi?

Bizə məlum oldu ki, İvanişvili iqtisadi la-
yihələr istiqamətində yüklənib və onun  ma-
rağında əsasən iqtisadi blokun nazirləridir. 
Maliyyə naziri Nodar Xaduri atılmağa məh-
kumdur, bunu hamıdan yaxşı Xadurinin özü 
bilir. Prinsipcə, bu adam çoxdan postdan 
kənarlaşdırılmalı idi, nə zaman ki, çəpişlərin 
kökünü kəsib məhv etdi və qarın ağrısına 
düşdü.

2014-cü ildə Xaduri ən skandallı nazir idi, 
qarın qulu olmağı ilə Saakaşvilinin özünü 
də geridə qoyurdu, “çəpişyeyən” belə «lari-
yeyən» oldu, buna görə idi ki, onun nazirliyi 
yumşaq tualet kağızları almağa hamıdan 
çox pul xərcləyirdi. Bu «məmnunluq» Ma-
liyyə Nazirliyinə bir ildə 30 000 lariyə başa 
gəldi, nə zaman ki, MBT-nin məlumatı ilə, 
Gürcüstanda aclığa görə ölümü hissedilə-
cək qədər yüksəldir.

2014-cü il fevralın 11-də sənədləşdirilən 
hesabat fakturasına əsasən, aydın olur 
ki, Xadurinin idarəsi növbəti şama (axşam 
yeməyinə)     4 010. 64 lari xərcləyib. Elə 
o zaman ona minimum töhmət verilməli və 
işdən çıxarılmasına hazırlıq görülmədi idi. 
Qısası, İvanişvili Xaduriyə damğa basıb: bu, 
mütləq gedəcək.

Onun yerinə kimi hazırladıqlarını bilmərik.

Məlum olduğu kimi, 2016-cı ildə Milli Bankın 
prezidenti Qiorqi Kadaqidzenin vaxtı başa 
çatır. Hakimiyyət onu sabotaj   təşkilatcı ad-
landırır. O, nasionalların kompromatları ilə 
tavan altına yerləşib. Başqa   cür olsaydı, 
«Gürcü arzusu», heç olmasa , Kadaqidze-
nin impicmentinin proseduralarına başlayar-
dı. Ancaq göründüyü kimi, maraqlar burda 
da qarşılıqlıdır.

İqtisadi blokda dəyişikliklər Kadaqidzenin 
vaxtı tamam olduqdan sonra başlayacaq. 
Bu, 2016-cı ilin fevralına təsadüf edir. Bizim 
məlumatımıza görə, Milli Bankın prezidenti 
postu İqtisadiyyat  Naziri Qiorqi Kvirikaşvi-
liyə tapşırılacaq . Onun  yerinə kim fikiləşdir-
kiləri hələm məlum deyil.

Yazın əvvəlində Davit Saqanelidze parla-
ment çoxluğunun lideri olmayacaq! Görün-
düyü kimi, çoxluq deputatları tərəfindən 
töhmət eşitməkdən Saqanelidze də, İvaniş-
vili də yorulub bezdilər və Saqanelidzenin 
özünə bəraət qazandırmasını dinləməyə 
İvanişvilinin heç cür həvəsi yoxdur. İvaniş-
vili bir dəfə ona aydınca dedi: sən hansı İlya 
Cavcavadzesən ki, qazandığın töhmətləri 
qəbul etməyəsən və tənqid edilməyəsən… 
Saqanelidze o zaman gedəsi idi, nə zaman 
ki, seçkilərdən əvvəl seçki ştablarını nasio-
nallarla doldurdu. Saqanelidzeni Partnyorluq 
Fondunun icraçı direktoru təyin edəcəklər, 
hansının ki, bu günki rəhbəri İrakli Kovzana-
dzedir. İrakli Kovzanadze isə qanuna prezi-
dent vetosu qoyulmuş yeni idarənin rəhbəri 
postunu tutacaq. Bu, banklara nəzarət işidir. 
Davit Saqanelidzenin yerini isə 2016-cı ilin 
parlament seçkilərinə qədər «Gürcü arzu-
su» fraksiyasının lideri Qia Volski tutacaq.

Xarici Əlaqələr Komitəsinin  sədr müvaini 
Zviad Kvaçantiradze bir neçə gün əvvəl İva-
nişvilinin yanına vəzifə istəməyə gedibmiş, 
— cənab Bidzina, bəlkə məni «dağ» naziri 
təyin edəsiniz…. Nazirlik istəyir, nə etsin? 

Nə olsun ki, bəzən öz xahişləri ilə özündən 
çıxır.

Məsələn, hamı xatırlayır, narkotik realizasi-
yasında şübhəli bilinən «Mamulica» — Kaxa 
Mamulaşvili tutulanda,- bu adam günahını 
boynuna almışdı,- onun tutulmasından 48 
saat keçməmiş, məhkəmə prosesi keçiril-
məmiş, Kvacantiradze ona zəmanətci olur 
və həmkarlarınada bunu etməyə çağırırdı, 
nə zaman ki, bizim qanunvericiliklə narkotik 
realizasiyası ciddi cəzalandırıldır.

Bu doğrudan da yaradılacaq mənasız na-
zirliyə İvanişvilinin dostu, deputat Teymuraz 
Ckuaselini hazırlayırlar.

Tamar Berucaçvili- Xarici İşlər Naziri də pos-
tuna mütləq əlvida deyəcək. İndi o, Şvecari-
yada müalicədədir, biz ona cansağlığı arzu-
layırıq. Berucaşvilinin vəzifədən çıxarılması 
söhbəti onu təyin  olunduğu gündən aktual 
di, ancaq son qərara səbəb Avropa Birliyi-
nin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara 
qoşulması oldu, hansı ki, Baş Nazirlə razı-
laşdırılmamışdı. Mənbənin inandırdığı kimi, 
Berucaşvili vəzifədən Amerikaya planlaşdı-
rılmış səfərdən sonra gedəcək.

Diplomatik korpusda dəyişikliyə gəldikdə, 
qovşaq ölkələrdə səfirlər çıxarılacaq. ABŞ 
-da Gürcüstan səfirinin çıxarılması hazır-
lanır, bəzilərinin İrakli Alasaniyanın casusu 
adlandırdıqları Arşil Qeqeşideze bu vaxta 
qədər orada nə gedir, bu, anlaşılmazıdır. 
Sonra bu hökümət deyəcək, ABŞ-ni Dövlət 
departamenti bizim haqqımızda niyə yazır 
ki, Alasaniyanı siyasi əlamətə görə çıxart-
dıq. Ona görə ki, orada Alasaniyanın əmək-
daşı var, hansı ki, hər axşam Alasaniyaya 
raport göndərir.

Budur, Böyük Britaniyada Gürcüstanın tam 
səlahətli səfiri Revaz Qaçeçeladzeyə gəl-
dikdə, bu adam hələ koomunizmdən çıxa 
bilmir və özünü MK-nın katibi hesab edir. 
Belə qeyri-komminikabelli və maraqsız səfir 
gözəlləşdirməli və ağır çəkili etməlidir. Belə 
ki, hökümət Qaçeçiladzenin işindən narazı-
dır.

Bir də , Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri də 
çıxarılmağa məhkumdur deyirlər. Başqa bir 
neçə ölkədə də diplomatların dəyişdirilməsi 
həyata keçiriləcək, gələcək nömrələrdə bu 
barədə yazacağıq.

Deyirlər ki, Ədliyyə Naziri Tea Tsulukiani 
və Kənd ,Təsərrüfatı Naziri Otar Danelia 
da vəzifədən çixarılacaqlar. Tsulukianın iş-
dən çıxarılması qərarına onun Baş Nazirlə 
razılaşmaması ilə əlaqələndirirlər. Çünki o, 
Mixeil Saakaşvilinin vətəndaşlığının alınma-
sı məsələsi ilə əlaqdar prosedura başlanma-
ğa etirazını bildirdi.

Rəsmi məlumata görə, Tsulukianinin idarəsi 
Ukraynadan Saakaşviliyə Ukrayna vətən-
daşlığı verilməsi ilə əlaqadar bildiriş gözlə-
yir, bir halda ki, Gürcüstanın Ədliyyə Nazirli-
yi öz təşəbbüsü ilə Ukraynaya müraciət edib 
sənət tələb edə bilərdi, ancaq qeyri-müəy-
yən səbəbə görə Tsulukiani bu tapşırığı ye-
rinə yetirməkdən imtina etdi. Tea Tsulukiani 
elə də hökümətdən çoxdan getmək istəyirdi. 
Onun hədəfində Nino Tsotsorianın Stras-
burqdakı hakimlik yeridir, hansının ki, 10 illik 
seçirlər.

Çoxlarının bu dəyişikliklə əlaqədar həmişə-
lik vəzifədən getməsi istisna deyil. «Alia» 
bu istiqamətdə işi mütləq davam etdirəcək, 
çünki hökümətdən çıxarılasılar hələ daha 
çoxdurlar!

Nino Samxaradze.
 “Alia” N 124

HAKİMİYYƏTDƏ BÖYÜK TƏMİZLƏMƏ 
BAŞLAYACAQ! (HANSI NAZİRLƏR 
VƏZİFƏDƏN GEDƏCƏKLƏR?)

Müəllimlərin professional inkişafı və koryera 
irəliləyişinin yeri sxemi çərçivəsində müəllim-
lərin özünüqiymətləndirməsinin sorğu kitab-
cası təsdiq edildi. Müəllimlər hər tədris ilinin 
başlanğıcında sorğu kitabcasının doldurmalı 
olacaqlar. Müəllimlər özlərinin praktik fəaliy-
yətlərini özləri qiymətləndirəcəklər.

Müəllimin İxtisasının Fasiləsiz inkişafı proq-
ramının meneceri İrina Samsonia “Rezo-
nans”la söhbəti zamanı dedi ki, müəllimlə-
rin özünüqiymətləndirmə sorğu kitabcasını 
doldurmaq məcburi olacaq. O, 120-ə qədər 
komponentdən ibarətdir, hansı ki, 4 bal siste-
mi ilə qiymətləndiriləcək.

İrina Samsinia: Müəllimlərin özünüqiymət-
ləndirmə sorğu kitabcası müəllimin bütün 
təcrübəsinin əks etdirir və peşə standartla-
rına əsaslanır. Müvafiq olaraq, burda xüsusi 
prioritetlər haqqında söhbət məqsədə uyğun 
olmaz. Əgər dərsdənkənar nəzarət, hansını 
ki,imtahan mərkəzi keçirir, yalnız biz kompo-
nenti yoxlayırsa, özünüqiymətləndirmə sorğu 
kitabcası bütünlükdə müəllimin təcrübəsini 
yoxlayır – məqsədlərin işlənməsindən baş-
layaraq, tədris mühitinin təmin edilməsi və 
peşə cavabdehliyi də daxil olmaqla. Müvafiq 
olaraq, bütün komponentlər bərabər əhəmiy-
yətlidir.

“Rezonans”: Söhbət hansı komponentlərdən 
gedir?

İ.S.: Strukturada iki əsas iatiqamətdir, hansı-
lar ki, müəllimin peşə standartlarına əsasla-
nır. Birinci-tədris prosesi, ikinci –peşə məsu-
liyyətidir.

Hər istiqamət sahələrə, sahələr isə yeni alt-
sahələrə bölünür, hansılar ki, öz növbəsində 
bəndələrdən ibarədtdir. Real olaraq kitabca 
müəllimə müvəffəqiyyətli olması üçün öz işini 
necə idarə etməyi diqqət edir. Bunda müəl-
lim və şagird arasında münasibət və əlaqə 
nəzərdə tutulur. Eləcə də, tədris prosesinin 
planlaşdırılması, tədris resursları yaratmaq 
və istifadə etmək. Eləcə də, bilavasitə dərsin 
gedişi. Şagirdlər üçün tədris strategiyalarının 
öyrədilməsi olduqca əhəmiyyətli komponent-
dir. Eləcə də, qiymətləndirmə hissəsi, hanıs 
ki, yaxşı nəticə əldə etməyin iilkin şərtlərin-
dən biridir. Axırıncı hissə peşə məsuliyyətinə 
həsr olunur, hansı ki, iki hissədən ibarətdir. 
Biri peşə etikası, ikincisi isə- peşə inkişafına 
qayıdır. Öz peşəsində işləyən adam daim in-
kişaf etməlidir.

Hər bir altsahənin sonunda refleksiya verilir, 
hansı ki, mütləq doldurulmalıdır, əks təqdir-
də özünüqiymətləndirmə sorğu kitabcasının 
tərtib etməyi davam etdirmək mümkün deyil. 
Birinci budur ki, müəllim real olaraq özünün 
təcrübəsi müddətində nə etdiyini təsdiq etsin. 
İkinci qrafada isə şəxsi peşə inkişafı üçün 
necə qayğı göstərdiyini, təcrübəni yaxşılaş-
dırmaq üçün hansı yollar görüdüyünü və s.
yazmalıdır.

“R”:müəllim kitabcanı necə və hansı vaxtlar-
da doldurmalıdır?

İ.S.: Bütün bunlar elektron doldurulur. Cavab-
lar 4 səviyyəyə bölünür 1-ən aşağı səviyyə-
dir, 4-ən yuxarı. Əgər konkret fənnin müəlli-
mi bu və ya niyə uyğunluq olmadığını qeyd 
edir. Məsələn, diskussiya sport müəlliminin 
fəaliyyətinin tərkib hissəsi heç olmaya bilər. 
Müəllim kitabcanı ilin başlanğıcında doldurir. 
İlin sonunda isə fasilatotarla birlikdə nəticələri 
analiz edir. Nəyə nail oldu, islah olunması nə 
qaldı, gələn il bunun əsasında özünüqiymət-
ləndirmə sorğu kitabcasını doldurur və müva-
fiq fəaliyyət planı hazırlayır.

“R.”; Özünüqiymətləndirmə sorğu kitabcası 
müəllimin karyera irəliləyişinin yeni sxemində 
nə yer tutur?

İ.S.; Qeyd olunan kitabcanı doldurmaq məc-
buridir, ancaq buna görə müəllimə kredit-xal 
verilmir.

Müəllim bunu yalnız özü üçün edir. Bunu 
heç kim qiymətləndirmir. Sadəcə olaraq bu, 
qüsurları aradan qaldırmaq üçündür. Bu işdə 
müəllimə məktəb bazasında peşə inkişafının 
fasilitatoru yardım edəcək.

“R.”: Müəllimin bu kitabcanı doldurmadığı 
halda hər hansı məsuliyyət daşınırmı?

İ.S.: Bunu doldurmamaq olmaz, o zaman 
belə çıxır ki, müəllim dərs keçmir. Məktəb 
özü buna yol verməməlidir. Müvafiq olaraq, 
məsuliyyət danışacaq.

“R”.: Müəllim kitabcanı doldurdu və bütün 
bəndələdə yaxşı nəticələr göstərdi. Müəllimin 
kitabcanı nə dərəcədə adektiv və real olaraq 
doldurduğunu necə yoxlayacaqsınız?

İ.S.: Qeyri-real o olacaq ki, hər şeydən yaxşı 
nəticə göstərsin.

Bu barədə biz monitorinq keçirəcəyik. Bu 
məsələ barədə iş başlanıb. Xüsusi qrafa var, 
refleksiya adlanır. Mexaniki doldurma ha-
lında, o qarafada düşünülmüş heç nə yaza 
bilməyəcək. Bu halda məktəbə məlumat gön-
dəriləcək. Fasilitatorun borcu odur ki, birinci 
il öyrətsin, sonra isə nəzarət etin. Düzgün 
olmayan doldurmaya görə heç kim heç kəs 
tutmayacaq, ancaq səhvlər aşkara çıxacaq 
və bizim diqqətimizdən kənarda qalmayacaq.

“R”: Səhvlər düzəldildiyi halda bu, müəllim-
lərə necə təsir edəcək?

İ.S.: Səhvləri düzəltdiyi halda müəllim konkret 
aktivləri həyata keçirilməlidir. Vacib və əlavə 
aktivlər mövcuddur. Bütün bunları etdiyinə 
görə o, kredit-xal alır, hansılar ki toplanır. 
Sonra bu onun karyera irəliləyişinə kömək 
edəcək. Hər şüy bir- biri ilə əlaqədədir.

Lika Amiraşvili. “Rezonans” N 241

MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN 120 BƏNDƏLİK 
ÖZÜNÜQİYMƏTLƏNDİRMƏNİN SORĞU 
KİTABCASI İŞƏ DÜŞƏCƏK.
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Avqustun 12- də «Aliya»sa çap olunmuş 
«Banklar əleyhinə geniş miqyaslı ak-
siyalar başlayacaq» başlıqlı məqalədə 
«Banklar bizə aiddir» hərəkatının yanıl-
ması barədə söbhət açmışdıq. Bu hərə-
katı qeyri-hökümət təşkilatları «Mövqe», 
Quram Adamaşvilinin rəhbərliyi ilə «Gənc 
vəkillər», «Gənc maliyyəçilər assosiasi-
yası» başlayacaq və onlara daha bir neçə 
qeyri-hökümət təşkilatı birləşəcək.

Quram Adamaşvilinin dediyinə görə, bu 
gün bizdə banklar istehsalçılarla vicdan-
sızcasına hərəkər edirlər və borcları qa-
bal şərtlərlə verirlər.

«Yalnız borc  faizləri yüksək və tamamilə 
qeyri-adektiv deyil, həmçinin onu almaq 
mexanizmi də qeyri-adekvatdır. Borc şö-
bəsinin nümayindələri borcun qayratırl-
mağa imkanı olmayan vətəndaşları şan-
taj edir, hədələyir, təhqir edir və problemin 
həll yolunu axtarmaq əvəzinə vətəndaşla-
rı intihara qədər aparırlar».

Həqiqətə, elə hallarda olur ki, vətəndaş 
borc götürür, müəyyən vaxtdan sonra fa-
ziləri qaytara bilmir, evini-eşiyini itirir, ailə 
küçədə qalır və çıxılmaz vəziyyətə görə 
intihar edir. Ümumiyyətlə,  belə cinayə-
ti, cinayət məcəlləsinin 115-ci maddəsi 
tənzimləyir. Fərqi yoxdur, intihara qədər 
aparan kimdir,- qaçaq, ippotekar, yoxsa 
banka.

«Zərərçəkəni hədə ilə, yaxud şiddətli 
rəftar etməklə, yaxud da ləyaqətli alçalt-
malaqla, intihara qədər, yaxud intihar et-
məyə cəhdə qədər aparmaq 3 ilə qədər 
azadlığın məhdudlaşdırılması, yaxud 5 ilə 
qədər azalıqdan mərhumetmə ilə cəza-
landırırlar».

Hüquqşünasların dediyinə görə, 2010-
cu ilə qədər 110-cu maddə ilə o şəxslə-
rin azadlığına məhdudiyyət qoyulmuşdu, 
hansılar ki, intihara qədər aparmaya görə 
məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Cavab-
dehliyə yalnız o şəxs cəlb olunurdu, han-
sı ki, intihar edənlə maddi, iş və başqa 
münasibətdə idi. Belə məhdudiyyət 115-
ci maddədə nəzərdə tutulmayıb. 115-ci 
maddənin həqiqətən işlənmədiyinə görə, 
Gürcüstanda elə hal olmayıb ki, borc ala-
nın intiharına görə kiminsə cavabdehliyə 
cəlb etsinlər. Səbəb isə aydındır: «Cavab-
dehlik üçün vacibdir ki, hədələmək, yaxud 
şiddətli rəfar etmək, yaxud onun ləyaqə-
tinin alçaldılması intihara, yaxud intihara 
cəhd səbəb olmalıdır».

Qanun hərəkəti də konkretləşdirir- borc 
verən zərərşəkənə əziyyət verməlidir- fi-
ziki və psixi, həyati imkanlarını, azadlığını 
məhdudlaşdırmalıdır, evindən qovulmalı-
dır və s.

Banklar və ippotekarlar öz müştərilərini 
döymürlər, çünki onlar məhkəməyə müra-
ciət edirlər, məhkəmə qərar çıxardır və ic-
raçı buraya göndərir. Əgər müştəri özünü 
öldürürsə, bu, məhkəmənin qərarına görə 
baş verir.

Adamaşvili deyir ki, borcu qaytara bil-
məyən müştəriləri hədələyir, onlara təzyiq 
göstərirlər. Əgər belə hallar həqiqətən 
olursa, o zaman müştərinin özü məh-
kəməyə müraciət etməli və təsdiq etmə-
lidir ki, onu hədələyirlər. Bankın bütün 
işçiləri və ippotekar da bilirlər ki, hətta 
telefon söhbətində də təhdid etmək yol-
verilməzdir.

İntihar məhkəmənin qərarından sonra 
baş verirsə, borc verəndən heç kim cavab 
tələb edə bilməz. İki il əvvəl Kutaisili Tsit-
sino Xarabadze bədəninə benzin töküb 
özünü yandırdı. O, məhkəməyə müraciət 
etmişdi ki, onu hədələyirlər, ancaq heç 
nə təsdiq edə bilmədi. Məhkəmə üçün 

“zərərdidə” məfhumu şərtidir və işi müza-
kirə edərkən o, sual qoyur: zərərdidə kim-
dir, borc veri əli boş qalanmı, yoxsa borc 
alıb  qaytarmayanmı? Bunu, artıq, məh-
kəmə təyin edir.

Mülahizə var ki, intiharın qarşısını almaq 
üçün gəliri öz olan adamlara ümumiyyətlə 
borc verilməsi qadağan edilsin və bu, bir 
növ prevensial tədbir olar.

Sual yaranır: Banklar borc verərkən eh-
tiyatlı olurlarmı, müştərinin borcu qaytar-
mağa hansı şansı olduğunu kökündən 
yoxlayırlarmı? Bank hər şeyi yoxlayır: 
ev-eşik, maşın, vergi arayış, iş yerindən 
arayış və s. burada əsas problem ondan 
ibarətdir ki, bank bu gün pul verir,ancaq 
bir neçə ay sonra 1 dolların qiyməti 70 -80 
tetri bahalaşır, bu zaman heç bir güzəşt 
edilmir. Larinin ucuzlaşması ilə bank 
zərər görmür, o, avtomatik olaraq borcun 
faizini qaldırır. Məlumat üçün: Milli Bankın 
monetar siyasət komitəsi avqustun 12- də 
reinans bazasını 50 stavka ilə artırdı kı, 
bu da bu dəfə 6 faiz təşkil edir. Milli Ban-
kın şərhinə görə, bu qərər makro-iqtisadi 
praqnoza əsaslanır, hansına görə inflya-
siya ehtimalı artır. Artıq payız inflyasiyası-
nı asanlaşdırırlar.

Bankların güzəştə getməsi və az da olsa 
faziləri azaltması üçün hansı formada ak-
siyalar planlaşdırmaq mümkündür?

QHT-lər transparantlarla küçəyə çıxacaq, 
bankların işini dondumağa çalışacaq,  
işçiləri binaya buraxmayacaqlar, yoxsa 
hökümətdən bu kommersiya bankları-
nın monopolist işlərinin təftiş olunmasıı 
tələb edəcəklər? Quram Adamaşvilinin 
dediyinə görə, hələ aksiyaların forması 
qərarlaşdırılmayıb, yaxın vaxtlarda yığılıb 
danışacaqlar, hələ «ölü» sezondur, sent-
yabrdan fəal hərəkətlər başlayacaq.

Ən qısa yolu da var- mümkündür ki, 
QHT-lər prezident sarayı önündə geniş 
miqyaslı aksiyalar keçirsinlər və Marq-
velaşvilini məcbur etsinlər ki, Milli Bankın 
idarəsini atasının dükanı hesab edən Qi-
orqi Kadaqidzeni işdən götürsün.

QHT-lərin rəhbərləri deyirlər ki, ola bilsin  
belə də olsun. Ekonomist dairələr danışır-
lar ki, larinin kursunun düşməsinə Marq-
velaşvilinin vetosu təsir etdi. Ola bilər veto 
birbaşa təsir etməsin, ancaq nə zaman ki, 
biznes və investisiyalar gözləmə rejiminə 
keçir, bu, iqtisadiyyata mənfi təsir göstərir. 
Bundan başqa, bank sektoru da gözləmə 
rejiminə keçib və bankirlər nəzarət xid-
mətinin ayrılması məsələsini və nəzarətin 
ciddiləşib-ciddiləşməyəcəyini gözləyirlər.

 Avqustun 12- də Qiorqi Kadakidze artıq 
etiraf etdi ki, müəyyən orqanizasiyalar 
böyük miqdarda dollar toplayacaqlar, nə 
demək olar ki,orqanizasiyalar dedikdə 
banklar nəzərdə tutulur, bunu yalnız onlar 
edə bilər.

Sentyabrı gözləyək, biz o fikirdən uza-
ğıq ki, qəflətən nəsə dəyişəcək, ancaq 
əl yellətmək və işsiz oturmaqdan da bir 
şey çıxmaz. Bir şey isə aydındır, payız 
və qış olduqca və Qiorqi Kadaqadze də 
bunu anons edir. Bu adamın «yiyəsi» yox-
dur…. Daha doğrusu, elə «yiyəsi» var, ki 
min necə zərər çəkməsi və kimin özünü 
necə öldürməsi vecinə deyil. Bu halda ca-
vabdehliyi konkret bir nəfər ( Bidzina İva-
nişvili) boynuna çəkməlidir, hansı ki ona 
hər şeyi bağışlandı. Bunu deməyə QHT 
-lər ürək edəcəklərmi? Bu barədə hələlik 
susmağa üstünlük verir və barmaqlarını 
banklara uzadırlar.

Qela   Zedelaşvili.
«Aliya» N 122,

BANKLARI MÜŞTƏRİLƏRİN İNTİHARINA 
GÖRƏ NİYƏ İTTİHAM ETMİRLƏR?

Xalq müdafiəçisinin qanunvericilik təklifi ilə 16-
dan 18 yaşa qədər şəxslərin nigahına icazəni 
yalnız məhkəmə verəcək. Mövcud redaktedə 
həddi-buluğa çatmamış şəxslərin nigah qeydiy-
yatından keçməsi valideynlərin razılığı əsasında 
mümkün idi. 

“Erkən yaşlarda nigahın təşəbbüscüləri çox 
zaman valideynlər olurlar, bəzi hallarda onla-
rı nigaha məcbur edirlər, dəyişikli belə halların 
prevensiyasına imkan verir. Üzürlü səbəb ol-
duğu halda, həmkəmə həddi-buluğa çatmamış 
şəxslərin nigahının mümkün olub-olmadığının 
müzakirə edir”,- aparatda bildirirlər.

Xalq müdafiəçisinin hazırladığı təklifdə qeyd 
edilir ki, Maarif Nazirliyinin məlumatına görə, 
2011-ci ilin oktyabrından 2013-cü ilin yanvarına 
qədər Gürcüstanın açıq və şəxsi məktəblərinin 
baza mərhələsini qurtarana qədər 7 367 qız təh-
sil almağı dayandırıb. 

“2014-cü ildə Loqodexi munisipolitetinin Qabal 
kəndində erkən evlənmənin 20%-dən çoxu qeyd 
edildi. Məcburi nigah halları, qız qaçırma və ba-
rışıqla nigah halları daha çox idi”, - Ombusman 

tərəfindən hazırlanmış təklifdə oxuyuruq.

Xalq müdafiəçisinin təklifində yazır ki, çox hal-
larda erkən evlənmənin təşəbbüskarları valide-
yinlərdir.

“Valideynlər arasında pul və ya başqa maddi 
xeyirxahlıq əvəzinə barışıq baş tutur. Elə hallar 
olur ki, qaçırılan qızı valideynləri qəbul etmir və 
istmədikləri şəxslə ailə qurmağa məcbur edir-
lər”,- təklifdə qeyd edilir.

Qeyd edilən təklif bu gün hüquq məsələləri ko-
mitəsinin iclasında müzakirə edildi. 

“Gürcü arzusu-respublikaçılar” fraksiyasının 
sədrinin müavini Tamar Kordzaya komitənin ic-
lasında qeyd etdi ki, onun fikrincə,yeganə üzürlü 
səbəb ikicanlı, uşaq dünyaya gəlməsi olmalıdır. 
Xalq müdafiəçisinin nümayəndəsi qeyd etdi ki, 
onun fikrincə, üzürlü səbəb olub-olmadığını 
məhkəmə özü təyin etməlidir. 

Komitə sonda təklifi bəyəndi və onun qanunveri-
ciliyi barədə işə başladı. 

http://www.liberali.ge

სალამ  ალეიქუმ, კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება ჩვენო კეთილო სტუმრებო. 
დღეს დიდი ზეიმია  ჩვენს  ქვეყანაში, ჩვენ ყველანი შევიკრიბეთ  დავბრუნდით  
სახლში, ჩვენთან სტუმრად ჩამოვიდნენ აზერბაიჯანის  და  თურქეთის  სტუმართა 
დიდი  დელეგაცია,მოდით  მხურვალე ტაშით  მივესალმოთ  მათ  ჩამოსვლას, 
აქ  ჩვენ დღეს  ყველა ვზეიმობთ  ელათ  ბაირამს,ძალიან  სასიხარულოა, რომ 
ეს ჩვენი  სახალხო  დღესასწაული  დაემთხვა  ჩვენთან  საქართველოში  დიოდ  
დღესასწაულს,  ეს  არის  დიდი  სპორტული  დღესასწაული  მე-13  ოლიმპიადის  
ახალგაზრდული  ფესტივალის  გახსნა.  ელათ  ბაირამი  ეს  არის  მეგობრობის  
სიყვარულის,  ეს  არის  ურთიერთგაგების, ჩვენი  ძმობის  დღესასწაული. ხოლო 
ახალგაზრდული ფესტივალი  ეს  არის  მეგობრობის , კონკურენციის  ოღონდ  
ჯანსაღი კონკურენციის  დღესასწაული, ორივე  ელათ  ბაირამი  და ოლიმპიადაც   
ემსახურება  მშვიდობას, მშვიდობას  გაუმარჯოს.  დიდი   მადლობა  ყველას  და  
განსაკუთრებული მადლობა  კიდევ ერთხელ  ჩვენს  სტუმრებს, რომ  დღეს  ასე  
ლამაზად  ურთიერთსიყვარულით  ჩავატაროთ  2  დღესასწაული.

OMBUSMANIN TƏKLİFİ İLƏ HƏDDİ-BULUĞA 
ÇATMAYAN ŞƏXSLƏRİN EVLƏNMƏSİNƏ İCAZƏNİ 
MƏHKƏMƏ VERƏCƏKDİR. 

 ქვემო ქართლის გუბერნატორის 
პაატა ხიზანაშვილის მიმართვა  26 
ივლის ელათ ბაირამზე დმანისში



8

  MRMG №20
Human Rights Monitoring Group of Ethnic Minorities

Müvəkkil

Gürcüstan müstəqillik elan etdiyi gündən   
ölkədə  xidmət göstərən proqressiv     qüv-
vələr Avropa ilə inteqrasiya prosesinin mü-
vəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə çalışırlar. 
Keçmişdə olduğu kimi,bu gün də ölkənin 
idarəedici institutlarında az-çox avropa yolu-
nun ideya rəqiblərinin görülməsindən başqa, 
daha bir maneə-rus faktoru həmişə olmuş-
dur.

Gürcüstanla törədilən müharibələrlə (Abxa-
ziya, Tsxinvali regionu) ölkənin çox nəsillik 
dinc və harmonik inkişafdan ayıran Rusiya 
Gürcüstanı daim hərbi, yaxud iqtisadi mən-
gənədə saxlamağa çalışır. Anti-avropa qüv-
vələrinə yardım edir; həm öz ölkəsində, həm 
də müstəqil dövlət kimi tanımadığı «qonşu» 
ölkələrdə təbliğat silahından istifadə edir. 
Gürcüstanda rus kanallarını  bərpası da təb-
liğat yolunda onlara qol-qanad verdi.

Mövcud çətinliklər sırasında duranlardan 
biri də Gürcüstandakı milli azlıqların Avropa 
dəyərləri barədə məlumatlandırılmasının sə-
viyyəsidir. Biz bu mövzuda Kvemo Kartlidə 
yaşayan Gürcüstan azərbaycanlılıarının tim-
salında danışacağıq.

2009-2013-cü illərdə Avrasiya fondunun ma-
liyyə dəstəyi ilə aparılan tədqiqat da göstər-
di ki, bu sahədə dövlət tərəfindən aparılan 
iş kifayət deyil. Qeyd edilən tədqiqat Kvemo 
Kartli, Kaxeti və Samtsxe-Cavaxeti bölgələ-
rindən aparılıb.

«Gürcüstandan yaşayan etnik azlıqlar 
Gürcüstanın Avropa Birliyinə inteqrasiya 
məsələlərinə az əmindirlər. Sabah Gürcüs-
tanın Avropa Birliyinə daxil olması barədə 
referondum keçirilsə, etnik azlıqların 52 % 
-i, yəni çoxu bunun tərəfini tutmayacaq və 
ya necə hərəkət edəcəyini bilməyəcək. Az-
lıqların üçdə birinin Avropa Birliyi haqqında 
müsbət təsəvvürləri var, daha bir üçdə bi-
ri-bitərəfdir, 23 %-i öz hisslərindən baş aça 
bilmir,»- Gürcüstanın  x99x Avrasiya Əmək-
daşlıq fondunun sifarişi ilə keçirdiyi tədiqiqat-
da oxuyuruq.

Tədqiqat çərçivəsində 2500-ə qədər respon-
dent soğulandı . Demək çətindir, Qardabani 
sakrebulosunun üzvü Vidadi Eminov onların 
arasındadır, ya yox. ancaq onun  əhval-ru-
hiyyəsi tədiqiqatda təsvir ediləni təsdiqləyir. 
Eminov deyir ki, Rusiya bizim üçün Avro-
padan və Amerikadan «yaxındır» və yaxın 
sözü yalnız ərazi yaxınlığını nəzərdə tutmur.

«Qarşılıqlı əlaqələr baxımından da yazınlıq 
var. Biz ki Rusiya ilə bir dövlətdə yaşayırdıq, 
bir yerdə xidmət edirdik dostluq edirdik … 
Avropa və Amerika bizdən uzaqdır. Rusiya 
ilə əlaqələrsiz bizim iqtisadiyyatımızın inki-
şafı üçün də çətin olacaq», — Eminov deyir.

Gürcüstanın ərazilərinin işğalından və bir 
neçə müharibədən sonra Rusiya ilə dostluq 
əlaqələrini necə təsəvvür edirsən? — sualı-
na cavab verir ki, «bu, siyasətçilərin işidir».

Qardabani sakrebulosunun  sədr müavini 
Rəfi Orucov sakrebulonun üzvünün pro-rus  
əhval-ruhiyyəsinin  rərəfini tutmur. Deyir ki, 
Gürcüstan azərbaycanlıları ölkənin Avropa 
seçimini bəyənirlər. Rusiya ilə sivil əlaqələr 
yalnız Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri 
qaytarıldıqdan sonra mümkündür.

Marneuli sakrebulosunun və qamqeobasının 
əməkdaşlarının əhval-ruhiyyələri də Oruco-
vunku kimdir. Marneuli munisipalitetinin qul-
luqcuları Rahim Əsgərov və Etibar Səmədov 
deyirlər ki, Avropaya inteqrasiya ölkəyə daha 
artıq təhlükəsizlik və istisadi irəliləyiş gətirə-
cək.

Sıravi vətəndaşlardan Qardabaninin mərkə-
zində rastlaşdığımız Rəşid Məmmədov deyir 
ki, munisipalitetində kütləvi işsizlikdir. Onun  
fikrincə bu, Rusiya ilə əlaqələrin pisləşməsi-
nin günahıdır.

«Rusiya ilə əlaqələr yaxşı olanda nəsə «daş-
baş»eləmək olurdu. İndi nə Rusiyaya , nə də 
,Azərbaycana heç nə apara bilmirik- göm-
rükxana vergiləri böyükdür.Avropa isə bizim 
üçün daha əlçatmazdır. Biz övladlarımıza 
burda təhsil verə bilmirik, Avropaya əlimiz 
necə çatsın?» — Məmmədov deyir.

Onlar, gündəlik məlumatları haradan alırsı-
nız?-sualına cavab verirlər ki, (əsasən, yaşlı 
nəsil) gürcü dilini aşağı səviyyədə bildiklə-
rinə görə, məlumatların rus, Azərbaycan və 
türk kanallarından alırlar.

22 yaşlı Maneuli sakini Güllər İbrahimova:

«Avropaya oxumağa getmək azrumdur, an-
caq ingilis dilini yaxşı bilirəm. Avropa və Av-
ropa Birliyi barədə məlumatım var və istər-
dim ki, biz də bu inkişaf etmiş dünyanın bir 
hissəsi olaq. Cavanlar əsasən belə düşünür-
lər, çünki lazımi məlumat verilsə, bizim kimi 
düşünərlər».

«Vətəndaş inteqrasiyası fondu»nun direkto-
ru Zaur Xəlilov:

«Avropaya qarşı azlıq nümayindələri olan 
cavanlarla köhnə nəslin münasibətləri  
bir-birindən yer və göy qədər fərqlənir, bu-
rada əsas rolu məlumatlandırılma oynayır. 
Lazımi məlumat hamı üçün -yaşında asılı 
olmayaraq-əlçatan olmalıdır.

Yaşlılar elə bilirlər ki, cavanlar ənənləri sax-
lamaq istədiklərinə, daha artıq azadlıq istə-
diklərinə görə Avropanı istəyirlər. Cavanlar 
real olaraq yaxşı Avropa təhsili almaq, özləri 
üçün yeni, geniş imkanlar yaratmaq, daha 
yaxşı gələcək qurmaq üçün Avropanı istəyir-
lər «,- Xəlilov deyir.

Xəlilov onu da qeyd edir ki, müxtəlif görüşlər-
də — ictimai televiziyada, məktəb rəhbərliyi 
səviyyəsində- avropa dəyərləri ilə azlıq nü-
mayindələrinin  məlumatlandırılamsı sahə-
sində hansı işlərin görüldüyü məsələsi qaldı-
rılsa da, ortada konkret heç nə yoxdur.

«Nato və Avropa Birliyi haqqında Məlumat 
Mərkəzi» Nato və Avropa Birliyi haqqında 
vətəndaşları məlumatlandırmaq üçün 2014-
cü il ərzində Gürcüstan miqyasında 300-dən 
artıq, 2015-ci ilin birinci yarısında isə 200-ə 
qədər məlumat görüşü keçirilib. O cümlədən, 
yerli mülki sektora birlikdə Avropa inteqrasi-
yasına yardım edən layihələr həyata keçirilib 
. Mərkəzi bu il Marneuli munisipalitetində nü-

mayindəliyini açmaq istəyir.

«Yerli hökümət və qeyri-hökümət təşkilatları 
və mediya vasitələrinin partnyorluğu ilə bir-
gə layihələr həyata keçirməyi planlaşdırırıq. 
Eləcə də, gənc təşəbbüscülərə şagirdlərin 
məlumatlandırılmasında yardım edəcəyik. 
Əsas odur ki, hamı- şagird, tələbə, müəllim 
qulluqcu, fermer- hamı lazımi məlumat əldə 
etsin və hamıda elə fikir yaransın ki, bu pro-
ses hər bir vətəndaşa aiddir və bizim həyatı-
mızı pozitiv dəyişdirəcəkdir. Bizim, eləcə də 
yerli rəhbərliyə böyük ümidimiz var, hansı ki, 
bizim müvəffəqiyyətimizin və effektli işimizin 
əhəmiyyətli faktorunu təşkil edir,»- məlumat 
mərkəzinin direktor müavini Tamar Medulaş-
vili deyir.

«Nato və Avropa Birliyi haqqında Məlu-
mat Mərkəzi» ndə bildirdilər ki, qeyd edilən 
məsələ barədə hökümət işləyir.

«Gürcüstan hökümətinin Gürcüstanın Avro-
pa Birliyinə inteqrasiyası barədə kommuni-
kasiya strategiyası işlənmişdir. Strategiyanın 
prioritet məqsədlərindən biri məhz etnik az-
lıqların nümayindələrindir. Strategiya əsa-
sında hərəkət planı işləyəcək və onun  həya-
ta keşirilməsinə, demək olar, bütün sahələrin 
nazirlikləri cəlb olunublar», — məzkəzin di-
rektoru müvaini bildirir.

P.S. Keçmişdə olduğu kimi, indi də adamlar, 
hansılar ki, Gürcüstanın Avropa ilə inteqra-
siya idyasına inanırlar, çalışırlar başqalarını 
da əmin etsinlər ki, dünyanın o hissəsi ilə 
dostluğun alternativi yoxdur, harada ki, qa-
nunlar bütün adamların yaşamaq, sağlamlıq, 
təhsil almaq hüquqlarının,sadəcə,xoşbəxtli-
yinin olmasına xidmət edir. İndi hakimiyyət, 
mülki sektor, mediya cəmiyyətin o hissəsini 
əmin etməlidir , hansı hissə ki, yalnız məlu-
matsızlığa və illlər boyu yaranmış olan «ki-
çik ölkələrin azadlıq və seçim etmək hüququ  
yoxdur» stereotipinə görə səhv seçim edir.

 Manon Qokucova

«Rezonans» N 206

ÖLKƏNİN AVROPA SEÇİMİ VƏ GÜRCÜSTAN AZƏRBAYCANLILARININ ƏHVAL-RUHİYYƏSİ.

Dağda qoyunçuluq qədimdən hörmətli və 
dəyərli iş sayırdılar , çoban isə təmin olun-
muş adam hesab edilirdi. Bu günsə qoyun-
çuluğun ağır günləridir. “Bu sahədə o qədər 
problemlər var ki, onları həll etməyi mümkün-
süz hesab edirəm”,- Gürcüstanın çobanlar 
assosiasiyasının rəhbəri Beka Qonaşvili de-
yir, hansı ilə ki, bu problemlər barədə söhbət 
etdik:

Ən ağrılı yerimiz odur ki, gürcü qoyununun 
realizayisası çətindir. Alıcı çox azdır. Tuşetdə 
indiyə qədər bir qoyun da satılmayıb . Yaxın-
da Həcc bayramı gələcək. Bu zaman qoyuna 
ən böyük tələbat olur. Ərəb aləmində xüsu-
silə qeyd edilən bu bayrama (21 sentyabr) 
bir yaddan da az qalır. Bir aya qədər bizim 
qoyun ərəb ölkələrində olmalıdır, ancaq şans 
yoxdur. Təəssüf edicidir, ancaq oktyabr üçün 
, yəqin, ən azı 100 min baş artıq qoyun qala-
caq, indiyə yalnıız 15 – 20 minə qədər gürcü 
qoyunu satılıb. Otaracaqlar da çatışmır.

Belə çıxır ki, vəziyyətimiz ağırdır.

Ağır yox, faciəvidir! Ötən illərdə bu dövrə 
qədər gürcü qoyununun yarısından çoxu sa-
tılırdı. Əsas müştərilər ərəb ölkələrindən və 
Azərbaycandan idilər, ancaq onların valyu-
ta kursu ilə əlaqədar , orada da çox az alıcı 
qaldı. Buna gömrük xərci də əlavə olunur, 
ticarətçilər qoyunu öz ölkələrinə aparana 
qədər 40 dollara qədər xərc çəkirlər. Azər-
baycandan qiymət yenə manatla qalır, ancaq 
manatın kursu laridən çox aşağı düşüb.

Ərəb ölkələrindən gələn mütərilərin çoxunu 
aldatdılar, biz bu müştəriləri itirdik. Çoxu indi 
də gəlir, ancaq erməni qoyunu istəyirlər, er-
məni qoyunu ilə konkurensiya apara bilmirik.

Niyə?

Gürcü qoyununun yerini aşağı qiymətə görə 
erməni qoyunu tutur. Ermənistanda qoyun 
saxlamaq ucuz başa gəlir, onların məhsulları 
da ucuzdur. Buna görə, ticarətlərə erməni qo-
yununda pul qalır, gürcü qoyununda isə- yox. 
Buna görə, erməni qoyunun bura gətirirlər və 
sonra reeksporta çıxarırlar. Bu istiqamətdə o 
qədər qanun pozuntusu baş verir ki, başqa 
ölkələrdə buna görə cinayət işi qaldırılar-
dı biz isə nail ola bilmədik ki, dövlət erməni 
qoyununun gətirilməsini, müvəqqəti də olsa, 
qadağan etsin. Həqiqət budur ki, bizdə qo-
yunşuluq heç kimin maraqlandırmır.

Cənab Beka, çobanlara Ermənistanda qoyun 
saxlamaq niyə ucuz başa gəlir?

Ona görə ki, orda vergi yoxdur. Bizdə isə 
torpaq vergisi ən ağır yükdür eləcə də icazə 
vergisi. Bizdə bəziləri hektara 40-60 lari ödə-
yir, qaydaya görə isə hektara bir baş qoyun 
olmalıdır. Çobanın aylığı isə 500-600 laridir, 
ermənistanda isə çobanın aylığı da yoxdur, 
ona görə ki, qoyunun kənd naxırına qatırlar.

Deyək ki, bu artıq 100 min qoyun, doğurdan 
da, qaldı . Bu problemin aptimal həll yolunu 
göürüsünüzmü?

Yeganə yol var: Gürcüstanda hamı gərək qo-
yun ala, ancaq bizim əhali bu qədər qoyun 
almır. Sonda alverçilərin əlinə düşürük:qo-
yuna 130 lari təklif edirlər, keçən iə isə 160-
170 lari idi, həm də valyutanın kursu tamam 
başqa idi.

80 faizi çoban olan yerli azərbaycanlılar ailə-
liklə bu işə qoşulublar. Uşaqları və arvadları 
da qoyuna gedirlər. Təsəvvür edin, nə qədər 
adamın loxma çörəyi əlindən çıxır, ancaq bu 
barədə heç kim fikirləşmir, heç kimin başqa 
sala bilmədim ki, bu xalqı belə qoymaq ol-

maz. Onların çoxunun təhsili də yoxdur və 
başqa sənəti fiziki olaraq seçə bilməzlər. 30 
minə qədər adam qoyunçuluqla məşğul olur, 
ancaq təxminən 5 min adamın özü çobandır. 
2004- cü il siyahıya almasına görə, Gürcüs-
tanda 42 886 fermerin qoyunu var idi. Onlar 
barədə heç kim fikirləşmir.

Cənab Beka, bu vəziyyətə görə heç kimə mü-
raciət etməyibsiniz?

Kimə müraciət etməmişəm, ancaq ümidimi 
itirmişəm. Bu məsələlər, eyni zamanda, bir 
necə idarəyə aiddir, birindən xahiş edirəm, 
ikinciyə göndərir, ikincidən xahiş edirəm bi-
rinciyə göndərir və beləcə, çevrədə hərlə-
nirəm, həm də,tamamilə nəticəsiz. Fatkdır ki, 
qoyunun realizasiyası düzəlməsə, bu sahə 
Gürcüstanda öləcək.

Xatuna Ciqoqidze. “Sakartvelos respublika” 
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Buğda ununun reqlamentinin işə salınması 
yanvarın 1-nə qoyuldu.

Hökümət sentyabrın 1-i üçün buğda ununu 
texniki reqlamentinin işə salınmasını 2016- cı 
ilin 1 yanvarına keçirdi.

Reqlamentin vaxtının uzadılması barədə 
artəq hökümətin 438 N -li qərarı var, hansın-
dan aydın olur ki,  “Buğda ununun  texniki 
reqlamentinin təsdiq olunması barədə” Gür-
cüstan hökümətinin 2015-ci il 27 iyul 376 N-li 
qərarında dəyişiklik edildi və onun işə salın-
ması 2016- cı ilin 1 yanvarından baş verəcək. 
Müvafiq olaraq, yanvarın  1-dən “Buğda unu 
haqqında texniki reqlament”lə biznes ope-
rator tərəfindən buğda ununun istehsalının, 
işlənməsinin və bazarda yerləşdirilməsinin 
şərtləri dəyişəcək.

Kənd təsərrüfatı nazirliyində bildirdikləri kimi, 
texniki reqlament tənzimlənən vahid prin-
siplərin təyin edilməsini və istehlakçıların 
hüquqularının qorunmasını qarşıya məqsəd 
qoyur.

Texniki reqlament və Gürcüstan qanun veri-
ciliyi ilə müəyyən edilmiş qaydaya görə, ba-
zarda yerləşdirilmiş buğda ununun etiketin-
də “Buğda unu” yazılmalıdır;  buğda ununa 
əlavə edilən hər hansı inqredient zərərsiz ol-
malıdır;onun yad iyi və tamı olmamalıdır; tər-
kibində canlı,yaxud ölü həşərat olmamalıdır.

Üyütmə qalınlığına görə buğda unu ekstra, 
əla keyfiyyətli, gücləndirilmiş, birinci keyfiy-
yətli, ikinci keyfiyyətli və döyülmüş buğda 
unundan ibarətdir.

Biznes – operator  Gürcüstan qanunvericiliyi 
ilə müəyyən edilmiş gigiyena tələblərini qoru-
mağa məcburdur.

Yeni tənzimləmə yalnız yumşaq buğdadan 
və kondara buğdadan alınan una, yaxud, on-
ların qatışığına,-  hansı ki, bazarda  istehlak 
üçün qablaşdırılıb, qiymətləndirilib və yerləş-
dirilib,- şamil edilir.

Texniki reqlamentlə müəyyən edilmiş tələblər  
bilavasitə buğdaya, buğda yarmasına, krax-
mala və pivə istehsalında istifadə edilən buğ-
da ununa, qeyri-ərzaq təyinatlı buğda ununa 
şamil edilmir.

Reqlamentlə müəyyən edilmiş tələblərin ye-
rinə yetirilməsinə ölkə çərçivəsində dövlət 
nəzarətini Milli Ərzaq agentliyi həyata keçirir, 
importa nəzarət isə Maliyyə Nazirliyinin Gəlir 
xidmətinə həvalə olunur.  

“Axali taoba” N 204
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Yeni dərs ilində Gürcüstanın açıq mək-
təblərinə 496, 978 şagird gedəcək və 
onlar üçün Maarif Nazirliyi yalnız 41, 
844 yeni dərslik çap edəcək. Bu isə o 
deməkdir ki, bütün mümkün ehtimaldan 
istifadə edilsə belə, şagirdlərin 90% — 
i bütün fənlərdən köhnə, bəzi hallarda 
zədəli dərsliklərlə oxumalı olacaqdır. 
«Bəxtli» 10 % -ə orta hesabla 1 fənn 
dərsliyi təzə veriləcək, qalanlar isə köh-
nə.

Maarif Nazirliyi təxminən 50 min birinci 
sinif  şagirdi üçün bir dənə də «Deda 
ena» çap etməməyi qərara alıb. Dövlət 
birincilər üçün yalnız 16,552 təbiət dərs-
liyi çap edəcək. Müvafiq olaraq, onlarda 
kitabla ilk təmasdan müsbət təəssürat 
qalmayacaq.

Dərsliklər problemi haqqında hələ iki 
ay əvvəl yazmışdıq. Maarif Naziri Saa-
kaşvili nazirlərinin  stilində təsdiq edir ki, 
təzə kitablar çap etməyə ehtiyac yoxdur, 
ancaq faktlar bunu əksini söyləyir. Nazir-
lik dəqiq olaraq hesablayıb ki, məsələn, 
ikinci siniflər üçün cəmi 779 «gürcü dili 
və ədəbiyyatı» lazımdır. Yalan ayaq tu-
tar, yeriməz deyiblər…

Maarif Naziri inandırır ki, şəbəkədə yetə-
rincə kitab ehtiyatı var. Dövlət yeni kitab-
lara təxminən 6 milyon lari xərcləyəcək.

Bizim tərəfimizdən nazirlikdən tələb 
edilən sənəddən aydın olur ki, 6 mil-
yonun təxminən 4 milyonunu nazirlik 
«Makmilan»a ingilis dili dərslikləri üçün 
verəcək.

«Makmilan»ın ingilis dili dərsliyinin bi-

rinə dövlət 7, 39 lari və bu qədər də iş 
dəftərinə verir. İkinci sinif dərsliklərinin 
Gürcüstanda həcmdə qapı üçün dövlət 
1, 08 tetri, iş dəftəri üçünsə daha az- 
təxminən 0,05 lari xərcləyir. Nə alınır? 
Maarif Nazirliyi dərsliklər üçün dövlət 
büdcəsindən ayrılan məbləğin 70 % -nə 
qədərini xarici nəşriyyata verir və gürcü 
kitablarını çap etməkdən imtina edir.

O barədə heç nə demirəm ki, ingilis 
dərsliklərini Gürcüstanda da çap etmək 
olar və həm də daha əlverişli qiymətə. 
Onu da deyək ki, Nazirlik müxtəlif nəş-
riyyatlardan qeyri-gürcü məktəbləri 
üçün az miqdarda kitablar alır.

Maarif Naziliyi ümumiyyətlə büdcə məb-
ləğini qənatlə xərcləsə də, elə hallarda 
olurdu ki,  bir dənə rus dili dərsliyi çap 
etmək üçün 1,668 lari ödəməyi planlaş-
dırırdı.

Dövlət satın alma agentliyinin saytında 
elan edilmiş tenderə görə, Maarif Nazir-
liyi 4 ədəd rus dili dərsliyinə 6 674 lari (!) 
verirdi, çap olunmuş həmin kitab isə ma-
ğazada 8-10 lariyə idi. Bundan başqa, 
həmin fənnin başqa-başqa dərslikləri-
nin hərəsinə 59, 78 və 102 lari verirdi. 
Tenderdə qalib gəlmiş kompaniya ilə 
müqavilə bağlanmış, nazirlik tərəfindən 
avans kimi 148 dərslik üçün 19, 428 lari 
də verilmişdi. Mediya   bunu işıqlandı-
randan sonra Maarif Nazirliyi 10 iyul 
tarixli müqavilədə dəyişiklik etdi, «baha 
qiymətli» kitabları müqavilədən çıxartdı 
və icraçı ilə şərti pozduğuna görə zərər 
də çəkdi.

Faktdır ki, Maarif Nazirliyi tərəfindən bu-
raxılan səhvlərin düzəldilməsi büdcəyə 
(və bizim hamımıza) baha başa gəlir, ən 
yüksək qiymət ödəmək isə tədris ilinin 
başlanğıcında kitabsız qalmış şagirdlə-
rin valideyinlərininin üzərinə düşür.

«Bir fakt da var; ehtiyatda cildi sıradan 
çıxmış, ancaq içi təzə olan kitablara 
aşkar etdik, onlara yeni cild düzəltməyi 
düşünürük»,- Tamar Sanikadze deyir. 
Şərhə ehtiyac yoxdur, əvvəl deyirdilər 
yetərincə ehtiyat var, indi isə cildi dəyiş-
dirilmiş kitablarla şagirdləri aldadırlar.

Mariam Ramişvili, Gürcüstanın Maarif 
Alyansının sədri : «Nazir faktik olaraq 
rəqəmlərlə və faktlarla manipulasiya 
edir, onları yoxlamaq ictimaiyyət üçün, 
sadəcə olaraq, mümkün deyil.

Maarif Nazirliyinin büdcəsindən 2015-
2016-ci tədris ili üçün dərsliklər çap et-
məyə 15, 8 mln.lari nəzərdə tutulmuş-
dur. Bu, o statistika fonunda loqik məb-
ləğ idi, nə zaman ki, dövlət birinci il 100 
% dərsliklər çap etmək üçün  19, 8 mln.
lari ayırmışdı. İkinci il təzə dəsrliklər çap 
etmək üçün dövlət 9 mln.lari xəclədi. Bu 
il isə bu məqsədlə 15,8mln.lari planlaş-
dırılıb.

Ötən il dərsliklərin çapına 9 mln.lari xəc-
lənsə də, məktəblərdə yenə kitab çatış-
mamazlığı var  idi. Şagirdə 8 kitabdan 
7-ni vermişdilər, birini özü almışdı.Cari 
ildə dövlət dərsliklərə ayılan məbləği 15, 
8 mln-dan 12, 3 mln-a qədər azaltdı. An-
caq,  real olaraq, iyulda nazirlik tende-
ri yalnız 1 400 000 lari elan etdi. Nazir 

deyir ki, həm təzə kitab çapına, həm də 
nəşriyyatlardan olmağa 6 mln. xərcləyə-
cək. Bu qədər məbləğ yenə qalır, onu 
niyə xərcləmir? Belə təəssürat yaranır 
ki, nazirlik qalan məbləği administrativ 
işlərə xərcləyəcək.

Nazirlik, nədənsə, unudur ki, dəsrliklər 
çoxillik istifadə üçün deyil. Kitab və dərs-
liyi eyni cür anlamamalıyıq. Xaricdə də 
dərslik o kitabdır ki, ondan təhsil almaq 
üçün istifadə olunur, o, adi oxu ədəbiy-
yatı deyil. Hər il başqa-başqa siniflərdə 
şagirdlərin sayı da dəyişir…

Qısası, Maarif Nazirliyi çox şeyi nəzərə 
almayıb və indi şokdadırlar. Bütün Tbili-
si məktəblərindən kitabları Lilo anbarına 
aparıblar. İndi onları seçirlər — hansı işə 
yarayır, hansının cildi dəyişdirilməlidir 
və elə piyar yaradırlar, guya təzə dərs-
liklər verilir.

Pulsuz dərsliklər layihəsi sosial layihə 
olmalı idi. Ancaq bu tədris ilinin baş-
lanğıcında baş verəcək hadisə sosial 
partlayış olacaq. Nəşriyyatlarda qalan 
dərsliklərə qiyməti kim qoyacaq? Defisit 
şəraitində 10 larilik dərslik 20 lariyə və 
daha baha qiymətə satılacaq. Mən ana-
yam, uşağıma birinci sinifdə çırıq «Deda 
ena» veriləndə, son qəpiklərimi verib 20 
lariyə təzə kitab alacam. Sanitar - gigi-
yena normalarını unudaq, ibtidai mər-
hələdə təzə dərslik motivasiyanın ilk 
təyinedicisidir».

Ema Tuxiaşvili.
«Kviris palitra» N 31

MAARİF NAZİRLİYİ HEÇ BİR «DEDA ENA» (ANA DİLİ) DƏRSLİYİ ÇAP ETMİR!

Siyasi müxalifət partiyaları payızda eti-
raz aksiyaları keçirəcəklərini anons edir-
lər. Onların hamısı aksiyaları ayrı-ayrı 
kecirəcəklər. Onların tələbləri isə praktik 
olaraq eynidir.  Onları birləşdirən əsas 
tələb seçki kodeksinin dəyişdirilməsi və 
majoritar seçkilərin ləğv edilməsidir.

«Milli hərəkət»ın liderlərindən biri Nuq-
zar Tsiklauri «Rezonans» la söhbət za-
manı  dedi ki, ölkədə sosial fon get-ge-
də ağırlaşır, buna görə partiya payızda 
aksiylara hazırlaşır.

«Görünür ki,ölkədə iqtisadi tənəzzül 
baş verir, beynəlxalq arenada güzəştlər 
edilir, Rusiya tərəfindən aqressiya artır. 
Bütün bunlar əhaliyə ağır yük olur. Misal 
üçün elektrik enerjisinə tarif artır, buna 
qədər o, özünü larinin devalvasiyasında 
göstərdi. Bütün bunlara qarşı parlament 
daxili mübarizə kifayət deyil, buna görə 
etiraz aksiyları keçirmək vacibdir.

Aksiyalar o mənada əhəmiyyətlidir ki, 
hakimiyyət görsün ki, onların götürdüyü 
istiqamət xalq üçün qəbuledilməzdir»,- 
Tsiklauri deyir və qeyd edir ki, aksiyala-
rın bir günlük, yoxsa parlamental olması 
hakimiyyətdən asılıdır.

«Aksiyalar bizim məqsədimiz deyil. 
Hakimiyyət xalqın səsini bilavasitə on-
lardan eşitməlidir, çünki o, xalqın səsi-
ni parlamentdən və başqa tribunalar-
dan eşitmir. Əgər hakimiyyət desə ki, 
onun gücü var və xalq dinləməyəcək, 
o zaman permanent aksiyalar müm-

kündür»,- deputat bildirdi və buradaca 
əlavə etdir ki, Mixeil Saakaşvilinin Gür-
cüstana qayıtması tələbi ilə də aksiyalar 
keçirəcəklər.

O, başqa müxalifət qüvvələri ilə birlikdə 
müəyyən məsələlər barədə birgə aksiya 
keçirilməsini də istisna etmir.

«Demokratik hərəkat» ın liderlərindən 
biri Qiorqi Axvlediani bildirir ki, hakimiy-
yəti 2016- cı il üçün seçki kodeksini də-
yişməyə məcbur etmək üçün payızdan 
ciddi mübarizəyə başlayacaq.

«Hakimiyyətin təklif etdiyi birmənalı 
olaraq qəbuledilməzdir. İcraçı koman-
da müxalifət tərəfindən təqdim edilən 
modeli — proporsiyalı seçki sistemini 
bəyənir, ancaq onu 2020-ci ildən həyata 
keçirməyi təklif edir.

Bu məsələni Voleki və Saqanelidze həll 
etməməlidir, qərarı ümumi siyasi spekt-
rin konsensusu əsasında qəbul etməli-
yik. Hakimiyyət bu istiqamətdə güzəştə 
getməsə, o zaman aksiyalar  olacaq»,- 
Q.Axvlediani deyir.

Aksiyalar «Milli hərəkat»la birlikdəmi 
olacaqsınız sualına isə cavab verdi ki, 
yox.

«Əgər kimsə aksiya keçirməyi gülməli 
vəziyyətə salırsa, bu- «Milli hərəkat»dır. 
Biz hamımız bu partiya tərəfindən yara-
dılmış sistemə qarşı mübarizə aparırıq. 
Bizim partiyanı askiyalarda «Milli hərə-

kat»la birlikdə heç kim görməyəcək»,- 
Axvlediani bildirdi.

«Leborist partiyası»nın  liderlərdindən 
biri Qirorqi Quqavanın dediyinə görə, 
hadisələr elə inkişaf edir ki, payızda ak-
siyalar labud olacaq.

«Yay olduğuna görə siyasi aktivlik zəif-
ləyib və hakimiyyət sosial fonun ağır-
laşdırılması üçün bundan istifadə edir. 
Elektrik tarifi artırılıb,qazın tarifinin artı-
rılması planlaşdırılır. Bura valyuta və iq-
tisadi krizis, işsizlik və s.də əlavə olunur. 
Bu fonda etiraz aksiyaları labüddür.

«Milli hərəkat» və Burcanadzenin par-
tiyası ilə aksiyalarda birlikdə olmayaca-
ğıq. Bu partiyalar hakimiyyətlə birlikdə 
milyarderlər klanıdır. Onlar bir koman-
dadılar, bizim onlarla ortaq heç nəyimiz 
yoxdur.

Başqa müxalifət qüvəllərlə birgə aksiya-
lar mümkündür. Bu məsələni partiyalar 
özləri həll etməlidirlər. Hakim  siyasi qü-
vəllər siyasi arenadan qovulmalıdırlar. 
Buna görə hər cür konstitusiv üsuldan- 
aksiya, seçki, məhkəmə və s. metodlar-
dan istifadə edəcəyik»,- Qiorqi Quqava 
dedi.

  «Azad Gürcüstan»ın lideri Kaxa Ku-
kava da payız etiraz aksiyalarını anons 
edir. O da “Milli hərəkat” la birlikdə ümu-
mi aksiya keçirilməyəcəyini bildirir.

«Aksiyalara hazırlıq gedir. «Nasionallar-

la»birlikdə aksiyada iştirak etməyəcəyik. 
Burcanadzenin partiyası ilə aksiyada 
iştirak etməyin əleyhinə deyilik,ancaq 
onun  partiyası hakimiyyətlə əməkdaş-
lıq edir.

«Yaxşı olar ki, seçki qanunvericiliyi ilə 
əlaqədar «nasionallardan»başqa bütün 
partiyalar bir  mövqe tutaydılar. Majori-
tar sistem «nasionallar» tərəfindən  ya-
radılıb və ictimaiyyəti inandırmaq çətin 
olacaq ki, bu sistemi onlarla birlikdə 
ləğv etmək istəyirik.

«Milli hərəkat» və «Arzu» bir medalın  
iki üzüdür»,- Kaxa Kukava dedi.

«Azad demokratlar isə bildirirlər ki, pa-
yızda etiraz aksiyalarının olub-olmaya-
cağı barədə partiyada müzakirə aparıl-
mayıb. Partiyanın üzvü Zurab Abaşidze 
dedi ki, «Milli hərəkat» la ümumu aksi-
yalarda onlar da iştirak etməyəcəklər.

«Etiraz aksiyaları barədə partiyalarda 
müzakirə aparılmayıb, heç kimlə kon-
sultasiyamız olmayıb. Payızda aksiya-
lar olub-olmayacağını deyə bilmərəm, 
onu deyə bilərəm ki, «Milli hərəkat»la 
birlikdə ümumi aksiyada durmağa ha-
zırlaşmırıq»,-  «Azad demokrat»-lar 
parlament fraksiyasının liderlərindən 
biri «Rezonans»a dedi.

Yaqo Natevlişvili.
«Rezonans» N 196

PAYIZ AKSİYALARINI BÜTÜN PARTİYALAR AYRI-AYRI KECİRƏCƏKLƏR.
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Çox çalışdım, çox götur-qoy etdim ki, bu 
mövzuya qayıtmayım. Olmadı, nəhayət, 
bu barədə öz fikirlərimi oxucular ilə bö-
lüşmək qərarına gəldim. 

Bu yaxınlarda Marneulidəki Azərbaycan-
lıların Mədəniyyət Mərkəzində Nizami 
Məmmədzadənin «Çələbilər» kitabının 
təqdimatı oldu. Poema adlanan bu əsər 
barəsində, dili, üslubu, forması və digər 
məziyyətləri barədə danışmayacağam. 
Çünki bu, tamamilə başqa mövzudur. Ki-
tabda Şurəddin Məmmədlinin çələbilər 
barəsində yazısı verilib, poemada isə 
həmin mövzu nisbətən nəzmə çəkilib. 
Onun girişini oxuyan kimi hiss edirsən 
ki, çələbilər barədə məlumat toplamaq 
niyyətində olmadan bu mövzuya girişib. 
Bayaq dediyim kimi, Şurəddin Məm-
mədlinin həmin yazısı ilə kifayətlənib, 
vəssalam. Bir qayda olaraq tarixi əsər-
lər yazanların illərlə faktlar toplamasını, 
araşdırmalar aparmasını və nəhayət, 
əsəri müəyyən bir müddətə yazmasını 
bilirik. Məsələn, «Qılınc və Qələm» əsə-
rini yazan Məmməd Səid Ordubadinin, 
«Ağa Məhəmməd şah Qacar» əsərini 
yazan Əbdürrəhman bəy Haqverdiye-
vin, «Nadiri şah» əsərini yazan Nəriman 
Nərimanovun, «Fətəli fəthi»ni yazan 
Çingiz Hüseynovun və sair müəlliflərin 
gərgin əməklərini bir anlığa gözümüzün 
önünə gətiririk. Bunu onların ortaya qoy-
duğu fundamental tarixi əsərləri yazan 
zaman tarixi faktlara məsuliyyətlə ya-
naşmaları vardar edir. Bəri başdan de-
yim ki, çələbilər heç də mühüm mövzu 
deyildir. Bu ifadəm üzdəniraq tarixçiləri, 
üzdəniraq alimləri, üzdəniraq ziyalıları 
qıcıqlandıracaq. Bu təbiidir. Amma mən-
bəyə, tarixə söykənmək lazımdır. Uy-
durma, qondarma ağız sözlərinə deyil. 
Buyursunlar mənbələrdən oxuduqlarıını 
və yaxud tədqiq etdiklərini ortaya qoy-
sunlar. Bununla da elmi mübahisələrdə 
əsil həqiqət ortaya çıxar, gələcək nəsil 
bizi bəzi saxtakarlıqda qınaya bilməz. 
Gənc yaradıcılar da bizdən ibrət dərsi 
götürərlər. Tərifi əksəriyyətimiz sevirik. 
Bu cür təriflərə çox hallarda təqdimat-
lar, ziyafətlər, qonaqlıqlar zəmin yaradır. 
Bütün bu tədbirlərin müstəvisindən də 
çoxları yalnız təriflə kifayətlənir. Tənqidi 
söz söyləmək, həqiqəti demək bu yerdə 
cəsarət tələb edir. Xülasə, bu barədə 
söhbəti uzatmaq olar. Amma mətləbə 
qayıtmağa çalışmaq istəyirəm. Gürcü 
mənbələrində o qədər Borçalı sultanla-
rının, xanlarının adları çəkilibdir ki, onla-

rın da əksəriyyəti yaşadığı torpağa, yur-
da böyük dəyər verib. Platon İoseliani 
«XIII Georginin həyatı» əsərində Borçalı 
sultanlarından Sultan Hüseyn oğlunun 
və Sultan İbrahim ağa Borçalının çara 
yaxın olduğunu qeyd edir. (Sultan titulu 
18-ci əsrlərdə xan titulundan aşağı olan 
feodallara verilirdi – M.M.). O, əsərin əv-
vəlində Teymurazın sədaqətli dostu Sul-
tan İbrahim ağa Borçalının adını çəkərək 
yazır: «Həmin vaxtlar qonşu xanlara mə-
lumat verildi. İran hökmdarı Nadir şaha 
David Turkistanişvilini və Teymurazın 
sadiq dostu Sultan İbrahim ağa Borça-
lını göndərdilər. Simarıcı və hədiyyələri 
onlar artıq vəfat etmiş Nadir şaha deyil, 
ondan sonra taxta çıxmış Əliqulu xan 
Adil şaha çatdırdılar».(səh.4). Vaxtilə 
Gürcüstan ilə İran arasında diplomatik 
missiyanı yerinə yetirən Sadıq bəy Ya-
digar oğlu barədə, İrəvan və Krtsanisi 
döyüşlərində fərqlənən onun oğlu Al-
lahverdi bəy barədə, Aspindza döyüşlə-
rində fərqlənən qohumu Xudu bəy Bor-
çalı barədə, Krtsanisi döyüşlərində son 
damla qanlarına kimi döyüşən 150 nəfər 
borçallıar barəsində, eləcə də II İrakliyə 
xidmət edən, soydaşlarımızdan ibarət 
qvardiya olan şahsevənlər barəsində 
öyrənmək, onların yaxşı xüsusiyyətlərini 
əxz etmək, gələcək nəslə ötürmək lü-
zumluluğu ortaya çıxır. Bunlar bizim ta-
riximiz, keçmişimizdir. Eləcə də fəxr edə 
bildiyimiz, qürurlandığımız oğullardır. 
Bizə üzağlığı gətirən məhz elə bu şəxs-

lər barəsində yazmaq lazımdır. Bunlar 
bizim, eləcə də Borçalımızın tarixidir. O 
yox ki, nə isə, mərhum yazısı Əlfi Qası-
mov demişkən: məsələ açıldığına görə 
üstü basırılsın. Nə isə. 

Poemanı oxuyarkən çələbilər haqqında 
bir məlumata rast gəlmirsən. Və yaxud 
belə bir sual vermək olar. Baş daşların-
da adları və soyadları oxunanların han-
sısı çələbidir? Poemanın əvvəlində dörd 
cümlə var ki, onun ikisi Şurəddin Məm-
mədlinin yazısından götürülüb, biri də 
«Məndə olan məlumata görə Azərbay-
canda çələbilər vardır»,- kəlməsidir. Hal-
buki, internetdə çələbilər barədə müəy-
yən məlumat vardır. Ədəbiyyat aləmin-
dən xəbəri olanlar yaxşı bilir ki, bir qayda 
olaraq poemanın girişi olur, mövzu barə-
sində, yəni, çələbilər barəsində, çələbi 
anlayışı barəsində söhbət açılmalı idi. 
Nə isə, belə bir sual ortaya çıxır, məlu-
matı müəllif hardan alıb? Müasir dövr-
də kiçik yaşlı məktəbli internetə girərək 
çələbilər barəsində xeyli yazı əldə edə 
bilər. Çələbi –Mövləvi dərviş ordeninin 
başçısııdır. Dərvişlər barəsində oxucula-
rımızda daha geniş təsəvvür yaratmaq 
üçün vaxtilə İran sarayında Qacarlar 
sülaləsinin məşhur fotoqrafı Anton Sev-
ryuqinin və qədim Tiflisin mənzərə sal-
naməsini yaradan məşhur fotoqraf Di-
mitri Yermakovun dərviş portetlərini sizə 
təqdim edirik. 

İranda Çələbi, Krımda Çələbilər (Plo-
dova), Rusyada Çelyaba ( Çelyabinsk), 
Bərdənin (Otuz ikilər inzibati ərazi va-
hidində Çələbilər, Cəbrayıl rayonunda 
inzibati ərazi vahidində kənd. Çələbilər 
barəsində başqa mənbələrdə də məlu-
mat əldə etmək olar. Türklərdə belə bir 
deyim var: Sən çələbi, mən çələbi, atı 
kim kaşar? ( kim təmizlər). Bizdə isə bu 
deyim bu cür işlənir: Sən ağa, mən ağa, 
inəkləri kim sağa. Ərəbcə:Xalabi çalabi, 
şami şumi, misri xarami. ( Hələbin sakin-
ləri alicənab, Dəməşqin bəd xəbər gə-
tirən, misirli- oğru. Nə isə, bu barədə bir 
az sonra daha ətraflı söz açacağıq. Xü-
lasə, tədbirdə çıxış edən bütün ziyalılar 
yalnız təriflə kifayətləndilər. Hətta bunun 
vaxtında yazıldığını, böyük bir iş görül-
düyünü də qeyd etdilər. Yalnız mən on-
ların əksinə olan bəzi fikirlər söylədim, 
bu da bəzi üzdəniraq ziyalıların xoşuna 
gəlmədi. Onu da qeyd edim ki, sovet 
sistemi dağılandan sonar demək olar ki, 
bizdə ədəbi tənqid yoxdur. Kim nə istə-
yir edir. Ədəbiyyatda məqamı olanların 
bəziləri başqalarının yerinə şeir yazır, ki-
tab buraxdırır, bəziləri başqa nəşriyyatın 
adından istifadə edir, bəziləri də tarixçilər 
tərəfindən şəxsiyyətlər barədə internetə 
salınan materialları tərçümə edərək bir 
müəllif kimi öz adı ilə kitab nəşr etdirir. 
Şair, yazıçı iddiasına düşənlər də onla-
rın himayədarları ilə Bəxtiyar Hidayətin 
«Ətənə» hekayəsində olduğu kimi bu-
zov, dana bordayıb sataraq ildə bir kitab 
nəşr edirir. Bu kitabların nəşrindən son-
ra onların təqdimatı da bir ənənə şəklini 
alıb. Olmasın yenə də bir buzovun pulu. 
Və bəla burasındadır ki, artıq əl boy-
da çıxan kitabların sayının çox olması 
müəllifin məhsuldarlığı kimi qələmə ve-
rilir. Əsil yazar isə, öz qınına çəkilərək, 
şeirlərini şagird dəftərinə köçürməklə 
təskinlik tapır. Onu da qeyd edim ki, son 
vaxtlar bizdə adlarına professor, aka-
demik əlavə edərək, redaktoru olduğu 
kitabı bəlkə də heç oxumayaraq öz üz-
dənqiraq vəzifələrini gözə soxurlar və 
xalq adından, ədəbiyyat adından çıxış 
edərək tarixi saxtalaşdırmaqdan da belə 
çəkinmirlər. Borçalıda eləcə də soydaş-
larımızın yaşadığı başqa bölgələrdə bir 
çox sıradanbir müəllim əsil ziyalılıq edir, 
öz vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gə-
lir. Məsələn, Telavidə Qaracalar ümumi 
məktəbinin müəllimi Əziz Abbasov müəl-
lim tarixlə məşğul olur və gözəl faktlar 
üzərə çıxardır. Onun heç də saxta elmi 
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dərəcəyə ehtiyacı yoxdur. Bəziləri elə 
düşünürlər ki, bu elmi dərəcələri mə-
nimsəməklə, məhdud məsuliyyətli cə-
miyyət kimi təhsil ocaqları yaratmaqla, 
saxta diplomlarla saxta kadr yetişdir-
məklə böyük hörmət-izzətə malik ola-
caqlar, ziyalılar arasında fərqlənəcək-
lər. Türklərdə bir məsəl var: «İnsanı 
geyiminə görə qarşılayar, ağlına görə 
də yola salarlar». Nə isə, keçək əsas 
mətləbə. 

Çələbi- Çələbilər barəsində Azərbay-
can Sovet ensiklopediyasında məlu-
mat yoxdur. Osmanlı sultanlarının ta-
rixini gözdən keçirəndə Osmanlı sul-
tanı I Bəyazidin oğullarının soyadları 
Çələbi olduğuna rast gəlirsən. Onların 
adları İsa Çələbi, Mehmed Çələbi, 
Musa Çələbi, Süleyman Çələbi olub. 
Bir çox Osmanlı dövlət adamının, bi-
lim adamının, səyyahının adları Çələ-
bi adlanıb. Məsələn: Katib Çələbi, Ev-
liyya Çələbi.

Müqəddəs kitabımız olan Quranda 
Çələbi adına rast gəlinmir. 

Adlı - sanlı əcdadı barəsində və kiçik 
Kaxa tərəfindən verilən qılınc barə-
sində «Kviris palitra» qəzeti saytının 
10.03.2015 tarixində Bostaşvilinin 
törəməsi, tarixçi və şair Vasil Bostaş-
vili söhbət aparır. «Gürcü tarixi» yazı-
sında oxuyuq: «Əslən dinindən dönən 
erməni olan Şəki xanı Hacı Çələbiyə 
bölgədə gürcülərin hökmranlığı əl ver-
mirdi. 1751-ci ilin fevralında Ağrı çay 
yaxınlığında Hacı Çələbi gürcüləri 
məğlubiyyətə uğratdı. Bu döyüşdə 
çaya atı ilə düşən İrakli Papa Bebu-
rişvili-Vaçnadzenin yardımı ilə çaydan 
çıxdı, Maçxaneli kəndli Datuna Bos-
taşvıili isə ona öz atını verdi və İrak-
li əsirlikdən xilas oldu. Minnətdarlıq 
əlaməti olaraq çar İrakli Bostaşviliyə 
aznaurluq, torpaqlar və öz qılıncı təq-
dim etdi». 

Azərbaycan mənbələrində oxuyuruq:

“Hacı Çələbi Xan Şəki xanı (1747-
1755), Şəki xanlığının banisidir. Dər-
viş Məhəmməd xanın ( Gara keşiş 
nəslindəndir -M.M.),bu barədə bir az 
sonra daha ətraflı söhbət açacağıq) 
nəvəsidir. Dərviş Məhəmməd xan 
Həsən Sultanın oğludur. Hacı Çələbi 
Xan İran hakimiyyətinə qarşı Şəki üs-
yanına başçılıq etmiş və hakimiyyəti 
ələ keçirmişdir. 1744-1745-ci illərdə 
Şəkiyə hücum edən Nadir Şaha qarşı 
giddi müqavimət göstərən hacı Çələbi 
Xan sonralar Şəkiyə təyin edildi. Nadir 
şah öldürüldükdən sonra Hacüı Çələbi 
Xan şəki xanlığının ilk xanı oldu. Çələ-
bi xan Azərbaycan torpaqlarını Şəki 
xalığına birləşdirmək siyasəti yerdirdi. 
O, Qəbələ, Ərəş, Qurtqaşın sultan-
lıqlarını və Car-Balakən camaatlığını 
özündən asılı vəziyyətə saldı. Bir neçə 
dəfə Şamaxı, Gəncə və Qarabağ xan-
lıqlarına hücum etdi. Hacı Çələbi Xan 
XVIII əsrin ortalarında Gəncə, Şəmkir, 
Qazax və Borçalı uğrunda mübarizə-
də Kartli çarı Teymurazı və Kaxeti çarı 
II İraklini bir neçə dəfə məğlubiyyətə 
uğratmışdır. 1752-ci ildə guya Şəki 
xanlığına qarşı mübarizə aparmaq 
məqsədi ilə Teymuraz və II İrakli bəzi 
Azərbaycan xanlıqlarını Gəncədə gö-
rüşə dəvət etdi. Gəncəyə gələn qara-
bağlı Pənahəli xan, İrəvanlı Hüsenəli 
xan, naxçıvanlı Heydərqulu xan, qa-
rabağlı Qasım xan və Gəncəli Şah-
verdi xan gürcü hakimləri tərəfindən 
xaincəsinə əsir alındılar. Bunu eşidən 

Hacı Çələbi Xan Şəmkir yaxınlığında 
Teymuraz və II İraklini məğlubiyyətə 
uğradaraq keçmiş rəqiblərini azat etdi. 
Bu qələbə Qazax və Borçalıda Hacı 
Çələbi xanın hakimiyyətini təmin etdi 
və gürcü hakimlərinin Azərbaycan tor-
paqlarını istila etmək təhlükəsini bir-
dəfəlik aradan qaldırdı». Göründüyü 
kimi, Hacı Çələbi Qazax və Borçalıda 
öz hökmranlığının bərqərar edir. Öz 
oğullarından birini, Ağakişi bəyi Qazax 
və Borçalıya hakim təyin edir. 

Belə ki, Hacı Çələbi xan oğlu Ağaki-
şi bəy Borçalı və Qazax hakimi təyin 
olunduğundan bir müddət bu tərəflər-
də yaşayardı və şübhəsiz, onun nəsil-
ndən olanlar, yəni Çələbilər Qazaxa 
yaxın olan, Borçalının əsas ticarət 
yolunun kənarında yerləşən bu qəbi-
ristanlığın bir guşəsində dəfn oluna 
bilərdi. 

Fikrimizi oxuculara çatdırmaq üçün, 
daha doğrusu, Hacı Çələbi xanın 
soy-kökü barədə oxucuda aydın 
təsəvvür yaratmaq üçün Şəki xanları-
nın müxtəsər tarixinə müraciət edək: 
“Noxuda bir keşiş varmış, amma nə 
tarixdə olduğu məlum deyildir, adına 
Qara keşiş deyərlərmiş. Noxuda bö-
yük imiş. Və bir keşiş də Kiş kəndində 
böyük imiş. Qara keşiş Kişdəki keşişin 
qızını oğluna istər ki ala. Kişdəki keşiş 
deyər ki, mənim qızım ağ su ilə pərvə-
riş tapıbdır, qara su olan yerə qızımı 
vermərəm. Sonra Qara keşiş deyər ki, 
Kiş çayından bir arx mən də evimin ya-
nına gətirərəm. Kişdəki keşiş deyər ki, 
suyu gətir, sonra qızımı oğluna verim. 
Qara keşiş bu sudan bir arx gətirər. 
Sonra (Kişdəki keşiş) qızını bunun oğ-
luna verər. Və Qara keşişin oğlunun 
adı Candardır. Candar bir neçə vaxt-
dan sonra müsəlman olub, adına Əli-
can deyibdirlər və Əlicanın oğlu Qutul 
xandır. Qutul xanı İran padşahının biri 
Şəkidə xan edibdir. Qutul xanın oğ-
lunun adı Şəki xandır. Və Şəki xanın 
oğlunun adı Həsən Sultandır”.

Gürcü tarixçi Platon İoseliani 1850-ci 
ildə yazırdı:

«Qədim şəhər (Xunan -M. M.) yaxın-
lığında çar Rostom (Xosrov Mirzə -M. 
M.) 1640-cı ildə memarlığı indiyədək 
səyyahları təəccübləndirən daş körpü 
inşa etmişdir. O, «Qırmızı körpü» adı 
ilə tanınır».

«Qırmızı körpünün inşasının başa 
çatdırılmasından sonra çar Rostom 
körpü həndəvərlərində yolüstü yaşa-
yış məntəqəsi salmaq qərarına gəlir. 
Onun sakinləri körpünü qorumaq, elə-
cə də səyyahlara və ticarət karvanla-
rına xidmət üçün nəzərdə tutulmuşdu. 
Bu məqsədlə buraya Güney Qafqazın 
müxtəlif rayonlarından kəndlilər köçü-
rülmüşdür. Onların məskunlaşdığı yer 
Körpü kənd adlanmışdır. 1860-cı ildə 
bu yerə gələn professor B. Dorn mə-
lumat verir:

«Xram çayı üzərində salınmış kör-
pünü ruslar Qırmızı körpü adlandırır; 
gürcülər isə Qatexili xidi (yəni sınıq 
körpü), - orada mövcud olan Körpü 
kənd tamamilə yox olmuşdur».

Körpüdə durumun ağır olduğuna 
görə burda yeni məskunlaşan əhali 
başqa-başqa yerlərə pənah aparmış-
dır. Şübhəsiz, çar Rostomun qərarı ilə 
orada kəndin salındığı məlumdur və 
qəbiristanlıq da orada qalıb. Bayaq 
dediyim kimi, Ağakişinin bəy Hacı xan 

Çələbi oğlunun özünün və yaxud da 
qohumlarının burada ba yəni qəbiris-
tanılığın bir guşəsində dəfn olunması 
istisna olunmur. Bu guşənin çələbilər 
adlandırılması mümkündür. O da yox 
ki, bütün qəbiristanlıq. Yəni harda 
çələbilər var idisə, ölənə yaxın gəlib 
burdamı dəfn olunub və yaxud burda 
dəfn olunmalarınımı vəsiyyət edib. 
Onu da qeyd edim ki, Hacı Çələbinin 
dəfn olunduğu yer məlum deyildir. Bu 
yerdə onu da qeyd edim ki, alicənab 
adını daşıyan çələbilik, eyri zamanda 
dərvişliliyi də əhatə edib. müəyyən bir 
dövrlər tərki vətən, cəleyi -vətən olan 
dərvişlər başqa-başqa yerlərdən biz 
tərəflərə də üz tuturdular. Biz tərəflərə 
təşrif buyuran ilan gəzdirən və yaxud 
ilan oynadan dərvişləri mən yaşlılar-
dan çox eşitmişəm. Bu dediklərimdə 
müəyyən mənada çələbiliyin də əhatə 
olunmasınaşübhə yoxdur....

D. E. Zubarov yazır ki, körpünün in-
şası üçün ... fəhlələr pulla tutulmuş-
du: - ordakı sakinlərdən heç nə tələb 
olunmurdu, təkcə Qazax və Borçalı 
distansiyasının hər bir erməni kən-
dindən bir ailə gətirilərək bu körpü-
nün önündə yerləşdirilmişdi. Onlar 
həmin fəhlələri yedirib yatırırdılar. 
Həmin ailələr kəndi təşkil etmişdi ki, 
onun da adı Körpülü (tatar sözü kör-
püdən - most) adlanırdı. Körpünün 
inşası başa çatandan sonra çar tərə-
findən fəhlələrə baxan Q. Yadigarova 
bağışlanmışdır - onun indiki sakinləri 
kəndin əvvəlki adını saxlayaraq Bor-
çalı dağlarında məskunlaşmışdır». 
Buradan aydın olur ki, Sadaxlı kəndi 
yaxınlığında dağların ətəyində yer-
ləşən, sonralar Ermənistanın tərki-
binə daxil edilən Körpülü kəndinin sa-
kinlərinin məhz elə buradan getdiyini 
imamla demək olar. Qəbiristanlıqda 
ki, elə burada qala bilərdi. Qayıdaq 
Osmanlı mənbələrinə.

«1928-ci il Tiflis vilayətinin müfəs-
səl dəftəri»ndə Baytar nahiyəsində 
kəndin adı Şurəddin Məmmədlinin 
qeyd etdiyi kimi Çələbili deyil, Çəlip-
li-Çəliflidir. Baytar nahiyəsinə aiddir.
(səh.196) Elə həmin yerdə Əmircanlı, 
Candarlı, Zülfüqarlı, Mahmudlu, Ağa 
Əmir Hasanlı, Əmirli, Əli Piri oğlu 
kəndi, Dəllər, Kullar kəndləri, Molla 
Əhməd camaatı, Qara Dəmirçili caa-
matı, Lök caamatı, Əmir Həsənli ca-
amatı qeyd olunub. ( səh. 17 ) Sözü-
gedən əsər, II kitab) başqa bir yerdə 
Çələbli caamatı gedərək Baytara aid 
olunduğu göstərilir. Bu adlar eyni bir 
kəndin də adı ola bilər. İnamla demək 
olar ki, bu adlar ilə Çələbi adının heç 
bir əlaqəsi yoxdur. Göründüyü kimi, 
tayfaların, nəsillərin yaşadığı, məs-
kunlaşdığı yeri göstərir. 

Mən bu yazımda qismən çələbi və 
yaxud çələbiçilik mövzusuna toxun-
dum. Bu yazım bayaq dediyim kimi, 
elmi mübahisəyə səbəb ola bilər və 
olmalıdır. Odur ki, bu mövzu, eləcə 
də başqa mövzu barəsində diskus-
siya, müzakirə, mübahisə açmaqla 
əsil həqiqəti, əsil tarixi öyrənə bilərik. 
Gələcək nəslə də bu ənənəni davam 
etdirməyə imkanlar yarada bilərik. 
Eyni zamanda sağlam tənqidə, doğ-
ru irada, düzgün təklifə öyrəşə, alışa 
bilərik. Bu qədər, indi söz sizindir, 
əziz oxucular...

Mirzə Məmmədoğlu

Gürcüstan Respublikasının Baş Naziri cənab 
İrakli Qaribaşviliyə Qardabani rayonunun 

Muğanlı kənd sakinlərinin 

M Ü R A C İ Ə T İ

Cənab Baş Nazir! 

Muğanlı kəndi Sartıcala kənd sakrebulosu-
nun tərkibinə daxildir və bu iki kəndin bir rəh-
bərliyi və büdcəsi var. Muğanlı sakinləri 15 
ildən artıqdır ki, içməli su sarıdan əziyyət çə-
kirlər, suvarma su barəsində heç nə etmirik. 
Sizin tabeliyinizdə olan regional və yerli təş-
kilatların bu problemi keçmiş hakimiyyətdən 
qalma problem kimi qələmə vermələri yalnış-
dır. O da yalandır ki, guya yeni su kəməri çək-
mək üçün yetərli məbləğ yoxdur. 

Məsələ etnik əlamətlərlə bağlı aşkar qada-
ğan olunmuş konstitusiya normalarının po-
zulması ilə bağlıdır. Muğanlı kəndininin əhali-
sinə su verməməsininin kökündə diskrimina-
siya dayanır? Belə deyilsə, gürcülər yaşayan 
məhəllələrə təzə su kəməri çəkilməsini, sutka 
ərzində su verilməsini nə ilə izah etmək olar? 
Bizim əhali bunu necə qəbul etməlidir? Mü-
vafiq məbləğ yalnız etnik azərbaycanlılar ya-
şayan məhəlləyə yetmir?

Əgər biz səhv ediriksə, bunu yerli və regional 
orqanları təsdiq etsinlər.

Əyanilik üçün kiçik müqayisə veririk: 

Sartıcala Muğanlı 

Futbol meydançası Bəli Xeyir 

İçməli su Bəli Xeyir 

Otaracaq Bəli Xeyir 

Təmirli yol Bəli Xeyir 

Təmirli məktəb Bəli Xeyir 

Suvarma suyu Bəli Xeyir 

   
Cənab Baş Nazir! 

Xahiş edirik, əhaliyə içməli su verilməsi üçün 
reaksiya verəsiniz. 

Hörmətlə: 

Sartıcala-Muğanlı kənd sakinləri



12

  MRMG №20
Human Rights Monitoring Group of Ethnic Minorities

Müvəkkil

REGİONAL VƏ YA AZLIQ DİLLƏRİ 
HAQQINDA AVROPA XARTİYASI
Regional və ya Azlıq Dilləri haqqında Avropa 
Xartiyası ənənəvi olaraq ölkədə danışılan az-
lıq dillərini təbliğ edən Avropa Şurası konven-
siyasıdır. Dillər haqqında Xartiya bu cür

dillərin ictimai həyatda, xüsusilə, məktəblərdə, 
mədəni fəaliyyətlərdə, mediada, şirkətlərdə 
və inzibati dairələrdə istifadəsini mümkün və 
təşviq etmək üçün nəzərdə tutulmuş müxtəlif 
təbliğat tədbirlərindən ibarətdir.

Gürcüstan 1999-cu ildə Avropa Şurasına qo-
şularkən, Regional və ya Azlıq Dilləri haqqında 
Avropa Xartiyasını ratifikasiya etməyi öz öhdə-
sinə götürmüşdür. Gürcüstan rəhbərliyi buna 
riayət etdiyi halda,

Dillər haqqında Xartiya Gürcüstanda tətbiq 
edilən zaman, Azərbaycan dili Gürcüstanda 
ənənəvi olaraq danışılan azlıq dillərindən biri 
olduğu üçün, o, Azərbaycan dilini də dəstək-
ləyəcək.

Bu Dil Bələdçisinə Dillər haqqında Avropa 
Xartiyasının Gürcüstan tərəfindən Azərbaycan 
dilinə tətbiqi planlaşdırılan təbliğat tədbirləri 
daxildir.

Bu tədbirləri dəstəkləyin: Əgər siz də müxtəlif 
sahələrdə mütəmadi olaraq Azərbaycan di-
lindən istifadə edirsinizsə, Azərbaycan dilinin 
Gürcüstan dili kimi dəstəklənməsinə və inkişa-
fına mühüm töhfə verəcəksiniz.

MƏQSƏDLƏR VƏ PRINSIPLƏR
Azərbaycan dilinin istifadə edildiyi 
ərazinin hüdudları çərçivəsində və bu 
dilin vəziyyətinə əsasən, Gürcüstan öz 
siyasətini, qanunvericiliyini və təcrübəsini 
aşağıdakı məqsəd və prinsiplər üzərində 
qurmalıdır:

 Azərbaycan dilinin mədəni sərvətin 
ifadəsi olaraq tanınması

 mövcud və ya yeni inzibati bölgülərin 
Azərbaycan dilinin inkişafına əngəl 
törətməməsini təmin etmək üçün onun 
coğrafi ərazisinə hörmət edilməsi

 Azərbaycan dilinin qorunub saxlan-
maq məqsədilə təbliği üçün qətiyyətli 
addımların atılması ehtiyacı

 nitq və yazıda, ictimaiyyət arasında 
və şəxsi həyatda Azərbaycan dilinin 
istifadəsinin asanlaşdırılması və/və ya 
təşviq edilməsi

 bu Xartiyanın əhatə etdiyi sahələrdə 
Azərbaycan dilindən istifadə edən 
qruplar arasında əlaqələrin qorunması 
və inkişaf etdirilməsi, eləcə də Dövlət 
ərazisində fərqli dillərdən istifadə edən 
digər qruplarla mədəni əlaqələrin 
qurulması

 bütün müvafiq mərhələlərdə 
Azərbaycan dilinin tədrisi və 
öyrənilməsi üçün müvafiq forma və 
vasitələrin təmin edilməsi

 Azərbaycan dilinin danışıldığı ərazidə 
yaşayan qeyri- Azərbaycan dilli insan-
lara, arzu etdikdə, onu öyrənmək imkan 
verən vasitələrin təmin edilməsi

 Azərbaycan dilinin universitetlərdə və ya 
ekvivalent müəssisələrdə öyrənilməsinin 
və ya tədqiqinin təbliğ edilməsi

 Bu Xartiyanın əhatə etdiyi sahələrdə 
Azərbaycan dili üçün millətlərarası 
mübadilənin müvafiq növlərinin təbliğ 
edilməsi.

Gürcüstan Azərbaycan dilindən istifadə ilə 
bağlı olan və onun dəstəklənməsini və ya in-
kişafını əngəlləmək məqsədi daşıyan ədalət-
siz ayrıseçkilik, təcrid etmə, məhdudlaşdırma 
və ya üstün tutma hallarını aradan qaldırmağı 

öz üzərinə götürür. Azərbaycan dilindən istifa-
də edənlər və digər əhali arasında bərabərliyi 
təbliğ etmək məqsədi daşıyan və Azərbaycan 
dilinin xeyrinə olan və ya onun xüsusi şərtlərini 
nəzərə alan xüsusi tədbirlərin qəbul edilməsi 
daha geniş istifadə edilən dillərin istifadəçilə-
rinə qarşı ayrıseçkilik hesab edilməməlidir.

Gürcüstan müvafiq tədbirlər vasitəsilə ölkənin 
bütün dil qrupları arasında qarşılıqlı anlayışı, 
xüsusilə də Azərbaycan dilinə qarşı hörmət, 
anlayış və dözümlülüyün ölkədəki təhsil və 
təlimin məqsədləri arasına daxil edilməsini və 
kütləvi-informasiya vasitələrinin eyni məqsədə 
təşviq edilməsini təbliğ etməyi öz üzərinə gö-
türür.

Gürcüstan özünün Azərbaycan dili siyasətini 
müəyyənləşdirərkən, ondan istifadə edən qru-
pun ehtiyaclarını və istəklərini nəzərə almalı-
dır. Gürcüstan, lazım gəldikdə, Azərbaycan 
dilinə aid bütün məsələlərlə bağlı səlahiyyətli 
orqanlara tövsiyələr vermək məqsədilə orqan-
lar təsis etməlidir.

Bu Dil Bələdçisi Gürcüstanın RADAX-a dair 
yüksək səviyyəli nazirliklərarası komissiyası 
və Avropa Şurasının mütəxəssisləri tərəfin-
dən 2013-cü ilin iyununda hazırlanmış Gür-
cüstan Parlamentinin Regional və ya Azlıq 
Dilləri haqqında Avropa Xartiyasının (RADAX) 
Ratifikasiyasına dair Bəyannamə Layihəsində 
haqqında bəhs edilən Regional və ya Azlıq 
Dilləri haqqında Avropa Xartiyası müddəaları-
nı oxucuya anlaşıqlı şəkildə təqdim edir. Xarti-
yanın bütün müddəalarının orijinal mətni üçün 
Avropa Şurasının internet saytına daxil olun:

http://conventions.coe.int (saziş No. 148).

Siz, azərbaycanlı milli azlıqların üzvü kimi, 
həmçinin Avropa Şurasının Milli Azlıqların Mü-
dafiəsinə dair Çərçivə Konvensiyasından da 
yararlanacaqsınız. Dövlət bu razılaşma ilə milli 
azlıqların mədəniyyətini qorumaq və inkişaf et-
dirmək üçün milli azlıqlara aid şəxslər üçün va-
cib şərtləri və onların kimliyinin əsas element-
lərini (dil, din, ənənələr və mədəni irs) təbliğ 
edir və bu şəxsləri assimilyasiyadan qoruyur. 
Çərçivə Konvensiyası azlıq dilindən ictimai hə-
yatda istifadə etmək hüququna zəmanət verir 
və dərsliklərin müyəssərliyi, özəl təhsil və tə-
lim müəssisələrini təsis etmək və idarə etmək 
hüququ, azlıq dilində xüsusi adlardan istifadə 
etmək və küçə adlarını göstərmək hüququ, ic-
timaiyyət arasında xüsusi yazıları azlıq dilində 
göstərmək hüququ, ictimai həyatda (o cüm-
lədən qeyri-hökumət təşkilatlarında) səmərəli 
şəkildə iştirak etmək və digər dövlətlərlə azlıq-
ların müdafiəsinə dair razılaşmaların nəticələri 
kimi əhatəli aspektlərə şamil edilir.

Regional və ya Azlıq Dilləri haqqında Avro-
pa Xartiyası ənənəvi olaraq ölkədə danışılan 
azlıq dillərini təbliğ edən Avropa Şurası kon-
vensiyasıdır. Bu Dil Bələdçisinə Dillər haqqın-
da Avropa Xartiyasının Gürcüstan tərəfindən 
Azərbaycan dilinə tətbiqi planlaşdırılan təbliğat 
tədbirləri daxildir.

Regional və ya Azlıq Dilləri haqqında Avropa 
Xartiyasına və Avropa Şurasına dair əlavə mə-
lumat üçün internet saytlarımıza daxil olun:

COE.İNT/MİNLANG COE.İNT 
Avropa Şurası qitənin insan hüquqlarını mü-
dafiə edən aparıcı təşkilatıdır. 47 üzv dövlət-
dən ibarətdir ki, bunlardan 28-i eyni zamanda 
Avropa İttifaqının üzvüdür. Avropa Şurasının 
bütün üzv dövlətləri Avropa İnsan hüquqları, 
demokratiya və qanunun aliliyini qorumağı 
nəzərdə tutan müqaviləni - insan hüquqlarının 
müdafiəsi haqqında Konvensiyanı imzalamış-
dır. İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi 
üzv dövlətlərdə konvensiyanın tətbiq edilmə-
sinə nəzarət edir.

GÜRCÜSTANDA AZƏRBAYCAN DILI

4 сентября 2015  года в Болниси в по-
мещении  Немецкой мельницы про-
шла встреча организованная Советом 
Европы в рамках программы сотруд-
ничества с Арменией, Азербайджа-
ном, Грузией, Молдавией, Украины и 
Беларуси.  Мероприятие носило ха-
рактер информационного характера 
относительно Европейской Хартии 
Регионального языка и о проблемах 
Азербайджанской общины Грузии .  
Одним из организатором встречи была 
Гамгебели Болниского муниципалите-
та господин Гиорги Мешвелиани, на 
котором он выступил со вступитель-
ной речью. Гамгебели Гиорги Мешве-
лиани поблагодарил всех за участие и 
отметил, что большая часть населения 
его региона являются представителя-
ми этнических меньшинств, исходя из 
этого приоритетом работы является 
устранение всех проблем особенно ак-
туальна . После чего выступил госпо-
дин Алесандро Саварис, заместитель 
руководителя  офиса Совет Европы в 
Грузии . Господин Саварис говорил о 
важность ратификации Грузией Хар-
тии о региональных языков, также от-
метил, что ратификация данного дого-
вора станет сигналом для Совета Ев-
ропы о том, что Грузия приблизилась 
еще на одну ступень на пути ко  всту-
плению в ЕС .  

На  встрече принял участие предста-
витель в регионе Квемо Картли Мини-
стерства по примирению и граждан-
скому сотрудничеству   Заур Даргаллы,  
который ознакомил присутствующих о 
направлениях работы министерства: 
о разработке нового пятилетнего план 
действий концепции по толерантности.  

Госпожа Дорота Длоучи–Сулига, заме-
ститель руководителя делегации Евро-
пейского  союза в Грузии  по вопросам 
информирования , политики и прессы, 
отметила, что  сохранение самобыт-
ности языка и культуры меньшинств в 
Грузии является необходимой ступе-
нью в направлении к  евро интеграции   

Манана Вардзелашвили,  предста-
витель Национального Агентства  по 
сохранению культурного наследия  
Грузии, в своем выступлении отмети-
ла особую роль национальных мень-
шинств в истории Грузии и также,  
что памятники меньшинств являются 
неотъемлемой частью культурного 
наследия Грузии. Она представила 
информацию участникам встречи  о 
том,  в каких направлениях на дан-
ный момент работает их агентство 

относительно памятников националь-
ных меньшинств.  По словам Манана 
Вардзелашвили, на данный момент 
агентство правело работу в 12 азер-
байджанских деревнях в Квемо Карт-
ли и выявило там 12 мечетей, явля-
ющихся историческим достоянием, 
и на данный момент идут работы по 
документированию - паспортизации 
этих объектов. Также отметила что в 
деревнях Саванети (Имиргасан) и Ча-
пала (Гоцулу) инвентаризировано  7 
мавзолеев (Türbə) . Работы по инвен-
таризации как движимы, не движимых 
а так же не материального наследства 
( о фольклоре культурных праздниках, 
кулинария  и тд  )идут и сейчас и бу-
дут завершены 2016году по этому для 
более эффективной работе  просят со-
трудничать. 

Оливер Райснер, руководитель Ассо-
циации  по культурному наследству 
немцев в Грузии  ознакомил присут-
ствующих с историей заселения нем-
цев в Грузии и о их роли в истории 
Грузии,  а также культурном наследии 
немцев в Грузии.

На встрече также выступила  Лейла 
Мамедова, руководитель «Молодеж-
ного Союза Азербайджанской молоде-
жи» в Грузии. Она затронула проблемы 
касательно защиты памятников куль-
туры Азербайджанцев Грузии. Лейла 
Мамедова отметила, что  Министер-
ство Грузии по делам культуры, охра-
ны памятников и спорта проводит ин-
вентаризацию недвижимых памятни-
ков и объектов культурного наследия 
национальных меньшинств, однако  
министерство не владеет полноцен-
ной информацией обо всех памятни-
ках этнических меньшинств.  На объ-
ектах, обладающих  художественной  и 
исторической ценностью, а так же на 
культурных и старинных культовых со-
оружениях не планируется проведение 
реставрационных работ. Эти памятни-
ки зачастую находятся в плачевном 
состоянии, в связи с чем этим памят-
никам грозит уничтожение. Множество 
старинных кладбищ находятся под 
угрозой полного уничтожения. Также 
Лейла Мамедова затронула проблемы 
национальных школ, в которых остро 
стоит вопрос билингвального образо-
вания , отсутствия  готовых учебных 
планов, предусмотренных для нацио-
нальных меньшинств в государствен-
ных школах, разработка учебников 
совместно и при участии экспертов , 
принадлежащими к национальным 
меньшинствам и их ассоциациям.

Информационная встреча с азербайджано-
язычным населением по Европейской хартии 
о региональных языках.
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