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VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ - CƏMİYYƏT MARAĞI

GÜRCÜSTANIN BARIŞ VƏ VƏTƏNDAŞ 
BƏRABƏRLİYİ MƏSƏLƏLƏRİ 
ÜZRƏ DÖVLƏT NAZİRİ PAATA 
ZAKAREİŞVİLİ: “GÜRCÜSTANDA 
FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN 
AZƏRBAYCANDİLLİ MƏKTƏBLƏR HEÇ 
VAXT BAĞLANMAYACAQ”

CƏNAB NAZİR, 180 
AZƏRBAYCANDİLLİ MƏKTƏBLƏRDƏN 
CƏMİ 120 MƏKTƏB QALIB, 60 
MƏKTƏB LƏĞV OLUNUB.
BƏLİ, MƏKTƏBLƏR BAĞLANMIR, 
BALA BALA LƏĞV OLUNUR!!!

Vaqif Əkbərov,Müsəlman idarəsinin keşmiş şeyxi, DİN-in Modul de-
yilən idarəsinə çağırdılar və məcbur etdilər ki, getməyim barədə ərizə 
yazım . Mən ümumiyyətlə məscidə və mollalığa əlvida deməli idim. 

Jurnalist – Xüsusi xidmət əməkdaşları Tbilisi məscidində 22 il xidmət 
edən şeyxin əlindən hər şeyi, o cümələdən vaziliyi də aldılar. 

V. Əkbərov: “Bu hakimiyyət, bu liderlər, bu rəhbərlər gəlirlər, gedirlər. 
Din, Allah qalır və mən Allahadan başqa heç kimdən qoruxmuram. Mən 
bu hakimiyyətlə, DİN-lə tək mübarizə aparsam, onlar çox şeyə gedər-
lər. Mən dindar adamam, mənim mübarizəm söz, dua və səbrdir”. 

Jurnalist- Şeyxlikdən getməyi DİN-in yüksək vəzifəliləri V. Əkbərova 
bir il əvvəl təklif ediblər, əvəzində bildiriblər ki, bu barədə jurnalist-
lərə heçnə deməsə ona yüksək vəzifə və maaş verəcəklər. “Modul”-
dan çıxandan 10 gün sonra onunla telefon əlaqəsi yaradıb “Samqori” 
metrosu yanındakı binaya çıxarılıblar. Həmin yerə gedən şeyx lövhəni 
oxuyanda təəccüblənib: molla hara, neft və qaz hara?

V. Əkbərov- Liftlə üçüncü mərtəbəyə qaxdıq, 3-4 nəfər idilər. Şəxsiyyət 
vəsiqəsi aldılar, bildirdilər ki, sabah gəlib bank kartınızı alarsınız. İşə 
gəlməyəcəksiniz, sadəcə, ayda bir dəfə bankomatdan aylıq və 200 litr 
yanacaq alacaqsınız. Minnətdarlıq bildirib geri qayıtdım.

BU HAKİMİYYƏT, BU LİDERLƏR, BU RƏHBƏRLƏR GƏLİRLƏR, GEDİRLƏR
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ürcüstanda və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir 
qrup Qeyri Hökümət Təşkilatı və jurnalsit təşkilatla-
rı Azərbaycan Jurnalist Qadınlar Assosiasiyasının 
prezidenti, İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının 

üzvü Sevil Yusifovanı təltif ediblər.

Bu siyahıya Gürcüstanda fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Evi” 
koalisiyası, Milli Azlıqların Monitorinq Qrupu,Yer və İnsan jur-
nalı, Müvəkkil qəzeti, və Azərbaycanda fəaliyyət görsədən 
Müvəkkil Hüquq Mərkəzi, “Şəmsi Əsədullayev” xeyriyyə icti-
mai birliyi, Hüquq mədəniyyəti jurnalı və s. daxildir. Bu barədə 
AzNews.az-a məlumat verən hüquqşünas Səməd Vəkilov bil-
dirib ki, təşkilat komitəsində Gürcüstan və Azərbaycanda fəa-
liyyət görsədən bir sıra qeyri hökumət təşkilatları və jurnalist 
qurumları təmsil olunub. O cümlədən, “Azərbyacan Evi” Qeyri 
Hökümət təşkilatları koalisiyasınin kordiantoru (həmin koalisi-
yaya ondan artıq QHT daxildir) Milli Azlıqları Monitorinq Qrupu 
təşkilatının rəhbəri Müvəkkil qəzetinin baş redaktoru, hüquq 
müdafiəçisi Elbrus Məmmədov, Yer və İnsan jurnalının Baş re-
daktoru, politoloq İsmayıl Qasımov, “Şəmsi Əsədullayev” Xey-
riyyə təşkilatının sədr müavini Cəsarət Huseynzadə, həmçinin 
Müvəkkil Hüquq Mərkəzinin sədri və “Hüquq mədəniyyəti” 
jurnalının Baş redaktoru kimi Səməd Vəkilov təşkilat komitə-
sində yer alıblar. Sevil Yusifova “Gürcüstan-Azərbaycan” dost-
luq münasibətlərinin inkişafındakı xidmətlərinə və Azərbaycan 
həqiqətlərinin gürcü mətbuatında uğurla işıqlandırılmasına və 
Azərbaycanda marifçilik işinin fəal şəkildə həyata keçirməsinə 
görə təltif edilib. Yaxın vaxtlarda mükafatın təqdimat mərasimi 
keçiriləcək.

Sevil Yusifova 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bi-
tirib və həmin il AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat institutunun 
aspiranturasına qəbul olub. Disertasiya işi “Abbas Tufarqanlı-
nın mühiti və yaradıcılığı” olub. 1999-cu ildə AMEA-nın Nizami 
adına Ədəbiyyat institutunun aspiranturasını bitirib. 1994-cü 
ildə “525-ci qəzet”də müxbir kimi işə başlayıb. Ondan sora 
müxtəlif mediya orqanlarında (“Ekskuliziv” informasiya agentli-
yində, “Yeni Azərbaycan”, “Panorama”, “Gündəlik Azərbaycan” 
qəzetlərində) parlament müxbiri, redaktor və xüsusi layihələr 
üzrə redaktor vəzifələrində çalışıb. AzTV, GünazTV, ELTV ilə 
əməkdaşlıq edib. “İşgüzar qadın”, “Gender” proqramlarının 
müəllifi və aparıcısı olub. 2003-cü ildən 2005-ci ilə kimi “Ruh” 
AJMK-da monitorinq qrupun rəhbəri olub. 2006-ci ildə Azər-
baycan Jurnalist Qadınlar Assosiasiyasının prezidenti seçilib. 
Bu günə kimi bu vəzifəni icra edir. 22 iyul 2010-cu ildə Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Azərbay-
can milli mətbuatının inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” 
medalı ilə təltif edilib. 19 dekabr 2012-ci ildə Milli QHT Foru-
mun Qurultayında MQF-nin İdarə Heyətinə üzv seçilib. “Zərif 
imzalar”, “Elegant Signatures”, “Mübariz yol” kitablarının tərti-
bçisi, “Media və Hüquq” kitabının redaktorudu. İki yüzdən çox 
layihəyə rəhbərlik edib:

“Gənclər hər cür zorakılığa qarşı”, “Qadın sağlamlığı. Rea-
bilitasiya”, “Tariximizi öyrənək”, “İstanbulda Xocalı harayı”, 
“Hepatitlə mübarizə aksiyası!”, “Ukraynanın gündəminə Azər-
baycan həqiqətlərini gətirək”, “Qafqaz evi və ermənilər”, “Ge-
nofondumuzu qoruyaq!”, “Uşaq mətbuatı bu gün: problemlər, 
perespektivlər”, “Türk Dünyasının Mədəni İnteqrasiyası: Ortaq 
Türk Əlifbası və Ortaq Türk Ədəbi dili”, “Şərqdə ilk demokratik 
Respublika. Azərbaycan qadını” və s. “I Respublika Jurnalist 
Qadınların Forumu”nun təşkilat komitəsinin sədri olub. 

İTV-NİN 
YAYIM ŞURASININ ÜZVÜ TƏLTİF EDİLDİ 

əyinsə banisi olmaq, əsasını qoymaq  hər zaman 
çətindir. Özünə qarşı apriori qərəzli və şübhəli mü-
nasibət görürsənsə, bu, ikiqat çətinlik yaradır. Azər-
baycan çar Rusiyasının  tərkibində olarkən məhz bu 

cür münasibətlə üz-üzə idi. Azərbaycanda peşəkar teatr da 
məhz tatar xalqına (o zaman azərbaycanlılar belə adlan-
dırılırdı) münasibətin birmənalı olmadığı, hökumətin icazə-
dən çox qadağa qoyduğu şəraitdə yaranıb. Lakin o, zəngin 
ənənələr sayəsində müsəlman Şərqində Avropa tipli ilk te-
atra  çevrilə  bildi.

ZƏNGİN  İRS

Teatrın yaranması Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin 
vacib mərhələlərindən biridir. Bu yaxınlarda Azərbaycan 
Prezidenti Dərbənddə XIX əsrdə yaradılmış Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrının binasının yenidən qurulması haqda 
sərəncam imzalayıb. Lakin İrəvandakı Azərbaycan teatrının 
daha öncə - XVIII əsrdə yaradıldığını yada salmaq yerinə 
düşər. Tiflisdə də Avropa tipli Azərbaycan teatrı ilk yaradı-
lan teatrlardandır. Bu, bütünlükdə Cənubi Qafqaza aiddir. 
Bütün bunlar azərbaycanlılara Şərqdə Avropa tipli ilk teatrın 
yaradıcısı olduqlarını söyləməyə, bu ada iddia etməyə əsas 
verir. Bəlkə bu, UNESCO-ya müvafiq ərizə ilə müraciət 
olunması üçün əsasdır?

Bu gün bir məqamı anlamalıyıq ki, zəngin tarixin daşıyıcısı 
olmaq müasir  Azərbaycan teatrının vəziyyəti ilə bağlı üzə-
rimizə daha böyük məsuliyyət qoyur. Etiraf etmək lazımdır 
ki, “doğuluş və inkişaf” o qədər də asan  keçməyib. Axı, 
Azərbaycan teatrının formalaşması ciddi ruslaşdırma təz-
yiqi altında baş verib. Müxtəlif mədəniyyətlərin görüşdüyü 
səhnənin - teatrın əhəmiyyəti o zamankı rus hökuməti tərə-
findən rus musiqisinin, dilinin və mədəniyyətinin təbliği ilə 
kifayətlənirdi. Bunun qarşılığında azərbaycanlı teatr həvəs-
karları görkəmli yazıçılar Mirzə Fətəli Axundovun, Nəcəf 
bəy Vəzirovun, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin və digərlə-
rinin əsərlərini səhnələşdirirdilər. Nəticədə, Azərbaycan te-
atrı tədricən həvəskar səviyyədən peşəkar səviyyəyə  yük-
sələ bilmişdi. 

İLK TAMAŞALAR

“XIX əsrin ikinci yarısında - XX əsrin əvvəllərində Şimali 
Azərbaycandakı vəziyyət yeni tipli teatra tələbatın artma-
sına səbəb olmuşdu. Bunadək Azərbaycan teatrının ibtidai 
forması kimi xalqın əmək fəaliyyəti, dini və məişət ənənələ-
rilə bağlı mərasimlər, mahnılar, rəqslər nümayiş olunurdu. 
Onlarda qədim Azərbaycanda xalq teatrlarının əsasını 
təşkil edən elementlərə rast gəlinirdi”, - deyə tarix üzrə fəl-
səfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A. 
Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Esmi-
ra Vahabova “R+” jurnalına açıqlamasında  bildirib. Onun 
sözlərinə görə, Şimali Azərbaycanda Avropa tipli teatrın ya-
radılması üçün əsas 1850-ci ildə M.F.Axundovun Azərbay-
can dilində komediyalarının peyda olması ilə yaranıb. Onlar 
ilk dəfə Peterburqda (1851) və Tiflisdə (1852) rus dilində 
səhnələşdirilmişdi. Azərbaycanda  milli teatrın yaradılması 
uğrunda mübarizə aparmış şəxslərdən biri azərbaycanlı 
maarifpərvər Həsən bəy Zərdabi olub. O, hesab edirdi ki, 
məktəblərin və nəşrlərin açılması ilə yanaşı, teatrların yara-
dılması xalqın maariflənməsi baxımından önəmli hadisədir. 
Zərdabi çoxsaylı məqalələrində xalqda teatra maraq yarat-
mağa çalışır, onu təhsilə, mədəniyyətə səsləyirdi. Bu çağı-
rışlar xalq tərəfindən eşidildi və öndə gedən ziyalılar Bakıda 
milli teatrın yaradılmasının vacibliyini qəbul etdilər. “Milli 
teatr, yeni məktəblər, ana dilinin və mədəniyyətin inkişafı 
uğrunda mübarizə, ümumilikdə, vahid prosesə çevrilmişdi. 

Prosesdə Azərbaycanın görkəmli maarifpərvərləri, teatr re-
jissorları da iştirak edirdilər. Misal kimi, Əhməd bəy Ağaye-
vin, Haqverdiyevin, Süleyman Sani Axundovun, Nəcəf bəy 
Vəzirovun, Sultan Məcid Murtuza-Əli oğlu Qənizadənin, Əli 
bəy Hüseyn oğlu Hüseynzadənin və digərlərinin adlarını 
çəkmək olar”, - deyə tarixçi bildirir.

Avropa tipli Azərbaycan teatrının yaradılması və inkişa-
fı tarixinə gəlincə, milli istorioqrafiyada, bununla bağlı, 
müəyyən fikir mövcuddur. Azərbaycanlı tədqiqatçı, mu-
siqişünas-nəzəriyyəçi Qubad Qasımovun sözlərinə görə, 
1857-1858-ci illərdə Şamaxıda Müqəddəs Nina məktəbinin 
xeyrinə tamaşalar göstərilib və bu, tamaşaçılar tərəfindən 
böyük hərarətlə qarşılanıb. Lakin  söhbətin hansı tamaşa-
lardan getdiyi, hansı pyeslərin səhnələşdirildiyi, hansı mu-
siqilərdən istifadə edildiyi  bilinmədiyindən, prosesin baş-
lanğıcı 1857-ci il yox, 1873-cü il sayılır. Həmin il martın 21-
də (başqa məlumata görə, martın 23-də) real məktəbin  şa-
girdləri məktəbin müəllimi Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi, 
N.Vəzirovun və A.Adıgözəlovun iştirakı ilə M.F.Axundovun 
“Sərgüzəşti-vəziri xani-Lənkəran” komediyasını səhnələş-
diriblər. Aprelin 28-də isə tamaşaçılara “Hacı Qara” ko-
mediyası təqdim olunub. Bunu Azərbaycan teatrı tarixinin 
görkəmli biliciləri də təsdiqləyirlər.

QORİ  SEMİNARİYASINDAN BAKIYA

Milli teatrların yaradılmasında 1879-cu ildə açılmış Qori se-
minariyasının Azərbaycan bölməsinin məzunları da müəy-
yən rol oynayıblar. “Teatr hər bir şəhərdə yaradılarsa, o, 
mədəni həyatın önəmli amilinə çevrilə bilər. Milli teatr mə-
dəniyyəti bütöv bir teatrlar sistemindən formalaşır”, - deyə 
Mirzə Fətəli Axundov yazırdı.

XIX əsrin 80-ci illərinin ortalarında Nəcəf bəy Vəzirovun, 
Haqverdiyevin, Bədəl  Bədəlbəyovun iştirakı ilə Bakıda te-
atr işində canlanma baş verir. Şəhərdə gələcəyini teatrda 
görən çox sayda həvəskar aktyorları birləşdirən həmrəy 
teatr kollektivləri formalaşır. “O zaman bir çox şəxsi, ailə 
və xidməti maraqlar teatra qurban verilib. Dövlət dəstəyi, 
maddi bazası, peşəkar kadrları olmayan, ruhanilər və rəsmi 
dairələr tərəfindən təqib olunan, məhrumiyyətlərlə üzləşən 
Azərbaycan teatrı buna rəğmən, təkmilləşmədən qalma-
yıb”, - deyə E. Vahabova qeyd edir. 

Beləliklə, Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində teatr truppaları 
yaradılmağa başlayır, həyatlarının mənasını teatrda görən 
yeni yaradıcı gənclik üzə çıxır, tamaşaların səhnələşdiril-
məsində iştirak edir, müxtəlif rolları oynayırlar. Teatr rəhbər-
ləri durmadan onun təbliğilə məşğul idilər. Bir faktı bunun 
göstəricisi saymaq olar: hər dəfə tamaşa başlamazdan əv-
vəl onun təşkilatçılarından və ya iştirakçılarından biri səh-
nəyə çıxaraq giriş nitqi söyləyir, teatrın kütlənin tərbiyələn-
məsindəki rolundan  danışırmış.

Teatrın xalq kütləsinin tərbiyələnməsindəki böyük rolunu 
dərk edən Azərbaycan ziyalıları Şimali Azərbaycanın bir 
çox şəhərlərində tamaşaların təşkilinə başlayırlar. Onlar 
Lənkəranda, Şuşada, Nuxada (Şəki), İrəvanda, Qubada, 
Naxçıvanda, Yelizavetpolda (Gəncə) müxtəlif tamaşalar 
səhnələşdirirlər. Həmin ziyalıların əksəriyyəti tamaşalarda 
aktyor kimi də çıxış edirdilər. Tamaşalar yoxsul şagirdlərə, 
məktəblərə yardım xarakteri daşıyırdı.

MÜSƏLMAN ŞƏRQİNDƏİLK TEATRLAR
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illi azlıqların nümayəndələri olan 
şəxslər bütün səviyyələrdə seçki 
orqanları, dövlət idarəetməsi də 
daxil olmaqla bir sıra mexanizmlər 

vasitəsilə dövlət işi və ictimai əhəmiyyətə 
malik cərəyanlarda iştirak edə bilərlər. 

Gürcüstanda erməni diasporu mili azlıqlar 
arasında sayı etibarı ilə üçüncü yerdədir. 
Maraqlıdır ki, erməni diasporu Gürcüstanın 
ictimai-siyasi həyatında olduqca aktivdir. 
Məsələn 2014-cü ildə yerli orqanlara keçi-
rilən seçkilərdə yalnız müxtəlif partiya və 
siyasi hərəkatlardan 700-dən çox namizəd 
iştirak edib. Bundan əlavə ümumi sayı 150-
dən çox qeyri-hökumət təşkilatları da Gür-
cüstanda aktiv fəaliyyət göstərir. 

Samtsixe-Cavaxetiya diyarının erməni di-
asporu məhkəmə sistemi, prokurorluq 
orqanları, polis orqanları, bələdiyyə orqan-
ları, icra orqanları, notariat orqanları, Təhsil 
Nazirliyinin resurs mərkəzlərində, dövlət re-
gional arxivlərində, mədəniyyət və dostluq 
evləri, teatrlarda təmsil olunur. Qeyd etmək 
lazımdır ki, hakimiyyət orqanlarında təmsil 
olunan şəxslər qərar qəbul etmək səlahiyyət-
lərinə malikdirlər və sıradan məmur (bu və 
ya digər nazirlik, müəssisələrin regionlarında 
müşaviri və ya nümayəndələri) deyillər. 

Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına əsas-
lanaraq apardığımız araşdırmalar nəticə-
sində biz oxuculara da maraqlı olacaq bır 
sıra maraqlı statistikaları üzə çıxardıq. Biz 
ECMI-nin Gürcüstanın Samtsixe-Cavaxetiya 
və Kvemo Kartli regionlarında milli azlıqların 
inteqrasiyası hesabatından Conatan Uitlinin 
44 nömrəli məruzəsində olduqca maraqlı in-
formasiyaların şahidi olduq: 
• Ermənilər Gürcüstanda kompakt ya-

şadıqları ərazilərdə ermənilik sıxlığını 

54.60% səviyyəsində saxlaya biliblər. 

• Ermənilər Gürcüstanda 140 erməni 
məktəbini qoruyub saxlayıblar. 

• Cavaxetiya bölgəsində ermənilərin yerli 
bələdiyyə orqanlarında təmsil olunması 
səviyyəsi 39,73%-dir. 

• İctimai təşkilatlar Gürcüstanda təxminən 
150-ə qədər erməni Qeyri-Hökumət 
Təşkilatının (QHT) qeydiyyatdan keçdi-
yini bildirirlər. 50-dən çox QHT real ola-
raq fəaliyyət göstərir. 

• Cavaxetiya bölgəsində heç bir yaşayış 
məntəqəsi, toponim və hidronimin adı 
dəyişdirilməyib. Gürcüstan erməniləri və 
onların kilsələri birbaşa olaraq İrəvan və 
Eçmiədzinə tabe olur. 

• Gürcüstan erməniləri hazırda Cavaxe-
tiyanın Gürcüstandan ayrılmasına is-
tiqamətlənən passiv separatçı siyasət 
həyata keçirirlər. 

• Siyasi tələblər Cavaxetiya əhalisinin ak-
tiv sektoru arasında mərkəz mövqeyə 
malikdir. 

• Cavaxetiyada əhalinin hər 10 nəfərin-
dən 9-undan çoxu ermənidir. 

• Tbilisidə erməni teatrı il ərzində 4-5-i 
yeni olmaqla 80-85 tamaşa səhnələş-

dirir. Onlardan 10-15-i Gürcüstan regi-
onları, 2-3-ü isə Ermənistana baş tutan 
qastrol səfərləridir. Teatrın büdcəsi 405 
000 laridir. Erməni teatrının binası tama-
milə teatra məxsusdur. Binanın özündə 
heç bir ticarət məntəqəsi yoxdur. Teatrın 
direktoru erməni Feliks Xaçatryandır. 

• 90-cı illərin ortalarından etibarən Ca-
vaxetiyada yerli səviyyədə hakimiyyət 
klanlar kimi tanınan bir sıra strateji iqti-
sadi qrupların əllərində cəmləşib. 

• Gürcü dili üzrə tələb olunan attestasi-
yanı 100% keçməmələrinə baxmayaraq 
bütün erməni məktəblərində direktorlar 
öz vəzifələrində qalırlar. İndi onlar “di-
rektor səlahiyyətlərini icra edirlər”. 

• Məhkəmə sistemi – Axalkalaki Rayon 
Məhkəməsi. Hakimlər: Ararat esoyan, 
Anait Aqanesyan, Melaniya Marqaryan, 
Suren Marukyan.

•  Prokurorluq orqanları – Axalkalaki – Ni-
noçminda Rayon Prokurorluğu – Yurik 
Unanyan. Rayonlarda icra orqanlarının 
rəhbərləri. 

• Axalkalaki- Axalkalaiki bələdiyyəsinin 
icra rəhbəri (Qamqebeli) Eduard Aqa-
saryan. Bələdiyyə Şurasının sədri Ham-
let Movsesyan. 

• Ninoçminda-Ninoçminda bələdiyyəsinin 

icra rəhbəri (Qamqebeli)Qaqik Karsl-
yan. Bələdiyyə Şurasının sədri Sumbat 
Kaureqiyan. 

• Tbilisi erməni dram teatrı rəhbəri və kol-
lektivi:

Feliks Xaçatryan, Teatrın direktoru və akt-
yoru Аrmen Bayanduryan, Bədii rəhbər Le-
von uzunyan, Quruluşçu rejissor Yekatirina 
Saaryan, Baş mühasib Tamara Ağacanova, 
Baş rəssam Siranuş Manukunyan, ədəbiyyat 
üzrə müdir Luiza Xaçaturova, truppa rəhbə-
ri Roman Nuralyan, rəssam-qrimyor Ed-
ditta Zoqrobyan , Baş administrator Valeriy 
Ameraqyan, Səs rejissoru Smbat Zatikyan, 
Tamaşalar üzrə müdir Suren Poqosyan, İşıq 
üzrə müdir Robert Mikertumov, Dekorasiya 
sexinin rəhbərinin müavini

Elbrus Fərman oğlu Məmmədov

at bayramı bildiyiniz kimi 7- ci tədbirini keçirdi. Bu 
tədbir hardasa bütün türkdilli tayfaların Aranın - Da-
ğın, bağı baxcası  olan və maldarlıqla - heyvandarlıqa 
məşğul olan hər bir bölgədə belə tədbirlər keçirilir. Bu 

gün əyər baxsaq bir tərəfi Kars, Ardahan, Gəncəbasar, bir 
tərəfi Təbriz ətrafı Qaradağ, Sunduz bu bölgələrin hamsında 
maldarlıqla məşğul xalqlar Elat bayramı deyilən bir mədə-
niyyəti var. Bu mədəniyyət tarixdən gəlir. Bu tarixi Zəlmixan 
Məmmədli yaratmayıb. Bəli, Zəlmixan Məmmədli tarixdən 
gələn bir adət - ənənəyi Kvemo Kartli bölgəsində nəfəs 
verib canlandırıb. Artıq 7 ildir ki, Dmanisinin Armudlu gölü 
ətrafında, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar, ən qədim 
bayramları olan Elat bayramını qeyd edirlər. Doğurdanda bu 
tədbir Gürcüstanda, Zəlmixan Məmmədlinin təşəbbüsü ilə 
başlayıb. Onun haqqını danmaq olmaz. Amma demək  də, 
olmaz ki, bu bayramı Zəlmixan Məmmədlinin yaratdığı bir 
bayramdı. Bu bayram, əsrlərdir Kars bölgəsində, Ardahan 
və bu kimi maldarlıqla məşğul olan xalqlar bu bayramı qeyd 
edirlər. Bəli, bu bayramın kusurlu tərəfləridə var. Ora 10 000 
-ə qədər adam yığılır, orda uşaqlar, qız gəlin, ana - bacıları-
mız olursa orada spritli içkilərin içilməsi düzgün deyil. Çünki 
bayram tədbiri 3-5 saat davam edir və bu saat ərzində al-
kol almış insanlar arasında özünü idarə edə bilməyənlər də 
olur. Buda müxtəlif fəsadlara yol açır. İlk gündən biz bunun 
əleyhinə olmuşuq və bayramın proqramında dəyişikliklərin 
olmasını istəmişik. Bayramda spirtli içkilər və yeyib-içmək 
süfrələrinin qaldırılmasını istəmişik. Bunların əvəzinə qar-
daşlıq və sülh birgəlik gürcü və azərbaycan folklorlarının iş-
tirak etməyini istəyirik. Gürcüstanın dağlıq və aran bölgələri-
nin mədəniyyətini və folklor ansamblını əks etdirən göstərilər 
olsun. O cümlədən Borçalıdan zamanla köç etmiş Borcalı 
kökənli xalqlar öz dədə-baba yurdunu hər il gəlib ziyarət et-
mək istəyirlər. Bundan gözəl nə ola bilər ki. Bəs niyə bu 7-ci 
Elat bayramından sonra narahatçılıq baş verdi və separa-
tizmnən söhbət açıldı. Tarixən Gürcüstan azərbaycanlıları 
hər zaman tarixin hər kəsimində, istər Sovet İttifaqı devrində 
istər Sovet İttifaqı devrindən əvvəldə, istərsə bu müstəqillik 
qazandığı devrində Gürcüstan devlətçiliyi yanında olublar. 

 İmedi telekanalının yaydığı qərəzdi bir sujetin efirə getməsi 
nəyə lazımdır ki. Biz bunun azərbaycanlıların əleyhinə ha-
zırlanmış bir sujet kimi qəbul edirik və həddən narahatçılıq 
keçiririk. Olmayan bir şeyi qabardıb, olmuş kimi qələmə ver-
mək və gürcü ictimaiyyətinə çatdırmaq bu xalqın arasında 
soyuqluq yaradanlar kimə və nəyə xidmət edirlər. Məncə bu 
nə gürcü xalqına və azərbaycan xalqına xidmət etmir. Əyər 

bu məsələni bu qədər qabardıb üzərə çıxarırlarsa bu Gür-
cüstan üçün böyük dividentdir və bu Gürcüstana xeyir gə-
tirməyəcək. Bu hadisələri Elat bayramıyla bağlamaq lazım 
deyil, çünki, ona heç bir adiyyatı yoxdur. Bu hadisələr gər-
ginləşməsi iki stadionda baş vermiş hadisələr səbəb olub. 
Dinamo stadionunda baş verən hadisədən sonra bir həftə 
vaxt keçdi. Bu zaman keçimində Gürcüstan tərəfi heç bir 
rəsmi cavab vermədi və Azərbaycan tərəfi öz etirazını bil-
dirdi. Çox təəssüflər olun ki Gürcüstan Daxili İşlər Naziriyili 
bu hadisəylə bağlı heç bir iş gömədi. Və bunun adekvatını 
Qəbələdə daha qabarıq şəkildə göstərdilər. Biz hər ikisinin 
əleyhinəyik. Qəbələdə qalxan şüarların da, Dinamo stadio-
nunda ucalan şüarların da əleyhinəyik. Futbol dostluq, qar-
daşlıq rəzmidi və futbol millətləri birləşdirməlidir. Əksinə, o 
qədər bir stadiona toplayan bir oyunda milli münsibətlərin 
gərilməsi üçün heç bir hadisə olmamalıdır. 

Borçalıda heç bir separatist insan yoxdur, mən bunu 7 dən 
77 hər kəsin adıyla danışa bilərəm. Əgər bir insanın, yazı-
sında və ya hərəkətində nəsə separatizmlə bağlı bir şey olsa 
,biz Gürcüstanda yaşan azəbaycanlılar cəzasını verərik. 
Milləti qarşı- qarşıya qoyan insanlar, yaxşı düşünsünlər ki, 
bu hadisənin sonu hara gedə bilər. Bu məsələnin fonunda 
bəzi sözünü bilib bilməyən insanlar və hətta Qurumlarda da 
var ki ,bu məsələyə haqq verirlər. Mən üzümü onlara tutub 
deyirəm ki, heç olmasa bir dənə sənət göstərin ki, burada 
Gürcüstan azərbaycanlıları separatizmnən danışıb və ya 
müxtariyəttən danışıb və yaxud hansısa idarəyə bu mözuyla 
bağlı rəsmi sənəd yollamışıq. Qətiyyən belə bir şey olmayıb. 

 Biz Gürcüstan Respublikasının tərkib hissəsində olan azər-
baycanlıyıq, Gürcüstan vətəndaşıyıq. Gürcüstan rəsmi bü-
tövlüyünə hörmətlə yanaşırıq və Gürcüstanın apardığı rəsmi 
xarici və daxili siyasətini dəstəkləyirik. Bəli, biz Gürcüstan 
azərbaycanlıların müəyyən spesifik problemlərimiz var, o 
problemlərin həlli xalq və dövlətdən keçir. Əlbətdəki, bizim 
ana vətənimiz Gürcütandır ama bir tərəfdə də bizim mənəvi 
vətənimiz var, o da Azərbaycandır. Bizim müəyyən ənənə-
vi problemlərimiz var, bunlar mədəniyyət, dil, tariximiz və 
s.bunların hamısı Azərbaycandan keçir. Bu əlaqələri heç 
kim poza bilməz, əyər bu fikirdə olan mütəlif millətçi qruplar 
varsa, heç əziyyət çəkməsinlər. Azərbaycan və Gürcüstan 
azərbaycanlıların arasındakı bu interqasiyanı kəsmək qeyri 
mümkündür. 

 Artıq bildiyimiz kimi, bu il yəni 2016 – ci Gürcüstanda siyasi 

MƏN BUNU 7 DƏN 77 HƏR KƏSİN 
ADIYLA DANIŞA BİLƏRƏM

GÜRCÜSTANDA ERMƏNİ
DİASPORU 

bir ildir. Bu il parlament keçiriləcək. Təbii ki, bu seçkilərin 
necə və hansı qaydada keçəcəyi barədə hələm tam yet-
kin qərar qəbul olunmayıb. Amma buna baxmayaraq qeyri 
rəsmi seçkiyə start verilib. Bu dönəm, yani 4 ildi Gürcüstan 
parlamentində azərbaycanıları təmsil edən 3  deputatın 3 
–də Marneulidəndi və onlar Marneulini təmsil edirlər. Mən 
bunu düzgün qəbul eləmirəm, çünki, hər bir bölgənin özünə 
məxsus spesifik problemi var və onların müəyyən problem-
ləri var ki, onların səsi tək Marneulilərin tərəfindən dinlən-
məkdədir. Ama çox təssüflər olsun ki, bu 4 il ərzində mən 
bu deputatlardan Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların 
bir dənə də olsun problemlərinin Gürcüstanın rəsmi tribu-
nasından səsləndiyini eşitmədim. Bəli, onların  öz fəaliyyət 
çevrəsi var nəsə balaca işlərə təkən verirlər. Ancaq bu illər 
üçündə bayraq alıb aləmə car çəkmək lazım deyil. Çünki, 
bu elə sizin işinizdir siz bunu üçün seçilmisiniz. Siz seçil-
diyiniz bölgənin problemlərinnən maraqlanmalısınız. Bu il, 
bu 3 deputatlardan Gürcüstan parlamentində bu dönəmdə, 
heç biri qənaət bəxş eləmədi. Alasaniya Marneulidə artıq 
özünün ilk parlament yığıncağını keçirdi. 

ARDI VAR ...
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Müvəkkil

ən “Müvəkkil” qəzetinin sentyabr 
nömrəsində dərc olunan Mirzə 
Məmmədoğlu Maşovun “Çələbilər 
və yaxud onun başqa cür anlanıl-

ması barəsində düşüncələr” adlı yazısına 
cavab olaraq bu yazımı qələmə aldım. Bil-
dirim ki, mən müəllifin çağırışına cavab ver-
mək və onun əsaslandırılmayan, həmçinin 
tariximizin əksinə olan faktlar barədə fikir-
lərimi oxuculara çatdırmaq qərarına gəldim. 
Bəli, Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkə-
zində mənim yazdığım “Çələbilər” poema-
sının təqdimatı keçirilib. (Bəs harda keçi-
rilməliydi?) Təqdimat zamanı əvvəlcədən 
kitabımı oxuyan oxucular öz ürək sözlərini 
söylədilər və mənim sevə-sevə qələmə al-
dığım poemamı təriflədilər. Təqdimatda yal-
nız sən mənfi fikir bildirdin və cavabını isə 
mən yox, tədbir iştirakçılarının özləri ver-
dilər. Çünki hər bir oxucunun özünün fikir 
bildirmək hüququ var. Və sən yəqin etdim 
ki, bundan çox incidin və yazdığın məqalə-
də də bunu bildirmisən. Mən həmin görüşdə 
bir müəllif kimi hamını dinləməyə qərar ver-
mişdim və hörmətlə hamını, həmçinin səni 
də dinlədim. Sən isə işlədiyin Gürcüstan 
“Xəbərlər” proqramı üçün məndən kitabım 
barədə açıqlama aldın və sonra mənə zəng 
etdin ki, xəbəri verdim. Mən heç o verilişə 
baxmadım da! Çünki mənim vaxtım olmadı 
baxmağa. 

Sən, Mirzə Maşov məqaləndə yazırsan ki, 
Çələbilər heç də mühüm mövzu deyildir. 
Belə olan təqdirdə bəs sən Mirzə Maşov bu 
mövzuya niyə girişmisən? Sən o poemanı 
yaxşı oxusaydın, bilərdin ki, bu əsər bədii 
təxəyyülün məhsuludur. Sən köçürüb oxu-
culara sırıdığın və saxtalaşdırdığın tarixi 
hadisələr deyil. Sənin yazdığın məqalələr-
də verdiyin fikirlər sənin deyil! Sən o kitab-
dan-bu kitabdan köçürüb deyirsən ki, mən 
də varam. Artıq bir ildir ki, “Gürcüstan” qə-
zetində sənin köçürüb, guya tərcümə etdi-
yin və oxuculara heç nə verməyən “Nizami 
əsri” adlı yazı boş yerə qəzetdə yerləşdiri-
lir. Bu cəfəngiyyatı oxuyanlar çox azdır və 
sənin özün də bir dəfə jurnalistlərin yığın-
cağında bunu mənə etiraf etdin. Mən sənə 
araşdırmaçı və tarixçi deməzdim. Axtarış 
odur ki, görkəmli tarixçi, professor Kərəm 
Məmmədli, professor Şurəddin Məmmədli, 
professor Mahmud Kamaloğlu və başqaları 
kimi günlərlə kitabxanalarda çalışasan, elmi 
axtarışlar aparasan, amma sənin axtarışla-
rın elmi deyil, onun-bunun yazdığını gürcü 
dilindən köçürüb, özü də çox zəif şəkildə 
tərcümə edərək qəzetlərdə yaymaqdır. Sə-
nin məqalələrinə isə “görkəmli araşdırmaçı 
jurnalist (?!) və yaxud filoloq» sözü yazma-
salar möhkəm inciyirsən və başlayırsan 
nifrət dolu dişlərini ona-buna qıcamağa və 
hədə-qorxu gəlməyə.

Onu bil ki, Çələbilər nəsli görkəmli nəsil ol-

masa, tarixə düşməzdi. Bu mənim birinci 
fikrim. İkinci fikrim odur ki, Çələbilər kəndi 
hansısa xəstəlikdən tamamilə məhv olub 
və olan-qalan insanlar isə Dəmirçihasanlı 
(7 kənddən ibarət nahiyə) və digər Borça-
lı kəndlərinə köçüblər və ölən insanları isə 
yenə köhnə qaydada Çələbilər qəbiristanlı-
ğında dəfn ediblər. Mən və yaxud sən kim-
sən ki, bu böyük nəsil haqqında fikir yürüdü-
rük. O qəbiristanlıq həm Çələbilər, həm də 
eşitdiyimə görə, Xaccaoğlular qəbiristanlığı 
adlanır. Ola bilər ki, həmin qəbiristanlıqda 
yalnız Çələbilər deyil, başqa nəsillərin də 
qohum-əqrəbaları uyuyur. Son sözü tarix-
çilər deməlidr. Mənim yazdığım əsər isə 
yenə qeyd edirəm, təxəyyülümün məhsu-
ludur. Orada tarix olmaya da bilər. Kimsə 
keçən dövrlərdə Çələbilərin əleyhinə mənfi 
fikirlər yazıb deyə sən indi onları mənbə kimi 
misal gətirirsən? Kiminsə içkili vəziyyətdə 
yazdığı sözün ucundan tutub uzaqlara ge-
dirsən. Tarix isə belə səhvləri bağışlamır! 
Onu da deyim ki, sənin yazdığın bəzi əsas-
sız mənbələrin hamısı vaxtilə Azərbaycan 
ilə düşmənçilik mövqelərdən əmələ gələn 
fikirlərdir. Sən də bu alayarımçıq fikirlərə 
əsaslanaraq Borçalı tarixini saxtalaşdırma-
ğa çalışırsan. Onu bil ki, düzgün mövqe tut-
mayıbsan. Bir qələm sahibi ki, öz millətinin 
tarixinə barmaqarası baxırsa, ona mən yox, 
gələcək nəsillər nifrət bəsləyəcək və lazımi 
qiymət verəcək. Bəli, Çələbilər bütün dün-
yanı bürüyüb. Bu barədə mənbələr istənilən 
qədərdir. Sən də bunu bəzi mənbələrlə təs-
diq edirsən. Yazırsan ki, “Hacı Çələbi xan 
öz oğullarından birini, Ağakişi bəyi Qazax 
və Borçalıya hakim təyin edir. Belə ki, Hacı 
Çələbi xan oğlu Ağakişi bəy Borçalı və Qa-
zax hakimi təyin olunduğundan bir müddət 
bu tərəflərdə yaşayardı və şübhəsiz, onun 
nəslindən olanlar, yəni Çələbilər Qazaxa 
yaxın olan, Borçalının əsas ticarət yolunun 
kənarında yerləşən bu qəbiristanlığın bir 
guşəsində dəfn oluna bilərdi.”

Bu yazdığın fikirlərlə sən təsdiqləyirsən ki, 
Borçalıda Çələbilər qəbiristanlığı var. Daha 
nə istəyirsən? Hələ burda məşhur Damğaçı 
düzü də və bu düzdə «Kənd yeri» adlı topo-
nim də var, deyildiyinə görə bu yer Çələnli 
kəndinin xarabalıqlarıdır və burda Çələnli 
və yaxud Çələbi yolu da var və vaxtilə bu-
radan İpək Yolu keçib! Çələnli nəsli hazırda 
qədim Təkəli kəndində də mövcuddur. Bəs 
bu tarixi adları niyə çəkmirsən? Çələbilər 
haqqında çoxlu mənbələr mövcuddur. Mir-
zə Adıgözəl Bəyin “Qarabağnamə” və A. A. 
Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” əsərlərində 
və “ Sbornik materialov dlya opisaniya Tif-
lisskoy qubernii” (1870, səh 158.) nəşrində 
faktlar var.

 Məqaləndə birdən Qırmızı Körpü məsələ-
sinə qayıdırsan. Aşığın sözü olmayanda 
neynim-nüynim deyən kimi sən də yazını 

uzatmaq xatirinə birdən Qırmızı Körpünü 
gürcü memarları tərəfindən tikildiyini yazır-
san: “Gürcü tarixçi Platon İoseliani 1850-ci 
ildə yazırdı: «Qədim şəhər (Xunan -M. M.) 
yaxınlığında çar Rostom (Xosrov Mirzə 
-M. M.) 1640-cı ildə memarlığı indiyədək 
səyyahları təəccübləndirən daş körpü inşa 
etmişdir. O, «Qırmızı körpü» adı ilə tanı-
nır». «Qırmızı körpünün inşasının başa 
çatdırılmasından sonra çar Rostom körpü 
həndəvərlərində yolüstü yaşayış məntəqə-
si salmaq qərarına gəlir. Onun sakinləri 
körpünü qorumaq, eləcə də səyyahlara və 
ticarət karvanlarına xidmət üçün nəzərdə 
tutulmuşdu. Bu məqsədlə buraya Güney 
Qafqazın müxtəlif rayonlarından kəndlilər 
köçürülmüşdür. Onların məskunlaşdığı yer 
Körpü kənd adlanmışdır. 1860-cı ildə bu 
yerə gələn professor B. Dorn məlumat ve-
rir: «Xram çayı üzərində salınmış körpünü 
ruslar Qırmızı körpü adlandırır; gürcülər 
isə Qatexili xidi (yəni sınıq körpü), - orada 
mövcud olan Körpü kənd tamamilə yox ol-
muşdur». Körpüdə durumun ağır olduğuna 
görə burda yeni məskunlaşan əhali başqa-
başqa yerlərə pənah aparmışdır. Şübhə-
siz, çar Rostomun qərarı ilə orada kəndin 
salındığı məlumdur və qəbiristanlıq da ora-
da qalıb. Bayaq dediyim kimi, Ağakişi bəy 
Hacı xan Çələbi oğlunun özünün və yaxud 
da qohumlarının burada da, yəni qəbirista-
nılığın bir guşəsində dəfn olunması istisna 
olunmur. Bu guşənin Çələbilər adlandırıl-
ması mümkündür. O da yox ki, bütün qə-
biristanlıq. 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, cəle-
yi-vətən olan dərvişlər başqa-başqa yerlər-
dən biz tərəflərə də üz tuturdular. Biz tərəf-
lərə təşrif buyuran ilan gəzdirən və yaxud 
ilan oynadan dərvişləri mən yaşlılardan çox 
eşitmişəm. Bu dediklərimdə müəyyən mə-
nada çələbiliyin də əhatə olunmasına şübhə 
yoxdur.... D. E. Zubarov yazır ki, körpünün 
inşası üçün ... fəhlələr pulla tutulmuşdu: - 
ordakı sakinlərdən heç nə tələb olunmurdu, 
təkcə Qazax və Borçalı distansiyasının hər 
bir erməni kəndindən bir ailə gətirilərək bu 
körpünün önündə yerləşdirilmişdi. Onlar 
həmin fəhlələri yedirib yatırırdılar. Həmin 
ailələr kəndi təşkil etmişdi ki, onun da adı 
Körpülü (tatar sözü körpüdən - most) (???) 
adlanırdı. Körpünün inşası başa çatandan 
sonra çar tərəfindən fəhlələrə baxan Q. Ya-
digarova bağışlanmışdır - onun indiki sakin-
ləri kəndin əvvəlki adını saxlayaraq Borçalı 
dağlarında məskunlaşmışdır».

D.E. Zubarov kim idi ki, Borçalıda yaşayan 
əhalini tanısın. O illərdə erməni deyilən 

millət Borçalıda demək olar ki, yaşamırdı. 
Yaşayırdısa, bəlkə çox az miqdarda yaşa-
yırdılar. Fikrimcə, Borçalını tanımayan D.E. 
Zubarova necə inanmaq olardı. Əfsuslar 
olsun ki, sən bu əsassız sözlərə mənbə de-
yirsən!..

Hətta yazırsan ki, “Körpülü kəndi Sadaxlı 
kəndi yaxınlığında dağların ətəyində yer-
ləşən, sonralar Ermənistanın tərkibinə daxil 
edilən Körpülü kəndinin sakinlərinin məhz 
elə buradan getdiyini imamla demək olar.” 

Sənin inamın faktlara əsaslanmır. Fakt isə 
budur ki, Körpülü kəndi Sadaxlıdan və Qır-
mızı Körpüdən təxminən 30-35 kilometr 
uzaqlıqda yerləşir və orada ermənilər yox, 
türklər (azərbaycanlılar) yaşayıb və 1989-
cu ildə ermənilər onları tarixi dədə-baba 
yurdlarından qovublar.

Sənin yazdığın cümlələrdən belə başa düş-
mək olar ki, Qırmızı Körpünü erməni inşa 
edib? Yazdığından belə çıxır ki, Qırmızı 
Körpünü ermənilər qoruyurmuş?!! Kimisə 
yedizdirirlərmiş?!!! Vallah, çox təəccüblən-
məyim gəlir! D.E. Zubarovun cəfəngiyyat 
dolu fikirlərindən istifadə edib mətbuatda 
yazmağın düşmən dəyirmanına su tökmək-
dir. Bəs nə üçün düşüncələrini yazanda 
Azərbaycan tarixinə və yaxud ərəb mən-
bələrinə müraciət etməyibsən?

Elə indi də elə “tarixçilər” var ki, Ermə-
nistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi zamanı tariximizi saxtalaşdırmaqla 
məşğuldurlar. Bunu biz həmişə oxuyuruq.

Fakt isə budur ki, memarlıq abidələrimi-
zin tacı hesab olunan Sınıq Körpü (Son-
ralar-Qırmızı körpü) Qazax-Tiflis yolunda, 
Xram (Təpədöy) çayı üzərində qurulub. 
Hal-hazırda Gürcüstanla Azərbaycan ara-
sında olan dövlət sərhədi məhz burdan 
keçir. Abidə XII əsrdə Atabəy hökmdarı 
Məhəmməd Cahan Pəhləvan zamanında 
tikilib. Dörd aşırımlı (aşırımların uzunluğu - 
8,2 m, 16,1 m, 8 m, 26,1 m) körpünün ümu-
mi uzunluğu 175 metrdir. Sahildə eni 12,4 
m, keçid hissədə isə 4,3 m. Başdan-başa 
bişmiş kərpiclə üzləşmiş abidə buna görə 
də “Qırmızı körpü” adını alıb. Sahil dayaq-
larında vaxtilə karvanların gecələməsi üçün 
geniş otaqlar var (sol sahilində 168 kv.m, 
sağ sahilində 116 kv.m). Belə iri karvan-
saların olması körpünün karvan yollarında 
böyük əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Qır-
mızı körpü üslub cəhətdən qədim Gəncə, 
Xudafərin, Marağa və Ərdəbil körpüləri ilə 
eyniyyət təşkil edir. Hətta Türkiyədə də bu 
körpüyə oxşar belə bir körpü var. 

Xalq arasında bu körpüyə Sınıq körpü də 
deyilir. Lakin Qırmızı körpüdən daha qədim 
olan tarixi Sınıq körpü çay axarı ilə 100 metr 
aralıda yerləşirdi. Gümana görə o Qafqaz 
Albaniyası dövründə (V əsr) inşa edilib. Ti-
kiləndən uzun illər sonra körpünün tacı, daş 
çatmasının biri sınır. O vaxtdan adı Sınıq 
körpü qalıb. Zaman içərisində dağılan kör-
pünün qalıqları indi də bilinir. Yaxınlıqdakı 
məşhur Qırmızı körpü ilə birlikdə ikisinə 
Qoşa körpü adını veriblər. (Mən bu mənbə-
ni Qazax.net saytından götürmüşəm, baxa 
bilərsən.)

Bu körpüyə görkəmli Azərbaycan şairi Os-
man Sarıvəlli şeir də yazıb:

Xram bir köhləndir, yalmanı dümağ,
Köpüklər qaynayır qıvrım telində.
Baxın, uca tağlı Qırmızı Körpü
Bir qızıl yəhərdir onun belində.

Onu da bildirim ki, Azərbaycan tarixçiləri 
qeyd edirlər ki, sənin də adını çəkdiyin çar 
Rostom (Rüstəm xan) Şah Abbasın tərbiyə-
si ilə böyüyüb. O,Tiflisdə içki içməyi qada-
ğan eləyib və mömin şiə kimi Qumda dəfn 
olunub. Rüstəm xan özünü heç gürcü say-
mayıb. Qırmızı Körpü XVII əsrdə Şah Ab-
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bas tərəfindən əsaslı təmir etdirilib və bəzədilib.

Sən Mirzə Maşov yazında Gürcüstanda yaşa-
yan və elmi işlərlə və müəllimliklə məşğul olan 
professor adı alan elm adamlarımızı da təhqir və 
tənqid etməkdən belə çəkinməyibsən. Yazısan: 
“Onu da qeyd edim ki, son vaxtlar bizdə adları-
na professor, akademik əlavə edərək, redaktoru 
olduğu kitabı bəlkə də heç oxumayaraq öz üz-
dənqiraq vəzifələrini gözə soxurlar və xalq adın-
dan, ədəbiyyat adından çıxış edərək tarixi saxta-
laşdırmaqdan da belə çəkinmirlər.”

Bu, sənin fikirlərindir. Sənin bu yazdığın fikirlərdə 
isə kriminal elementlər var. Əgər cəsarətin ça-
tırsa, MMC yaradıb saxta diplom satanları məh-
kəməyə ver və kadr məsələsində yanlışlığa yol 
verən müəllimləri cəzalandır. Kim nə deyər sən-
də olan cəsarətə, əgər o varsa! Amma hansısa 
gürcü və yaxud erməni əsilli vətəndaş və yaxud 
alim nəsə yazıbsa, bunu bilərəkdən Azərbaycan 
əleyhinə yazıb və sənin də onların yazdıqlarına 
inamın baş qaldırıb. Məsləhət görərdim ki, Çələ-
bilər haqqında Azərbaycan alimlərinin yazdığı 
mənbələrdən bəhrələnəsən. Mənim poemamda 
isə bu uzunçuluq lazım deyildi, deyə mən bu 
mənbələri qeyd etmədim, çünki bu poeziyadır, 
tarixi roman deyil ki, nəsr diliylə sən dediyin mən-
bələrdən istifadə edim və yaxud sənin kimi köçür-
mə üsulu ilə Azərbaycan dilinin qrammatikasına 
uyğun olmayan cümlələr düzəldim!...

Mirzə Maşov,, səndən soruşuram ki, bəs sən 
öz kitablarını kimin sayəsində nəşr etdirmisən. 
Gedib Marneulidəki universitet rəhbərinə hə-
də-qorxu gəlib rüşvət aldıqdan sonra “araşdırdı-
ğın” kitabları nəşr etdirməyibsənmi, yoxsa sən də 
danamı satıbsan?

Kimsə kitablarını özünün halal əməyi ilə saxla-
dığı buzovları satıb nəşr etdirirsə, ona hər şey 
halaldır. Sən isə ondan-bundan, rektordan, icra 
hakimiyyətindən (lazım olarsa, kimlərdən pul 
aldığını da yazaram) pul alaraq kitab nəşr etdi-
rirsən. Özünü də zəif cümlələr dolu kitabı nəşr 
etdirməklə “görkəmli tədqiqatçı” adlandırırsan.

Mənim qələmə aldığım “Çələbilər” kitabıma isə 
sanki lağ edirmiş kimi əl boyda kitab nəşr edib 
deyə qeyd edirsən. Mən isə məndə olanları, fi-
kirlərimi poeziya diliylə nəzmə çəkib oxucuların 
ixtiyarına vermişəm. Mən bunu bacarmışam və 
oxucular da bəyənib. Kitabımın həcminə gəldik-
də deyə bilərəm ki, ona görə kitabım kiçik həcm-
də nəşr olunub ki, mən sənin kimi kimdənsə zorla 
pul alıb kitab nəşr etdirməmişəm.

Yazdığın “Çələbilər və yaxud onun başqa cür 
anlanılması barəsində düşüncələr” məqaləndə 
isə oxuculara bir anlam verə bilməyibsən və sə-
nin “Çələbilər” kitabı haqqında yazdıqların mənə 
milçək vızıltısı kimi gəlir. Amma “Qırmızı Körpü” 
barədə yazdığın fikirlərə gəlincə, bu cəfəngiyyat-
lar Azərbaycan tarixinə ləkə gətirən fikirlərdir və 
qəbuledilməzdir.

Dərvişlərə gəlincə, nəzərinə çatdırım ki, Şah Ab-
bas da dərviş paltarı geyinib xalqının necə ya-
şadığını öyrənmək üçün ev-ev gəzib dolaşardı. 
Hətta bu barədə bizə çatan rəvayətlər, nağıllar 
da var.

Mirzə Maşov, bu kiçik məqaləmdə sənə bir bala-
ca başa salmaq istədim ki, ünvanı səhv salıbsan. 
Biz isə ünvanı heç vaxt səhv salmırıq. Bir tənqid-
çi, əgər bunu demək mümkünsə, xalqının tarixi-
ni erməni kökənli tarixçilərin və rusların yazdığı 
“mənbələrə” əsaslanırsa, bu bağışlanmazdır! 
Çalış gələcəkdə kitablarını və yaxud məqalələrini 
faktlara əsaslanan inamla yazasan!

NİZAMİ MƏMMƏDZADƏ, JURNALİST 

üəllimlərin professional inkişa-
fı və koryera irəliləyişinin yeri 
sxemi çərçivəsində müəllimlərin 
özünüqiymətləndirməsinin sorğu 

kitabcası təsdiq edildi. Müəllimlər hər təd-
ris ilinin başlanğıcında sorğu kitabcasının 
doldurmalı olacaqlar. Müəllimlər özlərinin 
praktik fəaliyyətlərini özləri qiymətləndirə-
cəklər.

Müəllimin İxtisasının Fasiləsiz inkişafı 
proqramının meneceri İrina Samsonia 
“Rezonans”la söhbəti zamanı dedi ki, 
müəllimlərin özünüqiymətləndirmə sorğu 
kitabcasını doldurmaq məcburi olacaq. O, 
120-ə qədər komponentdən ibarətdir, han-
sı ki, 4 bal sistemi ilə qiymətləndiriləcək.

İrina Samsinia: Müəllimlərin özünüqiymət-
ləndirmə sorğu kitabcası müəllimin bütün 
təcrübəsinin əks etdirir və peşə standart-
larına əsaslanır. Müvafiq olaraq, burda xü-
susi prioritetlər haqqında söhbət məqsədə 
uyğun olmaz. Əgər dərsdənkənar nəzarət, 
hansını ki,imtahan mərkəzi keçirir, yalnız 
biz komponenti yoxlayırsa, özünüqiy-
mətləndirmə sorğu kitabcası bütünlükdə 
müəllimin təcrübəsini yoxlayır – məqsəd-
lərin işlənməsindən başlayaraq, tədris mü-
hitinin təmin edilməsi və peşə cavabdehli-
yi də daxil olmaqla. Müvafiq olaraq, bütün 
komponentlər bərabər əhəmiyyətlidir.

“Rezonans”: Söhbət hansı komponentlər-
dən gedir?

İ.S.: Strukturada iki əsas iatiqamətdir, 
hansılar ki, müəllimin peşə standartlarına 
əsaslanır. Birinci-tədris prosesi, ikinci –
peşə məsuliyyətidir.

Hər istiqamət sahələrə, sahələr isə yeni 
altsahələrə bölünür, hansılar ki, öz növbə-
sində bəndələrdən ibarədtdir. Real olaraq 
kitabca müəllimə müvəffəqiyyətli olması 
üçün öz işini necə idarə etməyi diqqət edir.

Bunda müəllim və şagird arasında müna-
sibət və əlaqə nəzərdə tutulur. Eləcə də, 
tədris prosesinin planlaşdırılması, tədris 
resursları yaratmaq və istifadə etmək. Elə-
cə də, bilavasitə dərsin gedişi. Şagirdlər 
üçün tədris strategiyalarının öyrədilməsi 
olduqca əhəmiyyətli komponentdir. Elə-
cə də, qiymətləndirmə hissəsi, hansı  ki, 
yaxşı nəticə əldə etməyin ilkin şərtlərindən 
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 
inkişaf etməlidir.

Hər bir altsahənin sonunda refleksiya ve-
rilir, hansı ki, mütləq doldurulmalıdır, əks 
təqdirdə özünüqiymətləndirmə sorğu ki-
tabcasının tərtib etməyi davam etdirmək 
mümkün deyil. Birinci budur ki, müəllim 
real olaraq özünün təcrübəsi müddətin-
də nə etdiyini təsdiq etsin. İkinci qrafada 
isə şəxsi peşə inkişafı üçün necə qayğı 
göstərdiyini, təcrübəni yaxşılaşdırmaq 
üçün hansı yollar görüdüyünü və s.yaz-

malıdır.

“R”: Müəllim kitabcanı necə və hansı vaxt-
larda doldurmalıdır?

İ.S.: Bütün bunlar elektron doldurulur. Ca-
vablar 4 səviyyəyə bölünür 1-ən aşağı sə-
viyyədir, 4-ən yuxarı. Əgər konkret fənnin 
müəllimi bu və ya niyə uyğunluq olmadı-
ğını qeyd edir. Məsələn, diskussiya sport 
müəlliminin fəaliyyətinin tərkib hissəsi heç 
olmaya bilər.

Müəllim kitabcanı ilin başlanğıcında dol-
durur. İlin sonunda isə fasilatotarla birlikdə 
nəticələri analiz edir. Nəyə nail oldu, islah 
olunması nə qaldı, gələn il bunun əsasın-
da özünüqiymətləndirmə sorğu kitabca-
sını doldurur və müvafiq fəaliyyət planı 

hazırlayır.

“R.”; Özünüqiymətləndirmə sorğu kitabca-
sı müəllimin karyera irəliləyişinin yeni sxe-
mində nə yer tutur?

İ.S.; Qeyd olunan kitabcanı doldurmaq 
məcburidir, 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 ola-
raq, məsuliyyət daşıyacaq.

“R”.: Müəllim kitabcanı doldurdu və bütün 
bəndlərdə yaxşı nəticələr göstərdi. Müəlli-
min kitabcanı nə dərəcədə adektiv və real 
olaraq doldurduğunu necə yoxlayacaqsı-
nız?

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 doldur-
ma halında, o qrafada düşünülmüş heç 
nə yaza bilməyəcək. Bu halda məktəbə 
məlumat göndəriləcək. Fasilitatorun borcu 
odur ki, birinci il öyrətsin, sonra isə nəzarət 
etsin.

Düzgün olmayan doldurmaya görə heç 
kim heç kəs tutmayacaq, ancaq səhvlər 
aşkara çıxacaq və bizim diqqətimizdən 
kənarda qalmayacaq.

“R”: Səhvlər düzəldildiyi halda bu, müəl-
limlərə necə təsir edəcək?

İ.S.: Səhvləri düzəltdiyi halda müəllim 
konkret aktivləri həyata keçirilməlidir. Va-
cib və əlavə aktivlər mövcuddur. Bütün 
bunları etdiyinə görə o, kredit-xal alır, han-
sılar ki toplanır. Sonra bu onun karyera irə-
liləyişinə kömək edəcək. Hər şey bir- biri 
ilə əlaqədədir.

Lika Amiraşvili.
 “Rezonans” N 241

MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN 120 BƏNDƏLİK 
ÖZÜNÜQİYMƏTLƏNDİRMƏNİN SORĞU 

KİTABCASI İŞƏ DÜŞƏCƏK.

P.S. Oxuculara məlumat verim ki, el 
içində Çələbilər deyilən qəbiris-
tanlıq indi TİKA-nın Gürcüstan 
nümayəndəliyinin dəstəyi ilə ta-
rixi abidə kimi qorunması nəzər-
də tutulub. Bu işi görən xeyirxah 
insanlara təşəkkürümü bildirir və 
onlara uğurlar arzulayıram.
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örmətli tamaşaçılar! Məlumdur ki, 
Vətənimiz Gürcüstan 25 ildən artıqdır 
ki, özünün hüququ demokratik inkişaf 
yolundadır. Beynəlxalq ekspertlər, 

siyasətçilər Gürcüstan dövlətinin suveren, 
hüquqi demokratik inkişafı daimi diqqətdə 
saxlayır. Vətənimiz Gürcüstan dövləti çoxmil-
lətli dövlətdir və ölkədə yaşayan milli azlıq-
larla bağlı bir sıra Beynəlxalq hüquqi qanun-
ları icraçısıdır. Bu qanunlar dairəsində böyük 
gürcü milləti ilə yanaşı digər etnik millətllərin 
milli mədəniyyəti, milli dəyərlərin qorunub 
saxlanması daimi gündəmdədir, milli etnik 
azlıqlarla bağlı söylədiklərimiz hüquqlar bir 
sıra deklarasiya, konvensiyalarda öz əksini 
tapmış və Gürcüstan dövləti tərəfindən qəbul 
eilmişdir. Tanınmışdır. 

Yuxarıda söylədiklərimizə baxmayaraq Dün-
ya ictimaiyyətinin siyasi aləmində tanınmış 
azərbaycan xalqının taxiri nümayindəsi kimi 
özünə məsxus cizgisi olan və tarixdə böyük 
siyasi xadim kimi yadda qalan və xatırlanan 
Nəriman Nərimanovun Tbilisi şəhərinin Mir-
zə Şəfi küçəsində olan ev- muzeyi haqqın-
dadır və bu ev –muzeyin bərpası problemə 
çevrilib..

Tamaşaçılara və dinləyicilərə xatırladaq ki, 
rəsmi olaraq Nəriman Nərimanov ev muze-
yinin Tbilisi şəhərinin Mirzə Şəfi N46 küçə-
sində ümumi ərazisi 207m2 –dir və bu ərazi 
17.08.20017-ci ildə dövlət ədliyyə qeydiyya-
tında (012007117943) rəsmiləşdirilmişdir. 

Tbilisi şəhəri bələdiyyəsinin rəsmi razlığı 
əsasında 000 “Apelo Q.S” şirkəti ( rəhbəri 
Şota Evqenidzedir) ilə Azərbaycan Respubli-
kasının Mədəniyyət və Turzim Naziri ( Əbül-
fəz Karayev ) və Gürcüstan milli dəyərlərin 
qorunub saxlanması və idman Naziriyi birlik-
də 27 dekabr 2008- ci ildə bütün hüquqi nor-
mativlər əsasında ev- muzeyi bərpası üçün 
müqavilə imzalayıblar. 

Nəriman Nərimanovun ev muzeyinin bərpası 
üçün tərəfdarlar arasında imzalanan müqa-
vilədə sifarişci və icraçının öhdəlikləri tam öz 
əksini tapmışdır.

Buna baxmayaraq 2008 – ci ildən hal-hazı-
ra kimi Nəriman Nərimanovun ev müzeyinin 
bərpası ilə bağlı heç bir addım atılmamışdır. 
Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq Gür-
cüstanda rəsmi hüquqi statusu malik və ic-
timaiyyətlə işgüzar ünsiyyətdə olan bir qrup 
QHT –lər (10-dan artıq) – Milli azlıqların 
hüquqlarının müdafiəsi manitoruinq qrupu 
20 fevral 2015- ci ildə bir sıra aidiyyatı olan 
qurumlara rəsmi idarələrə müraciət etmişdir. 

Muraciətə cavab olaraq Nəriman Nərima-
novun ev muzeyinin əsaslı bərpası və tə-
miri üçün müqavilə imzalayan icraçı “Apelo 
Q.S” şirkətinin direktoru Kristofet Polmer 21 
sentyabr 2015 – ci il tarixli rəsmi məktubun-
da “Milli azlıqlarının hüquqlarının müdafiəsi” 
monitorinq qrupuna göndərdiyi cavab məktu-
bunda bildirilir. 

 Məktunub məzmununu olduğu kimi sizə təq-

dim edirik; 

[бланк компании]
Господину Эльбрусу Мамедову
Группа мониторинга по защите прав наци-
онального меньшинства
Г. Тбилиси, Киачели 17
тел: 593 5556971

Копии высланы: 
Господину Али Мамедову, Депутату Пар-
ламента Грузии, 
Госпоже Ие Макацария -Чхаидзе, Пред-
седателю городской службы Мерии Му-
ниципалитета г. Тбилиси, ул. Шартава 7, 

Господину Теимуразу Болоташвили, За-
местителю Председателя службы архи-
тектуры города Тбилиси, заместителю, Г. 
Тбилиси, Шартава 7

21 сентября 2015 года

Тема: Музей Наримана Нариманова на 
улице Мирза Шафи

Господин Эльбрус!
19 августа 2015 года служба архитектуры 
Тбилисского муниципалитета прислала 
нам письмо от 20 февраля 2015 года, с 
которым мы обратились к депутату Пар-
ламента Грузии Али Мамедову и потребо-
вали информацию касательно строитель-
ства музея имени Наримана Нариманова 
на улице Мирзы Шаф.
Сообщаем, что недвижимость, располо-
женная на улице Мирзы Шаф 46, в горо-
де Тбилиси, закупила ООО «Аполо Г.С.» 
на основании Договора купли-продажи 
от 6 декабря 2013 года, у его бывшего 
владельца, Министерства Культуры и Ту-
ризма Азербайджана. Тем самым, ООО 
«Аполо Г.С.», заплатив определенную 
компенсацию по договору, она посчитала 
все обязательства «выполненным без-
условно, полностью и необратимо» (ста-
тья 2.3 договора). Следовательно, ООО 
«Аполо Г.С.» не не принимает участие в 
процесс строительства музея Наримана 
Нариманова. В связи с данным вопросом, 
прошу обратиться к министерству куль-
туры и Туризма Азербайджана, который 
сможет дать исчерпывающую информа-
цию о данном вопросе. 

С уважением, Кристофер Палмер, 
Директор (подписано) 

Bu da “bizlərin” Nəriman Nərimanovun əziz 
xatirəsinə - anadan olmasının (1871-2016 – 
ci il) 135 illiyinə və dünyasını dəyişməsinin 
(1925-2015) 90 illiyinə hədiyyəmiz!...

Hörmətli tamaşaçılar! “Milli azlıqların hüquq-
larının müdafiəsi” montorinq qrupu tərəfin-
dən Nəriman Nərimanovun ev- muzeyinin 
bərpası ilə bağlı yaranan qeyri-anormal 
problemin axtarışı davam etdirələcək... və 
siz tamaşaçıları zaman- zaman məlumatlan-
dırılacaq.

GÜRCÜSTANDA YAŞAYAN 
AZƏRBAYCANLILARIN 
MİLLİ MƏDƏNİYYƏTİ, MİLLİ 
DƏYƏRLƏRİN QORUNUB 
SAXLANMASI VƏ YARANMIŞ 
PROBLEMLƏR HAQQINDADIR.
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tnik azlıqlara dövlət dilinin öyrədilmə-
si və inteqrasiya etmələrinə yardım 
etmək məqsədi ilə Ədliyyə və Maarif 
Nazirlikləri arasında memorandum 

imzalandı.

Memorandumu bu gün Kazreti İctimai 
Məkrəzində nazirlər Tea Tsulukidze və 
Tamar Sanikidze imzaladılar. Sənəd  Döv-
lər Servislərinin İnkişaf Agentliyi və Zurab 
Jvaniya adına Dövlət Administrasiyasının 
məktəblərlə qarşılıqlı əlaqələrini nəzərdə 
tutur.

Memorandum çərçivəsində tərəflər razılı-
ğıa gəldilər ki, SSİP “Dövlər Servislərinin 
İnkişaf Agentliyi və SSİP “Zurab Jvaniya 
adına Dövlət Administrativ Məktəbi” milli 
azlıqların kompakt məskunlaşdıqları re-
gionlarda əhali və fəaliyyətdə olan ictimai 
mərkəzlərin personalları üçün gürcü dilinin  
tədrisini birgə planlaşdıracaqlar.

Ədliyyə Nazirliyinin SSİP “Dövlər Servislə-
rinin İnkişaf Agentliyi” Təhsil və Elm Nazir-
liyinin SSİP “Zurab Jvaniya adına Dövlət 
Administrativ Məktəbi” ilə birlikdə milli az-
lıqların gürcü dilli cəmiyyət ilə mükəmməl 
inteqrasiyası üçün tədris sistemi işləyib ha-
zırlayacaq, planlaşdıracaq və həyata ke-
çirəcək. Personalın kvalifikasiyasının yük-
səldilməsi ilə gürcü dilini öyrəndən kurslar 
ictimai mərkəzlərdə daha yüksək standart 
xidməti təsdiq edəcək.

Memorandumu imzalanmasından Bolnisi 
munisipalitetinin sakrebulosunun “Gürcü 
arzusu” fraksiyasının sədri Nukri Andrian-
dze iştirak edirdilər. Memorandum imzala-
nandan sonra Gürcüstanın Təhsil və Elm 
Naziri Tamar  Sanikidze Tez Tsulukiani ilə 
birlikdə ictimai mərkəzi nəzərdən keçirdi 
və sakinlərlə söhbət etdi.

Hökümətin dünənki iclası qurtarandan 
sonra Maarif və Elm Naziri Tamar Sani-
kidze jurnalistlərə bildirdi ki, tədris prose-
sinin başlanması ilə birlikdə əhəmiyyətli 
proqram başlanır.

Bu, iki il müddətində hazırlanmış proq-
ramdır, buraya başqa-başqa sahələrdən 
başqa, bilavasitə müəllimlər də qoşul-
muşdular. Bunun nəticəsində pedaqoqika 
və ixtisasla əlaqədar məsələləri tənzim-
ləyən sistem yaradıldı.

Nazirin məlumatına görə,bu, universitet 
proqramlarından başlamış, ixtisasa gi-
rişə, mövcud müəllimlərin peşə inkişafına 
qədər qiymətləndirmə sistemidir, dövlət 
bu çərçivədə maaş siyasətini tənzimləyə-
cək.

Müvafiq olaraq, sentyabdan sxem də işə 
düşəcək və eləcə də maaş hissəsi də 
işə başlayacaq, bu, o deməkdir ki,əlavə 
əhəmiyyətlidir. 2015- 16-cı tədris ilində 
iki dəfə artımı müvafiq olaraq 180-250 
və 300 lari çərçivəsində olacaq, bu, o 
deməkdir ki, 2016-cı ilin aprelində müəlli-
min orta aylığı Gürcüstanda mövcud olan 
orta əmək haqqı miqdarında olacaq,- 
Tama Sanikidze bildirdi.

“Axali taoba” N 216

“Gürcü arzusu” yeni simalar axtarır. Plo-
toloq Vaxtnaq Dzabiradze hesab edir ki, 
“Gürcü arzusu” seçki siyahısının kəskin 
surətdə təzələyəcək. İvanişvili siyasətə 
qayıdacaqmı? Hakim komandanın seçki 
siyahısında keçmiş Baş Nazir bir nömrəli 
olacaqmı?

Dzabiradze : Bu, faktdır ki, “Gürcü arzu-
su”nun deputatlarını təzələmək lazım-
dır. Onların yerini kim tutacaq? Bu, icti-
mai sahədə olan adamlar ola bilər, fəal 
siyəsətdə olanlar yox. 2016- cı ilin parla-
ment seçkilərində “Gürcü arzusu” indiki 
tərkibdə, yəqin ki, təmsil olunmayacaq.

— Niyə? Bu komanda özünü doğrulda 
bilmədi?

— Koalisiya hələ koalisiyanın tərkibində 
olmayan, cəmiyyətə tanış olan sima-
lar təqdim edə bilər. “Gürcü arzusu”nun 
seçki qabağı bazası olduqca məhsulsuz-
dur. İki faktor təyinedici olacaq: düşmən 
surəti-nasionalların simasında və yeni 
simalar – cəmiyyətin tanıdığı adamlar.

— İncəsənət və idman adamlarının si-
yasətə keçməsi yaxşı metoddur, ancaq 
bu personlara qarşı cəmiyyətin nihilist 
əhval-ruhiyyəsi görünmədi ki?

— Bütün 20 ili buna baxmağımıza bax-
mayaraq, belə yanaşmanın mənfi olma-

sını düşünmürəm. Ümumiyyətlə, ölkə 
resurs qıtlığıdır, “Gürcü arzusu” təzə 
simaları haradan gətirsin? Göydən gə-
tirməyəcək ki? Bu cəhətdən vəziyyət 
mürəkkəbdir,buna görə belə yanaşma 
saxlanılacaqdır, ancaq yanaşma olduq-
ca diqqətli olacaqdır.

— Seçki siyahısında bir nömrəli Bidzina 
İvanişvilini olması istisna deyil. İvanişvili-
nin yenə lokomativ rolunu yerinə yetimə-
si və fəal siyasətə qayıtması mümkün-
dürmü?

— İvanişvilinin siyasətə qayıtması vacib-
dir. “ Gürcü arzusu”nun başqa lideri yox-
dur. Əgər İvanişvili siyasi asparezə daxil 
olsa, seçicilərə vəd verməlidir.

— Nə vəd?

— Ki o, parlament müddətini, dörd ili 
başa vuracaq, iki ildə getməyəcək. 
Düzdür, 2012- ci ildəki kimi işləyə bil-
məyəcək, ancaq bu heç vacib də deyil. 
Ümumiyyətlə, gürcü siyasətində reytinqli 
liderlər defisiti var.

Bizi əhalinin siyasi liderə qarşı qeyri-sağ-
lam münasibəti var. Adi, iş görən siyasi 
liderə hər ehtiyacı var. Başqa yerdə si-
yasi liderə xilaskar kimi baxmırlar, sadə-
cə lider, problemləri həll edən lider kimi 
baxırlar.

İvanişvili siyasətdən getdi, özü ilə liderli-
yi ilə əhalini gözlədiklərinidə apardı. Bu 
gün hamı deyər ki. Bütün qərarları ölkə-
də İvanişvili qəbul edir.

Özünün siyasi platforması, ya oriyenta-
siyası ilə hamı tərəfindən qəbul edilən 
liderimiz yoxdur.

İvanişvili bu kriteriuma cavab verə bilmir-
mi?

Sorğu keçirsək, birinci o olacaq.

İvanişviliin siyasətə qayıdışı ölkəyə əlev-
rişlidirmi?

Siyasi prosesin stabil inkişafı üçün,pro-
sesləri küçəyə çıxmaması üçün və nə-
zarətdən çıxmaması üçün İvanişvilinin 
siyasətə qayıtması vacib olacaq. Əgər 
indi qayıtmasa, bu, o deməkdir ki, o heç 
zaman qayıtmayacaq.

Onu qayıtması, gələcək dördü ilin mü-
vəffəqiyyət ilimi olacağından, yoxsa 
yenə bu bataqlıqdamı qalmağımızdan 
asılı olmayaraq, bütü hallarda ölkəyə əl-
verişlidir.

Natiya Xurtsilova.
 “Axali taoba” N 224

İVANİŞVİLİNİN SİYASƏTƏ 
QAYITMASI VACİBDİR

ƏDLİYYƏ VƏ MAARİF NAZİRLİKLƏRİ ARASINDA 
MEMORANDUM İMZALANDI

SANİKİDZE :
 “2015 -2016-CI İLLƏRDƏ 

MÜƏLLİMLƏRİN MAAŞI İKİ 
DƏFƏ ARTACAQ”.

VAXTANQ 
DZABİRADZE:

Tamar Sanikadze — Gürcüstanın Təh-
sil və Elm Naziri : “Olduqca əhəmiyyətli 
sənədi imzaladıq, ancaq birinci növbədə 
yerli əhalinin mərkəzin açılışı münasibə-
tilə təbrik etmək istəyirəm, ona görə ki, 
bu, multifunksiyası idarədir. Biz memo-
randum çərçivəsində Jvaniya məktəbi-
ninin infrastruktur və daxili sahədən isti-
fadə edərək öz proqramlarını bu konkret 
regionlarda fəallaşdırmasını istəyirik. 
Dövlət dilinin  tədirsini həqiqətən ölkənin 
prioritetidir, bu, yerli əhali üçün həqiqətən 
böyük yardımdır. Dövlət dilini kimə lazım-
dırsa, — hamıya öyrətməliyik, bu, sonra 
işlə təmin olunmada onlara lazım ola-
caq”.

Tea Tsulukiani – Gürcüstanın Ədliyyə 
Naziri:

“Biz Kazretinin  ictimai mərkəzində bu 
memorandumu o məqsədlə imzalayırıq 
ki, Ədliyyə Nazirliyi Zurab Jvaniya adı-
na Dövlət Administrativ Məktəbi ilə daha 
yaxşı əməkdaşlıq edə bilsin, ona görə 
ki, Maarif Nazirliyi Ədliyyə Nazirliyinin 
Servislərinin İnkişaf Agentliyindən olan 
gürcü infrastrukturdan daha səmərəli is-
tifadə edə bilsin. Biz bildir və bu il bir çox 
gürcü kəndlərində bir çox ictimai mərkəz 
tikib açdıq və istəyirəm bütün nazirliklər 
dövlətin xalqla yaxın olması üçün bu inf-
rastrukturdan istifadə etsin.

Bu və başqa mərkəzlərdə artıq gürcü dili 
kursları fəal keçirilir, ona görə ki, bütün 
etnik azlıqlar bilsin : gürcü dili müvəf-
fəqiyyətin rəhnidir, gürcü dilinin tədrisi bi-
zim üçün ona görə prioritetdir ki, ümumi 
işdə çalışasan və dövlətin idarə edilmə-
sində iştirak edəsən”.
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aarif və elm Nazirliyi 2015-ci 
ilin birinci yarısında maaşlara, 
əlavələrə, premiyalara, ezamiy-
yətlərə, avtomobillər almağa nə 

qədər lari xərcləyib? Bütün bunlarla para-
lel olaraq, müəllimlərə vəd edilən maaşla-
rın artımı nə dərəcədə ədalətli baş verir?

«Krisir kronika» ilə Müəllimlərin Koordina-
siya Mərkəzinin sədri Dato Pradze söhbət 
etdi.

— Bu ilin birinci yarısında ənənəvi olaraq 
Maarif və Elm Nazirliyinin çinovnikləri və 
onların arasında hamıdan iştahalı nazir 
də «çəkingən» xərclərlə yaşamaqdan 
danışmağa davam edirlər. İlin birinci ya-
rısında məmurlara maaş-əlavə kimi 813 
063, 35 lari, premiya kimi isə 168 949 
lari verilib. Sıravi əməkdaşların premiyası 
isə 295 478 lari təşkil edib.Ştatdankənar 
əməkdaşların ödənci dövlətə 610 772, 
23 lariyə, onlara verilən premiya isə 175 
812,5 lariyə başa gəldi.

Bütün bu premiyalar nəyə lazımdır? Qur-
tarmalı deyilmi?! Məmurlara verilən pre-
miya mənəvi aspektlə müzakirə edilir. 
Premiyaların belə paylanması təsdiq edir 
ki, Sanikidze və onun məmurları vicdan 
və mənəviyyata yetərincə hirsilidirlər. 
Ştatdankənarlar — qəhvə bişirənlər və ər-
zaqpaylayandırlar. Mənəviyyatla birlikdə 
onlara premiya verilməsinin hüquqi cəhəti 
də anlaşılmazdır.

— Bütünlükdə idarəyə necə lari premiya 
verilib?

— Sanikidzenin idarəsinə 2015-ci ilin altı 
ayında 640 239, 5 lari premiya verilib. 
Cəmi isə, hamısı birlikdə - maaş, əlavə,p-
remiya- 3 milyon 032 009, 24 lari verilib.

— Nazirin gəlirində nə isə dəyişiklik var-
mı?

— Sanikidzenin böyük premiyalarının üs-
tünü aşandan bəri o, premiya almayıb. 
Əvəzində, mənə bildirdikləri kimi, maliy-
yəni başqa cür «qazanır». Qara hesabdar 
fenomen deyiləni hamımız bilirik, hesab-
dar Sanikidze də bunu yaxşı bilməlidir.

Sanikidzenin maaşı 3 540 lari, əlavə-
si 2710 laridir, aylıq gəliri 6 250 lari olur. 
Ədalət naminə deməliyik ki, bu, gəlir ver-
gisi də daxil olmaqladır. Bu qeyri-profes-
sional adamın saxlanması, ezmiyyətləri, 
avtomobil xidməti, ailə üzvlərinə xidmət 
dövlətə gündə 600 laridən artığa başa 
gəlir. Bu pul nəyə tökülür? Ona ki, Sani-
kidze müvəffəqiyyətlə maarifi və ölkənin 
gələcəyini dağıdır?! Başqa məmurla-
rın ödənci bu məbləğdən azca aşağıdır. 
Məsələn, münavinlərin maaşı 2 700 2 900 
lari, aylıq əlavələri isə 1 475 laridir. Ən 
qaranlıq, ən maxinator, Sanikadzenin sağ 
əli - Aleksandre Onoprişvilinin ödənci də 
onların sırasındadır, hansı ki, daxili audit 
deportamentinə rəhbərlik edir və saxta 
işlər uydurmağa oriyentaliyadır. 116 — cı 
məktəbin direktorluq vəzifəsi də onun gü-
dazına getdi. Piar — xidmətdə də ştatlar 
və premyalar şişirdilər ki, mətbuata ya 
cavab verməsinlər, ya da axmaq-axmaq 
şeylər uydursunlar.

Nazirlik 6 ay ərzində xidmətçilər almaq 
üçün 3 milyon 264 773, 69 lari, mal almaq 
üçün isə 43 695, 55 lari xərcləmişdir.

Nazirlik bu il 28 910 lari dəyərində daha bir 
avtomobil — MERCEDES BENZ SPRIN-
TER almışdır. Həqiqətən bilmirəm, bu 
konfiqurasiyalı avtomobilin təyinatı nədir.

Eləcə də, bir necə rəhbər şəxsin ezamiy-
yət xərcləri ötən 6 ayda 7 339 lari, başqa-
başqa məmurların birlikdə ezamiyyət 
xərcləri isə 70 197 lari təşkil etmişdir.

— Sanikidzenin idarəsi büdcəni qənaətlə 
xərcləyəcəyini vəd etmişdi…

— Sanikidzenin məmurlarına bu bol ma-
aş-əlavələr və premiyalar vəd edilmiş 
«kəmər çəkmək» fonunda verilir. Əvəzin-
də yeni dərsliklər çap edilmədi, minlərlə 
şagirdi birinci sinifə qəbul etmədilər…. 
Budur, büdcəyə qənaət nəyin hesabına 
oldu. Qənaət müəllimlərin maaşlarına da 
toxundu…

— Nəyi, müəllimlərin ki baza maaşları ar-
tacaq.

— Bildiyiniz kimi, baza maaşları real ola-
raq yalnız 40 lari artacaq. Praktik deyilən, 
yəni sertifikatı olmayan müəllimlərə artıq 
artmayacaq. Çoxluq isə belələridir. Elə-
cə də, mövcud yuxarı, yəni baş müəllim 
statusu olan müəllimlərin maaşlarının ar-
tırılacağı vədi yerinə yetirilmir. Yalançı Sa-
nikidze deyirdi ki, onların maaşını 200 la-
riyə qədər artırdıq, sertifikat əlavələrini də 
alacaqalar. İndi fakt budur ki, baş müəllim 
statusu onlara nə iki yüz, nə də 150 lari 
artırılmayacaq. Baş müəllimlər kimlərdir? 
Sertifikatı olanlar!

— Onların maaşı necə artacaq?

— Onların indiyə qədər ələ aldıqları 75 
larilik sertifikat əlavəsinə (ələ alınması 60 
larlik əlavə) 85 lari artırılacaq. Yəni, bura-
dan 68 lari ələ alınası olacaq.

— Baza maaşı hər iki kateqoriya müəllim-
ləri üçün 40 lari artacaq?

— Bəli, bu 40 laridən başqa, baş müəl-
limə 68 lari əlavə olacaq. Cəmdə bu, 200 
lari yox, 108 lari olacaq. Ancaq bu, hər 
şey deyil. Elə bilməyin ki, müəllimə verilən 
status problemi yoluna qoyacaq. Yox, cə-
nab, bir bu əksikdir ki, Sanikidze cibindən 
bircə quruş əksildib belə asanlıqla nifrət 
etdiyi müəllimlərə versin. Bu cüzi artımı 
tam dərs yükü olan müəllimlər hiss edə-
cəklər, yəni həftədə 18 saat dərs keçən-
lər. 18 saatdan az dərs yükü olanların 
ödənci və əlavələri də azalacaq.

İndiki artım 2012- ci ilin artımına da bəra-
bər deyil. Onda tam yüklü müəllimin baza 
maaşı 170 dolların ekvivalenti idi, indi isə 
bu səviyyəyə baş müəllimin ödənci ça-
ta-çatmaya.

Çıxış müəllimlərin etiraz aksiyasında-
dır. Bunu hamı — çoxluğun əksəriyyə-
ti də istəyir, ancaq heç kim ürək eləmir. 
Müəllim nə polisidir, nə də əsgər. Onun 
etiraz etməyə, tələb tam hüququ var. Mə-
nimlə əlaqə saxlayıb deyirlər ki, siz baş-
layın,arxanızca gələn. Ancaq mən 2000 
məktəb əvəzinə necə tətil edim?!

«Xronika» şərh üçün Maarif Nazirliyi ilə 
əlaqə saxladı, ancaq onlar bu məsələ 
barədə şəhr vermək istəmədilər.

Diana Liparteliani 
“Kviris kronika” N 37

MÜƏLLİMLƏRƏ VƏD ETDİKLƏRİ 
MAAŞI ARTIRMAYACAQLAR, MAARİF 
NAZİRLİYİNİN ÖZÜ 6 AYDA 3 MİLYONDAN 
ARTIQ BİZİM PULUMUZLA «KEF ELƏDİ».

Jurnalist-Bir vəzifədən imtina ikinci vəzifə 
təklifinə səbəb oldu, bu dəfə post daha nü-
fuzlu, maaş isə daha yüksək idi. 

V. Əkbərov-Bu dəfə Qardabani Qres-in baş 
direktorunun müavini vəzifəsini təklif et-
diər. Yumorla cavab verdim ki, Aşağı Kart-
lidə gərginlik yaranar, işıqlar sönər, sonra 
deyərlər: Sizin şeyxiniz sabotaj törətdi. 

Jurnalist – Artıq keçmiş şeyx deyir ki, müsəl-
man icmasında təsirimalik olmaq üçün gür-
cü arzusu hələ 2011 – ci ildən mübarizəyə 
başlayıb. Seçkiqabağı İvanişvilinin adı ilə 
Əkbərovun yanına gəlib ondan müsəlman 
icması arasında gürcü arzusunu lobbi et-
məyi xahiş ediblər. 

V. Əkbərov- Rus lobbisinin əməkdaşları 
da gizlincə gəlirdilər, onların bəziləri indi 
nazirdir, bizim tərəfə keç, bizə işlə,- deyir-
dilər. Mən Allah adamıyam, nə İvanişvilinin 
adamıyam, nə Saakaşvilinin adamı olma-
mışam. Hakimiyyətdə olan hamıya sayğı 
duymuşam. Hər şey buradan başladı. 

Jurnalist – Ancaq hər şeybununla qurtar-
madı. Şeyxin imtinasından sonra gürcü 
arzusu özünə tərəfdarları müsəlman kənd-
lərinə axtarmağa başladı, şeyxin postuna 
isə seçkiqabağı dövrdə açıq auksion elan 
edildi,- Arzuya kim çox səs toplasa şeyxin 
post onundur prinsipi ilə. 

V. Əkbərov- Kənd-kənd gəzib Arzuya səs 
ver, şeyx sən olacaqsan, - deyirdilər. Şeyx 
bir olar. 

Jurnalist- Əkbərov təzyiq faktı barədə işdən 
çıxandan sonra bildirdi, ancaq xüsusi xid-
mətin Müsəlman İdarəsinə təsiri güclənən-
dən və real təhlükə yarananadan sonra 
poskriptumla söhbətə qərar verdi. 

V. Əkbərov – Gürcüstanın Müsəlman İdarə-
sinin DİN idarə edir. Nə zaman ki, dövlət 
aylıq verir, o artıq məmurdur, o, DİN – də 
attestasiyadan keçir.

Jurnalist – Bu gün məsciddə xidmət edən 
bütün mollalar attestasiyadan keçirlər, bunu 
keçmiş şeyx inkar etmir, ancaq Ramin İgi-
dov təsdiqləyir ki, ruhani şəxslər Müsəlman 
İdarəsində imtahan veririlər, Təhlükəsizlik 
xidmətinə yox. Gürcüstanın bütün bölgələ-
rində yüzlərlə mollanı niyə dəyişdilər?- sua-
lına İgidov cavab verir. 

Ramin İgidov- Bütün Gürcüstanın Müsəl-
man İdarəsinin şeyxi-Əvvəlki şeyxin vaxtın-
dan çoxlu dini şəxslər savadsız idilər, din və 
İslam barədə təsəvvürləri yox idi. Mən bu 
vəzifəyə gələndən sonra ruhani soveti yara-
dıb attestasiya keçirməyi qərara aldım. At-
testasiyadan müvəffəqiyyətlə keçənləri seç-
dik. Onların öz işlərini layiqincə həyata ke-

çirmələri üçün 300 lari köməklik göstəririk, 
əgər o, yaşadığı yerdə xidmət göstərmirsə, 
o zaman 50, yaxud 100 lari əlavə edirik. 

Jurnalist – Şeyx sual verdik ki, Təhlükəsizlik 
xidməti Müsəlmanlar İdarəsinin idarəçiliyin-
də iştirak edirmi? Cavab verdi ki, hə, ancaq 
konkretləşdirdi ki, bu, xarici nəzarətdir və 
daxili işlərə müdaxilə deyil. 

Ramin İgidov - Bu, dünya praktikasından 
belədir. Xüsusi xidmətin bu sahəyə diqqət 
və nəzarətinə təbii baxmalıyıq. Təəssüf ki,-
bizim dostlarımızdan çoxu xarici nəzarətlə, 
daxili müdaxiləni qarışdırırlar. Ruhani soveti 
əvvəllər belə mövqedə idi ki, şeyxi Xüsusi 
xidməti idarə edir. Ancaq mən onları topla-
yıb baş verənləri anlatdım. 

Jurnalist – Müsəlmanlar İttifaqının sədri 
Taryel Nakaidze deyir ki, Xüsusi xidmətin 
Müsəlmanlar İdarəsinə o dərəcədə böyük 
təsiri var ki, ruhani liderləri çox zaman iba-
dətçilərin iradəsi əleyhinə getməyə məcbur 
edirdilər. Batumidə belə hal oldu; müsəl-
manlar yeni məscid tikilməsini tələb edir-
dilər,idarə isə dedi ki, buna lüzum yoxdur. 

Taryel Nakaidze, Gürcüstan Müsəlmanlar 
İttifaqının sədri: “Müsəlman icması və döv-
lət arasında mövcud olan belə hərəkətlər, 
faktik olaraq, münasibət nöqteyi-nəzər-
dinən yarğan yaradır. Eləcə də, müsəlman 
icması, ümumiyyətlə, onun rəhbərlərinə 
inana bilmir”.

Jurnalist – Dini iş üzrə Dövlət Agentliyində 
deyirlər ki, belə müsahibə verməklə V.Ək-
bərov Gürcüstanən bütün müsəlman lider-
lərini təhqir edir. Müsəlmanlar İdarəsinin 
Təhlükəsizlik Xidməti idarə edirmi? – sualı-
na Dinin Dövlət Agentliyində cavab verdilər..

Dini iş üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaza 
Vaşakmadze: ”Bizim ölkənin Xüsusi Xidmə-
tinin istisna edin və başqa ölkənin Xüsusi 
Xidmətləri əgər fəallaşırlarsa, bu, başqa 
xidmətlərin kompetensiyasıdır və mən buna 
cavab verə bilmirəm. Necə düşünürsüz, 
onun müsahibəsi başqa ruhani liderləri və 
dindarlar üçün təhqir deyilmi? Bu, sünni 
istiqamətli dini şəxslərin , yəni müftilərin 
təhqiri deyilmi? Mən düşünürəm ki, bu, bir 
az incik adamın mövqeyidir. Əgər doğru-
dan belə idisə, onun özü bu vəzifəyə necə 
gəlmişdi? Özündən və münafiq olaraq, onu 
seçən inançlılardan soruşmalıdırlar”. 

Jurnalist: “Əgər şeyxin müsahibəsində 
göstərilən faktlar təsdiqini taparsa, belə 
çıxır ki, provoslav kilsədən sonra miqdarca 
ikinci dini qrupun –müsəlmanların ruhani li-
derlərini dövlər Təhlükəsizlik Xidməti təyin 
edir və azad edir, bununla isə Təhlükəsizlik 
Xidməti  Gürcüstanın hər onuncu vətənda-
şının həyatına nəzarət etməyə çalışır. 

 Rustavi 2 TV. 

ƏVVƏLİ 1-ci SƏHİFƏDƏ
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“Çoxmillətli Gürcüstan” ümummülki hərəka-
tının sədri Arnold Stepanyan Gürcüstanda 
etnik azlıqların vəziyyəti barədə danışır və 
deyir ki, onları bu günə qədər çoxlu prob-
lemlər naharat edir, əsasən, hüquqlarıı qo-
runmasında göstərir.

O, hakimiyyət üzvləri tərəfindən etnik azlıq-
lara qarşı nifrət dili ilə danışıldığına tez-tez, 
təhqiredici ifadələr işlədilməsinə toxunur və 
deyir ki, onlar cəmiyyətdə formalaşmış ster-
somiplərin cücərməsinə şərait yaradırlar. 
Onları borcu isə əks hərəkəti nəzərdə tutur.

Arnold Stepanyan: “Hüquqlarını pozulması 
cəhətdən etnik azlıqlar Gürcüstanda, demək 
olar,ən qabaqcıl qrupdur. Birinci növbədə 
onların əsas hüququ dövlətin həyatında tam 
olaraq qoşulmaq imkanı rədd edilir. Təbii, 
bunun səbəbləri var, başcılarından biri döv-
lət dilini bilməməkdir. 

1 + 4 kimi dövlət proqramları qeyri-gürcü dilli 
gəncləri gürcü dilini öyrənməsi müsbət təsir 
edir. Ancaq bu, kifayət deyil, çünki əsas-mo-
tivasiya yaradılmır.

Ümumi ximdət milli azlıqların qoşulma payı 
olduqca aşağıdır, bunun ilkin şərtlərindən 
biri dövlət tərəfindən onlara qarşı inamsız-
lıqdır. Bu, əks- nəticə, eləcə də inamsızlıq 
yaradır. Bu gün Axalkalakili, yaxdu Qarda-
banili gənclərin gürcü məktəblərinə qəbul 
olması məqsədəuyğu olmasına inandırmaq 
olduqca çətindir, çünki onun sonra işlə təmin 
olunmaq və karyera irəliləyişi perspektivi, 
demək olar ki, yoxdur.

Çoxu yenə Ermənistanda, Rusiyada, Azər-
baycanda təhsil olmağa üstünlük verir, ya 
da ümumiyytlə, ondan imtina edir. Dil bil-
məyə görə məlumat vakumu yaranır və bu 
adamlar dövlət həyatına tam qoşula bilmir-
lər. Məhz yardımlaşma və məlumat vakumu 
bütün fabiyanın ilkin şərtidir. 

Təəssüf ki,bizim bəzi siyasətçilər hələ də 
ağla gəlməyiblər. Parlamentin maliyyə-bü-

dcə komitəsinin sədri Tamaz Meciauri mü-
sahibələrinin birində erməni milətini aşağıla-
yıcı kontekstdə xatırladı. Sonra Xulo muni-
sipalitetinin sakrebulsunun veb-səhifəsində 
yayılan armenofobiya bildiişi gəldi. 

Türkofobiya və islamofobiya münasibətlə-
ri ilə qarşılaşırıq. Məsələn, təəssüf edicidir 
ki, parlamentin indiki vitse-spikeri Murman 
Dumbadze 2012 – ci ildə özünün seçkiqa-
bağl kampaniyasını bütünlüklə islamafo-
biya və türkofobiya fonunda qurdu. Onun 
vədlərinin əsas xəttini Əziziyyə məscidinin 
tikilməməsi təşkil edirdi. Belə misalları çox 
gətirmək olar”.

“Rezonans” : Armenofobiya məsələsini xa-
tırlatdınız, müsahibələrininizin birində bildi-
rirdiniz ki, qeyd olunan faktlara qarşı reaksi-
ya verəcəksiniz. Konkret olaraq nəyi nəzər-
də tuturdunuz? 

A.S: qanun diskriminasiya faktının hər cür 
formasını bütün idarələrə qadağan edir on-
lara həvalə edir ki, hər hansı diskriminasiya 
faktına təcili və effektli raskiya versinlər və 
fakt təsdiq olunduğu halda, öz tabeliyində 
olan şəxsi məsuliyyətə cəlb etsin . Elə bu 
qanuna əsaslanaraq, Gürcüstan parlamen-
tinə müraciət etdik ki, Tamaz Mecuaurinin 
bildirişinə cavab versin. 

Eləcə də Xulio munisipalitetini sakrebulouna 
“Gürcü arzusu” fraksiyasını sədrinin bildiri-
şi ilə əlqədar həmin tələblə müraciət etdik. 
Dövlət idarələri qanunun müdafiəsinin nü-
munəsi olmalıdır, qanun poza yox . Biz hər 
iki idarənin qeyd olunan pozuntu ilə əlaqə-
dar hansı tədbirlər görəcəklərinə mütləq nə-
zarət edəcəyik.

“R.”: Fikrinizcə, siyasətçiləıri və ya cəmiy-
yətdə tanınmış şəxslərin ksenefobiya və 
nifrət ifadə edən bildirişlər etmələrinin səbə-
bi nədir və problemi aradan qaldrımaq üçün 
nə etmək lazımdır?

A.S.: Bu mövzu çox kompleks və geniş möv-

zudur. Ancaq bir məsələni qeyd edim-təəsüf 
ediləsi odur ki, Gürcüstanda etnik azlıqlar 
və cəmiyyətin qalan hissəsi arasında buz 
var, bəzi siyasi qüvvələr və ya subyektlər 
bu buzdan həmişə şəxsi məqsədləri üçün 
istifadə edirdilər və bu praktika indi də da-
vam edir. Bu, xüsusilə seçkilər ərəfəsində 
görünür.

 Problem kompleks olduğundan, onu ara-
dan qaldırmaq üçün nə kompleks yanaşma 
vacibdir.

 Siyasi mədəniyyətin və tolerantlıq mədəniy-
yətinin yüksəldiləmi olduqca əhəmiyyətlidir. 
Ümumitəhsil təşkilatlarının və medyanın 
rolu həlledicidir. 

Konkret siyasətçilərə və onların nifrət dili 
praktikasına gəldikdə, bu, onları aşağı sə-
viyyəli siyasi mədəniyyətlərindən xəbər 
verir. Məhz bu eybəcər praktika əleyhinə 
anti-diskriminasiya qanunvericiliyinindən is-
tifadə ediməlidir. Əgər onların mənəvi özü-
nüdərki inkişafa tabe olmursa.

“R.”: Proqres var, ancaq bu, daha çox qa-
nun vericilik səviyyəsindədir, məsələn, “Dis-
kriminasiyanın bütün formalarının aradan 
qaldırılması barədə” qanun . Bunun prakti-

kada nə dərəcədə həyata kemirilməsi başqa 
mövzudur.

Hakimiyyət bu günə qədər dini zəmində baş 
verə insidentlət” tam olaraq araşdırmayıb 
və günahkarları cəzalandırmayıb. Azlıqların 
hüquqları pozulan zaman cəmiyəti əsas his-
səsi soyuqqanlıdır, bu qruplar Gürcüstanda 
özlərinə dəstək görmürlər və müvafiq ola-
raq, bu dəstyi gözləməyəndə, problem yara-
nanda susmağı üstün tuturlar. Gürcüstanın 
durduğu Avropa yolunda bu ciddi baryerdir. 

 Bu, eləcə də, təhlükəsizliyin təmin olubması 
nöqteyi-nəzərində ciddi çağırışdır, çünki cə-
miyətdə müəyyən qrup adamlar həmişə olur 
ki, öz hüquqlarından faydalamaq problemə 
çevrilir. Xarici qüvvələrin belə adamlarından 
şəxsi məqsədləri üçün istifadə etməsi riski 
böyükdür. 

“R.”:Düşünürsünüzmü ki, cəmiyyətdə milli 
azlıqlara qarşı münasibət dəyişib və o, daha 
tolerant olub ?

A.S.: Münasibətin dəyişməsindən nə de-
yikm, ancaq buna ümid edirəm 

Tako Mateşvili.
 “Rezonans” N 249,

“SİYASƏTÇİLƏR TƏRƏFİNDƏN HƏMİŞƏ KSENEFOBİYA 
MÜNASİBƏTLƏRİ İLƏ QARŞILAŞIRIQ”.

eorgia’s Reform Associates 
(GRASS). III. Protection of Cultu-
ral Heritage. Preservation of Azeri 
Historical Sites in Georgia

The Framework Convention for the Pro-
tection of National Minorities (FCNM) of 
the Council of Europe, which is ratified 
by the GoG, maintains that the deve-
lopment of minorities’ cultural heritage 
is a crucial element in preserving their 
identity and traditions.1 Nevertheless, in 
Georgia the maintenance of historical 
monuments is often delayed and mainly 
reverts to financial assistance from pri-
vate organizations and Kin states. The 
GoG often refers that lots of minority 
cultural venues are functioning, but ne-
ver delves into their working conditions 
or financial status.

According to data collected by Human 
Rights Monitoring Group of Ethnic Mi-
1 CoE, 1998.Framework Convention on 
National Minorities (FCNM), Article 5(1).

norities, only 22% percent of the Hey-
dar Aliyev Azerbaijani Drama Theatre 
of Tbilisi is administered by the theatre, 
while 78% is occupied by IDPs who do 
have legal permission to live in the buil-
ding.2 The theatre is not functioning pro-
perly as the building is in half ruins and 
is unsafe for conducting performances. 
While local Azeris have not referred to 
the Ministry of Culture and Monuments 
Protection of Georgia with an offici-
al request for help, in official meetings 
between CSOs and the Ministry, they’ve 
raised the issue many times about the 
theatre and its importance for minorities’ 
cultural life. The representatives from 
the Ministry of Culture respond that is 
impossible to evict the IDP families from 
the theatre building. 

The total operating budget of the Theat-
re for the year 2014 was about 135,000 
GEL (approximately 64,285 USD). This 
2 Currently 19 IDP’s families live in the 
building.

amount envisaged all technical and 
performance support expenses, inclu-
ding salaries. Fromthisbudget,60-70% 
covers staff wages.With the remaining 
money it is not possible to conduct re-
habilitation works.

The issue of the Nariman Narimanov 
Museum of Tbilisi is on-going. The bu-
ilding was destroyed for the purpose of 
conducting renovation work of the whole 
district, including repairing the museum 
building. Thus far, there have been no 
rebuilding works, contrary to the agree-
ment between the Azerbaijani and Geo-
rgian authorities.3

Status of Cultural Centres in Marneuli 
Municipality(Kvemo-Kartli Region)

3  Trends Agency, 2009. House Museum of 
NarimanNarimanov in Tbilisi to be repaired. Trends 
Agency online. [online] Available at:<http://en.trend.
az/azerbaijan/society/1406481.html>[Accessed 19 
March 2015].

There are six cultural centres functio-
ning in Marneuli municipality: In Mar-
neuli, Algeti, Tamarisi, Kachagani, Sa-
dakhlo, Tserakvi, and Aghmamedlo.4 

The infrastructure in most of these buil-
dings is out-of-date and unfit for cultural 
activities. Due to the unfavourable con-
ditions, most of the centres are perma-
nently closed and locals do not benefit 
from cultural life at all.

4 The Council of Ethnic Minorities of the 
Public Defender of Georgia, (n.d.).Monitoring re-
sults of the Implementation of the National Concept 
and Action Plan on Tolerance and Civil Integra-
tion.2012-2013.
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Müvəkkil

“AVROPANIN BİZƏ EHTİYACI VAR”

li Babayev: “Həm Azərbaycan, həm də 
Gürcüstan mühüm geostrateji bölgədə 
yerləşir”

“Azərbaycan dili getdikcə passiv dilə 
çevrilir, bu sahədə kadrlarımız azdır”

Gürcüstanda baş verən proseslər həmişə 
Azərbaycan üçün maraq kəsb edib və medi-
amızın diqqət mərkəzində olub. Çünki oarada 
500 mindən artıq soydaşımız yaşayır, eyni 
zamanda Gürcüstan Azərbaycanın strateji 
tərəfdaşıdır. Gürcüstan Azərbaycanlıları Milli 
Konqresinin sədri Əli Babayev BayMediaya 
müsahibəsində baş verən proseslərdən, yaxın 
və uzaq perspektiv üçün gözlıəntilərdən da-
nışdı.

- Hazırda Qafqaz regionunda qarışıq geoso-
yasi durum hökm sürür. Ermənistan Rusiyaya 
yaxındır, Gürcüstan isə Avropaya inteqrasiya 
yolunu seçib və NATO-nün üzvü olmağa çalı-
şır. Azərbaycan isə bölgədə həmişə müstəqil 
siyasət yürüdüb. İşğalçı ölkə istisna olmaqla 
bütün qonşuları ilə normal münasibəti var ki, 
bu da uğurun bir parçasıdır. Təbii ki, biz istəyi-
rik ki, Gürcüstan inkişaf etsin, Avropaya inteq-
rasiya olunsun, eyni zamanda MDB ölkələri ilə 
əlaqərini davam etdirsin. Amma gəlin görək 
Avropa Gürcüstana nə verib? Bu siyasi kurs 
nəticəsində Gürcüstan torpaqlarının 20 faizini 
itirib. Avropa yalnız kağız üzərində Gürcüstanı 
müdafiə edib, bəyanat verməklə kifayətlənib 
və maddi dəstək verib. Bir addım da olsun 
belə praktiki dəstək verməyib. Saakaşvilinin 

hakimiyyətdə olduğu dönəmi təhlil edək: Onu 
Qərb hakimiyyət gətirdi. Saakaşvili hakimiy-
yətdə olduğu dönəmdə sadəcə Avropa parla-
mentində öz hakimiyyəti üçün lobbi qazandı. 
Onun dönəmində olan bütün seçkilər saxta idi. 
Bunu gürcü ictimaiyyəti və Gürcüstanda yaşa-
yan hər bir millət bunu yaxşı bilir. Gürcüstanda 
prezident və ya parlament seçkilərinin 90 fai-
zində saxtakarlıq halları olurdu. Amma Avropa 
parlamenti və digər təşkilatlar buna müsbət 
rəy verir və seçkinin demokrtatik keçirildiyini 
bildirirdilər.

- Belə çıxır ki, Saakaşvilinin Gürcüstana de-
mokratiya gətirməsi yalnız görüntü idi?

- Saakaşvil dönəmində seçkilər polis, güc 
strukturlarının təzyiqi ilə baş tutur, deputatlar 
seçilmir, təyin olunurdular. Eləcə də azərbay-
canlı deputatlar saxta yolla seçilirdilər. Azər-
baycanlıların böyük əksəriyyəti onlara səs 
verməsə də saxta yolla parlamentə düşə bi-
lirdilər. Hakimiyyət onlar deputat təyin edirdi. 
Fikir verin, onlar parlamentin iclaslarında bir 
dəfə çıxış ediblərmi, azərbaycanlıları müdafiə 
ediblərmi? Əlbəttə ki, yox.

Sakaşvili hakimiyyəti zamanı Avropa və di-
gər ölkələrdən Gürcüstan hakimiyyətinə 21 
milyard dolardan artıq qrantlar ayrılıb. Gəlin 
görək 21 milyardlıq Gürcüstanda nə iş görü-
lüb? Heç nə. Məhkəmələr, prokurorluq və polis 
idarələri inşa olunub, vəssalam. Gürcüstanda 
yarım milyondan artıq qaçqın pis vəziyyətdə 
idi. Həmin qaçqınlarla bağlı da qrant alırdılar. 
Həbsdə olan 30 min dustaqla bağlı da qrant 
alırdılar. Guya Avropa qurumları bilmirdilər ki, 
Gürcüstan həbsxanalarında hansı proseslər 
getdiyini?

Saakaşvilinin guya demokratik inqilab etdiyi, 
guya demokratik islahatlar keçirməsi yalnız 
görüntü xaraklteri daşıyırdı və bunu da reklam 
edən Avropa Parlamenti idi. Əksinə, Sakkaş-
vili dönəmində antidemokratik siyasi mühit 
hökm sürür, bunlar azmış kimi əhalinin sosial 
rifah halı da pisləşirdi. Avropa Parlamenti və 
digər beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda ge-
dən antidemokratik hallara göz yumurdular.

- Yeri gəlmişkən Avropa Parlamentinin Azər-
baycanla bağlı qəbul etdiyi qətnaməyə müna-
sibətiniz necədir?

- Mən tərəfdarıyam ki, Avropa və digər ölkələr-
dən elmi texniki tərəqqini və digər keyfiyyət-
ləri götürək, eyni zamanda onlar da bizdən 
götürsünlər. Çünki bizim də böyük tariximiz 
və inkişaf yolumuz var. Avropadan Qafqaza 
çoxsaylı adlı-sanlı insanlar gəliblər və onlar 
öz xatirələrində azərbaycanlıların və gürcülə-
rin yüksək mədəniyyətə malik olduğunu qeyd 
ediblər.

Bu gün Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ kimi 
problemi, 1 milyondan artıq qaçqını var. İn-
diyə qədər Avropa Parlamenti və yaxud Minsk 
qrupu tərəfindən effektiv, praktiki bir addım 
atılıbmı? Əksinə biz ikili standart görmüşük, 
işğalçı ilə işğala məruz qalana eyni prinsiplə 
yanşıblar, hətta bizi təslimçi sülhə getməyə də 
məcbur etmək istəyiblər. Bu cür riyakar, iküz-
lü siysət yürüdən Avropa Parlamentinin Azər-
baycanla bağlı nəsə deməyə haqqı çatırmı? 
Bunlar azmış kimi sanksiyalarla hədələyirlər. 
Niyə görə işğalçı, terroçu dövlətə sanskiya 
tətbiq etmirsiniz, hətta onu öz adı ilə - işğalçı 
deyə çağırmırsınız?

Azərbaycanın 1 milyon, Gürcüstanın isə ya-
rım milyon qaçqını var. Məgər onlar insan de-
yil? Onların hüquqları yoxdur? Niyə sizə sərf 
etməyəndə, çıxarlarınız olmayanda onları 
görməzdən gəlirsiz?

Bu gün Avropa Azərbaycana yox, Azərbaycan 
Avropaya laızmdır. Həm Azərbaycan, həm də 
Gürcüstan mühüm geostrateji bölgədə yerlə-
şir. O üzdən də Avropanın bizə ehtiyacı var.

- Azərbaycan parlament seçkiləri ərəfəsində-
dir. Gözləntiləriniz nədir?

- Azərbaycanda indiyə qədər normal seçkilər 
baş tutub. Amma mənim böyük ümidim var 
ki, bu dəfə parlamentə Azərbaycanda nüfuzlu 
ziyalılar daha çox düşəcəklər. Politoloqlar, si-
yasətçilər namizədliklərini irəli sürüblər. Gələ-
cək üçün dəyişiklik, islahatlar vacibdir. O üz-
dən də hesab edirəm ki, bu dəfə parlamentə 
daha gənc, intellektual, enerjili insanlar se-
çiləcəklər. Yaşlı nəsilə heç bir iradım yoxdur. 
Onlar da bu dövlət üçün xidmət göstəriblər. 
Amma gəncləşmə mütləq lazımdır.

- Gələn il həmçinin Gürcüstanda da parla-
ment seçkilkəri keçiriləcək. Qatılmaq fikriniz 
varmı və nə qədər iddialısınız?

- 20102-ci ilin oktyabrından sonra Gürcüs-
tanda baş tutan seçkilərdən sonra dünyaya 
sübut olundu ki, demokratik seçki keçirmək 
mümkündür. Arzu edirik ki, gələcəkdə Gür-
cüstan parlamentində layilqi insanlar olsun. 
Gürcüstan vətəndaşı olmayan və gürcü dili-
ni bilməyən insanların parlamentə düşmələri 
normal hal deyil.

Təbii ki, gələn il seçkilərə qatılacağam. He-
sab edirəm ki, Gürcüstan parlamenitndə 
azərbaycanlıları təmsil edən deputatlar gürcü 
dilini bilməli, intellektual, əlaqələri geniş olan 
şəxslər olmalıdırlar ki, öz xalqlarına yardımçı 
ola bilsinlər, onların hüquqularını yüksək sə-
viyyəsdə qorumağa nail olsunlar. Bu üzdən 
gələn seçkilərə qatılmaqda qərarlıyam və qa-
lib gələcəyimə əminəm.

- Hazırda Gürcüstanın iqtisadi inkişafını necə 
dəyərləndirirsiniz?

- Rayonlarda böyük layihələr reallaşdırlır, in-
vestisiya yatırımları artır. Amma buna rəğmən 
dolların kursu stabil deyil. Onu da nəzərinizə 
çatdırıram ki, Saakaşvili dönəmində məhbus-
ların sayı 35 min idisə, indi bu rəqəm 7 minə 
enib. Yeni məktəblər, uşaq baxçaları inşa olu-
nur. Ömrü boyu su çəkilməyən kəndlərə su 
çəkilir. Təhsil, səhiyyə sahəsində ciddi irəlilə-
yişlər var. Tibbi sığorta kasıb təbəqə üçün bö-
yük əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət vətəndaşın 
səhhət ilə bağlı xərclərinin 70 faizni öz üzə-
rinə götürür. İnsan hüquqları tapdanmır, krimi-
nal hadisələrin, eyni zamanda “qanuni oğru”-
ların sayı azalıb. Hər bir insan özünü müstəqil 
sayır. Kənd təsərrüfatı ikişaf edir. Gürcüstana 
energetika sahəsində də böyük investisiya 
yatırılır. Bu də gələcəklə bağlı ümidli danış-
mağa əsas verir.

İqtisadi layihələrin reallaşdırılması da Gürcüs-
tanla Azərbaycan əlaqələrinə böyük töhfələr 
verir. Bu yaxınlarda biz, Bakı-Tiflis-Qars də-
miryolu xəttinin açılışının şahidi olacağıq. Əl-
bəttə problemlərimiz də var. Azərbaycan dili 
getdikcə passiv dilə çevrilir, bu sahədə kad-
rlarımız azdır. Ona görə də mən sizin mətbu 
orqan vasitəsilə Azərbaycan rəhbərliyinə, cə-
nab prezidentə müraciət etmək istəyirəm bu 
işdə öz köməkliyini göstərsin. Azərbaycan dili 
ixtisasıl üzrə Gürcüstandan hər il müəyyən 
qədər abituriyent gəlib Azərbaycanda oxusun 
ki, orada da ana dili inkişaf etsin.

İRƏVANDA  TEATR

Azərbaycan mətbuatında daim Bakı və Tiflis-
də təşkil olunan tamaşalarla bağlı məlumat-
ların yer alması teatr sənətinin İrəvanda da 
inkişafına təkan olur. XX əsrin əvvəllərində 
İrəvan teatrının formalaşdırılmasında Yunis 
Nuri, Sidqi Ruhulla, Mirzə Mustafa Rəcəbov, 
Kərim Əhmədov, Mirabbas Mirbağırzadə, 
Cəfər Əhmədov, Əkbər Rzayev və digərləri 
böyük rol oynayıblar.

Azərbaycanlı  teatrşünas İnqilab Kərimovun 
sözlərinə görə, İrəvanda (hazırkı Yerevan) ilk 
tamaşa 1881-ci ilin sonlarında  səhnələşdiri-
lib. Digər azərbaycanlı tədqiqatçılar İrəvanda 
Azərbaycan teatrının 1882-ci ildə yaradıldığı-
nı bildirirlər.

“Erməni dilini bilən tədqiqatçı İ.Məmmədov 
“Psaq” (“Çələng”) erməni qəzetinin 1882-ci il 
10 aprel tarixli nömrəsində yer almış “Fars te-
atrı” yazısına istinad edir. Məqalədə deyilir: “2 
aprel 1882-ci ildə İrəvanın Müqəddəs Qaya-
ne gimnaziyasının salonunda irəvanlı kasıb 
müsəlman tələbələrə dəstək məqsədilə tatar 
dilində “Acgözlük düşmənçilik yaradır “ pyesi 
ikinci dəfə səhnələşdirilib. Məmmədov tama-
şanın ilk dəfə nə zaman nümayiş olunduğunu 
göstərmir. Odur ki, məntiqlə İnqilab Kərimo-

vun ilk tamaşanın 1881-ci ildə səhnələşdiril-
diyi haqda fikirlərinin doğru olduğunu düşün-
mək mümkündür”, - deyə E. Vahabova bildirir. 

25 mart 1913-cü ildə Molla Nəsrəddinçi, şair 
və publisist Əli Məhsun Rəhimzadə və Əsgər 
Axundov rəsmi dairələrdən İrəvanda “İslam 
dram dəstəsi”nin fəaliyyətə başlaması üçün 
icazə alırlar. Bu dəstə özündə gənc aktyor-
ları birləşdirirdi. Qısa zamanda onun aktyor-
ları Canpoladovun teatr binasında bir neçə 
tamaşa nümayiş etdirir - “Kimdir müqəssir?”, 
“Ac həriflər”, “Pul hərisi”, “İbrahim bəy və ya 
despotizmin qurbanı”, “Aldanmışlar”..

TİFLİSDƏ  TEATR

1873-cü ildə Tiflisdə yaradılmış Azərbaycan 
Dram Teatrının banisi Abdulla Xəlilov olub. Bu 
teatr Borçalı azərbaycanlılarının mədəni hə-
yatında böyük rol oynayıb. Teatrda Azərbay-
can klassiklərinin, xarici və rus yazıçılarının 
əsərləri səhnələşdirilib. Teatrın səhnəsində 
Azərbaycanın tanınmış aktyorları - Haqver-
diyev, Hüseyn Ərəblinski, S.Ruhulla, Ülvi 
Rəcəb, İ.İsfahanlı, A.Yüzbaşıyev, A.Vəli, R. 
Əfqanlı, M.Sənani, M.Mərdanov və digərləri 
çıxış ediblər.

Tiflisdə Azərbaycan teatrı ağır şəraitdə fəa-

liyyət göstərib - uzun illər onun öz  binası 
olmayıb. Maliyyələşmənin zəif olması teatr 
sənətinin peşəkar inkişafına öz təsirini göstə-
rib. Lakin buna rəğmən, teatrın azərbaycanlı 
truppası öz missiyasının öhdəsindən şərəflə 
gəlib, xalqın mədəniyyətinin təbliği ilə məşğul 
olaraq Azərbaycanın, Gürcüstanın, İranın və 
Mərkəzi Asiyanın bir sıra şəhərlərində teatrın 
inkişafına təkan veriblər.

NAXÇIVAN, DƏRBƏND VƏ GƏNCƏ TE-
ATRLARI

«Naxçıvanda da bu və ya digər dərəcədə 
normal teatr həyatı Qori seminariyasının 
məzunlarının vasitəsilə başlayıb. 1882-1883-
cü illərdə orada tanınmış yazıçı və publisist 
Eynalıbəy Sultanov «Ziyalılar cəmiyyəti»nin 
əsasını qoyub. O, özündə, ilk növbədə, müəl-
limləri və tələbələri birləşdirib. 1883-cü ilin 
mayında naxçıvanlı ziyalı Hacı Nəcəf Zeyna-
lovun evində cəmiyyətin üzvləri Mirzə Fətəli 
Axundovun «Misyö Jordan və dərviş Məstəli 
şah» əsərini səhnələşdiriblər. 1883-cü ildə isə 
Naxçıvanda onlar «Müsəlman şiə incəsənəti 
və dram cəmiyyəti»ni yaradıblar. Bu cəmiy-
yətin formalaşmasında görkəmli ədəbiyyat və 
incəsənət xadimləri də iştirak ediblər», - deyə 
E. Vahabova bildirir.

Dərbəndə gəlincə, 1880-ci ilin ortalarında 
orada həvəskarlardan ibarət Azərbaycan-türk 
dram dərnəyi yaradılıb. Dərnəyin yaradıl-
masının təşəbbüskarı yenə də Azərbaycan 
ziyalıları olub - müəllimlər və yuxarı sinif şa-
girdləri, həmçinin musiqiçilər və müğənnilər. 
Dərnəyin Nizamnaməsi 1904-cü il sentyabrın 
22-də təsdiqlənib. Yeni teatrda teatr təhsili 

olmayan şəxslər çalışıb. Onlar, sadəcə, bu 
sənətə qəlbən bağlı olan insanlar idilər.

Nəhayət, 1906-cı ildə ziyalı Ələsgər bəy 
Xasməmmədovun rəhbərliyilə Yelizavetpol-
da (Gəncə) «Yelizavetpol müsəlman dram 
cəmiyyəti» fəaliyyətə başlayıb. Cəmiyyətin 
teatr truppası (38 nəfər) Nəriman Nərimano-
vun, Namiq Kamalın, Rəşid Əfəndiyevin və 
digərlərinin əsərlərini səhnələşdirirdilər. Yeli-
zavetpol real gimnaziyasının türk dili müəllimi 
Mirzə Məhəmməd Axundzadənin təşəbbüsü 
ilə şəhərdə özfəaliyyət dram dərnəyi də ya-
radılmışdı. Mirzə Məhəmməd onun işində qu-
ruluşçu və aktyor kimi iştirak edirdi. O, həm 
teatrın repertuarının müxtəlifliyinin qayğısına 
qalır, həm də pyeslər yazırdı. Ən aktual, in-
sanları narahat edən mövzularda səhnə əsər-
ləri məhz onun qələmindən çıxmışdı.

1913-cü ildə Yelizavetpolda «Aktyorlar cə-
miyyəti» də yaradılır. Onun təsisçisi həkim, 
ictimai xadim Xudadat Ağa oğlu Rafiqbəyov 
idi. Cəmiyyət tamaşaların təşkili, teatr truppa-
larının yaradılması ilə məşğul olur, həmçinin 
aktyorlarına maddi dəstək verirdi. Sonradan 
Xudadat Rafiqbəyov ADR-in səhiyyə və sosi-
al təminat naziri postunu tutub. «Avropa tipli 
Azərbaycan teatrının mənbəyində, bax, bu 
cür insanlar durub», - deyə  E. Vahabova bil-
dirir.

Teatr sənətinə ciddi maraq yaratmağa nail 
olmuş Azərbaycan Dram Teatrı Azərbaycan 
Opera Teatrının formalaşdırılması üçün də 
əsasa çevrilib. Lakin, bu, başqa söhbətin 
mövzusudur.

MÜSƏLMAN ŞƏRQİNDƏ
İLK TEATRLAR ƏVVƏLİ 2-Cİ SƏHİFƏDƏ
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on zamanlar paradoksal hal müşahi-
də edilməkdədir. Bəzi mücərrəd müa-
sirlik xəstəliyinə tutulmuş soydaşları-
mız tərəfindən Gürcüstandakı 100 illik 

ömürləri olan milli məktəblərin gürcü mək-
təblərinə çevrilməsi çağırışları eşidilir. 

Bu azmış kimi, bununla bağlı Gürcüstan rəs-
milərinə rəsmi müraciət edənlər də tapılır. 
Bəzi dostlarımız isə təkidlə gürcü dilini öy-
rənmənin tək yolunu milli məktəblərin gür-
cüləşdirilməsində görürlər. Bu mövzuya bir 
daha qayıtmağı vacib hesab etdim. Bu yazı-
nı həm öz şəxsi fikrim, həm də, “Borçalı” Cə-
miyyətinin mövqeyi kimi qəbul edə bilərsiniz. 

Hər bir millətin ən böyük sərvəti onun ana 
dilidir. Başqa dilləri bilmək daha çox millətlər, 
mədəniyyətlərlə əlavə ünsiyyətdə olmaq, öy-
rənmək, dərk etmək imkanları qazandırır və 
çox vacibdir.  Amma ana dili müqəddəsdir, 
ruhanidir, milli kimliyin və bütövlüyün, şəx-
siyyət kimi formalaşmanın  təməlidir. 

Beynəlxalq səviyyədə hətta ana dilinə-milli 
dilin qorunması və inkişafı vacib hesab olu-
nur. Bunun üçün milli dillərə ehtiram əlaməti 
olaraq 21 fevral tarixi təqvimə Beynəlxalq 
Ana dili günü kimi daxil olmuşdur. Dünya 
xalqları hər zaman müqəddəs dəyər olan 
milli dillərinin saxlanılması, qorunması və 
inkişafı haqqında düşünmüş və mübarizə 
aparmışlar. Yaşadığımız sovetlər birliyində 
yazışmaların, iclasların, ünsiyyət dilinin rus 
dilində olmasının verdiyi fəsadlar bu gün də 
hiss olunmaqdadır. Sovetlər birliyinin dağıl-
masına baxmayaraq gözəl, poetik Azərbay-
can türkcəsində yaranmış deformasiyalar-
dan, dialektimizdə, gündəlik ünsiyyətimizdə 
dilimizin gözəlliyini pozan rusdan qalma alaq 
otlarından təmizlənə bilmirik. Bu gün  yazılı 
və şifahi nitqdə çətinliyi olanlar bəraət üçün 
özlərini rus dilli və ya rus dilində təhsil alma-
ları ilə sığortalamağa çalışırlar.Yad dil və yad 
aura şübhəsiz ki, məişətimizə, xarakterimizə 
təsirsiz qalmamışdır.  Bu gün də bəzilərimi-
zin nicatımızı qanımıza susamış Kremldə 
axtarması  da bununla bağlıdır. Dost və düş-
mənin ayırd olunmasında zorlanırıq.  

Və yaxud da Güney Azərbaycan timsalın-
da milli məktəbləri olmayan, farslaşdırılmış 
Azərbaycan türklərinin dialektinə, ünsiyyət 
və yazı dilinə fikir versək, milli dilin, onun qo-
ruyan milli məktəblərin nə qədər vacib oldu-
ğunun fərqində ola bilərik. Bu gün  İranda 35 
milyon azərbaycan türkü milli məktəblərin-
dən məhrum olaraq, hansı üstünlüklər əldə 
edə bilib? Danışıq və yazı dilində deformasi-
yalar faciəvi dərəcədədir. Sovetlər dönəmin-
dən sonra Şimali Azərbaycanda ədəbi dilin 
varlığı və diaqlekt zənginliyini milli məktəblə-
rin varlığında aramaq gərəkir. Bu gün Güney 

Azərbaycan insanının milli məktəblər açmaq 
davası apardığı halda, qonşu Gürcüstanda 
milli məktəblərin bağladılması təşəbbüsləri-
nin nə qədər absurd olduğunu görə bilərik. 

Və yaxud Muxranda, Msxeta, Kaspi bölgə-
sində təhsilin tam gürcücə olduğu yerlərdə 
azərbaycan dialektinin hansı eybəcər günə 
düşdüyünü görmək lazımdır.  Gürcü dilində 
təhsil almış və o aurada yaşayan insanlar 
gürcücə ünsiyyətdən başqa nəsə böyük üs-
tünlüklər qazana bilməyiblər. Hətta dilin de-
formasiyası o dərəcədə güclüdür ki, 25 ilə 
qədər Azərbaycanla sıx əlaqədə olan, gürcü 
təhsilli insanlarımız öz fikirlərini azərbaycan 
dilində ifadə etməkdə kifayət qədər zorlanır-
lar. 

Çox nümunələr gətirmək olar. Ən bariz nü-
munələrdən biri Gürcüstanın özüdür. Dünya-
da cəmi 5 milyonun oxuya biləcəyi əlifbası 
var. Dünyaya inteqrasiya olunmaq, dünyanı 
başa düşmək üçün latın qrafikasına niyə 
keçmədilər?  Ona görə ki, o onlarındır, doğ-
madır, milli dəyərdir, haqlı olaraq gürcü əlif-
basının, gürcü dilinin toxunulmazlığını təmin 
edirlər, öz əski əlifbalarını qürur duya- duya, 
sevə-sevə mühafizə edirlər. Azərbaycan ki-
rildən  latına qrafikasına keçəndə bizimkilər 
az qala üsyan etmək istəyirdilər. Düşünürəm 
ki, Gürcülərin düşüncəsi belədir – biz  gür-
cülər bir-birimizi anlayaq, oxuyaq, öyrənək- 
bu təməl üçün yetərlidir. Bu millətə bərəkal-
lah düşür. Bu, bəzilərinin təhrif etdiyi kimi nə 
şovinizm, nə də inkarçı milliyətçilik deyil. Bu 
genetik yaddaşa, ululara, tarixə və nəhayət 
milli dəyərlərə böyük ehtiramdır. Bəşəri ol-
maq, Allahı tanımaq, sevmək də özünüdərk-
dən keçir. Gürcü bunun klassik nümunəsidir. 
Eşq olsun gürcü millətinə!.

Paradoksal hal ondan ibarətdir ki, Gürcüstan 
həm də dünyanı öyrənir, ingilis, rus, fransız, 
alman dilini öyrənir. Bəlkə də hər bir gürcü 
ingilis dilini bilir. Bunun üçün milli gürcü dilli 
məktəblərin bağlaması kimi sərsəm fikir heş 
kəsin ağlına beyə gəlmədi. Çünki hədəfləri 
bəlli olan, dəyərləri mütləq olan, strateji plan-
lı millətdir. Təsadüfi deyil ki, bu gün Gürcüs-
tan bölgədə, bütövlükdə postsovet məkanın-
da demokratiya örnəyidir. Dünyaya səpələn-
miş gürcülərə sahib çıxır. Onlara gürcü dilini 
öyrədir. Bu yaxınlarda Türkiyə Cumhuriyyə-
tində gürcülərin kompakt yaşadığı bölgələr-
də gürcü məktəblərinin açılmasına və gürcü 
dilinin tədrisinə nail oldular və onlar kimi mən 
də sevinənlər arasında oldum. Gürcüstanın 
Azərbaycandakı gürcülərə ayırdığı diqqət, 
gürcü məktəblərinin, milli mədəniyyətin in-
kişafı istiqamətində səylərini yalnız alqış-
layıram. Bir millət dilinə, mədəniyyətinə, 
dəyərlərinə sahib olursa, onu qoruyursa, uca 
millətdir. Yoxsa…palanı döyəcləməyin adı 

yoxdur. 

Gürcüstanda milli məktəblərin yaranma tarixi 
120 ildən o tərəfə keçmir. Ondan əvvəl ruha-
ni məktəblər, mirzələr, fərdi öyrətmənlər və 
mollalarla uşaqlarımıza təhsil vermişik. Eyni 
zamanda, gürcülərlə inteqrasiya problemi-
miz olmayıb. O dövrün Borçalı insanı Gür-
cüstanda layiqli  şəxsiyyətləri ilə millətimizi 
təmsil etmiş, bu dövlətin, onun mədəniyyəti-
nin, ortaq dəyərlərinin formalaşmasında mü-
hüm rol oynamışlar. 

Sovetlər birliyində ortaq ünsiyyət dili rus dili 
idisə, indi  tələbata uyğun azad dil seçimi im-
kanları artmışdır. Hər kəs istədiyi dildə təh-
sil almaq azadlığına malikdir. Kimsə gürcü 
məktəbində və ya başqa dildə  təhsil almaq 
istəyirsə, bu onun seçimidir. Buna ehtiramlı 
olmaq hər kəsin borcudur. Daha ideal yollar 
olduğu halda hədəfin borçalı türklərinin milli 
məktəblərinin seçilməsi anlaşılan deyil. Bu 
dezinteqrasiya cəhdindən başqa bir şey de-
yildir. Bu bölgədə daim gərginlik ocağı yarat-
maq istəyən dairələrin maraqlarına hesabla-
nan məkrə daha çox oxşayır. Unudulmama-
lıdır ki,  bölgədə gürcü və türk dilləri avtoritet 
dillərə çevrilib. Bu dönəmdə ortaq ünsiyyət 
dili və ya hər iki dilin qarşılıqlı öyrədilmə 
metodologiyasında yeniliklər üzərində dü-
şünülməlidir. Gürcüstan bu sahədə bir sıra 
mühüm addımlar atdı. Belə ki, Gürcüstan ali 
məktəblərində 2000 nəfərə yaxın soydaşı-
mız müxtəlif universitetlərdə təhsil alır. Apa-
rılan islahatlar bəhrəsini verdi.  Sübut olundu 
ki, əgər istək olarsa, daha gözəl yollar seç-
mək imkanları mövcuddur.  Bu cəsarətli ad-
dım göstərdi ki, gürcü dilini öyrənmənin və 
ya öyrətmənin yolu, yalnız milli azərbaycan 
məktəblərini bağlamaqdan və ya gürcüləş-
dirməkdən keçmir. Sadəcə, Azərbaycan və 
Gürcüstan siyasi iradə nümayiş etdirməli, 
millətlərin, dillərin, dinlərin, mədəniyyətlərin 
birgəyaşayışının ən optimal variantını tap-
malıdırlar. 

Bu problem həm də Azərbaycanda yaşayan 
gürcülərə də aiddir. Azərbaycanda yaşayan 
gürcülər varlığımızın bir parası olmaqla, on-
ların öz dillərində təhsil almalarına, öz kül-
türlərini inkişaf etdirmələrinə, Azərbaycan 
cəmiyyətində imkanları səviyyəsində təm-
sil olunmalarına imkan yaratmaq, həm də, 
Azərbaycan dövlətinin borcudur. 

Cürcüstandakı soydaşlarımızın layiq mövqe 
tutmalarının təməlində Gürcüstanın mütləq 
unitarlığı içərisində vətəndaş hüquqlarının 
təminindən ibarətdir. Bunun üçün toplumu 
öz kökündən ayrılmış kütləyə çevirəcək milli 
məktəblərin gürcüləşdirilməsi iddaları bir-
dəfəlik gündəmdən çıxmalıdır. Gürcüstan si-
yasi elitası və bütövlükdə cəmiyyət bu toplu-

ma dəyər kimi baxmalı, onun təməlli toplum 
olaraq inkişafına çalışmalı, o cümlədən gür-
cü dilinin öyrədilməsi istiqamətində padikal 
addımlar atmalıdır. 

Bir zamanlar irəli sürdüyümüz bir təklifimizi 
yenidən yada salmağı zəruri hesab edirəm. 
Ən yaxın zamanlarda Azərbaycanın inversti-
siyası və Beynəlxalq donor təşkilatların ma-
liyyə dəstəyi ilə Rustavidə elmi bazalı “Azər-
baycan-Gürcüstan  Dövlət Universitetinin” 
inşası və istifadəyə verilməsi unikal hadisə 
olar. 

Bu universitetdə tədris gürcü və azərbay-
can dillərində aparılmalı, regional və bey-
nəlxalq ünsiyyət vasitəsi olan rus və ingilis 
dili də yüksək səviyyədə tədris olunmalıdır. 
Universitetdə Azərbaycan türkləri üçün əsas 
imtahanlardan biri gürcü dili, gürcülər üçün 
isə azərbaycan türkcəsi olmalıdır. Bu ideya 
gerçəkləşərsə, milli məktəblər qürur yeri ola-
raq qalmaqla, qarşılıqlı inteqrasiyaya fayda 
verəcək möhtəşəm  novatorluğa imza ata 
bilərik. Çox istərdim ki, bu təşəbbüsün ilk 
dəstəkləyicisi Azərbaycan tərəfi olsun. 

Son olaraq milli məktəblərin bağlanma-
sı təşəbbüskarlarını diqqətli olmağa, milli 
dəyərləri bəşəri dəyərlərlə uzlaşdırma im-
kanlarının ən optimal yolunu tapmağa dəvət 
edirəm. Hər bir insanın çox böyük potensialı 
var. Nəyəsə nail olmaq istəyiriksə, işləməli, 
daha çox oxumalı, öyrənməliyik. Pessimist 
olmamaq, elmin dalınca getmək gərəkir. 
Gürcü millətinin psixologiyasına bələd olan 
birisi kimi onu deyə bilərəm ki, milli dəyər-
lərə sayğısız olan kimsəni gürcü milləti sevə 
bilməz. Gəlin özümüzü, məllətimizi, dəyərlə-
rimizi sevə-sevə bəşəri dəyərləri dərk edək 
və sahiblənək.

 “Borçalı” Cəmiyyətinin
 sədri Zəlimxan Məmmədli

GÜRCÜSTANDA MİLLİ MƏKTƏBLƏR - ONA TOXUNMAQ OLMAZ

ürcü emiqrantları başqa ölkənin 
vətəndaşlığı qəbul edildiyi halda 
avtomatik olaraq Gürcüstan vətən-
daşlığının alınması haqqında qanun 

normasının ləğv edilməsini tələb edirlər. 
Gürcü emigrantlarının tələbinə baxmayaraq, 
işləyən normaya yenidən baxmaq planlaşdı-
rılmır. Gürcüstanda işləyən qanunvericiliklə 
xarici vətəndaşlara Gürcüstan prezidenti 
xüsusi hallarda, xüsusilə Gürcüstan qarşı-
sında xüsusi xidməti müqavilində Gürcüstan 
vətəndaşlığı verə bilər.

“Gürcüstanın yolu” siyasi partiyasının lide-
ri Salome Zurabişvili: “Diaspor xaricdə öz 
ölkəsinin səfirini təmsil edir və buna görə 
ona xüsusi dövlət diqqəti və qayğısı gərək-
dir. Başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul 
etməsinə baxmayaraq, şəxsin Gürcüstan 
vətəndaşlığını saxlamalıdır”.

250 emiqrantın imzaladığı təklifi Salome Zu-
rabişvili hələ bildir təqdim etmişdir. Diaspor 
məsələləri üzrə Dövlət Naziri Qela Dumba-

dze for.ge ilə söhbəti zamanı bildirdi ki, im-
zalayan 250 nəfərdən yalnız 33-ü Gürcüstan 
vətəndaşlığının bərpa edilməsi üçün Gür-
cüstan hakimiyyətinə müraciət edib. Onların 
Gürcüstan vətəndaşlığı bərpa edilib.

“Son illər ərzində 16 800 nəfər Gürcüs-
tan vətəndaşlığının bərpa edilməsi barədə 
müraciət edib, onların 92%-nin Gürcüstan 
vətəndaşlığı problemsiz bərpa edilib. Xari-
ci vətəndaşlığı qəbul edən şəxs Gürcüstan 
vətəndaşlığını problemsiz bərpa etmək üçün 
müraciət edə bilər.

Belə edən üçdən biri vaxtında vətəndaşlı-
ğını bərpa etdi. Baş Nazirin tapşırığı ilə biz 
bu məsələni öyrəndik, yeni model hazırladıq 
ki, bu məsələ sadə və az vaxtda, az məb-
ləğ ödəməklə yoluna qoyulsun”,- Dumbadze 
bildirdi.

Dumbadze Zurabişvilinin təklifinə də mü-
nasibət bildirdi: “Dövlətin müəyyən qoruyu-
cu mexanizmi var. Xarici vətəndaşlıq qəbul 

edən şəxs xarici ölkənin xüsusi idarəsində 
işləyir, belə adamın Gürcüstan vətəndaşlığı-
nın alınıb- alınmaması məsələsi biraz delikat 
məsələdir. Xanım Salome hamının Gürcüs-
tan vətəndaşlığının saxlanması məsələsini 
qoyur”.

Məsələnin Konstitusiya Komissiyası tərəfin-
dən müzakirə edilməsi üçün , konstitussio-
nalist Avtandil Demetraşvilinin bildirdiyinə 
görə, 200 min imza lazımdır, bu da olduqca 
çətin olacaq.

“Konstitusyada dəyişiklik etmək olduqca çə-
tindir. Elə hal olur ki, vətəndaş başqa ölkənin 
vətəndaşlığını qəbul etməyə məcbur olur. 
Buna görə, məsələni Ədliyyə Nazirliyinin mü-
vafiq Departamenti müzakirə etməli və pre-
zidentə təklif verməlidir ki, şəxsin Gürcüstan 
vətəndaşlığı saxlansın. Bütün belə hallarda 
müzakirə olmalıdır, avtomatik vətəndaşlığı 
almağı məqsədəuyğun hesab etmirəm”,-for.
ge ilə müsahibədə Avto Demetraşvili bildirdi.

“Bu məsələnin siyasi cəhətdən ədalətli ol-
duğunu düşünmürəm”,-for.ge ilə söhbəti za-
manı konstitusionalist Vaxtanq Dzabiradze 
bildirdi.

“Bizim vətəndaşları başa düşürəm, ancaq 
qanunun normasını dəyişməyi nə siyasi, nə 
iqtisadi, nə də geo-siyasi nöqteyi-nəzərdən 
düzgün hesab etmirəm. İkili vətəndaşlığa yol 
versək, onda bunu qayda kimi etməliyik.

Əgər sənin ölkənin vətəndaşı başqa ölkənin 
vətəndaşı olur və sənin ölkənin vətənda-
şı olaraq qalırsa, hansı arqumentlə başqa 
ölkənin vətəndaşlığının Gürcüstan vətənda-
şı olmasına rədd cavabı verə bilərsən?

Əgər müzakirələr olsa da , inanmıram başqa 
ölkənin vətəndaşlığı ilə birlikdə Gürcüstan 
vətəndaşlığıda saxlansın. Bəzi istisnalar 
var və buna yalnız Prezidentin hüququ ça-
tır”,-Vaxtanq Dzabiradze for.ge-yə bildirdi.

Tamta Karçava.

VƏTƏNDAŞLIĞIN ƏLDƏN ALINMASI PROSESİNİN DAYANDIRILMASINI TƏLƏB EDİRLƏR.
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