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Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini 
bərpa etdikdən sonra öz ideloji yönü-
münü müəyyənləşdirərkən məhz Azər-

bycançılıq idologiyasını özünə milli idelogiya 
seçmişdir. Bu ideologiyanın əsrin əvvələrin-
də dövləti ideologiya kimi seçilməsi hazırki 
dövrdə isə yenidən bu idelogiyaya qaydış 
bütün hallarda uğurlu sayılmalıdır. Türkçü-
lük, müasirlik, islam dəyərləri özündə ehtiva 
edən klassik Azərbyacançılıq idelogiyasının 
tətbiq edilməsi Azərbaycandan kənarda ya-
şayan azərbyacanlıların məhz bir etnik-mə-
dəni aurada birləşdirilməsini zəruri edir. Bu 
mənada Azərbaycanlıların daha çox toplum 
halında yaşadığı Gürcüstan ərazisi daimi mil-
li özünəməxsusluğun qorunması və dağıdıl-
ması dilenması qarşısındadır. 
Etnik mədəni müstəqillik milli özünəməxsus-
luğun başlıca amilidir. Tarixçi, etnoqraf Lev 
Qumiliyovun yanaşmasına görə etnosun 
əsas atributu dil ünsürü olması nəzəriyəsi 
bütün hallarda özünü doğruldur.Dil mədəniy-
yətin bütün çalarlarını özündə ehtiva edən və 
milli mənsubiyyətin bir nömrəli atributudur. 
Öz dilində danışmadan məhz həmin millətə 
mənsub olduğunu iddia etmək inandırıcı de-

yil. Mədəniyyət mütəxəsislərinin yekdil fikrinə 
görə kim hansı dildə dünyaya göz açırsa 
ömür boyu həmin dilin mədəni aurasında və 
təsirində olur.Sonradan müxtəlif dilləri öy-
rənsə də həmin fərdi əksəriyyət hallarda öz 
milli köklərinə və mədəniyyətinə bağlılığın-
dan imtina etmir. 
Lakin son dönəmdə Gurcüstanda müxtəlif 
instutlar tərəfindən ilə yetşdirilməkdə olan bir 
sürü manqurtlaşdırılmış azərbaycan gənc-
liyi artıq bu sahədə həyacan təbili çalmağa 
əsas verir. Manqurtlaşdırılmış gənclik məhz 
öz dilində imtina olunmağa sövq edilir. Bu 
isə həmin projenin böyük ustalıqla haqırlan-
dığına işarə verir. Dnyanın böyük bir coğ-
rafiyasını istisnasız olaraq əhatə dairəsinə 
alan BMT-nin və digər beynəlxalq institut-
ların onlarla konvensiyaları məhz mədəni 
müxtəlifliyi özündə ehtiva etməklə həmçinin 
mədəni müxtəlifliyin qorunmasını dövlətlərin 
üzərinə öhdəlik olaraq qoyur. Mədəni müxtə-
lifliyi yaşatmağın ən bariz yolu isə milli dil 
məsələsidir. Məhz milli dildən imtina halına 
gətirilmiş gənclik tam manqurtlaşmağa doğ-
ru getdiyinin əksini heç kim iddia ede bilməz. 
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən bir qrup sayt-

larda Azərbaycan gəncliyi öz dilində təhsil 
almaq istəməməsi haqqında müraciətlərin 
tirjlanması Gürcü dövlətinin assimiliyasiya 
maraqları ilə tammailə çulğalaşır. Mədəni 
müxtəlifliyi qorumaqla bağlı dövlətin götürdü-
yü öhdəliklər isə artıq kölgədə qalır. Manqurt-
laşmış öz milli kimliyindən dinindən dilindən 
soy-kökündən imtina edən sürü halında ye-
tişdirilmiş Azərbaycan gəncliyi bu sahədə 
aktiv fəaliyyət göztərir. Öz millətinə xor bax-
maqla türk kimliyindən imtina edir.Milli nata-
mamalıq kompleksinin formalaşdırılması ilə 
bağlı aparılmış bir neçə əsrlik davamlı iş artı 
“bəhrəsini” verir. Hazırki manqurt nəsil isə in-
formasiya texnologiyaları ilə silahlanmış bir 
gənclikdir. Onlar saytlar təsis edir, media qur-
luşları yaradır, youtubedə yazılar yerləşdirir 
və üstəgəldə manqurtlaşmaq təbliğatı aparır. 
Həyacan təbili çalmaq vaxtı çoxdan keçib. 
Biz ən azı bu prosesi durdurmalıyıq. Öz mil-
li kimliyindən dinindən-dilində imtina edən 
manqurtlaşdırma siyasətinin qarşısını almaq 
məqsədi ilə milli özünüdərk prosesini sürət-
ləndirməliyik.
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BALIQ “XEYİRXAH DAYI”YA İNANDI 
Bu gün mental dəyərlərin və anlayışların də-
yişməsi nəticəsində yaranan sosial qarışıqlı-
ğın ilk işarətlərini görürük. Uzunmüddətli və 
güclü “əmək” sərf edərək cəmiyyətimizi bu 
hala gətirib saldılar. 

Bu mənfi və zəhərli damlalar cəmiyyətə bir-
dəfəyə axmayıb, ona görə də biz bu zəhər-
lənmənin izlərini uzun müddətə görə bildik, 
dərhal özünü bildirmədi.

Biz son 20 il ərzində gördük ki, istər yüksək 
ranqlı, istər aşağı, istərsə də qanunvericilik 
orqanlarında olan məmurlar mütəmadi ola-
raq gəlirlər  və gedirlər. Nəticə etibarı ilə isə 
heç nə dəyişməyib.

Diqqətlə nəzər salsaq görərik ki, “gedən” 
məmurlar özlərindən sonra yalnız mənfi rəy, 
xəyal qırıqlığı, şeytani nihilizm, öz köklərinə, 
dəyərlərinə, mədəniyyətlərinə və cəmiyyətə 
hörmətsizlik buraxırlar. 

Bütün bunlar hər zaman cəmiyyətin forma-
laşdığı tarixi köklərin zədələnməsinə diqqət 
çəkir. Çünki köklərinə hörmət edən məmur 
öz vəzifə borclarını yerinə yetirməkdə bu qə-
dər aciz olmaz.

Biz baş verənləri səssiz və eyhamsız izlə-
yirik. Onların imzaları ən rəzil fəaliyyətlərin 
altından çıxır: Onlar doğma kəndlərin doğ-
ma adlarını dəyişdirdi. Biz, hamımız  onların 
adlarını da, soyadlarını da bilirik. İndi  onlar 
regionların “fəxri ağsaqqalı” statusunu daşı-
yırlar.

Buna necə dözmək olar, bunlara necə salam 

vermək olar, bunların xeyirinə, şərinə necə 
yarımaq olar?!

Biz bu gün anlayırıq ki, məmurlarımızın “in-
teqrasiya” adı altında oynadıqları oyunlarda 
inteqrasiyanın izi də yoxdur. Həmçinin, uni-
versitetlərə daxil olanların sayının da inteq-
rasiyaya heç bir dəxli yoxdur.

Əgər doğrudan da, deyildiyi kimi dünyada in-
teqrasiya anlayışı varsa, o özündə tamamilə 
başqa komponentləri daşıyır və bu kompo-
nentlər gözlə görünən nəsnələr deyil. Mə-
murlar konstitusiyanın tələb etdiklərini hə-
yata keçirməkdə və qanunların möhkəmlən-
məsində, digər xalqlara qarşılıqlı hörmətin 
formalaşması üçün lazımı  bir addım atmır.

Yalnız “tolerantlıq” sahəsində “iş” aparı-
lır. Buna isə “tolerantlıq” yox, “dözümlülük” 
demək lazımdır. Mədəniyyətlərarası müna-
sibətlər yox səviyyəsindədir, tərəflər bir-bir-
lərinin mədəniyyətlərini və tarixlərini oxuyub 
öyrənmir. Ortada olan isə yalnız dözümlülük 
və səbrlilikdir: 

Məmur: “Bəli, biz sənin “tarixinə” və icmana 
dözürük “hörmət” edirik, sən də bizə hörmət 
etməlisən və “inteqrasiyaassimiliyasiya ol-
malısan”.

Hər iki tərəf düşünür ki, digər xalq və ya icma 
ona mane olmasa, bu şəraitdə onun dili və 
mədəniyyəti inkişaf edə bilər. 

Təəssüf ki, inteqrasiya səhv istiqamətdə get-
diyi üçün biz, tərəflərin əslində bir-birinə olan  
əsli münasibətindən xəbərsizik.

Bu gün inteqrasiya kəlməsi nədənsə assimil-
yasiya kəlməsini xatırladır, həqiqi assimilya-
siya inteqrasiya pərdəsi altında qapadılır.

Bu gün nə baş verir?

Bu gün baş verənlər mənə kiçik balıq və 
onun qamışlı gölməçəsi haqqında “pritçanı” 
xatırladır.

Kiçik balıq qamışlarla əhatə olunmuş çayda 
yaşayır. O, qayğısız və ətrafdan xəbərsizdir. 
Günlərin birində “xeyirxah dayı” ona səslə-
nir: “Qamışlı və yosunlu çay sənin nəyinə 
gərəkdir axı? Gəl, mən sənə sahildə qızıl 
saray  verim.” 

Balıq axmaqlıq edir və razılaşır. Sahilə çıxır. 
Qızıl  saray girən kimi ölür.

Nə baş verdi?

Balıq “xeyirxah dayı”ya inandı. Dayının da 
dediyi kimi “iylənmiş gölməçə”dən çıxdı. O, 
inanırdı ki, layiq olduğu kimi yaxşı yaşaya-
caq. Qızıl sarayda daha xoşbəxt olacaq. Bu 
istəkləri onu ölümə sürüklədi. Heç kim onu 
sahilə çıxmağa məcbur etməmişdi. Balıq 
özü qızıl saray seçmişdi. Ölümündə də elə 
özü günahkardır. 

Bu gün elə proseslər baş verir ki,( başqa hə-
yat tərzi, başqa cür olmağa, başqa xalqlar 
kimi olmağa) bu proseslər Gürcüstandakı 
azərbaycanlıların assimilyasiyasına aparır. 
Sanki, azərbaycanlılar bu torpaqlar üzərin-
də eyni haqlara sahib deyillər. Baş verənlər 
xalqın immiqrasiyasına və bu etnosun məhv 
olmasına aparıb çıxarır.

Belə aydın olur ki, məmurlarımız balığın na-
ğılından nümunə götürüb qızıl saray sözü 
verirlər.

Görünən odur ki, vaxtında cəmiyyət özü 
dəyərlərinin arxasına dəmir lövhələr düz-
məsə, ortaya amorf xalq çıxacaq.

Bu mənada bizə millətçilər lazımdır. Mən 
millətçilər deyəndə radikalları nəzərdə tut-
muram. Əsl millətçi odur ki, öz köklərini qo-
ruyur, onun müxtəlif güclər altında parçalan-
masının qarşısını hər vəchlə alır, ənənələ-
rini qurumağa imkan vermir. Məhz bu cür 
millətçilər qrupunun balanslı iştirakı bizə nə 
“dövlət inteqrasiyası”nda, nə də qloballaşma 
prosesində həll olmağa imkan verər. 

“İnteqrasiya” və qloballaşma prosesi birinci 
növbədə milli simvolların sıradan çıxmasına 
və keçmişdən qopmasına səbəb olur.

Bu gün hər bir aktiv vətəndaşın borcudur ki, 
regionda, həmçinin bütün ölkədə öz dəyərlə-
rinin qorunması üçün davamlı, yenə də da-
vamlı olaraq iş aparsın.

Bu addıma həmçinin ona görə tələbat duyu-
lur ki, bu proseslərin fonunda dəyərlərin sax-
lanılması üçün münbit şərait və harmoniya 
yaranır. Reginda sosial-siyasi hər bir aktivlik 
icmanın möhkəmlənməsinin xeyrinədir.

Hətta seçkilər belə, cəmiyyətin cəmiyyət kimi 
qalmasına, fəaliyyətinə öz növbəsində şərait 
formalaşdırır.

Elbrus Məmmədov

İstədikləri şəxslər haqqında istədiklərini da-
nışırlar və bütün bunlar cəzasız qalır. Özü 
də danışılanların əksəriyyəti tamamilə yalan, 
dürüstlükdən əsər-əlamət belə yoxdur. 

... Kimsə toyuq oğurlayır, kiminsə toyuğu-
nu oğurlayıblar, əsas olan xəbəri internetdə 
yaymaqdır. Döyülməsi və ya onun döyməsi 
önəmli deyil, əsas olan xəbəri havaya, in-
ternet atmosferinə buraxmaqdır və o, orada 
öz-özünə bişir və ətrafını yarı düz və açıq 
yalandan ibarət örtüklə bağlayır. 

Düzdür, bəzən emosiyalar öz dininə qarşı 
yalan və açıq təxribata dözmür və insanı 
özündən çıxarır.

Məscidə qarşı yalan və təhrikçilik, öz dininə 
qarşı səslənən təhqirlərə susmaq olmur. 
İmam Əli (ə) Məscidinə yalan və həyasızca-
sına “terrorçu” yazıb və Hollivud janrlarında 
olduğu kimi və sonradan  özlərini “incidilmiş” 
kimi göstərirlər. 

Təxribatçı  yazılarda “terrorçu” sözünün  
İmam Əli (ə) Məscidinin yanında yazılması 
Gürcüstanda yaşayan minlərlə müsəlmana 
qarşı iyrənc və təxribat xarakterli yalandır. 

Provakasiya  faktiki olaraq, dövlət struktur-
ları tərəfindən gözlənilən reaksiyaya hesab-
lanmışdı. Bu iyrənc həcv müsəlman icması 
ətrafında təzyiqlərin artırılmasına hesabla-
nıb. Bu yalan məqalə isə bunun üçün əsas 
ola bilər. Nə yaxşı ki, dövlət orqanları bu təx-
ribata uymadı.

Bu söz birləşməsi faktiki olaraq Marneulidə 
müsəlman icmasının dayaq və sabitliyinin 
pozulmasına hesablanmışdı. Bu təxribata 
uymayan məscidin rəhbərliyini uzaqgörənlik 
və təmkinliyinə görə alqışlamaq lazımdır. La-
kin onlar bu iyrənc yalan yazarları  hüquqi  
məsuliyyətə cəlb etməyiblər. 

Müsəlmanları təxribata çəkmək barədə sifa-
rişlər gələcəkdə də olacaq. Əsas olan budur 
ki, Gürcüstanda bu cür təxribatlara uymaq 
yeri ola bilməz,  çünki  Gürcüstandakı müsəl-
man icması artıq oyaqdır. 

Təbii ki, bu provakasiya, İmam Əli (ə) məs-
cidi və terrorçu sözləri arasında bərabərlik 
işarəsi qoymağa cəsarət etmək ideyası bur-
nu fırtıqlı cızma liberastın ideyası deyil. Bu 
qeyri-ciddi insanı ustalıqla aldadıb və pis və-
ziyyətdə qoyublar.  

Biz bir şeyin başqa adla digərlərinə təqdim 
edildiyi dövrdə yaşayırıq. Yaradıcılıqdan 
uzaq olanı yaradıcı  kimi təqdim edilir, yazıçı 
olmayan şəxs yazıçı kimi təqdim olunur, şair 
olmayan şəxs şair kimi göstərilir, jurnalistika-
dan anlayışı olmayan şəxs isə jurnalist kimi 
təqdim olunur. 

Uydurmalar və  qondarmalar zamanı yeti-
şib.  Biz  görürük ki, bu şəxslərin yalanları, 
çirkinlikləri  və uydurmalarını poeziya və jur-
nalistika, publisistika səviyyəsinə qaldırmaq 
istəyirlər. 

...Bax onlar haqqında heyranlıqla danışma-
ğa başladılar. Axı onlar bu barədə yaza bilər-
lər!!! Lakin onlar özləri haqqında (öz xalqı) 
yazırlar. Çünki əmindirlər ki, özlərinkilər  on-
ları incitməyəcəklər. Təbii ki, onların başqa-
ları haqda (başqa millətlər haqda) yazmağa 
cəsarətləri çatmır. Çünki qorxurlar, çünki on-
lar artıq yoluxublar və onlara ikinci dərəcəli 
“sort” olması yeridilib, onlara  özünü alçaltma 
hissi yaxşı tanışdır və ona görə də onlar pal-
çığı özlərinkilərə  yaxırlar, digərlərinə isə güc 
və cəsarətləri çatmır.

Onlar,  Gürcüstanda pravoslavlardan sonra 
ən böyük icma olan müsəlmanlara çamur 
atmaqla “söz azadlığı  müdafiəçiləri” oldular. 
“Bizim sayımız çoxdur, ölkələr çoxdur, bura-
nı batırarıq, başqa yerə gedərik, orada otu-
rarıq”. “Bizim kimilərə” həmişə yer tapılacaq. 
Hər şey keçəcək”. Lakin bu dəfə keçmədi – 
keçməyəcək!

Bu gün müsəlman icmasının yanlış obrazı 
yaradılır və özü də çox aktiv şəkildə. Sanki 
dəri əvəz edən dermantin kimi dəri əvəzinə 
soxuşdurulur , lakin bu dəri deyil. Bəs əsli 
hanı? 

Bəs həqiqət hanı? 

Həqiqət, həqiqətlərin basillər kimi yarandığı 
yerdə yoxdur və onların yarandığı yerdə kif-
lənmiş yalanın qoxusu gəlir.

Çoxlarına məlumdur ki, mən Gürcüstanda 
müsəlman icması ilə  gördüyüm  işlər, hesa-
batlar müsəlman icmasında sabitlik və qarşı-
lıqlı anlaşmaya xidmət edib.   

Mən bu yanlışlığın necə buraxılması, harada 
səhv edilməsi barədə demişdim. Marnuelidə  
Həzrət Əli (ə) adına məscidin əsas məqsə-
di bizim cəmiyyət üçün Allaha ibadət edən,  
qanunlara riayət edən vətəndaşların yetişdi-
rilməsidir. 

Müsəlman icmasına qarşı bütün bu şayiələ-
ri biz qulaqardına vururuq. Bəlkə də bu elə 
“söz azadlığı”dır? Lakin hər şeyin həddi var, 
qanun var. 

Mən söz azadlığının nə olduğunu və onun 
dəyərini bilirəm. Bu söz azadlığını kimin gə-
tirdiyini və bu söz azadlığına necə nail olduq-
larını bilirik. Söz azadlığı inanclarına hörmət 
edən və etiqad edən minlərlə insanın heysiy-
yət və şərəfini alçaltmağa imkan vermir. Söz 
azadlığı heç kimə şayiə və açıq yalan yolu 
ilə gürcü cəmiyyətində müsəlman icması 
haqqında yanlış təsəvvür formalaşdırmağa 
və hökumətdə onlara qarşı təzyiq açarları 
işə salmağına təşviq etməyə əsas vermir. 

Mən qəti olaraq yalan, ikili standartlara qar-
şıyam. Mən buna qarşıyam. 

 Hamı  hər şeyi anlayır, həmi hər şeyi görür, 
lakin qələmlə heç nəyə toxunmaq istəmirlər. 
Niyə? 

Fikir edirlər: “Qoy kimsə başqası bizim əvə-
zimizdən etsin”  və hamı sakitləşir. 

Mən istəmirəm ki, sonra biz burda hər şeyi 
itirəndə, geridə qalan bir neçə şəxs yan-ya-
na dayanıb və bir-birinə desinlər ki, “hər şey 
yaxşı olacaq, hər şey keçəcək”. Lakin heç nə 
keçməyəcək.

Elbrus Məmmədov

MÜSƏLMAN İCMASINA QARŞI BÜTÜN BU ŞAYİƏLƏRİ BİZ QULAQARDINA VURURUQ
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APA-nın Gürcüstan bürosunun məluma-
tına görə, GMİ-nin rəhbəri Hacı Ramin 
İgidov konfransda bir il ərzində Gürcüs-
tan ərazisində 38 məscidin təmir olun-
duğu, 11 məsciddə abdəstxana tikildiyi, 
6 məscidə hasar çəkildiyi qeyd edib: 
“Hazırda Gürcüstanda 86-dan çox məs-
cid qeydiyyatdan keçib. Bu il ərzində 33 
dini kitab nəşr edilib. Müxtəlif mövzular-
da kitablar, o cümlədən 3 000 tirajla Qu-
ran Azərbaycan dilində nəşr olunub. 39 
məscid müxtəlif səs cihazları ilə təmin 
olunub. Bu dövrdə GMİ-nin internet te-
leviziyası fəaliyyət göstərib, bu günədək 
130 veriliş yayımlanıb”.

Ötən bir il ərzində Gürcüstan ərazisin-
dəki bütün məscidlər “SOCAR Georgia” 
tərəfindən təmənnasız təbii qazla təmin 
edilib. Eyni zamanda cəzaçəkmə müəs-
sisələrindəki müsəlmanlarla görüşlər 

keçirilib.

Qurban bayramında kasıb və kimsəsiz 
ailələrə, həmçinin Tiflisdə təbii fəlakət-
dən zərərçəkənlərə yardım olunub. 
Pankisi və Acarıstanda pulsuz tibbi xid-
mət və müayinə aparılıb. 16 nəfərə əlil 
arabası verilib.

Qeyd olunub ki, il ərzində Batumidə 
GMİ-nin fəaliyyəti üçün yeni ofis və 
mədrəsə binası istifadəyə verilib. GMİ-
nin nəzdində Xeyriyyə Fondu yaradılıb. 
3 elmi konfrans, 9 müxtəlif konfrans, 
sərgi, dindarlarla və dövlət rəsmiləri ilə 
görüşlər keçirilib.

GMİ «Gürcüstanda fəaliyyət göstərən 
dini təşkilatlar arasında qarşılıqlı anlaş-
ma və əməkdaşlıq haqqında Memaran-
dum» da imzalayıb.

Tədbirdə Gürcüstanın Dini Məsələlərlə 
iş üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaza 
Vaşakmadze da çıxış edib. O bildirib 
ki, GMİ Gürcüstandakı müsəlmanların 
müdafiəsi və dinin inkişafı üçün müsbət 
işlər həyata keçirir: “Dövlət GMİ-nin fəa-
liyyəti üçün 2002-ci ildə 2 mln 200 min 
lari, 2014-cü ildə 1 mln 100 min vəsa-
it ayırıb. Mən yalnız vəsaitdən deyil və 
məscidlərin qeydiyyatdan keçməsi üçün 
müsbət işləri də qeyd etmək istəyirəm. 
85 məscid GMİ-nin ixtiyarına verilib və 
bu yenə davam edəcək. Biz hələlik döv-
lətin balansında olan məscidləri təmir 
edirik, ikinci mərhələdə isə digər məs-
cidləri qeydiyyatdan keçirib onların bər-
pasına başlayacağıq».

Konfransda Fransada baş verən terroru 
pisləyən bəyanat da qəbul olunub.

Gürcüstanda Müsəlmanlar haqda ümumi məlumat

Müsəlmanların tərkibi Azərbaycanlı, Gürcü, Kistin, Avar, Mesxeti və Tatar

Müsəlmanların sayı
489000  (PEW tədqiqat mərkəzinin və BMT nin 2002-ci 
ildəki məlumatında görə) Müsəlmanlar isə 700000-dən 
çox olduğu qənaətindədirlər.

Məscid və ibadətxanaların 
sayı 312 məscid

İslam dininə xidmət edən
QHT-lər 30-dan çox

Təyin olunan ruhanilərin sayı 400 şəxs

Mədrəsələrin sayı 30-dan çox

İbadətxanalar Sayı

M
əs

ci
d

Məscidlərin təmiri, abadlaşması və ya 
hasarlanması 38 məsciddə

Dəstəmazxananın inşası 11 məsciddə

Məscidlərin hasara alınması 6 məsciddə

Məscidlərin qeydiyyatı 80 məscid 

Səsgücləndiricilər və s. texnika ilə 
ehtiyacı ödənildi 39 məscid üçün

Nəşr olunan material Sayı və tirajı

N
əş

riy
ya

t

Kitab 33 kitab, ümumi cəmdə 60000 ədəd

Qəzet 12 say, ümumilikdə 60000 nüsxə

Jurnal 4 adda jurnal, 25000 nüsxə

Braşurlar 4 mövzuda, 20000 ədəd

Nikahnamə 5000 tirajda çap edildi

Quran Azərbaycanca 3000 tirajda

Bener və posterlər 40 ədəd

Tərəflər arasında 
memorandum və razılaşma 

Razılaşmanın  sahəsi və 
məqsədi

M
em

or
an

du
m

SOCAR Georgia qaz şirkəti ilə Məscidlərə pulsuz qazla təmini üçün

Əmək, Sosial və Səhiyyə 
nazirliyin aidiyyatı departamenti 
ilə

Din xadimlərinin Alternativ hərbi 
xidmətdən faydalanması və ya 
müddəti uzadılması üçün

Cəzaçəkmə və Penitensiyal 
departamenti ilə

Cəzaçəkmə müəssisələrində 
ruhanilərin
maarifləndirmə aparması üçün

Dini QHT-lərlə BGMİ ilə hesablaşmaq və birgə 
əməkdaşlıq üçün

Daxili və xarici şirkətlərlə Din xadiminin nəzarəti əsasında Halal 
sertifikatın verilməsinə görə

Xeyriyyəçilik İzah

Xe
yr

iy
yə

Sünnət proqramı 2 dəfə ümumilikdə 50 uşaq 
əməliyyat edildi

Tibbi yardım və müayinə 2 dəfə məntəqə əhalisi üçün

Əlillərə yardım 16 əlil arabası verildi

Əhaliyə 
yardım

Ramazan ayında 700 yoxsul ailəyə ərzaq kisələri 
verildi

Qurban ayında 10000-dən çox ailəyə qurban 
payı verildi

Sədəqə fondundan 400 ehtiyaclı fəqirə yardım edildi

Yeni ailə həyatı quranlara yardım 3  yeni ailə həyata quranlara 
yardım edildi

Seldən əziyyət çəkən həmvətənlilərə yardım Ümumilikdə 25000 lari 
məbləğində yardım götürüldü

Yeniliklər
İc

m
al

ar
Acarıstana rəsmi ofisin verilməsi və açılışı

Batumidə dini təhsil mərkəzinə binanın verilməsi

Elmi heyətin yaradılması

Ağsaqqallar şurasının yaradılması

Müsəlman Qadınlar İcmasının yaradılması

Xeyriyyə işləri üçün fondun yaradılması
İdarənin struktunda, şurasında və nizamnaməsində müəyyən dəyişiriklər və 
islahatların edilməsi

Keçirilən Konfrans, seminarlar və toplantılar

Tə
db

irl
ər

Konfrans 3 elmi Konfrans

Seminar 9 müxtəlif mövzularda elmi seminar

Təqdimat 2 kitab təqdimatı

Sərgi 1 Rəsm sərgisi

Toplantılar 
80 dəfə - din xadimləri ilə

50-yə yaxın ölkə daxilində toplantılarda və yığıncaqlarda iştirak

Aksiya 3  dəfə - təbiəti qorumaq və maarifləndirmə sahəsində

Xaricə səfər 8 dəfə Türkiyə, İraq və İrandakı konfrans və rəsmi görüşlər üçün

Əhali ilə görüş Ölkənin şərq və qərbi bölgəsində olan regionlardakı 100-dən 
çox şəhər, rayon və kəndlərdə olmaq

Mərasim və tədbirlər

B
ay

ra
m

la
r

Qurban bayramında mərasim 2 dəfə 

Ramazan bayramında İftar məclisləri 10 yerdə

Müqəddəs şəxslərin təvəllüd və  şəhadəti 
münasibəti ilə mərasimlər keçirildi

24 yerdə möhtəşəm şəkildə təşkil 
edildi

Mövlud bayramı və kandillərdə mərasim 16 yerdə

BGMİNİN ÜMUMİ İLLİK HESABATI

GÜRCÜSTAN MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN (GMİ) BİR İLLİK HESABAT KONFRANSI KEÇİRİLİB.
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вопросы, которые более связаны с причи-
нами происходящего и я думаю, что при-
чины комплексные и устранение любой 
причины может быть формой превенции.
-Одной из причин может быть и есть не-
правильная интерпретация Карана, какие 
еще существуют причины?
-В данном видео материале я вижу се-
рьезные факты, которые, конкретно, очень 
искусно используют сегодняшнее положе-
ние в Грузии для собственной интерпрета-
ции глав из Корана и следовательно, тем 
самым призывают мусульманское насе-
ление, что создает мотивацию для своего 
рода самозащиты и так далее. Поэтому, 
я считаю, что сегодня в Грузии надо еще 
больше беседовать на тему защиты прав 
религиозных меньшинств, о том, что про-
исходит. Мне приходилось участвовать во 
многих передачах, где беседовали о про-
блемах, вы их уже перечислили и я не ста-
ну называть их заново...
-Назовите эти проблемы, мы тоже хотим о 
них знать...
-Хочу выделить три категории проблем, 
которые комплексно важны. Первое, я 
все таки считаю, что это образование, 
имею в виду религиозное образование, 
и в этой стране мусульманин должен 
иметь возможность правильно и основа-
тельно изучить Ислам-это самая главная 
проблема. Вторая проблема-это права 
и в нарушении прав я не подразумеваю 
только вопрос строительства батумской 
мечети и прикрепления головы свиньи, во-
прос передачи Мохской мечети...Как буд-
то созданы какие-то комиссии, которые 
должны установить, является ли она на 
самом деле мечетью...Практически, госу-

дарство пытается продлить процессы во 
времени и создать еще больше проблем. 
Поэтому мне часто приходится утверж-
дать, что государство должно выразить 
свою секулярную позитивную позицию 
по отношению религиозных меньшинств, 
а конкретнее, по отношению мусульман, 
оно не должно учитывать неконституци-
онные незаконные желания некоторых, 
например, в отношении Мохской мечети, 
что доминирующая религия не желает, 
чтобы там открыли мечеть, правитель-
ство это учитывает и поэтому оно ме-
шает тому, чтобы мусульмане получили 
мечеть. У правительства очень важная 
роль и она должна выполнить свою по-
зитивную обязанность. В Грузии создано 
Государственное Агентство Религий. Что 
оно делает, чем занимается? Почему оно 
молчит, когда мусульмане в таком поло-
жении? Я вижу какие-то псевдо-акции...
Православные, мусульмане...Конечно это 
хорошо, какие-то медицинские акции, но 
почему сегодня оно молчит и не говорит о 
том, какими правами должны пользовать-
ся мусульмане. Это очень важно...Что ка-
сается господина Муфти, который сегодня 
находится здесь, при всем моем почтении 
и уважении к его личности, как к Муфти, я 
не могу быть с ним таким же учтивым, ибо 
Мусульманское Правление было создано 
при предыдущей власти, я буду говорить 
об этом всегда...Это созданное государ-
ством Конгломерат, который практически 
не может выполнить свои обязательства и 
оно всегда зависит от того или иного госу-

Xeyli vaxtdır maarif dövlətin başlıca pri-
oritetlərindən biri adlandırılır, ancaq o da 
fakdır ki, bu istiqamətdə fundamental dəyi-
şikliklər həyata keçirmək hələ də mümkün 
olmamışdır. Məsələn, müəllimərin aşağı 
ödənişi və ixtisas keyfiyyəti problem olaraq 
qalır... Müəllimləri kim yenidən hazırlamalı 
və sistemdə hansı dəyişikliklər planlaşdı-
rılmalıdır? “Kviris palitra” bu barədə Müəl-
limlərin İxtisas İnkişafının Milli Mərkəzinin 
direktoru Qiorqi Macabeli ilə söhbət etdi: 

Hər bir ixtisasın və ixtisasçının inkişa-
fı, yeni mərhələyə keçməsi, yeni bilik və 
təcrübə ilə silahlanması vacibdir. Bizim 
məqsədimiz də xüsusi ixtisas nümayindəsi 
olan müəllimə ixtisasını inkişaf etdirməkdə, 
karyerasını yüksəltməkdə kömək etmək-
dir. Müəllimin peşəkarlıq inkişafı birdəfəlik 
tədbir olmadığına görə, davamlı və uzun 
müddətli proses olduğuna görə, təbii ki, bu, 
bu gün və sabah baş verməyəcək. Ancaq 
təlim – təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, 

peşə prestijinin yüksəltmək və müəllimin 
ödənişini mərhələlərlə artırmaq üçün plan 
işləyib hazırlamışıq. Hökümətin, Təhsil və 
Elm Nazirliyinin, Müəllimlərin Peşəkarlıq 
İnkişafı Mərkəzinin məqsədi marıqda dur-
maq, müəllimlərin səhvlərini saymaq deyil. 
Ölkədə 60 00-dən artıq müəllim var və təb-
bidir ki, onların hamısı yüksək peşəkarlığa 
malik ola bilməz. Təlim-təhsil prosesində 
həqiqətən qüsurlar var, repetitorlar institu-
nun geniş miqyası, valideynlərin öz uşaq-
larının imkanlarına və məktəbə qarşı inam-
sızlığı bunu aydın göstərir. 

Sizin tərəfinizdən hazırlanmış planda 
göstərilir ki, sistemin tətbiq edilməsi peşə 
prestijinin yüksəldilməsini, ən yaxşı kadrla-
rın cəlb edilməsini və mövcud olan müəl-
limlərin ixtisasının və motivasiyasının artı-
rılmasını təmin edəcək, ancaq müəllimlərin 
praktik olaraq minimum ödənişlə işlədikləri 
bir zamanda bütün bunlar nə dərəcədə re-
aldır? 

Bəli, onlar aşağı ödənişlə işləyirlər, ancaq o 
da faktdır ki, onların şagirdləri imtahanlara 
repetitorlar yanında hazırlaşırlar. Biz bunu 
istəyirik ki, şagirdlər məktəbdə keyfiyyətli 
təhlil, müəllimlər isə müvafiq ödəniş alsın-
lar. Bunun ilkin şərti müəllimin peşəkarlı-
ğının yüksəldilməsidir. Avropa ölkələri hə-
mişə müxtəlif elmi yanaşmaları və model-
ləri müzakirə edirlər ki, müəllimlərin ixtisas 
inkişafı davamı və nəticəyə oriyentasiyalı 
olsun. Biz ilk növbədə mövcud vəziyyəti, 
sonra inkişaf etmiş ölkələrin ən yaxşı təcrü-
bələrini öyrəndik və məktəblərin, ümumtəh-
silin inkişafının birinci mərhələsində inkişaf 
etmiş, təcrübəli müəllim və ixtisaslı kadrlar 
əldə etməyə istiqamətlənmiş optimal model 
işləyib hazırladıq. Müəllimlərin yeni nəslinin 
formalaşması üçün yenilənmiş universitet 
proqramları işə düşəcək. Bu nəsil universi-
teti bitirənə qədər dövlət peşəkarlığın inki-
şaf sxemini daha da mükəmməlləşdirəcək 
və müəllimlərin ödənişlərini yaxşılaşdıra-
caq.

Müəllimləri qiymətləndirmə sistemi müəl-
limlər arasında həmişə narazılıq törədib. 
Bu sahədə siz hansı yeniliyi təqdim edirsi-
niz? 

Sizinlə razı deyiləm. Bu sistem keçmişdə 
gönüllü idi və inkişafa oriyentasiyalı olma-
yanlar bu sxemə qoşulmurdular da. Bu 
dəfə bütün bunlar məcburidir. Öz peşəkar-
lığını məhsuldar inkişaf etdirən adamların 
əməyini qiymətləndiririk. İndi onlar tərəfin-
dən indiyə qədər həyata keçirilən aktivliklər 
qiymətləndirilir. Gələcəkdə də, belə davam 
edəcək. Heç bir peşəkar müəllimin əməyi 
qiymətləndirilməmiş qalmayacaq. Yeni-
liyə gəldikdə, müəllimlər statusa müvafiq 
ödəniş alacaqlar, onları qiymətləndirən isə 
məktəb olacaq, məktəblərin qüvvətləndiril-
məsi və avtonomiyasının artırılması sxe-

min məqsədlərindən biridir. Eləcə də, lider-
lər məktəbi yaradılacaq.

Sxemdə müəllimlərin bölüşdürülməsi hansı 
prinsiplə baş verəcək və müəllimi kim qiy-
mətləndirəcək? 

Oktyabrın başlanğıcı üçün müəllimlər 
sxemdə artıq bölünmüş olacaqlar. Bölgü-
yə bir neçə kriteriumla rəhbərlik edəcəyik. 
Müəllimin ixtisası (kvalifikasiya) və fənn 
qrupunda dediyi dərsin akademik keyfiyyəti 
də bura daxildir. Eləcə də 2015- ci il daxil 
olmaqla veriyi fənn imtahanları və 2014 
– cü ilə qədər əldə etdiyi sertifikat. Qeyd 
edilən kriteriumlara uyğun olaraq müəllim-
lər sxemdə bölücəklər. Bundan sonra hər 
bir müəllim statusunun tədiq edən sertifi-
kat alacaq və sonrakı statusu qazanmaq, 
yaxud mövcud statusu əldə saxlamaq təyin 
olunmuş işə başlayacaqlar. Qeyd edilmə-
lidir ki, praktik (təcrübə) müəllim 4 il müd-
dətində baş müəllim statusunu qazanmaq 
qayğısına qalmalıdır, əks təqdirdə onun 
yerinə vakansiya elan ediləcək.

Mərkəz müəllimlərə hansı formada kömək 
edəcək?

Artıq mərkəzin yeni strategiyası yaradılıb, 
prioritet istiqamətlərdən biri servisprova-
iderlərlə sıx əməkdaşlıqdır. Məqsədimiz 
müəllimlərin hazırlanması prosesin prova-
iderlərin, fəal qoşulmasıdır. Yerlərdə müəl-
lim evləri yaradılacaq, müəllimlər müxtəlif 
məlumatlar alacaq, inkişaf kursları, ter-
ninqlər kecəçəklər. Gələn ildən qeyd edilən 
layihələr Meqreliyada, Quriyada, Axaltsixe-
də və Telavidə həyata keçiriləcək. Batumi 
və Kutaisidə belə evlər fəaliyyət göstərir. 

Rusudan Şelia.

“MÜƏLLİMLƏR STATUSLARA MÜVAFİQ OLARAQ ÖDƏNİŞ 
ALACAQLAR, ONLARI QİYMƏTLƏNDİRƏN İSƏ MƏKTƏB OLACAQ”.

РУСТАВИ 2 – НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Сейчас в прямом эфире к нам подключит-
ся Тариел Накаидзе (Заместитель Пред-
седателя Мусульманского Союза Грузии). 
Кроме результатов, мы будем беседовать 
о причинах, откуда произошло и зачем 
идут в Сирию.
Это заявление сделал Председатель Му-
сульманского Союза Грузии вчера от име-
ни ИГИЛ после распространения грузино-
язычного видеоролика и Тариел Накаидзе 
заявляет, что очень важна роль самого го-
сударства и государство должно защищать 
права мусульман. А конкретнее, в Батуми 
должен решиться вопрос строительства 
мечети, вопрос передачи мечети учебному 
заведению, проблема прикрепления голо-
вы свиньи и так далее...Тариел Накаидзе в 
прямом эфире ответит на наши вопросы.

-Здравствуйте, господин Тариел.
-Здравствуйте, приветствую зрителей.
-Господин Тариел, в чем суть проблемы? 
Почему наши граждане едут в Сирию, это 
результат рекрутирования или таким об-
разом они протестуют против тех процес-
сов, которые происходят в нашей стране 
и которые соответственно влияют на нашу 
жизнь?
В первую очередь, я хочу согласиться с 
гостями студии в том, что Ислам не мо-
жет быть обобщен с терроризмом и сле-
довательно, там были приведены цитаты 
из Корана, которые подтверждают это...Я 
очень рад, что представители других ре-
лигий тоже воспринимают этот процесс 
правильно и что очень редко происходит 
обобщение религии и терроризма, хотя, к 
сожалению бывает и так...Это очень важ-
но. Мне приходится беседовать на такие 

В ГРУЗИИ СОЗДАНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО РЕЛИГИЙ.

ДАЛЕЕ на 12 стр.

Что оно делает, чем занимается? 
Почему оно молчит, когда мусульмане в таком положении?
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Gürcüstanda təhsil sahəsində fəaliyyət 
göstərən “Maarif”in hüquqi, elmi-metodiki 
maarifləndirmə mərkəzi ittifaqının sədri, 
“Maarif” – “Tumurcuq” qəzetlərinin təsisçisi 
“Maarif” qəzetinin baş redaktoru Ələddin 
Qarabağlının 

“Gürcüstanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən 
türk kökənli-türk mənşəli milli azərbaycan 
dilli məktəblərdə yaranmış problemlər və bu 
problmlərdən çıxış yolları” ilə bağlı

MÜRACİƏT
Hörmətli Nazim müəllim! 

Gürcüstanda yaşayan türk kökənli-türk mənşəli azərbay-
canlıların milli məktəblərində yaranmış problemlər keçmiş 
İmperiya süqutundan keçən son 25 ildən artıq bir dövrdə 
zaman-zaman yaranmış, müstəqil Gürcüstan dövlətində ya-
şayan türk kökənli-türk mənşəli milli azlıq kimi qəbul edilən 
azərbaycanlıların milli məktəblərində yaranan problemlərin 
obyektiv və subyektiv tərəfləri mövcuddur. 
Keçmiş İmperiya süqutundan sonra türk kökənli-türk mən-
şəli milli məktəblərimizin 63-ü (ilk əvvəl 183 məktəb mövcud 
idi) bağlandı və müəllim şagird kontingenti birbaşa 50%-i 
azaldı (bu fakt real və rəsmidir) 

Hörmətli Nazim müəllim! 
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən milli məktəblərlə bağlı 43 
illik pedaqoji fəaliyyətim, son 15 ilə yaxın QHT-də və jurna-
listikada olan işgüzarlığımla əlaqədar olaraq milli məktəblə-
rimizdə yaşanan problmlər: 

1. Milli məktəblərimizdə - milli kadr çatışmazlığı 
problemi, 

2. Milli məktəblərimzidə - tədris olunan fənn dərs-
liklərinin hüquqi, elmi-metodiki cəhətdən qüsurlu 
tərcümə olunması (gürcü dərsliklərindən) ,

3. Milli məktəblərimizdə - dövlət dili - gürcü dilinin 
tədrisində yaşanan problemlər,

4. Milli məktəblərimizdə - müəllim-şagirdlərin müasir 
təhsil sistemi ilə bağlı hüquqi, elmi-metodiki əya-
niliklərin- vəsaitlərin, həmçinin müəllim- şagirdlər 
üçün milli bədii ədəbiyyatların yoxluğu,

5. Milli məktəblərimizdə - şagirdlərin tədris keyfiyyə-
tinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan fərdi və 
ya ümumi sinif jurnallarının “basqı” yolu ilə qey-
ri-qanunu gürcü dilində yazdırılması,

6. Milli məktəblərimizdə - milli azlığa verilən hüquq-
ların ( bir sıra Beynəlxalq qanunlar) dondurulması: 
milli tarix, milli dini mədəniyyət kimi dərslərin keçiril-
məsinə “qadağa - yasaq” qoyulması və “yasaq” 
edilməsi,

7. Milli məktəblərimizdə - “dolayısı” ilə açılmış gür-
cü dilli sektorlarda (siniflərdə) milli dilin –Azərbay-
can dili və ədəbiyyat dərsinin tədris olunmasına, 
keçirilməməsinə “qadağa” qoyulması,

8. Milli məktəblərimizin - sayı və müəllim şagird kon-
tingenti ilə bağlı Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirli-
yinin bütün strukturlarında ( əsasən Nazirlikdə, ra-
yon- şəhər təhsil mərkəzlərində) müfəttiş, ekspert, 
icraçı və s. kimi vəzifə ştatlarında milli kadrların tam 
mənada yoxluğu,

9.  Gürcüstanda – milli məktəblərimizdə işləyən müəl-
lim və oxuyan şagirdlərimizin: hüquqi, elm-metodiki 
cəhətdən maarifləndirilməsi, mərkəzlə və günün 
tələbləri əsasında onlara informasiyaların verilmə-
si, müəllim və şagirdlərin özlərinin hərtərəfli yaradı-
cılığının gündəmdə paylaşması üçün milli mətbuat 
“Maarif” – “Tumurcuq” qəzetlərinin dövrü nəşri-
nin (ayda bir dəfə) nizamlanması,

10. Milli məktəblərimizlə bağlı layihələrin həyata keçi-
rilməsində yaranan “süni problemlər”,

11. Milli məktəblərimizdə işləyən milli kadrlarla, (təd-
ris etdikləri fənlər üzrə) və rəhbərlərlə (direktorlarla) 
bağlı həyata keçirilən imtahanlarda yaranan “qey-
ri-obyektiv” gərginlik, 

12.  Gürcüstanda qəbul edilən “Ümumtəhsil haqqında 
qanun”un müvafiq bəndlərinin digər qəbul edilmiş 
Beynəlxalq hüquqi qanunlarla müqayisədə milli az-
lıqların təhsilində yaranan qarşılıqlı ziddiyyətlər... 
kimi problemlər ifrat vəziyyət yaratmışdır...

Hörmətli Nazim müəllim! 
Yuxarıda söylənilən problemlərin hüquqi, elmi-metodi-
ki, məlum olan ölkə daxili və Beynəlxalq qanunlar da-
irəsində çıxış yolunu aşağıdakı təkliflərdə görürük (bu 
təkliflər milli məktəblərimizdə çalışan təcrübəli müəllim-
lərin yuxarıdakı problemlərə cavab kimi, çıxış yolu kimi 
təqdim olunur):

1. Milli kadr probleminin həlli aşağıdakı variantlarla- 

a) Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyinin tədris pla-
nına daxil olan fənlər üzrə sərbəst Rustavi və 
ya Tbilisi şəhərində milli Pedaqoji Universitet 
yaratmaq (bu fikir var idi, ancaq reallaşmadı),

b) Tbilisi və Rustavi şəhərində fəaliyyət göstərən 
Universitetlərin hər hansı birində milli dildə 
tədris fənləri üzrə fakültələr açmaq, yaranmış 
problemin həllinin zaman-zaman aradan qaldı-
rılması,

c) “Maarif” təşkilatı və “Maarif” qəzetinin milli 
kadr probleminin həlli üçün təklif layihəsi - 
kadr probleminin həllinin vəziyyətdən çıxış 
variantı hesab edilir (bu layihə tam hazırdır...) 

2. Milli məktəblərimizdə - tədris olunan fənn dərs-
liklərinin gürcü variantından tərcümənin elmi-meto-
diki, hüquqi cəhətdən qüsursuz olmasının yeganə 
yolu Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirliyinin nəzdində 
və ya hər hansı müvafiq bir qurum nəzdində tər-
cümə mərkəzinin yaradılması – probleminin həllinin 
əsas çıxış yoludur. 

3. Milli məktəblərimizdə - dövlət dili-gürcü dilinin öy-
rənilməsi, gürcü ictimaiyyətinə inteqrasiya olunmaq 
üçün milli məktəblərimizdə çalışan milliyyətcə gür-
cü olan kadrların əməli fəaliyyəti ötən illəri nəzərə 
olaraq heç bir keyfiyyətli nəticə vermir. Gürcü dilinin 
milli məktəblərdə keyfiyyətli öyrənilməsinin yeganə 
çıxış yolu milliyyətcə Azərbaycanlı (gürcü dili ədə-
biyyatı və Azərbaycan dili ədəbiyyatı fakültələrini 
qurtaran kadrlar) kadrların olması və dili öyrətməsi 
real çıxış yoludur (bunu bir neçə illik praktika isbat 
edir) 

4. Milli məktəblərimizdə - müəllimşagirdlərin müasir 
təhsil sisteminin tədris olunan fənlər üzrə bədii ədə-
biyyatlarla, uşaq ədəbiyyatı, hüquqi elmi-metodiki 
ədəbiyyatlarla təmin olunması bilavasitə Azərbay-
can Respublikasının Maarif Nazirliyi öz öhdəsinə 
götürməsi və təmin etməsi-problemin həll olunma-
sını çıxış yoludur. 

5. Milli məktəblərimizdə - şagirdlərin tədris keyfiyyə-
tinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan fərdi və 
ya ümumi sinif jurnallarının dövlət dili gürcü dilin-
də yazılması haqqında heç bir rəsmi hüquqi sənəd 
mövcud deyil, həmçinin bu məsələ Gürcüstan döv-
lətinin qəbul etdiyi Beynəlxalq qanunun (çərçivə 
konvensiyasının milli azlıqlarla bağlı təhsilə dair 
qəbul etdiyi qanunun müvafiq maddəsinə ziddir) 
təhsilə dair müvafiq maddəsinə ziddir, milli azlıqla-
rın hüquqlarının pozulmasıdır... 

6. Milli məktəblərimizdə - millətə məxsus tarixinin, 
coğrafiyasının və dini mədəniyyəti kimi dərslərin 
keçirilməməsi Beynəlxalq hüquq normalarına, in-
san haqları və bir sıra milli azlıqla bağlı qanunlara 
tam mənada ziddir, yolverilməzdir. Bu məsələ - ən 
azından milli azığın özünün kimliyindən məhrum 
etməkdir ki, nəticəsi zaman-zaman Gürcü dövləti 
tərəfindən milli azlığı “mankurtlaşmaya”, “assim-
liasiyaya” sürükləməkdir. 

7. Milli məktəblərimzidə - milli azlığın uşaqlarını 
“dolayısı” ilə məktəblərdə direktorlara şifahi təsir-
lərlə məcburi “gürcü” sektorunun açılması, həmin 
gürcü sektorunda tədris fənlərinin gürcü dilində 
tədris olunması ilə yanaşı uşağın milli millətliliyin-
dən məhrum edilməsi və üstəlik ən azından gürcü 
sektorunda Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərsinin 
keçirilməməsi heç bir hüquqi qanunlıa uyğunlaşmır 
– millətin gələcəyini milliliyindən məhrum edilərək 
“genetik kod”unu dəyişdirməkdən savayı bir şey 
deyil. Bu hal bəşəri varlıqda insan hüquqları nor-

masına ziddir.. Bu məsələni görüşlər zamanı şərq 
tərəfdaşlığı üzrə layihə iştirakçıları da özlərinin na-
razılığını bildirdi...

8. Gürcüstanda –Gürcüstan Elm və Təhsil Nazirli-
yinin fəaliyyət xəttində milli azlığın-azərbaycanlı-
lardan heç bir ziyalı vətəndaş təmsil olunmur, yəni 
müfəttiş, ekspert, icraçı və s. kimi vəzifə ştatların-
dan uzaqlaşdırılmış, tam məhdudlaşdırılmışdır. Bu 
məsələ tam mənada bütün hüquqi qanunlara ziddir. 

9. Milli məktəblərimizdə - Rəsmi qaydada 2004-ci 
ildən milli kadrlarımız üçün “Maarif”, 2002-ci ildən 
milli məktəblərimizin şagirdləri üçün “Tumurcuq” 
qəzeti və 2004-cü ildən etibarən “Maarif”in hüquqi, 
elmi-metodiki maarifləndirmə mərkəzi ittifaqı milli 
məktəblərimizin həyatında çox şaxəli mühüm rol 
oynayıb. Son 15 ildə bu təşkilat və qəzetlər Diaspor 
Komitəsindən kiçik maliyyə dəstəyi (12.500$) alıb. 
Təşkilatın və qəzetlərin günün tələbləri səviyyə-
sində fəaliyyətinə hərtərəfli maliyyə ehtiyacı var. 
Əfsuslar olsun ki, son 15 ildə adı çəkilən təşkilatın 
və qəzetlərin keçdiyi yolda nə dərəcədə və hansı 
çətinliklərə işgüzar addımlarımıza “süni dolaşıqlar” 
yaradılaraq Diaspor komitəsində qapı arxasında 
qalmışdır. Bu təşkilatın və qəzetlərin nizamlı qay-
dada fəaliyyətinə milli məktəblərimizin düşdüyü və-
ziyyətin böyük ehtiyacı vardır. Bu məsələ aidiyyatı 
olan təşkilatlardan asılıdır..., yeganə yolu maliyyə 
dəstəyi verilməsi çıxış yoludur. 

10. Milli məktəblərimizlə bağlı zamanın tələbi ilə hə-
yata keçiriləsi çox dəyərli layihələr var və qismən 
də həmin layihələrdən müəyyən dərəcədə plan-
laşdırılıb- işlənilib.. Ancaq, bu layihələrin davamlı 
olması və yekunlaşdırılması tarixi bir reallığa çe-
virilməsi üçün layihələrin aidiyyatı olan və maliyyə 
imkanı verə bilən təşkilatlar maliyyə dəstəyi verə 
bilərsə bu imkan çıxış yolu ola bilər... 

11. Milli məktəblərimizdə - tədris planına uyğun ola-
raq işləyən müəllimlər və məktəb rəhbərləri üçün 
aparılan plenar imtahan vermələri dövlət dili gürcü 
dilində aparılır. Bu isə milli azlıqlara aid olan Bey-
nəlxalq hüquqi qanunlar çərçivəsində -Çərçivə 
Konvensiyasının milli azlıqlarla təhsilə dair məsələ-
nin məlum bəndlərinə ziddir. Bilərəkdən imtahan-
ların gürcü dilində aparılmasında milli məktəblə-
rimizin milli kadrları və rəhbərlərini daimi “basqı 
altında - sıxıntıda saxlamaqdır” Bunun çıxış yolu 
hüquqi qanunlar dairəsində həyata keçirilməsidir. 

12. Gürcüstanda qəbul edilən “Ümumtəhsil haqqın-
da qanun”un (ölkə daxili) digər qəbul edilmiş milli 
azlıqlarla bağlı Çərçivə Konvensiyasında bir neçə 
“maddələr”in toqquşması, uyğun gəlməməsi möv-
cuddur. Bu maddələrin milli azlıqların milli mək-
təbləri ilə bağlı yaranan bu maddələrin məqsədə 
uyğun yol hüquqi - məhkəmə qaydası ilə hüquqi 
qaydada həyata keçirilməyi yeganə çıxış yoludur. 

Hörmətli Nazim müəllim! 
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən türk kökənli- türk mən-
şəli milli azərbaycan dili məktəblərimizdə Keçmiş İmpe-
riya dağıldıqdan keçən son 25 il ərzində yaranmış prob-
lemləri qismən də olsa ümumi halda nəzərinizə çatdırı-
rıq, bu problemlərin həlli yolunu Gürcüstan dövlətinin 
və müvafiq Beynəlxalq qanunları dairəsində fasiləsiz 
pedaqoji fəaliyyətimin son 15 ilə yaxın Gürcüstanda 
fəaliyyət göstərən “Maarif” təşkilatının sədri və “Maa-
rif” qəzetinin baş redaktoru kimi keçdiyimiz pedaqoji, 
elmi-metodiki, hüquqi təcrübəmizə əsaslanaraq təqdim 
edirik. Sizin ünvana təqdim edilən bu rəsmi sənəddə 
göstərilən 12 (on iki) bənddən ibarət problemlərin təq-
diminə adı çəkilən təşkilat - qəzet rəhbərliyi tam hüquqi 
qaydada məsuliyyət daşıyır. 

Hörmətlə: “Maarif” təşkilatının sədri,
“Maarif” qəzetinin baş redaktoru: 

Ə.Qarabağlı 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XARİCDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARLA 
İŞ ÜZRƏ DİASPOR KOMİTƏSİNİN SƏDRİ CƏNAB NAZİM İBRAHİMOVA 

P.S. 
Hörmətli oxucular! “Maarif” 
qəzetinin fəaliyyəti maliyyə 
problemi ilə əlaqədar müvəqqəti 
dayandığından məqalə “Müvəkkil” 
qəzetində dərc olunur. Yaxın 
vaxtda məqalənin  geniş əhatəsi 
“Maarif” də dərc olunacaq. 
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2013- cü ilin may-avqust aylarında Bolni-
si və Dmanisi rayonlarında azərbaycanlılar 
yaşayan kəndlərində manitorinq apardıq. 
Manitorinqə 31 sual daxil edilmişdi. Suallar-
dan biri Gürcüstandan İslam dininin nə kimi 
problemləri olduğunu araşdırmaq və ikinci 
sual toponimlərin nə səbəbdən dəyişdirilmə-
si idi. 

Biz bu monitorinqi 4 aya başa çatdırdıq. 
Və monitorinqin nəticələrini bütün lazımi 
yerlərə çatdırdıq. Heç 6-7 ay keçməmişdi ki, 
BMT –dən nümayindələr gəldi. O gələnlər 
məni axtarıb tapdılar. Eyni zamanda tolerant 
cəmiyyətinin sədri Elbrus Məmmədov da 
mənə bildirdi ki, BMT nümayindələri monito-
rinqin nəticələrinin nə dərəcədə doğru olub- 
olmadığını araşdırmaq istəyirlər. Nümayin-
dələrlə kəndbə- kənd gəzib-dolaşdıq. Əhali 
ilə görüşlər keçirdik. Aydın məsələdir ki, hər 
hansı kəndə getmək lazım oldusa, mən də 
o kəndin əhalisini telefonla təlimatlandırdım. 
Beləliklə qonaqları isti qarşıladılar. 

Məsələdən agah olan azərbaycanlılar, 
monitorinq zamanı elədikləri giley-güzarı 
birə-beş artıracaq çox çoşqu ilə məlumat 

verdilər. Mən belə bu dərəcədə fəallıq göz-
lənilmirdi xalqımızdan.

Axır ki, bu dini məsələnin qabardılma-
sında nə mən, nə də monitorinq dəstəmizin 
başqa üzvləri yalançı sayılmadıq. 

İndi də 2015 – ci il sentyabr ayının 19-
da Avropa şurasının üzvü özü isə İspani-
ya vətəndaşı olan Mariya gəldi. Yenə eyni 
məsələ və eyni səhnə.... Bu dəfə Avropadan 
gələn qızı məqsədi toponimlərin dəyişdiril-
məsi vaxt baş verən hadisləri araşdırmaq 
idi. 

Yenə Elbrus Məmmədov mənə telefonla 
məsələnin nə yerdə olduğunu bildirdi. Mən 
də ona dedim  ki, qardaş hansı kəndə istə-
yirsiniz oraya da gedək. Mənim heç nədən 
qorxum yoxdur. Mən həmişə oldu kimi bu 
monitorinq zamanı da doğruluğu-düzlüyü əl-
dən verməmişəm. Xalqın dilindən çıxan na-
razılıqları şikayətləri və giley-güzarı yazmı-
şam ki, MBT-də Avropa şurasından oturan-
lar da mənim doğrumu-yalanımı yazdığımı 
yoxlamağa gəlirlər. Gedən məndən nə tapdı 
ki, indi gələn də nə tapa? Qoy yoxlasınlar, 
qorxum yoxdur.

Mən onlardan hansı kəndə getsək 
istədiklərini soruşduqda, onlar Qoçlunu, 
Həsənxocalını və Arxlını göstərdilər. Mən də 
çox məmnuniyyətlə onlarla razılaşdım. 

Hər 3 kəndin sakinlərinə zəng elədim. 
Məsələnin nə yerdə olduğunu söylədim və 
xahiş elədim ki, bizi qarşılasınlar.

Birinci görüşümüz Qoçuluda baş tutdu. 
Bir neçə adam toplamışdı. Salamlaşdıqdan 
sonra Mariya Dieqo yarı rusca –yarı ingiliscə 
danışaraq sözə başladı. Onun sözlərini Elb-
rus Məmmədov azərbaycancaya tərcümə 
elədi və xalqa başa saldı. Mariya soruşdu ki, 
toponimlərin yəni kəndin adının dəyişilməsi 
necə baş verirdi? Əhali bu işə necə münasi-
bət göstərirdi? Qoçulu xalqın onun cavabın-
da – Biz qəti razılıq vermədik deyə - cavab 
verdilər.

Kəndin xalqından heç öz razılığını bil-
dirən oldumu? Sualına cavab - qəti şəkildə 
- Yox- oldu. Heç bir nəfər razılıq vermədi. 

Təkcə kəndin, milliyyətcə gürcü olan savxoz 
direktoru öz razılıq ərizəsini yazıb rayon rəh-
bərliyinə verdi. Kəndin adı belə dəyişdi. O 
gürcünü də Allah Təala tezcə cəzalandırdı 
ki, faciəvi şəkildə öldü. Qoçulu (indi Caba-
la) kəndini xalqı onu da əlavə elədilər ki, 
çox aktiv olub narazılıq edənləri gürcü po-
lisi axşamlar hüquq müdafiə orqanlarında 
cəzalandırmağa aparırdılar. Bir yaşlı kişi də 
belə söylədi, “ Məni də düz iki dəfə apardılar, 
ama çox qoca olduğum üçün döymədilər. 

Xalqın belə həyəcanla danışdığını din-
ləyən Mariyanın çaş-baş qaldığı üzünün ciz-
gilərdinən hiss olunurdu. Mən Elbrus Məm-
mədovdan soruşurdum ki, qardaş o niyə 
təlaş keçirir? Soruşarsanmı? Sualı Mariya 
belə cavablandırdı. “Gürcüstanda yaşayan 
azərbaycanlılar özləri kəndlərin adının də-
yişdirilməsi üçün Gürcüstan dövlətindən xa-
hiş ediblər. Gürcüstan dövləti də çox sevimli 
azərbaycan xalqının bu xahişini canla-başla 
yerinə yetiribdir. Bu vaxt mənim yadıma bir 
lətifə düşdü. Bir quzu gedib qurda yalvarır 
ki, ay qurd qardaş nə olar ağrın alım. Bax 
indi, burdaca aman vermədən məni ye. Üs-
tümdəndə su iç.

Nə qədər gülünc səslənir. Elə deyilmi? 
Bax beləcə də çox amansız, çox qəddar 
qurd quzu donu –quzu libası geyinir. Özü də 
axsayır, yazıqlayır, fağırlaşır.

Bax beləcə azərbaycan xalqı Gürcüs-
tanda bir quzuya, gürcü dövlət adamlarıda 
amasız qurda çevrilir. 

Onlar özləri istədilər, biz də kəndin adını 
dəyişdik. 

Təki hər yerdə və həmişə belə ola. Harda 
nə vaxt nə istəsək beləcə yerinə yetirələr. 
Bütün problemlərimiz də tələm-tələsik öz 
gözəl həllini tapa. 

Amin.....
Qoçuluda yəni Capala-da görüşü başa 

vurub, keçdik Həsənxocalıya. Bu kəndin hə-
mişə işsiz-gücsüz xalqı həmişə ortalıqda (iş-
sizlər Birjasında) olarlar. Bu həmişə belədi. 
Kimi harda itirsən, bu birjada tapa bilərsən. 
Heç kəsin nə işi var nə gücü. Günləri işsizlər 
birjasında keçir bu yazıq xalqın. 

Həsənxocalı kəndinin hörmətli ( işsiz qal-
malarına baxma) sakinləri ilə xoş-beşdən 
sonra öz gəlişimizin məqsədi haqda onlara 
məlumat verdik.

Səni sağlıqla görüm. Qoçuludakı görüş 
muştuluq oldu. Həsənxocalılar arasında elə 
bir canlanma olduki, mən belə bir xalqım ol-
duğu üçün fəxr elədim. 

Həsənxocalılar sualları cavablandırmaq-
la yanaşı öz kəndlərinin adı uğrunda müba-
rizəyə qalxdıqlarını söylədilər. Kəndin böyü-
yündən –kiçiyinə kəndin adınını dəyişdiril-
məsini tələb ediblərmiş. Bu üzdən bu kəndə 
bir neçə dəfə rayon rəhbərliyi xalqı dilə tut-
mağa gəliblər. Ancaq xalq dediyindən dön-
məyəndə polislər gəlib-getməyə və xalqa 
hədə-qorxu gəlməyə başlayıblarmış. Kəndin 
adını göstərən lövhə(trafaret) bir neçə dəfə 
yerindən sökülüb yox edilibmiş. Dövlətlə 
dövlətçilik eləmək olaz ki,... Axır nəticədə 
zor öz işini görüb. Kəndin adı Muxrani olub. 

Qoçulu çapalayan kimi; bu da bir yazıq. 
Amma Həsənxocalıdan mənə qalan, “ el bir 
olsa, kərən sındırar” atalar sözünün öz yeri-
ni bir gün gerçəkləşəcəyinə inanmaq oldu. 
Mən bu inamı atmaram.

Biz Həsənxocalıda öz işimizi bitirdik. İndi 
qonaqlar Arıxlı kəndinə getmək istədikləri-
ni bildirdilər. Yenə də mənim bələdçiliyimlə 
Arxlı kəndinə gəldik. Bu kənddə də işsiz-
lər ordusu çayxananın həyətində əyləncəli 
oyunlar ( nərtaxat, domino kimi) oyunlar 
oynayırdılar. Burada kənd sakinləri ilə əvvəl-
cə mən danışıb söylədim. Sonra qonaqları 
çayxananın həyətinə dəvət elədim. Qonaq-
lara oturmağa hörmətlə yer göstərdilər, çay 
gətirdilər. Elbrus Məmmədov, yenə xalqa 
bu kəndə nə üçün gəldiklərini başa saldı. 
Və onların bir neçə suala cavab vermələrini 
xahiş elədi. Arxlı kəndinin hörmətli xalqı da 

ədəb-ərkanla razışdılar. Ancaq onu da de-
yim ki, sual-cavabda mənim müdaxiləm qə-
bul olunmurdu. Mən sakit durub işin axırını 
gözləməli idim.

Elə birinci sualda kənd sakinləri çox gər-
gin mübahisələrlə başladılar, “kəndin adının 
dəyişməsində sizlərdən iştirak edən oldumu” 
sualını cavablandırdılar. Mübahisələrdən 
elə məlum olurdu ki, kimsə kimdənsə kəndin 
adının dəyişdirilməsində şübhələnir. Bütün 
suallar zamanı belə gərgin mübahisələr oldu 
Arxlıda. Axırda belə məlum oldu ki, heç kəs 
kəndin adını dəyişməsinə razılıq verməyib. 
Əksinə dəstə-dəstə xalq öz etirazını bildirib-
lər. Bolnisi rayonunun dövlət rəhbərlərinə, 
onu da bildiriblər ki, o vaxtkı kənd soveti, 
kəndin deputatı və 17 kənd sakini öz etriaz 
məktublarını adiyyatı qurumlara göndəriblər. 

Nə etirazlar, nə müraciətlər, nə də yazılan 
məktublar Gürcüstan dövlətinin ətəyindən 
daşı tökdürə bilməyib. Axırda dövlət rəhbər-
ləri haqqında və zor tətbiq etməklə öz istə-
yinə çatıblar. Necə ki, kəndin adı Naxiduri ilə 
əvəz olunubdu. İndi bu gözəl Arxlı Naxiduri-
dir. Bununla da kəndin xalqı barışmır.

Axırda Arxlı xalqı dedilər ki, yaxşı biz Qo-
çulu deməyək Çabala deyək. Bu sözü başa 
düşürük və qanırıq. Çabala elə Çabaladı 
da. İstər gürcücə çabala, istər lap azərbay-
canca çabala. Yıxılıb qalxa bilməyən kənd 
və ya millət çabalaya-çabalaya qalar. Necə 
ki biz çabalayırıq. Amma bu Naxidurinin nə 
olduğunu anlamırıq. Bizidə yandıran odur 
ki, niyə mənasını bilmədiyimiz, bu təhqira-
miz sözləri bizə yamayırlar!? Bu sözlərlə 
bizi təhqir edirlər. Adını da qoyurlar ki, bəs 
deməzsənmi öz kəndimizin adını bəyənmə-
yib gürcüdən onun dəyişdirilməsində kömək 
istəmişik. Bu yalanlar və pisliklər nə vaxta 
kimi davam edəcəkdi? Nə vaxta kimi bizi 
ikinci sort xalq sayacaqlar, bizimlə hesab-
laşmayacaqlar. Nə vaxta kimi bizim sözü-
müzü söz saymayacaqlar? Ancaq səs ver-
mədən - səsverməyə biz özümüzü sərbəst 
vətəndaş sanırıq. Elə ki, səsvermə ötdü, 
yenə oluruq ikinci sort millət. Nə vaxta kimi 
bizim haqqımızı pozacaqlar? Nə vaxta kimi 
dini problemlər və başqa problemlərimiz öz 
haqlı həllini tapa bilməyəcəklər? 

Kimin ağlına nə gəlir olar-olmazına 
baxmadan,bizim başımıza açırlar. Qədi-
mi qəbirstanlığımızda oyunlar açırlar ki, bu 
ölüləri öz qəbirlərində rahatlıq verməyən bir 
oyunlardır. Eşitmişik ki, Dmanisin Hamamlı 
kəndindəki qədim qəbirstanlıqda 4-5 qəbiri 
söküblər. İçindən qiymətli metallar götürüb-
lər. Sümükləri neynəyib-neynəməyiblər. Baş 
daşlarınıda özləri üçün bəzək əşyasına çe-
viriblər. Belə ki, qoç şəkilli 4 baş daşı həmin 
rayonun Qantiadi qəbirstanlığında qapının 
girişini bəzəyir. Elə bil ki, bu daşlar qəbirs-
tanlığa gələn xristianları salamlayır. Nədən 
bizim qəbirstanlığımızı təhqir edirlər? Nədən 
baş daşlarını hara gəldi ora aparırlar? Qə-
birstanlıqlarımız necə toponimlərimiz, məs-
cidlərimiz də elə. Hər yerdə, hər cəbhədə 
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar haq-
sızlıqlara uğrayırlar. Dünya ictimaiyyəti də 
bütün bu olub keçənlərə göz yumurlar. Ümu-
dimiz bir Allaha qalıb. Bir yandan Gürcüstan 
konvensiya və tələblərə qol çəkir, az saylı 
xalqların haqq və hüquqlarını qoruyacağını 
bildirir. Digər tərəfdən də Gürcüstanda ya-
şayan azərbaycanlıların haqqını –hüququnu 
pozur. Pozur, özü də necə pozur. Borçalıda 
özünü görür, Bağdadda kor xəlifənin burnu-
nu qırdılar. Özünü də taxtdan saldılar. 

Arxlıda xalq bizdən ayrılmaq istəmirdilər. 
Ürəkləri sözlə dolu idi. Verilən suallar bir 
yana, özləri soruşulmayan məsələləri dilə 
gətirirdilər. Mariya isə xalqdan üzr istədiyi-
ni bildirdi. Və getməli olduğunu dedi. Yoxsa, 
xalqın nümayindələri daha çox problemlər 
haqda danışacaqadılar. Elbrus, Mariyanın 
sözlərini tərcümə elədi. Ondan sonra xalq 
çox təəssüflə bizim getməyimizə razılıq bil-
dirdilər. 

Elşad Əliyev, 
Qarapapaq Xeyriyyə Cəmiyyəti.

QOÇULUDA YƏNİ CAPALA-DA GÖRÜŞÜ BAŞA VURUB, KEÇDİK HƏSƏNXOCALIYA

TİFLİSDƏ ƏLİ HƏSƏNOVUN GÜRCÜ DİLİNDƏ NƏŞR OLUNAN 
“GEOSİYASƏT” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB

Gürcüstan paytaxtında fəaliyyət göstərən 
Qafqaz Beynəlxalq Universitetində Azər-
baycan prezidentinin köməkçisi, Prezident 
Administrasiyasının İctimai-siyasi şöbəsinin 
müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Əli 
Həsənovun gürcü dilində nəşr olunan “Geo-
siyasət” kitabının təqdimatı keçirilib.

APA-nın Gürcüstan bürosunun məlumatına 
görə, təqdimatda Qafqaz Beynəlxalq Univer-
sitetinin professor və müəllim heyəti, gürcü 
və azərbaycanlı tələbələr, QHT rəhbərləri və 
jurnalistlər iştirak edib.

Tədbiri universitetin rektoru Kaxaber Kor-
zaya açaraq kitabın siyasi əhəmiyyətindən 

danışıb. O qeyd edib ki, kitabın gürcü dilinə 
tərcüməsi universitet tələbələrinə və müəl-
limlərə böyük hədiyyədir. K. Korzaya müəl-
lifin Qafqaz Beynəlxalq Universitetinin kita-
bxanasına bağışladığı 40 ədəd kitabı xüsusi 
hədiyyə adlandırıb və bu kitabın Azərbaycan 
və Gürcüstan dövlətləri arasında münasibət-
lərin daha da dərinləşdirilməsinə xidmət edə-
cəyini vurğulayıb.

Tədbirdə Azərbaycan Qadın Jurnalistlər 
Assosiasiyasının rəhbəri, layihənin koordi-
natoru Sevil Yusifova, Qafqaz Beynəlxalq 
Universitetinin professorlarından Aleksandr 
Rusetski, Tamar Kikladze, Gürcüstan Azər-
baycanlıları Milli Konqresinin sədri Əli Baba-
yev və başqaları çıxış edərək kitabın gürcü 
dilinə tərcümə olunaraq nəşr edilməsini 
alqışlayıblar. Çıxışçılar kitabın universitetin 
tələbələri və müəllimləri üçün vacib bir dərs 
vəsaiti olduğunu qeyd ediblər.

Qafqaz Beynəlxalq Universitetinin Qafqaz 
Geosiyasət Araşdırmaları laboratoriyasının 
müdiri, professor Aleksandr Rusetski “Geo-
siyasət” kitabındakı araşdırmaların siyasət 
aləmində qiymətli olduğunu bildirib: “Bu kita-
bın təqdimatında biz Qafqaz əməkdaşlığını 
görürük. Biz daha intensiv şəkildə işləməli-
yik. Əli Həsənovun regionda təcavüzkarlığa, 
terrorizmə aid fikirləri və onun bu proseslərə 
münasibəti regional əhəmiyyət kəsb edir”.

Qeyd edək ki, Tiflisdə nəşr olunan “Geosi-
yasət” kitabının elmi redaktoru və ön sözü-
nün müəllifi tarix elmləri doktoru, professor 
Quram Marxuliyadır. Kitab 5 fəsildən ibarət-
dir.
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Qəbul etidiyimiz məhsullar nə dərəcədə 
sağlamdır? Geni dəyişdirilmiş - bu söz bizə 
sanki tanışdır, ancaq bu termini nəyi ifadə 
etdiyi bizə məlum deyil. 

Bunu aydınlaşdırmaq üçün biz sizin hər gün 
etdiyinizi etdik. Dezertir bazarına getdik. Al-
ver etdik və satıcılardan soruşduq ki, geni 
dəyişdirilmiş məhsul satılırmı, bu barədə nə 
bilirlər? 

Nəticədə üç cür satıcı müəyyənləşdirdik: 
I. Təsəvvürü yoxdur; II Bilir və bu barədə 
danışmır: III. Bilir və belə məhsulu vizual 
müəyyənləşdirir. 

Ümumi fon belədir; ilin bu fəslində, əsasən, 
gürcü məhsulları satıldığından geni dəyiş-
dirilmiş məhsulların yayılma şansı azdır. 
Belə məhsullar xaricdən gəlir. Qəbul edil-
miş qanuna görə, belə məhsulların üzərinə 
KDM nişanı vurulmalıdır, ancaq buna əməl 
olunmur. Bir satıcının dediyinə görə, ticarət 
mərkəzininin vet-həkimi hər gün pul topla-
maq üçün gəzir, məhsulu isə heç kim yoxla-
mır. Ticarət mərkəzinin vet-həkimi Avtandil 
Cxartişvili deyir ki, bazara  daxil olan məh-
sul yoxlanır, ancaq məhsulu KDM olduğunu 
müəyyənləşdirmək imkanımız yoxdur. Bu, 
sərhəd gömrükxanasında yoxlanır.

Avtandil Cxartişvili: “Bütün məhsullar yoxla-
nır. Məsələn , ət sallaqxanalardan sənədlə 
daxil olur (forma 2) . Ət möhürlü olmalıdır. 
Burada nəzarət edilir ki, forma 2-siz daxil 
olmasın və sonra soyuduculara paylanır. 
Tərəvəzlər də nitratda yoxlanır. KDM – a 
gəldikdə, biz buna nəzarət edə bilmirik. 
Əgər bizə böyük miqdarda daxil olursa, 
onun etiketi olmalıdır, ancaq satıcı bir necə 
kq alıb sonra özü satırsa, biz buna nəzarət  
edə bilmirik.”

Axtarışı bazarla bitirmədik, gündəlik istifa-
də məhsulları satılan marketlərə üz tutduq, 
etiketləri yoxladıq. Süd məhsullarının etiket-
lərini yoxlayarkən yalnız bir kompaniyanın 
qaymaq və mayonezində KDM-siz yazısına 
rast gəldik. Başqa  məhsullarda da eyni və-
ziyyətdir. Super-market administrasiyala-
rının dediyinə görə, onların mağazalarına 
KDM daxil olmur. 

İstehlakcılar Assosiasiyasının sədri Qia 
Burcanadze: “ Bizdə qiyməti və adı yaxşı 
yazırlar, qalanlar kiçik şriftlə yazılır. İstehsal-
çı yalnız məhsulu satıb pul qazanmağı dü-
şünür. Bu işdə ciddi nəzarət olmalıdır, Məh-
sulun Zərərsizliyi Agentliyi buna birbaşa 
borcludur ki, istehsalçılara nəzarət etsin”.

Milli Məhsul Agentliyinin Məhsul Depar-
tamentinin rəisi Kaxa Soxadze: “ Qanun 
2015- ci ilin dekabrında qəbul edilib, iyulun 
1-də qüvvəyə minib. Əgər qida  0,9-dan 
artıq geni dəyişdirilmiş orqanizmlərdən 
ibarətdirsə, yaxud belə orqanizmlərdən 
hazırlanıbsa, bu barədə etiketdə mütləq 
məlumat verilməlidir. Bizim laboratoriya 
tədqiqatı aparmağa imkanımız var. Etiket 
pozuntularına görə biznes-operatoru 5 min 
lari cərimələyirik. Biz bu tipli nəzarəti davam 
etdirir, Avropa ekspertləri ilə məsləhətlər ke-
çiririk”.

Qia Burcanadze: “ Gürcüstana salmone-
loz xəstəliyi ilə 129 ton toyuq qiyməsi daxil 
oldu, bunun gömrükxana buraxmışdı, əgər 
yoxlanmışdısa, niyə buraxırdı?! İstehsalçı 
az qala dəli olmuşdu, əgər xəstə idisə Sarp 
gömrükxanası ki yoxladı, orada niyə heç nə 
demədilər? 129 tondan 15 ton gömrük, qa-
lan 114 ton satıldı. Sizin və bizim ailə üzv-
lərimiz yarım fabrikat adı ilə onu yedik. Bu 
zaman Gəlirlər Xidməti və Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi harada idi? Toyuq ətinin bu xəstə-
liyi patoloji nəticələr gətirə, adamı öldürə 
bilər”.

Kaxa Soxadze: “ Satılmamışdı. Milli Ərzaq 
Agentliyi bunun aşkar etdi. Biz buna fal nə-
zarət etdik. Aşkara çıxarmaq faktı təsdiq 
olunur, satılma faktını təsdiq  edə bilmərik”.

Gəlirlər Xidməti aparatının baçcısı Xatia 
Moistsrapişvili:  Gürcüstanda qanunveri-
ciliklə KDM –ın həm daxil olması, həm də 
realizasiyası nəzarətdə saxlanır. 

Gürcüstanın gömrük sərhədində KDM-a 
nəzarət qaydası Maliyyə Nazirinin əmri ilə 
müəyyən edilir. Qanuna müvafiq olaraq, 
ölkəyə daxil olan KDM- un etiketində qeyd 
edilməlidir ki, məhsulun geni dəyişdirilmiş-
dir. Ümumi çəkidə 0,9 faiz tərkib yolve-
riləndir. Gömrükxana sənədində məhsulun 
tərkibi qeyd edilməlidir. Etiket yoxdursa, 
belə məhsula risk proqramına daxil edilib 
sənədlər yoxlanmalıdır. Sənədlərdə də 
məlumat olmadıqda, nümunə götürülüb 
laborator tədqiqat aparılmalıdır. Etiket var, 
ancaq uyğunluq düzgün deyilsə, ya da 
əksinə, - etiket yoxdur, laborator tədqiqat 
göstərdi ki, onda gen dəyişmə elementləri 
var, - o zaman importyor 5 min lari cərimə 
edilir.  Bu hal ikinci dəfə baş verərsə, im-
portyor 10 000 lari cərimə edilir”.

Faktor bir şey deyir, etiketi oxumalıyıq və 
kompaniyaya qarşı olduqca tələbkar olma-
lıyıq. Ancaq hələlik yalnız etiketi oxumaq 
kifayət deyil. Gürcü istehlak bazarı hələ 
yenə inkişaf prosesindədir. Qüsurlar göz 
önündədir. Görək iyulun 1-də qəbul edilmiş 
tənzimləmə praktikada fəallaşacaqmı? 

Qiorqi Uruşadze.

GENİ DƏYİŞDİRİLMİŞ MƏHSULLARI QƏBUL EDİRİK?!

Bu gün, Gürcüstanın Barış və Vətəndaş bəra-
bərliyi məsələlər üzrə dövlət Nazirliyinin fəaliy-
yəti, Borçalı mahalında-Kvemo Kartli bölgəsində  
zaqs burosu fəaliyyətinə bənzəyir. Nə vaxt evlən-
mək, necə evlənmək, gülməli çıxsada nə üçün 
evlənmək Nazirliyin əsas fəaliyyəti olub. Halbuki, 
bu fəaliyyət Barış və Vətəndaş Bərabərliyi Nariz-
liyin mandatına uyğun gəlməyən fəaliyyətdir. 

Mərkəzdə uşaq bağcalarının məsələsi yenə 
kəskindir. Munisipal bağcalarda qeydiyyat 
xeyli vaxtdır başa çatıb, bu il də minlərlə 
uşaq məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrin-
dən kənarda qaldı.

Mütəxəssislər deyirlər ki, problemin kəs-
kiləşməsinə Maarif Nazirliyi tərəfindən tə-
yin edilən tənzimləmə səbəb oldu, hansına 
görə ki, 5 yaşlı uşaqlar məktəbə buraxırırlar. 
Bununla birlikdə, Tbilisi meriyasının qərarı 
ilə bağcalarda qeydiyyatdan, birinci mər-
hələdə, sosial müdafisəi olmayan və daşqın 
nəticəsində zərərçəkən ailələrin uşaqları ke-
çirdilər. İkinci mərhələ iyulun 8-də başladı, 
ancaq bu vaxta qədər dövlət bağcalarında 
yerlər, demək olar, yox idi. 

Valideynlər balacaların uşaq bağcalarında 
qeydiyyat mexanizminə bu günə qədər eti-
raz edirlər. Bəziləri hesab edirlər ki, kateqo-
riyalara bölmək doğru deyil, dövlət onları 
qeyri-bərabər vəziyyətə salır.

Bir halda ki, nazirlik dövlət bağcalardan kə-
narda qalmış uşaqların valideynlərin alter-
nativ təklif etmir, o zaman şərtsiz seçin vaxtı 
gələcək və mərkəzdə yetərincə çoxalmış 
şəxsi bağcalar arasında ən yaxşısını axtar-
mağa başlayacaqlar.

Ancaq bəzi bağcalarda tərbiyəsinin qiyməti 
yetərincə yüksəkdir.

Prestijli bağcalara valideynlər, təxminən, 
350 - 450 ABŞ dolları ödəyirlər, elə bağcalar 
var ki, illik vergisi ali təhsil məktəblərin qiy-
mətlərindən artıq, 4600 avrodur.

Daha artıq əyanilik üçün 8 şəxsi bağcanın 
siyahısının və onların qiymətlərini təqdim 
edirik. 

Gürcüstanda “Englich World Corporation” – 
un yeni uşaq bağcası “Diredə ingilis aləmi” 
açıldı. Aylıq qiyməti 450 laridir. 

Şəxsi uşaq bağcası “Rediksi”. Həftənin iş 
günlərində 09.00-19.00 saata qədər işləyə-
cək. Qiyməti ayda 350 dollardır (ekvivalen-
ti lari ilə). Birbaşa ödəmə halında məbləğ 
3000 dollar təşkil edir. Əgər valideyn uşağı 
baxçada yarı gün qoymaq istəyirsə (09.00-
da 15.00-a qədər), hər ay 250 dollar ödəməli 
olur. 

Müasir Təhsil Akademiyası (SEA) 4 yaş 
qrupundan ibarətdir (2-3 yaş, 3-4 yaş, 4-5 
yaş və 5 + ( məktəbə hazırlıq proqramları). 
Bağcada ingilis dilli qruplar fəaliyyət göstərir. 
İllik qiyməti 4800 lari, aylıq qiyməti isə 480 
laridir.

“Kindervil” uşaq bağcası, buraya uşaqları 
yaş-yardımdan götürürlər. Aylıq qiyməti 450 
laridir. 

Gürcüstan nivesitetinin uşaq bağcası “Yuçi 
Bağı” aylıq qiyməti 450 laridir. 

Məktəbəqədər Təhsil akademiyası “Tsinqie-
ri”. Qiyməti 350 laridir. 1, 5-7 yaşa qədər 
uşaqları götürür.

Sentyabrdan iyun da daxil olmaqla, tələbat 
olduğu halda –iyulda da.

Britaniya –gürcü akademiyasının bağcasına 
gəldikdə burada qiymət 320 ABŞ dollardır. 

Yüksək qiməti ilə frasız uşaq baxçası da se-
çilir, burada təhsilin qiyməti 4100-dən 4600 
avroya oynayır. 2010- cu ildə bağcanın və 
məktəbin tikintisini keçmiş Baş Nazir Bidzi-
na İvanişvili maliyyələşdirib. 

“Alia” N 140

TBİLİSİDƏ 
ƏN PRESTİJLİ 
BAĞCALAR 
NEÇƏYƏDİR?
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TBİLİSİ – 2014 

Kitabda Gürcüstanda Azərbaycan türkləri 
yaşayan Sərtçala Muğanlı kəndində 2012-ci 
ildə keçəpapaqlar adlanan personajların işti-
rakı ilə keçirilmiş Novruz karnavalı təsvir və 
təhlil olunur. Müəllif belə bir əsas tezisi ortaya 
qoyur ki, keçəpapaq fenomeni, onların iştira-
kı ilə keçirilən Muğanlı Novruz karnavalı istər 
Azərbaycan, istərsə də türk dünyası üçün 
unikal hadisə olub, Novruz bayramının ən 
qədim ritual-mifoloji köklərini, etnik-mədəni 
özünəməxsusluqlarını üzə çıxarmağa və bu 
bayrama yeni elmi kontekstlərdə yanaşmağa 
imkan verir. 

BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM.

Kitab, adı 

Azərbaycanın milli yaddaş tarixinə 

Novruz bayramı ilə birgə yazılmış yazıçı və 
ictimai xadim Şıxəli Qurbanova ithaf olunur. 

KEÇƏPAPAQLARIN SORAĞI İLƏ

Onların sorağını ilk dəfə 2011-ci ilin Novruz 
bayramı qabağı aldım. Dostum və iş yolda-
şım – AMEA Folklor İnstitutunun hüquq məs-
ləhətçisi Səməd Mustafa oğlu Vəkilov xəbər 
gətirdi ki, Gürcüstanda Borçalı mahalının 
Qarayazı (dəyişdirilmiş adı: Qardabani) rayo-
nunun Muğanlı (dəyişdirilmiş adı – Sərtçala 
Muğanlı) kəndində qeyri-adi Novruz bayramı 
keçirilir. Bu barədə ona həmin kəndin sakini, 
Gürcüstanın «Azərbaycan Evi» Qeyri-Hö-
kumət Təşkilatları Koalisiyasının rəhbəri, 
hüquq müdafiəçisi Elbrus Məmmədov məlu-
mat vermiş və mənim bu bayramla bağlı bir 
şey yazıb-yaza bilməyəcəyimi soruşmuşdu. 

Məlumata ilk reaksiyam ötəri oldu: qeyri-adi 
heç nə gözləmirdim. Sadəcə, fərqli etnoqra-
fik özəlliklərin ola biləcəyinə əmin idim. Ana 
etnosdan siyasi, inzibati, linqvistik, mədəni 
və s. cəhətlər baxımından ayrı düşmüş etnik 
toplumlarda etnoqrafik özünəməxsusluqlar 
milli özünüqoruma və özünüyaşatma mexa-
nizmlərinə çevrilir. Eləcə də Gürcüstanda mi-
nillərdən bəri öz ana vətənlərində (torpaqla-
rında) yaşayan Azərbaycan türkləri zamanla 
milli hüquqlarından (milli məktəb, milli dildə 
tədris, tarixi etnotoponimika, milli-mədəni 
özünüfadə və s.) məhrum olduqca toplumun 
etnik kimlik atributları onları Azərbaycan türk-
ləri kimi qoruyan və yaşadan formullar olaraq 
aktivləşmişdir. Belə toplumlarda zaman sanki 
donur. Azərbaycan ədəbi dili ilə xüsusilə orta 
məktəb vasitəsi ilə həyata keçirilən birbaşa 
əlaqəsi kəsilən məhəlli dialekt, etnoqrafik 
yaşam tərzi, milli adət-ənənələr, bayram və 
mərasimlər milli həyatın, etnik mövcudlu-
ğun əsas və dominant özünütəşkil sxemləri 
səviyyəsinə qalxır. Bundan dolayı Gürcüs-
tandan Bakıya gəlib ədəbi mühitdə fəaliyyət 
göstərən azərbaycanlı yazıçı və şairlərin bə-

dii dilində, ədəbi düşüncəsində fərqli, oxucu-
ların və tənqidçilərin milli yaddaşını oyadan 
koloritli etnoqrafizm boy verir. Onlar ya şair 
Zəlimxan Yaqub kimi daha çox xalq şeiri üs-
lubunda, milli poetik ənənə əsasında şeirlər 
qoşur, ya da yazıçı Mövlud Süleymanlı kimi 
öz bədii təsvirlərində canlı tarixi-etnik kolorit 
yarada bilirlər...

…Səmədin də Muğanlıdakı Novruz bayramı 
ilə bağlı dediklərində fərqli bir şeyin olacağını 
düşünmürdüm: «Elbrus gəlsin, – dedim, – bir 
danışsın, görək nədir».

Elburus Məmmədov 2011-ci ilin Novruz bay-
ramı öncəsi işlədiyim AMEA Folklor İnstitutu-
nun Mifologiya şöbəsində qonaq oldu. Kənd-
lərindəki Novruz bayramından, ən başlıcası, 
şir maskalı, qara keçə geyimli, zınqırovlu 
keçəpapaqlardan bəhs etdi. Marağıma sə-
bəb oldu. O, söz verdi ki, kənddəki Novruz 
bayramını videofilmə çəkdirib bizə gətirəcək.

Mən həmin ilin Novruz bayramını folklorşü-
nas alim Ramazan Qafarlı ilə birlikdə Tür-
kiyənin Fəthiyə şəhərində keçirdim. Bura-
da Türkiyə Xalq Mədəniyyəti Araşdırmaları 
Qurumunun Fəthiyə Bələdiyyəsi ilə birlikdə 
«Türk dünyasında mərasimlər» mövzusunda 
təşkil etdiyi «Uluslararası Türk Kültürü Qurul-
tay»ında (21-23 mart 2011-ci il) iştirak edib, 
«Novruz bayramının konseptual-fəlsəfi əsas-
ları» mövzusunda məruzə etdim. Qayıdanda 
məni nə kimi bir sürprizin gözlədiyindən əsla 
xəbərim yox idi.

Elbrus, dediyi kimi, Novruzdan sonra ye-
nidən instituta gəldi. Söz verdiyi videofilmi 
yox, bir dəstə fotoşəkil gətirmişdi. Şəkillərə 
baxanda məni heyrət bürüdü. Fotoların müa-
sir dövr Azərbaycan dünyasında keçirilən 
Novruz bayramına aid olduğuna bir anlıq 
inanmaq istəmədim. Şəkillərdə sanki han-
sısa mistik-xaotik mərasimin iştirakçıları var 
idi. Onların əyinlərində tərsinə geyilmiş qara 
kürk, başlarında kürəklərinə qədər tökülmüş 
qara saçları olan keçə papaq, sifətlərində şir 
maskaları var idi. Kürkün üstündən iki kəmər 
bağlamışdılar: birini üfüqi şəkildə bellərinə, 
digərini isə çarpaz (aşırma) şəkildə çiyindən 
sinələrinə. Hər iki kəmərin üstündə çoxlu say-
da zınqırovlar, əllərində qamçı, çubuq, dana 
quyruğu və s. var idi.

Bu halda hər bir azərbaycanlı tədqiqatçının 
ağlına ilk gələn şey şamanlar olduğu kimi, 
mən də sanki canlı şamanların fotolarını 
görürdüm. Təbii ki, bunlar şamanlar deyil-
di, lakin şamanizmdən, ümumən arxaik türk 
(oğuz) animistik təsəvvürlərindən qıraq ha-
disə də deyildi…

Fotolara zamanla uzun müddət tamaşa edib, 
onları dəyərləndirmək istədim. Qarşımda 
canlanan mənzərənin kökü qədim oğuz-türk 
düşüncəsinin ritual-mifoloji dünyagörüşünə 
gedib çıxan arxaik fenomeni əks etdirməsi 
aydın idi. Təkcə şəkillərə əsaslanıb, məlumat 
səciyyəli «nə isə» yazmaq olardı. Amma bu 
«nə isə» mənim yazmaq istədiyim, ən baş-
lıcası, şəkilləri görən andan keçəpapaqları 
canlı şəkildə görmək arzusunun qəlbimdə 
yaratdığı və mənim onlarla ilk görüşümədək 
sakitləşməyən coşqun ovqatın ifadəsi olma-
yacaqdı. 

Elmi şəkildə desək, mən arxaik etnokosmik 
struktur fenomeni ilə qarşılaşmışdım. Onun 
öyrənilməsini isə ritualın canlı iştirakçısı ol-
madan, sadəcə olaraq, həyata keçirmək 
mümkün deyildi. Ümumiyyətlə, öz yaşamını 
canlı şəkildə sürdürməkdə olan hər hansı bir 
ritualı görmədən, onu əyani olaraq (müşahi-
dəçi, iştirakçı və s. qismində) «yaşamadan» 
bir fenomen kimi təsvir və təsəvvür etmək çə-
tin məsələdir.

Yadıma ingilis etnoqraf-ritualisti, sevimli 
müəllifim, rus dilində oxuduğum «Simvol və 
ritual» adlı kitabı mənim ritual-mifoloji gü-
rüşlərimin formalaşmasında müstəsna rol 

oynamış Viktor Ternerin (1920-ci il doğumlu) 
başına gələnlər düşdü. V.Terner əvvəllər öz 
etnoqrafik fəaliyyətində mənsub olduğu nəs-
lin cəmiyyətşünasları arasında mövcud olan 
ümumi rəyə uyğun olaraq ritualların öyrənil-
məsinə əhəmiyyət vermirmiş. Afrikada ndem-
bu tayfaları arasında yaşayaraq tədqiqat 
aparmış alim yazır: «Mən çöl təcrübəsinin 
ilk doqquz ayı ərzində qohumluq sistemi, 
kəndin quruluşu, nikah və boşanma, ailə və 
fərdi yığıncaqlar, tayfa və kənd siyasəti, kənd 
təsərrüfatı dövriyyəsi haqqında çoxlu sayda 
məlumatlar topladım. Qeyd kitabçalarımı şə-
cərələrlə doldururdum; kənd evlərinin plan-
larını cızır və siyahılaşdırma ilə məşğul olur-
dum; nadir və naməlum qohumluq termininin 
sorağından ötrü vurnuxurdum. Buna bax-
mayraq, hətta dili sərbəst şəkildə bilsəm də, 
həmişə qıraqdan baxırmış kimi özümü daim 
narahat hiss edirdim. Axı mən bilirdim ki, mə-
nim düşərgəmin yaxınlığında ritual baraban-
ları gurlayacaq və mənim tanışlarım tez-tez 
məni bir neçə günlüyə qoyub gedəcəkdilər ki, 
ekzotik adları olan rituallarda iştirak etsinlər. 
Nəhayət, mən etiraf etməyə məcbur oldum 
ki, əgər mən ndembu mədəniyyətinin, heç 
olmasa, bir hissəsinin nə olduğunu başa düş-
mək istəyirəmsə, bu halda ritual əleyhinə əv-
vəlcədən mövcüd olan fikirlərimdən əl çəkib 
onun tədqiqinə başlamalıyam».

Nəhayət, mən də fotoların müşahidəsindən 
yorulub, Ternersayağı qərar qəbul etdim: 
«Əgər mən Muğanlı kəndindəki keçəpapaq 
fenomeninin, heç olmasa, bir hissəsinin nə 
olduğunu başa düşmək istəyirəmsə, bu hal-
da onun canlı tədqiqinə başlamalıyam».

Qərarımı Elbrus bəyə bildirdim. O, bizə 2012-
ci ilin Novruzunu Muğanlıda keçirməyə hazır-
laşmağımızı bildirib, video və fotoçəkilişlərin 
ən keyfiyyətli texniki vasitələrlə təmin edilə-
cəyinə, bizi Muğanlı kimi böyük bir kənddə 
dünyagörmüş insanlarla (hər bir folklorşü-
nasın gündüz lampa işığında axtardığı sinə-
dəftər söyləyicilərlə) görüşdürücəyinə söz 
verdi. Elbrus Məmmədovun Borçalı mahalı, 
Gürcüstanda və Azərbaycan xalqı üçün kim 
olduğunu, Gürcüstanda azərbaycanlıların 
milli tarixi mədəniyyətinin, qeyri-maddi mədə-
ni irsinin qorunması və yaşadılmasından ötrü 
hansı həyəcan və əzablara düçar olduğunu 
və hansı əhəmiyyətli işlər gördüyünü yaxşı 
bildiyim üçün «Novruz qrafikimi» qətiləşdir-
dim. 

ARXAİK YADDAŞ MÖCÜZƏLƏRİ

19 mart 2012-ci il. 

Sübh namazından sonra Allahı çağırıb 
Səmədlə mənim şəxsi avtomobilimdə üzü 
Qazax rayonuna – Gürcüstan sərhəddinə 
doğru yola çıxırıq. Yollar abaddır. Bəzi yerdə 
qoşa, bəzi yerdə tək olsa da, sərhədə qədər 
gözəl yol salınıb. Yol qırağı kəndlərin evləri 
göz oxşayır. Azərbaycan insanının istənilən 
şəraitdə və şərtlər altında çıxış yolu tapıb, 
öz həyatını qurmaq bacarığı – xalqımızın bu 
fövqəladi yaşam eşqi onu hər yerdə – istər 
Azərbaycanda, istər Rusiyada, istərsə də, 
digər yerlərdə daim fərqləndirir. O, hər yer-
də elitar yaşamağa, həyat şəraitini mövcud 
standartların maksimumu səviyyəsinə qal-
dırmağa çalışır. Bununla bərabər, özü kimi 
yaşamağı, dəyişən şərtlər və şərait içərisində 
özü olaraq qalmağı da bacarır. 

Yol boyu rayon mərkəzləri, onlara dönən yo-
layrıcıları xüsusilə abaddır: ticarət obyektləri, 
işıq dirəkləri həyatın yüksək ritmindən soraq 
verir. Səməd: «Özün görəcəksən, Gürcüsta-
nın yolları belə deyil, xüsusilə azərbaycanlı-
ların yaşadığı yerlərin yolları bərbad gündə-
dir», – deyir.

Bu, əslində, mənim Gürcüstana ikinci səfə-
rim idi. Birinci dəfə 2011-ci ilin martında Tür-
kiyəyə (Fəthiyə şəhərinə) avtobusla səfərim 
zamanı gecə vaxtı Tiflisin içindən keçmişdim. 
Uzun yol, sərhəd yoxlamaları məni yorsa da, 

Tiflis mənim yaddaşıma avtobusun pəncərə-
sindən gördüyüm Kürsahili işıqları, böyük 
olmayan binaları və kilsələrin əsrarəngiz 
siluetləri ilə yazılmışdı. Tiflisə qədər azər-
baycanlıların yaşadığı Borçalıda gecə qa-
ranlığında SOKAR-ın (State Oil Company 
of Azerbaijan Republik) hansısa yanacaq-
doldurma məntəqəsindəki 15-20 dəqiqəlik 
fasiləni nəzərə almasaq, mənim tarixi Azər-
baycanın bu hissəsinə hələ ayağım dəymə-
mişdi. Yolboyu Borçalı ilə qarşıda məni göz-
ləyən görüşümü təsəvvür etdikcə içim vəcdlə 
dolurdu.

Qazaxda bizi Səməd Vəkilovun əmioğluları 
və dostları Məmmədhəsən Vəkilov və Mah-
mud Vəkilov qarşılayırlar. Biri riyaziyyatçı 
müəllim, o birisi psixoloq həkimdir. Hər ikisi 
bölgəyə məxsus səmimi əxlaqın tipik daşıyı-
cılarıdır. 

Təbii ki, bizi qonaq etməmiş buraxmırlar. 
Səfərimizin məqsədi hər ikisində özünəməx-
sus reaksiya doğurur. Mahmudun doqma-
tik düşüncə sistemində islam hökmlərindən 
başqa heç nəyə yer yoxdur. Xalq adət və 
inanclarına, o cümlədən Novruz bayramına 
əhəmiyyət vermir. Bizi də dindar adamlar 
olmağımıza baxmayaraq, islamdankənar 
şeylərin dalınca düşdüyümüzə görə qınayır. 
Lakin Mahmud qazaxlıların onun danışığın-
da çox koloritli səslənən nitq folkloru, hər bir 
hərəkətində bölgənin mental formullarını, 
folklor davranışlarını yaşatması, tükənməz 
və təbii səmimiyyəti ilə mənim üçün çox ma-
raqlı və dinləməyi sevdiyim insandır.

Mahmudun Novruza biganə münasibəti 
bölgə üçün səciyyəvi deyil. Bir neçə il öncə 
Azərbaycanın folklor paytaxtı statusunu da 
bir illiyə daşımış Qazaxda Novruz bayra-
mı coşqu ilə qeyd edilir. Təsadüfi deyil ki, 
bizim səfərimiz Məmmədhəsən müəllimin 
dərin marağına səbəb olur. Gürcüstanda 
Borçalının Muğanlı kəndində qeyri-adi bir 
Novruz bayramının qeyd olunduğunu deyi-
rik. «Bizdəkinə – Yuxarı Salahlıda keçirilənə 
çatmaz», – deyir. Üzünü hələ canlı şəkildə 
görmədiyimiz keçəpapaqlar haqqında bəhs 
edirik. O isə bunun qarşılığında məni heyrətə 
salan bir məlumat verir: «Bizdə, Yuxarı Sa-
lahlıda bayram gecəsi kişilər qadın paltarı ge-
yir. Səhərə qədər od yandırırlar, şənlik olur. 
Cürbəcür oyunlar olur».

Bu məlumat arxaik oğuz rituallarını tədqiq 
edən folklorşünas kimi məni həyəcanlandırır. 
Kişilərin qadın paltarı geyməsinin, qadınların 
kişi paltarı geyməsinin nə olduğunu yaxşı 
bilirəm. Bu, kökləri arxaik ritual-mifoloji gö-
rüşlərə gedib çıxan travestik statusdəyişmə 
ritualıdır. Ordubad rayonunda Novruzda ke-
çirilən «Xan bəzəmə» mərasiminin, o cüm-
lədən indinin özündə də bəzi bölgələrin toy-
larındakı «padşahseçmə» adətinin əsasında 
statusdəyişmə ritualının durduğunu bilirdim. 
Bu statusdəyişmələr bütün hallarda sosial 
statusların (rolların) dəyişilməsi şəklində baş 
verir. Ancaq statusdəyişmənin «cinsdəyiş-
mə» (travestizm) şəkli daha arxaik görüşlərlə 
bağlıdır. Ona müasir dövr Azərbaycanında 
rast gələ biləcəyimə inanmazdım.

Məmmədhəsən müəllimin Qazaxda qalıb, 
Yuxarı Salahlıdakı bayramı müşahidə et-
məyimiz haqqındakı israrlı təklifi nə qədər 
gerçək, cazibədar və səmimi bir dəvət olsa 
da, sərhəddin o tayında bizi dostumuz – Av-
ropa insan haqları təşkilatları ilə birgə Gür-
cüstanda həyata keçirdiyi layihələrdən bir an 
da olsa başı ayılmayan, daim iş dalınca qa-
çan Elbrus Məmmədov gözləyirdi. Onun hər 
dəqiqəsi isə insan hüquqlarına xidmət edirdi. 
Elbrusun zamanı ilə israfçılıq etmək olmazdı.

Mahmud Vəkilov öz avtomobili ilə bizi Sınıq-
körpüyə – Gürcüstan sərhəddinə götürür.

SƏRHƏDDƏ QURTARAN VƏ BAŞLANAN 
VƏTƏN

Bura sərhəddir: Azərbaycan respublika-
sı ilə Gürcüstanın sərhəddi. Hər iki ölkənin 
ağız-ağıza duran sərhəd-keçid məntəqələri 
tikililərinin strukturundan tutmuş texniki va-
sitələrə, hərbçilərin geyimlərinə, silahlarına, 
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kömrükçülərin davranış qaydalarına qə-
dər bu ölkələrin iqtisadi durumunu, geopo-
litik maraqlarını, inzibati və məhəlli-etnik 
özünəməxsusluğunu inikas edir. 

Ancaq Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində 
mən tamamilə başqa ovqatda idim. Adətən, 
sərhəd keçən insan, sözün həqiqi mənasın-
da, başqa bir dünya ilə görüşün, tanışlığın 
marağında olur. Lakin Azərbaycan Respub-
likasının bütün qonşu dövlətlərlə sərhəd-ke-
çid məntəqələrindən o tayda bizi heç bir hal-
da başqa bir dünya – yad ölkə gözləmir. İstər 
şimalda Rusiya ilə sərhədin, istər cənubda 
İran ilə sərhədin, istərsə də qərbdə Gürcüs-
tan ilə sərhədin o tayında başqa bir dünya 
yox, bizim qərib dünyamız, qərib vətənimiz 
var. Bizim üçün sərhədlərimizin bu tayı vətən 
olduğu kimi, o tayı da, sözün hər bir məna-
sında, vətəndir. İndi bu sərhədi keçərkən də 
o hissə köklənmişdim ki, oyaq başla ayağım 
dəymədiyi vətənimi, bədii əsərlərdə bir et-
noqrafik fenomen kimi təsvir olunmuş mö-
cüzə yurdumu görəcəyəm.

Hələ çox illər bundan öncə yazıçı Anarın ya-
zıçı Mövlud Süleymanlı ilə Borçalıya ilə etdi-
yi səfərin təəssüratlarını oxuyarkən heyrətə 
gəlmişdim. Anar bölgənin etnoqrafik lövhələ-
rini, dialekt xüsusiyyətlərini o qədər kolorit-
li təsvir etmişdi ki, məndə bu dialekti canlı 
eşitmək arzusu yaranmışdı. Təbii ki, Bakıda 
Borçalı dialektini tələbəlikdən üzü bəri çox 
eşitmişdim. Ancaq bu, canlı dialektin (dialekt 
həyatının, mühitinin) özü yox, qırıntıları idi.

Sərhədi keçən kimi Gürcüstan Dövlət Yol 
Polisinin əməkdaşları Elbrusu nə üçünsə 
cərimələyirlər. Polislə bir neçə dəqiqəlik 
söhbətdə Elbrus əsəbləşir. Mən gürcü dilini 
bilmirəm. Lakin təəccüblənirəm. Buna səbəb 
o olur ki, axı özü hüquq müdafiəçisi olan Elb-
rus nəyə görə düzgün və rüşvətsiz işləmələri 
haqqında Azərbaycanda istər xalq arasında, 
istərsə də mətbuatda əfsanələr danışılan 
gürcü yol polisləri ilə mübahisə edir?! Mən 
də bu miflərin daşıyıcısı kimi, az qala, yol po-
lisinin tərəfində olub, Elbrusun xərcə düşmə-
sindən təəssüflənsəm də, ürəyimdə polislə 
həmfikirlik edirəm. Hətta ürəyimdən keçir 
ki, bu cəriməni özüm ödəyim və bununla da 
əfsanəvi Gürcüstan demokratiyasını öz üzə-
rimdə canlı aprobasiyadan keçirim. Cərimə-
nin qiymətini və Elbrusun əsəbləşməyinin 
səbəbini soruşuram. «Boş şeydir, özün hər 
şeyi görəcəksən», – deyir.

Mən, doğrudan da, çox şey gördüm. Ən baş-
lıcası, demokratiyanın hər ölkənin nümunə-
sində bir fərqli nağıl olduğunu da, o cümlə-
dən Gürcüstanda yaşayan həmvətənlərimiz 
üçün onun ikili standartdan başqa heç nə 
olmadığını da gördüm. Bu ölkədə onun öz 
məhəlli siyasi-etnik şərtlərinə uyğun demok-
ratiya, doğrudan da, var, ancaq bu ölkənin 
doğma sakinləri olan, əsrlərdən bəri öz 
vətənlərində yaşayan azərbaycanlılar üçün 
– yox.

Tiflisə gedən yol boyunun mənzərəsi Azər-
baycanın keçən əsrin 90-cı illərini «təkrar 
edir». Hər yerdə sovet hökumətinin xaraba 
qalmış həyat və məişət izləri: keçmiş kolxoz-
ların damı-pəncərələri uçulub dağılmış, 
xaraba vəziyyətə düşmüş iri binaları, sökü-
lüb-dağılmış kənd təsərrüfatı maşınlarının 
yol qıraqlarına atılıb qalmış qalıqları, qaynaq 
aparatı ilə işləyən ustaların əli ilə primitiv di-
zayn verilmiş mağazalar… və s. Bütün bun-
lar məni, ən azı, 20 il əvvələ aparır.

Ancaq yol boyu geniş çöllər, əkin sahələ-
ri, heyvan sürüləri həyatın heç vaxt dəyiş-
məyən ilahi ritmindən soraq verir. Lakin bü-
tün bu torpaqların heç biri onun əsl sahibi 
olan azərbaycanlıların deyil. Torpaq bölgüsü 
zamanı hökumət elə bir «demokratik» böl-
gü aparmışdır ki, azərbaycanlılar tarixi və 
hüquqi baxımdan onlara məxsus olan tor-
paqları ala bilməmiş, əvəzində bu torpaqlar 
məhz «demokratik» fırıldaqlar yolu ilə gürcü 
sahibkarların əlinə keçmiş, bu torpağın əsl 
sakinləri olan azərbaycanlıların şikayət və 
harayını Gürcüstan demokratiyasının qulaq-
ları «eşitməmişdir». İndi azərbaycanlı kəndli 
öz torpağını bu torpağın dilini hər mənada 

bilməyən, onu əkib-becərməkdən xəbəri ol-
mayan gürcü sahibkardan ədalətsiz şərtlər 
altında icarəyə götürməli olur.

Gürcü «demokratiyasının» daha bir üzü özü-
nü azərbaycanların tarixinə, mədəniyyətinə 
münasibətdə ifadə edir. Hər yerdə Azərbay-
can türkünün bu torpaqdakı alın (tale) ya-
zısını – yer adlarını dəyişdirir, gürcü adları 
ilə əvəz edir və bununla da Azərbaycan tür-
künün bu torpaqdakı tarixini hər vəchlə ca-
vanlaşdırmağa çalışırlar. Hətta Azərbaycan 
türkünün bu ölkədə kökləri çox qədimlərə 
dayanan tarixi VIII-XIV əsrləri əhatə edən 
qədim gürcüdilli yazılı mənbələrdə saysız 
türkizmlərlə inkarolunmaz şəkildə təsdiq və 
sübut olunmasına baxmayaraq, bu tarix ba-
yağı şəkildə saxtalaşdırılır, onun XVIII əsrin 
ortalarından başlanması, yəni Azərbaycan 
türklərinin bu torpaqda cəmi 250 illik tarixə 
malik olmaları göstərilir. Bunun tragikomedik 
tərəfləri ondadır ki, bu saxta (250 illik) «Azər-
baycan tarixi» ərazisində beş əsr bundan əv-
vələ aid Şah Abbas məscidi kimi möhtəşəm 
abidə olan bir dövlətin rəsmi dövlət saytına 
da qoyulur.

Azərbaycan dilinin yazılı qaynaqlara qədər-
ki dövrü haqqında qədim erməni və gür-
cü mənbələri əsasında aparılmış kollektiv 
tədqiqatda prof. Vaqif Aslanov göstərir ki, 
ümumi Azərbaycan-Qafqaz dil əlaqələrinin 
ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan-gürcü dil 
əlaqələri erkən orta əsrlərdən yaranmağa 
başlayıb. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əlaqə 
Kartli ərazisində çoxtərəfli olub: xüsusilə 
antik dövrdə İberiya adlanan Şərqi Gürcüs-
tanın öz türkdilli əhalisi ilə dil əlaqələri; qon-
şularla – azərbaycanlılarla və Türkiyə türkləri 
ilə dil əlaqələri. Bu, VIII-XIV əsrlərə aid gür-
cü yazılı abidələrində mövcud olan və həmin 
dövrdə türkdilli etnosun Zaqafqaziyadakı 
varlığına şahidlik edən məlumatlarla təsdiq 
olunur. Məsələn, əsas mətni VII əsrin 40-cı 
illərindən bəhs edən hadisələrlə tamamla-
nan «Moktsevay Kartlisay» Kartlidə Kür çayı 
boyunca yaşayan buntürklərdən bəhs edir. 
Yenə də həmin mənbədə 627/628-ci illər-
də bizanslıların və xəzərlərin Azərbaycana 
(başqa sözlə – Aran-Alvana) və Gürcüstana 
(başqa sözlə – Kartliyə) yürüşü və Tiflisin 
xəzər sərkərdəsi (xəzərlərin özü tərəfindən 
Cibqu adlandırılan vitse-xaqan) tərəfindən 
mühasirəyə alınması haqqında danışılır. 

Bütün bu gerçəklər fonunda Azərbaycan-türk 
tarixinə münasibətdə qeyri-obyektiv mövqe 
tutan müasir Gürcüstanda azərbaycanlılara 
aid orta məktəblərdə Azərbaycan dili və ta-
rixinin tədrisi bütün vasitələrlə məhdudlaşdı-
rılır və aradan qaldırılmağa çalışılır. Məqsəd 
Azərbaycan-türk tarixinin izlərini bu topaq-
dan silməkdir. Ancaq bu siyasətin müəllifləri 
böyük türk həqiqətinə göz yummaqla tarixi 
səhvə yol verir və bununla da özlərini çox 
acınacaqlı perspektivə yönəldirlər. 

Gürcüstanda türkün tarixini silməyə cəhd et-
mək, əslində, gürcü etnosunun ayağının al-
tını qazımaq, onun inkişafına zərbə vurmaq 
deməkdir. Gürcülər, o cümlədən bu torpağın 
başqa qafqazdilli sakinləri daim türk-müsəl-
man dünyasının etnik enerjisindən qidala-
nıblar. Türk sıradan bir xalq yox, Avrasiya 
materikinin siyasi-etnik tarixini yaradan və 
yaşadan əsas etnoslardan biridir. Avropa, 
Asiya və Şimali Afrika qitələrinin tarixini türk 
etnosundan kənarda təsəvvür etmək müm-
kün deyildir. Çünki bu tarixin əsas yaradıcı-
larından biri odur. Bu üç qitənin tarixi daim 
türklərlə nəfəs almışdır. Türk etnosu tarixən 
təbiətin və mədəniyyətin bütün stixial enerji-
sini özünə akkumulyasiya edərək, superet-
nos səviyyəsinə qalxmış, Avropa və Asiyada 
tarixin gedişatının siyasi, inzibati, mədəni 
harmoniyasını müəyyənləşdirmişdir. Avra-
siyanın etnokosmik həyat alqoritmləri daim 
türk etnosunun enerjisi ilə qidalanmışdır. Bu 
cəhətdən türk etnosu ilə hər hansı şəkildə 
tarixi ünsiyyətdə olmaq özünü bir etnos kimi 
tükənməz etnokosmik enerji ilə təmin etmək 
deməkdir. Azərbaycan türklərinin Gürcüstan 
oykumenindəki varlığı, əslində, bu ölkənin 
etnokosmik enerji ilə təminatına xidmət edir. 
Bu enerji ilə təmas gürcü milli kosmosuna 

daimi sabitlik, tarazlıq və harmoniya bəxş 
edir. Çünki Gürcüstanda yaşayan azərbay-
canlılar özləri bunu dərk edib-etməmələrin-
dən asılı olmayaraq, kökü tarixin dərinliklə-
rinə gedib çıxan sosial ədalət, siyasi harmo-
niya, psixoloji yurdsevərlik keyfiyyətlərinin 
daşıyıcılarıdır. Bəşər tarixinin mutasiyası 
olan erməni kimi bir xalqla qonşuluq edən və 
onun Gürcüstanın varlığı üçün nüvə bomba-
sından da dəhşətli fəlakət olmasını hələ bü-
tün gerçəkliyi ilə anlamayan gürcü xalqının 
azərbaycanlılarla can bir qəlbdə yaşaması 
bu ölkənin tükənməz etnokosmik enerji ilə 
əbədi təminatı deməkdir. Bunu dərk etmə-
yib, Azərbaycan-türk etnosunun tarixinə xor 
baxanlar, əslində, Gürcüstanın ayağının altı-
nı bilərəkdən (ermənilər) və ya bilməyərək-
dən böyük bir sürətlə qazmaqdadırlar.

Lakin Gürcüstanda etnik kimliyindən asılı 
olmayaraq, bu həqiqəti cəmiyyətə açıq şə-
kildə çatdıranlar da var. Hüquq müdafiəçisi, 
Azərbaycan, gürcü, rus və ingilis dillərində 
savadlı, öz fəaliyyətini bütün hallarda bey-
nəlxalq insan hüquqları normalarına riayət 
etməklə həyata keçirən Elbrus Məmmədov 
bunlardandır. O, əslən Muğanlıdandır, san-
ballı bir söykökdən – Bayram öyü nəslin-
dəndir. Bizim bütün səfərimiz məişət qayğı-
larından tutmuş elmi müşahidələrədək onun 
təşkilatçılığı və qayğısı altında baş tutur.

Tiflisdə bizi yerli siyasi həyatda yaxından iş-
tirak edən Əli Babayev də böyük mehriban-
lıqla qarşılayır. Elbrus müəllim bizi şəhərin 
özündə yerləşən «Avropa» mehmanxana-
sında yerləşdirir. Əli müəllim bizi dərhal meh-
manxana ilə üzbəbüz binada yerləşən ofi-
sinə aparır. Səməd internetə baxır. O, inter-
net, ədəbiyyat, siyasət həvəskarı və hüquq 
peşəkarıdır. Yeni məlumatlarsız yaşaya və 
internetdən ayrı dura bilmir. Əli müəllim onun 
bu şakərini bildiyi üçün ofisin açarını ona ve-
rir və Səməd Tiflisdə olduğumuz müddətdə 
gecə gəzintilərini çıxmaq şərtilə gecə yarısı-
na qədər internet aləmində yaşayır. 

Bizə hər cür qayğı göstərən Elbrus müəllim 
bütün rahatlığımızı təşkil edəndən sonra 
onu yola salırıq. Tiflislə baş-başa qalıb, onun 
koloritini duymaq, yaddaşıma yazmaq istə-
yirəm.

Tiflis yaddaşıma iki cəhəti ilə xüsusi yazıl-
dı: biri özünəməxsus koloriti, biri də qiyabi 
olaraq çoxdan tanıdığım və canlı şəkildə ilk 
dəfə bu şəhərdə tanış olduğum prof. Musa 
Qasımovla.

Tiflis, demək olar ki, başdan-başa sovet 
dövründən və ondan əvvəlki dönəmdən qal-
ma köhnə binalardan ibarətdir. Yeni tikilən 
binaların dizaynı primitivdir. Bakıda bu cür 
binalar 20 il əvvəl tikilirdi. Binaların üzünə 
çəkilmiş fasad emulsiyaları, hətta mərkəzi 
küçələrdə sökülüb-dağılmış, üstünə çəkilmiş 
qır qatı qabarmış səkilər burada dövlətin iqti-
sadi durumunun zəif olmasından soraq verir. 
Əsasən qara və qırmızı rənglərin kombina-
siyasına üstünlük verən gürcü qadınlarının 
və heç kəsə fikir vermədən yol gedən gürcü 
kişilərinin sifəti qayğılıdır. Bu da mənə 90-cı 
illərin Bakısını, insanların tutqun, əsəbi, dü-
şüncəli sifətini xatırladır.

Tiflis Bakıdan tam fərqli şəhərdir. Bakı – iq-
tisadi zənginliyin dünyadakı bütün mümkün 
modellərini öz üzərində sürətlə aprobasiya-
dan keçirən, Şərqi və Qərbi, nəhəng dini si-
vilizasiyaları, ənənələri və yenilikləri, tarixin 
(zamanın) şərqə məxsus təmkinli sükutunu 
və qərbə məxsus coşqun dinamikasını, nor-
maları və anormaları özündə üzvi şəkildə 
qovuşduran meqapolisdir. Adam, avtomobil 
əlindən tərpənmək olmur. Hər şey bu şəhər-
də sanki qaynayır. Tiflis – sakitdir: adamlar 
da, maşınlar da. Küçələrdə sovet avtomobil-
ləri azdır. Xarici avtomobillərin, demək olar 
ki, hamısı 90-cı illərin modelləridir.

Ancaq Tiflis yaddaşıma xüsusilə başqa bir 
cəhəti – küçələrin hər iki tərəfindən ucalan 
və yuxarıda qucaqlaşıb onları yaşıl xiyabana 
çevirən hündür ağacları ilə yazıldı. Bu şəhər 
təbiətlə iç-içə, qol-boyundur. Dağlar, ağaclar, 
binalar, yol qırağı sıldırım yonulmuş qayalar-

dan damcılayan şəffaf sular burada ahəng-
dar şəkildə bir-birinə qovuşmuşdur. 

Kilsələr Tiflisə xüsusi kolorit verir. Kilsə də, 
məscid də, sinaqoq da Allahın evləridir. Bu 
evlərdə bir cazibə var: insanı hər zaman 
özünə cəlb edir. Təəssüf ki, vaxtımızın qa-
baqcadan tutulmuş qrafiki bizə kilsələri gəz-
məyə imkan vermir. Mənsə kilsəni tələsik 
ziyarət etməyin tərəfdarı deyiləm. Allahın 
evlərində ilahi sükut olur. İnsan hansı dinə 
qulluq etməsindən asılı olmayaraq, bu süku-
ta köklənə bilirsə, qəlbi rahatlaşır, ilahi işıqla 
dolur. Mən hər gün beş namazla Allaha iba-
dət edən müsəlmanam. Müsəlman harada 
Allahın evini (məscidi, ya kilsəni) görürsə, 
qəlbi ilahi şəfqət və həyəcanla dolur. Lakin 
bilirəm ki, Allahın evinə tələsik girib-çıxmaq-
la bu ilahi sükutun harmoniyasına köklən-
mək mümkün deyil. Sükutla görüşü gələ-
cəyə saxlayıram.

Mehmanxanada olduğumuz ilk axşam bil-
dik ki, deputat Musa Qasımov da bizimlə 
bir mehmanxanada qalır. Səhər yeməyində 
onunla tanış oluruq. Bir xeyli söhbət edirik. 
Musa Qasımov – Azərbaycan Milli Məclisinin 
deputatı, tarix elmləri doktoru, professordur. 
Çox ünsiyyətcil insandır. Ancaq məni hey-
rətə salan başqa bir şey oldu. O, ictimai xa-
dim, tarixçi alim, sürəkli pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olan müəllim kimi boş vaxtı olma-
yan adamdır. İndi Novruz tətilindən istifadə 
edib, Gürcüstan Dövlət Arxivində işləməyə 
gəlmişdi. Ermənilərin XIX-XX əsrlər ərzində 
azərbaycanlılara, türklərə və gürcülərə qarşı 
apardıqları fitnəkar siyasəti ifşa edən sənəd-
lər üzərində işləyirdi. Biz onu televiziyada-
kı siyasi şərhlərindən çox yaxşı tanıyırdıq. 
Ancaq Musa müəllimin gürcü və xarici ölkə 
alimləri ilə də yaxın elmi əlaqələri var. Xarici 
ölkələrdə sanballı elmi kitabları nəşr olunur, 
öz sahəsi üzrə təkcə Qafqaz alimləri arasın-
da deyil, o cümlədən qərb elmi dairələrində 
də nüfuzlu tarixçi ekspert kimi qəbul olunur.

Musa müəllim orada olduğumuz müddət-
də hər axşam çay süfrəsi ətrafında və hər 
səhər yemək zamanı bizə arxivdə əldə etdi-
yi maraqlı faktlardan, ermənilərin Qafqazda 
ümumən türk xalqlarına və gürcülərə qarşı 
apardığı mənfur siyasətdən və onun bugün-
kü acı nəticələrindən, Rusiyanın və bir sıra 
Avropa ölkələrinin dəstəyi ilə bütün gücü ilə 
davam edən bu siyasətə qarşı gürcülərin və 
azərbaycanlıların birgə duruş gətirə biləcə-
yindən danışdı.

O, bizim buraya Gürcüstan azərbaycan-
lılarının keçirdiyi Novruz bayramının elmi 
müşahidəsini aparmağa gəldiyimizi biləndə 
sevindi. Xəyalları onu keçmişə – Yardımlıda 
uşaqkən canlı şəkildə iştirak ediyi Novruz 
bayramına, çərşənbə axşamı oyunlarına 
apardı. Novruzun o bölgə üçün xarakterik 
olan adətlərindən söhbət açdı. Biz də fürsə-
ti əldən verməyib, onu Muğanlıdakı Novruz 
bayramına dəvət etdik. Vətənsevər alim bizi 
sındırmadı: vaxt tapacağına, iş qrafikində 
dəyişiklik edəcəyinə söz verdi.

Mənsə bu an Novruz fenomeni, onun hər 
bir azərbaycanlının mənəviyyat dünyasında 
müstəsna dərəcədə əziz və hörmətli yerinin 
olması barəsində düşündüm. Dəqiq bilir-
dim ki, Musa müəllimin dəvəti qəbul etmə-
si bizim xatirimizə yox, Novruz bayramının 
öz xatirinədir. Öz elmi və siyasi fəaliyyətin-
də Azərbaycan və gürcü xalqları arasında 
dostluğu, qardaşlığı, mehriban qonşuluğu, 
siyasi-iqtisadi əməkdaşlığı möhkəmləndirən 
hər bir nöqtəyə həssas məqam kimi xüsusi 
əhəmiyyət verən Musa Qasımov bu ölkədə 
azərbaycanlıları bir etnik toplum kimi minil-
lər boyunca ayaqda saxlayan, onların malik 
olduqları mənəvi-etnik dəyərləri vahid milli 
sistemdə birləşdirən və bununla da toplumu 
dağılmağa qoymayan «Novruz bayramının 
dəvətini» qəbul etməyə bilməzdi.

Novruz bayramı bəşər sivilizasiyasının möh-
təşəm hadisəsi kimi, doğrudan da, nəhəng 
mədəniyyət fenomenidir.

SEYFƏDDİN RZASOY
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Ekologiyanın əsas tədqiqat obyekti orqa-
nizm səviyyəsindən yüksək olan canlı 
sistemlərdir. Populyasiya, biosenoz, bios-
fer. Bu elm orqanizmlərin əmələ gətirdiyi 
birliklərin öz aralarındakı və ətraf mühitin 
cansız komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqə-
sini öyrənir.

Ekologiya sözünü ilk dəfə 1858-ci ildə 
Q.D.Toro işlətmiş, 1866-cı ildən sonra 
alman bioloqu E.Hekkel bu anlayışı ge-
niş yaymış və inkişaf etdirmişdir. Hekkel 
orqanizmi təbii sığınacaq yerində, yəni 
öz “evində” öyrənməyi ekologiya hesab 
etmişdir.Daha sonralar uzun müddət eko-
logiya biologiya sözünün dar mənasında 
işlənmişdir. Yalnız gərgin mübahisəli in-
kişaf yolu keçdikdən sonra müasir eko-
logiya formalaşmışdır. Orqanizmlərin hə-
yat tərzini və orqanizmdən yüksək canlı 
sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin 
cansız komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqə-
də öyrənən elm ekologiya adlanır.

1872-ci ildə dünyada ilk dəfə оlaraq Jеl-
lо-Ystоn milli parkı yaradıldı. 1910-cu ildə 
Cеnеvrədə Sardaşın təşəbbüsü ilə dün-
yada birinci dəfə оlaraq «Təbiəti Mühafizə 
Cəmiyyəti» təşkil еdildi və 1913-cü ildə 
Bеrn şəhərində həmin cəmiyyətin birinci 
bеynəlхalq müşavirəsi оldu.

Həsən bəy Zərdabi 1875-ci ildə “Əkin-
çi” qəzеtinin 1, 4, 8-ci, 1876-cı ildə 26-cı 
saylarında və 1899-cu il “Kaspii” qəzе-
tinin 172-ci sayında tоrpaqşünaslığın 
əsas müddəaları və əkinçilik mədəniyyəti 
haqqında ətraflı məlumatlar vеrmişdir, 
tоrpağın хışla dеyil, kоtanla şumlanması-
nı təklif еtmişdir.

XVIII əsr də Rusiyada knyaz Vladimir Хо-
linski Bеlоvеjskaya mеşə qоruğunun ya-
ranması haqqında fərman vеrmiş, sоnra-
lar isə I Pyоtr mеşələrin qоrunması, yеni 
zоlaqların yaradılması, tоrpağın, suyun, 
balıqların qоrunması haqqında müvafiq 
fərmanlar imzalamışlar. I Pyоtrun fərma-
nı ilə Mоskvada və Pеtеrburqda bоtanika 
bağları yaradıldı.

XIX əsrin sоnu və XX əsr əvvəlində bеy-
nəlхalq miqyasda təbiətin mühafizəsi is-
tiqamətində böyük irəliləyiş başlamaqla 
bəzi qərarlar qəbul еdildi. 1911-ci ildə 
ABŞ, Rusiya, Kanada və Yapоniya ara-
sında dəniz hеyvanlarının mühafizəsi 
haqqında ilk Bеynəlхalq saziş imzalandı.

1913–1914-cü illərdə Rusiyada ilk dəfə 
yaradılan “Хarkоv təbiət həvəskarları 
cəmiyyəti” tərəfindən təbiətin mühafizə-
sinə dair sərgi təşkil еdildi. 1913-cü ildə 
Cеnеvrədə təbiətin mühafizəsi üzrə birin-
ci bеynəlхalq müşavirə kеçirildi. 1948-ci 
ildə Parisdə təbiətin mühafizəsi üzrə Bеy-
nəlхalq İttifaq, 1956-cı ildə Bеynəlхalq 

Biоmеtrоlоji cəmiyyət yaradıldı.

1962-ci ildə BMT Baş məclisinin sеssiyası 
1962-ci ildə BMT Baş məclisinin sеssiya-
sında ilk dəfə оlaraq təbiətin mühafizəsi 
məsələləri müzakirə оlunmuşdur.

1963-cü ildə vəhşi fauna və flоranın mü-
hafizəsi üzrə Bеynəlхalq Kоmitə yaradıl-
mışdır.

1971-ci ildə YUNESKO-nun ХVI sеssiya-
sında dövlətlər arasında “İnsan və biоs-
fеr” məsələləri üzrə uzunmüddətli еlmi 
işlərin aparılması qərara alınmışdır.

1954-cü ildə Lоndоnda dənizlərin nеft-
lə çirklənməsinin qarşısının alınması 
haqqında bеynəlхalq qətnamə qəbul edil-
mişdir.

1970-ci ildə BMT baş məclisi tərəfindən 
dünya оkеanlarının altındakı sərvətlər-
dən sülh məqsədi ilə istifadə оlunması 
haqqında bəyənnamə qəbul edilmişdir.

1978-ci ildə isə təbiətin mühafizəsinin 
ümumdünya stratеgiyası qəbul еdilmişdir.

Atmosferdə parnik effekti yaradan toz və 
qazların toplanması nəticəsində istilik ba-
lansının dəyişməsi və qlobal istiləşmənin 
yaranması;

Ozon təbəqəsinin ildən-ilə nazikləşməsi 
və ozon deşiklərinin yaranması;

Torpağın deqradasiyası (şorlaşma, erozi-
ya, münbitliyin aşağı düşməsi və s.);

Torpaqda, suda, havada zərərli maddələ-
rin toplanması;

Okean səviyyəsinin qalxması;

Bitki və heyvanların (flora və fauna) məhv 
edilməsi; 

Zərərli fiziki sahələrin intensivliyin yüksəl-
məsi (elektromaqnit sahə, səs-küy çirk-
lənməsi və s.);

Müəyyən qism sadalananlara istinad 
edərək təbii fəlakətlərin sayının artması;

Həyatın keyfiyyətinin aşağı düşməsi (im-
mun sistemi, genetik sistem və s. );

Havanın kimyəvi tərkibinin çirkləndirlməsi 
və zəhərləndirlməsi ilə mübarizə tədbirləri 
sisteminə havanın qorunması deyilir. Bu-
nun üçün nüvə silahları sınağını dayan-
dırmaq, atmosfer havasının qorunması 
haqqında bütün ölkələrin qəbul etdikləri 
qanunlara əməl edilməsi, havanı çirklən-
dirən və zəhərləyən istehsal prosesləri 
texnologiyasını təkmilləşdirmək, sani-
tar-epidemioloji xidmətdən geniş istifadə 
etmək, qalıqsız və ya az qalıqlı işləyən 
prosesləri yaratmaq və s.

EKOLOGİYA ELMİ HAQQINDA

Son illər bütün dünyada plastik qablardan 
təkrar istifadə ilə bağlı həyəcan təbili çalın-
maqadadır. Artıq həyatımızın demək olar ki, 
hər bir sahəsinə daxil olan bu qabların, əs-
lində, orqanizmimiz üçün törədə biləcəyi təh-
lükələrdən bir çoxlarımız xəbərsizik.

Sual yaranır: Məişətdə plastik qablardan is-
tifadə edirsiniz? Onların təkrar istifadəsinin 
orqanizmə vurduğu ziyandan necə, xəbər-
darsınızmı?

Heç təsadüfi deyil ki, günümüzdə ən çox 
müşahidə olunan hallardan biri də plastik 
qabların yığılaraq təkrar istifadə olunmasıdır. 
Xüsusən də plastik butulkaların təkrar istifa-
dəsi geniş yayılıb. Belə bir halın yolverilməz-
dir. Bu  zaman plastik maddənin tərkibində 
yaranan toksiki maddələrin qidalara da keçə 
biləcəyini söyləyir.

 “Bəzən plastik qabların yuyulub təkrar isti-
fadə edildiyinin şahidi oluruq. Bu, gigiyenik 
normaya və ekologiyaya uyğun deyil. Çün-
ki termiki yuma, termiki təmizləmə olanda 
plastik qablarda müəyyən dəyişikliklər gedir, 
zəhərli toksiki maddələr əmələ gəlir ki, bu da 
insanda kəskin surətdə olmasa da, zəhər-
lənmə baş verməsi ilə nəticələnir. Bir müd-
dət sonra o zəhərlənmə müəyyən dərəcədə 
orqanizmə - əsasən qaraciyərə, böyrəklərə 
hətta beyin sisteminə mənfi təsir edir”.

Qeyd edək ki, polimer qablardan təkrar is-
tifadə orqanizmimizlə bərabər ətraf mühitə, 
ekologiyaya da ciddi ziyan vurur. Adıçəkilən 
qablarda süd turşusu olan məhlulların saxla-
nılmasının daha zərərlidir.

Son 20 ildə plastik qabların istehsalı onun 
torpaqda akkumulyasiyasına – toplanması-
na səbəb olur. Müxtəlif təcrübələr göstərir 
ki, bu cür qabların utilizasiya olması 50-80, 
bəzən 100 ilə qədər baş verir”.

Plastik qabların istifadəsində ən çox müşahi-
də olunan halın yandırılmasına gəlincə isə...

Plastik qabların zibilliklərdə yandırılması nə-
ticəsində orada bioksid formalaşmağa baş-
layır, bu isə daha dəhşətli maddənin ifraz 
olunmasına səbəb olur. Nəticədə, proses 
xərçəng xəstəliyinə, uşaqlarda isə qan xər-
çənginin yaranmasına gətirib çıxarır”.

Ölkəmizdə polimer qablardan və qablaşdır-
madan istifadə geniş yayılsa da, bacardıqca 
onlardan maksimum dərəcədə ehtiyatla ya-
rarlanıb, məcbur olduğumuz təqdirdə məişə-
timizə daxil etməliyik.

Plasmas qablarda saxlanılan ərzaq bədxas-
səli şişlər əmələ gətirə bilər

Plastik qabların ev təsərrüfatında istifadəsi 
təhlükə mənbəyidir

Ərzaq insanın ən ümdə təlabatıdır. Əsas 
məsələlərdən biri də ərzağın saxlanılma 
şəraitidir. Plastik qablarda saxlanılan ərzaq 
qidaları insan orqanizminə necə təsir edir?

 Plastik qablara nəzər yetirsək üstündəki 
ekitikdə səbətə plastik qab atan kişi şək-
li əks olunduğunu görərik. Demək olar ki, 
bütün plastik qabların üstündə bu şəkil var. 
Bu plastik qabların ətraf mühitə atlmağın 
qadağan olduğunu göstərir. Ümumilikdə 
plastik qablarda ərzağın saxlanılması məs-
ləhət deyil. Hətta mayenin plastik qablarda 
uzun müddət saxlanılması zərərlidir. Lakin 
Azərbaycan dünyanın sayıla bilən ölkələr-
dən biridir ki, burada plastik qabın içərisin-
də körpə qidası saxlanılır. Son beş ildə adət 
halını alıb, plastik qabların içərisində üzüm 

yarpağı və digər şorabalar, turşular saxla-
yırlar. Birmənalı şəkildə plastik qabın kim-
yəvi tərkibi miqrasiya edir həmin ərzaq mal-
larının tərkibinə. Məlumdur ki, plastik qablar 
yandırılanda həddindən artıq zəhərli diostin 
qazı verir ətrafa. Plastik qab yandırılmadığı 
təqdirdə belə, həmin zərərli maddə onun 
tərkibində qalır. Ona görə plastik qablardan 
ərzaq və maye saxlamaq üçün ikinci dəfə 
istifadə olunmamalıdır. Plastik qabda ərzaq 
və su çox qalarsa, qabın tərkibindəki zəhər-
li maddələr başlayır istidən ərzağa nüfuz 
etməyə. Məhs ona görə də, plastik qabdakı 
ərzağı və suyu günün altında, yüksək tem-
peraturlu yerdə saxlamaq qəti qadağandır. 
Çünki plastikdəki zərərli maddə istidən ət-
rafa buxarlanmağa başlayır.

Mütəxəssis polimer maddələrlə ərzaq məh-
sullarının təmasa girdiyi üçün ərzaq malları-
nı belə qablarda çox saxlamağı məqsədəuy-
ğun saymadığını bildirdi. 

“Qida maddələrin saxlanılması üçün polimer, 
yəni plastik qablardan istifadə edilə bilər. Bu 
zaman plastik qabın toksigen göstəricilə-
ri müəyyənləşdirilməlidir. Həmin məhsulun 
saxlanma müddəti ərzində polimer maddə-
nin tərkibindəki toksigenin ərzağın kimyəvi 
tərkibi ilə əlaqəyə girə bilməməsi müəyyən-
ləşdirilməlidir. Polimer  maddələrdən qablaş-
dırıcı kimi istifadə etməyin qadağan olduğu-
nu bildirdi.

Plastik qabların təkrar istehsalına və emal-
da təkrar qablaşdırılmasına icazə verilmə-
diyini və bu  kimi halların ev təsərüüfatla-
rında tətbiqinin yolverilməz olduğunu qeyd 
etdi. Uşaq qidalarının plastik qablarında 
saxlanılmasına gəlincə, burada elə də bö-
yük qəbahət olmadığını bildirən ekspertlər 
bu zaman qablaşdırılmanın xüsusi nor-
mativlərə uyğun olmasının əsas olduğunu 
qeyd edirlər.

mütəxəssislər  əhaliyə məsləhət görürlər ki, 
plastik qablarda saxlanılan şorabalardan 
imtina etsinlər. “Plastik çəlləklərdə saxlanı-
lan şorabalar əsil xəstəlik mənbəyidir. Plas-
tik çəlləklər ərzaq saxlanılması üçün deyil, 
texniki məqsədlərdə istifadə edilir. Bildiyiniz 
kimi şorabaların tərkibi aşılayıcı maddələrlə 
zəngindir. Ona görə şorabaların, sirkələrin 
plastik qablarda saxlanılması yolverilməz-
dir. Həmin məhsulları almaq düzgün deyil”.

“Plastik qabların elə növləri var ki, onlarda 
ərzaq saxlamaq olar. Amma, ümumiyyətlə 
plastik qablarda ərzaq saxlamaq arzu olu-
nan hal deyil. Plastik qabların tərkibində 
toksigen maddələr olduğu üçün onlar ərzaq 
saxlamaq üçün əlverişsizdir. Suyun polimer 
qablarda saxlanılmasına gəlincə, burada 
saxlanılma müddəti də nəzərə alınmalıdır. 
Texniki baxımdan istifadə olunan plastik 
qablarda ərzaq saxlamaq isə birbaşa orqa-
nizm üçün zəhər mənbəyidir. Belə qablarda 
saxlanılan qidaların qəbulu insanda infeksi-
on xəstəliklər, bədxassəli şişlər əmələ gə-
tirə bilər. İnsanın zəhərlənməsi də birbaşa 
belə qablarda ərzaq saxlanılması nəticə-
sində baş verir. Uşaq yeməklərinin plastik 
qablarda saxlanılması isə olduqca təhlükə-
lidir. Bu uşaqların inkişafına birbaşa mənfi 
təsir edir.

“Bəzən görürük ki, bazarlarda plasmas 
ləyənlərdə, vedrələrdə şorlar, şorabalar, 
duzlu ərzaq məhsulları saxlanılr. Bu da in-
san orqanizminə birbaşa təhlükədir”,-söy-
ləyən Tamilla Kərimova plasmas qablarda 
saxlanılan qidalardan istifadə etməyin məs-
ləhət görülmədiyini bildirdi.

PLASTİK “ZƏHƏR”...
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İnsan cəmiyyəti biosferə təsir göstərən və 
ətraf mühiti dəyişdirən güclü qüvvəyə çevril-
mişdir. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsin-
də biosferə birbaşa və ya dolayı yolla təsiri 
antropogen təsir adlanır. Antropogen təsir 
gücünə görə yalnız geoloji proseslə, miqya-
sına görə isə biosferdə baş verən maddələr 
və enerji dövranı ilə müqayisə edilə biər. Cə-
miyyətin yaşaması üçün ilkin bioloji məhsula 
və mineral xammala olan tələbat antropogen 
təsirin mahiyyətini təşkil edir. Həmin tələba-
tı ödəyən yeganə mənbə kimi biosfer çıxış 
edir. 

Təbii sərvətin mənimsənilməsi, emalı və isti-
fadəsi zamanı yaranan tullantılarla ətraf mü-
hitin çirklənməsi biosferə antropogen təsirin 
ekoloji nəticələridir. Biosferin ilkin və təkrar 
tullantılarla çirklənməsi müşahidə olunur. 

İlkin tullantılar təbii sərvətin mənimsənilməsi 
nəticəsində istifadə tapmayan, təbii əlaqələri 
pozulmuş biosfer məhsullarının birbaşa qa-
lıqlarından ibarətdir. 

Təbii sərvətin emalı, işlənməsi və istifadəsi 
nəticəsində yaranan tullatılar ikinci (təkrar) 
adlandırılaraq, ətraf mühitin çirklənməsinə 
səbəb olur. İkinci tullantılar sırasına həm də 
insan tərəfindən sintez edilmiş və təbii eko-
sistemlərə əsas olmayan maddələr aiddir. 

Biosferin təkrar, yəni ikinci tullantılarla çirk-
lənməsi daha ağır təzadlar yaradır. 

Çirklənmənin mahiyyəti ekosistemin tərki-
binə ona əsas olmayan maddə əşyaların 
daxil edilməsidir. Alman filosofu Hegelin ifa-
dəsinə görə: “Təbiətdə mövcud olan bütün 
cisimlər qüdrətli olub, insana müxtəlif şəkildə 
müqavimət göstərir. Onları fəth etməkdən 
ötrü, insan onların arasında təbiətin başqa 
cisimlərini yerləşdirir.” 

Ekosistemə yad olan maddə, enerji və 
birləşmələrin ətraf mühitə (atmosferə, li-
tosferə və hidrosferə) gətirilməsi, yerləş-
dirilməsi və atılması nəticəsində mühit 
amillərinin fiziki parametrlərinin, kimyə-
vi xassələrinin və daxili qanunauyğun-
luqlarının pozulması çirklənmə adlanır. 
Biosferin çirklənməsi insan cəmiyyəti yara-
nan gündən mövcuddur. Ətraf mühitə antro-
pogen təsirin zəruriliyi irəli gəlir: 

· Cəmiyyətin ətraf mühitdən təcrid olunmuş 
avtonom şəkildə yaşamasının qeyri-müm-
künlüyündən; 

· Tullantıların və əlavə təsirin aradan qaldırıl-
mamasının qanunauyğun xarakter daşıma-
sından; 

Bu qanuna əsasən təsərrüfat fəaliyyəti-
nin bütün sahələri tullantıların yaranması 
və aradan qaldırılması, prinsip etibarilə, 
qeyri-mümkün olan əlavə təsirlərlə nəti-
cələnir. Həmin tullantılar və əlavə təsirlər 
ya bir formadan digərinə keçirilə bilər, ya 
da hər hansı bir məkanda yerləşdirilə bilər.  
Antropogen təsirin yaranması tarixi xa-
rakter daşısa da, sənaye dövrünə qədər 
(XVIII əsr) ətraf mühitin çirklənməsi lo-
kal yayılaraq geniş əraziləri əhatə etmir-
di. Əhalinin sayının az, təbii sərvətlərin 
isə bol olduğu dövrlərdə antropogen təsi-
rin nəticələri də o qədər nəzərə çarpmırdı.  
· Yeni yaranan ibtidai insan təbiətdə “həll 
olaraq” biosferə adi bioloji növ kimi təsir 
göstərirdi; 

· Bioloji növ kimi formalaşmış insan (Homo 
sapiens) intensiv şəkildə ovçuluqla və bitki 
toplamaqla məşğul olsa da, ekosistemlərdə 
köklü dəyişikliklər yaratmırdı; 

· Əkinçilk və heyvandarlığın yaranması ilə 
bağlı biosferə təsir intensivləşmişdir. Geniş 
ərazilərdə mal-qaranın otarılması, meşələrin 
qırılaraq yandırılması, çəmənliklərin şum-
lanması nəticəsində əkin sahələrinin ge-
nişləndirilməsi təbii ekosistemlərin sıradan 
çıxması və biosferdə tarazlığın pozulması ilə 

nəticələnmişdir. 

Antropogen təsirin sənaye dövrü son 300 ili 
əhatə etməklə kulminasiya həddinə XX əs-
rdə çatmışdır. Bu mərhələdə biosferdə bü-
tün ekoloji komponentlər güclü antropogen 
təsirə məruz qalaraq qlobal ekoloji təzadlar 
yaranmışdır. XVII əsrə qədər biosferdə eko-
loji tarazlıq qlobal şəkildə pozulmamış qalır, 
ətraf mühitin çirklənməsi isə lokal xarakter 
daşıyırdı. Lakin XVII əsrdən başlayaraq 
sənayenin sürətli inkişafı və onun törəməsi 
olan güclü urbanizasiya biosferin sabitliyini 
pozan başlıca amilə çevrilmişdir. İqtisadiy-
yatın bütün sahələrinin, o cümlədən kənd 
təsərrüfatı istehsalının da sənayeləşdirilməsi 
və iri şəhərlərin yaranması biosferə antro-
pogen təsiri artırmaqla XX əsrin ortalarından 
başlayaraq ekoloji bəlalar yaratmışdır. 

Biosferə antropogen təsirin nəticələri aşağı-
dakı formalarda özünü biruzə verir: 

· Litosferin strukturunun dəyişdirilməsi, xam 
torpaqların, çöl və çəmənliklərin əkilmə-
si, meşə örtüyünün məhv edilərək geniş 
sahələrin meşəsizləşdirilməsi, səhralaşma 
və bozqırlaşma, meliorasiya və irriqasiya 
işlərinin aparılması, süni su hövzələrinin və 
dəryaçaların yaradılması və s. nəticəsində; 

· Biosferi təşkil edən komponentlərin 
əlaqələrinin və maddələr mübadiləsinin ba-
lansının pozulması, faydalı qazıntıların çıxa-
rılması, sənaye və məişət tullantılarının litos-
ferdə toplanması, çirkləndirici maddə və bir-
ləşmələrin atmosferə və hidrosferə atılması, 
quraqlaşma və s. nəticəsində; 

· Yer kürəsinin ayrı-ayrı regionlarında və pla-
netdə bütövlükdə enerji, o cümlədən istilik 
balansının pozulması: atmosferdə karbon 
qazının (CO2) qatılığının artması nəticəsin-
də “parnik” (istixana) effektinin yaranması, 
iqlimin istiləşməsi, ozon təbəqəsinin deqra-
dasiyaya uğraması üzündən dəliklərin açıl-
ması və s. nəticəsində; 

· Biotanın (bitki və heyvanlar aləminin məc-
musu) dəyişdirilməsi: bir çox bitki və heyvan 
növlərinin məhv edilərək itirilməsi, yeni hey-
van cinslərinin və bitki sortlarının yaradılma-
sı, bioloji müxtəlifliyin sıradan çıxması, ətraf 
mühitdə (torpaq, su, hava) arzuolunmayan 
biogenlərin və hansısa ərazidə yeni orqa-
nizmlərin peyda olması, kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin və mal-qaranın infeksion və para-
zitar xəstəlik törədicilərinin və ziyanvericilə-
rinin yayılması, mikrobioloji çirklənmə və s. 

Hal-hazırda 200-ə qədər təbii sərvətdən is-
tifadə olunur. Müasir texnologiyanın təkmil-
ləşməməsi, mineral xammalın tam emalı və 
istifadəsini təmin etmir. Onun əksər hissəsi 
tullantı şəklində təbiətə qaytarılır. Bəzi mən-
bələrə görə, istehsal olunan məhsul istifadə 
olunan xammalın yalnız 1-2%-ni təşkil edir, 
yerdə qalanı isə tullantıya gedir. Bu fakt ətraf 
mühitin çirkənməsini təsdiqləməklə yanaşı, 
təbii sərvətdən qeyri-rasional istifadəyə mü-
nasibətin olmasını, qənaətedici yanaşmanın 
yaranmamasını göstərir. 

Elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsi bu 
gün 10 milyona yaxın maddə sintez etməyə 
imkan verir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı-
nın məlumatlarına əsasən hazırda 500 minə 
yaxın kimyəvi birləşmə praktiki tətbiqini tapır. 
Onlardan 40 minə yaxın birləşmə insan üçün 
zərərli,12 mini isə tosik hesab olunur. 

Biosferin antropogen çirklənməsinə əsasən 
sənaye, energetika və nəqliyyat vasitələ-
ri (birlikdə 76%) səbəb olur. Onların iştirakı 
təşkil edir: sənaye – 38%; energetika – 22%; 
nəqliyyat vasitələri – 16%; kənd təsərrüfatı 
– 14%; məişət tullantıları – 7%; digər mən-
bələr – 3%. 

Biosferə antropogen təsirin nəticələri və 
miqyası (1 ildə): Yerin təkindən 300 mlrd. 
Ton mineral sərvət çıxarılır; o cümlədən, 100 
mlrd. ton dəmir filizi; tikinti və dağ-mədən 

işləri zamanı 4 min km2 qrunt və suxur da-
şınır; 800 mln. ton metal əridilir; 50-70 mln. 
km2 torpaq səhralaşma, şoranlaşma, tikinti 
və s. nəticəsində itirilir; 18 mln. hektar meşə 
sahəsi məhv edilir; minə yaxın bitki və hey-
van növü itirilir; Dünya okeanına 10 mln. ton 
neft məhsulları düşərək onu çirkləndirir; 7 
mlrd. ton şərti yanacaq yandırılır; 4 mln. ton 
pestisid istifadə olunur; 30 mlrd. ton sənaye 
və məişət tullantıları bərk, maye və qaz ha-
lında atmosferə, hidrosferə və litosferə atıla-
raq biosferi çirkləndirir. 

Böyük şəhərlərin böyük də ekoloji problem-
ləri mövcuddur. İri şəhərlərin yaranmasına 
sənayenin inkişafı, urbanizasiya və demoq-
rafik partlayış başlıca səbəb olmuşdur. 

Demoqrafik partlayış planetimizdə əhalinin 
sayının sürətli artımı deməkdir. Başlanğıcı 
XVIII-XIX əsrlərdə müşahidə olunmaqla XX 
əsrdə əsl sıçrayışa – demoqrafik partlayışa 
çevrilmişdir. Buna başlıca səbəblərdən biri 
əhalinin təbii artım göstəricisinin dəyişmə-
sidir. Qədim dövrlərdən əhalinin təbii artımı 
0.1 % təşkil edirdisə, bu göstərici XX əsrin 
ikinci yarısında artıq 2%-ə çatmışdır. 

Eramızın başlanğıcında Yer kürəsində əhali-
nin sayı 0.3 mlrd. nəfər olub, XVIII əsrin sonu 
XIX əsrin əvvəllərində 1.0 mlrd.-dan 1.65 
mlrd. nəfərə çataraq bu göstərici XX əsrin 
sonunda 6 mlrd. nəfər təşkil etmişdir. Belə-
liklə, eramızın əvvəlindən XVIII əsrə kimi 
əhalinin sayı 4 dəfə, XX əsrin əvvəlində 6 
dəfə və XX əsrin sonunda 24 dəfə artmışdır. 
Əhalinin intensiv artımı XX əsrdə müşahidə 
olunur. Belə ki, əgər eramızın əvvəlindən XX 
əsrin əvvəlinə kimi olan dövrdə Yer kürəsin-
də əhalinin sayı 6 dəfə artmışdırsa da, təkcə 
XX əsrdə artım 4 dəfə təşkil etmişdir. Mütləq 
artım XX əsrə qədər 1.40 mlrd. nəfər, XX əs-
rdə isə 4.35 mlrd. nəfər təşkil edir. 

XXI əsrin sonunda dünya əhalisinin sayının 
12-13 mlrd. təşkil edəcəyi proqnazlaşdırır. 

Sənayenin inkişafı ilə bağlı iri şəhərlər ya-
ranmağa başladı. Həmin şəhərlərin əhalisi 
kənd yerində yaşayan əhalinin hesabına 
formalaşırdı. Şəhərlər inkişaf etdikcə kənd 
əhalisinin şəhərə axını (urbanizasiyası) güc-
ləndirdi. Nəticədə şəhər və kənd əhalisinin 
sayında qeyri-bərabərlik yaranmışdır və bu 
gün əhalinin yarıdan çoxu şəhərlərdə məs-
kunlaşmışdır. Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə bu 
göstərici 80%-dən çoxdur. 

Ətaf mühitin çirklənməsində və biosferin 
deqradasiyaya uğramasında iri şəhərlər 
əsas yer tutur. Bununla bərabər, iri şəhərlə-
rin özünəməxsus ekoloji problemləri də möv-
cuddur. Ətraf mühiti çirkləndirən əsas mən-
bələr – sənaye, energetika və nəqliyyat va-
sitələri şəhərlərdə cəmləşmişdir. Şəhərin so-
sial-iqtisadi problemlərinin həllinə xidmət et-
məklə bərabər onun ekoloji durumunun gər-
ginləşməsinə səbəb olurlar. Digər problem 
şəhərin həyat fəaliyyəti təchizatı və onun nə-
ticələri ilə bağlıdır. Şəhər əhalisinin ərzaq, su 
və s. ilə təchizatı problemi ilə yanaşı, məişət 
tullantıları da əsl ekoloji bəlaya çevrilmişdir.  
İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalisinin sayı 1 mln. 
nəfər olan şəhərin suya, ərzağa və yana-
cağa olan sutkalıq tələbatı yüksək olsa da, 
bunların müqabilində yaranan tullantıların 
miqdarı düşünməyə daha çox vadar edir. 

Əhalisi 1 mln. nəfər olan şəhər sutka ərzində 
500 min ton çirkab su, 2 min ton bərk tullantı 
və 1.9 min ton müxtəlif aqreqat halında və 
kimyəvi tərkibdə atmosferi çirkləndirən mad-
də yaradır. 

Mənşəyinə görə çirklənmə bölünür: təbii-tə-
biətdə müşahidə olunan hadisə və proseslə-
rin nəticəsində yaranır (vulkan püskürməsi, 
sel hadisələri, meteoritlərin atmosferin Yerə 
yaxn təbəqələrinə daxil olması, meşə yan-
ğınları və s.); antropogen – insanın fəaliyyəti 
ilə bağlı bütün çirklənmələr. 

Çirklənmə obyektinə görə: suyun; atmos-
ferin; torpağın; təbii landşaftın çirklənməsi. 
Əhatə etdiyi əraziyə - miqayasına görə: lo-
kal kiçik əraziləri əhatə etməklə,məhdud, 
yerli xarakter daşıyır; regional-ölkə daxilin-
də ərazinin hər hansı hissəsini əhatə edir; 
transsərhəd – bir neçə ölkənin ərazisinə aid 
edilir (Kür çayının, Xəzər dənizinin və s. çirk-
lənməməsi); qlobal ölkələr çərçivəsindən kə-
nara çıxaraq bütün sivilizasiya üçün təhlükə 
yaradır (Dünya okeanının çirklənməsi, ozon 
təbəqəsinin deqradasiyaya uğraması və s.). 

Çirklənmə yaranma mənbəyinə və növünə 
görə fiziki, kimyəvi, bioloji və biotik olub təs-
nifatı daha çox elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Fiziki çirklənmə mühitin istilik-energetik, 
elektromaqnit, dalğa, radioaktiv şüalan-
mavə s. parametrlərinin normadan kənara 
çıxmasında müşahidə olunur: istlik (termal) 
çirklənmə - metallurgiya sənayesində, istilik 
elektrik stansiyalarında və s. qızdırılması 
hava kütləsinin atmosferə buraxılması və isti 
suyun hidrosferə axıdılması zamanı müşa-
hidə olunur; elektromaqnit şüalanma (EM-
Ş)-mühitin təbii elektromaqnit xassələrinin 
dəyişdirilməsi nəticəsində baş verir, əsas 
mənbə kimi müxtəlif teleradio qurğularının 
yaratdığı elektromaqnit şüaları çıxış edir.  
Radioaktiv çirklənmə - mühitdə radioaktiv 
şüalanmanın miqdarının təbii fonu keçməsi 
nəticəsində yaranır. 

Radioaktiv və elektromaqnit şüalanmaları 
ən təhlükəli çirklənmə növləri olub, insanla 
bərabər bütün canlı aləmə (biosenoza) güclü 
təsir göstərir. 

Kimyəvi çirklənmələrin əsas mənbələri sə-
naye, energetika, nəqliyyat vasitələri və 
kənd təsərrüfatı istehsalı olub, çirkləndiricilə-
rin tərkibi çox geniş diapazona malikdir: kar-
bon birləşmələri; kükürd birləşmələri; azot 
birləşmələri; karbohidrogen məhsulları; ftor-
lu birləşmələr; ağır metallar; pestisidlər; üzvi 
metal birləşmələri; mərgümüş birləşmələr; 
yuycu maddələr; plastik kütlə; aerozollar; 
sintez olunmuş üzvi maddələr; radioaktiv 
elementlər (bəzi mənbələrdə fiziki çirklən-
məyə aid edilir) və s. 

Biosferin çirklənməsində kənd təsərrüfatı-
nın intensivləşdirilməsi (sənayeləşdirilməsi) 
sayəsində kimyanın – gübrə və pestisidlərin 
tətbiqi xüsusi yer tutur. Miqyasına və törət-
dikləri təzadlara görə sənayedən sonra ikinci 
yerdə durur. 

Qəzənfər Əliyev,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi 

Genofond və bitki biomüxtəlifliyi şöbəsinin rəhbəri, 
biologiya üzra fzlszfz doktoru

ANTROPOGEN TƏSİR VƏ ƏTRAF MÜHİTİN ÇİRKLƏNMƏSİ
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Gürcüstanda fəaliyyət göstərən M.F.Axundzadə adına 
Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzi “Tolerantlığı dəstəkləyən 
təşkilat”, Mərkəzin direktoru Leyla Əliyeva isə “Tolerantlığı 
dəstəkləyən insan” mükafatına layiq görülüb.

Noyabrın 13-də mükafatların təqdim 
olunması mərasimi keçirilib.

Gürcüstanın xalq müdafiəçisi (om-
budsman) tərəfindən təsis olunan 
bu mükafat hər il ölkədə tolerantlığı, 
mədəniyyəti, xalqlar və mədəniyyətlər 
arasında dialoqu, əməkdaşlığı təbliğ 
edən təşkilatlara, insanlara verilir.

Gürcüstan ombudsmanı Uça Nanuaş-
vili deyib ki, hər il Beynəlxalq Tolerant-
lıq Günü ilə əlaqədar bu ölkədə də 
“Tolerantlıq həftəsi” keçirilir. Bu mü-
kafat Ombudsman Aparatı yanında 
fəaliyyət göstərən Tolerantlıq Mərkəzi 
tərəfindən ölkə ərazisində aparılan 
sosioloji araşdırmalar zamanı seçilən 
təşkilatlara və şəxslərə təqdim olunur. 
M.F.Axundzadə adına Azərbaycan 
Mədəniyyəti Mərkəzi və Mərkəzin di-
rektoru Leyla Əliyeva, eləcə də digər 
təşkilatlar Gürcüstanda tolerantlıq 

mədəniyyətinin inkişafına və təbliğinə 
verdikləri töhfəyə görə mükafata layiq 
görülüblər.

L.Əliyeva onların fəaliyyətinə verilən 
yüksək qiymətə görə təşəkkürünü bil-
dirib. O, jurnalistlərə müsahibəsində 
deyib ki, M.F.Axundzadə adına Azər-
baycan Mədəniyyəti Mərkəzi Azər-
baycan-Gürcüstan mədəni əlaqələ-
rinin inkişafı ilə yanaşı, milli azlıqlar, 
dini təşkilatlar arasında da mədəni 
münasibətlərin inkişafına öz töhfəsini 
verir. “Biz, həm də bununla Azərbay-
canın tolerantlığını təbliğ edirik”, - 
deyə L.Əliyeva vurğulayıb.

Tədbirdə Gürcüstanın dövlət və hö-
kumət rəsmiləri, Tbilisidəki diplomatik 
korpusun təmsilçiləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Xətayi Əzizov
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri Tbilisi 

Dəyişdi əməl də dəyişdi sözdə,
Hələ bir üstəlik xislətimiz də,
İnsan duya bilmir öz həmcinsini,
Yoxsa yavaş-yavaş danır irsini 
Bundan qorxmalıyıq budur təhlükə, 
Yeni insan növü yaranır bəlkə, 
Ölən arvadının qızıl dişini çıxardan

ərə
Ata bir ana bir öz qardaşını 
Həbsə düşdüyü üçün danan kəslərə,
Ana-atasını evindən atan oğlu qıza ,
Çürük mənliyini stola atan bir

əxlaqsıza, 
Öz ana dilini özgə dil sayan, 
Özgənin özünüdə quyruq bulayan, 
Sabahki havanı dünəndən bilən. 
Yayda xoruzlanıb qışda əkilən. 

Kiçiklər özünüdə böyük görünən, 
Ucalar yanında boyunu danan, 
Əslini kökünü soyunu danan, 
Namussuz, vətənsiz, şərəfsizlərə, 
Haram yüzlükləri cibinə dürtən həris

gözlərə, 
Nə ad verək biz? 
Bu adla soyusun ürəklərimiz.
Yeni növ insana öz qəzəbindən ,
Manqurt ləqəbini verənə əhsən, 
İlbəil azalan quşlar bitkilər 
Qırmızı kitaba düşür son illər 
Qorxuram manqurtlar həddini aşa 
Məsləyə dırmaşa qəbə dırmaşa, 
Sonra ən ucada xiffətə xislətə 
Yeni növ çoxala köhnə növ itə. 

B.Vahbzadə

дарственного указания, которые практи-
чески ничего общего не имеют ни с исла-
мом, ни с религией, безо всякого подхода 
к правовым вопросам...Мы хотим, чтобы 
Муфти представлял мусульманское об-
щество в стране, а не так, как сегодня, 
когда Муфти представляет интересы 
государства в мусульманской общине, 
это для нас очень важно. Именно такой 
подход, такая мотивация создает религи-
озные теологические проблемы, которы-
ми очень плохо апеллируют такие люди, 
которые сегодня нам посылают какие-то 
видеоролики и угрозы из другой страны. 
Это очень важные, превентивные вопро-
сы, которые можно исправить. Как мож-
но, чтобы государство сначала уволило 
Муфта, потом обратно назначило его, это 
в государстве, где паломники не будут 
иметь с государством (отношения)...Как 
такое возможно, чтобы у Муфты не имел-
ся план действий и его не выбирали-бы 
мусульманские верующие...Здесь речь 
идет не о личностях. Я и господин Беглар 
вместе росли и у нас очень близкие от-
ношения, я хорошо его знаю и никто не 
может защитить его, как я, но когда го-
сударство совершает действия, которые 
оно не должно совершать, и вмешивает-
ся...Это одно из превентивных причин...
Одна из причин...Конечно, никакие при-
чины не могут оправдать терроризм, не 
может оправдать действия авторов этих 
видеороликов, но мы максимально долж-
ны стараться создать правильные подхо-
ды в нашей стране, мы должны создать 

ситуацию в стране, когда мусульманин 
не почувствует себя второстепенным 
гражданином страны...Представьте себе, 
что ни в одном учреждении государства, 
особенно там, где управляют Мусульман-
ским Правлением, нет ни одного компе-
тентного мусульманина, которые-бы по-
советовал руководителю, что так нельзя 
себя вести...Представьте, что когда мы 
беседуем о социальных и других пробле-
мах, ...Вы видите, что Имам сбежал из 
государства, ему платило государство...Я 
обращаю к этому ваше внимание. Это не 
только социальная проблема, это рели-
гиозная догматическая проблема, кото-
рая очень серьезно влияет на располо-
жение таких людей, манипулируют ими...
Поэтому, когда я беседую на тему прав, 
я не делаю это специально. Я говорю о 
том, что в мусульманской общине на-
копились проблемы, они думают, что не 
могут быть решены, что они остались без 
присмотра,...Я часто отвечаю на вопрос 
журналистов, что Грузия не Христианское 
Государство, а секулярная страна, она 
никогда не будет страной какой-нибудь 
определённой религии, но мы признаем, 
что в этой стране большинство представ-
ляют Христиане и мы должны дружить 
и иметь хорошие с ними отношения, но 
когда кто-то затрагивает наши права, мы 
должны бороться...Это культурное и ре-
лигиозное разнообразие и является бо-
гатством нашей страны.
-Конечно, Грузия секулярная страна и 
вы, мусульмане, в меньшинстве количе-
ственно, но не правами и никто не дол-
жен ставить вас в такое положение...
- И я об этом-же. Государство должно 
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В ГРУЗИИ СОЗДАНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО РЕЛИГИЙ.
иметь правильную стратегию. Государство 
создало Государственное Агентство Рели-
гий, у которой, к сожалению, неправиль-
ная стратегия, которая заявила, что реги-
оны Аджарии и Самцхе-Джавахети, Квемо 
Картли содержат в себе угрозу, заявила, 
что практически 20 % населения являются 
потенциальными врагами этой страны, по-
тому, что якобы, раз Аджария граничит с 
Турцией, и в основном там проживают му-
сульмане, это представляет угрозу...
-Господин Тариел, где и когда сделали по-
добное заявление?
-Вы можете получить информацию каса-
тельно данной стратегии на сайте Государ-
ственного Агентства Религий и мы много об 
этом говорили.
-Мы обязательно обратим на это заявление 
внимание, ибо оно явно ксенофобийного 
характера...
-Такое заявление делается не в первый 
раз...Со мной может согласиться и госпо-
жа Русудан, которая находится сегодня в 
студии и может более широко обсуждать 
данный вопрос. Государственный подход 
к религиозным меньшинствам, к данному 
Агентству...Данного Агентства...Назовите 
мне хотя бы одну конкретную религиозную 
организацию в Грузии, кроме, конечно, му-
сульманского правления, который положи-
тельно оценит работу Государственного 
Агентства Религий и жаль, что когда мы на-
деялись на то, что могли иметь хорошие от-
ношения с государством...Знаете что? Про-
блему надо объяснить и донести хорошо, 
чтобы ее решить. Если проблему не объяс-
нить, то ее не уладить, так? Мы надеялись 
на это, но к сожалению не произошло пре-
венции этого, не смогли уладить эти про-

блемы. И когда я беседую насчет проблем, 
эти проблемы представляют собой больше 
угрозы для манипуляции, я надеюсь, что 
государство учтет их для себя...То, что не 
пропустишь кого-то через границу, или про-
пустишь, поймаешь и накажешь-это не ре-
шение проблемы. Те люди, которые уходят 
отсюда, не признают законы этой страны, 
их эти законы не интересуют, они не боятся 
ни тюрьмы, ни наказания, ничего...Конечно 
превентивные меры должны быть приняты, 
но в основном, правоохранительные орга-
ны прибегают к ним тогда, когда преступле-
ние происходит. Кто будет отвечать за пре-
ступление, когда что-то где-то взорвется? 
Поэтому надо начинать с образования, ре-
шением социальных проблем, как мы уви-
дели в случае Имама, который фактический 
сбежал от мусульманского правления...
-Кого вы подразумеваете?
-Я имею в виду Мурмана Паичадзе, кото-
рый служил Имамом в районе Цалка, в од-
ной деревне...Может быть есть и другие, о 
которых мы не знаем, которые не посылают 
нам угрозы...Если бы Имам не прислал нам 
угрозу, мы бы не знали куда он ушел...
-Куда он ушёл, господин Тариел, можете 
уточнить, куда ушел Мурман Паичадзе?
-именно в ту организацию, куда ушли эти 
люди...Я не хочу упоминать его имя...Ис-
ламское Государство...это для меня совер-
шенно неприемлемо, ибо оно не имеет ни-
какого отношения к Исламу и как оно может 
быть Исламским Государством? Это абсурд 
для меня, так, что я стараюсь избежать упо-
треблению этого слова.
-Спасибо огромное, господин Тариел.;


