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Dünya birliyi Metsamor AES-in bağlanması üçün 
Ermənistana ciddi təzyiq göstərməlidir

Ermənistan Cənubi Qafqaz regionunda yeganə radioaktiv təhlükə mən-
bəyidir. Dünya birliyi Ermənistanın regiondakı pozucu mövqeyini bir daha 
diqqətlə təhlil etməli, Metsamor AES-in bağlanması ilə bağlı bu ölkəyə 
ciddi təzyiq göstərməlidir.

Bu sözləri Gürcüstan Azərbaycanlılarının Milli Konqresinin sədri Əli 
Babayev mayın 23-də Tbilisidə keçirdiyi mətbuat konfransında söyləyib. 
O bildirib ki, aprel ayında Gürcüstan ərazisində uran maddəsini satmaq 
istəyən iki qrup ifşa olunub. Onlar əllərində olan uranı təqribən 3 milyon 
ABŞ dollarına satmaq istəyiblər. Bu faktla bağlı artıq 19 nəfər saxlanı-
lıb, onlardan da bir neçəsi Ermənistan 
vətəndaşlarıdır. Əsas narahatlıq do-
ğuran məsələlərdən biri bu radioak-
tiv maddənin haradan gətirilməsidir. 
Artıq araşdırmalar zamanı bu maddə-
nin Ermənistandan gətirildiyi, tutulan 
şəxslərdən birinin Metsamor AES-də, 
başqa birisinin isə bu ölkənin xüsusi 
xidmət orqanlarında işlədiyi sübut olu-
nub.

Ə.Babayevin sözlərinə görə, məsələ 
artıq daha ciddi xarakter alıb. Demok-
ratik qüvvələr mövcud təhlükənin 
böyüklüyünü, ciddiliyini dərk edirlər. 
Artıq bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı 
birlikdə məsələ ilə bağlı Gürcüstanın hökumət başçısına müraciət edib. 
Müraciətə hökumətdən cavab verilib və məsələnin tezliklə ciddi şəkildə 
araşdırıldığı bildirilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, Ermənistandakı Metsamor AES region üçün əsl 
fəlakət mənbəyidir. Heç kim Çernobıl faciəsini unutmamalıdır. Cənubi 
Qafqaz ölkələrindən nə qədər insan həmin faciənin nəticələrinin aradan 

qaldırılması zamanı ciddi xəsarət alıb. İndi biz regionda belə bir faciənin 
baş vermə təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışıq. Heç kim Metsamor AES-in fəa-
liyyəti ilə bağlı nikbin proqnoz verə bilməz. Uzun müddətdir ki, istismar 
olunan bu stansiya artıq ciddi fəlakət mənbəyidir. Bundan təkcə Azərbay-
can və türk xalqları deyil, gürcü, abxaz, osetin xalqları, eləcə də ermənilə-
rin özləri əziyyət çəkəcəklər. Odur ki, bütün demokratik, xalqının, millə-
tinin xoşbəxt gələcəyini düşünən qüvvələr birləşərək Metsamor AES-in 
bağlanması üçün səsini ucaltmalı, beynəlxalq təşkilatlardan Ermənistana 
təzyiqləri artırmağı tələb etməlidirlər.

Ə.Babayevin fikrincə, ermənilərin po-
zuculuq fəaliyyəti təkcə uran satmaq 
və ya Metsamor AES-lə bitmir: “Son 
günlər Gürcüstan ərazisində məskun-
laşmış ermənilər tərəfindən separa-
tizm meyilləri daha da güclənib. Azər-
baycanlılara və türklərə qarşı müxtəlif 
çağırışlar eşidilir. “Krunq” terror təş-
kilatının Gürcüstan ərazisində yeni-
dən fəallaşması da ciddi narahatçılıq 
doğurur. Gürcüstanın işğal olunmuş 
ərazilərindən 350 mindən çox gür-
cü didərgin düşüb və onlar müxtəlif 
bölgələrdə məcburi köçkün həyatı 
yaşayırlar. Bundan sui-istifadə edərək 
həmin ərazilərdə “çoxluq” təşkil edən 

ermənilər mədəni muxtariyyət tələb edirlər. Bu gün mədəni muxtariyyət 
tələb edənlər gələcəkdə muxtariyyət tələb edəcəklər. Bunu biz tarixdən 
də bilirik. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində baş verənlər məhz hə-
min siyasətin əyani sübutudur. Gürcüstan hökuməti bu məsələlərə ciddi 
yanaşmalı və ermənilərin iddialarına vaxtında tutarlı cavab verilməlidir.
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Son 50-60 ildə Gürcüstanda etnik azlıqların 
kompakt yaşadığı bölgədə yer adlarının də-
yişdirilməsinin şahidi olmuşuq. Yer adlarının 
dəyişdirilməsi prosesi Kvemo-Kartli – Borçalı 
bölgəsinə təsir göstərib. Avropa Şurasının eks-
pertləri daxil olmaqla, başqa beynəlxalq təş-
kilatların bir çox ekspertləri hesab edir ki, bu 
vəziyyət xüsusilə də son 20 ildə etnik azlıqlara 
qarşı siyasi münasibət ilə əlaqədardır. 

Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, etnik 
azərbaycanlılar 20 ildir ki, konstitusiya hüquq-
larının bərpa edilməsindən danışırlar. Belə ki, 
1992-2012-ci illərdə qeyri-qanuni olaraq və ra-
zılaşdırılmadan onlarla tarixi toponim və hid-
ronimlərin adlarının dəyişdirilməsi ilə onların 
hüquqları pozulub.  

Təəssüf ki, milli azlıqların hüquqlarının müda-
fiə edilməsi sahəsində çalışan insan hüquqları 
təşkilatlarının əksəriyyəti bu mövzuya toxun-
mur. Həmçinin qeyd etmək vacibdir ki, Gür-
cüstanın Ombudsman Aparatı bu problemin 
səsləndirilməsi ilə bağlı tabu qoyub.

Hər bir xalqın kollektiv yaddaşının forma-
laşmasında coğrafi adların böyük rolunun ol-
duğunu bir çox tədqiqatçılar vurğulayır. Bu 
məqamda (bu məqalədə) etnik azərbaycanlıla-
rın Gürcüstandakı kollektiv yaddaşına toxun-
muşuq. “Yerlərin adlandırılması və mədəni 
landşaftın interpretasiyası” adlı tədqiqat işində 
bunlar qeyd olunub: “Ərazilərin adlandırılması 
keçmiş ilə identifikasiyanın irəliləməsi və yad-
daşın daha geniş şəbəkəsində müqəddəratın tə-
yin edilməsi üçün güclü bir vasitədir”. Adların 
gündəlik həyatımızın ayrılmaz bir hissəsi kimi 
qəbul olunduğunu nəzərə alsaq, bu fikir doğru-
dur. Eyni zamanda, toponimlər milləti və etnik 
xalq qrupunu formalaşdıran müxtəlif proseslə-
rin izlənilməsində etibarlı mənbədir. Etnik az-
lıqların yaşadığı ərazi milli kimliyin konfiqura-
siyasının sonrakı mərhələsi üçün çox vacibdir. 

Gürcüstanın 1991-ci ildə müstəqillik əldə 
etməsindən başlayaraq etnik azlıqlara – bu 
məqamda azərbaycanlılara münasibətdə də-
yişən siyasi baxışlarla, yerlərin adlandırılması 
və adların dəyişdirilməsi arasında əlaqələrin 
olub-olmaması indiyədək hərtərəfli analiz edil-
məyib. 

Qeyd etmək vacibdir ki, adlandırma və ad 
dəyişmə prosesinin nəzəri əsasları, həmçinin 
coğrafi landşaftın ictimai proseslərdə, etnik az-
lıqların inteqrasiyası yaxud inteqrasiya termini 
adı altında assimilyasiya edilməsindəki rolu in-
diyədək bizə aydın deyil. Həmçinin millətin və 
milli kimliyin formalaşmasında dövlət siyasə-
tinin rolunu və milli azlıqların bu siyasətdəki 
real yerini və rolunu başa düşə bilmirik.

Aydındır ki, coğrafi obyektlər və bütövlükdə 
etnik demoqrafiya çərçivəsində tədqiqatların 
aparılması vacibdir. Həmçinin tədqiq olunan 
bölgələrdə yaşayan müxtəlif etnik qruplar ara-
sında əlaqələrin olmasının və onların toponim-
lərinin etimoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılma-
sına ehtiyac var. 

Regionda yaşayış məskənlərinin (kəndlər və 
qəsəbələrin) adlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı 
böyük proseslər 1991-2012-ci illərə təsadüf 
edir. Biz bu prosesi 1991-ci ildən başlayaraq 
müşahidə etmişik. Lakin Sovet İttifaqı zama-
nı da bəzi ərazilərin adları (regionun, rayonun, 
hidronimlərin adları) dəyişdirilib. Belə ki, mü-
hüm haldır ki, bizim tərəfimizdən Gürcüstan 
SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən 
ərazilərin yenidən bölüşdürülməsi və adlandı-
rılması barəsində olan və 1926-1991-ci illəri 
əhatə edən rəsmi qərarlar, Gürcüstan SSRİ-nin 
inzibati-ərazi bölgüsü haqdakı müddəalar 
(1925-1988) və digər mənbələr (“Кавказский 
календарь” – “Qafqaz təqvimi”) araşdırılıb. 
Biz həmçinin milli azlıqların nümayəndələri, 

milli azlıqlarla bağlı fəaliyyət göstərən qey-
ri-hökumət təşkilatlarının liderləri, yerli özünü 
idarəetmə və hakimiyyət orqanları, tələbələr, 
müəllimlər və ekspertlərlə görüşmüşük.

Milli kimliyin formalaşmasında toponimlə-
rin əhəmiyyəti

Toponimin adının - ərazinin adının özü-özlü-
yündə danışmasını qeyd etmək vacibdir. Topo-
nimin adı öz ətrafında olan reallığı müəyyən 
edir. İnsanların məskunlaşdığı kiçik ərazilər 
adlandırıldıqdan sonra şəhərlərə çevrilir. Belə-
liklə, toponimlər ən güclü və ən böyük milli 
simvollardan biri hesab olunur. O cümlədən 
toponimlər ölkənin mədəni landşaftının forma-
laşmasında mühüm rol oynayır. 

“... Mədəni landşaft dedikdə təbiət landşaftına 
aid olmayan bütün şeylər başa düşülə bilər. İn-
san tərəfindən yaradılmış “mənzərə”yə yaxud 
“ictimailəşdirilmiş təbiət”ə ölkənin avtobioq-
rafiyası kimi baxmaq olar. Bu avtobioqrafiya 
milləti formalaşdıran və həmin ərazinin keç-
diyi bir çox kollektiv prosesləri təsvir edir. Bu 
mənzərəni (düz oxuya bilənlər üçün) bizim 
əlimizdə olan böyük tarixi sübut kimi qiymət-
ləndirmək olar...”

Bundan öncə qeyd edildiyi kimi, toponim-
lər bu mənzərənin əsas faktorlarından biridir. 
Həmçinin hər hansı bir ərazinin adlandırılması 
xalqın həmin yer üzərində hakimiyyətini nü-
mayiş etdirir. Təbii ki, hər hansı bir ərazinin 
adının həmin yerdə yaşayanların fikirlərinin 
öyrənilmədən dəyişdirilməsi ilə “xalq hakimiy-
yətin mənbəyidir” tezisinin əsassız olduğunu 
nümayiş etdirir. 

Bütün 20-ci əsr boyu bir qayda olaraq, siyasi 
rejimlər siyasi və ideoloji məqsədlərinə nail 
olmaq üçün, əraziləri manipulyasiya etməyə 
çalışırdılar. Bütün bunlar ideoloji ideyaların 
təbliği və ərazilərə nəzarət etmək üçün həyata 
keçirilib. Prosesdə “resurslardan istifadə olun-
ması” faktı onu göstərir ki, bu məsələdə şəxsi 
maraq var; bu işdə fəaliyyət göstərən siyasi, 
yaxud iqtisadi subyektlər məntiqi olaraq bü-
tün bunları elə-belə etmirlər. Yəni onlar bütün 
bunları konkret məqsədləri, yaxud onların öz 
maraqlarına haqq qazandıracaq tarix yaratmaq 
üçün həyata keçirirlər. 

Bəs toponimlərin gücü nəyə əsaslanıb? “İn-
sanların yaratdığı bütün mənzərələr, hətta sadə 
olsa belə mədəni əhəmiyyətə malikdir”. Digər 
tərəfdən insanın yaratdığı mənzərə ictimai ti-
kinti kimi deyil, bizi əhatə edən dünyanın 
ayrılmaz xüsusiyyəti kimi qəbul olunur: “To-
ponimlər bizim gündəlik leksikamıza, yəni şi-
fahi nitqimizə daxil olub, həmçinin onları yol 
nişanlarında, ünvanlarda, reklam lövhələrində, 
(əlbəttə ki) xəritələrdə vizual olaraq görürük”. 
Beləliklə, çox vaxt toponimlərin bizim üçün 
necə əhəmiyyətə malik olduğunu, o cümlədən 
toponimləri özləri üçün təhdid hesab edənlər 
üçün necə təhlükəli olduğunu başa düşmürük. 
Toponimləri təhdid hesab edənlər, onlara ideo-
loji vasitə kimi baxır. 

Adlar və toponimlərin dəyişdirilməsi, yaxud 
onlardan düzgün istifadə edilməməsi  “düşmən-
çilik və qəzəb üçün tətik rolunu oynaya bilər, 
həmçinin qeyri-dəqiq dəlillər, qeyri-dəqiq mə-
lumatlar (yazılar), siyasi, yaxud tarixi konteks-
tdə toponimlərdən sui-istifadə edilməsi, bey-
nəlxalq sərhədlərə hörmət edilməməsi, yaxud 
hər hansı bir yerin yenidən adlandırılmasının 
tanınmaması, sözsüz ki, gərginliyin yaranma-
sına səbəb ola bilər. Son 20 ildir ki, biz bu gər-
ginliyi müşahidə edirik”.

Güclü əlaqələrin hakim olduğu bu hərc-mərc-
likdə, milli azlıqlar yerlərin adlandırılma-
sı, yaxud adlarının dəyişdirilməsi prosesinə 
demək olar ki, nəzarət etmir. Lakin bəzən 
əhəmiyyətli olduqlarını başa düşən qruplar bu 

məsələdən sosial müqavimət aləti kimi istifadə 
edirlər. Bununla da onlar özlərini keçmişi for-
malaşdıran və gələcəkdə də bunu etmək qabi-
liyyətinə malik vacib subyekt göstərirlər.

Adları dəyişdirilmiş ərazilər həmişə elitaya, 
yaxud hakim qrupa aid olmur. Bu ərazilər re-
gionun etnik milli azlıqları tərəfindən də for-
malaşdırıla bilər. Bu etnik xalqlar tarixən bu, 
yaxud başqa ərazilərdə məskunlaşıblar. Həmin 
xalqların bəziləri keçmişə aid xəyallarının 
müəyyən hissəsini landşaftda qalmasını istə-
yirlər.

Emosiya və yaddaş – bu, etnik azlıqların to-
ponimlər ətrafında birləşməsinə yol açan ye-
ganə motivasiya deyil. Belə ki, praqmatik 
mülahizələr də, yerli əhalini öz torpaqlarına ad 
verməyə motivasiya edir. Ölkə xəritəsində əra-
zinin adının xatırlanması, həmin yerin kimin 
idarə etdiyini də göstərə bilər. 

Dmanisi

Əhalinin siyahıya alınması ilə bağlı verilmiş 
son rəsmi məlumata görə, azərbaycanlılar 
Dmanisidə ən böyük etnik qrupdur. Belə ki, 
əhalinin 66,7%-i azərbaycanlı, 31%-i isə gür-
cüdür. Həmçinin ermənilər, yunanlar və rus-
ların daxil olduğu digər etnik qruplar əhalinin 
2%-ni təşkil edir. 

Dmanisidə ümumilikdə 12 toponimin adı də-
yişdirilib. Onların 83%-i azərbaycanlıların 
yaşadıqları kəndlər olub. Dmanisidə adların 
dəyişdirilməsinin əsas prosesi 1940-cı illərin 
sonu, 1950-ci illərin əvvəllərinə təsadüf edir. 
Həmin vaxt azərbaycanlıların 9 kəndinin adı 
dəyişdirilərək gürcü adları ilə əvəz olunub. 

Rayonda almanların yaşadığı Valdqaym kəndi-
nin adı İkinci Dünya Müharibəsi zamanı, yəni 
1943-cü ildə dəyişdirilib. Qeyd edək ki, həmin 
rayonda yalnız bu kənddə almanlar yaşayırdı. 
Lakin həmin vaxtdan indiyədək rayonda heç 
bir yerin adı dəyişdirilməyib. Artıq Azərbaycan 
adlarının bərpa olunması üçün tarixi səbəblər 
meydana gəlib.

Bolnisi

Bu rayonda əhalinin əksəriyyətini Azərbaycan 
icması təşkil edir (65,98%). İkinci qrup isə gür-
cülərdir. Onlar əhalinin 26,82%-ni təşkil edir. 
Əhalinin 5,61%-i isə ermənilərdir.

Bolnisinin əhalisinin yarısından çoxunun 
azərbaycanlı olmasına baxmayaraq, rayonda 
yer adlarının yalnız 7%-i türk əsillidir. Amma 
gürcülərin bölgə əhalisinin beşdə birini təşkil 
etməsinə baxmayaraq, ərazilərin 91%-i gürcü 
adlarıdır. 

Beləliklə, Bolnisi rayonunda yer adlarının də-
yişdirilməsinə məruz qalan xalq, bu bölgədə 
əsas etnik qrup olan azərbaycanlı azlıqlardır. 
Bolnisidə adları dəyişdirilmiş ərazilərin 90%-
i Azərbaycan əsilli olub. Yerdə qalan 10% isə 
alman toponimləridir. Sovet İttifaqı qurulandan 
sonra, yəni 1921-ci ildən etibarən bu adlar də-
yişdirilməyə başlanılıb. Bu proses İkinci Dün-
ya Müharibəsi zamanı tamamlanıb və alman 
adları xəritədən silinib. Azərbaycan toponimlə-
ri isə bunun əksinə olaraq, İkinci Dünya Müha-
ribəsindən sonra dəyişdirilməyə başlanılıb. Bu 
proses indiyədək davam edir. 1990-cı illərdə, 
yəni Zviad Qamsaxurdiyanın hakimiyyəti il-
lərində daha çox adlar dəyişdirilib. Beləliklə, 
Bolnisi rayonunda 1918-ci ildən bəri 46 ərazi-
dən 31-i yenidən adlandırılıb.

Marneuli

Marneuli Gürcüstanın Kvemo Kartli regionu-
nun 6 rayonundan biridir. Gürcüstanda milli 
azlıq olan azərbaycanlılar Marneulidə əhalinin 
əksəriyyətini (83%) təşkil edir. Etnik gürcülər 
isə Dmanisi və Bolnisi başda olmaqla digər 
rayonlar ilə müqayisədə, burada demoqrafik 

cəhətdən daha zəif rol oynayırlar. Gürcülər 
kimi ermənilər də əhalinin 8%-ni təşkil edir. 
Coğrafi adların əksəriyyətinin (55%) Azərbay-
can əsilli olmasına baxmayaraq, toponimlərin 
faizi burada yaşayan azərbaycanlıların sayı ilə 
(83%) üst-üstə düşmür. 

Marneuli rayonunda əsasən İkinci Dünya Mü-
haribəsi zamanı və 1950-ci illərin sonlarında 
yer adları dəyişdirilib. Əsasən Azərbaycan ad-
larının dəyişdirilməsi göz qabağındadır. Həm-
çinin burada yerləşən alman kəndi Traubenberq 
Tamarisi adı ilə (1943-cü il), Azərbaycan kəndi 
isə Mirzoyevka adı ilə əvəz olunub. Belə ki, 
1950-ci illərin sonlarına qədər sosialist Mirzo-
yevka ilə Azərbaycan əsilli Nurqiuli adı rəsmi 
status daşıyıb. Lakin 1950-ci illərin sonlarında 
Azərbaycan kəndinin adı tamamilə dəyişdiri-
lib. Mamay kəndinin adı ilə bağlı eyni vəziyyət 
yaranıb. Bu kənd hazırda Kirovka kimi tanı-
nır. Belə ki, 1920-ci illərin əvvəllərindən 21-ci 
əsrə qədər iki kənd rəsmi status daşıyıb. Yalnız 
sonradan Kirovka adı rəsmi sənədlərdə qeyd 
olunmağa başlayıb. Nəhayət, Gürcüstan Bolşe-
vik partiyasının lideri Ordjonikidzenin şərəfinə 
adlandırılmış kənd, 2011-ci ildə Saimerlo adı 
ilə əvəzlənib. 

2010-cu ildə yerli hakimiyyət orqanları tərə-
findən Marneulidə 18 yaşayış məntəqəsinin 
adının dəyişdirilməsinə cəhd olunub. Yerli 
hakimiyyət orqanının təklifi hətta www.reest-
ri.gov.ge saytına da yerləşdirilmişdir. Lakin 
vətəndaş cəmiyyətinin və ictimai təşkilatların 
fəal mövqeyinə görə tarixi toponimlərin adları-
nın saxlanılması mümkün oldu.

Tsalka

Tsalka rayonu Gürcüstanda məskunlaşmış yu-
nanların ənənəvi ərazisi sayılsa da, 2002-ci ilin 
məlumatına görə, burada əhalinin əksəriyyətini 
(54,98%) ermənilər təşkil edir. Çalkada yaşa-
yan yunanların əksəriyyəti buranı tərk edərək 
Rusiyaya, yaxud Yunanıstana qayıdıblar. Onla-
rı isə Acarıstan və Svanetiyadan gəlmiş gürcü 
miqrantlar əvəzləyib.

Tsalka  rayonundakı toponimlərin etimoloji 
mənşəyi ilə bağlı fərqli təsvir meydana gəlib. 
Toponimlərin təxminən yarısı gürcü adlarıdır 
(45%). Digər tərəfdən adların 39%-i Azərbay-
can mənşəlidir. Qeyd edək ki, buranın yunan 
əhalisi vaxtı ilə Osmanlı İmperiyasından kö-
çüblər. Beləliklə, onların doğma dili yunan de-
yil, türk dili olub. Əhalinin yarısının erməni ol-
masına baxmayaraq, toponimlərin yalnız 7%-i 
erməni mənşəlidir. Tsalkada ərazilərin yalnız 
5%-i yunan adlarıdır (Livadi və İmera).

Burada iki əsas dövrü ayırmaq lazımdır. Bir 
tərəfdən, Kvemo Kartli rayonunda bolşeviklər 
hakimiyyətə gəldikdən sonra alman adları əvəz 
olunmağa başlayıb. Bu proses İkinci Dünya 
Müharibəsi zamanı başa çatıb. 

Digər tərəfdən isə, Azərbaycan toponimlərinin 
adları əvəzlənib. Buna Stalin dövründə, yəni 
“yerliləşdirmə” siyasəti çərçivəsində başlanılıb 
(inzibati rayon mərkəzi olan Barmaqsızın gür-
cü dilindəki Tsalka ilə əvəz olunması ilə). Bu 
proses indiyədək davam edir. 21-ci əsrdə, yəni 
2010-2011-ci illərdə 14 Azərbaycan kəndinin 
adı dəyişdirilib.

Adları dəyişdirilmiş Azərbaycan kəndlərinə 
bunları misal göstərmək olar: Ağbulaq – Tet-
ti-Tskaro, Başkeçid – Dmanisi, Qarayazı rayo-
nu – Qardabani və Borçalı rayonu –Marneuli. 
Həmçinin 26 ərazi yenidən adlandırılıb. Başqa 
etimoliji kökə malik olan Lüksemburqi rayo-
nunun adı 1943-cü ildə Bolnisi ilə əvəzlənib. 
Lakin bunlardan fərqli olaraq, Samtsxe-Ca-
vaxetidə bir rayonun belə adı dəyişdirilməyib.

ARDI VAR...

Milli azlıqların hüquqlarının tanınmasına onlara öz toponimləri və hidronimlə-
rinin mənşəyi haqda variantlarını səsləndirmək imkanlarının verilməsi daxildir
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Gürcüstanın azərbaycanlı ictimaiyyəti adından Gür-
cüstan prezidentinə və baş nazirə müraciət göndərilib. 
Müraciəti azərbaycanlı QHT rəhbərləri imzalayıblar. 
APA-nın Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, mü-
raciət Gürcüstanda separatçı və ekstremist qrupların 
hərəkətlərinə cavab olaraq yazılıb. Bildirilib ki, Gür-
cüstan hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
tanıyıb və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlən-
məsi üçün özünün vasitəçiliyini təklif edib. Müra-
ciətdə son günlər Tiflisdə təbliğ olunan separatçılığın 
Gürcüstanın özünə və dövlətçiliyinə, həmçinin ərazi 
bütövlüyünün bərpa olunmasına yönəldildiyi bildiri-
lib: “Aprelin 23-24-də Gürcüstanın Axalkalaki, Axalt-
sixe və Batumi bölgələrində “Separatist “artsax” və 
“kürdüstan” bayraqlarının və mayın 9-da isə Tiflisin 
mərkəzində separatist “Artsax” “bayrağ”ı simvolları 
qadırılıb. Bütün bunlar tanınmamış “Dağlıq Qara-
bağ Respublikası”na aid olub. Mayın 9-da Gürcüstan 
vətəndaşları olan separatçılar və bir qrup ekstremistlər 
tərəfindən 9 may Qələbə Günü əvəzinə, Azərbaycanın 
Şuşa şəhərinin işğalı gününü qeyd ediblər. Gürcüstan 
kimi Azərbaycanın da 20% torpaqlarının itirdiyi bir 
zaman çərçivəsində ekstremist qüvvələr Gürcüstanda 
separatçı bayraqlar qaldırıblar. Gürcüstan hökumə-
ti bəyan edib ki, Gürcüstanda hər hansı separatizmə 
dəstək yoxdur. Buna baxmayaraq Gürcüstanda yaşa-
yan ekstrümist qüvvələr separatizmə yol verirlər. Vaxt 
olacaq ki, onlar Gürcüstanı suveren dövlət hesab et-
məyəcək və Abxaziya və Cənubi Osetiyanın separatçı 

bayraqlarını qaldıracaqlar.” Müraciətdə qeyd olunub 
ki, hökumət Gürcüstan vətəndaşları olan ekstremist 
qüvvələrin bu üzdəniraq hərəkətlərinə göz yumur və 
heç bir ölçü götürmür: “Nə üçün separatizmdən əziy-
yət çəkən Gürcüstan ölkənin paytaxtında belə simvol-
ların yayılmasına imkan yaradır. Bu, Gürcüstan dövlə-
tinə, həm də dost Azərbaycana hörmətsizlik kimi qiiy-
mətləndirilir.” Qeyd olunub ki, belə hadisələr yalnız 
bu il yox, keçən 5-6 il ərzində dəfələrlə qeyd olunub:  
“Əgər indi bu ekstremist qüvvələrə qarşı ölçü götü-
rülməsə, istər daxildə, istərsə də xaricdə olan ekstre-
mist və separatçı qüvvələr Gürcüstanda öz mövqelə-
rini daha da gücləndirəcəklər. Bu, addımlar Gürcüstan 
xalqının marağında deyil və Gürcüstan dövlətçiliyini 
təhlükə altında qoyur. Bu yalançı separatist hərəkət-
lər Gürcüstan qanunlarının əleyhinə olaraq gələcəkdə 
qarşıdurmalara da gətirib çıxarda bilər.” Gürcüstan 
preidentinə və baş nazirə müraciət edən azərbaycanlı 
ictimaiyyət nümayəndələri, QHT-lər Gürcüstan pre-
zidentindən və hökumət başçısından ölkə ərazisində 
vaxtaşırı olaraq separatçı addımlar atılmağına qarşı 
hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ölçü götürülmək 
üçün tapşırıq vermələrini xahiş ediblər: “Bu, gələcək-
də millətlər arası qızışdırma siyasətidir və Azərbaycan 
şəhərinin işğal olunmasının “qələbə bayramı” kimi 
“artsax” separatçı bayrağı ilə qeyd olunması isə mil-
lətlər arasında nifaq toxumu səpmək deməkdir,” mü-
raciətdə qeyd olunub.

საქართველოს, ისე, როგორც არც ერთ სხვა 
ქვეყანას, აქვს საერთო სწორედ ცალსახა, და არა 
ორაზროვანი,  დამოკიდებულება სეპარატიზმის 
ნებისმიერ გამოვლინებასთან. 

საქართველოს ზოგადი პოზიცია ნათლად იქნა 
გამოხატული ამა წლის აპრილის დასაწყისში 
მთიან ყარაბახში საომარი მდგომარეობის 
გამწვავებისას, როცა საქართველოს 
ხელისუფლებამ დაიკავა კონსტრუქციული 
და ზომიერი პოზიცია. იმ ფონზე, როდესაც  
საქართველო მუდამ აღიარებდა აზერბაიჯანის 
ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს 
ხელისუფლებამ გამოთქვა შეთავაზება 
კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების 
პროცესში შუამავლის როლი ეტვირთა. 
ბუნებრივია, ყარაბახის კონფლიქტის მოგვარება 
შესაძლებელია მხოლოდ აზერბაიჯანის 
ტერიტორიული მთლიანობის ურღვევობის 
ხარჯზე, ისევე, როგორც აბხაზეთისა 
და ცხინვალის რეგიონის პრობლემები 
უნდა მოგვარდეს მხოლოდ და მხოლოდ 
საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიული 
მთლიანობის აღდგენის ხარჯზე.  

ამასთანავე, თუ საქართველოში, განსაკუთრებით 
კი მის დედაქალაქში-თბილისში, პროპაგანდას 
სეპარატიზმს უწევენ და ეთნიკური წმენდა 
ინიღბება  “გამარჯვებით”-ეს იმას ნიშნავს, 
რომ ზიანი ადგება თავად საქართველოს და 
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის  
სამომავლო პერსპექტივებს. 

23-24 აპრილს სეპარატისტული სიმბოლოები 
გამოჩნდა ახალქალაქში, ახალციხეში, ბათუმში, 
აღიმართა სეპარატისტული   “არცახი”-სა და 
“ქურთისტანი”-ს “დროშები”. ხოლო 2016 წლის 
9 მაისს ამგვარი დროშა თბილისის ცენტრშიც კი 
აღმართეს.   

საუბარია ე.წ. “მთიანი ყარაბახის რესპუბლიკის” 
ანუ “არცახი”-ს, ოკუპანტი სომხების მიერ 
შექმნილ, სეპარატისტულ წარმონაქმნზე 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, 
რომლის ტერიტორიულ საზღვრებს მსოფლიოს 
ყველა წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია 
და ქვეყანა აღიარებს.  ეს ე.წ. “არცახის დროშა” 
სწორედ რომ თბილისის ცენტრში აფრიალდა 
ადგილობრივი სომხური სათვისტომოს მიერ 9 
მაისის ზეიმისას.  1992 წლის ამ დღეს, 8-9 მაისს 
სომხეთის საოკუპაციო სამხედრო ძალებმა 
დაიკავეს მთიანი ყარაბახის აზერბაიჯანული 
ქალაქი შუშა და მხეცურად გაუსწორდნენ 
ადგილობრივ მშვიდობიან მოსახლეობას. 
ამ დღეს საქართველოს მოქალაქეთა 
ექსტრემისტული ნაწილი ზეიმით აღნიშნავს 
და ერთმანეთს ეშმაკურად  უკავშირებს   
მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამაჯვების 
დღესასწაულსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
მშვიდობიანი ქალაქის დაპყრობას. 

სინამდვილეში, ყოველივე ეს გამიზნულია 
საქართველოს პროვოცირებისაკენ და 
წარმოადგენს მცდელობას მსოფლიო 
საზოგადოების თვალში საქართველოს, როგორც 
კონფლიქტის მხარის,  წარმოსაჩენად, კერძოდ 
კი, მოცემულ შემთხვევაში - სეპარატისტული  
“არცახი”-ს მხარისა.

საქართველოს მოსახლეობის ექსტრემისტული 
და სეპარატისტული ნაწილი სეპარატისტული 
დროშის დემონსტრირებას ახდენს 
საქართველოს დედაქალაქში-ქვეყანაში, სადაც 
ამჟამად, ისევე, როგორც აზერბაიჯანში, 
ტერიტორიების 20% დაკარგულია.  

მაშინ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება 
დაუშვებლად მიიჩნევს  სეპარატიზმის 
ნებისმიერ გამოვლინებას არა მხოლოდ 
საქართველოში, არამედ სხვა ნებისმიერ 
ქვეყანაში, საქართველოს მოქალაქეები 
სრულიად ღიად ეწევიან სეპარატისტულ 
პროპაგანდას სეპარატისტული დროშის ქვეშ. 
ეს, ფაქტობრივად, ერთგვარი სეპარატისტული 
სკოლაა საქართველოს ტერიტორიაზე, 
რომელიც მომავალში,  შესაძლოა, აქტიურად 

Gürcüstanın azərbaycanlı ictimaiyyəti adından ölkədə yaşayan 
separatçı qüvvələrin hərəkətləri barədə Gürcüstan Prezidentinə və

 Baş Nazirinə müraciət ünvanlanıb 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, 
ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს,

საქართველოს  აზერბაიჯანული საზოგადოებისაგან
პატივცემულო ბატონო გიორგი, 
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დანერგონ გარკვეულ წრეებში და გამოიყენონ კავკასიის ნებისმიერ სხვა ნაწილში. 
თუ ასე გაგრძელდა, სეპარატისტული ჯგუფები მალე თბილისის ცენტრში 
აბხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ დროშებს აღმართავენ, რაც 
იქნება ნათელი დასტური იმისა, რომ ისინი საქართველოს არ ცნობენ  სუვერენულ 
ქვეყანად. 

ამასთანავე, ჩვენ გვაშფოთებს ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყურადღებას 
არ აქცევს ამ საგანგაშო ფაქტებს და არ ახდენს სათანადო რეაგირებას. რატომ უშვებს 
საქართველოს ხელისუფლება იმას, რომ ჩვენს სახელმწიფოში, რომელიც სწორედ 
სეპარატიზმმა დააზარალა, ვრცელდება სეპარატისტული სიმბოლოები? გარდა 
იმისა, რომ ამგვარი ქცევა განიხილება, როგორც კეთილმოსურნე აზერბაიჯანის 
უპატივცემულობა, ეს პირველ რიგში უპატივცემულობაა თვით საქართველოსი. 

პრინციპში, ერთხელ, 2015 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე გამოავლინა 
სიმტკიცე  და აღკვეთა ექსტრემისტების მცდელობა საქართველოს წამოგებისა 
მორიგ პროვოკაციაზე, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ. პროვოკაციულმა პროცესმა 
გაგრძელება ეკლესიის თაღქვეშ ჰპოვა, თბილისის ცენტრში. ამგვარი პროვოკაციის 
მოწმენი ვართ წლიდან წლამდე, ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში.   

უნდა გავიგოთ, რომ თუ დღეს არ იქნება მიღებული გადამწყვეტი ზომები, 
ექსტრემისტულად და სეპარატისტულად განწყობილ პირთა რიგები, 
განურჩევლად იმისა არიან თუ არა საქართველოს მოქალაქეები, სულ უფრო და 
უფრო ეცდებიან გაავრცელონ  ნაციონალისტური სეპარატისტული სიმბოლოები, 
რომელთაც არაფერი აქვთ საერთო ქართველი  ერის ინტერესებთან და დარტყმის 
ქვეშ აყენებენ საქართველოს სახელმწიფოებრივ  ინტერესებსა და ავტორიტეტს. 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ სეპარატიზმის ამგვარი “დროშების” მეშვეობით, 
გამოვლინება  საქართველოს კანონმდებლობით დაუშვებელია, რომელიც 
არ ჯდება შეკრების უფლებების ფარგლებში და სიტყვის თავისუფლების 
უფლებების ჩარჩოში, ვინაიდან, თავისი არსით, ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ 
უსაფრთხოებას ქვეყანაში და შესაძლოა, გამოიწვიოს მასობრივი დესტაბილიზაცია 
და ეროვნებათშორისი შუღლი საქართველოში. 

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ბატონო პრემიერო, 

უმორჩილესად გთხოვთ, გასცეთ განკარგულება სამართალდამცავი ორგანობის 
მიმართ, აღკვეთონ სეპარატიზმის ნებისმიერი გამოვლინება  და სეპარატისტული 
სიმბოლოკის გამოყენება საქართველოს ტერიტორიაზე, კანონგარეშე ცნონ 
ყველა ის ქმედება, რომელიც ეროვნებათშორისი კონფლიქტის გამოწვევისკენაა 
მიმართული, მათ შორის “არცახი”-ს სეპარატისტული დროშის ქვეშ ზეიმი 
სომხული ჯარების მიერ აზერბაიჯანული ქალაქის დაპყრობის დღის აღნიშვნა. 

პატივისცემით, 
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Müvəkkil 5
KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT HAQQINDA

GÜ� RCÜ� STAN QANÜNÜ
KƏND TƏSƏRRÜFATI TORPAQLARININ 

İCARƏYƏ VERİLMƏSİ HAQQINDA 
GÜRCÜSTAN QANUNU

DAVAMI...

Maddə 4. Kənd təsərrüfatı icarəsi müqaviləsi, 
onun qa¬¬nuni şəklə salınması və qeydiyyatdan 
keçirilməsi qaydası  

1. İcarəçi müqavilə əsasında torpaqdan istifadə 
etmək hü¬ququ qazanır. İcarə müqaviləsi icarə-
darla icarəçinin icarə mü-nasibətlərini müəyyən 
edən sənəddir və bu, müəyyən müd¬dətə könül-
lülük və tərəflərin razılığı əsasında, yazılı for-
mada, bu qanuna və Gürcüstanın digər normativ 
aktlarına müvafiq olaraq bağlanır. 

2. İcarə haqqında müqavilədə aşağıdakılar 
nəzərdə tutul¬malıdır: 

Torpaqdan başqa digər icarə əmlakının tərkibi 
və də¬yəri, icarə müddəti, torpaqdan və digər 
əmlakdan istifadə etmək üçün icarə haqqının 
həcmi və ödənməsi qaydası, tərə¬f¬lərin hü-quq 
və vəzifələri, məsuliyyəti, icarə müddəti keçdik-
dən sonra icarə obyektlərinin geri qaytarılması 
şərtləri, icarəyə götürül¬müş obyektlərin qorun-
ması və onlardan istifadə olun¬ması şərt¬ləri. 
İcarə münasibətləri başlayanadək və qurtardıq-
dan sonra tə¬rəflər icarəyə göturülmüş torpağın 
və digər obyektlərin həcmi¬ni və vəziyyətini bir-
likdə əks etdirir və əmlakın əks edirilməsi proto-
kolunda qeydə alırlar. 

3. İcarəyə götürülmüş torpağın planı kənd təsər-
rüfatı ica¬rə¬si müqaviləsinin ayrılmaz hissisi-
dir, onu torpaq ehtiyat-larının və torpaq kadastrı-
nın müvafiq rayon (şəhər) xidməti müəyyən edir. 

4.Toxumçuluq, tingçilik, cinsçilik, cins-sınaq 
(heyvan-dar¬lıq, quşçuluq, arıçılıq, balıqçılıq), 
elmi-tədqiqat müəs¬sisə-lərinin sınaq-seleksi-
ya təsərrüfatları və cins-sınaq stansiyaları, tə-
lim¬-təcrübə təsərrüfatları və sahələri, iri hey-
vandarlıq kompleksləri və istixana kombinatları 
tərəfindən istifadə olunmuş, yaxud is¬tifadə 
edilməli olan dövlət mülkiyyəti torpaqları həmin 
struk¬turlarla razılıq və icazə əsasında icarəyə 
verilir. Həmçinin dağ¬aran otlaq və biçənəkləri 
də icazə əsasında icarəyə verilir. Hə¬min icazəni 
Gürcüstan (Abxaziya və Acarıstan muxtar respu-
b¬likaları) Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi 
verir. Gürcüstan (Abxaziya və Acarıstan muxtar 
respublikalarının) Meşə Depar¬tamentinin mü-
vafiq yerli xidməti dövlət meşə fondunda möv¬-
cud olan biçənək və otlaqlardan icarə yolu ilə 
istifadə olunmasına icazə verir.

Dövlət mülkiyyəti olan kənd təsərrüfatı təyinat-
lı torpaq-lar ancaq Gürcüstan Dövlət torpaqdan 
istifadə və mühafizə komis¬siyasının icazəsi ilə 
Gürcüstan (Abxaziya və Acarıstan muxtar res-
publikaları) Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi 
və Meşə Departamenti ilə (meşə fondu torpaqla-
rı üzrə) razılıq əsasında 10 ildən artıq müddətə 
icarəyə verilir. 

Aşağıdakı hallarda icazə verən orqanın icarə 
müqavilə-sinin bütünlüklə, yaxud qismən dəyiş-
dirilməsini tələb etmək hüququ vardır: 

a) İcarə haqqı mövcud qaydadan yan keçməklə 
müəy-yən edilmişdirsə; 

b) torpağın icarəyə verilməsi torpaqdan istifadə-
nin inhisar¬laşdırılmasına, parçalanmasına, tam 
istifadəsinə mane olan şərtlərin ortaya çıxması-
na, müəyyən olunmuş istifadə rejiminin pozul-
masına səbəb olursa. 

İcazə verən orqan torpağın icarəyə verilməsi 
haqqında sor¬ğunu aldığı gündən sonra bir ay 
müddətində içarəçiyə məlu-mat verməlidir. Əgər 
icazə verən orqan göstərilən müddətdə müqa¬-
vilənin pozulması, yaxud onda dəyişiklik edil-
məsi və ya icazə verilməməsi barədə icarəçinin 
qarşısında tələb qoyma¬mış-dırsa, icazə veril-
miş sayılır. Həmçinin icazə verilməsinə görə 
məsu¬liyyət bütünlüklə bu orqanın üzərinə qo-
yulur. İcazə verilməsi qaydasının pozulması ilə 
əlaqədar mübahisəli məsə-lələr möv¬cud ümumi 
qaydalara müvafiq olaraq həll edilməlidir. 

Bu bənddə göstərilmiş hallarda icazə icarə 
müqavi¬lə¬sinin qeydiyyatdan keçirilməsi 
(yaxud reyestrə daxil edilməsi) üçün əsasdır; 
bütün digər hallarda icarə müqaviləsinin qeydiy-
yatdan keçirilməsi üçün icazə tələb olunmur. 

Notarial qaydada təsdiq edilmiş kənd təsərrü-
fatı icarəsi müqaviləsi müvafiq şəhər və rayon 
torpaq ehtiyatları və torpaq kadastrı xidmətləri 
tərəfindən qeydə alınır. Əgər müqavilədə hazırkı 
vəziyyət nəzərə alınmamışdırsa, müqavilə qey-
diyyat günündən qüvvəyə minir. 

5. Kənd təsərrüfatı icarəsinin müddəti icarədar-
la icarə-çinin razılığı əsasında və bu qanunun 
tələbinə müvafiq olaraq müəy¬yən edilir; icarə 
müddəti icarə müqaviləsində qeyd edilməlidir.  

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə 
veril-məsinin əsaslandırılmış layihələri olduqda 
və onların həyata keçirilməsi nəticəsində nəzərə 
çarpaçaq nəticələr gözləndikdə və tərəflər icarə-
nin müddətləri barədə razılığa gələ bilmədik-
də torpaqların icarəyə verilməsi müddətlərini 
icarəyə icazə verən mərkəzi orqan müəyyən edir. 

6. Kənd təsərrüfatı icarəsi müqaviləsi Gürcüstan 
Kənd Tə¬sərrüfatı və Ərzaq Nazirliyinin təsdiq 
etdiyi forma üzrə bağla¬nılır. 

7. Dövlət mülkiyyəti olan kənd təsərrüfatı təyi-
natlı torpaq aşağıdakı qaydada icarəyə verilir: 

Dövlət mülkiyyəti olan kənd təsərrüfatı təyinatlı 
torpağı icarəyə götürmək arzusunda olan fiziki 
və hüquqi şəxs bu qa-nunun 3-cü maddəsinin 
2-ci və 3-cü bəndlərində göstərilmiş, nəzdində 
Gürcüstan (Abxaziya və Acarıstan muxtar res-
publika-ları) Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirli-
yinin, Dövlət Torpaq Ehtiyatları Torpaq Kadastrı 
Departamentinin, dövlət əmlakının idarə edilmə-
si, maliyyə və hüquq xidmətlərinin nümayən-
dələ-rindən ibarət ərizələrə baxan daimi fəaliy-
yət göstərən komis¬siya yaradılmış orqana ərizə 
ilə müraciət edirlər. Hər bir konk¬ret halda oldu-
ğu kəndin (kəndlərin) nümayəndələri komissiya 
tərkibinə daxil edilir. 

Komissiya icarəyə verilən əmlak haqqında mə-
lumat¬ların dərc olunmasını təşkil edir, ərizələri 
qəbul edib, qey¬diy¬yat¬dan keçirir, ərizələri-
nin baxılmağa qəbul edilib-edilməməsi barədə 
ərizəçilərə yazılı şəkildə məlumat verir. 

Komissiyanın hər üzvünün bir səs hüququ var-
dır. 

Əgər komissiya üzvlərinin əksəriyyəti iştirak 
edirsə, komissiyanın iclası səlahiyyətlidir.

Mübahisəli məsələlər üzrə qərarlar iclasda işti-
rak edən komissiya üzvlərinin qərarının çoxluğu 
ilə qəbul edilir. Səslərin yan bölündüyü halda 
komissiya sədrinin səsi həlledicidir. Komissiya 
qərarı barədə protokol tərtib edilir və komissiya-
nın bütün üzvləri tərəfindən imzalanır. Komissi-
yanın qərarı rayon idarə heyəti tərəfindən təsdiq 
olunur. 

Məlumat dərc edildikdən sonra komissiya əlaqə-
dar olan bütün fiziki və hüquqi şəxslərə icarəyə 
verilən obyektlər əvvəl-cədən tanış olmağa im-
kan verir. 

Ərizələrin qəbulu komissiyanın iclasından üç 
gün əvvəl da¬yandırılır. 

Komissiya ərizə daxil olduğu gündən sonra bir 
ay müddə¬tində ərizəçiyə cavab verilməlidir. 

8. Əgər torpağın icarəyə götürülməsi haqqın-
da bir nə¬fər-dən artıq adam muraciət edirsə 
və icarəçini müəyyən etmək müm¬kün deyil-
sə, 4-cü maddənin 7-ci bəndində göstərilən 
ko-mis¬siya icarayə verməni müsabiqə qayda-
sında həyata keçirilir. 

Müsabiqənin keçirilməsi qaydaları Gürcüstan 
parla¬men-ti¬nin “Dövlət əmlakının icarəyə 
verilməsi barədə əsasnamənin təsdiq olunması 
haqqında” 1994-cü il 20 sentyabr tarixli qara-
rı ilə təsdiq olunmuş əsasnamənin 7-ci və 8-ci 
bəndləri ilə tən-zimlənir. 

Maddə 5. Kənd təsərrüfatı icarə haqqı və onun 
ödə-nil¬məsi qaydası 

1.icarəçi icarəyə götürdüyü torpaqdan və digər 
əmlakdan istifadəyə görə kənd təsərrüfatı icarə 
haqqı verir. 

2. Kənd təsərrüfatı icarə haqqına torpağın icarə-
sinə görə ödənc və icarəyə verilmiş digər maddi 
əmlaka görə ödənc da-xildir. Torpaqdan başqa 
digər əmlaka görə icarə haqqı icarə müqaviləsin-
də ayrıca sətirlə göstərilir. 

3. icarəyə götürülmüş sahədə olan faydalı qazın-
tılardan, yeraltı sulardan, çoxillik bitkilərdən və 
orada mövcud olan di-gər maddi əmlakdan isti-
fadəyə görə ödənc (yaxud amortizasiya ayırma-
ları) kənd təsərrüfatı torpaqlarının icarəsinə görə 
ödəncə daxil deyildir. Torpağa görə icarə haqqı 
icarə müqaviləsində ayrıca sətirlə göstərilir. 

4. icarə haqqının həcmi icarə müqaviləsi ilə 
müəyyən edi¬lir. Bundan əlavə dövlət mülkiy-
yətində olan kənd təsərrüfatı tə¬yinatlı torpa-
ğın icarəyə verilməsinə görə illik ödənc həmin 
tor-paqlardan istifadəyə görə mövcud qayda üzrə 
müəyyən edilmiş vergi sayılır.  

5. Tərəflərin razılığı ilə kənd təsərrüfatı icarə 
haqqı dəyiş¬dirilə bilər. Tərəflərdən biri kənd 
təsərrüfatı torpaq¬ların¬dan və amortizasiya 
normalarından istifədəyə görə gəlir norma¬la-
rını, dövlət tərəfindən tənzim olunan qiymət və 
tarifləri, habelə Gür-cüstan qanunvericiliyində 
nəzərdə tutulmuş digər halların də-yişdirildiyi 
təqdirdə icarə haqqının həcminin dəyişdirilməsi-
ni tələb etınək hüququna malikdir. 

Əgər kənd təsərrüfatı icarəsi haqqında müqavilə 
bağlan-dıq¬dan sonra müqavilədə nəzərdə tutul-
muş təəhhüdlərə mane olan təəhhüdlər qarşıya 
çıxarsa, əlaqədar tərəf müqavilədə dəyişik¬lik-
lər edilməsini tələb etınək hüququna malikdir. 
Bu qayda ica¬rə müqaviləsnin müddətinə şamil 
edilmir. 

6.İcarə haqqının verilməsi əgər mövcud icarə 
qanun-verici¬liyində və müqavilədə başqa bir 
şey nəzərdə tutul¬ma¬mış-dırsa, icarəçi Gürcüs-
tan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər 
vergilərdən azad edilmir. 

7. İcarə haqqının ödənilməsinin müddəti və qay-
dası icarə müqaviləsi ilə müəyyən edilir. 

8. İcarə obyektlərinin siyahıya alınması və 
icarəyə verilən sahələrin planının tərtib edilməsi, 
notariusun təsdiqi və icarə müqaviləsinin qeydə 
alınması üzrə xərcləri icarəçi çəkir. 

Maddə 6. Əmlakın icarəyə verilməsi 

İcarədar icarə obyektlərini icarəçiyə sahələrin 
planına, pro¬tokolda qeydə alınmış əmlakın si-
yahıya alınmasının vəziy-yəti və miqdarına mü-
vafiq olaraq təhvil verməyə borcludur. İcarəyə 
verilən obyektlər icarəçiyə icarə müqaviləsinin 
qeydə alındığı gündən etibarən tərəflər arasında 
razılaşdırılmış müddətə veri¬lir. Bu qaydanın 
pozulduğu təqdirdə icarəçi icarə obyektlərinin 
ona verilməsini və onları vaxtında almaması nə-
ticəsində çəkdi¬yi zərərin ödənilməsini, yaxud 
müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə 
görə müqaviləni pozmaq və zərərin ödənilmə¬-
sini tələb etmək hüququna malikdir. Fikir ayrılı-
ğının baş verdi¬yi halda mübahisə ümumi qay-
dalara müvafiq olaraq həll edilir. 

İcarədar icarəyə verilmiş obyektlərin siyahı-
ya alınması protokolunda qeyd edilmiş, yaxud 
icarədardan asılı olmayaraq vurulmuş zərərə 
görə məsuliyyət daşımır. 

Maddə 7. İcarəyə verilmiş obyektlərin vasitəli 
icarə¬yə verilməsi 

l.Vasitəli icarə dövlət mülkiyyətində olan kənd 

təsər-rüfatı təyinatlı torpağa şamil edilmir. 

2.Əgər mövcud qanunvericilikdə, yaxud icarə 
müqa¬vi¬lə-sin¬də başqa bir şey nəzərdə tutul-
mamışdırsa, icarəçinin torpaqdan başqa icarəyə 
götürdüyü digər obyekti, yaxud onun bir hissə-
si¬ni icarədarın icazəsi ilə vasitəli icarəyə ver-
mək hüququna ma¬likdir. Bu zaman icarə müqa-
viləsinə əsasən icarəçinin icarədar qarşısında 
məsuliyyəti dəyişilməz qalır. 

İcarəçinin icarəyə götürdüyü sahədə onun mül-
kiyyəti olan bina və qurğuları icarəyə vermək 
hüququ vardır. 

Maddə 8. İcarəyə götürülmüş obyektlərdən isti-
fadə olunması və onların saxlanması 

1. İcarədar təyinatına və müqaviləyə müvafiq 
olaraq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqdan istifa-
də etməyə, icarəyə götürül¬müş obyektlərə qul-
luq göstərilməsinin təmin olun¬ma¬sına borc¬-
ludur. İcarəçi icarə müqaviləsinə müvafiq olaraq 
öz fəaliyyəti¬nin istiqamətini müstəqil olaraq 
müəyyən edir və özünün isteh¬sal etdiyi məhsu-
la, əldə etdiyi gəlirə sərəncam verir. 

2. Əgər mövcud qanunvericilikdə və icarə müqa-
vilə¬sin-də başqa şey nəzərdə tutulmamışdırsa, 
icarəçi icarəyə verilmiş bina və qurğuları, ava-
danlıq və dəzgahları, digər maddi vasitə-ləri öz 
hesabına təmir etməyə səlahiyyətlidir. İcarəçinin 
icarə obyektlərini təmir etınək haqqında təəh-
hüdü icarə müqaviləsin-də əks etdirilir. İcarəçi 
müqavilədə nəzərdə tutulmuş, yaxud icarədarla 
razılaşdırılmış icbari təmiri həyata keçirmək və 
ica-rədardan bu zaman çəkilmiş xərclərin ödə-
nilməsini, yaxud on-ların icarə hesabına ödənil-
məsini tələb etmək hüququna malik-dir. 

3. İcarədar icarəyə verilmiş obyekti nəzərdən 
keçirmək hü¬ququna malikdir, bu barədə icarə-
çiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməlidir. 

4. İcarəçi icarədarın razılığı ilə icarə müddə-
ti ərzində öz səlahiyyətlərini arvadına, yaxud 
həddi-buluğa çatmış oğluna (qızına) vermək 
hüququna malikdir. 

5. İcarəyə verilən torpağın, habelə yolların, 
arxların, suvar¬ma kanallarının və hasarların 
(əgər bu təbii hadisələrin nəticəsi deyildirsə) 
təsərrüfatda istifadə üçün yararsız hala salındı-
ğı za¬man icarəçi müqavilə müddəti keçənədək 
öz vəsaiti ilə zədələnməni aradan qaldırmağa və 
yaxud icarədarın zərərini ödə¬məyə borcludur. 

Maddə 9. İcarə obyektləri üzərində mülkiyyət 

1. İcarəyə verilmiş torpaq sahəsi icarədarın mül-
kiyyəti ola¬raq qalır. 

2. İcarəyə götürülmüş obyektdən istifadə olu-
narkən yara¬dılmış məhsul və gəlir, habelə icarə 
müqaviləsində digər bir şey nəzərdə tutulmamış-
dırsa bu gəlirin hesabına əldə edil¬miş əmlak 
icarəçiyə məxsusdur. 

3. İcarədarın razılığı ilə icarəçinin girov qoy-
duğu, smetaya müvafiq olaraq icarəyə verilmiş 
sahədəki çoxillik bitkilər, ha¬belə tikilmiş bina-
lar və qurğular icarə müqaviləsində başqa şey 
nəzərdə tutulmadığı təqdirdə icarədara məxsus-
dur. Müqavilənin fəaliyyəti dayandırıldıqdan 
sonra icarəçi çoxillik bitkilə¬rin, bina və qurğu-
ların qalıq dəyərinin ödənilməsini təmin et¬mək 
hüququna malikdir. 

İcarəyə götürülmüş sahədə icarədarın razılı-
ğı olmadan gi¬rov qoyulmuş çoxillik bitkilər, 
icarəçinin tikdiyi bina və qurğu¬lar icarədara 
məxsusdur. 

4. İcarəyə götürülmüş obyektlərə zərər vurma-
dan ayrıla bi¬lən öz təkmilləşdirmə vasitələri ilə 
həyata keçirilmiş bütün işlər icarəçinin mülkiy-
yətidir. Əgər icarəçi icarədarın razılığı ilə tək-
milləşdirmə vasitələri hesabına icarəyə verilmiş 
obyekt¬lər üçün zərər verməyən işlər görmüş-
dürsə, icarədar müqavilə müd-dəti keçdikdən 
sonra ayrılmaz təkmilləş¬dir¬mələrin dəyərini 
icarə¬çiyə ödəməlidir. İcarəçinin icarədarın ra-
zılığı olmadan həyata keçirdiyi ayrılmaz təkmil-
ləşdirmələrin dəyəri isə ödənil-mir. 

...ARDI VAR
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№ Torpaq Adam 
sayı 

İş 
yeri 

Sosiyal 
yardım 

Təqaut 
alan 

Emiqrasiyada 
 

1 1 qa. 16 nəf. yox yox var 3 nəf. 
2 90 sot 6 nəf. yox yox yox yox 
3 65  sot 15 nəf. yox yox yox 2  nəf. 
4 20  sot 5 nəf. yox yox yox 1 nəf 
5 30  sot 7 nəf. yox yox yox 2  nəf. 
6 50  sot 7 nəf. yox yox yox 1  nəf. 
7 18  sot 6 nəf. yox yox yox yox 
8 30  sot 13 nəf. yox yox yox 1 aylə 
9 60  sot 3 nəf. yox yox yox yox 

10 15  sot 5 nəf. yox yox yox yox 
11 26  sot 12 nəf. yox yox yox 1 nəf. 
12 37  sot 5 nəf. yox yox yox yox 
13 10  sot 4 nəf. yox yox var 2 aylə 
14 20  sot 4nəf. yox yox yox yox 
15 60  sot 7 nəf. yox var yox yox 
16 80  sot 7 nəf. yox yox var 3 nəf. 
17 62  sot 6 nəf. yox yox yox yox 
18 63  sot 4nəf. yox yox yox yox 
19 20  sot 10 nəf. yox yox yox 1 aylə 
20 15  sot 2 nəf. Bəli yox yox yox 
21 40  sot 9 nəf. yox yox yox 1 aylə 
22 26  sot 8 nəf. yox yox yox yox 
23 10  sot 4 nəf. yox yox yox yox 
24 25  sot 16 nəf. yox yox var yox 
25 35  sot 12 nəf. yox да yox yox 
26 25  sot 11 nəf. yox yox yox 1 aylə 

27 25  sot 8 nəf. yox yox Var, 3 nəf. yox 

28 60  sot 10 nəf. yox yox yox yox 
29 10  sot 15 nəf. yox yox yox yox 
30 55  sot 5 nəf. yox yox yox yox 
31 60  sot 6 nəf. yox var yox 1 nəf. 
32 50  sot 3 nəf. yox yox yox 1 nəf. 
33 60  sot 9 nəf. Bəli yox yox yox 
34 25  sot 17 nəf. yox var yox 1 aylə 
35 25  sot 2 nəf. yox yox yox yox 
36 45  sot 7 nəf. yox yox yox 1 aylə 
37 yoxdur 5 nəf. yox yox yox yox 
38 20  sot 6 nəf. yox yox var 1 nəf. 
39 20  sot 5 nəf. yox yox yox yox 
40 35  sot 5 nəf. yox yox yox yox 
41 yox 20 nəf. yox yox yox Tam emiqrasiyada 
42 20  sot 26 nəf. yox yox yox Aylənin yarısı 
43 5000 м2 14 nəf. yox yox var 12 nəf. 
44 3500м2 7 nəf. yox yox Bəli 2 nəf. 5 nəf. 
45 5000м2 5 nəf. yox yox yox yox 
46 yox 4 nəf. yox yox yox hamısı 
47 400м2 4 nəf. yox yox yox 14 nəf. 
48 yox 5 nəf. yox yox yox yox 
49 12  sot 3 nəf. yox yox yox yox 
50 25  sot 22 nəf. yox yox yox yox 
51 12  sot 10 nəf. yox yox yox 1 nəf. 
52 12  sot 12 nəf. yox yox yox yox 
53 60  sot 5 nəf. yox var yox yox 
54 4000 м2 9 nəf. yox yox var yox 
55 5100 м2 9 nəf. yox yox yox 7  nəf. 
56 yoxdur 3 nəf. yox yox var yox 
57 6600 м2 11 nəf. yox yox var yox 

118 50  sot 9 nəf. yox yox yox 2 nəf. 
119 20  sot 10 nəf. yox yox yox 5  nəf. 
120 60  sot 14 nəf. yox yox yox 1  nəf. 
121 15  sot 4 nəf. yox yox yox yox 
122 13  sot 6 nəf. yox var yox yox 
123 14  sot 11 nəf. yox var yox 1 nəf. 
124 20  sot 4 nəf. Bəli yox yox yox 
125 15  sot 7 nəf. yox var yox 1 aylə emiqrasiyada 
126 есть 13 nəf. yox yox var Çoxu  emiqrasiyada 
127 yox 5 nəf. yox yox yox yox 
128 yox 12 nəf. yox yox yox Hamısı Tbilisi ş. 
129 5000м2 1 nəf. yox yox var yox 
130 6000м2 4 nəf. var yox Bəli, 2 nəf. yox 
131 yox 5 nəf. yox yox var yox 
132 5500м2 5 nəf. yox yox var 9  nəf. 

133 5000м2 
5000м2 16 nəf. yox yox var yox 

134 yox Məlumat 
yoxdur yox yox yox Tam emiqrasiyada 

135 1500м2 3 nəf. yox yox yox yox 
136 1500м2 8 nəf. yox yox yox yox 
137 35  sot ------- yox yox yox yox 
138 6000м2 1 nəf. yox yox var 7  nəf. 
139 5000м2 14 nəf. yox yox yox 8  nəf. 
140 4600м2 11 nəf. yox yox yox yox 
141 Ev boşdur ------ ------ ------ ------ Tam emiqrasiyada 20 nəf. 
142 7000м2 2 nəf. yox yox yox yox 
143 1000 м2 3 nəf. yox yox yox yox 

144 Ev 1 nəf. yox yox var Qalan aylə üzvləri   tam 
emiqrasiyada 

145 Ev 1  nəf. yox yox var yox 
146 4300м2 11  nəf. yox yox var 9  nəf. 
147 3500м2 7  nəf. yox yox yox 1  nəf. 
148 5000м2 2 nəf. yox yox yox yox 
149 Ev boşdur ---- ----- ----- ----- Tam emiqrasiyada 
150 Ev boşdur ----- ----- ------ ----- Tam emiqrasiyada 
151 var 15 nəf. yox yox Bəli 2 nəf. 11  nəf. 
152 5000м2 10  nəf. yox yox Bəli 2 nəf. 5  nəf. 
153 ---- 9  nəf. yox yox yox yox 
154 Ev boşdur 6  nəf. ----- ----- ------ Tam emiqrasiyada 
159 7200м2 5 nəf. yox yox yox 2  nəf. 
160 6000м2 7 nəf. yox yox yox yox 
161 6000м2 4 nəf. yox yox yox yox 
162 5000м2 7 nəf. yox yox var yox 
163 6000м2 4 nəf. yox yox yox 1  nəf. 
164 ---- 15 nəf. ----- ---- ---- ---- 
165 var 7 nəf. yox yox var 4 nəf. 
167 yoxdur 7 nəf. yox yox var  2 nəf. yox 
168 6000м2 6  nəf. yox yox var yox 
169 ---- 4 nəf. yox yox yox yox 
170 var 3 nəf. yox yox yox yox 
171 var 18 nəf. yox yox yox yox 
172 6000м2 2 nəf. yox yox var yox 
173 Ev boşdur 6  nəf. ----- ---- ---- Tam emiqrasiyada 
174 Ev boşdur 8 nəf. ----- ----- ----- Tam emiqrasiyada 
175 ----- 9 nəf. ----- ---- ----- 8  nəf. 
178 ---- 12 nəf. ---- ---- ------ 10  nəf. 
179 Ev boşdur ----- ----- ----- ----- Tam emiqrasiyada 
180 Ev boşdur ----- ----- ----- ----- Tam emiqrasiyada 
181 6000м2 9 nəf. yox yox var 2 Marneuli ş. 
182 Ev boşdur ---- ----- ----- ---- Tam emiqrasiyada 
183 3700м2 5 nəf. yox yox yox yox 
184 yox 4 nəf. yox yox yox Marneulidə 

245 yox 6  nəf. yox yox yox yox 
246 2400м2 25  nəf. yox var yox 1  nəf. 
247 1000м2 5 nəf. yox yox var yox 
248 ---- 5  nəf. yox yox yox 3  nəf. 
249 yox 5  nəf. yox yox yox yox 
250 ----- 7 nəf. ----- ----- ----- ------ 
251 4500 м2 6  nəf. yox yox var yox 
252 Ev boşdur 5  nəf. ----- ----- ---- Tam emiqrasiyada 
253 yox 4  nəf. yox yox yox 1 aylə 
254 yox 18  nəf. yox yox yox 16  nəf. 
255 Ev boşdur --- ---- ---- ---- Tam emiqrasiyada 
256 6000м2 11  nəf. yox yox var 9  nəf. 
257 Ev boşdur     Tam emiqrasiyada 
258 Ev boşdur     Tam emiqrasiyada 
259 yox 20 nəf. Bəli yox yox Aylənin bir qismi 
260 yox 5  nəf. yox yox yox yox 
261 yox 4  nəf. yox yox yox 3  nəf. 
262 yox 7  nəf. yox yox yox yox 
263 yox 7  nəf. yox yox yox Tam emiqrasiyada 

264 yox 7  nəf.    Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

265 Ev boşdur 7  nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
266 Ev boşdur 5 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
267 ---- 10 nəf. ---- --- --- ---- 

268 Məlumat 
yoxdu 6 nəf.    Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 

269 Məlumat 
yoxdu 2 nəf.    Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 
270 35  sot 9 nəf. yox var yox Aylənin bir hissəsi 
271 16  sot 9 nəf. yox yox var yox 
272 11  sot 6 nəf. yox yox var yox 
273 38  sot 4 nəf. yox yox yox yox 
274 5  sot 5  nəf. yox yox var yox 
275 20  sot 8  nəf. yox yox yox 2  nəf. 
276 22  sot 12  nəf. yox var yox 6  nəf. 
277 40  sot 12  nəf. yox var yox yox 
278 33  sot 8 nəf. yox var var yox 
279 35  sot 10 nəf. yox yox var yox 
280 50  sot 9 nəf. yox var yox yox 
281 30  sot 6 nəf. yox yox yox yox 
282 35  sot 4 nəf. yox var yox yox 
283 20 sot 5 nəf. yox var yox yox 

284 Ev boşdur 6 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

285 Ev boşdur 5 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

286 Ev boşdur 8 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

289 Ev boşdur 4 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

290 Ev boşdur 9 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

291 Ev boşdur 12 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 

292 Ev boşdur 6 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

293 Ev boşdur 27 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
294 Ev boşdur 10 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
295 Ev boşdur 14 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
296 Ev boşdur 14 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 

297 Məlumat 
yoxdu 2 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 

298 Məlumat 
yoxdu 10 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 
299 yox 6 nəf. yox yox yox Aylənin bir hissəsi 

58 1500м2 5 nəf. yox yox yox yox 
59 500м2 5 nəf. yox yox yox yox 
60 5000м2 4 nəf. yox yox yox yox 
61 yox 9 nəf. yox yox yox yox 
62 есть 5 nəf. yox yox var yox 

63 Məlumat 
yoxdur 8 nəf. yox yox yox Tam emiqrasiyada 

64 6000 м 2 15 nəf. yox yox var 2 nəf. 2 nəf. 
65 6000м2 5 nəf. yox yox var yox 
66 6000м2 27 nəf. yox yox var Aylənin yarısı 
67 5000м2 7 nəf. yox yox var2 nəf. yox 
68 1500м2 12 nəf. yox yox var 2 nəf. yox 
69 6000м2 14 nəf. yox yox var 2 nəf. 12 nəf. 
70 1500м2 10 nəf. yox yox var 8 nəf. 
71 6000м2 9 nəf. yox yox var yox 
72 1500м2 12nəf. yox yox var 2 nəf. yox 
73 ev 4 nəf. yox yox var yox 
74 yox 13 nəf. yox yox yox 11 nəf. 
75 2500м2 26 nəf. yox yox var 12 Bakidədir, 10 Tbilisidə 
76 6000м1 16 nəf. yox yox yox 7 nəf. 
77 4800м2 12 nəf. yox yox yox yox 
78 3000м2 19 nəf. yox yox var Aylənin yarısı 
79 6000м2 18 nəf. var yox yox 3 nəf. 
80 2500м2 5 nəf. yox yox var 4 nəf. 
81 6000м2 5 nəf. yox yox var yox 
82 yox 10 nəf. yox yox yox yox 
83 yox 1 nəf. yox yox var yox 
84 yox 3nəf. yox yox yox yox 
85 6000м2 9 nəf. yox yox yox yox 
86 6000м2 5 nəf. yox yox var yox 
87 5500м2 13 nəf. yox yox Bəli 2 nəf. 8 nəf. 
88 2500м2 7 nəf. yox yox yox yox 
89 yox 2 nəf. yox yox yox Aylənin gəncləri 
90 6000м2 6 nəf. yox yox yox yox 
91 yox 9 nəf. yox yox yox yox 
92 yox 4 nəf. yox yox yox yox 
93 2200м2 15 nəf. yox var yox Hamısı Rustavi ş. 
94 5000м2 6 nəf. yox yox var yox 
95 yox 1 nəf. yox yox yox yox 
96 4000м2 3 nəf. yox yox yox yox 
97 20  sot 11 nəf. yox yox yox yox 
98 16  sot 23 nəf. yox var yox Tam emiqrasiyada 
99 20  sot 6 nəf. yox yox yox 3 nəf. 

100 25  sot 2nəf. yox yox yox yox 

101 20  sot 11 nəf. yox var var 1 aylə marneuli ş. başqaları 
Azərbaycanda 

102 20  sot 7 nəf. yox yox yox yox 

103 25  sot 13 nəf. yox yox yox Bir qismi Rustavi ş., qalani 
Azərbaycanda 

104 40  sot 7 nəf. yox yox var Aylənin  bir hissəsi 
105 4700м2 3 nəf. yox yox yox yox 
106 2000м2 3 nəf.  т yox yox yox yox 
107 6000м2 16 nəf. yox yox yox 1 nəf. 
108 1500м2 6 nəf. yox yox yox yox 
109 9200м2 1 nəf. yox var var yox 
110 5900м2 11 nəf. yox yox yox yox 
111 1800м 6 nəf. yox yox yox yox 
112 2200 10 nəf. yox yox yox yox 
113 5000м2 12 nəf. yox yox yox 5 nəf. 
114 30  sot 6 nəf. yox yox yox yox 
115 7  sot 5 nəf. yox var yox yox 
116 10  sot 5 nəf. yox yox yox yox 
117 22  sot 17 nəf. yox var yox Bir qismi 

185 yox 3 nəf. yox yox yox yox 
186 yox 2 nəf. yox yox yox Tam emiqrasiyada 
187 Ev boşdur 12 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
188 5500м2 8 nəf. yox yox yox yox 
189 Ev boşdur 5 nəf. ---- ---- ---- Tam emiqrasiyada 
190 Ev boşdur 5 nəf. ----- ------ ----- Tam emiqrasiyada 
191 Ev boşdur 4 nəf. ----- ------- ----- Tam emiqrasiyada 
192 1500м2 6 nəf. yox yox var 5 nəf.Marneuli ş. 
193 5000м2 10 nəf. yox yox var  2 nəf. 8  nəf. 
194 6000м2 16 nəf. yox yox var 13  nəf. 
195 нет 1 nəf. yox yox var yox 
196 6300м2 6 nəf. yox yox var 5  nəf. 
197 --- 5 nəf. yox yox var yox 
198 1500м2 10 nəf. yox yox yox Tam emiqrasiyada 
199 Ev boşdur 5 nəf. yox yox yox Tam emiqrasiyada 
yox 
yox 
200 

6000м2 10  nəf. yox yox var  2 nəf. 8  nəf. 

201 1500м2 9  nəf. yox yox var  2 nəf. yox 
202 4000м2 18 nəf. yox yox var  2 nəf. 10  nəf. 
203 3000м2 2 nəf. yox yox var  2 nəf. yox 
204 yox 5 nəf. yox yox yox yox 
205 3000м2 5 nəf. yox yox var  2 nəf. yox 
206 Ev boşdur 20  nəf. yox yox yox 14 nəf. emiqrasiyada 
207 5700м2 2  nəf. yox yox var  2 nəf. 2 balası ayəsi ilə 
208 1600м2 2  nəf. yox yox var  2 nəf. yox 
209 6000м2 5  nəf. yox yox var  2 nəf. yox 
210 2000м2 2  nəf. yox yox yox yox 
211 1500м2 6  nəf. yox yox var 1  nəf. 
212 4000м2 3  nəf. yox yox yox yox 
213 6000м2 4  nəf. yox yox yox yox 
214 6000м2 1  nəf. yox yox yox yox 
215 5500м2 15  nəf. yox yox yox 11  nəf. 
216 5000м2 11 nəf. yox yox var  2 nəf. 5  nəf. 
217 Ev boşdur ----- ----- ----- ----- Tam emiqrasiyada 
218 Ev boşdur 19  nəf. ----- ---- ----- Tam emiqrasiyada 

219 Не можем 
пользовать 9  nəf. yox yox var 4  nəf. 

220 3100м2 4 nəf. yox есть yox yox 
221 Ev boşdur ------ ------ ----- ----- Tam emiqrasiyada 
222 6000м2 2 nəf. Bəli yox yox Uşaqları emiqrasiyada 
223 Ev boşdur ---- -- ---- ----- Tam emiqrasiyada 
224 Ev boşdur 4 nəf. ----- ---- ---- Tam emiqrasiyada 
225 Ev boşdur 5  nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
226 6000м2 5  nəf. yox yox var yox 
227 Ev 7  nəf. yox yox yox yox 

228 Məlumat 
yoxdur 4  nəf. yox var yox yox 

229 3900м2 7  nəf. yox yox var  2 nəf. 5  nəf. 
230 6000м2 6  nəf. yox yox var yox 
231 5000м2 2  nəf. yox yox var yox 
232 5000м2 9  nəf. yox yox var yox 
233 5800м2 5  nəf. yox yox var yox 
234 Ev boşdur ---- ----- ----- ----- Tam emiqrasiyada 
235 5500м2 6 nəf. yox yox yox yox 
236 5000м2 6 nəf. yox yox var yox 
237 yox 3 nəf. yox yox yox yox 
238 yox 3 nəf. yox yox yox yox 
239 1500м2 5 nəf. yox yox var 1  nəf. 
240 Ev boşdur ----- ------ ------ ---- Tam emiqrasiyada 
241 Ev boşdur ----- ------ ------- ------- Tam emiqrasiyada 
242 3000м2 5  nəf. yox yox var  2 nəf. yox 
243 2000м2 7  nəf. yox yox yox 5  nəf. 
244 Ev boşdur 15  nəf. ----- ----- --- Tam emiqrasiyada 

 300 yox 6 nəf. yox yox yox 4 nəf. 

301 Məlumat 
yoxdu 8 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 

302 Məlumat 
yoxdu 5 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 

303 Məlumat 
yoxdu 5 nəf. --- --- --- Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 
304 Ev 9 nəf. yox yox yox 4 nəf. 
305 Ev boşdur 5 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
306 Ev boşdur 2 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
307 Ev boşdur 3 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
308 Ev boşdur 11 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
309 Ev boşdur 9 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
310 Ev 18 nəf. yox yox var 15 nəf.  с 
311 Ev boşdur 4 nəf.    Tam emiqrasiyada 

312 Ev boşdur 6 nəf.    Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

313 Ev boşdur 15 nəf.    Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

314 Ev boşdur 5 nəf.    Tam emiqrasiyada 
315 Ev boşdur 5 nəf.    Tam emiqrasiyada 

316 Məlumat 
yoxdu 3 nəf.    Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 

317 Məlumat 
yoxdu 11 nəf.    Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 

318 Məlumat 
yoxdu 4 nəf.    Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 
319 yox 14 nəf. yox yox yox yox 

320 Məlumat 
yoxdu 6 nəf. yox yox yox yox 

321 Ev boşdur 7 nəf.    Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

322 Ev boşdur 14 nəf.    Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

323 Ev boşdur 8 nəf.    ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

324 Ev boşdur 7 nəf.    Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

325 Ev boşdur 11 nəf.    Ehtimal var ki  tam 
emiqrasiyada 

326 Məlumat 
yoxdur 8 nəf.    Ehtimal var ki  tam 

emiqrasiyada 
327 yox 9 nəf. yox yox var Aylənin bir hissəsi 
328 yox 5 nəf. yox yox yox yox 
329 Ev boşdur 5 nəf. yox yox var Tam emiqrasiyada 
330  6 nəf.     
331 yox 3 nəf. yox yox yox yox 
332 yox 5 nəf. yox yox yox Aylənin bir hissəsi 
333 yox 5 nəf. yox yox var Aylənin bir hissəsi 
334 yox 8 nəf. yox yox var 7 nəf. 
335 yox 12 nəf. yox yox var Tam emiqrasiyada 
336 yox 9 nəf. yox yox Var,2 nəf. 7 nəf. 
337 yox 6 nəf. yox yox var yox 
338 yox 3 nəf. yox yox yox yox 
339 yox 5 nəf. yox yox yox yox 
340 yox 3 nəf. yox yox yox yox 
341 yox 1 nəf. yox yox yox yox 
342 Ev boşdur 6 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 

343 Ev boşdur 6 nəf.  --
- --- --- --- Tam emiqrasiyada 

344 Ev boşdur 5 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
345 Ev boşdur 9 nəf. --- --- --- Tam emiqrasiyada 
346 Ev boşdur 4 nəf.    Tam emiqrasiyada 

.

 Gürcüstanda cəmi 233.000 azərbaycanlı qalıb. Lakin bizim araşdırmalar
 göstərir ki, bu rəqəm daha azdır. 2014-cü ildə Hamamlı kəndində aparılmış
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2003-cü ilə qədər Gürcüstanda 164 məktəb olub, 
2003-cü ildən 2012-ci ilə qədər onların sayı 120-
yə düşüb.  
  

2016-cı ilə Gürcüstanda 114 Azərbaycan məktəbi 
qalıb. 2014-cü ildə deputat Mahir Dərziyev 
Gürcüstanda Azərbaycan dilli bütün məktəblərin 
bağlanmasını açıq-aşkar tələb edib.  
Qeyd olunması vacibdir: Dövlət dilini bilməmək 
Mahir Dərziyevə Gürcüstan Parlamentində 
oturmağa mane olmayıb.   

2002-ci ilə qədər Azərbaycan icmasının sayı 
284 000 nəfər olub. 2003-cü ildən etibarən 
Azərbaycan icmasının sayının azalması 
tendensiyasının aktiv fazası başlayıb.  

2014-cü ildə Gürcüstanda Azərbaycan icmasının 
sayı tarixi minimuma enib – 233 000 nəfər.   
 
  

2010-cu ildə Azərbaycan icmasından olan 
məmurların tam razılığı ilə Marneuli 
bələdiyyəsində kəndlərin adlarının 
dəyişdirilməsinə cəhd olub.  
www.reestri.gov.ge  saytında Marneuli rayonunda 
yaşayış məntəqələrinin adlarının olduğu xəritə 
dəyişdirilmişdi. Heç bir məmur Parlament və ya 
regional səviyyədə toponimlərin adlarının qeyri-
qanuni dəyişdirilməsi ilə bağlı müvafiq suala 
cavab vermədi. Yalnız vətəndaş cəmiyyətinin 
fəallığı nəticəsində bütün adlar qaytarılmışdı. 
2011-ci ildə Tsalka rayonunda (Barmaqsız) 12 
yaşayış məntəqəsində türk toponimləri 
dəyişdirildi. Azərbaycanlı məmurlar bir dəfə də 
olsun bu məsələni qaldırmayıblar, bununla yanaşı 
adların bu cür qanunsuz dəyişdirilməsinə qarşı fəal 
mübarizə aparan ictimai təşkilatların qarşısını 
almağa çalışırdılar.  

2016-cı ilə qədər Borçalı bölgəsində  Gürcüstanın 
yerli hakimiyyəti 50-dən çox Azərbaycan kənd və 
rayonların, bir çox digər toponim və hidronimlərin 
adlarını gürcü adlarına dəyişib.  Gürcüstanın dövlət 
orqanlarında təmsil olunan Azərbaycan icmasının  
heç bir nümayəndəsi bu məsələni bir dəfə də olsun 
belə qaldırmayıb. Bu məsələ nə Gürcüstan 
Parlamenti, nə də bələdiyyə səviyyəsində gündəmə 
gətirilməyib. 

2010-cu ildə Kvemo Kartlinin qubernatoru 
H.Yusubovun başçılığı ilə  dindən uzaq olan bir 
qrup məmur tərəfindən Gürcüstan Müsəlmanları 
İdarəsi yaradılıb. Bu təşkilat Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin Gürcüstandakı fəaliyyətinə tamamilə 
son qoydu. Bir neçə dini təşkilat yaradıldı, 
məmurlar tərəfindən Gürcüstanın müsəlman 
icmasının məhv edilməsi üzrə fəal iş aparıldı.  

2012-ci ildən sonra Gürcüstanın Müsəlmanlar 
İdarəsinin yenidən təşkili və möhkəmləndirilməsi 
üzə fəal iş aparılırdı. Gürcüstanda bu vaxta qədər 
mövcud olmayan müxalif dini qüvvə yarandı. 
Məmurların əli ilə Gürcüstanda müsəlman 
icmasının dini birliyinin dağıdılması üzrə iş 
aparılır.  
 
  

Tbilisidə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Dram 
Teatrının fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, teatrın 
binasında qaçqınlar məskunlaşıb, onların arasında 
erməni ailələri də var. Teatrın büdcəsi 135 000 lari 
təşkil edir.  
Teatr binasının bir hissəsi qeyri-qanuni olaraq 
kommersiya mağazaları və barlara verilib.  
Azərbaycan Dram Teatrının rəhbəri gürcüdür.  
Parlament deputatları, nazirlik məmurları bir dəfə 
də olsun teatrın məsələsini qaldırmayıb. 

Tbilisidə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Dram 
Teatrının fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, teatrın 
binasında qaçqınlar məskunlaşıb, onların arasında 
erməni ailələri də var. Teatrın büdcəsi 135 000 lari 
təşkil edir.  
Teatr binasının bir hissəsi qeyri-qanuni olaraq 
kommersiya mağazaları və barlara verilib. 
Parlament deputatları, nazirlik məmurları bir dəfə 
də olsun teatrın məsələsini qaldırmayıb. 

15-dən çox Azərbaycan məktəbində gürcülər 
direktor təyin olunub. Həmin direktorlar fəal 

2003-2012-ci illərdə Azərbaycan icmasının 
məktəblərində yaranmış vəziyyət 2012-2016-cı 

olurlar və faktiki olaraq məktəbin fəaliyyətinə 
mane olurlar.  

ildən etibarən Azərbaycan məktəblərində çalışan 
müəllimlərin həmin məktəblərdə çalışma 
hüququnu itirəcəkləri gözlənilir.    

2003-2012-cı illərdə dövlət idarəetmə orqanları, 
məhkəmə sistemi, hüquq-mühafizə və icra 
hakimiyyəti orqanlarında heç bir dəyişiklik 
olmayıb – bu qurumlar Kvemo Kartlidə mövcud 
icma müxtəlifliyini lazımı səviyyədə əks etdirmir. 
Görüntü xarakteri daşıyan və həlledici 
səlahiyyətləri olmayan az sayda olan məmurları 
çıxmaq şərtilə.   

2012-2016-cı illərdə dövlət idarəetmə orqanları, 
məhkəmə sistemi, hüquq-mühafizə və icra 
hakimiyyəti orqanlarında heç bir dəyişiklik 
olmayıb – bu qurumlar Kvemo Kartlidə mövcud 
icma müxtəlifliyini əks etdirmir. Görüntü xarakteri 
daşıyan və həlledici səlahiyyətləri olmayan 
məmurları çıxmaq şərtilə.   

2003-2012-ci illər – Kvemo Kartli regionunda 
etnik azərbaycanlılardan olan nə bir hakim, nə 
prokuror, nə də polis rəisi var. 

2012-2016-cı illər – Kvemo Kartli regionunda 
etnik azərbaycanlılardan olan nə bir hakim, nə 
prokuror, nə də polis rəisi var.  

2003-2012-ci illər  – biz regionun dövlət 
idarəolunmasının həyata keçirilməsində  etnik 
azərbaycanlıların mövcudluğu və iştirakının real 
əksini tapmırıq. 

2012-2016 – biz regionun dövlət idarəolunmasının 
həyata keçirilməsində  etnik azərbaycanlıların 
mövcudluğu və iştirakının real əksini tapmırıq. 
 

2003-2012-ci illər bələdiyyələrdə şöbə və ya idarə 
rəhbərləri və bələdiyyə başçıları arasında bir 
azərbaycanlı belə yoxdur. 

2012-2016-cı illər bələdiyyələrdə şöbə və ya idarə 
rəhbərləri və bələdiyyə başçıları arasında bir 
azərbaycanlı belə yoxdur. 

2003-2012-ci illər   
İctimai reyestrdə xidmət rəisləri arasında 
azərbaycanlı yoxdur. 

2012-2016-cı illər 
İctimai reyestrdə xidmət rəisləri arasında 
azərbaycanlı yoxdur. 

2003-2012-ci illər. Vəziyyət olduğu kimidir. 
Azərbaycan icmasında mənəvi böhran yaranır, 
belə ki, xalqın intellektual inkişafının qarşısı 
alınır. Məmurların əli ilə regionda bu sahənin 
deqradasiyasına və dağılmasına şərait yaradılır və 
bu da öz növbəsində emiqrasiyanı artırır.  

2012-2016-cı illər. Vəziyyət olduğu kimidir. 
Azərbaycan icmasında mənəvi böhran yaranır, belə 
ki, xalqın intellektual inkişafının qarşısı alınır. 
Məmurların əli ilə regionda bu sahənin 
deqradasiyasına və dağılmasına şərait yaradılır və 
bu da öz növbəsində emiqrasiyanı artırır.  

2003-2012-ci illər.   
Mentalitet, adət- ənənə, mədəni həyat 
anlayışlarının dəyişdirilməsi prosesi fəal olaraq 
gedir və bu da sözsüz ki, Gürcüstanın Azərbaycan 
icmasının özünü identifikasiyasının məhv 
olmasına gətirib çıxaracaq. 

2012-2016-cı illər. Mentalitet, adət- ənənə, mədəni 
həyat anlayışlarının dəyişdirilməsi prosesi fəal 
olaraq gedir və bu da sözsüz ki, Gürcüstanın 
Azərbaycan icmasının özünü identifikasiyasının 
məhv olmasına gətirib çıxaracaq. 

2003-2012-ci illər. Qubernator müavini 
(idarəolunan şəxs) kimi məmurlar tərəfindən 
Gürcüstanda Azərbaycan icmasını 
möhkəmləndirən və birləşdirə bilən istənilən  
ictimai təşkilata qarşı fəal əks fəaliyyət aparıldı. 
Bu cür təşkilatların olmaması Azərbaycan 
icmasını dağınıq etməyə imkan verdi və 
Gürcüstanda millət və icma kimi parçalanıb itmə 
qarşısında olduqca passiv etdi. 

2012-2016-cı illər. Estafet yeni vəzifələr, lakin elə 
həmin məmurlar tərəfindən qəbul olundu (bəzən 
eyni şəxslər). Bu da öz növbəsində Gürcüstanda 
Azərbaycan icmasını birləşdirən və 
möhkəmləndirən istənilən ictimai təşkilata qarşı 
əks fəaliyyəti davam etdirdi. Bu cür təşkilatların 
olmaması Azərbaycan icmasını dağınıq etməyə 
imkan verdi və Gürcüstanda millət və icma kimi 
parçalanıb itmə qarşısında olduqca passiv etdi. 

2003-2012 –ci illər 
Azərbaycan icmasına özünü identifikasiyanın 
dəyişdirilməsi, neqativ  və düz olmayan xalqın 
özünü qəbuletmənin aşılanması prosesi və 
nəticədə Gürcüstandan emiqrasiyaya etmək 
sırınıb.  

2012-2016-cı illər 
Məmurlar tərəfindən idarə olunan “ağsaqqallar” 
qrupu tam fəaliyyətsizliklə məşğul olurlar və 
faktiki olaraq Azərbaycan icmasında özünü 
identifikasiyanın dəyişməsinı, neqativ  və düz 
olmayan xalqın özünü qəbuletmənin aşılanması 
prosesinə şərait yaradır və nəticədə Gürcüstandan 
emiqrasiyaya gətirib çıxarır.  
 

2003-2012 –ci illər. 2012-2016-cı illər 

2010-cu ilin avqustunda Gürcüstan hökuməti 
gözlənilməz bəyanat verdi ki, Cənubi Afrikadan 
olan burlardan olan 40 min fermeri ölkəyə dəvət 
etməyə hazırdır. Həmin fermerlər Gürcüstanda 
istifadə olunmayan torpaqları alıb və əvəzində 
kənd təsərrüfatı sahəsində müasir təcrübə  və 
bilikləri ilə bölüşəcəkdilər.  
Fermerlerin yerləşdirilməsi əsasən Borçalı 
regionunda baş verdi. 30 min hektardan çox torpaq 
burlara verildi.  Bununla belə məmurlar hər il 
bəyan edirlər ki, yerli sakinlər üçün boş torpaqlar 
yoxdur. Bu yerləşdirmə qismən Kaxeti regionu, 
Qaraçöpün yaşayış məntəqlərinə (30 min nəfərdən 
çox icma) də toxundu. 

Bu dövr ərzində heç bir məmur vəziyyəti dəyişmək 
üçün çalışmayıb. Maldarlıqla məşğul olan Qaraçöp 
kəndi faktiki olaraq gəlmə xarici fermerlerin 
əlindədir. Kəndlərin ətrafında 5 200 hektardan çox 
torpaq qanunsuz satılıb. 2003-2012-ci illərdə 
yaranmış vəziyyət bu günə qədər (2016) 
dəyişilməz olaraq qalıb. 

2003-2012   
Bu illər ərzində öz icmasında öz icma və xalqının 
bütün tarixi və mədəni irsini inkar edərək ilk öncə 
nartsistizmi formalaşdıracaq idarəolunan QHT və 
ictimai təşkilatların formalaşdırılması üzrə fəal iş 
aparılıb.  
 

2012-2016 
Bir qrup məmurlar tərəfindən din və mədəniyyəti 
əsassız və olduqca abırsız aşağılayan ağılsızlar 
qrupu dəstəklənir.  Bunların hamısı Tbilisidə 
orientasiyasını və özünü identifikasiyanı itirmiş bir 
qrup gənclərin əli ilə həyata keçirilir.  

2003-2012   
Bu dövr ərzində Kvemo Kartli regionunun  
demoqrafik xəritəsinin dəyişdirilməsi üzrə fəal 
siyasət aparılıb. Bunun da nəticəsində etnik 
azərbaycanlıların sayı maksimal dərəcədə azalıb 
və gələcəkdə azərbaycanlıların sayının artmasına 
imkan verməyəcək. Belə ki, bu yerdə 
azərbaycanlıların yaşayış məkanı həmişəlik 
itiriləcək.   
 

2012-2016 
Gürcüstan hakimiyyəti 2014-2015-ci illərdə 
azərbaycanlıların yaşadığı regionlarda fəal olaraq 
“erkən nikahlara qarşı” yönəlmiş layihələri həyata 
keçirməyə başlayıb. Layihələr faktiki olaraq yalnız 
azərbaycanlılar arasında işləyir və aydındır ki, 
100% Azərbaycan icmasına qarşı yönəlib. Layihə 
Azərbaycan gəncləri arasında reproduktivliyin 
digər yaş qrupları ilə müqayisədə yüksək olan 
yaşda erkən nikahların azalmasına, dəbdən 
düşməsinə və hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb 
olunmasına istiqamətlənib.  Hazırda erkən nikaha 
icazə üçün məhkəmə qərarı haqqında qanun qəbul 
olunub və 18 yaşına qədər erkən nikah cinayət 
məcəlləsinə əsasən cəzalandırılır. (diqqət çəkən 
məqam bundan ibarətdir ki, digər etnik qrupları və 
xüsusən də titullu millət arasında gənclər arasında 
çoxlu sayda abort və fəal cinsi həyatla bağlı bu 
miqyaslı heç  bir kampaniya həyata keçirilmir) 
Hazırkı hakimiyyət tərəfindən dayandırılmayan və 
əvvəlki hakimiyyətin fəaliyyətinin nəticəsində  
sıxışdırılma üzrə siyasətin nəticəsi – 2014-cü ildə 
233 000 nəfər.  

5 nömrə altında olan partiyanın nə bir aparıcı 
lideri, nə də regional fəalları bu hesabata qarşı 
etiraz səslərini qaldırdılar. 
 

2012  
Qızılgül inqilabından sonra diskriminativ hesabat 
Gürcüstanda Azərbaycan icmasına qarşı aparılan 
siyasətin göstəricisi kimi  
1. “Müstəqil ekspert hesabatı” adlanan sənəddə 
aşağıdakılar əks olunub: “Gürcüstanın bəzi 
rayonlarında Azərbaycan əhalsinin sıx yaşaması 
problemi mövcuddur və bu da istənilən an ikitərəfli 
münasibətləri çətinləşdirə bilər. Bununla belə, 
nəzərə almaq lazımdır ki, Cavaxetiyada yaşayan 
ermənilərdən fərqli olaraq, Kvemo Kartli və 
Kaxetiyanın bəzi rayonlarında yaşayan 

azərbaycanlılar təbii artımın yüksək templəri ilə 
fərqlənir. Əgər bu rayonlardan olan kənd əhalisinin 
Azərbaycan və Rusiyaya axını olmasa, 
Gürcüstanda real yaşayan azərbaycanlıların sayı 
ölkə əhalisinin ümumi sayının təqribən 15%-ni 
təşkil edərdi və bu da etnik gürcülərin demoqrafik 
mövqelərinə təhlükə yarada bilərdi.  
Azərbaycan əhalisi öz növbəsində (erməni azlıqları 
və gürcü əhalisinin böyük əksəriyyəti kimi) Rusiya 
və Gürcüstan arasında sərhədlərin açılması və 
sərbəst hərəkət etmə və ticarətin bərpa 
olunmasında olduqca maraqlıdır. Bu, Gürcüstanda 
sosial-iqtisadi, həmçinin demoqrafik vəziyyəti 
əhəmiyyətli dərəcədə yüngülləşdirərdi”. 

2003-2012 
Gürcüstanın müstəqilliyi dövründə ölkə 
parlamentinə Azərbaycan icmasından 17 nəfər 
deputat seçilib. Onlardan 15-i dövlət dilini 
bilmirdi, ikisi isə bilirdi. Aydındır ki, bu 
deputatların namizədlikləri Gürcüstan 
hakimiyyətinin son 25 ildə dəstəklədiyi və fəal 
olaraq həyata keçirdiyi strategiyaya uyğun olaraq 
seçilirdi.  

2012-2016 
Hakim partiya dövlət dilini bilməyən, məlumatsız 
və Gürcüstanda Azərbaycan icmasının 
maraqlarının daşıyıcısı olmayan şəxsləri deputat 
təyin etdi. 
 

2003-2012 
Yeni diskriminasiya formaları – azərbaycanlıların 
özünün identifikasiyasının itirilməsi prosesi, 
mədəni həyatın inkişafının qarşısını almaq, 
gənclərin müəyyən hissəsinin deqradasiyası. Artıq 
bu gənclər özlərini Azərbaycan xalqının bir hissəsi 
kimi qəbul etmirlər. Bu proses Gürcüstanda 
azərbaycanlıların yaşadıqları regionlarda geniş 
yayılıb. Bu sadəcə bir illik layihə deyil, bu layihə 
on illiklərə hesablanıb. Buna görə də icraedici 
oyunçuların (məsələn, Parlamentdəki deputatlar, 
ictimai fəal olan insanlar, yerli sakinlərdən olan 
müxtəlif icra orqanlarının nümayəndələri, istənilən 
səviyyədə olan məmurlar, istənilən səviyyədə olan 
dini şəxslər) tərkibinin dəyişməsindən asılı 
olmayaraq hər şey bir əsas məqsədə doğru həyata 
keçirilir – azərbaycanlıları parçalamaq və onları öz 
identifikasiyalarından maksimal olaraq 
uzaqlaşdırmaq.   

2012-2016 
Vəziyyət dəyişməz olaraq qalıb.  
Yeni diskriminasiya formaları – azərbaycanlıların 
özünün identifikasiyasının itirilməsi prosesi, 
mədəni həyatın inkişafının qarşısını almaq, 
gənclərin müəyyən hissəsinin deqradasiyası. Artıq 
bu gənclər özlərini Azərbaycan xalqının bir hissəsi 
kimi qəbul etmirlər. Bu proses Gürcüstanda 
azərbaycanlıların yaşadıqları regionlarda geniş 
yayılıb. Bu sadəcə bir illik layihə deyil, bu layihə 
on illiklərə hesablanıb. Buna görə də icraedici 
oyunçuların (məsələn, Parlamentdəki deputatlar, 
ictimai fəal olan insanlar, yerli sakinlərdən olan 
müxtəlif icra orqanlarının nümayəndələri, istənilən 
səviyyədə olan məmurlar, istənilən səviyyədə olan 
dini şəxslər) tərkibinin dəyişməsindən asılı 
olmayaraq hər şey bir əsas məqsədə doğru həyata 
keçirilir – azərbaycanlıları parçalamaq və onları öz 
identifikasiyalarından maksimal olaraq 
uzaqlaşdırmaq.   

2003-2012 
Aparıcı partiya Gürcüstan tarixindən 
Azərbaycanın mədəni-tarixi köklərinin və tarixi 
izinin silinməsi üzrə işlər aparıb. Bununla bağlı 
çoxlu sayda sübütlar və tarixçi, siyasətçi və 
politoloqların “işləri” var. 
www.diversity.ge saytı Gürcüstan ərazisində 
Azərbaycan icmasının tarixini faktiki olaraq 250-
300 ildən çox olmayaraq göstərir. 

2012-2016 
Partiya Gürcüstan tarixindən Azərbaycanın 
mədəni-tarixi köklərinin və tarixi izinin silinməsi 
üzrə vahid siyasətini davam etdirir. Bununla bağlı 
çoxlu sayda sübütlar və tarixçi, siyasətçi və 
politoloqların “işləri” var. 
 
 

2003-2012 
Partiya azərbaycanlıların mədəni qeyri-maddi 
tarixi irsinin tanınmaması strategiyasını davam 
etdirib. Epizodik halları çıxmaq şərtilə - 150 illik 

2012-2016 
Partiya öz sələflərinin siyasətini davam etdirir. Bu 
siyasətdə azərbaycanlıların mədəni qeyri-maddi 
tarixi irsinin tanınmaması strategiyası durur.  

tarixi olan bir neçə məscid.   
2003-2012 
Azərbaycan icmasında və gürcü ictimaiyyətində 
KİV və televiziya vasitəsilə informasiya 
atmosferinin yaradılması – “siz və biz”, Gürcüstan 
cəmiyyəti və Azərbaycan icmasının şüuruna 
yeridilir. 

2012-2016 
Bu davranış heç cür dəyişməyib və hələ də 
mövcuddur:  Azərbaycan icmasında və gürcü 
ictimaiyyətində KİV və televiziya vasitəsilə 
informasiya atmosferinin yaradılması – “siz və 
biz”, Gürcüstan cəmiyyəti və Azərbaycan 
icmasının şüuruna yeridilir.  

2003-2012 
1995-ci ildən süni olaraq tətbiq olunan və 2003-
2012-ci illər ərzində möhkəmləndirilmiş “inkişafı 
məhdudlaşdırılmış kəndlər” adlanan sistemə 
əsasən kəndlər Azərbaycan icmasının sıx yaşadığı 
regionlarda gəlmə gurcu fermerlər və torpaq 
sahibləri tərəfindən sıx olaraq əhatayə alınıb və 
tutulub və beləliklə, faktiki olaraq izolyasiyada 
qalıb. Bir sıra misallar var. Buna görə də kəndlərin 
genişləndirilməsinin inkişafı dayandırılıb, yerli 
sakinlər, əsasən də gənclər emiqrasiya etməyə 
məcburdurlar. 

2012-2016 
“İnkişafı məhdudlaşdırılmış kəndlər” sistemi 
aparıcı partiya tərəfindən fəal olaraq dəstəklənir, 
regionda olan məmurlar bu vəziyyətin fəal 
dəstəklənməsi ilə məşğuldurlar.  
 

2003-2012 
Tbilisidə və digər şəhərlərdə azərbaycanlıların 
mədəni həyatının inkişafının qarşısının alınması 
və azaldılması istiqamətində fəal işin aparılmasını 
sübut edən bütün elementlər var. Teatr, muzeylər, 
mədəniyyətin təmsil olunması minimuma 
endirilib. Bu gün Tbilisinin tarixi hissəsində həm 
memarlıq izinin, həm də mədəni-tarixi qatında 
Azərbaycan izinin sıxışdıırlıb çıxarılmasının bütün 
işarələri var.  İctimai fəal olan və Azərbaycan 
icmasının özünü identifikasiya prosesinin 
gücləndirilməsi üzrə çalışa biləcək  gənclərin 
toplaşa biləcəyi muzeylər, teatrların fəaliyyətinin 
azaldılması və qarşısının alınması üzrə işlər 
aparılır. 

2012-2016 
Teatr, muzeylər, mədəniyyətin təmsil olunması 
əvvəllər olduğu kimi havadan asılı vəziyyətdə 
qalıb və fəallıqları minimuma endirilib.  
 
 

2003-2012 
Azərbaycanlıların sıx yaşadığı regionlarda 
hakimiyyət iqtisadi təzyiqdən istifadə edir, yüksək 
cərimələr tətbiq olunur.  Saakaşvilinin dövründə 
biznesmenlərin fəal hissəsinin sıxışdırılması 
başlandı və kiçik bir pozuntuya görə aktiv şəkildə 
yüksək cərimələr tətbiq olundu. 

2012-2016 
Hakim partiya və onun məmurları 
azərbaycanlıların sıx yaşadığı regionlarda 
vəziyyətin qiymətləndirilməsi və dəyişdirilməsi 
üzrə heç bir cəhd göstərməyiblər.  Lakin Gürcüstan 
Prokurorluğuna ölkənin digər rayonlarından olan 
biznesmenlər tərəfindən çoxlu sayda müraciətlər 
göndərilmişdi və onlar 2003-2012-ci illərdə 
təqiblərə və repressiyalara məruz qalmışdılar.  

2003-cü ilə qədər aparıcı partiyanın siyasətinin 
davamı olaraq və 2003-2012-ci illərdə Borçalı 
regionunda torpaqların satılması ilə bağlı saxta 
auksionlar keçirilirdi.  
Bu auksionlar vasitəsilə bir çox torpaqlar 
gəlmələrin və ya idarə olunan azərbaycanlı  
məmurların əlinə keçdi.  

2012-2016 
Saysız vədlər dalğasında hakimiyyətə gələn 41 
nömrə altında olan partiya tərəfindən Kvemo Kartli 
regionunda heç bir şey yerinə yetirilmədi. Bu 
torpaqların satılması, auksionlar, özəlləşdirilmə və 
s. ilə bağlı vəziyyəti hüquq müstəvisinə gətirə 
bilərdi.   

2003-2012 
Aparıcı müxalif partiya bununla bağlı qalmaqal 
yaratmadı və bu təşəbbüsün geri çağırılmasına 
etiraz etmədi.  

2012-2016 
Regional inkişaf məqsədyönlü şəkildə dayandırılır. 
Məsələn, 2014-cü ildə Marneuli bələdiyyəsinə 
şəhər statusunun verilməsi ilə bağlı məsələ 
Parlamentdən geri çağırıldı. 

2003-2012 
Aparıcı partiya fəal hərəkətsizliyi ilə (vəziyyət 
1990-cı ildən yaranıb) Gürcüstan-Ermənistan 
sərhəd zonasında qorxu və qeyri-sabitlik 
atmosferinin yaranmasına şərait yaradıb. Bu 
sərhəd boyu Gürcüstan tərəfində azərbaycanlıların 
yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsi yerləşir. Erməni 
sərhədçilər Gürcüstanın faktiki ərazisində 25 ildir 
ki, psixoloji-fiziki təzyiq həyata keçirir. 
Gürcüstanın bu regionundan Azərbaycan 
icmasının axın etməsini stimullaşdırmaq 
məqsədilə onlarla azərbaycanlı öldürülüb, şikəst 
edilib, oğurlanıb.     

2012-2016 
Aparıcı partiya fəal hərəkətsizliyi ilə (vəziyyət 
1990-cı ildən yaranıb) Gürcüstan-Ermənistan 
sərhəd zonasında qorxu və qeyri-sabitlik 
atmosferinin yaranmasına şərait yaradıb. Bu sərhəd 
boyu Gürcüstan tərəfində azərbaycanlıların 
yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsi yerləşir. Erməni 
sərhədçilər Gürcüstanın faktiki ərazisində 25 ildir 
ki, psixoloji-fiziki təzyiq həyata keçirir. 
Gürcüstanın bu regionundan Azərbaycan icmasının 
axın etməsini stimullaşdırmaq məqsədilə onlarla 
azərbaycanlı öldürülüb, şikəst edilib, oğurlanıb.     
 

2003-2012 
Gürcüstan KİV-də Azərbaycan icması haqqında 
pozitiv məlumatların, Azırbaycan icmasının 
Gürcüstan dövlətçiliyinin qorunub 
saxlanılmasındakı rolu barədə məlumatların 
olmaması Gürcüstan hakimiyyəti üçün istənilən 
uyğun vaxtda ölkdə antiAzərbaycan isteriyasının 
yaradılmasına şərait yaradır.  Bu cür vəziyyət öz 
növbəsində tərəflərin qarşı-qarşıya qoyulmasında 
maraqlı olan qüvvələr tərəfindən fəal olaraq 
istifadə olunur.    
2012-ci ilin mayında antiAzərbaycan çıxışları 
bunu deməyə əsas verir.   

2012-2016 
Gürcüstan KİV-də Azərbaycan icması haqqında 
pozitiv məlumatların, Azırbaycan icmasının 
Gürcüstan dövlətçiliyinin qorunub 
saxlanılmasındakı rolu barədə məlumatların 
olmaması Gürcüstan hakimiyyəti üçün istənilən 
uyğun vaxtda ölkdə antiAzərbaycan isteriyasının 
yaradılmasına şərait yaradır.  Bu cür vəziyyət öz 
növbəsində tərəflərin qarşı-qarşıya qoyulmasında 
maraqlı olan qüvvələr tərəfindən fəal olaraq 
istifadə olunur.   Gürcüstan ərazisində 
antimüsəlman çıxışlar və dinlərarası toqquşmalar, 
İslamafobiyanın güclənməsi bunu deməyə əsas 
verir.  Bununla bağlı misallar və beynəlxalq 
təşkilatların çoxlu sayda hesabataları var.  

2003-2012 
Qardabani bələdiyyə rayonuna (Kvemo Kartli 
regionu) Azərbaycan Respublikası ilə sərhəd olan 
və azərbaycanlıların məskunlaşdığı Candar 
qəsəbəsinə ekoloji miqrantlar, etnik gürcülər – 
svanlar köçürüldü.  
Qeyd etmək lazımdır ki, bununla bağlı heç bir 
məsləhətləşmə aparılmayıb.  
1992-2007-ci illər ərzində bu yerdə etnik zəmində 
bir sıra toqquşmalar baş verib, kriminogen 
vəziyyət gərgin idi, etnik azərbaycanlılara məxsus 
evlərin, mal-qaranın yarılması, oğurlanması halları 
baş verirdi. Lakin Gürcüstan hakimiyyəti 
ekomiqrantlar tərəfindın yaradılmış enik 
gərginliklə bağlı vəziyyətə heç bir diqqət ayırmırdı 
və azərbaycanlılar və svanların bu qarşıdurmasını 
kiçik xuliqan və kriminal hərəkətlər kimi 
qiymətləndirirdi. Candar sakinləri arasında 
aparılan müsahibələri təhlil edən monitorinq qrupu 
belə nəticəyə gəldi ki, etnik azərbaycanlılar 
demoqrafik xəritənin dəyişdirilməsi yolu və etnik 
svanların fəal təzyiqi ilə faktiki olaraq sıxışdırılır. 
Nəticədə Candar qəsəbəsinin azərbaycanlı 
sakinlərinin 80%-i emiqrasiya etməyə məcbur 
oldular. 

2012-2016 
Bu vəziyyətin hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün 
heç bir cəhd olmayıb və vəziyyətin aradan 
qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər həyata 
keçirilməyib. 

 

5=41   Bir qazanda bişmiş  siyasət
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Ümumiyyətlə, bu tipli informatorlar, belə yaradıcı düşüncəyə 
malik söyləyicilərlə işləmək çətindir. Çünki onlar, demək olar ki, 
xam, emal olunmamış informasiya təqdim etmirlər. Məlumatı 
verməmişdən qabaq onu özləri emal edib, sonra deyirlər. Yəni 
sən onlardan informasiya alıb, daha sonra təhlil, tədqiq etmək 
istəyirsən. Lakin bu tipli informatorlar məlumatı sənə verməmiş-
dən əvvəl özləri onu düşüncələrində təhlil edir, sənə xam mate-
rialı, çılpaq faktı yox, onun haqqında nə düşündüklərini təqdim 
edirlər. Mən bu prosesi Xudaverdi Məsuməli oğlu ilə işləyərkən 
açıq-aşkar müşahidə edirdim. Hətta mən bəzən ona sualı verib 
qurtarmamış mənə cavab verir, sanki nə istədiyimi özü başa dü-
şürdü. Aydın şəkildə görürdüm ki, informatorum mənim sualları-
mı analiz edir, bu suallar vasitəsi ilə nə istədiyimi anlamağa çalışır 
və bütöv söhbəti həmin axarda qururdu. Çünki o həm dünyəvi, 
həm də dini biliklər sahəsində zəngin məlumatlara malik idi. Bu 
biliklər onun verdiyi cavablarda hökmən iştirak edirdi.  Mən on-
dan Novruz bayramı ilə bağlı uşaqlıq, gənclik və müasir yaddaşını 
almaq istəyirdim. Lakin o, yaddaşındakı faktları çılpaq halda yox, 
öz münasibətini də onlara qarışdıraraq təqdim edirdi. Məsələn, 
Novruz bayramının mənşəyi ilə bağlı iki rəvayət söylədi. Bunlar-
dan biri ümumən qədim türk mifologiyası, konkret olaraq Erke-
nokonla bağlı rəvayət idi. Digər məlumat isə dördüncü islam xə-
lifəsi Həzrət Əli əleyhissəlamın Novruz bayramı ilə əlaqəsindən 
bəhs edən rəvayət idi. Mən bu məlumatları əvvəlcədən bilirdim. 
Lakin Xudaverdi Məsuməli oğlu bunları danışarkən hər iki məlu-
matı biri-biri ilə əlaqələndirir, özünün mənsub olduğu etnik dü-
şüncə ilə mənsub olduğu dini düşüncəni uzlaşdırmağa çalışırdı.

Təbii ki, o, mənim üçün unikal bir söyləyici idi. Mən, əslində, ax-
tardığımı tapmışdım. Sabah onunla videoçəkiliş aparmağı qərara 
alıram. Sabahkı söhbətə hazırlaşmaq üçün axşam oteldə bu gün 
etdiyim söhbətin dəftərimdəki qeydlərini nəzərdən keçirir, keçə-
papaqlar və ümumən Novruz bayramı haqqında bu gün nələr 
əldə etdiyimi sistemləşdirməyə çalışıram. 

Xudaverdi Məsuməli oğluna görə, Muğanlıdakı Novruz bayramı 
Azərbaycanın bütün bölgələrindən fərqli olaraq, martın 21-də 
yox, 22-də keçirilir. Bu, mənə təəccüblü gəlir. Axı Günəş təqvi-
mində Novruz – yeni il martın 21-də girir. O bildirir ki, bu, Həzrət 
Əli əleyhissəlamın taxta çıxması ilə bağlıdır. Martın 21-i muştu-
luq günü, 22-si isə bu yüksək islam zatının (şəxsinin) taxta çıxdığı 
gündür. Martın 22-si Həzrət Əlinin həm də doğulduğu  gündür.

İnformatorumun dörd çərşənbə ilə bağlı verdiyi məlumat da mə-
nim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, Azərbaycanda alimlər 
arasında dörd çərşənbənin adları ilə bağlı mübahisələr vardır. Bir 
sıra alimlər dörd çərşənbənin şərq fəlsəfəsindəki dörd ünsürlə 
(su, od, torpaq, külək) bağlılığını qəbul etmirlər. Dörd ünsürün 
xalqın öz ənənəsində olmadığını, Novruz bayramı kompleksinə 
müasir dövrümüzdə tədqiqatçılar tərəfindən əlavə edildiyini söy-
ləyirlər. Bəziləri daha da irəli gedərək, ümumiyyətlə, dörd çər-
şənbənin özünün qeyd olunmasını şübhə altına alırlar. Halbuki 
Novruza qədərki dörd çərşənbə xalq təqviminin tərkib hissəsidir 
və onlar xalq içərisində hansı bölgədə necə adlanmasından asılı 
olmayaraq, xüsusi təqvim günləri hesab olunur. Ona görə də Mu-
ğanlıda dörd çərşənbənin necə adlanması və necə qeyd olunma-
sı mənim üçün maraqlı idi. 

Xudaverdi Məsuməli oğluna görə, Muğanlıda dörd çərşənbə 
belə adlanır: xavarçı çərşənbə, kərə çərşənbə, kürə çərşənbə və 
su çərşənbəsi. Xavarçı çərşənbədə sarımsaqlı yemək olan xıgı 

bişirilirmiş. Bu, xəngələ oxşar, sulu yeməkdir. Kərə çərşənbədə 
göy-göyərtli yeməklər, pencər sıxması hazırlanırdı. Kürə çərşən-
bədə hansı yeməyin hazırlanmasını dəqiqləşdirmək mümkün ol-
mur. Su çərşənbəsində plov hazırlanırmış .

Məni ən çox maraqlandıran keçəpapaqların sifətlərinə geydik-
ləri şir maskaları idi. Çünki bu, mərasimin ən önəmli nöqtəsidir. 
Keçəpapaqların hansı heyvanın maskasını taxmaları bu mərasi-
min hansı heyvan kultu ilə bağlı olduğunu müəyyənləşdirməyə 
kömək edəcəkdi. Mən hələ Muğanlıya gəlməmişdən qabaq şir 
maskaları haqqında çox düşünmüş, onların qədim oğuz-türk 
ritual-mifoloji dünya modelindəki yerinə dair bir fakt tapma-
ğa çalışmışdım. Lakin mədəniyyət tarixi şirə dair bu kontekstdə 
heç bir bir bilgi verməmişdi. Şübhələrim özünü doğruldur. Xuda-
verdi Məsuməli oğlu birmənalı şəkildə bildirir ki, keçəpapaqlar 
şir maskalarını sonradan, son onilliklərdə geyməyə başlamışlar. 
Qədim vaxtlarda şir maskaları yerli-dibli olmamışdır. Şir maska-
ları keçən əsrin 70-ci illərindən istifadə olunmağa başlanmışdır. 
Onun uşaq olduğu dövrdə keçəpapaqlar keçədən bütün başlarını 
çiyinlərinədək qapayan, torbayaoxşar papaq geyərmişlər. Papağa 
qurd qulağına oxşar iki qulaq düzəldər, baxmaq üçün iki göz yeri 
(deşik), nəfəs almaq üçün bir ağız yeri (deşik) açarmışlar. Keçəpa-
paqlara xalq arasında keçəbörk də deyilirmiş . Bu keçə papaqları 
(maskaları) insanlar özləri düzəldərmişlər.  

İnformator qardaşlar keçəpapaqların tanınmamaq üçün heç 
vaxt danışmadıqlarını, ümumiyyətlə səs çıxarmadıqlarını, özləri-
ni lal kimi aparmalarını, nə istədiklərini əl-qol hərəkətləri ilə başa 
saldıqlarını xüsusi vurğulayırlar.

Keçəpapaqların bellərindəki və sinələrinə çarpaz bağladıqları 
kəmərlərə bərkidilmiş çoxlu sayda zınqırovlar əvvəllər hər bir 
keçəpapağın maddi durumundan asılı olaraq gümüşdən, misdən 
və dəmirdən hazırlanırmış.

Onlar ayaqlarına çəkmə əvəzinə uzun qara tuklü keçi dərisi bağ-
layırmışlar.

Keçəpapaqların əlində qamçı olurdu. Üç hissədən ibərət olan 
qamçı dəridən hazırlanırdı. Qamçıda qotaz olurdu. Qotaz saç 
hörüyü kimi nazilə-nazilə gedirdi. Qamçını çalanda o, hökmən 
şaqqıldamalı, bərk səs çıxarmalı idi. Keçəpapaqlar dəstə halında 
gedəndə onların paltarlarındakı zınqırovların cingiltisi, şaqqıl-
dayan qamçıların səsi bir-birinə qarışır, vahiməli gurultu, uğultu 
yaranırdı.

Keçəpapaqlıq etməyə xalq arasında «keçəpapağa çıxmaq» deyi-
lir. Xudaverdi Məsuməli oğlu xüsusi vurğulayır ki, keçəpapaqlar 
indikindən fərqli olaraq, bütün mart ayı boyunca yox, ancaq axır 
çərşənbə günü qapıları gəzib pay yığırdılar. Səhər saat 9-dan baş-
layıb, 12-yə, 1-ə kimi gəzirmişlər. 

Tanrıverdi Məsuməli oğlu keçəpapaqlarla bağlı çox maraqlı bir 
detalı yada salır: axır çərşənbə gecəsi evlərə pay yığmağa gedən 
keçəpapaqlar pay verməyən adamın üstünə paltarlarının bilə-
yinin altında gizlətdikləri torbacıqdan un səpirmişlər. Un, xalq 
ənənəsində, ümumiyyətlə, xeyir, bərəkət rəmzidir. Lakin keçəpa-
paqların pay verməyənləri una bələmələri, əksinə, mənfi məna 
daşıyır. Keçəpapaqlar, ümumiyyətlə, insanlarla kobud rəftar edir, 
pay verməyənləri döyür, incidir, bir şey almayana qədər əl çək-
mirlər. Una bələmək də cəzanın növlərindən biri imiş. Un bura-
da birbaşa qışın,  soyuğun, pis günün rəmzi olan qarı bildirirmiş. 
Keçəpapaqlar pay verməyənin üstunə un atmaqla rəmzi-əşyavi 
dillə deyirmişlər ki, «ay pay verməyən, sən həmişə qarda, qışda 

qalasan, baharın gəlməsin». Un da, qar da – hər ikisi ağ rəngdə 
olduğu üçün keçəpapaqlar undan qar əvəzinə istifadə edirmişlər 
.

İlin axır çərşənbəsi həm də su çərşənbəsi hesab olunur. Bəzən 
insanlar ürəklərində niyyət tutur və axır çərşənbə gecəsi qo-
num-qonşu, qohum-qardaş qızlarını evlərinə çağırırmışlar. Niy-
yət olmayanda isə qızlar elə-belə – bayram keçirmək üçün top-
laşır, şənlik edirmişlər. Səhərə yaxın məşəllərlə çaya enirmişlər.

Martın 22-si keçəpapaqların şahı taxta çıxdığı üçün sovet dönə-
mində buna pis baxılırmış. Bolşeviklər buna milli hakimiyyət qu-
rulmasının rəmzi kimi siyasi rəng, gürcülər isə sevmədikləri Şah 
Abbasın taxta çıxmasının rəmzi kimi milli rəng verirmişlər.

Qırmızı rəngdə paltar geyinən şahın başında tacı olurdu. Tacda 
parıltılı şüşələr və bökmən bir balaca güzgü olmalı idi. Hər adam 
şah ola bilməzdi. Müharibəyə  qədər Pullu Bayram deyilən bir 
nəfər şah olmuş, ondan sonra uzun müddət Qəşəm Abdulla oğlu 
şahlıq etmiş, hazırda isə peşəcə qəssab olan Sakit adlı bir gənc 
şahlıq edir.

Şah üçün uca bir yerdə taxt qurulurdu. Şahın əlində qılınc olur-
du. Yanında şirniyat xonçası, səməni olurdu. Bəzən xonçanı niy-
yət edənlər gətirirdilər. 

Şahın köməkçiləri var idi. Köməkçilər, o cümlədən pulyığan (xə-
zinədar) üzüaçıq olurdular. Əvvəllər keçəpapaqların sayı ya 7, 
ya da 12 olurdu. 7 nəfərdən 4-ü pəhləvan kimi güclü olmalı, 3-ü 
isə yaxşı oynamağı bacarmalı idi. Zurnaçılar var gücü ilə çalmalı, 
meydanı qızışdırmalı idilər. 

Bayramın keçirildiyi meydanda dar ağacı qurulurdu. Hərəsi 5 
metrlik olan 3 möhkəm ağacı bir-birinə çatardılar . Başından kən-
dir sallanırdı. Oradan şahın vergisini (payını) verməyən günühka-
rı ayağından asırdılar. Lakin ağsaqqallardan biri şaha yaxınlaşıb 
günahkarı azad etməyi xahiş edir, o da azad edirdi.

Novruz bayramının keçirildiyi şah meydanında hər kəs istədiyi 
yerdə dura bilməzdi. Başda, şahın taxtına yaxın yerdə bir topa 
ağsaqqallar durur, qadınlar ayrı bir topada, gənclər ayrı bir yerdə 
dururdular. Bu zaman eyni nəsildən olanlar bir yerdə, yaxud dost 
olanlar bir yerdə toplaşırdılar.   

 Bayram günü insanlar hökmən biri-biri ilə bayramlaşırlar. Nov-
ruza qədər küsülülər barışmalı idi. Barışmaq üçün təşəbbüs hə-
mişə günahkar tərəfin ağsaqqalından gəlirdi.

 Novruzda səməni xörəyi, səməni sıyığı bişirilirdi. Bundan başqa 
yeməklərdə bal, buğda, qoz, ləpə istifadə olunurdu.

Dəftərdəki qeydlərimi oxuyub görürəm ki, Xudaverdi və Tanrı-
verdi qardaşları mənə çox qiymətli məlumatlar veriblər. Sabah 
bunlarla təkrar söhbət edib, məlumatları genişləndirməyi və 
dəqiqləşdirməyi qərara alıram.

 YADDAŞLARDAN  BOYLANAN  MUĞANLI  

NOVRUZU

21 mart 2012-ci il.

Bu gün Muğanlı kəndində bayrama hazırlığın videoçəkilişləri, o 
cümlədən informatorlarla videosöhbətlər aparılmalıdır. Əvvəlcə 
Milli Azlıqların Hüquq Müdafiə Monitorinq Qrupu Təşkilatının Tif-
lisdə yerləşən ofisinə gəlirik, qurumun rəhbəri Elbrus Məmmə-
dovdur. Burada uzun müddət müəllim işləmiş, o cümlədən təhsil 
problemləri ilə bağlı Azərbaycan dilində “Maarif” qəzetinin baş 
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redaktoru Ələddin  Qarabağlı ilə müxtəlif möv-
zularda söhbətlər edir, Borçalıda və Gürcüsta-
nının azərbaycanlılar yaşayan digər yerlərində 
keçirilən Novruz bayramı ilə bağlı məlumatlar 
əldə etməyə çalışırıq.

Daha sonra Muğanlı kəndinə gəlirik. Kənddə 
bizi Asif Rəhim oğlu qarşılayır və Qasım Səfər 
oğlunun evinə götürür. Burada ağbirçək nənələr 
və ağsaqqallarla söhbət etməliyik. Yenə də eyni 
hərarət və mehribanlıqla qarşılanırıq. 

Bu dəfə aşağıda adları çəkilən dörd söyləyici ilə 
işləyirik: 

1. Meçan Qurban qızı, 1936-cı il doğumlu;

2. Zərnişan Qurban qızı Hüseynova, 1934-cü il 
doğumlu;

3. Əslixan Həbib qızı Heydərova, 1937-ci il do-
ğumlu;

4. Səttər İbrahim oğlu Heydərov, 1935-ci il do-
ğumlu.

Novruz bayramında qadınların öz rolu oldu-
ğunu nəzərə alıb, onların yaddaşında qalanları 
dəftərin və kameranın yaddaşına köçürürük. 
Bu zaman dünənki söyləyicilərdən əldə etdiyim 
məlumatları təkrar soruşur, fərqlərə diqqət ye-
tirir, dəqiqləşdirmələr aparıram. 

Adları çəkilən söyləyicilərdən aşağıdakı 
məsələlər haqqında məlumatlar əldə olunur:

1. Keçəpapaqlar:

Qocalar kimlərin və hansı sayda keçəpapaq ola 
bilməsi haqqında sualıma qeyri-müəyən cavab-
lar verirlər. Son sözlərinə görə cəmi 5-10 nəfər 
keçəpapaq bəzənirmiş. Hazırda keçəpapaqlar 
mart ayının əvvəllindən dəstə bağlayıb, kəndi 
gəzib pay yığsalar da, bu işə əvvəllər bayrama 
10 gün qalmış başlayırmışlar.

2. Maska: 

Söyləyicilər hər cür maska gördüklərini təsdiq 
edirlər. Mən şir maskası haqqında xüsusi soru-
şuram. Zərnişan Qurban qızı təsdiq edir ki, o, 
1939-40-cı illərdə şir maskasını gözləri ilə görüb. 
Mən söhbəti dərinləşdirdikcə onlar arasında 
mübahisə düşür. Meçan Qurban qızı deyir ki, axı 
o vaxt maskanı hardan alacaqdılar? Kasıblıq idi 
. Lakin onun böyük bacısı Zərnişan Qurban qızı 
«var idi» deyərək sözünün üstündə durur.

Maska söhbətinə Səttər İbrahim oğlu aydınlıq 
gətirir. O, deyir ki, keçəpapaqlar başlarına təkcə 
keçədən papaq geyirdilər, bircə gözləri görünür-
dü. Şir maskası sonradan çıxdı.

3. Çərşənbələrin ardıcıllığı və adları: 

Dörd çərşənbə aşağıdakı ardıcıllıqla keçirilirmiş: 

– Birinci, «xavarrama çərşənbə»;

– İkinci, «kürə çərşənbə»;

– Üçüncü, «sarımsaqlı çərşənbə» (variantı: 
külək çərşənbə); 

– Dördüncü, «axır çərşənbə» (variantı: su çər-
şənbə).

4. Hər çərşənbədə bişirilən yeməklər:

Söyləyici nənələr birinci dəfə dörd çərşənbənin 
dördündə də aş (plov) dəmlədiklərini söyləyir-
lər. Lakin sonra bildirirlər ki, keçmişdə kasıb vax-
tı idi və çərşənbələrdə südlü aş, cincəl xəngəli, 
yumurta, güləş və s. kimi yeməklər bişirilirdi.

5. Axır çərşənbə falları:

– Qızlar bir evə yığışır, kasaya üzük salıb, kimə 
ərə gedəcəkləri barəsində fal açırmışlar. 

– Yaxud qızlar düzlü kömbə yeyib, niyyət tutub 
yatırmışlar ki, yuxuda onlara su verən gələcək 
nişanlılarını görsünlər.

– Axır çərşənbə gecəsi çiy yumurta ilə fal açır-
mışlar. Meçan Qurban qızının qayınatası öz 
qız nəvəsinin (Meçan nənənin qızının) bəxtini 
bilmək üçün ev adamlarından xəbərsiz toyuq 
damının üstünə bir yumurta qoymuş, yanında 
da bir dənə qırmızı, bir dənə də qara karandaş 
qoymuşdur. Kişi səhər ev adamlarına deyib ki, 
yaman sevinirəm, nəvəmin bəxti yaxşı olacaq: 
yumurtanın üstünə qırmızı qələmlə xətt çəkilib. 

Nənələr deyirlər ki, əgər yumurtanın üstünə 
qara qələmlə zolaq çəkilsə idi, bu, bəxtin pis 
olacağına işarə imiş. Onlar söhbət zamanı yu-
murtanın üstündəki xətti gah «zolaq», gah da 
«yazı» adlandırdılar.  Bu xətt çəkənin kim oldu-
ğunu soruşduqda «qurban olduğum mələklər» 
cavabını aldım.

6. Alışma» adəti:

Novruzda 5-6 nəfər birləşərək bir heyvan kəsir-
miş. Bu adətin adı «alışma» imiş.

7. Oyunlar:

Qocalara görə, köhnə vaxtda keçirilən bayram-
lardakı oyunlar indi yoxdur. Əvvəllər Novruzda 
güləşmə olur, dirədöymə kimi oyunlar oynanır-
mış.

 TÜKƏNMƏZ  YADDAŞ

21 mart 2012-ci il.

Nənələrlə söhbəti bitirib Tanrıverdi Məsuməli 
oğlu Qasımovun evinə gəlirik. Burada onunla 
və qardaşı Xudaverdi Məsuməli oğlu Qasımovla 
görüşərək videosöhbətlər aparırıq. 

Əvvəlcə Tanrıverdi Məsuməli oğlu bildirir ki, 
Novruz bizim yeni ilimizdir. Bayramda hamı təzə 
paltar geyinməli, hər yer yuyulub təmizlənməli 
imiş. Novruz bayramının teatr, karnaval  şək-
lində zamanla dəyişikliklər də baş vermişdir. 
Sovet dövründə ağsaqqallıq (institutu – S.R) zəif-
ləməyə başladı. Gənclərin bir çoxu bayramda 
şah olmaq iddiasına düşdü. Ancaq hamını bir 
gündə şah eləmək mümkün deyildi. Ona görə 
də ağsaqqallar nifaq düşməməsi üçün dedilər 
ki, gəlin keçəpapaqlığı bir on gün əvvəldən baş-
layaq. Əvvəlcə uşaqlar, yəni xavarçılar keçəpa-
paq oldular. Sonra cavanlar, sinif-sinif və s., yəni 
yaş qrupları üzrə. Belə-belə karnavalın gününün 
sayın artırdılar. Ancaq əsl bayram öz sifətin də-
yişmədən durur. 

Bu bayramda heç vaxt spirtli içki içilməzdi. 
Hamı müsəlman idi. Ancaq illərnən bu adət po-
zuldu: indi içki də içirlər. Burada gürcülərin də 
rolu var. Ətraf kəndlərin gürcüləri bu bayrama 
həddən artıq maraq göstərir, bayramda iştirak 
edirdilər. Elə indinin özündə də gəlirlər. Hər bir 
ailəyə gürcü qonağı gəlirdi. Onlar bayramı içkisiz 
keçirmirlər. Ona görə də süfrəyə gürcü qonağın 
xatirinə içki qoymağa başladılar. Belə-belə içki 
dəbə düşdü. Burda kirvəliyin də rolu var. Biz-
də kirvənin çox böyük hörməti var. Gürcülər 
də bunu görüb bizlə kirvəlik etməyə başladılar. 
Bəzən övladı olmayan gürcü niyyət eləyirdi ki, 
Ay Allah, mənə bir övlad ver, azərbaycanlılardan 
kirvə tutaram. Ona görə də gürcülərin oğlanla-
rının da, qızlarının da azərbaycanlılardan kirvəsi 
olur. Kirvələr də bayram günü hökmən bir-bi-
rinə qonaq getməli, hər bir kirvə kirvəsi olduğu 
uşağa pay aparmalıdır. Əslində, kirvəlik yolu ilə 
azərbaycanlılar və gürcülər biri-biri ilə qohum 
olur, doğmalaşırlar. 

Daha sonra Xudaverdi Məsuməli oğlu danışır və 
əvvəlcə bizə Sərtçala Muğanlı kəndinin əhalisi, 
inzibati-etnik quruluşu, tarixi, ətrafındakı tarixi 
obyektlər, keçmiş ənənələri yaşadan dağ adları, 
kənd əhalisinin Şah İsmayıl Xətaini çox sevməsi, 
kənd sakinlərinin  İkinci Dünya müharibəsində 
iştirakı, kənddə 1914-cü ildə Realnaya Şkola 
adlanan məktəbin qurulması haqqında ətraflı 
məlumatlar verir. Bu insan mənə yeriyən, can-
lı tarix təsirini bağışlayır. Sonralar videoçəkilişi 
dəfələrlə seyr edərkən ürəyimdən bir ağrı keçir 
ki, əgər Xudaverdi Məsuməli oğlu bu bildikləri-
ni özü yazmasa (onsuz da onun fikirlərini kimsə 
özünün yaza biləcəyi tərzdə, çətin ki, yaza bilə), 
zamanla onun yaddaşındakı tarix birdəfəlik 
unudulub gedəcək.

Xudaverdi Məsuməli oğlu Novruz bayramı ilə 
bağlı bildirir ki, bu, Haqqın yaradılışının təbiət-
dəki təcəssümüdür. Kənddə «Novruz» sözü az 
işlənirmiş, elə «bayram» deyirmişlər. Bayrama 
qeyri-adi hazırlıqlar görülərmiş. Bayram 1970-
ci ilə qədər ilkin formasını saxlamışdı. 1922-ci 
ildən 70-ci ilə qədər çox sıxıntılar olub. Bayram-
da şah taxtının qurulmasını gürcü höküməti za-
manla siyasi-tarixi rəng  vermiş, bu da bayrama 
müəyyən təsirlər etmişdir. Sonralar bir çox for-
mal dəyişikliklər baş verdi.

Çərşənbələr başlamamışdan əvvəl ağsaqqallar 
şah seçirmişlər. Pullu Bayram XX əsrin əvvəl-
lərindən 30-cu illərə qədər bayramın padşahı 
olub. O, ağsaqqalların icazəsi ilə keçəpapaq ol-
maq üçün 7 və yaxud 12 adam götürürdü. 

Bayrama qədər evləri təmizləyir, döşəməsinə 
palçıq şirə çəkir, bayram günü hamı, ən azı, 
uşaqlar təzə geyinirmişlər. Ağsaqqalların iştira-
kı ilə küsülülər barışdırılırmış. Tutaq ki, kimsə 
kiminsə qızını götürüb qaçıb. Onlar ilin axırına 
qədər hökmən barışmalı idilər. Çünki bayram 
günü onlar artıq əllərində müəyyən şirniyyat 
bir-birinin evinə gedib bayramlaşmalı idilər. Hət-
ta qan düşmənləri belə barışır, bayram günü 
biri-birinə şirin görsənirdilər. Qorxurdular ki, 
bunun düşər-düşməzi olar. Çünki, inanca görə, 
bayram günü küsülü qalanda illərnən  küsülü 
qala bilərdin. Bu isə daimi düşmənçilik içində 
yaşamaq deməkdir.  

Muğanlıda Novruz bayramı Azərbaycanın digər 
yerlərində olduğu kimi, martın 21-də yox, 22-də 
keçirilir. Bizə çatan məlumata (deyilənə) görə, 
21-i Novruzun muştuluğu, 22-si isə Əli bayramı, 
Həzrət Əlinin taxta çıxdığı gündür.

Keçəpapaqların şahı öz ətrafındakı adamları 
(köməkçilərini) özü seçirdi. Onların tamaşası ilin 
axır gecəsi başlanırdı. Qapıları döyüb pay istə-
yirdilər. 

Biz öz gözlərimizlə görmüşük. Keçəpapaqlar 
başlarına boğaza qədər qara keçədən hazırlan-
mış, qurd qulağına bənzər qulaqları, uzun qara 
tükləri olan papaq geyirdilər. Bu gün onlar şir 
maskası geysələr də, hamı ağzında deyir ki, mən 
«keçəpapağa çıxıram», yəni «keçə papaq» ge-
yirəm. Sonralar dəyişikliklər baş verdi. SSRİ-nin, 
Azərbaycanın, Gürcüstanın bayraqlarını asdılar. 
Bu milli keçəpapaq geyimləri də dəyişdi. Ma-
ğazadan cürbəcür geyimlər aldılar. Ermənilər 
bizim bu bayram keçməsin deyə gürcülərə de-
yirdilər ki, bunlar Şah Abbasın bayramın eləyir-
lər, onu taxta çıxardırlar. Yəni əllərindən gələn 
pisliyi eləyirdilər. 

Keçəpapaqlar əyinlərinə tərsinə çevrilmiş kürk 
geyirdilər. Onların belindəki kəmərdə xəncər 
yeri olurdu. Bəziləri əlinə ağac götürürdülər. Bə-
zilərinin isə əlində doğruçu qılınc olurdu. Şər qa-
rışana yaxın qapılara gedirdilər. Xüsusən o qapı-
lara gedirdilər ki, orada toy olacaqdı. Yəni kim-
sə niyyət eləyib, qohum-qonşu qızlarını yığıb, 
gecəni çalğı çaldıracaq, qızlar da səhərə qədər 
deyib-güləcəkdilər. Keçəpapaqlar qapılarda oy-
nayırdılar. Onlara yumurta, şirniyyat verirdilər. 

Şah mütləq qırmızı geyinərdi, yanında səməni, 
xonça olurmuş. Şahın tacı, niqabı olurdu. Üç 
dənə 4-5 metrlik ağacdan (şalbandan) ibarət 
olan taxt qurulurdu. O taxtın başında təkcə şah 
otururdu. Aşağıda üzü açıq, yəni maskası olma-
yan bir şəxs köməkçi olurdu. Digər bir yanda 
başqa bir şəxs də olurdu ki, o da onları qoru-
yurdu: üzlərin açmasınlar, maskalarına toxun-
masınlar. Şah öz dəstəsi ilə zurnanın, balabanın, 
qoşa nağaranın sədaları altında kəndin ortasına 
gəlirdi. O, öz taxtına çıxmazdan əvvəl arxasında-
kı keçəpapaqlarla birgə meydanı dörd dolanırdı. 
Şahın üzündə niqab olurdu. Uzun saqqalı olur-
du. Tacında hökmən güzgü olmalı idi. O, meyda-
na gələndə əynində qırmızı paltar olmurdu. Şah 
həmin qırmızı əbanı taxta çıxanda geyirdi.

Əvvəlcədən 2-3 nəfər günahkar hazırlanırdı. 
Kim ki sözə baxmırdı, adamları incidirdi, onlar-
dan günahkar düzəldirdilər. Həmin günahkarları 
sorğu-sual edirdilər. Ancaq danışıqla yox, mimi-
kalarla, lal işarələrlə, əl-qolla mühakimə edir-
dilər. Sonra şah cəza təyin edirdi və keçəpapaq-
lar onları şallaqlayırdılar. Əvvəlcə onların ayaq-
larını falaqqaya salırdılar, sonra ayaqlarının altı-
na şallaqla vururdular. Yəni bərk vurmurdular, 
amma özlərini elə göstərirdilər ki, guya bərk vu-
rurlar. Elə olurdu ki, şah həmin günahkarlardan 
birinə şiddətli cəza verirdi. Onu şahın taxtının 
altından asırdılar. Bu zaman bir ağsaqqal şaha 
təzim edib, bir peşkəşin müqabilində günahkarı 
azad etdirirmiş. Onda deyirdilər ki, oyna. 

Meydanda hamı bir yerdə dururdu. Amma in-
sanlar necə gəldi bir-birinə qarışmırdılar. Hərə-
nin öz yeri var idi, yəni cavanlar bir tərəfdə, qo-

calar bir tərəfdə, qadınlar öz tərəfində. Amma 
hamı bir yerdə olurdu. 

Ağsaqqallar bir qədər arxada dururdu. Bir mü-
bahisə düşəndə molla, ağsaqqallar işə qarışır-
dı. Mübahisə, demək olar ki, həmişə düşürdü. 
Çünki keçəpapaqlar şahın vergisini yığırdı. Vergi 
verməyənlə güləşir, onu şallaqlayırdılar. Bəzən 
tərslik olurdu və bu zaman molla, ağsaqqal dər-
hal işə qarışırdı.

Şah keçəpapaqlar kimi əyninə tərsinə çevrilmiş 
kürk geymirdi. O, çuxa geyirdi. Ayağında cüybu-
run çəkməsi olurdu. Şah taxta çıxanda qırmızı 
əbasın geyirdi və bu zaman camaat əl çalırdı. 
Hələ şah gəlməmiş insanlar meydanda cürbə-
cür oyunlar oynayırdılar: yumurta döyüşdürür, 
bir-birləri ilə qol güclərini sınayırdılar. 

Digər millətlər, xristianlar, gürcülər bizim bay-
rama baxmaq üçün gələrdilər. Keçəpapaqlar 
onları incitmirdilər. Ancaq qayda-qanunu po-
zanda, bir pis əməl işləyəndə baxmazdılar ki, bu 
kimdir. Şah birinə cəza verəndə buna hökumət 
də bir şey edə bilmirdi. Çünki gəlib camaatdan 
şahın kim olduğunu soruşanda heç kəs demirdi. 
Əsl şahın kim olduğunun bilinməməsi üçün bö-
yüklər uşaqları aldadıb, onlara şahın adını yanlış 
deyərdilər. Tutaq ki, şah Qəşəm idisə, yalandan 
deyərdilər ki, şah Məmməddir. Çünki uşaqlar 
bilmədən şahın kim olduğunu deyə bilərdilər. 
Ona görə qıraqdan gələn adamlar şahın kim 
olduğunu heç vaxt bilmirdilər. Kənd bunu sirr 
sayırdı. Çünki şah, keçəpapaqlar kəndin simvo-
lu idi. Onlar yazı gətirirdilər. Bu adamlar kənd 
üçün əziz idilər. Onlar bizə meydanda özümüzü, 
kimliyimizi, türklüyümüzü, azərbaycançılığımızı 
göstərirdilər.

Onu da deyim ki, bayram günü hər bir azərbay-
canlının qonağı olmalı idi. Qonağı olmayan, yəni 
qohum-əqrabası olmayan hətta yoldan keçən 
bir gürcünü tutub, evinə gətirərək qonaq edirdi. 

Xudaverdi Məsuməli oğlu bildirir ki, bu danış-
dıqları 1970-ci illərə qədərki bayram idi. İndi 
bayram formaca bir az dəyişib. Sonradan bəzi 
əlavələr oldu. Əvvəllər şahın taxtın üç ağacdan 
(şalbandan) tikirdilər. Sonradan dörd ağacdan 
tikməyə başladılar. Çardaq kimi elədilər, geniş-
ləndirdilər, hündür elədilər. Sonra şahın böyrün-
də vəziri oldu, əvvəllər yox idi.

Söhbət bu məqamda çox maraqlı bir məsələnin 
– bahar qızı personajının üzərinə gəlir. Tanrı-
verdi Məsuməli oğlu bildirir ki, 70-ci illərdə bir 
ssenari yazdım, baharın simvolu kimi bu qızı da 
oraya əlavə elədim. Ancaq hər iki informator bi-
dirir ki, ağsaqqalların dediyinə görə, keçəpapaq 
mərasimində qız (gəlin) obrazı elə əvvəllər də 
olub. Keçmişdə də gəlin bəzəmək məsələsi var 
imiş. Ancaq həmin gəlin şahın taxtına qalxmır-
mış. Sonradan onu bahar qızı kimi, yazın sim-
volu kimi şahın taxtına çıxartdıq ki, bayramın 
sonluğu daha da gözəl olsun.

Əslində, qız-gəlin personajı və bayramın necə 
tamamlanması – sonluğu mənim üçün, bəlkə 
də, ən mühüm məsələ idi. İnformatorlarla söh-
bət etdikcə bu mərasimin statusal mahiyyətini 
(yəni statusdəyişmə, yaxud statusartırma ritualı 
olmasını), ritual semantikasını müəyyənləşdir-
məyə çalışırdım. Keçəpapaqların qara geyimi, 
onların müvəqqəti şahlığı mənə Xaosu nişan 
verirdi. Sxemə görə, dünyanın bütün ilbaşı bay-
ramlarında olduğu kimi, keçəpapaqların Novruz 
bayramında da məkanların və zamanların əvəz-
lənməsi baş verməli idi. İl başa çatanda Kos-
mos tamamlanır, ölür, müvəqqəti olaraq yerini 
Xaosa verir (Xaosla əvəzlənir), sonra təzədən 
dirilərək bərqərar olurdu. Yəni Xaosdan gələn 
keçəpapaqlar və onların şahı Kosmosda il boyu 
(əbədi) qala bilməzdilər: ilin sonunda ölmüş 
Kosmosun yenidən dirilməsi (Xaosu əvəzləməsi) 
ilə onlar öz dünyalarına – Xaosa çəkilməli idilər. 
Bu, bir «ölüb-dirilmə» sxemi idi və keçəpapaq-
ların «yeri» bu sxemin içində idi. Ancaq bu iki 
gün içərisində aramsız olaraq qəbul etdiyim 
və bir çox hallarda da bir-birini inkar edən in-
formasiyalar mənə hələlik aydın elmi mənzərə 
qurmağa imkan vermirdi. Sabahı – keçəpapaq-
ların müvəqqəti hakimiyyətinin qurulduğu günü 
gözləməli idim.

 ...Ardı var
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Müvəkkil

BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qətnamələri
1992-1993-cü illər ərzində Ermənistanın Azər-
baycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi ilə 
əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 6 bə-
yanatında, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının 822, 
853, 874 və 884 saylı qətnamələrində Azərbay-
canın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədləri-
nin toxunulmazlığının zəruriliyi bildirilir, işğalçı 
ölkənin qüvvələrinin zəbt olunmuş Azərbaycan 
ərazilərindən dərhal çıxarılması, atəşkəsin əldə 
edilməsi və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll 
olunması tələb olunur. 

Qətnamə 822 (1993) 

30 Aprel 1993-cü il

Təhlükəsizlik Şurası,

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Təhlükəsizlik 
Şurasının Sədri tərəfindən edilən 1993-cü il 29 
yanvar1 və 6 aprel2 tarixli bəyanatlarına əsasla-
naraq, 

Baş Katibin 14 aprel 1993-cü il3 tarixli məruzə-
sini nəzərə alaraq, 

Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Res-
publikası arasında münasibətlərin pisləşməsi ilə 
əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə edərək, 

Silahlı hərbi əməliyyatların genişlənməsini və, 
xüsusilə, yerli erməni qüvvələrinin Azərbaycan 
Respublikasının Kəlbəcər rayonuna sonuncu hü-
cumunu həyəcanla qeyd edərək, 

Belə vəziyyətin regionda sülh və təhlükəsizliyə 
təhlükə yaratması ilə əlaqədar narahat olaraq, 

Böyük sayda mülki şəxslərin yerlərinin dəyiş-
məsi və regionda, xüsusilə Kəlbəcər rayonunda, 
fövqəladə humanitar vəziyyətlə bağlı ciddi nara-
hatçılığını ifadə edərək, 

Regionda bütün dövlətlərin suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünə hörmət edilməsini bir daha təsdiq 
edərək, 

Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığı-
nı və ərazi əldə etmək məqsədilə gücdən istifadə-
nin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, 

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşa-
virəsi çərçivəsində həyata keçirilən sülh prose-
sini dəstəklədiyini bəyan edərək, və silahlı hərbi 
əməliyyatların genişlənməsinin bu proses üçün 
dağıdıcı nəticə verə biləcəyindən dərindən nara-
hat olaraq, 

Möhkəm atəşkəsin əldə edilməsi məqsədilə bü-
tün hərbi əməliyyatların və düşmənçilik aktlarının 
dərhal dayandırılmasını, həmçinin bütün işğalçı 
qüvvələrin Kəlbəcər rayonundan və Azərbayca-
nın digər bu yaxınlarda işğal olunmuş rayonların-
dan dərhal çıxarılmasını tələb edir; 

Münaqişənin Avropada Təhlükəsizlik və Əmək-
daşlıq Müşavirəsinin Minsk qrupunun sülh pro-
sesi çərçivəsində həll edilməsi məqsədilə maraqlı 
tərəfləri danışıqları dərhal bərpa etməyə və prob-
lemin sülh yolu ilə həllini çətinləşdirən hər hansı 
hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır; 

Mülki əhalinin əzablarını yüngülləşdirmək üçün 
regionda, xüsusilə münaqişəyə məruz qalmış ra-
yonlarda, humanitar yardımın göstərilməsi üzrə 
beynəlxalq fəaliyyətin maneəsiz həyata keçiril-
məsinə çağırır, bütün tərəflərin beynəlxalq hu-
manitar hüququn prinsip və normalarına riayət 
etməyə borclu olduqlarını yenidən təsdiq edir; 

Baş Katibdən Avropada Təhlükəsizlik və Əmək-
daşlıq Müşavirəsinin Fəaliyyətdə olan Sədri, 
həmçinin Müşavirənin Minsk qrupunun Sədri ilə 
məsləhətləşmədə regionda, xüsusilə Azərbayca-
nın Kəlbəcər rayonunda, vəziyyətin qiymətləndi-
rilməsini aparmağı, və Şuraya növbəti məruzəni 
təqdim etməyi xahiş edir; 

Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam et-
dirməyi qərara alır.

3205 saylı iclasda yekdilliklə qəbul edilmişdir.

Qətnamə 853 (1993) 

29 iyul 1993-cü il

Təhlükəsizlik Şurası,

30 aprel 1993-cü il tarixli 822 (1993) saylı qət-
naməsini təsdiq edərək, 

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşa-
virəsinin (ATƏM) Minsk qrupunun Sədrinin 27 
iyul 1993-cü il1 tarixində dərc olunmuş məruzə-
sini nəzərdən keçirərək, 

Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respub-
likası arasında münasibətlərin pisləşməsi və onlar 
arasındakı gərginliklə əlaqədar ciddi narahatçılı-
ğını ifadə edərək, 

Maraqlı tərəflərin 822 (1993) saylı qətnamənin 
həyata keçirilməsi üzrə təxirəsalınmaz tədbirlər 
planını qəbul etməsini alqışlayaraq, 

Hərbi əməliyyatların genişlənməsini və, xüsusilə 
Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun 
işğal edilməsini həyəcanla qeyd edərək, 

Belə vəziyyətin regionda sülh və təhlükəsizliyə 
təhlükə yaratmasının davam etməsi ilə əlaqədar 
narahat olaraq,

Azərbaycan Respublikasında böyük sayda mülki 
şəxslərin yerlərinin dəyişməsi və regionda fövqə-
ladə humanitar vəziyyətlə əlaqədar yenidən ciddi 
narahatçılığını ifadə edərək, 

Azərbaycan Respublikasının və regionda bütün 
digər dövlətlərinin suverenliyi və ərazi bütövlü-
yünü bir daha təsdiq edərək, 

Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığı-
nı və ərazi əldə etmək məqsədilə gücdən istifadə-
nin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, 

Ağdam rayonunun və Azərbaycan Respublikası-
nın digər bu yaxınlarda işğal olunmuş rayonları-
nın işğalını pisləyir; 

Bundan başqa regionda bütün düşmənçilik 
hərəkətlərini, xüsusilə mülki şəxslərə hücumları 
və məskunlaşmış rayonların bombardman edil-
məsini pisləyir; 

Bütün hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılma-
sını, münaqişədə iştirak edən işğalçı qüvvələrin 
Ağdam rayonundan və Azərbaycan Respublika-
sının digər bu yaxınlarda işğal edilmiş rayonla-
rından dərhal, tam və qeyd-şərtsız çıxarılmasını 
tələb edir; 

Maraqlı tərəfləri atəşkəsə dair möhkəm razılaş-
malar əldə etməyə və onlara riayət etməyə çağırır; 

Yuxarıdakı 3 və 4-cü maddələr kontekstində re-
gionda iqtisadi, nəqliyyat və enerji əlaqələrinin 
bərpa edilməsinə dair özünün əvvəlki çağırışları-
nı yenidən təsdiq edir; 

822 saylı (1993) qətnamənin həyata keçirilməsi 
səyləri də daxil olmaqla, ATƏM-in Minsk qru-
punun münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail ol-
maq üzrə davam edən səylərini bəyənir, və hərbi 
əməliyyatların genişlənməsinin bu cəhdlər üçün 
doğurmuş dağıdıcı nəticələri ilə bağlı ciddi nara-
hatçılığını ifadə edir; 

Yerləşdirilməsi cədvəli ilə ATƏM-in müşahidə 
missiyasının hazırlanmasını, həmçinin Müşavirə-
nin regionda iştirakının təmin edilməsi təklifinin 
Müşavirə çərçivəsində nəzərdən keçirilməsini 
alqışlayır; 

Maraqlı tərəfləri münaqişənin sülh yolu ilə həl-
linə mane olan hər cür hərəkətlərdən çəkinməyə, 
və ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində, həmçinin 
birbaşa əlaqələr vasitəsilə məsələnin qəti həllinin 
əldə edilməsi məqsədilə onlar arasında danışıqları 
davam etdirməyə təkidlə çağırır; 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ re-
gionunun erməniləri tərəfindən 822 saylı (1993) 
qətnamənin və hazırkı qətnamənin müddəaları-
na riayət edilməsi və bu tərəfin ATƏM-in Minsk 
qrupunun təkliflərini qəbul etməsi məqsədilə Er-
mənistan Respublikasının hökumətini öz təsirini 
göstərməkdə davam etməyi təkidlə çağırır; 

Dövlətləri münaqişənin intensivləşməsinə və ya 
ərazi işğalının davam etdirilməsinə apara biləcək 

hər hansı silahın və hərbi sursatın təchiz edilmə-
sindən çəkinməyə təkidlə çağırır; 

Mülki əhalinin artan əzablarını yüngülləşdirmək 
məqsədilə, regionda, xüsusilə münaqişəyə məruz 
qalmış bütün rayonlarda, humanitar yardımın 
göstərilməsi üzrə beynəlxalq fəaliyyətin maneə-
siz təmin edilməsinə bir də çağırır, və bütün tərəf-
lərin beynəlxalq humanitar hüququn prinsip və 
normalarına riayət etməyə borclu olduqlarını bir 
daha təsdiq edir; 

Baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq qurumlar-
dan zərər çəkmiş mülki əhaliyə təcili humanitar 
yardım göstərməyi və qaçqın düşmüş şəxslərin öz 
evlərinə qayıtmalarına kömək göstərməyi xahiş 
edir; 

Baş Katibdən ATƏM-in Fəaliyyətdə olan Sədri, 
həmçinin Minsk qrupunun Sədri ilə məsləhətləş-
mədə vəziyyət barədə Şuraya məruzələr təqdim 
etməsinin davam etdirilməsini xahiş edir; 

Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam et-
dirməyi qərara alır.

3259 saylı iclasda yekdilliklə qəbul edilmişdir.

 Qətnamə 874 (1993) 

14 oktyabr 1993-cü il

Təhlükəsizlik Şurası, 

30 aprel 1993-cü il tarixli 822 saylı (1993) və 29 
iyul 1993-cü il tarixli 853 saylı (1993) qətnamələ-
rini təsdiq edərək və 18 avqust 1993-cü ildə1 Təh-
lükəsizlik Şurası Sədrinin Şuranın adından oxu-
duğu bəyanata əsaslanaraq, 

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşa-
virəsinin (ATƏM) Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk 
konfransının Sədrinin Təhlükəsizlik Şurası Səd-
rinin adına müraciətlənmiş 1 oktyabr 1993-cü il 
tarixli məktubunu2 nəzərdən keçirərək, 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ re-
gionunda və onun ətrafında münaqişənin davam 
etdirilməsi və Ermənistan Respublikası ilə Azər-
baycan Respublikası arasında gərginliyin region-
da sülh və təhlükəsizliyə təhlükə yarada biləcəyi 
ilə əlaqədar dərin narahatçılığını ifadə edərək,

8 oktyabr 1993-cü ildə Moskvada yüksək səviy-
yədə keçirilən görüşləri qeyd edərək, və bu görüş-
lərin vəziyyətin yaxşılaşmasına və münaqişənin 
sülh yolu ilə həll edilməsinə töhfə verəcəyinə dair 
ümidlərini ifadə edərək, 

Azərbaycan Respublikasının və regionda bütün 
digər dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyü-
nü bir daha təsdiq edərək, 

Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığı-
nı və ərazi əldə etmək məqsədilə gücdən istifadə-
nin yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, 

Münaqişə üzündən insanların məruz qaldığı 
əzablar və regionda ciddi fövqəladə humanitar 
vəziyyətlə əlaqədar, və xüsusilə Azərbaycan Res-
publikasında böyük sayda mülki şəxslərin yerlə-
rinin dəyişməsi ilə əlaqədar özünün ciddi narahat-
çılığını bir daha ifadə edərək, 

Maraqlı tərəfləri ATƏM-in Minsk qrupuna 
kömək məqsədilə Rusiya Federasiyası hökuməti-
nin yardımı ilə həyata keçirilən birbaşa əlaqələr 
nəticəsində əldə edilən atəşkəsi effektiv və daimi 
etməyə çağırır; 

ATƏM çərçivəsində həyata keçirilən sülh prose-
sini və Minsk qrupunun yorulmaz səylərini tam 
şəkildə dəstəklədiyini yenidən bəyan edir; 

28 sentyabr 1993-cü il tarixində ATƏM-in Minsk 
qrupunun iclasında üzə çıxarılan və Minsk qrupu-
nun doqquz digər üzvünün hərtərəfli dəstəyi ilə 
Qrupun Sədri tərəfindən maraqlı tərəflərə təqdim 
olunan “Təhlükəsizlik Şurasının 822 (1993) və 
853 (1993) saylı qətnamələrinin həyata keçiril-
məsi üzrə təxirəsalınmaz addımların yeniləşdiril-
miş cədvəli”ni3 alqışlayır və tərəflərin diqqətinə 
çatdırır, və tərəfləri onu qəbul etməyə çağırır; 

Münaqişədən irəli gələn və Yeniləşdirilmiş cəd-

vəldə bilavasitə nəzərdən keçirilməyən bütün 
başqa həll olunmamış məsələlərin Minsk prosesi 
kontekstində sülh danışıqları vasitəsilə tezliklə 
həll edilməsi vacibliyinə əmin olduğunu ifadə 
edir; 

Bu yaxınlarda işğal edilmiş ərazilərdən qoşunla-
rın çıxarılması və rabitə və nəqliyyat üçün bütün 
maneələrin aradan qaldırılması da daxil olmaqla, 
ATƏM-in Minsk qrupunun Yeniləşdirilmiş cəd-
vəlində nəzərdə tutulan qarşılıqlı və təcili addım-
ların dərhal həyata keçirilməsinə çağırır; 

ATƏM-in Nazirlər Şurasının 24 mart 1992-ci il 
tarixli mandatına uyğun olaraq, Yeniləşdirilmiş 
cədvəldə nəzərdə tutulduğu kimi münaqişənin 
danışıqlar yolu ilə həll edilməsinə nail olmaq 
məqsədilə tezliklə Minsk konfransının keçirilmə-
sinə çağırır; 

Baş Katibdən ATƏM-in Minsk konfransında işti-
rak etmək üçün nümayəndə göndərmək dəvətinə 
müsbət cavab verməyi və Konfransın açılmasın-
dan sonra mətləbə dair başlanan danışıqlara bütün 
mümkün kömək göstərməyi xahiş edir; 

ATƏM tərəfindən yaradılmış müşahidəçilər mis-
siyasını dəstəkləyir; 

Bütün tərəfləri beynəlxalq humanitar hüququ 
pozmaqdan çəkinməyə çağırır və münaqişəyə 
məruz qalmış bütün rayonlarda humanitar yar-
dımın göstərilməsi üzrə beynəlxalq fəaliyyətin 
maneəsiz həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə 
dair 822 (1993) və 853 (1993) saylı qətnamələrin-
dəki çağırışlarını təkrar edir; 

Regionda bütün dövlətləri münaqişənin genişlən-
məsinə gətirib çıxaran və regionda sülh və təh-
lükəsizliyi pozan hər cür düşmənçilik hərəkətlə-
rindən və hər cür müdaxilədən çəkinməyə təkidlə 
çağırır; 

Baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq qurumlar-
dan zərər çəkmiş mülki əhaliyə təcili humanitar 
yardımın göstərilməsini və qaçqınlara və məcburi 
köçkünlərə təhlükəsiz şəraitdə və ləyaqətlə öz ev-
lərinə qayıtmağa köməklik edilməsini xahiş edir; 

Baş Katibdən, ATƏM-in Fəaliyyətdə olan Səd-
rindən və ATƏM-in Minsk Konfransının Sədrin-
dən. 

Minsk prosesinin gedişi və yerdə vəziyyətin 
bütün aspektləri və bununla əlaqədar ATƏM ilə 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasında indiki və 
gələcək əməkdaşlıq haqqında Şuraya məruzələrin 
verilməsini davam etdirməyi xahiş edir; 

Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam et-
dirməyi qərara alır.

3292 saylı iclasda yekdilliklə qəbul edilmişdir

Qətnamə 884 (1993) 

12 noyabr 1993-cü il

Təhlükəsizlik Şurası, 

30 aprel 1993-cü il tarixli 822 (1993), 29 iyul 
1993-cü il tarixli 853 (1993) və 14 oktyabr 1993-
cü il tarixli 874 (1993) saylı qətnamələrini təsdiq 
edərək, 

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Mü-
şavirəsi (ATƏM) çərçivəsində həyata keçirilən 
sülh prosesi, və ATƏM-in Minsk qrupunun yo-
rulmaz səylərini tam şəkildə dəstəklədiyini təs-
diq edərək,

ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk konfran-
sının Fəaliyyətdə olan Sədrinin Təhlükəsizlik 
Şurası Sədrinin adına müraciətlənmiş 9 noyabr 
1993-cü il tarixli məktubunu və ona əlavələri 
nəzərə alaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 
regionunda və onun ətrafında münaqişənin da-
vam etdirilməsi və Ermənistan Respublikası ilə 
Azərbaycan Respublikası arasındakı gərginliyin 
regionda sülh və təhlükəsizliyi təhlükə altına 
atması ilə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə 
edərək, 



  MRMG №26
Human Rights Monitoring Group of Ethnic Minorities

Müvəkkil 11
Atəşkəsin pozulması və buna cavab olaraq gü-
cün həddindən artıq tətbiq edilməsi, xüsusilə 
Azərbaycan Respublikasında Zəngilan rayo-
nunun və Horadiz şəhərinin işğalı nəticəsində 
hərbi əməliyyatların genişlənməsini həyəcanla 
qeyd edərək, 

Azərbaycan Respublikasının və regionda digər 
dövlətlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü 
bir daha təsdiq edərək, 

Həmçinin, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığı 
və ərazi əldə etmək məqsədilə gücün tətbiqinin 
yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, 

Son zamanda böyük sayda mülki şəxslərin yer-
lərinin dəyişməsi və Zəngilan rayonunda, Hora-
diz şəhərində və Azərbaycanın cənub sərhədin-
də fövqəladə humanitar vəziyyətin yaranması 
ilə əlaqədar ciddi narahatçılığını ifadə edərək,

Hərbi əməliyyatların yenidən başlanması ilə nə-
ticələnən tərəflər arasında əldə edilmiş atəşkəsin 
pozulmasını, xüsusilə Zəngilan rayonunun və 
Horadiz şəhərinin işğal edilməsini, dinc əhaliyə 
qarşı hücumları və Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinin bombardman edilməsini pisləyir; 

Ermənistan hökumətini Azərbaycan Respubli-
kasının Dağlıq Qarabağ regionunun erməniləri 
tərəfindən 822 (1993), 853 (1993) və 874 (1993) 
saylı qətnamələrə riayət edilməsinə nail olmaq 
məqsədilə öz nüfuzundan istifadə etməyə və 
hərbi kampaniyanı genişləndirmək üçün lazımi 
vasitələrin münaqişəyə cəlb olunan qüvvələrə 
verilməməsini təmin etməyə çağırır; 

ATƏM-in Minsk qrupunun doqquz üzvünün 4 
noyabr 1993-cü il tarixli Bəyannaməsini1 alqış-
layır və onun tərkibində atəşkəsin dayandırıl-
ması haqqında olan birtərəfli bəyanatlarla bağlı 
təklifləri yüksək qiymətləndirir; 

Maraqlı tərəflərdən ATƏM-in Minsk qrupunun 
2-8 noyabr 1993-cü tarixində Vyanada keçirilən 
iclasında edilən düzəlişlərlə “Təhlükəsizlik 
Şurasının 822 (1993) və 853 (1993) saylı qət-
namələrinin həyata keçirilməsi üzrə təxirəsa-
lınmaz addımların Yeniləşdirilmiş cədvəlinə”2 
uyğun olaraq hərbi əməliyyatların və düşmənçi-
lik hərəkətlərinin dərhal dayandırılmasını, Zən-
gilan rayonundan və Horadiz şəhərindən işğalçı 
qüvvələrin birtərəfli qaydada çıxarılmasını və 
Azərbaycan Respublikasının bu yaxınlarda işğal 
edilmiş başqa rayonlarından işğalçı qüvvələrin 
çıxarılmasını tələb edir; 

Maraqlı tərəfləri ATƏM-in Minsk qrupuna 
kömək məqsədilə Rusiya Federasiyası hö-
kumətinin yardımı ilə həyata keçirilən birbaşa 
əlaqələr nəticəsində əldə edilən atəşkəsi təcili 
bərpa, onu effektiv və daimi etməyə, və ATƏM-
in Minsk prosesi və Minsk qrupunun 2-8 noyabr 
1993-cü il tarixli iclasında edilmiş düzəlişlərlə 
birlikdə “Yeniləşdirilmiş cədvəl” kontekstində 
münaqişənin danışıqlar vasitəsilə həllinin axta-
rılmasına təkidlə çağırır; 

Regionda olan bütün dövlətləri münaqişənin 
genişlənməsinə və regionda sülh və təhlükə-
sizliyin pozulmasına gətirib çıxara biləcək hər 
cür düşmənçilik hərəkətlərindən və hər cür mü-
daxilədən çəkinməyə bir daha çağırır; 

Baş Katibdən və müvafiq beynəlxalq qurumlar-
dan Zəngilan rayonunun, Horadiz şəhərinin və 
Azərbaycanın cənub sərhədinin əhalisi də daxil 
olmaqla zərər çəkmiş əhaliyə təcili humanitar 
yardım göstərməyi, və qaçqın və məcburi köç-
künlərə təhlükəsiz və ləyaqətlə öz evlərinə qa-
yıtmaqda köməklik etməyi xahiş edir; 

Baş Katibə, ATƏM-in Fəaliyyətdə olan Səd-
rinə və ATƏM-in Minsk Konfransının Sədrinə 
Minsk prosesinin gedişi və yerlərdə vəziyyə-
tin bütün aspektləri, xüsusilə Şuranın müvafiq 
qətnamələrinin həyata keçirilməsi, və bununla 
əlaqədar ATƏM ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
arasında indiki və gələcək əməkdaşlıq haqqında 
Şuraya məruzələrini davam etdirmək barədə xa-
hişini təkrar edir;

Məsələ ilə fəal şəkildə məşğul olmağı davam 
etdirməyi qərara alır.

3313 saylı iclasda yekdilliklə qəbul edilmişdir.

...Diskriminasiya və dözümsüzlük halları-
nın baş verməsi

Gürcüstan müsəlmanların Son beş il ərzin-
də durumuna nəzər saldıqda müxtəlif for-
malarda istər hakimiyyət tərəfindən istərsə 
də yerli əhali tərəfindən diskriminasiyaya 
məruz qaldıqlarını görürük. Məhdudiyyət-
lər ictimai təhlükəsizlik maraqları çərçi-
vəsində, ictimai asayişin, sağlamlığın və 
ya əxlaqın, digər şəxslərin hüquq və azad-
lıqlarının müdafiəsi üçün deyil, dini azlıq-
ların xüsusi olaraqda müsəlman icmasının 
susdurulması və konservasiyası maraqları 
üçün tətbiq olunub. digər tərəfdən xristiyan 
dininin davamçıları tərfədən müsəlmanlara 
qarşı dözümsüzlük halları müşahidə olunub 
və hal-hazırda durum olduğu kimi davam 
edir. Biz misal olaraq bir neçə hadisəni aşa-
ğıda gətirirk:  

1. Biz 2011, 2012 və 2013-cü illərə aid qər-
bi gürcüstanda müsəlmanlara qarşı baş ver-
miş bir sıra dözümsüzlük hallarını Gürcüs-
tan müslmanlar ittifaqının sədri cənab Tariel 
Nakaidzenin dilindən nəql edirik. O deyir:

...Ortodoks rahibləri ölkədə olan digər dini 
qruplara açıq aqressiya nümayiş etdirirlər. 
Digər dinlərə qarşı olan ayrı seçkilik faktla-
rı-islam və katolik dinləri- Gürcüstanda tez-
tez baş verir. Patriarx ofisi tərəfindən məs-
cidlər üçün edilən rəsmi açıqlamalarda növ-
bəti fikir ortaya qoyulur... Belə yaxınlaşma 
ilə, Ortadoks kilsəsi Gürcüstan müsəlman 
icmasını psixoloji basqı ilə onları sıxışdır-
mağa çalışır. 4 mart 2011-ci ildə Batumidə 
məscidin tikilməsinə qarşı komünyon çıxı-
şı dini məzmunda ayrı seçkilik rəftarı kimi 
şərh olunur. Bu hadisə Ortodoks rahiblərinə 
Gürcüstan Ortodoks din xadimləri tərəfin-
dən cəsarət verdi. Bu, Batumidə divarlarda 
qrafiti yazı formasında – “türklərsiz Batu-
mi” və “Acjara rayonu 17 Mollasız” - kse-
nofobik ifadə dalğasını yaratdı. 2012- ci il 
oktyabr, noyabr aylarında dini dözülməzlik 
daha açıq xarakter daşıdı. Ortodoks din xa-
dimləri Nigvziani, Tsinstkaro rayonlarında 
və Lantchuti bölgəsində müsəlman icması-
na qarşı çıxış etmişlər. Nihviziani rayonun-
da bəzi yerli sakinlər Ortadoks ruhaniləri 
ilə birlikdə müsəlmanların ənənəvi cümə 
günü məsciddə ibadət üçün toplanmağına 
qarşı etiraz etmişdilər. 26 oktyabr və 2 de-
kabr 2012- ci il Ortadoks ruhaniləri ifrat dö-
zümsüzlük və təhqiramiz hərəkətlə müsəl-
manların məscid və yaxud görüş evi kimi 
fəaliyyət göstərən şəxsi evində toplaşmaq-
larının qarşısını almağa çalışmışlar. Onlar 
zorla evə daxil olmuşlar. toplunu dağılmağa 
çağırmışlar. əks təqdirdə evi yandıracaqla-
rını və müsəlmanların həyatlarını təhlükəyə 
atacaqlarını bildirmişlər... 24may 2013-cu 
ildə eyni hərəkət Samtatskaro rayonu De-
doplitskaro mahalında baş vermişdir. Yerli 
müsəlmanlar cümə günü ibadətlərinin baş 
verəcəyi evə toplaşmışdılar. Ortadoks rüha-
niləri kəndin başçısı Gulo Nadirashvilinin 
başçılığı ilə müsəlmanların toplandığı evi 
basaraq evi tərk etməyə məcbur etmişlər. 
Bütün islam ədəbiyyatı və ibadət xalçaları 
evdən çıxarılmışdır. Yerli müsəlman əhali-
si və icmasının gələcək həftəyə olan cümə 
günü ibadətinin qarşısı alınmışdır. 

O məsələnin izahının davamında deyir:

Əvvəlki çıxışlar daha dini xarakter daşıyır-
dı, belə ki, onlar Ortodoks başçıları idilər , 
sonra çıxışlar ictimai quruluşu təmsil edən-
ləri özünə cəlb etdi. Dedoplistskaro başçısı 

bildirdi ki, “kəndin çox hissəsini xristian-
lar təşkil etdiyindən burada məscidin inşa 
edilməsinə ehtiyac yoxdur. Mən insanların 
istəklərinə qarşı gedə bilmərəm, onların 
istəkləri önəmlidir.” İctimai xadimin çıxışı 
və münasibəti vəziyyəti daha da pisləşdirdi. 
İslam düşüncəsində molla önəmli yer tutur... 
Nigvziani və Tsintskaro rayonundakı prob-
lem iki tərəf arasında danışıqla həll olundu. 
Lakin hökumət heç bir hüquqi tədbir gör-
mədi, baxmayaraq ki, bəzi insanlar sorğuya 
məruz qaldılar. Lakin heç kəs müsəlman ic-
masına qarşı edilən hərəkətlərə görə ittiham 
və ya məhkum olunmadı. 

Tariel Nakaidze digər dözümsüzlük 
məqamlarına toxunaraq deyir:

Cəzasızlıq hissi bu ilin aprel ayında baş 
verən hücum və zorakılıq hallarına təkan 
verdi və polis müsəlman camaatına qar-
şı hərəkətə keçdi. Qəza zamanı polis ötüb 
keçənlərdən müsəlman və ya xristian olub 
olmadıqlarını, xaç daşıdıqlarını soruşurdu-
lar. Xaç daşımayanlar fiziki olaraq hücuma 
məruz qalırdılar. Digər problem isə qadın-
ların başına örtdükləri hicabla bağlı idi. 
Mayda iki hadisə baş verdi. Bunlardan biri 
Gürcüstan-Türkiyə sərhəddinin yoxlaniş 
məntəqəsində baş verdi, belə ki, polis mə-
muru gürcü müsəlman qadınından baş örtü-
yünü açmağını tələb etdi. Əks təqdirdə onu 
ölkəyə daxil olmağına qadağan qoyacağı ilə 
təhdid etdi. Bu münaqişə digər polis məmu-
runun müdaxiləsi ilə başa çatdı. Buna ox-
şar hadisə gürcü müsəlman qadının işlədiyi 
özəl şirkətdə də baş verdi. O, iş saatlarında 
işə uyğun geyimdə olurdu, lakin iş bitdikdən 
sonra başını islam adətləri üzrə bağlayırdı. 
2013-cü ilin may ayında menecer onu geri 
dönməyə məcbur edir və güc zoru ilə başını 
açır, əgər yenə də başını bağlasa onu işdən 
azad edəcəklərini bildirir. Burada həmçinin 
dövlət məktəbləri ilə də bir çox problemlər 
yaranir. Məktəbdə bir çox müəllimlər or-
tadoks xristian olmayan uşaqlara fiziki və 
mənəvi təzyiq göstərirlər. Akhaltsikhedə 
məktəbdə müəllim dini dözümsüzlüyü nə-
ticəsində katolik xristian şagirdinin qulağını 
yarır. Batumidə dövlət məktəblərinin birin-
də, bir uşaq “7-ci günün Adventistləri”-nin 
etiraf olunma günündə fiziki hücuma məruz 
qalır. Müsəlman uşaqları tatar, digər xristian 
təriqətindən olan uşaqlar isə “sects” və di-
gər adlarla adlandırırlar. Müəllimlər, həmçi-
nin başqa dinlərdən söhbət edən şagirdlərə 
təzyiq göstərirlər. Məsələn, bəzi müəllimlər 
“islamın zorla yayılmış din olduğunu və 
Gürcüstanlıların heç bir vaxt müsəlman ola 
bilməyəcəklərini” qeyd edirlər.

2. Çala kəndi: 2013-cü ildə Samtsxe-Ca-
vaxeti bölgəsının Adıgeni rayonunun Çala 
kəndində hökumətə mənsub şəxslər tərəfin-
dən məscidin minarəsinin sökülməsınə cəhd 
edildi, bu cəhdin qarşışını almaq üçün məs-
cidin həyətinə gəlmək istəyən müsəlmanlar 
əraziyə buraxılmadı, nətıcədə isə polislə 
yerli sakinlər arasında qarşıdurmanın baş 
verməsi və 20 nəfər saxlanıldı.

3. Kobuleti: 2011, 2012 və 2013-cü illərdə 
müsəlmanlara qarşı törədilən qanun pozun-
tuları və dözümsüzlüklər 2014-cü ildə də 
davametdi belə ki, 2014 -cü il sentyabrın 
10-da Kobuleti munisipalitetində, Lerma-
tov küçəsi N 13-də yerləşən müsəlman uşaq 
pansionunun açılışlına xristiyan inanclı yer-
li sakinlər etiraz etdilər. Onlar məqsədyönlü 
olaraq islam dinində saxlanılması və ətinin 

istifadəsi qadağan olan donuzu pansionun 
girəcəyində kəsdilər və onun başını pansi-
onun qapısına vurdular. Etirazlar sonrakı 
günlərdə də kəsilmədi. 2014-cü il sentyabrın 
15-16-da onlar binaya gedən yolu yenidən 
bağladılar və şagirdləri məktəbə buraxma-
dılar. Hansı ki, Gürcüstan qanunvericiliyinə 
uyğun olaraq qeyd edilən pansionun açılışı 
və fəaliyyət göstərməsi, onun təyinatından 
və məzmunundan irəli gələrək, xüsusi icazə 
və ya lisenziya istəmir; eləcə də, ümumtəh-
sil idarəsi deyil və avtorizasiyaya və akredi-
tasiyaya ehtiyacı yoxdur. 

4. Moxe kəndi: 2014-cü ilin oktyabrında 
Adigen munisipaliteninin Moxe kəndində 
dini bağışlanmazlıq üzrə daha bir hadisəyə 
yol verildi. Moxe kəndinin müsəlman sa-
kinləri illərdir həmin kənddə yerləşən 
mübahisəli Tikilinin (yerli müsəlmanalar 
oranın vaxtı ilə məscid və müqəddəs yer 
olduğunu söyləyirlər) onlara verilməsini 
tələb edirlər. Amma həmin tikili  2007-ci 
ildən özünüidarə vahidinin (Adigen munisi-
paliteti) mülkiyyətidir. 2014-ci ilin mayın-
da yerli müsəlmalar tikilinin Gürcüstanın 
müsəlmalar müftiliyinə verilməsi xahişi 
ilə Adigen munisipalitetinin qamqeobasına 
müraciət etdilər. 2014-cü ilin sentyabrında 
Adigen munisipalitetinin qamqeobası “Adi-
gen munisipalitetinin Moxe kənd klubunun 
reabilitasiya işlərinin satışı haqqında” elekt-
ron tender elan etdi. Tenderdə qalib gələn 
kompaniya 2014-cü il 18 oktyabrda təmir 
işlərinə başladı. 22 oktyabrda kompaniya 
tərəfindən tikinti reabilitasiya işlərinin hə-
yata keçirilməsi yerli müsəlman dindarları 
etiraz etdilər. Hadisə yerinə patrul-polis 
əməkdaşları səfərbər edildi və qarşıdurma 
baş verdi. Nəticədə və nəticədə aksiya işti-
rakçılarından 14 müsəlman şəxsi tutdular və 
onların 11-i Axaltsixe rayon məhkəməsinin 
qərarı ilə administrativ hüquq pozuntusunda 
günahkar hesab edildi. Tbilisinin appelyasi-
ya məhkəməsinin qərarı ilə (608) aminstativ 
cəzadan azad edildi.

 saxlananların azad edilməsinə baxmaya-
raq, onlar barədə hüquq-cinayət təqibi qur-
tarmadı. 

Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 333-cü 
maddəsinin birinci hissəsi ilə nəzərdə tutu-
lan cinayət əlamətli hərəkət faktı ilə 2014-
cü il dekabrın 2-də polis əməkdaşına qarşı 
ayrıca hüquq cinayət işi aparıldı...

5. Tolerantlıq ə Rəngarənglik İnstitunun 
(TDİ) verdiyi məlumata əsasən müsəlman 
icması nümayəndələrinin tez-tez yaşadığı 
problemlərdən biri, Gürcüstanın Sarp göm-
rük məntəqəsini keçərkən maniələrlə qarşı-
laşmalarıdır.

6. digər dözümsüzlük faktlarından biri də 
cari ildə yenə Samsxe-Cavaxeti bölgəsinin 
Adigeni rayonunda xristian və müsəlman 
gürcülər arasında qeydə alındı. qarşıdurma-
ya və xristiyan gürcülər tərəfindən dözüm-
süzlüyə səbəb, Dini Məsələlər üzrə Dövlət 
Agentliyinin müsəlman icmasına qəbiris-
tanlıq üçün yer ayırması oldu. Həmin qarşı-
durmada 3 nəfər müsəlman döyüldü.

7. hal-hazırdakı digər diskriminasiya halla-
rından biri də, müsəlman kəndlərinin başı-
na dəmirdən düzəldilmiş xaç əlamətlərinin 
sancılmasıdır. Buna, Kvemokartli bölgəsi-
nin marneuli rayonu ərazisini misal vurmaq 
olar. Aşağı saral, Şulaver, Quşçu... kəndlə-
ri...

ÜMUMGÜRCÜSTAN MÜSƏLMANLARI ALİ DİNİ İDARƏ-
SİNİN GÜRCÜSTANDAKI DİNİ AZLIQLARIN SON BEŞ 

İLDƏ VƏZİYYƏTİNƏ DAİR HESABATIN-dan  çıxarış
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