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VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ - CƏMİYYƏT MARAĞI

GÜRCÜSTANIN
real “dini mənzərəsi”: 

Menyuya hər şey daxildir!
Adigeni rayonunda müsəlman qə-
birstanlığına icazə verməməklə bağlı 
qərar qəbul olunub və müsəlmanları 
yerli xristian qəbirstanlığında məc-
burən dəfn etdirmək istəyirlər. Vətən-
daş inteqrasiyasının yeni forması – siz 
həyatda hüquq və azadlıqlardan məh-
rum olursunuz, ölümdən sonra inteq-
rasiya olunmaq hüququ əldə edirsiniz. 
Adigeni müsəlmanları kilsədə hər gün 
ən azı 5 dəfə namaz qılmaq hüququnu 
əldə etmək niyyətindədirlər.

GÜRCÜSTANDA, XÜSUSƏN DƏ TBİLİSİDƏ MÜSƏLMAN İCMASININ MƏDƏNİ VƏ TARİXİ İRSİ AĞIR 
GÜNLƏRİNİ YAŞAYIR. BİZ, ONUN NECƏ MƏHV EDİLDİYİNİ GÖRÜRÜK. TƏƏSSÜFLƏR OLSUN Kİ, BU 
GÜN VƏZİFƏ MƏSƏLƏLƏRİ İLƏ YÜKLƏNMİŞ MÜSƏLMAN TƏŞKİLATLARI BU CÜR HALLARI SADƏCƏ 
GÖRMÜRLƏR. TBİLİSİNİN TARİXİNİ ƏKS ETDİRƏN DAŞ ÜZƏRİNDƏ QƏDİM ƏRƏB DİLİNDƏ YAZILAR 

OLAN UNİKAL TAPINTI BU GÜN EKSKAVATORLAR ALTINDA QALIB.
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Deyirlər hərə öz eşitdiyindən və gördüklə-
rindən danışar. Amma mənim eşitdiklərim-
dən və gördüklərimdən danışıb-söyləməyə 
nə elə həvəsim var, nə də elə vaxtım. O kef 
də o adamda olar ki, bu zəmanədə nə altın-
da alacağı olsun, nə də yeddidə verəcəyi. 
Kefi kök damağı çağ olsun. Dərdi - qəmi də 
olmasın. Rus demişkən hər işi də yağ kimi 
olsun. Mənə də elə bil ki, hey kefsizlik, prob-
lemlərlə qarşılaşmaq, narazı adamları din-
ləmək, haqsızlıqları müşahidə eləmək və 
sairə kimi qəlbi incidən hal və əhvalatlara 
tuş gəlmək qismət olubdur. Ha yana baxı-
ram, ürək dağlayan əhvalatları və gələcək-
də faciə yarada bilən hal-qəzyələri görürəm. 
Nə isə özüm özümdən yazsam, sizin də 
kefinizi pozaram. Ona görə də sizin diqqə-
tinizi min bir dərddən tək birinə yönəltmək 
istəyirəm. Ona görə də istəyirəm ki, oxucum 
yazdığımı yaxşı oxusun və qulaqlarını açıb 
sözlərimi yaxşı dinləsin. Bəlkə, bu yolla mə-
nim sözlərimdən hamı elliklə bir sağlam nə-
ticə çıxaralar. Və yaxşı gələcəyə doğru bir 
dönüş yarada bilələr. 

Bəlkə də, mən gözəl-göyçək sözlər tapıb 
yaza bilmirəm. Amma həm həqiqətən və 
ürəyimdən keçənləri uydurmasız yazıram. 
Allı-güllü söz olmadığına görə çoxunun xo-
şuna gəlməyə bilər.

Bir neçə gün idi ki, mən rayonumuzdakı 
Azərbaycan məktəblərini gəzib - dolaşırdım. 
Axırda yaxın bir məktəbdə də oldum. Mək-
təbin direktoru ilə ayrı, müəllim kollektivi ilə 
ayrı görüşdüm. Direktor ayrı problemlərdən 
danışdı, müəllimlər ayrı. Ancaq daha çox 
diqqətimi çəkən bu məktəbin bir yaşlı müəl-
liməsinin toxunduğu problem oldu. 

Deməli ki, bu müəllimənin oğlu orta məktəbi 
çox pis oxuyaraq birtəhər bitirib. Ailə oğlu-
nu ali məktəbə götürdüb ki, ali məktəb qur-
tarsın. Diplom alsın. Gəlib öz məktəbində 
müəllim olsun. Bu ana, bu valideyin vicdan 
əzabı çəkdiyini də söylədi. Ona görə vicdan 
əzabı çəkir ki, belə savadsız - bacarıqsız 
nə gürcü dili bilir, nə də yaxşı oxuyur. Nə ol-
sun ki, o Tiflisdə oxuyur. Oxusa da o gürcü 
ədəbiyyatı, gürcü tarixi, gürcü mədəniyyəti 
öyrənəcəkdi. Belə bir vəziyyətdə savad alan 
tələbə ali məktəbi bitirdikdən sonra, orta 
məktəbdə müəllim işləyirsə, o öz şagirdlə-
rinə hansı dili, hansı ədəbiyyatı, hansı tarixi 
və hansı mədəniyyəti öyrədəcəkdi? Sualı-
mın cavabı hamıya aydındır ki, oxuyub öy-
rəndiklərini. Deməli bizim gələcəyimiz orta 
məktəbdən gürcüləşəcək. Çox yumşaq, çox 
mülayim yolla assimilyasiya edilmiş bir mil-
lət olacaqdı. Bu bizim inteqrasiya-inteqrasi-
ya deyə sevincə vardığımız yolun sonu ola-
caqdı. Varıb - gəldiyimiz yol bizi axırda bir 
katlavana çıxaracaq ki, sonu faciə olacaq. 
Bunun nəticəsi dilini bilməməzlik, özünü ta-
nımamazlıq və öz kökünə xor baxanlıq ola-
caqdı. Şənlikdə sağlıqlar da gürcüləşəcək. 
Əxlaq -tərbiyə gürcüləşəcək. Yerdən qalxan 
gənclik, hansı millətə mənsub olacaq? Yeni 
nəslə gürcü desən gürcü yaxın qoymaya-
caq, azərbaycanlı desən azərbaycanlı. 

Deyirlər yer üzündə 72 millət var imiş. Son-
ralardan romanlılarla farsların nigahından 
kənar birləşməsindən 73- cü millət, yəni 
ermənilər yarandılar. İndi də problemlərin 
inkişafından, haqsızlıqların tərəqqisindən 
və insan hüquqlarının ayaqlar altına alın-
masından Gürcüstanda 74- cü millət pey-
da olacaq. Bu hal-qəziyə yer üzərində yeni 
səhifə açacaqdı. Bu səhifənin açılmasında 
Azərbaycandakı başbilənlərin, Təhsil Nazir-
liyinin, ta yuxarılara qədər gedib çıxan hər 
bir dövlət qurumunun və alimlərin çox böyük 
payları olacaqdı. Gələcəkdə bu icada görə 
adını çəkdiklərimin hər biri öz düşən payı-
nı mütləq alacaqdılar. Yeni dünyaya göz 
açan bu 74-cü millət öz minnətdarlığını hər 
kəsə edəcəkdi. Zarafat ha deyil yer üzündə 
yeni bir millət yaradasan, öz düşən payını 
da almayasan. Adamı hamı qınayar. Hamı 
öz düşərini alacaq. Amma bircə onu bilirəm 

ki, yeni yaradan bu millətin adı nə olacaq-
dı? Bax əsl problem də elə bundadı. İcad 
etməyə nə var ki, bir şeyi bir şeyə qatışdır-
san nəsə alacaqsan. Sən gərək ona ad da 
qoyasan. 

Romanlıların farslarla nigahdan kənar bir-
ləşməsindən əmələ gələn millətə erməni 
adı qoydular. Çox da yaraşdı bu millətin adı 
özünə. Gürcüstanda ermənilər 3 manata öz 
erməni soyadını gürcüləşdirdi. Oldular gür-
cü. Adlarını qoydular. Şurtuvats. Bu da onla-
ra çox yaraşdı. Bu addan özgə heç bir yerdə 
yoxdu. Bəs indi Gürcüstan azərbaycanlıları 
mədəniyyətlərini, tarixlərini, toponimlərini, 
dillərini, ha belə öz ad və soyadlarını dəyiş-
dirdikdən sonra nə adla çağıracaqlar? Əsl 
problem də elə bundadı. Qorxuram heç ad 
da tapılmaya, adsız qala. Necə ki, bu millət 
başsız qalıbdı. 

Gələcəkdə yeni bir problem yaratmamaq 
üçün, bəlkə, bu 74-cü milləti heç yaratma-
yalar. Bu işlə gərək BMT, Avropa İttifaqı, 
Avropa Şurası, elə Azərbaycanın özü də 
məşğul ola. Bir əncam çəkib bu prosesi da-
yandıralar. 

Ya gərək bu millətin yaranma səbəblərini 
yox eləməklə bu milləti heç yaratmayalar. Ya 
da yaranmaqda olan bu millətin gələcəkdə 
yaranacaq problemlərinin həllinə hazır du-
ralar. Bircə onu deyə bilmərəm ki, bu millətin 
yaranma prosesini durdurmaqmı asan olar, 
yoxsa onların gələcəkdə yaranacaq prob-
lemlərini həll etməkmi? Əşi mən bilməsəm 
də, o qədər alimlər var ki, onlar indi hər şeyi 
ölçüb - biçiblər. Mən də nəyi qoyub nəyi 
axtarıram. Bizim başbilənlərimiz hər şeyin 
yolunu yaxşı bilir. Bircə millətimiz arasında 
qardaş qardaşa dar günündə arxa durmağı 
və batanda ona əl uzatmağı bacarmır. Onda 
da elə o batanın özü günahkardı. Ona görə 
günahkardı ki, batanda o birinə deyir; - «Aya 
ağrın alım əlini mənə ver». 

Bax, elə ona görə də, o batan batır və boğu-
lub ölür. Əgər desə idi ki, qardaş, əlimi al o 
saat kənardan onun əlindən tutub, batmaq-
dan onu qoruyardı. Əlini alıb, çəkib onu su-
dan çıxardardı. Heç kəs də batmaqda bais 
sayılmazdı. Bu elə olsa idi, nə batan olardı, 
nə də ölən. Nə də millətini dəyişən.

Nə isə fikrim mətləbdən yayındı. Bağışlayın. 

İndi bu yeni yaranmaqda olan millət necə 
eləsin ki, nə bu gün, nə də gələcəkdə bat-
masın? Və heç kəs heç kəsi batırmasın, nə 
də heç kəs heç kəsi «tupikə» dirəməsin! 
Hərə öz evində şad -xürrəm yaşasın. Heç 
kəs heç kəsi incitməsin. Axı bu dünyaya bir 
dəfə gəlirik. Bir dəfə də öləcəyik. Olmazmı 
ki, insan kimi yaşayaq, insan kimi də ölək. 
Olmazmı ki, heç batmadan alnıaçıq-üzüağ 
kişi kimi yaşayaq, kişi kimi də ölək. Hamı-
mız bir - birimizə hər işdə kömək edək. Bir 
- birimizə hörmət edək. Hörmətsizi isə el-
dən çıxardaq. Mən sənə hörmət elədimsə, 
sən gərək mənə bööö deməyəsən. Mənə 

DEYİRLƏR YER ÜZÜNDƏ 72 MİLLƏT VAR İMİŞ

İNTEQRASIYA YOLUNDA MƏNƏVİ-ƏXLAQİ DƏYƏRLƏRİMİZİ 
İTİRİRİK
Bu mövzular mənə və ya bizim kollektivə sadəcə maraqlı deyil, bu mövzular barə-
də danışmaq və müzakirə aparmaq istəyirlər. Gənclərimizi necə tərbiyə etməyi-
mizdən Gürcüstandakı azərbaycanlıların özlərini qoruyub saxlaya və arta biləcək-
lərindən, müasir, perspektivli, effektiv, inkişaf edən, amma eyni zamanda asan 
olmayan müasir şəraitdə özünü və kimliyini itirməmiş millət ola biləcəyi asılıdır. 
Tarixi təcrübəmizin göstərdiyi kimi mədəni şüur, mənəvi-əxlaqi dəyərlər, dəyər 
kodları böyük əhəmiyyət kəsb edir və əhəmiyyətinə görə istənilən digər sahədən, 
həmçinin iqtisadi sahədən də qabaqda dayanır. Bu sahə kəskin rəqabət, açıq 
informasiya müharibəsi sahəsidir və Azərbaycan icmasına qarşı yaxşı planlaş-
dırılmış təşviqat hücumları aydın görünür. Bu qarşıdurma mübarizəsinin forma-
larından biridir və Azərbaycan icması hələ də bu mübarizədə hədəfdir. Xalqın 
dünya görünüşünə təsir siyasəti, öz iradəsinə ram etmək, öz dəyərlər sistemini 
və anlamlarını sırımaq – bu, mineral resurslar üçün mübarizə kimi tam reallıqdır. 
Biz dəfələrlə görmüşük və görürük ki, tarixi əxlaqi şüurun təhrif olunması nəticədə 
bütöv dövləti və xalqları necə fəlakətə sürükləyir və əgər “hər kəs özü üçün” şüarı 
bayraq olursa, bir dövlətin və xalqın zifləməsinə, dağılmasına və tədricən yox 
olmasına gətirib çıxarır. 

GÜRCÜSTAN AZƏRBAYCANLILARINA QARŞI ŞƏR-BÖHTAN 
KAMPANİYASI
Bu gün biz yenə də jurnalistika və söz azadlığı mövzularına, ümumilikdə efirdə 
və ya radioda, mətbuat səhifələrində deyilənlərə görə məsuliyyətə toxunacağıq. 

Buna səbəb son zamanlar azad söz adı altında Gürcüstan azərbaycanlılarına 
qarşı fəal şər-böhtan kampaniyası aparan bir sıra məqalələr oldu. Bunu rəqabət 
mübarizəsi kontekstində anlamaq olar, lakin bu mübarizəni elə məhz bu icmadan 
olanlar aparırlar. Öz icmasına qarşı ədəbsiz, qeyri-etik sözlər azad sözün göstəri-
cisi deyil, cəzasız özbaşınalıqdır. Facebook səhifələrində birbaşa təhqiramiz söz-
lər və bəyanatlar – bu, mətbəx və ya məşuq və ya məşuqənin yatağında söhbət 
deyil. Bu ictimai zonadır, faktiki olaraq kütləvi informasiya vasitəsidir. Yüz minlərlə 
azərbaycanlıya qarşı bu cür isteriya və təhqirlərə həddindən artıq dözümlü deyi-
likmi? Biz bu yüz minlər tərəfindən reaksiyanın olmamasını görürük, lakin onlar 
cavabsız qalmamalı və qanun çərçivəsində olmalıdır. 

MİLLİ AZLIQLARIN Aİ-NİN “ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI” 
PROSESİNƏ CƏLB OLUNMASI
2009-cu ildə Avropa İttifaqı (Aİ) “Şərq tərəfdaşlığı” proqramını elan etdi. Bu proq-
ram çərçivəsində Gürcüstanın üzərinə bir sıra öhdəlikıər qoyulub. Həmin öhdəlik-
lər çərçivəsində Gürcüstan ölkə üzrə fəaliyyət planlarının yerinə yetirilməsinə dair 
milli hesabatlar təqdim etməlidir. Gürcüstanın polietnik tərkibini nəzərə alaraq, 
milli azlıqların təmsil olunması məsələsi bu proqramın vacib məsələləri sırasında 
dayanır. Milli azlıqların ictimai-siyasi həyata, həmçinin Gürcüstan dövləti üçün va-
cib istiqamət olan “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına cəlb olunması olduqca vacibdir. 
Lakin Gürcüstanın ictimai-siyasi həyatında milli azlıqların iştirakı məsələsində bir 
sıra məhdudiyyətləri qeyd eymək olar. Məsələn, hazırda Gürcüstanın milli azlıq-
larının etnik tərkibi barədə məlumatın əldə olunması məsələsi ilə bağlı vəziyyət 
olduqca aktualdır. Məlum olduğu kimi, 2014-cü ildə Gürcüstanda əhalinin ümumi 
siyahıya alınması həyata keçirilib. Təxminən üç ildir ki, Gürcüstanın dövlət struk-
turları əhalinin etnik tərkibi barədə məlumatı faiz tərkibində təqdim etmir. Aydındır 
ki, bu məlumat Gürcüstanda seçkilər öncəsi siyasi motivlərə görə nəşr olunmur. 
Bunun əsasında qeyd etmək olar ki, köhnə (2002-ci ilin) statistik məlumatlarına 
istinad etmək milli azlıqlarla bağlı vəziyyəti real əks etdirmir. Buna müvafiq olaraq 
beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin Aİ milli azlıqlarla bağlı vəziyyətin real mənzərəsini 
görə bilmirlər və bu da öz növbəsində milli azlıqların ölkənin siyasi həyatında işti-
rakının real qiymətləndirilməsində öz əksini tapır. 

Bu gün siyasi kontekstdə milli azlıqların hüquqlarının daha böyük əhəmiyyət kəsb 
etməsi üçün həm Avropa İttifaqı, həm də rəsmi Gürcüstan tərəfindən səylərin ar-
tırılmasına böyük ehtiyac var. Həmçinin “Şərq tərəfdaşlığı” çərçivəsində proqram-
ların yerinə yetirilməsinə dair dövlət hesabatlarında milli azlıqların vəziyyətinə aid 
daha vacib məlumatların ətraflı qiymətləndirilməsinə və illik hesabatlar üzrə bu 
məlumatların milli azlıqlara öz dillərində əlçatan olmasına böyük ehtiyac var. Bu, 
ilk növbədə milli azlıqları həm mərkəzdə, həmçinin milli azlıqların sıx yaşadıqları 
regionlarda vətəndaş cəmiyyətində müzakirələrə cəlb etməyə imkan verə bilər.
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söyləyəsən, məni pis adla çağırmayasan. 
Əks halda sən öz evində sağ ol, mən də 
öz evimdə. Yoxsa, sən mənə daş at, mən 
sənə. Bundan nə çıxar? Nə sən mənim 
haqqımı tapdama, nə də mən sənin. Yaşa-
yaq gedək. 

Həə, Azərbaycanın xarici işlərin nazirinin 
bir gözəl sözü var. Söz belədi, indi baxaq 
görək axırı necə olacaq. Yeri gəlmişkən El-
mar Məmmədyarov çox ağıllı adamdı. Elə 
bəlkə bu 74- cü millətin yaranma prosesinə 
o qarışa. Yoxsa odamı istəyir ki, bu millət 
yaransın? Özünün başı da az ağrısın. 

İndi baxaq-görək axırı necə olacaq?

İndi keçək ikinci mətləbə. 

Şəxsən mən 3 nəfər Azərbaycan orta 
məktəbi bitirmiş uşaqları yönləndirdim ki, 
getsinlər Azərbaycanda ali məktəbə qəbul 
olsunlar. Getdilər də, üzü qara kimi geri də 
döndülər də. Sevinə-sevinə getdilər, ağla-
ya-ağlaya gəldilər. Sən demə bu uşaqlar-
dan tələb olunan təhsil haqqı həddindən 
çox olub. Ata-anaları o qədər pul ödəyə bil-
məyəcəklərini bildiriblər. İndi həmən uşaq-
lar Tiflisdə ali məktəbə qəbul olublar. Bura-
da da təhsil haqqı alırlar, ancaq Azərbay-
candakı qədər yox. Azərbaycanda təhsil 
almaq çox bahadı. Tiflisdə onlar da bütün 
tələbələr kimi oxuyurlar. Amma iş orasın-
dadır ki, nə oxuyurlar və necə oxuyurlar. 
Oxuduğu dili bilməyən tələbə nə tələbə 
olacaq? Amma Azərbaycanda oxusa idi, 
öz dili, öz dini və öz donu olacaqdı. Oxu-
duğunu da qana-qana oxuyacaqdı, yazdı-
ğınıda. Tiflisdə oxuyanlar belə oxumaqla 
təkcə özünün və ata-anasını yox, həm də 
öz millətini aldadır. Gürcücə terminləri bil-
məyən tələbə dilini öyrənəcək, terminləri-
mi, yoxsa ona verilən proqramımı? 

Gürcüstanda ali məktəbə qəbul olmaq 
istəyən gürcü 4 fənndən qəbul imtahanı 
verdiyi halda, azərbaycanlı tək bircə fən-
dən qəbul imtahanı veirir. Mən bilmirəm 
belə bir güzəşt elm və təhsilin xeyrinədirmi 
ya zərərinədirmi? 

Belə görünür ki, ən savadsız azərbaycanlı 
da universitetə asan yolla qəbul edilə bilər. 
Diplom da elə diplomdu da... Hər diplom 
alan elə müəllimdi ki, müəllimdi. Pedaqogi-
kanı bu gündə kim bilir ki? Və ya kim oxu-
yur ki? Diplomun olsun vəssalam şüt ta-
mam.

Bir vaxtlar Marneuli rayon mərkəzində də 
universitet açılmışdı. Hamı öz uşağını bu 
universitetə qoydu. Universitet ödənişli idi. 
Uşaqları ata-ana geyindirib geçindirdi. Və 
pul ödəyərək bu universitetin hüquqşünas-
lıq fakultəsinə yerləşdirdilər. Vaxtı gələndə 
əli çatan diplom aldı, çatmayan oxusa da, 
diplomsuz qaldı. Diplomu alan da yazıq 
oldu, almayan da. Çünki, bu diplomlar Gür-
cüstanda tanınmadı və ya diplom sahibinin 
başı boş olduğu üzə çıxdı. Bu səbəbdən 
heç yerə işə qəbul olunmadılar. Bu məzun-
lar universitetdə o qədər savadsızlaşdırıl-
dılar ki, hətta orta məktəbin bilik səviyyə-
sindən aşağı bilikləri oldu. Bax belə. İndi 
onların hamısı da işsiz-gücsüzlər ordusu-
nun fəxri üzvləridirlər. Elə də bu gürcü ali 
məktəb tələbələri. 

Məktəbdən uzaqlaşmayın.

Gürcüstan çox iri addımlarla Şengen zona-
sına qoşulmaq əzmi ilə addımlayır. Bunun 
üçün Gürcüstan öz boynuna bir çox öhdə-
liklər götürməli olur. Bu öhdəlikdən biri də 
hər azsaylı millətin öz ana dilində oxuma-
sını təmin eləmək, azad söz danışmağı 
təmin eləmək, azsaylı xalqı diskriminasiya 
etməmək kimi bir çox öhdəliklərdir. Biz bili-
rik ki, heç kəs heç kəsi təhqir də etməmə-
lidir. Belə bir öhdəliyi də öz boynuna gö-
türən Gürcüstan dövləti və dövlət adamları 
heç bu öhdəliyə məhəl qoymadan öhdəliyi 
pozur. Necə ki, orta məktəb dərsliyində  
«Bizimlə yanaşı Gürcüstanda tatrebilər də 
yaşayır» sözləri yazılıbdır- deyə orta mək-

təb müəlliməsi bu haqda öz narazılığını bil-
dirdi. Və o müəllimə bu sözün Gürcüstan-
da yaşayan Azərbaycan xalqına qarşı ağır 
təhqir olduğunu da söylədi.

İndi bir yandan toponim problemləri, bir 
yandan orta və ali təhsil problemləri, tor-
paqların qeyri-qanuni islahatları Azərbay-
can xalqının misli görünməmiş işsizliyi, qə-
dim qəbirstanlıqların talan edilməsi, qədim 
tikililərimizin restavrasiya edilərək özünün-
kiləşdirilməsi və başqa-başqa problemlə-
rin çox qabarıq şəkildə görünməsi kimin 
nəzərlərindən qaçacaqdı ki...?

Kor nə istər iki göz, biri əyri, biri düz. Biz 
də nə istəyirik? Özümüzü xoşbəxt saya-
raq, öz ölkəsində firəvan yaşamaq. Bu da 
bizim haqqımızdır. Səsvermə zamanı necə 
ki, səs verib seçmək haqqım olduğu kimi 
seçilmək də mənim haqqımdı.

Bu günə kimi mən bir millət kimi ancaq 
və ancaq zəhmət çəkib kimisə səs verib 
seçmişəm. Heç bircə dəfə də olsun mənə 
səs verib məni seçməyiblər. Diskriminasi-
ya-diskriminasiya deyə bağıranlar heç bir-
cə dəfə soruşublarmı ki, ay azərbaycanlı 
nədən sən elə həmişə səs verib seçməyə-
mi yaranıbsan?

Deyirlər bir gün,sovet vaxtı Moskvadan 
Amerikaya boks yarışına heyət gedirmiş. 
Təyyarə havaya qalxmağa 5 dəqiqə qal-
mış məlum olur ki, Vasya hələ gəlməyib. 
Məşqci qaçaraq gedir bir kefliyə rast olur. 
Məşqci alkaşa deyir ki, Amerikada pivə iç-
mək istəyirsənmi? Pulu da məndən. Alkaş 
razılaşır. Gedirlər Amerikaya, boks başla-
yır. Alkaşa əlcək geyindirirlər. Və məşqci 
ona deyir: O neqrlə boks oyna. Sonra mən 
sənə çoxlu pivə verəcəm. Boks başlayır. 
Neqr o ki var alkaş Vasyanı döyür. Vasya 
da durur. 3 - cü raund başlayanda məşqçi 
Vasyaya deyir ki, «bəs sən niyə vurmur-
san?». Vasya çox təəccüblə deyir, «mənə 
də vurmaq olarmı?» «Əlbəttə olar, sən də 
onu vur. Elə səmt düşən kimi Vasya tüpü-
rür əlcəyə və neqrin alnına bir dumbuz vu-
rur. Zərbəyə tab gətirməyən neqr yıxılır və 
huşunu itirir. Hakim saymağa başlayanda 
Vasya ona deyir «Boş yerə sayma. Onun 
gönünü soymaq lazımdı.» 

İndi qardaş mən də Vasya sayağı... Bəlkə 
mənə də bir gün seçilməyə ixtiyar verələr. 
Onda sən baxarsan haqq-hüquq necə qo-
runur. Necə qurd quzuynan otlayır. Zalım 
fağıra qardaş deyir, həm yoldaş.

Bax elə iş də orasındadır ki, mənə nə mə-
sul bir vəzifəyə seçilmək olar, nə də bir 
siyasi partiya yaratmaq olar. Amma di gəl 
gör ki, Gürcüstan tolerant bir respublika 
kimi çıxış eləməyə cəhd edir. Heç bir ölkə-
də olmadığı kimi Gürcüstanda tolerantlıq 
varmış. Bəs buna görə də Gürcüstan bü-
tün ölkələrlə sərhədini açmağa razılaşır. 
Daha demir ki, Gürcüstanda yaşayan söz-
də də saylı adlandırılan Azərbaycan xalqı 
biri bu yazıq, fağır, rəzil, savad görməmiş-
haqq-hüquq qanmayan qorxaq, paxıl,din-
siz-simasız, mənliyi olmayan xalqın başına 
açılır. 

Heç kəs məndən küsüb inciməsin. Qorxaq 
-fağır olmasa idik, özümüzə və uşaqlarımı-
za bir gün ağlayardıq. Din-imanımız olsa 
idi Allaha ibadət edib ondan yardım istəyər-
dik. O da verməsə, özümüz zorla dövlət-
dən haqq və hüquqlarımızın tanınmasını, 
dilimizin və mədəniyyətimizin tanınmasını, 
bir də Borçalının Borçalı kimi tanınmasını 
tələb edərdik. Bu işi də mütləq və mütləq 
yerinə yetirərdik. Amma hamı bizdə mən 
yuxarıda sadalanan sifətlər ki, bu dünya 
azad və xoşbəxt idi... bir -birinə qarşı düş-
mənçiliyi de... Bir-birini didsin didişdirsin. 
Üstəlik də bıçaqla öz qanına qəltan eləsin. 
Çox yazmaq istəmirəm. Yazsam nə qələm 
çatar, nə də kağız. Nə də vaxt çatır ki, bu 
barədə yazasan, ya da oturub ağlayasan. 
Nə dili qurasan ki, kim qarğadı mənim keç-
miş qəhrəman olan Borçalıma və Borçalı-

larıma. Noldu bunlara ki, belə qeyrətsizləş-
dilər, bir belə rəzilləşdilər. Bir belə başına 
döydürmək də olarmı? Yoxsa, cadu-pitimi 
elədilər millətimə? Nə vaxt bu millət başını 
qaldırıb gözünü acaçaq və dünyaya baxa-
caq?

Hər bir xalq özü özünə həyat qurur. Heç 
kəs heç kəsə gətirib yaxşı gün vermir. Nə 
də ağlamayana məmə. Gərək sən ağla-
yasan ki, sənə məmə verələr. Bu iki söz 
mənim cadu-piti olunmuş xalqıma kömək 
etməlidi. Özü də mütləq kömək edəcəyini 
düşünürəm. Mən istənilən cadu-pitini ləğv 
edə bilmişəm bu günə kimi. O üzdən bu 
əməlim də keçərli olar. Və olacaqdı da. 
Çünki mən çox istəyirəm. Millətim bircə gö-
zünü aça, dünyaya baxa. 

Bax onda sən görərsən bütün dərd-azar 
necə yox olur. Onda görərsən qurd qu-
zuynan necə şirin-şirin otlayır. Heç kəs, 
heç kəsi buynuzlamır. Bax onda həyat da 
gözəlləşəcək, günəşdə gözəlləşəcək. Çox-
dan insanların üzündən silinib yox olmuş 
həqiqi gülüş və sevinc necə parıldayır. 
Hələ ki, bunun hamısı mənim fərziyələrim-
di. Bəlkə də bir gün bu fərziyələr doğruya 
çıxar. Onu da, biz ya görək, ya da gör-
məyək. 

Qoy Allahım c.c. xeyirlisindən eləsin. Onu 
da yaddan çıxartmayaq ki, Allah da deyib 
ki, «Səndən hərəkət, məndən bərəkət».

«Könlü balıq istəyən quyruğunu mütləq 
suya qoymalı» məsəli də var. Çox məsəl 
çəkmək olar, nə olsun. Bütün yazdıqlarımı 
oxuyurlar. 3-5 gündən sonra da unudurlar. 
Yazmağımın xeyri nədi? 

Amma yenə deyirəm ki, Allahın özü bizə 
kömək olsun. Oxuyana da yazana da. 
Bəlkə... Bəlkə də...

Mənim bu yazımdan xəbər tutan bir təşki-
lata rəhbərlik edən dostum mənə telefonla 
zəng edib, mənim bu yazını yazmama-
ğımı mənə məsləhət gördüyünü söylədi. 
Mən işin niyəsini soruşanda bir çoxlarının 
bu yazı xoşuna gəlməyəcək dedi. Və hər 
vaxt səni izləyəcəklər. Həmişə də onların 
nəzarətində olacaqsan kimi əlavə sözləri 
də əlavə elədi. Mən də ondan soruşdum 
ki, Azərbaycan məktəbinə göndərilən 
gürcü xalqından olan bütün müəllimlər 
həqiqətən də pedaqoqdurlarmı? Sən bu 
barədə nə deyə bilərsən? O dostum isə 
belə məsələlərə qarışmadığını söylədi. 
Doğrudan da görəsən Azərbaycan mək-
təblərində dərs deyən gürcü müəllimlər 
pedaqoqdurlar? Bütün olub keçənlər, mil-
lətimin başına açılan oyunlar, gələcəkdə 
nə kimi problemlərlə üzləşə biləcəkləri 
məni də digərləri kimi düşündürür. Mənə 
elə gəlir ki, gələcəyimizə baxanda biz bu 
acınacaqlı günümüzə çox-çox şükür oxu-
yacağıq. Necə ki, bu gün sovetlər zama-
nına şükürlər oxuyuruq. Sovetlər vaxtı hər 
yerdə əmin-amanlıq idi. İşsizlik yox idi, 
şən-firəvan həyat sürürdük. Qarbaçovun 
açdığı oyunlara susa -susa bu günə qal-
dıq. KQB-dən qorxduq. İndi də qorxsaq, 
axırımız necə olacaq? Bax susmaq bizi 
haradan hara gətirdi indi haraya aparır. 
Əmin-amansızlıqdan bu günə, bu gündən 
hara aparacaq? Ağzımıza su alıb susma-
lıyıq? Qorxudan susanın gələcəyi olmaz, 
qardaş. Susa-susa rəzil, sonralar ondan 
da rəzil olarsan. Rəzilliyin günahı sus-
maqdır! Onu da deyim ki, susmaq razılıq 
əlamətidir. Başına vurdular susdun, üzünə 
vurdular susdun, ayağını basdılar susdun. 
Deməli sən bunlara razı oldun. Gələn dəfə 
səni vurmağa öyrənmiş adam sənin gözü-
nü çıxardacaq və dişlərini də qarnına tökə-
cək. Əgər sən başdan susmasaydın, na-
razılığını bildirsəydin indi sənin nə gözün 
çıxardı, nə də ki, dişlərin qırılardı. Unutma 
ki, bütün haqq pozuntusunun da günahka-
rı haqqını pozan yox, bir başa sənin özün 
və sənin susqunluğundur. 

Torpaq islahatları zamanı torpağı nahaq 

yollarla payalamaqla, saman altından su 
yeritdilər. İşə götürmə adı ilə yalan verilən 
vəd fırıldaqları ilə, sosial maddi yardımla-
rı varlı adamlara verməklə haqsızlıqlarla 
dolu bir həyat yaşadırıq, susa-susa bu 
günkü təhsil problemləri də başımıza gə-
lir. Hələ bilmirik ki, bundn sonra hansı süni 
problemlərlə qarşı-qarşıya qalacağıq. 

Həmsöhbətim olan o məktəb müəllimə-
si mənə bir sirri də açdı. Onun sözlərinə 
görə orta məktəb dərsliyində Gürcüstan-
da gürcülərlə yanaşı TATREBİLƏR də ya-
şadığı yazının olduğunu bu müəllimə də 
mənə söylədi.

Əgər biz bizi sevən gürcü xalqı ilə qarşılıqlı 
hörmət münasibəti şəraitində yaşayırıqsa, 
bu təhqiredici sözü necə başa düşək? Biz 
azərbaycanlıları gürcü ziyalıları da tatrebi 
deyirsə, onda biz tatrebi yox azərbaycan-
lı olduğumuzu bildirməliyik. Bu günə kimi 
susduq, daha bəsdi. Özümüzə tatrebi 
yox, azərbaycanlı olduğumuzu ya zorla, 
ya da xoşla qəbul etdirməliyik. Avamını 
da, alimini də özümüzə tatrebi yox, azər-
baycanlı dedirtməliyik. Bunun da yollarını 
axtarıb tapmaq lazımdır. 

Mən yaşadığım torpaqda qorxusuz, 
təhqirsiz və qarşılıqlı hörmət şəraitində 
yaşamaq istəyirəm. Gələcəyimizin də 
gürcüləşməsini istəmirəm. Söz azadlığı, 
din azadlığı istəyirəm. Mən istəyirəm ki, 
bir işi tələb eləsəm, məni provokator ad-
landırmasınlar. Necə ki, başıma gəldi və 
xatadan sovuşdum. Ona görə sovuşdum 
ki, 200% mən haqlı idim. 

Yenə tələbim var. Allah gerisini saxlasın.

İndi baxaq görək axırı necə olacaq? 

Lap axırda monitorinqin sonunda öyrənə 
bildim ki, bəs deməzsənmi Azərbaycan 
məktəblərində dərs deyən gürcü millətin-
dən olan müəllimlərin çoxu ali məktəb bir 
yana, orta məktəb bitirmiş adamlardılar. 
Bu da sənə təhsil. 

Bir azərbaycanlı, bir borçalılı kimi mən və 
mənim ətrafım, dostlarım və iş yoldaşla-
rım bizim ümumi problemlərimizi aradan 
qalxması üçün az da olsa, çox da olsa 
çalışırıq. Ancaq elə deyil ki, biri çalışır-
sa, o biri rahatlaşsın və başlasın necə 
deyərlər öz tükünün üstə dolanmağa. Yox 
belə olmamalıdır. Gəmi də belədi, əgər 
gəminin batmaq təhlükəsi yaranıbsa, onu 
batmaqdan qorumaq üçün gəmidə olan 
bütün hamı çalışmalıdır. Kimi ağıllı məs-
ləhət verməli, kimi də öz əlindən gələn işi 
görməlidir. Yoxsa 3-5 adamın öhdəsinə 
buraxmaq lazım deyil, canı çıxsın necə 
istəyir elə düzəltsin. Yaxşı, qoy o öz və-
zifəsini yerinə yetirsin. Demirəm ki, yetir-
məsin. Amma birdən o zavallının, bu işə 
ya ağlı çatmadı, ya da qüvvəsi. Deməli 
onda gəmi batacaq və sən də, onun özü 
də suda həlak olacaqsınız. Boğulub yax-
şı adamsansa, cənnətə, pis adamsan-
sa cəhənnəmə gedəcəksən. Bu cənnət 
məsələsi isə bu halda ağıla batan deyil. 
Çünki sən, gəminin batması üçün yaxşı iş 
görmədin. Bəlkə sən gəmini batmaqdan 
qurtara bilərdin. Onu da eləmədin. Buna 
görə sən pis adamlar sırasına aid olursan 
ki, sənə cənnətdə yer yoxdur. 

Mən də bu vəziyyəti bu günkü Gürcüstan-
da görürəm. Çünki, mən problemlərin 
həlli yolunda əlimdən gəldiyi qədər çalı-
şıram, sənsə, ancaq məni dinləməklə və 
yazdıqlarımı oxumaqla məşğulsan. Yaxşı 
yazıma, yaxşı sözümə yaxşı deyirsən, pis 
sözümü bəyənmirsən. Beləcə gün keçirir-
sən. 

Sənin vəzifən əgər müəllimimsənsə, 
müəllim kimi, çobansansa, çoban kimi ye-
rinə yetir. Mənim səsimə səs ver. Qaldıra 
bilmədiyimi də qaldırmağa kömək elə. 
Sözümü o birinə çatdır. 

Elşad Əliyev
«Qarapapaq» cəmiyyətinin sədri
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Müvəkkil

Государственный департамент 
США опубликовал очередной 
отчет по правам человека. 
Отчет касается положения с 
правами человека в мире в 
2015 году. В нем речь идет и о 
Грузии.
В частности, в документе, 
отмечается, после 
проведенных в Грузии в 2012 
году парламентских выборов 
впервые произошла передача 
власти мирным путем, 
однако в стране еще есть ряд 
проблем. «В течение 2015 года 

с точки зрения положения с 
правами человека самыми 
значительными проблемами 
были: самовольные 
задержания грузинских 
граждан российскими 
или де-факто силами на 
административной границы 
оккупированных территорий; 
значительные огрехи в 
правосудии, в том числе 
давление на суд при отборе 
дел, сомнительные судебные 
назначения, ненадлежащее 
реагирование правительства 

на случаи насилия и 
оскорбления, незавершенные 
расследования, неуместные 
задержания перед началом 
судебного процесса; 
недостаточные попытки 
со стороны правительства 
в плане борьбы с 
дискриминацией женщин, 
этнических, религиозных и 
сексуальных меньшинств, а 
также лиц с ограниченными 
возможностями», - говорится 
в опубликованном Госдепом 
документе.

ГОСДЕП США РАССКАЗАЛ О НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ГРУЗИИ

“TİFLİSDƏ MÜSƏLMANLARIN HAQQI POZULUR” - YEPİSKOP
Adigeni bölgəsində müsəlmanlarla xristianlar ara-
sında baş verənlər vicdansızlıqdır.
Axar.az xəbər verir ki, bunu ictimaiyyətə müraciə-
tində Gürcüstan Yevangelist-baptist kilsəsinin ye-
piskopu Malxaz Sonqulaşvili söyləyib. Onun söz-
lərinə görə, Gürcüstanda müsəlmanların vicdan 
azadlığı tanınmalıdır:
“Son günlər Gürcüstanda xristianlarla müsəlman-
lar arasında konfliktlər tez-tez yaşanır. Bu göstərir 
ki, ölkədəki müxtəlif dini nümayəndələr arasında-
kı münasibətlər hələ də ölkə üçün əsas problem 
olaraq qalır. Bu cür hallar Gürcüstan dövlətinə 
zərər vurur və ölkədəki demokratik prosesləri zə-
dələyir. Xristianlıqdan və ya Məsihin adından isti-
fadə edərək başqasının təqib edilməsi, fiziki təhqir 
olunması xristianlığa əks getmək deməkdir. Allah 

müsəlmanlar və xristianlar üçün birdir. Hökumət 
xüsusilə müsəlman azlığa vicdan azadlığı ver-
məlidir. Siyasi iradənin göstərilməsi dərhal bütün 
problemləri həll edəcək”.
Qeyd edək ki, bir müddət öncə Adıgeni vilayətin-
də müsəlmanlarla xristianlar arasında qarşıdurma 
yaranıb. Qarşıdurmaya əsas səbəb müsəlmanla-
rın ayrıca qəbiristanlıq istəməsi olub. Vilayət rəh-
bərliyi müsəlmanların bu istəyini qanuni hesab 
etsə və onlara ayrıca yer ayırsa da, bu, xristianla-
rın etirazına səbəb olub. Nəticədə müsəlmanlara 
hücum edilib və 3 müsəlman xəsarət alıb.
Adıgeni vilayətində hazırda əhalinin böyük bir his-
səsini gürcülər və ruslar təşkil edir. Vilayətin 3%-i 
müsəlman türklərdən ibarətdir. 1944-cü ilə qədər 
bu vilayətdə əhalinin 98%-i müsəlman olub.

По приглашению международной 
организации «Minority Rights Group In-
ternational (MRG) is an international», 
которая имеет головной офис в Лондоне,и 
зарегистрирована как международная 
организация в Великобритании руководитель 
Правозащитной мониторинговой группы 

национальных меньшинств  Эльбрус Мамедов 
посетил Брюссель. 
В рамках  компании по  адвокативанию  и 

предоставления альтернативной информации 
по вопросам национальных меньшинств, на 
которых Эльбрус Мамедов  затронул вопросы  
азербайджанской общины  в Грузии. 
За два дня в Брюсселе были организованы 6 

встреч. Первая встреча прошла в Европейской  
комиссии. Во встрече принимали участия 
Александре Барон (DG Near по стратегии 

и планированию Европейской комиссии), 
Джари Хаапала, (DG, European Neighbour-
hood Policy and Enlargement Negotiation Dİr 
C), член Центра экспертизы по поддержки 
гражданского общества восточного соседства 
Суинзиана Елена Поиана и програмный 
менеджер София Лемметинен.  

Вторая встреча была организована в EEAS 
(Европейская служба внешних связей). Во 
встрече принимали участия глава дивизиона 
Восточного партнерства  Европейского 
союза Дирк Шуебел,  офицер  по стратегиям 
и инструментам Европейской политики 
соседства Тоби Секстон  и еще 5 членов 
других отделов Европейской Комиссии. 
Весьма плодотворным и важным оказалась   

встреча в посольстве Грузии в Брюсселе 
с послом Грузии в ЕС госпожой Натали 
Сабанадзе.  
На всех встречах  с европейскими 

чиновниками были даны оценки на ряд 
важных  упущений Грузией в отношении 
определенных аспектов политики интеграции 
национальных меньшинств.
Во время всех вышеуказанных встречах были 

затронуты такие вопросы как давление на 
гражданское общество , защита культурного 
и исторического наследия азербайджанской 

общины в Грузии, отсутствие полноценной 
представленности в государственных 
органах, недостаточная имплементация  
международных норм в регионе Квемо-
Картли в местах компактного проживания 
этнических азербайджанцев, усиление  
исламофобии в Грузии. 

Участникам встречи были переданы ряд 
отчетов организации, газетные публикации.
Со своей стороны все европейские  

чиновники заверили, что  на всех встречах с 
грузинскими правительством, с министром 
по вопросам интеграции в НАТО и ЕС  будут 
поднимать все те вопросы, которые коснулись 
организации. В будущем европейским 
чиновникам будут представлены новые и 
дополнительные информации относительно 
Грузии. С этой целью все участники встреч  
обменялись контактными данными.

Руководитель Правозащитной мониторинговой группы 
национальных меньшинств   провел встречи в Брюсселе
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Zəlimxan Yaqub

DAŞ VƏ TARİX 

“Borçalı abidələri” kitabının müəllifi
tarixçi dostum Kərəm Məmmədova
              

Kərəm dostum, kərəm eylə, kərəm qıl,
Bu daşları oxu görüm, sən Allah.
Fikirləri, duyğuları, hissləri,
Kəlmə-kəlmə toxu görüm, sən Allah.  

Dünənimin düyünlənmiş sözüdür,
Nə danışır, nədən deyir bu daşlar.
Bəlkə, elə itən yurda ağlayır,
Haray çəkib Vətən deyir bu daşlar.  

Böyük daşın üstündəki yazıda
Hansı əsr, hansı era danışır.
Kiçik daşın üstündəki nişanda
Hansı fəryad, hansı yara danışır.  

Vuruşanda, qırılanda, qıranda,
Kimlər olub sultanımız, şahımız.
Bəlkə, elə qırılanda içimiz,
Daşa hopub dumanımız, ahımız.  

Bu daş üstə işarələr nə deyir,
Bu dünyadan kim narazı, kim razı.
Viran qalmış viranələr nə deyir,
Hansı dərddən söhbət açır bu yazı.  

Daş dilində, daş ruhunda yaşayan,
Oxudan kim, oxuyan kim, ozan kim.
Tariximi bu daşların dilində
Yazdıran kim, yazılan kim, yazan kim.  

Əl ocağa, nəfəs oda çevrilib,
Yazan kişi necə yazıb bu daşı.
Tarix üçün axşam, sabah bilməyib,
Gündüz yazıb, gecə yazıb bu daşı.  

İşləyənin işinə bax, işə bax,
Bu cilovdu, bu yəhərdi, bu atdı.
Min illəri yorub yola salsa da,
Başdan-başa bu bir canlı həyatdı.  

Nə danışır qaya qoçun dilində,
Nə danışır qoç qayanın dilində.
Hansı sirri, hansı sözü saxlayıb,
Bir oyulan, bir oyanın dilində.  

Tarixi var hər qayanın, hər daşın,
Onlar bilir çöldə nə var, iç nədir.
Bu dünyanın tarixinə nəzər sal,
Tarix yoxsa dünya özü heç nədir.  

Hansı günə işarədi bu daşlar,
Qaya nədi, qayadakı qoç nədir?
At belində, üzəngidə, yəhərdə,
Yurddan yurda, eldən elə köç nədir? 

Həsrətdimi, hicrətdimi, qəmdimi?
Çiynimizə aldığımız yük nədir?
Dərd içində şaxələnən ağacda,
Gövdə nədir, budaq nədir, kök nədir?  

Arxivlərdə işləməkdən yoruldun,
Ürəklərdə axtar, ara tarixi.
Çıxart zülmət qaranlıqlar içindən,
Göstər bizə günü qara tarixi.  

Bostanları zaman-zaman daşlanıb,
Ünvanına bəd əməllər tuşlanıb.
Hansı aydan, hansı gündən başlanıb,
Gözdə nisgil, canda yara tarixi.  

Sərhəddi tap, cığırı tap, izi tap,
Bizi öyrən, bizi axtar, bizi tap.
Həqiqətə ayna tutan sözü tap,
Boğazından çəkmə dara tarixi.  

İz yoxdursa, olmayanı izləmə,
Heç bir kəsdən tərif, tənqid gözləmə.
Doğrunu yaz, olanları gizləmə,
Qurban vermə dövlət-vara tarixi.
İrandadı, Turandadı, Çindədi, 

Tanrıdadı, Allahdadı, dindədi.
Gör nə çətin, gör nə ağır gündədi,
Bütünləşdir para-para tarixi.
Kərəm dostum, kərəm eylə, kərəm qıl, 

Oxu bir-bir daşa dönən tarixi.
Könlümüzdə işıq eylə, nur eylə,
Gözümüzdə yasa dönən tarixi.
Gör nə deyir tarixindən göylərin, 
 
Get danışdır göy üzündə quşları.
Hansı dildə söhbət açır, danışır,
Yer üzünün dilsiz yatan daşları.
Qayaların keçmişini soraqla, 

Qayaları kitab kimi varaqla.
Qayaları daraq ilə daraqla,
Ayılt görək ağılları, huşları.
Daş dövrünü, mis dövrünü keçmisən,
Acı vaxtın pis dövrünü keçmisən,  
 
Duman, çiskin, sis dövrünü keçmisən,
Ayırd elə gədikləri, qaşları.
Tanıt bizə cığırları, izləri,
Tarix bilir kim sındırıb dizləri.  

Nahaq yerə kimlər töküb gözləri,
Nahaq yerə kimlər kəsib başları.
Nələr gəlib Borçalının başına,
Kimlər alıb, kimlər satıb bu yurdu.  
 
Xan olanlar xanlığına qəsd edib,
Hardan alıb, hara qatıb bu yurdu.
Nələr gəlib Başkeçidin başına,
Çubuxlunu, Ağlağanı xatırla.  

Öz qəddini düzəldənmir Əyriqaya,
Qaraxaçda çıxan canı xatırla.
Kim toxunub ürəyinə, qəlbinə,
Nə zamandan bağrı yanıq qalıbdı.  

Qibləsini kim dəyişib yolların,
Sınıq Körpü niyə sınıq qalıbdı.
Kimlər yeyib Yağılıcanın yağını,
Kimlər süzüb qaymağını, balını.  

Sən açmasan, mən açmasam sirrini,
Kim biləcək bu torpağın halını.
Dəvəqıran harda qırıb dəvəni,
Yemliklinin sirlərini aç görək.  
 
Həqiqəti göstər dövrə, zamana,
Yalanlardan, yarğandan qaç görək.
Göstər görüm qələminin gücüylə,
Borçalının ayağını, başını. 

Qoy nəsillər yaxşı bilsin, tanısın,
Bu yerlərin torpağını, daşını.
Ya oğuzun, ya qıpçağın qəbridi,
Bu məzarın daşına bax, daşına.  

Zaman yazıb, yaman yazıb tarixi,
Qayaların qat-qat olmuş qaşına.
Təbiətdi üstündəki yorğanı,
Təbiətdi baş altında balıncı.  

Əyilməyib qayaların xəncəri,
Qırılmayıb qayaların qılıncı.
Boş-boşuna yazılmayıb bu daşlar,
Tarixi var, zamanı var, əsri var.  
 
Başkeçidin qayalıqlar içində,
Neçə-neçə qalası var, qəsri var.
Neçə-neçə əlvan xalı toxuyub,
Kirkidləri, həvələri bu yurdun. 
 
Dünənimi bu günümə çatdırıb,
Ağ qoçları, dəvələri bu yurdun.
Alim dostum, dərinə get, dərinə,
Yazılmamış varaqdadı Borçalı.  

Kimilərə yaxınlardan yaxındı,
Kimilərə uzaqdadı Borçalı.
Həmi ruhdu, həmi sağlam bədəndi,
Həm beşikdi, həm də mənə kəfəndi.  
 
Ürəyimin içindəki Vətəndi,
Kim deyir ki, qıraqdadı Borçalı.
Həradadır, Sinadadır, Turdadır,
Ən müqəddəs ziyarətim burdadı.  
 
Gözümdəki işıqdadı, nurdadı,
Əlimdəki çıraqdadı Borçalı.
Yer üstündə şəhid olan oğulda,
Oxşamada, bayatıda, nağılda.  

Ün eşidən düşüncədə, ağılda,
Səs eşidən qulaqdadı Borçalı.
Duyanlara bir ağrıdı, əzabdı,
Yazanlara rəngi solmaz kitabdı. 
 
Suallara ən ağrılı cavabdı,
Soyuqdadı, sazaqdadı Borçalı.
Gah ağlayar, gah dincələr, kiriyər,
Naləsindən qarlı dağlar əriyər.  
 
Ayaq açar, iməkləyər, yeriyər,
Körpə kimi qundaqdadı Borçalı.
Təzələr də “köhnə”lərə vurular,
Uçan evlər təzələnər, qurular.  
 
Qanlı sular göz yaşıtək durular,
Sulara bax bulaqdadı Borçalı.
Gedən qışdı, açan güldü, gələn yaz,
Həmi səsdi, həm nəfəsdi, həm avaz.  
 
Susan deyil sinəsində telli saz,
Nəğmə deyən dodaqdı Borçalı.

Sentyabr 2013

Kərəm Məmmədov
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KAŞ O GÜNLƏR OLAYDI
Dostum, sirdaşım idi,
Aran, yaylaq yolları.
Qaynar həyatım idi,
Qaynar bulaq yolları.  

Uşaqlığım od-alov,
Gəncliyim dəli çaydı,
Kaş o günlər olaydı!  
 
Qara qaya köhlənim,
Buludlar atım idi.  

Dağlar, dərələr ruhum,
Sular həyatım idi.
Gecələr həmsöhbətim,
Sönməz ulduzdu, Aydı,
Kaş o günlər olaydı!  
 
Mənlə havalanardı
Havalanıb uçan quş.
Məndən söhbət açardı,
Qanadını açan quş.
Bülbüllərin nəğməsi
Səsimi, nəfəsimi,
Doğma ellərə yaydı,
Kaş o günlər olaydı!  
 
O zaman saçlarıma
Hələ dən düşməmişdi,
Sevgi candan, ürəkdən
Belə gen düşməmişdi.
Sevincim üfüqlərə,
Eşqim Günəşə taydı,
Kaş o günlər olaydı!  
 
Mənim gözləmədiyim
Ağrı gəldi, ah gəldi.
Qaşında qanlı qılınc,
Əlində silah gəldi.
Mən nə saymaq istədim,
Gör bir fələk nə saydı,
Kaş o günlər olaydı!  

O günlər harda qaldı,
O günlərdə nə vardı.
Doymadığım təbiət,
Dağ vardı, binə vardı.
Tez-tez dolub boşalan,
Dolu bir sinə vardı.
Yeraltı sərvət kimi
Zəngin xəzinə vardı.
İndi payızdı, dostum,
Nə bahardı, nə yaydı,
Kaş o günlər olaydı!  

Zaman üzə güləndə,
Canımıza can gəlir.
Ömrə, günə, həyata
Şərəf gəlir, şan gəlir.
Ömür başa yetdikdə,
Könlümüzdən ah alır,
Gözümüzdən qan gəlir.
Son saat yaxınlaşır,
Qorxulu bir an gəlir.
O günlər də, bu gün də,
Haqqın verdiyi paydı.
Bu gün gözəl olsa da,
Kaş o günlər olaydı!
Kaş o günlər olaydı!  

MƏNƏM, MƏN
Dağlar, daşlar, qayalar
qalır öz duruşunda,
Dərələrdən sel kimi
axıb keçən mənəm, mən.  
 
Yer durur öz yerində,
göy durur öz göyündə,
Dolu bir şimşək kimi
çaxıb keçən mənəm, mən. 
 
Mübarizə apardım
hər saatın yolunda,
Əslin, soyun, tarixin,
kökün, zatın yolunda.  
 
Yandım, öldüm, dirildim
bu həyatın yolunda,
Qəlbimi atəşlərə
yaxıb keçən mənəm, mən. 

 
Hayanda olur olsun,
insan oğlu qonaqdı,
Qonaq olmaq insana
imtahandı, sınaqdı.  

Dünya bizdən ötəri
bəzəkli bir otaqdı,
Onun pəncərəsindən
baxıb keçən mənəm, mən. 

NƏ GÖZƏLDİR
Əl nə gözəldir, Allah,
tikir, ucaldır, qurur,
Təzələri yaradır,
köhnələri uçurur.  

Üz nə gözəldir, Allah,
onda Tanrı nuru var,
Cizgilərdə taleyin
işığı, uğuru var.  

Göz nə gözəldir, Allah,
seçir yaxşı, pisləri,
Seçir xeyirxahları,
ayırır naqisləri. 

Baş nə gözəldir, Allah,
ağıldan bir tacı var,
Bütün yaranışların
ona ehtiyacı var.  

Ruh nə gözəldir, Allah,
dost olur mələklərə,
Odur qol-qanad verən
yellərə, küləklərə.  

Qəlb nə gözəldir, Allah,
nuru paylayır cana,
Bütün gözəllikləri
Allah verir insana! 

AĞLADIM
Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlıya
Elə bil yas düşüb könül evimdə, 

Qara bayrağımı taxtım, ağladım.
Baxdım Yırğançaydan Cücəkəndinə,
Sellər-sular kimi axdım, ağladım.
Sarı yarpaq kimi düşdüm budaqdan,
Yaxın yurdumuza baxdım uzaqdan.  
 
Bir əsər qalmayıb Soyuqbulaqdan,
Özüm öz halıma baxdım, ağladım.
Gördüm pis dövranı, gördüm pis günü,
Oldum bu dünyanın bədbəxt, miskini. 
 
Yerin dumanıyam, göyün çiskini,
Dəli şimşək kimi çaxdım, ağladım.
Göylər qarğışını başıma səpər,
Elə bil yox olub qətiyyət, təpər.
Ortada məftil var, arada çəpər,
Bəd oldu zamanım, vaxtım, ağladım. 

YIRĞANÇAY
Yırğançay Başkeçidin
baş keçidi, bəndidi,
Daş hasarı, barısı,
daş yurdu, daş kəndidi.  

Hansı yana baxırsan
dağdı, düzdü, dərədi,
Allahın yaratdığı
ilahi mənzərədi.  

Qayaları kitab tək
varaq-varaq oxunur,
Əllərini açırsan
ulduzlara toxunur.  
 
Yırğançay Başkeçidin
baş tərəfdən möhrüdü,
Təbiətin ovsunu,
gözəlliyin sehridi.  

Yeri yelli, küləkli,
Yurdu çənli, çisəkli,
Yolu daşlı, kəsəkli.
Əsən yelə qarşı da, 

 
Coşan selə qarşı da
Cəsarətli, ürəkli.
Yırğançay, yurdum mənim,
Yağıların önündə 
basılmaz ordum mənim.  
 
Saxla cəsarətini!
Qoru ləyaqətini!
Bizə ərməğan eylə
böyük məharətini!  

MƏNƏM
Dünyaya ən böyük şərəfdir insan,
Yerdə də, göydə də o şərəf mənəm.
Dəniz çağlayanda, dalğa coşanda,
Dənizin dibində dürr, sədəf mənəm!   
 
Dağın zirvəsində mənəm qardan ağ,
Düzün sinəsində mənəm yaşıl tağ.
Duyan könüllərdə gülən bağça-bağ,
Dil açan, gül açan tərəf mənəm!  

İnsanam, bəllidi ünvanım, adım,
Həyattək şirindi ləzzətim, dadım.
Halal mayasına haram qatmayan,
Bütün xələflərə mərd xələf mənəm!

SƏSİM
Mən Dədə Qorquddan gələnəm bala,
Nə ölən, nə də ki, itəndi səsim.
Dağların döşündə qaynar bulaqdı,
Meşədə ağactək bitəndi səsim.  
 
İşıqdı, Günəşdi, ocaqdı, qordu,
Sevgidi, istəkdi, qüvvətdi, zordu.
Dağın zirvəsində qartalı yordu,
Bağda bülbül kimi ötəndi səsim.  
 
Su kimi can verdi ota, yarpağa,
Vətən deyiləndə döndü bayrağa.
Haqqın dərgahından endi torpağa,
Allahın özünə yetəndi səsim.  
 
Tərtəmiz havadı, dumduru sudu,
Göyü təmizlədi, torpağı yudu.
Mənim də olanım, qismətim budu,
Vətəndi, Vətəndi, Vətəndi səsim. 

GEDİRƏM
Doğranmışa xəncər-bıçaq nə lazım,
Öz içimi özüm oyub gedirəm.
Dərd əlindən yumaq olmuş anamı,
Kənd evində xəstə qoyub gedirəm.  
 
Ayrılıram kölgəlikdən, sərindən,
Köks ötürüb, ah çəkirəm dərindən.
Elə bil ki, şəhər qaçır yerindən,
Dərddən pıxıb, qəmdən doyub gedirəm.  
 
Gözdən qaçıb, ilim-ilim itərəm,
Səhralarda tikan olub bitərəm.
Dərd çəkməkdə Nəsimidən betərəm,
Öz dərdimi özüm soyub gedirəm.  
 
Meydanlarda meydan açar lotular,
Torpaq yanar, daş inildər, ot ular.
Talan yurdda bayquş ötər, it ular,
Öz bəxtimə özüm söyüb gedirəm.  
 
Duyan ürək peşman qalır, pərt qalır,
Canımda bir ağrı qalır, dərd qalır.
Ata qalır, ana qalır, yurd qalır,
Qəlb uçurub, xətrə dəyib gedirəm.

 

PEŞMANÇILIQ
Elə bil ki, o ev bizim deyilmiş,
İldə bir yol evimizə getmədik.
Ah çəkənin şərik olub dərdinə,
Hay deyənin harayına yetmədik.  
 
Həsrət qaldı üzəngiyə, yəhərə,
Qaçan qaçdı, asfalt üstə şəhərə.
Canı verdik dərdə, qəmə, qəhərə,
Bülbül olub bağçamızda ötmədik.  

 
Quruduqca bir quruca ad olduq,
Yaxınlara, doğmalara yad olduq.
Çeynəndikcə ağızlarda ot olduq,
Ağac olub bağımızda bitmədik.  

NƏ ŞÜKÜR DEYİM
“Şükür de, şükür de” deyirlər mənə,
Çatılan qaşıma nə şükür deyim.
Yorğun ürəyimə, solğun gözümə,
Ağrıyan başıma nə şükür deyim. 
 
Ağrı başlama var, ağrı kəsmə var,
Canda son mənzilə bir tələsmə var.
Başda titrəmə var, əldə əsmə var,
Ağrılı yaşıma nə şükür deyim. 
 
Könül gah sevincdə, gah da qəmdədir,
Gah kefli, gah kefsiz bir aləmdədir.
Aş bişib hazırdı, plov dəmdədir,
İştahsız aşıma nə şükür deyim. 
 
Bulluddu ağlayan, dumandı çökən,
Vaxtsız ağrılardı qəddimi sökən.
Üzümü yandıran, gözümü tökən,
Acı göz yaşıma nə şükür deyim. 
 
Buluddan nəm yağır, göydən yaş yağır,
Yağanlar gah yeyin, gah yavaş yağır.
Göydən dolu yağır, göydən daş yağır,
Başımın daşına nə şükür deyim. 

MƏNƏ YAXŞI YOL ARZULA
Enişlər var, yoxuşlar var.
Tufanlar var, yağışlar var,
Qar-boranlı baxışlar var,
Qoyma canda ümid sola, 
 
Mənə yaxşı yol arzula.
İçilməli bulaqlar var,
Dərilməli budaqlar var.
Yaxınlar var, uzaqlar var, 

Nəzər yetir sağa-sola,
Mənə yaxşı yol arzula.
Körpülər var keçmək gərək,
Üfüqlər var uçmaq gərək.  

Qəzalar var qaçmaq gərək,
Qəmli gözlər dola-dola,
Mənə yaxşı yol arzula.
Zirvələrin mehinə dön, 

Çəmənlərin şehinə dön.
Arzuların şahına dön,
Dön qanada, çevril qola,
Mənə yaxşı yol arzula.  

Ucsuz-bucaqsız çöllər var,
Ayaq dəyməmiş yollar var.
Qarşımızda min illər var,
Mən çıxıram uzaq yola,
Mənə yaxşı yol arzula.
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05.04.2016 tarixində Tbilisidə yerləşən “Tiflis 
Palace” mehmanxanasının konfrans zalında 
“Qafqaz evi” mərkəzinin təşkilatçılığı ilə

“Gürcüstanda İslam - dövlət siyasəti və bölgələrin 
baxışı” adı altında konfrans təşkil olundu. Kon-
fransda ölkənin tanınmış şərqşünasları, filosof 
və elm adamları, bölgələrdən din xadimləri, Av-
ropa hüquq müdafiə təşkilatları, yazıçı və media 
nümayəndələri iştirak etdi.

7 saat sürən konfransda Gürcüstan Müsəlmanları 
İdarəsinin şeyx və müftisi, şərqşünaslar, elm 
adamları və Dini Məsələlər üzrə Dövlət Agentliy-
inin sədri çıxış edərək İslam dininin sülh və 
barış dini olduğundan, İslamın terrorun əleyhinə 
olmasından, radikal ekstremist qruplaşmaların 
yaranma səbəblərindən, Qafqazda İslamın tarix 
və inkişafından və s. mövzularda çıxışlar edildi. 
Gürcüstanda İslam dininin vəziyyəti, müsəlman 
icmasının problemləri və nəaliyyətləri haqda açıq 
fikir mübadiləsi aparıldı.

Konfransda Gürcüstan müsəlmanları 
İdarəsinin şeyxi Hacı Ramin İgidov ilk 
öncə təmsil etdiyi dini İdarənin strateji 
planını və fəaliyyət proqramını açıqladı, 
sonra isə dövlətə təkliflərlə çıxış etdi.
Çıxışın tam mətni:

Bağışlıayan və mehriban Allahın adı 
ilə

Əziz və hörmətli konfrans iştirakçıları, 
ilk növbədə sizi salamlayır, olduqca müh-
üm mövzu ətrafında konfrans təşkil edən 
“Qafqaz evi” mərkəzinə təşəkkür edir, 
bizi dəvət edib söz verdiyinizə görə dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm.

Cəmiyyətdə dövlət-din münasibətlərinin 
sivil normalarla tənzimlənməsi və vicdan 
azadlığı prinsipinin, eləcə də dinlərarası və 
mədəniyyətlərarası dialoqun, davamlı dözümlül-
ük mühitinin təmin edilməsi, multkulturalizmin, 
etnik-mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanılması, 
çoxkonfessiyalı cəmiyyətlərdə ictimai-siyasi 
sabitliyin və vətəndaş həmrəyliyinin inkişafı üçün 
vacib amillərdəndir.

Bu amilləri nəzərə almadan sabit, tolerant dünyəvi 
dövlətin formalaşmasında uğurlu nəticələrə nail 
olmaq qeyri mümkündür.

Biz Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi olaraq 
çoxkonfessiyalı ölkəmizdə tolerantlığın, dini 
dözümlülük hissinin inkişafı, müsəlman cəmiyyəti 
içərisində sağlam ənənəvi İslamın güclənməsi və 
siyasi təsirlərə düşməməsi və bir sözlə ölkədə dini 
sabitliyin qorunub saxlanması yönündə müəyyən 
proqramlar həyata keçirib və keçirməkdəyik.

Bu İdarə məqsədlərinə nail olmaq üçün Gür-
cüstan Hökümətinin qanunvericilik çərçivəsində 

öz nizamnaməsini əsas tutub şəffaflığını 
qoruyaraq,obyektiv şəkildə fəaliyyət göstərir və 
aşağıdakı strateji planının icrasını həyata keçirir:

1. Müsəlman İctimaiyyətin öz ölkələrində azad 
və rahat şəkildə dini ainlərini icra etmələri üçün 
məscid və dini ibadət yerlərinin, tarixi mirasların 
abadlaşması, təmiri, qeydiyyatı və ehtiyac 
olan yerlərdə tikilişinə çalışır;

2. Ölkənin müsəlman ictimaiyyəti yaşayan 
bölgələrdə təyin etdiyi din xadimləri vasitəsi 
ilə sağlam dini təbliğ edib, yaşadıb qeyri 
ənənəvi, yanlış və radikal ideologiyaların 
qarşısını almaq və onlarla mübarizə apar-
maq yönündə səy göstərir;

3. Müsəlman cəmiyyətin dini əqidə 
və ehkamlarını ilə düzgün şəkildə 
öyrənmələri üçün bölgələrdə ənənəvi dinin 
maarifləndirməsi sahəsində müxtəlif pro-
qramlar həyata keçirir;

4. Din xadimləri və ilahiyyatçılar 
üçün istiqamətləndirici təlim kurslarının 
keçirilməsi. Din xadimlərinin attestasiyası, 
onların arasında maarifləndirmə işinin keyfiyyət 
baxımından gücləndirilməsi və bu prosesə 
sağlam din xadimlərinin, ilahiyyatçılar və digər 
mütəxəssislərin cəlb olunmasına çalışır;

5. Müsəlman cəmiyyəti və dindarlar arasında 
vətənpərvərlik ruhunun inkişafına, vətəndaş 
cəmiyyətinə inteqrasiyasına və ölkədə dini müh-
itin müsbət tendensiyalara dayanan harmon-
ik inkişafına, dözümlülük və tarixi tolerantlıq 
münasibətlərinin qorunması sahəsində layihələr 
həyata keçirmək, bu münasibətlərə təhdid yaradan 
bütün mənfi təzahürlərin qarşısını almağa çalışır;

6. Müsəmlan məzhəbləri arasında dostluq, 
bərabərlik və həmrəylik hisslərinin gücləndirməklə 
dini zəmində qarşıdurma və ayrı-şeçkilik hallarının 
qarşısının almaq.

7. Müəyyən xeyriyyə proqramları həyata 
keçirmək, toplanan ianə və yardımlarla 
kimsəsizlərə, yoxsul və əlillərə yetirir;

8. Dini ənənələri, ain və mərasimləri yaşatmaq 
sahəsində müəyyən mərasim, konfrans, seminar 
və s. tədbirlər həyata keçirir.

9. İnanclıların müxtəlif müqəddəs məkanlarda 
ziyarətlərini və ibadətlərini həyata keçirmələri 
üçün lazimi şərait yaradır.

Ümidvaram ki, bundan sonra da Gürcüstan 
Müsəlmanları İdarəsinin bu istiqamətlərdə həyata 
keçirəcəyi strateji fəaliyyət planı öz effektiv 
nəticələrini verəcək və ölkədəki dini durumun 
sabitliyinə xidmət göstərəcəkdir.

Müsəlman icması düşünür ki, dünyəvi dövlət olan 
ölkəmiz din sahəsində vahid dövlət siyasətinin 
həyata keçirilməsi, tolerantlığın daha da inkişafı, 
dini sabitliyin qorunması və çoxkonfessiyalı 

cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitliyin və vətəndaş 
həmrəyliyinin gücləndiilməsi üçün bunlara əməl 
etməlidir:

1. Vətəndaşların vicdan azadlığı barədə kon-
stitusion hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün 
və müxtəlif dövlət müəssisələrində inanclıların 

dinlərini yaşamalarına münasib şəraitin 
yaradılması;

2. Dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi və 
inkişafının təmin edilməsi və bərabər dini etiqad 
azadlığının təmin olunması üçün ölkədə dini qa-
nunun qəbulu;

3. Müxtəlif dini etiqadların dini qurumları 
və mənsubları arasında qarşılıqlı anlaşmanın, 
bir-birinə dözüm və hörmətli münasibətin 
möhkəmlənməsi sahəsində hətta məktəblərdən 
başlayaraq təlim layihələr həyata keçirilməsi;

4. İdeoloji baxımdan ən həssas və incə mahiyyətə 
sahib olan dindən siyasi, qrup, şəxsi maraqlar 
naminə istifadə edən, yaxud din pərdəsi altında 

müxtəlif pozucu fəaliyyətlərə 
yönələn və bir sözlə vətəndaşlar 
arasında qarşudurma yarat-
maq istəyənlərə nəzarətin 
gücləndirməsi;

5. Radikal dini qrupların, eks-
tremist ideologiya tərəfdarlarının, 
radikal qrupların dini qurumlara və 
ibadət evlərinə mümkün təsirinin, 
eləcə də onların təbliğatının və dini 
ekstrmizmə səsləyən ədəbiyyat 
və materiallarının yayılmasına 
nəzarəti və qarşısının alınması 

istiqamətində tədbirlərin kəmiyyət və keyfiyyət 
baxımından gücləndirilməsi;

6. Ölkədə sağlam yerli dini kadrların və 
mütəxəssislərin yetişməsi üçün ali dini təhsil 
ocaqının yaradılması sahəsində Gürcüstan 
Müsəlmanları İdarəsinə dəstək verməsi;

7. Ölkəmizin müxtəlif müsəlmanların sıx 
yaşadığı bölgələrdə yerli müsəlman vətəndaşların 
ənənəvi dini ibadət və ainlərini yerinə yetirmələri 
üçün münasib məscid və dini ibadət məkanlarının 
inşasına qanuni iznin verilməsi.

Sözümün sonunda fürsətdən istifadə edib 
dini məsələlərin həllində və ölkənin din-dövlət 
münasibətlərinin inkişafında və konfessiyaların 
hüquqlarının təmini sahəsində bizimlə əməkdaşlıq 
edən Dini Məsələlər üzrə Dövlət Agentliyinə 
yüksək əzmkar fəaliyyətlərinə görə təşəkkür 
edir, sədrinə və kollektivinə işlərində uğurlar 
arzulayıram.

Diqqətinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm, 
Yaradan dövlətimizin və xalqımızın yar və 
yardımçısı olsun. Amin!

TBİLİSİDƏ “GÜRCÜSTANDA İSLAM”
MÖVZUSUNDA KONFRANS KEÇİRİLDİ
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III hissə

SÖYLƏYİCİ  YADDAŞINDAN  
BOYLANAN  KEÇƏPAPAQLAR

Ə.Çingizoğlu «Soy» elmi-kütləvi jurnalının 
XVIII-XX əsrlərdə Qarabağın bir güşəsi olan 
Dəmirçihəsənli mahalındakı Muğanlı cama-
atı arasında baş verən hadisələrdən bəhs 
edən xüsusi buraxılışında göstərir ki, Dəmir-
çihəsənli elinin əksər oymaqları Qarabağa 
XVIII yüzilin ikinci yarısında Gürcüstan ağ-
zından gəlib1. Müəllifə görə, Azərbaycandakı 
bütün Muğanlı kəndlərinin adı muğanlı tayfa-
sı ilə bağlıdır2. Muğanlı yaşayış məntəqələri 
əsasən Muğan düzündə yaşayan türk Azər-
baycan tayfası olan muğanlıların adı ilə bağlı 
yaranmışdır. Araşdırmalardan da bəllidir ki, 
bu camaat çox qədim tarixə malikdir. Mu-
ğanlı tayfa adı kimi XVI yüzildən məlumdur3. 
Ağdam, Ağstafa, Ağcabədi, Bərdə, Qubadlı, 
Zaqatala, Zəngilan, Kürdəmir, Xocavənd, Şa-
maxı, Şərur rayonlarında da Muğanlı kənd-
ləri var. Şərur rayonunda Muğancıq Mehrab 
və Muğancıq Müslüm adlı kəndlər də qərar 
tutur. Vaxtilə Qərbi Azərbaycanda (indiki Er-
mənistan adlanan respublikada – S.R.) Karbi, 
Xınzirək, Ərmus və Dərələyəz nahiyələrində 
Muğanlı, Eçmiədzin rayonunda Muğan, Zən-
gəzur qəzasında Muğancıq adlı kəndlər də 
mövcud olmuşdur. Məlumdur ki, mənbələrdə 
393-cü ildən Muğan düzünün adı çəkilmişdir. 
Bir sıra qaynaqlarda XI-XIII yüzillərdə Muğan 
adlı şəhərin də olması göstərilmişdir. Ümu-
miyyətlə, orta çağda tarixi hadisələrlə əlaqə-
dar muğanlılar müxtəlif ərazilərə səpələnmiş-
lər. XIII-XIX yüzillərdə Muğanlı adlı böyük bir 
oymaq Qazax-Borçalı bölgəsində də yaşa-
mışdır. Gürcüstandakı Yor-Muğanlı (Saqa-
reco rayonu), Taş-Muğanlı, Kirəc-Muğanlı 
(Marneuli rayonu), Muğanlı (Qardabani və 
Bolnisi rayonları) kəndləri (o cümlədən bun-
lardan biri olan Qannı Muğanlı, yəni Sərtcala 
Muğanlı kəndi – S.R.), Tiflis əyalətindəki Ağ-
caqala və Dəmirçihəsənli nahiyələrində ya-
şayan muğanlı camaatı, Borçalı bölgəsindəki 
Muğanlı qışlağı, Muğanlı düzü toponimləri də 
muğanlı tayfasının adı ilə bağlıdır.

1  Soy. Elmi-kütləvi dərgi. Xüsusi buraxılış: 
MUĞANLILAR. Bakı, 2008, s. 6

2  «Soy» dərgisi. Göstərilən nəşri, s. 11
3  «Soy» dərgisi. Göstərilən nəşri, s. 10

  Əksər müəlliflər tərəfindən eradan əvvəl ya-
şamış atəşpərəst Muğ tayfaları ilə əlaqələn-
dirilən Muğan və ondan düzələn Muğanlı 
adları, əslində, təkcə tarixi Azərbaycanda 
deyil, bütövlükdə qədim Asiyada yayılmışdır. 
Bu mənada Muğanlı adı qədim Azərbaycanın 
siyasi, inzibati, iqtisadi, mədəni tarixi ilə sıx 
bağlıdır. Tarixi Azərbacan ərazisində bu qə-
dər geniş yayılmış Muğanlı adları vahid to-
ponimik sistemi təşkil edir. Şübhəsiz ki, hər 
bir toponimik sistem daxilində olan eyni adlar 
fərqləndirici nominativ işarə ilə biri-birindən 
seçilməlidir. Bu mənada Qannı Muğanlı adın-
dakı «Qannı» sözü hansı mənada olub-ol-
mamasından asılı olmayaraq, ilk növbədə bu 
Muğanlı kəndini eyniadlı başqa kəndlərdən 
fərqləndirən epitet-işarədir. Bu halda «Qanlı 
Muğanlı» sözü «Qan Abqaza//Qanlı Abxaz» 
adında olduğu kimi, «Xanlı(q) Muğanlı» mə-
nasında işlənib, mərkəzi siyasi hakimiyyətlə 
bağlılığın yaxınlıq dərəcəsini bildirən məna 
daşıyır.

Lakin məntiqəuyğun görünən başqa bir vari-
ant da var. Bu işdə yenə ulu abidəmiz «Kita-
bi-Dədə Qorqud» eposuna üz tutmalı oluruq. 
Eposda Qanlı Qoca oğlu obrazı var. Süley-
man Əliyarov bu ad barəsində yazır: «Perso-
najın adı kitabın bütün çaplarında səhv ola-
raq «Qanlı Qoca» kimi oxunmuşdur. «Kanlı» 
xalqımızın yaranmasında iştirak etmiş qədim 
soyköklərdən biri olan kəngərlərin qədim adı-
dır»4. F.Xalıqov yazır ki, «Qanlı» etnonimi 
Azərbaycan toponimləri sistemindəki Kəngər, 
Gəngərli oykonimlərində fonetik deformasi-
yalara uğramış şəkildə mühafizə olunmaqda-
dır. Bu cür toponimik vahidlər Qazax, Gəncə, 
Qarabağ, Naxçıvan və s. bölgələrdə onlarla-
dır5

Bu izahlara əsaslansaq, «Qanlı Muğanlı» 
etnotoponim olub, kənddə yaşayan muğanlı-
ların qədim Kanlı//Kanqlı//Kəngərli tayfası ilə 
bağlı olması haqqında məlumatı özündə da-
şıyır. Kanqlı//Kəngərli etnoniminin də qədim 
oğuz tarixi ilə bağlı olması məlumdur. 

4  Kitabi-Dədə Qorqud. Tərtib, transkripsiya, 
sadələşdirilmiş variant Fərhad Zeynalov və Samət 
Əlizadənindir. Tarixi-coğrafi qeydlərin müəllifi Süley-
man Əliyarov. Bakı, «Yazıçı», 1988, s. 261 

5  Xalıqov F. Folklor onomastikası. Bakı, 
1998, s. 20

Göründüyü kimi, Muğanlı, əslində, Avrasiya 
regionunun ən qədim adlarından olub, Azər-
bayan-türk tarixinin ən dərin qatları ilə bağ-
lıdır. Bunu kənddə mövcud olan soyköklərin 
– nəsillərin paleolinqvistik xüsusiyyətlər daşı-
yan adları da təsdiq edir. Muğanlılardan bəhs 
edən kitabda bu nəsil-tayfalardan 84-nün adı 
çəkilir6.

Kəndə daxil oluruq. 

Etibar Kamıl oğlu bir qapıda avtomobi-
li əyləyir. Bizi Asif Rəhim oğlu və Qasım 
Səfər oğlu, Telman Kərim oğlu adlı gənc-
lər qarşılayırlar. Səfərimizin davam etdiyi 
günlərdə bizə hər cür mehribanlıq, diqqət və 
qayğı göstərən bu gənclər cavan olmalarına 
baxmayaraq, imanlı və müdrik insanlardır. 
Kənddə belə ağıllı, təmkinli gənclərin olması 
bizi sevindirir. Gənclər bizi ilk olaraq Dilqəm 
müəllimin evinə gətirirlər. Burada kənd yerlə-
rinə məxsus böyük səmimiyyət və mehriban-
lıqla qarşılanırıq.

İlk informator Dilqəm Yaradanqulu oğlu 
Tanrıquluyev –  1957-ci ildə Muğanlıda 
anadan olub, 1979-cu ildə A.S.Puşkin adına 
Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filologiya 
fakültəsini bitirəndən bu günə kimi Muğanlı 
kənd orta məktəbində müəllim işləyir.  Ha-
zırda həm Azərbaycan, həm də gürcü dili və 
ədəbiyyatlarını tədris edir. Şairdir. Gürcüstan 
və Azərbaycan ədəbi orqanlarında şeirləri, o 
cümlədən iki şeir kitabı və Muğanlı haqqında 
tarixi-etnoqrafik kitabı çap olunmuşdur7.

Dilqəm müəllim bizə kənddə il ərzində icra 
olunan Qurban bayramı, Orucluq mərasi-
mi, Xıdır Nəbi mərasimi və Novruz bayramı 
haqqında məlumatlar verir. Ona çoxlu sual-
lar verir, Novruz bayramı, onaqədərki ayin və 
mərasimlər, arxaik etiqad elementləri, bay-
ramın simvolları, o cümlədən keçəpapaqlar 
haqqında ilkin məlumatlar toplayırıq.

Topladığımız bu məlumatların bəziləri mənə 
tanış olsa da, bəzilərini ilk dəfə eşidirəm. 
Burada da Azərbaycanın əksər yerlərində ol-
duğu kimi, ilaxır çərşənbə böyük təntənə ilə 

6  Dilqəm. Muğanlı. Bakı, «UniPrint», 2004, 
s. 96-97 

7  Tanrıqulu D. Qırx qapıdan biri bağlı. Bakı, 
«Borçalı», 2001, 80 s.;  Dilqəm. Muğanlı. Bakı, «Uni-
Print», 2004, 128 s.

qeyd olunur. Yaxın qonum-qonşu, dost-qo-
hum qızları bir evdə toplanır. Səhərə kimi 
çalıb-oxuyur, fala baxırlar. Səhər tezdən isə 
su üstünə gedirlər. Lakin bunun fərqli cəhəti 
vardır. Muğanlılar oğlanlı-qızlı Qabırrı çayının 
üstünə gedir və niyyət tutanlar özlərini çayın 
sularına vurub çimirmişlər.

Dilqəm müəllim Novruza qədərki dörd çər-
şənbə haqqında məlumat verib, bunlardan 
yalnız xəbərçi və yel çərşənbələrinin adla-
rını çəkə bilir.

Bizi keçəpapaqlar daha çox maraqlandırır. 
Dilqəm müəllimə görə, onların dəstəsində 
50-60 nəfər olur. Bunlar öz aralarında pad-
şah, vəzir və digər vəzifələri bölüşdürürlər. O, 
Qəşəm adlı padşahın adını çəkir və hazırda 
padşahın Sakit adlı bir kənd sakininin oldu-
ğunu bildirir.

Mən bu məlumatların hamısını sürətlə dəftə-
rimə qeyd edir və yeri gəldikcə dəqiqləşdir-
məyə çalışıram. Çünki söyləyicinin yaddaş 
fenomeninin nə olduğunu bilirəm. Bilirəm ki, 
mən bu məlumatları dəqiqləşdirmək üçün çə-
tinliyə düşməli olacağam8.

Dilqəm müəllimlə söhbət zamanı keçəpapaq-
lar haqqında məndə sistemli təsəvvür yaran-
masa da, əslində, axtardığımı mən onun bizə 
bağışladığı kitablardan birində tapıram. O, 
«Qırx qapıdan biri bağlı» adlı kitabında Mu-
ğanlıda keçirilən Novruz bayramı haqqında 
ətraflı məlumat verərək yazır:

«Novruz bayramı kəndimizdə martın 22-də 
böyük təmtəraqla keçirilir. Kənd əhalisi bü-
tünlüklə, qonaqlı-qaralı kəndin mərkəzində 
qurulan «şah» taxtının ətrafına toplaşır, sa-
zın, qara zurna və çubuqla çalınan nağaranın 
sədaları altında keçəpapaqların oyunlarına 
tamaşa edirlər. Bayram şənliyi səhər saat 
7 radələrindən günorta saat 12-yə, 1-ə kimi 
davam edir. Bu vaxt ərzində xüsusi bəzə-
dilmiş taxtda oturan «şah» keçəpapaqların 
oyunlarına, çalğıçılar dəstəsinə, maşınların 
yol hərəkətinə və s. nəzarət-rəhbərlik edir. 
Qəşəm Məmmədov 50 ildən artıq dalbadal 

8  Fikirləşdiyim kimi də olur. Kənddə sonrakı 
informatorlarla görüşəndə eyni kənddə yaşayan və 
müxtəlif yaş, sosial, peşə qruplarına aid olan insanların 
verdiyi məlumatlar bəzən biri-biri ilə düz gəlmirdi. Bəzi 
məlumatları çox çətinliklə araşdıra bilirəm. 
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«şah» olub. «Şahı» onun əyanları: vəzir, 
vəkil, həkim, cəllad, xəzinədar və başqaları 
əhatə edirlər.

Martın 16-dan, 17-dən başlayaraq 21-nə qə-
dər cavanlar, uşaqlar (son 30-40 ilə qədər 
yaşlılar) keçəpapaq bəzənər, ev-ev, küçə-
küçə gəzərək təlxək oyunu oynar, camaatı 
güldürüb əyləndirərlər. Camaat da keçə-
papaqlara yumurta, şirniyyat, bəzən də pul 
verər. 

Təəssüf hissi ilə qeyd etməyi lazım bilirəm ki, 
bu qədim adət öz mahiyyətinə, kökünə ilgili 
olmayan şit detallarla «zənginləşmək» üzrə-
dir. Bayram günü camaat bir-birinin ailəsinə 
bayramlaşmağa gedər, xəstələri yoluxar, 
küsülüləri barışdırarlar. Bayram günü xoş 
əhval-ruhiyyə ilə sona yetər. Bayrama dörd 
həftə qalmış hər çərşənbə axşamı və bayram 
günü tonqal qalamaq, od üstündən atlanmaq 
bu bayramın atəşpərəstliklə, oda sitayişlə 
ilgili olmasından soraq verir9. İlin axır gecə-
si – son çərşənbə xüsusi təmtəraqla keçir. 
İlin axır çərşənbəsi niyyət edən ailə evinə 
qız-gəlin dəvət edir. Çalğıçılar çalır, oxuyur, 
səhər saat 3-4-ə qədər oynayır, əylənirlər. 
Səhərə yaxın Qavrıya enir, niyyət tutanlar 
çayda çimir, çayın suyundan bir qab doldu-
rub evlərinə gətirirlər. Çamaat arasında belə 
bir inam var ki, gecə ilə gündüzün bərabər-
ləşdiyi anda Qavrının suyu dayanır. Hər kim 
bu anda çayda çimsə xoşbəxt olar (tutduğu 
niyyətə çatar)»10.

Dilqəm müəllimgildən məmnun halda çıxırıq. 
Maraqlı söhbət etmiş, Muğanlıdakı Novruz 
bayramı, bu bayramın əsas qəhrəmanla-
rı olan keçəpapaqlar, bayramın prosessual 
strukturu ilə bağlı ilkin məlumatlar əldə et-
mişəm. «İlk folklor ovumuzun» uğuru bizi 
sevindirir. 

Lakin məni qarşıdakı görüşün həyəcanı ba-
sır…

İLK  GÖRÜŞÜN  HƏYƏCANI

20 mart 2012-ci il. 

Saat 12 radələridir. Asiflə Qasım indi bizi 
keçəpapaqların hazırlıq etdikləri həyətə 
aparacaqlar. Mən qəribə hisslər və həyəcan 
keçirirəm. Digərləri bunun fərqində olmasa 
da, Səməd psixoloji durumumu anlayır. O, 
yaradıcı şəxsiyyətdir. İllərdir mənimlə dost-
luq edir, tədqiqatlarımla maraqlanır, kitabla-
rımı oxuyur, söhbətlərimə qulaq asır. Bilir ki, 
əsas tədqiqat dairəm oğuz ritual və mifləridir. 
Keçəpapaq şəkillərinin məndə yaratdığı ilk 
affekt halının da canlı şahidi olub. Ona görə 
də arxaik zaman fenomeni ilə ilk dəfə qarşı-
laşmağın mənim üçün nə demək olduğunu 
yaxşı bilir. Mənim halım Səməddə təbəssüm 
və məmnuniyyət yaradır. Hər iki halın mə-
nasını yaxşı başa düşürəm. Bu səfərin baş 
tutmasında onun da böyük rolu var. Mənim 
bir folklorşünas kimi keçəpapaq fenomenini 
tədqiq etməyimi istəyir. Ona görə də halım-
dan məmnundur. Gülüşü ilə isə mənə ruh 
vermək istəyir: «Həyəcanlanma, hər şey yax-
şı olacaq». 

9  D.Tanrıquliyev Novruz bayramındakı od 
üstündən tullanma adətini mövcud elmi ənənədən çıxış 
edərək atəşpərəstliklə əlaqələndirsə də, bunlar biri-biri 
ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Atəşpərəstlikdə od 
müqəddəsdir, insan nəfəsi ona toxunarsa, onun paklığı 
pozular və od murdarlanar. Novruz bayramında isə in-
sanlar odun üstündən tullanıb öz azar-bezarlarını (bütün 
maddi və mənəvi murdarlıqlarını) odla təmizləyirlər.  

10  Tanrıqulu D. Qırx qapıdan biri bağlı. Bakı, 
«Borçalı», 2001, s. 75-76  

Keçəpapaqların olduğu həyətə yaxınlaşdıq-
ca həyəcanım artır. Bu, mənim üçün sadəcə 
bir folklor müşahidəsi, yaxud sinəsi söz xə-
zinəsi olan hər hansı informatorla görüş de-
yildir. Keçəpapaqlarla görüş arxaik rituallar 
haqqında yalnız kitablarda oxuyan, onların 
prosessual təsvirlərinə yalnız kitablarda rast 
gələn bir ritualist üçün qeyri-adi hadisədir...

Dilqəm müəllimin də yazdığı kimi, keçə-
papaqlar martın 22-də keçiriləcək bayram 
gününə qədər dəstə halında kəndi gəzib 
müxtəlif oyunlar göstərir və əylənirlər. Bu gün 
– martın 20-də də onlar kəndə çıxacaq, dəstə 
halında gəzəcək, oyunlar göstərəcək, pay 
toplayacaqlar. Onları tezliklə görmək, söhbət 
etmək, maskalarına baxmaq, geyimlərini öy-
rənmək, bayrama qədər dəstə halında kəndi 
gəzib əylənmələrinin ritual semantikasını an-
lamaq istəyirəm. 

Hələ Muğanlıya gəlməmişdən qabaq Elbrus 
Məmmədovun gətirdiyi şəkillərə dəfələrlə 
tamaşa etmiş, bu, başdan-ayağa qara ge-
yinmiş, xaotik-mistik simvollarla bəzənmiş 
varlıqların – keçəpapaqların, sözün həqiqi 
mənasında, kim olduğunu dərk etmək istə-
mişdim. Keçəpapaqların şəkillərini kitablar-
dakı qam-şaman şəkilləri ilə tutuşdurmuş, 
bənzətmələr tapmağa çalışmışdım. Zahiri 
bənzərlik ortada idi. İstər qam-şamanlar, 
istərsə də keçəpapaqlar – hər ikisi eyni bir 
mədəniyyətin təzahür fenomenləridir. Lakin 
bu şəkillər vahid türk mədəniyyət okeanının 
fərqli məkan, zaman və ritual fraqmentlərini 
əks etdirirdi. Qam-şamanlar elm üçün məlum 
fenomendir. Onlar animistik dünyagörüşünün 
daşıyıcıları olub, insanlarla ruhlar arasın-
da vasitəçi-mediatorlardır. Qam-şamanlar 
haqqında saysız tədqiqat aparılmış, şaman 
ritual və mifologiyası dərindən öyrənilmişdir. 
Keçəpapaqlara gəlincə, bunları qam-şa-
manlarla eyniləşdirmək olmazdı. Bütün za-
hiri oxşarlıqlarına baxmayaraq, bunlar fərqli 
fenomenlər olmalıdır. Burada mövsüm, za-
man, bayram faktorları var. Onları nəzərə 
almadan keçəpapaq fenomenini anlamaq 
mümkün deyildir. Şamanlar il boyu animistik 
praktika ilə məşğul olan peşəkarlardır. Keçə-
papaqlar isə yalnız Novruz bayramında, yəni 
bayramın keçirildiyi mart ayında peyda olur 
və bayramın bitməsi ilə «öz dünyalarına» 
– Xaosa qayıdır,  bir də Kosmosda peyda 
olmaq üçün növbəti ilin mart ayını, Novruz 
bayramının ərəfəsini «gözləyirlər». Şəkillər 
əsasında qabaqcadan məndə yaranmış elmi 
təsəvvür bundan ibarət idi ki, Novruz bayra-
mının ərəfəsi keçəpapaqların öz dünyaların-
dan – Xaosdan bizim dünyamıza – Kosmosa 
gəlmələri (daha doğrusu, keçmələri) üçün bir 
zaman aralığı – zaman qapısıdır.

Etiraf edirəm ki, keçəpapaqların şəkillərinə 
uzun müddət tamaşa etsəm də (hətta indi 
onları 5-6 dəqiqədən sonra canlı şəkildə görə 
biləcəkdimsə də), varlıqları hələ də mənə 
fantastik təsir bağışlayır: mövcudluqlarına 
şübhə edirəm. Onlar mənim üçün sanki bir 
UNO-dur. UNO-lar (Uçan Naməlum Obyekt-
lər) haqqında hamı danışır, amma hələ də nə 
dirilərinin, nə də ölülərinin üzünü görməmişik.

Tini burulub enli bir küçəyə çıxırıq. Burada 
çoxlu sayda maskalı uşaqlar, o cümlədən 
maskasız uşaq və gənclər var. Uşaqların 
bir çoxu əyninə karnaval paltarları geymiş, 
sifətlərinə dəhşət maskaları taxmışlar. Lakin 
mağazadan alınmış bu geyimlər və maskalar 

mənim üçün maraqlı deyil. Mən keçəpapaq-
ları arayıram. Budur onlar! 

Əsasən qara geyimdə olan maskalı gənclə-
rin əyinlərində tərsinə geyilmiş kürk, başla-
rında kürəklərinə qədər tökülmüş qara saç-
ları olan keçə papaq, sifətlərində şir maska-
ları var. Kürkün üstündən iki kəmər bağlamış-
lar: birini üfüqi şəkildə bellərinə, digərini isə 
çarpaz (aşırma) şəkildə çiyindən sinələrinə. 
Hər ikisinin üstündə çoxlu sayda zınqırovlar 
var. Yeriyəndə bu zınqırovlar səs verir. Ayaq-
larına dizdən aşağı üstündə uzun qara tükləri 
olan keçi dərisindən ayaqsız corab geyiblər. 
Qollarına qırmızı lent bağlayıblar. Əllərində 
qamçı, çubuq, dana quyruğu və s. var.

Canlı şəkildə gördüklərim, o cümlədən qara 
və qırmızı simvolların kombinasiyası dü-
şüncəmi oyadır. Mən hara düşdüyümü anla-
mağa başlayıram. Zənnim, keçəpapaqların 
şəkillərini gördüyüm andan düşündüklərim 
məni aldatmamışdı. Keçəpapaqlar xaos 
dünyasının personajları idi! 

Mən acgözcəsinə keçəpapaqları müşahidə 
edirdim. Buna heç müşahidə də demək ol-
mazdı. Onların geyimlərinə toxunur, əllərin-
dəki hər şeyi alıb baxır, aramsız suallar ve-
rirdim. Keçəpapaqlar bizim onları öyrənmək 
üçün Bakıdan, Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasından gəldiyimizi biləndə daha da 
söhbətcil oldular. Maskalarını çıxarıb göstə-
rir, maraqlandığım hər şey barəsində həvəs-
lə məlumat verir, fasiləsiz olaraq fotoçəkiliş 
aparan Səməd isə bizim şəkillərimizi çəkirdi. 

Bir azdan suallarım fraqmentarlıqdan çıxıb, 
sistemli xarakter alır. İllər ərzində arxaik ri-
tualların strukturuna aid öyrəndiyim sxemlər 
beynimdə canlanır və mən onları suallara 
çevirib keçəpapaqlara, o cümlədən həyətdə-
ki digər insanlara verirəm. Aldığım cavablar 
məni heyrətə salır: hər şey mənə Xaos dün-
yasının yolunu göstərir.

Getdiyimiz həyətdə iri kuzovu olan bir yük 
maşını qırmızı rəngli parça, dekorativ güllər 
və s. bəzək elementləri ilə bütöv bəzədilmiş-
dir. Öyrənirik ki, yük maşınının kuzovunda 
keçəpapaqların padşahının taxtı qurulmuş-
dur. 

Bu uşaqlar bir azdan musiqi sədaları, səs-
küy altında kəndi gəzib pay yığacaqlar. Keçə-
papaqların özlərinin verdiyi məlumata görə, 
bu mərasim mart ayı girəndən başlanıb. Hər 
gün növbə ilə bir qrup və həmin qrupun 
seçdiyi padşah iştirak edir. Qruplar həm-
yaşlar, həmsiniflər, həmpeşələr, dostlar 
və s. prinsipi ilə təşkil olunur. 

Bu məlumat mənim beynimdə dərhal yeni 
bir sxemi canlandırır: yəqin ki, bayramı ke-
çirən toplumun hamısı (kişi əhalisi) növbə 
ilə keçəpapaq olmalıdır. Yəni bu, bir status-
dəyişmə ritualıdır və hamı bu ritualdan keç-
məlidir. Köhnə il (zaman) yeni illə (zamanla) 
əvəzlənir. Bu, uyğun olaraq köhnə kosmo-
sun və onu təşkil edən bütün elementlərin 
yeni kosmosla əvəzlənməsidir. Yəqin ki, hər 
kəs öz mənsub olduğu sosial qrupla birlikdə 
statusdəyişmə ritualından keçərək öz köhnə 
statusundan çıxır və yeni status əldə edir. Bu, 
zaman kontekstində köhnə (ölən) zamandan  
qurtulub yeni (doğulan) zamana qoşulmaq 
deməkdir. Ancaq sonrakı prosesdə yanıldı-
ğımı, fərziyyəmin yanlış sxem üzrə getdiyini 
başa düşürəm.

Çoxlu şəkillər çəkir və çoxlu informasiyalar 
toplayırıq. Asiflə Qasım bizi başqa bir infor-
matorla görüşdürməlidir. Lakin bizim hələ 
necə bir fenomenal yaddaş və nadir düşüncə 
sahibi ilə görüşəcəyimizdən əsla xəbərimiz 
yoxdur.

SÖYLƏYİCİ  FENOMENİ 

20 mart 2012-ci il.

Günün ikinci yarısıdır. Asiflə Qasım bizi Tan-
rıverdi müəllimin evinə gətirirlər. Bizi bura-
da da böyük qonaqpərvərliklə qarşılayırlar. 
Burada iki informator – ev sahibi Tanrıverdi 
müəllim və onun böyük qardaşı Xudaverdi 
bəylə görüşürük. Hər ikisi kəndin savadlı zi-
yalılarıdır. 

Söyləyici Tanrıverdi Məsuməli oğlu Qası-
mov – 1954-cü ildə Muğanlıda anadan olub.  
Ali təhsilli müəllimdir. Uzun müddət müəllim 
işləyib. Hazırda iş adamıdır: sanatoriya biz-
nesi ilə məşğul olur. 

Söyləyici Xudaverdi Məsuməli oğlu Qası-
mov – 1950-ci ildə Muğanlıda anadan olub. 
Azərbaycan Politexnik İnstitutunu bitirmişdir. 

Hər ikisi Novruz bayramı, keçəpapaqlar 
haqqında çoxlu məlumatlara malikdir. Uşaq-
lıqdan bu mərasimin canlı iştirakçıları olub-
lar. Tanrıverdi müəllim əvvəldən bildirir ki, bu 
məsələləri onun böyük qardaşı daha yaxşı 
bilir. Ona görə də əsas məlumatları Xuda-
verdi bəydən alırıq. Lakin söhbət prosesində 
Tanrıverdi müəllim də hərdən bir müdaxilə 
edib, bizə dəyərli faktlar verir. 

Xudaverdi Məsuməli oğlu həm şair, həm kən-
din hörmətli ağsaqqallarından biri, həm də 
mollasıdır. Milli-etnik və dini ənənələri dərin-
dən və savadlı şəkildə bilməklə yanaşı, on-
ları ciddi-cəhdlə mühafizə edir. O, bizə Nov-
ruz bayramının mənşəyi ilə bağlı iki rəvayət 
danışır, dörd çərşənbə, onların adları, çər-
şənbələrdə bişirilən yeməklər, keçəpapaq-
lar, onların geyimləri, atributları, mərasimin 
keçirilmə ardıcıllığı (prosessual strukturu) 
haqqında çoxlu bilgilər verir. Əsasən klassik 
dövr (XIX əsrin axırı – XX əsrin birinci yarı-
sı) Azərbaycan folklorşünaslarını tanıyan və 
onların tədqiqatlarına bələd olan Xudaverdi 
Məsuməli oğlu mərasimin prosessual struk-
turunu mükəmməl şəkildə təsvir edir. Bu za-
man onun kiçik qardaşı Tanrıverdi Məsuməli 
oğlu müəyyən detalların dəqiqləşdirilməsin-
də, keçmiş illərə aid yaddaşın bərpa olunma-
sında xüsusi kömək edir.

Xudaverdi Məsuməli oğlunu danışdırdıqca 
ona heyran qalıram. O, təkcə güclü yaddaş 
sahibi deyil. Danışanda sanki ilham pro-
sesində olur. Qıraqdan hansısa bir detalla 
əlaqədar söhbətə müdaxilə olunanda gər-
ginləşir. Onu bütün varlığımla başa düşürəm. 
Xudaverdi bəyin danışdıqca hansı psixoloji 
durumda olduğunu təsəvvür edə bilirəm. 
O, yaşadığı ömrün saysız hadisələrlə dolu 
yaddaşını hərəkətə gətirir və bu zaman dili 
ilə danışsa da, şüurunda yaşanmış, yad-
dan çıxmış illərin hadisələrini düzür, biri-biri 
ilə əlaqələndirir və sistemə salır. Onun ha-
disələri, məlumatları, faktları sistemləşdirmə 
bacarığı məni heyran edir. Strukturalizmə 
çox maraq göstərdiyim, akademik tədqiqat-
larımı struktur-semiotik metodla apardığım 
üçün qarşımdakı insanın struktur düşüncə 
sahibi olduğunun fərqinə varıram. Xudaverdi 
Məsuməli oğlu məlumatları verərkən onları 
strukturlaşdırır, başqa sözlə, müxtəlif faktla-
rı müəyyən struktur sxemi ətrafında düzərək 
təqdim edirdi. 
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Эффективность программ 
осуществленных в сфере гражданской 
интеграции и полноценная защита 
прав национальных меньшинств до 
сих пор остается важным вызовом.  
Проблем, накопленных в течении 
десятилетий, в этой сфере много 
и они разнообразные. С целью их 
решения, государство прибегало к 
разным программам – 2009-2014 
годах осуществлялась деятельность, 
предусмотренная  планом действий 
и национальной концепцией 
толерантности и гражданской 
интеграции . по окончании срока 
действия данной концепции, 17 
августа 2015 года государство – 
Правительство Грузии приняло 
новый документ – государственную 
стратегию гражданского равенства и 
интеграции и план действий на 2015–
2020 годы. 

С целью поддержки гражданской 
интеграции в 2015 году были 
осуществлены разные программы 
по информированию СМИ и 
населения в области культуры, 
образования, по поддержке изучению 
государственного языка, по защите 
идентификации малочисленных 
национальных меньшинств и по 
разным другим направлениям, 
но в упомянутых направлениях 
и интеграции национальных 
меньшинств в процессе принятия 
решения, а также по нескольким 
другим вопросам, вновь остаются 
вызовы, которые требуют большего 
внимания и углубленного подхода. 
Данные вызовы не раз были выдвинуты 
омбудсменом в 2012-2015 годах и в 
более ранних парламентских отчетов, 
а также в результатах мониторинга 
плана действия и национальной 
концепции толерантности и 
гражданской интеграции . 

2015 году Европейская комиссия по 
борьбе с расизмом и нетерпимостью 
(ECRI) опубликовала отчет о 
состоянии меньшинств в Грузии.  
Важно то, что часть рекомендаций 
и оценок отчета ECRI от  2015 года 
содержат те вопросы, которые не раз 
были отмечены в отчетах омбудсмена 
в отчетах от 2012/2014 годов и 
предыдущих парламентских отчетов. 

Европейская комиссия по борьбе с 
расизмом и нетерпимостью (ECRI)  
является органом, основанным 
Европейским союзом, который 
осуществляет мониторинг по 
вопросам прав человека, включая 
нетерпимость и расизм, оценивает 
положение в странах членах и с 
целью устранения трудностей, дает 
соответствующие рекомендации.   
ECRI периодически проводит 
мониторинг и в Грузии. 

В отчете ECRI от 2015 года особое 
внимание уделяется на следующие 
вопросы: Национальная концепция 
толерантности и гражданской 
интеграции и план действия в 
2009/2014 годы; Необходимость 
улучшения знания Грузинского языка 

среди национальных меньшинств 
Грузии; Недостаточные масштабы 
обучения государственного языка  и 
низкий уровень обучения; Вопрос 
эффективности перевода учебников 
и двуязычных учебников для 
школ национальных меньшинств. 
ECRI выделяет сферу СМИ, 
как проблематичную, точнее 
недостаточную информированность 
регионов, населенных 
национальными меньшинствами 
о текущих событиях в стране, а 
также считает проблематичным то, 
что подобные регионы получают 
информацию в основном из соседних 
стран. В рекомендательной части 
ECRI дает Грузинскому Руководству 
следующие рекомендации, укрепить 
процесс интеграции следующими 
способами: 1. Повышение уровня 
образования среди меньшинств, 
улучшение учебников; увеличение 
количества учителей грузинского, 
как вторичного языка и расширение 
профессиональных тренингов; 
увеличение пропагандистской 
активности для подачи информации 
меньшинствам на социальных 
серверах; увеличения количества 
общественных телепередач на языках 
меньшинств и улучшение их качества. 
Данные вопросы, представленные в  
отчете ECRI Омбудсменом и Советом  
национальных меньшинств при 
Омбудсмене выдвигались регулярно, 
но, к сожалению, на них до сих пор 
не обратили должного внимания. 
Особенно проблематичным является 
система подачи информации о 
текущих событиях в стране, для 
улучшения которого не было никаких 
продвижений за последние годы. 
То, что ECRI в своем отчете уделяет 
столь особое внимание проблемным 
для нашей страны вопросам, очень 
важно. Для поддержки процесса 
гражданской интеграции и увеличения 
эффективности желательно, чтобы 
государственные учреждения 
обратили больше внимания вопросам 
национальных меньшинств, на 
рекомендации и мнения местных и 
международных организаций.  

1. С целью поддержки гражданской 
интеграции и защиты прав 
национальных меньшинств 
касательно сохранения и развития 
культурного наследия национальных 
меньшинств, важна полноценная 
защита и реализация  культурных 
прав. 

Согласно конституции и 
законодательству Грузии и 
Международными Правовыми 
Актами, признанными Грузией, 
национальные меньшинства (как и 
каждый гражданин Грузии)  имеют 
право на сохранение культуры, 
самовыражение, развитие, участие в 
культурной жизни и распространение 
культуры (Конституция Грузии, 
статьи 34, 38, Рамочная конвенция 
Европейского совета  по защите 
национальных меньшинств, статьи 

5 и 15, Международный Пакт по 
гражданским и политическим правам, 
статья 27 и др.) 

В Грузии осуществляются многие 
активности по поддержке интеграции 
и защите культурного наследия 
Национального меньшинства как 
при поддержке Министерства 
Культуры и Защиты памятников, так 
и при местных самоуправлениях 
регионов, компактно населенных 
национальными меньшинствами. 
В стране созданы и занимаются 
творческой деятельностью  многие 
группы и ансамбли танцев и пения, 
укомплектованных представителями 
национального меньшинства, часть 
которых руководствуется поддержкой 
Государственного руководства. 
Несмотря на многие осуществленные 
программы в данной сфере, все 
же остается много нерешенных 
вопросов, среди которых нужно 
выделить реабилитацию и приведение 
полностью в действие армянских и 
азербайджанских театров, приведение 
в действие культурных домов в 
селах и муниципалитетах регионов, 
вопросы по защите материального 
и нематериального культурного 
наследия национальных меньшинств. 

В целом, вызовом вновь остается 
тема эффективности введения 
культурной отрасли в сферу 
интеграции, как важнейшего 
направления. В парламентском 
отчете Омбудсмена от 2014 года уже 
упоминался вопрос о поддержке 
театральной труппы и реабилитации 
армянских и азербайджанских театров 
Тбилиси. Об этом Министерство 
Культуры и защиты памятников 
известило Омбудсмена, что работы 
для реабилитации армянского 
драматургического театра  им. Петро 
Адамяна будут завершены до апреля 
2016 года, а сами реабилитационные 
работы будут начаты в 2016 году. 
Вопрос реабилитации Театра им. 
Гейдара Алиева в Тбилиси пока 
не решен. Согласно информации 
Министерства Культуры, решение 
задерживается из за невозможности 
проведение укрепительной 
реабилитационной работы , 
аварийности здания и ряда некоторых  
других причин.  Надо отметить, 
что на сферу Культуры возлагается 
огромная ответственность по вопросу 
интеграции, поддержки развития 
межнациональных отношений 
и защите прав национальных 
меньшинств. 

К сожалению, несмотря на большие 
возможности, культурная сфера 
недостаточно вовлечена и ее ресурсы 
не используются правильно. 

Для гражданской интеграции 
и поддержки межэтнических 
отношений нужно более активно 
использовать культурную сферу, 
включая творческий ресурс 
армянского и азербайджанского 
театра. 

Памятники культурного наследия 

села Шаумяна Марнеульского 
Муниципалитета

Грузия богата памятниками 
культурного наследия, включая 
множество тех памятников, которые 
находятся в компактно населенных 
регионах и те памятники, которые 
связаны с нашими согражданами, 
представителями национальных 
меньшинств. В прошлые годы 
Омбудсмен и Совет национальных 
меньшинств при Омбудсмене не 
раз предоставляли рекомендации 
по внесению мечетей и  других 
памятников в список Грузинского 
культурного наследия, по их защите 
и реабилитации, часть рекомендаций 
была выполнена Министерством, хотя 
остаются вопросы, которые все еще 
требуют внимания. 

Село Шаумян Марнеульского 
муниципалитета в 19/20 веках 
был важным административным 
и культурным центром Ниждего 
Картли (Квемо Картли). Здесь много 
зданий (включая флигель армянской 
школы, бывший дом культуры 
Шаумяна, Музей им. Александра 
Мелик-Пашаева, винный погреб, 
который насчитывает многие века и 
т.д. ), которые привлекают внимание 
своей античностью и архитектурой 
и вероятно, они требуют внесения в 
список культурного наследия Грузии. 

2. Образование  и изучение 
государственного языка в Грузии

В вопросе поддержки гражданской 
интеграции и защите прав  
национальных меньшинств 
роль сферы образования также 
велика. вопрос реализации права 
на образование национальных 
меньшинств регулируется 
грузинским законодательством и 
международными правовыми актами, 
конкретно: статьи 12 и 14 рамочной 
конвенции по защите национальных 
меньшинств; статья 13, пакт об 
экономических, социальных и 
культурных правах; статьи 2 и 30 
конвенции по защите прав детей; 
Законы о высшем образовании Грузии  
(статья 3, пункты Т и К, статья 16, 
пункт Д) и о профессиональном 
образовании. По документам, 
принятым министерством 
Образования, определяется 
обязанность государство заботиться 
об образовании национальных 
меньшинств. Эти права, определенные 
законом, будут реализованы по плану 
действий и стратегии интеграции и 
гражданского равенства, принятым 
Правительством Грузии. 

В последнее время по поддержке 
обучения государственному 
языку национальных меньшинств 
осуществляются многие программы 
и в этом направлении замечается 
прогресс, но в то же время есть вызовы, 
которые нуждаются в своевременном 
и эффективном реагировании. 

Школы, где образование принимают 
на языке национального меньшинства

В Грузии в регионах, заселенных 

Защита прав национальных меньшинств 
и гражданская интеграция
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национальными меньшинствами 
действуют много школ, где обучение 
проводят на языке национальных 
меньшинств. По данным  2012/2016 
годов, на территории Грузии 
действуют 120 азербайджанских, 130 
армянских и 57 русскоязычных школ 
и секторов. По данным Министерства 
образования, в школах учатся около 
1000 учеников и работают  много 
педагогов.  Для школ, где обучение 
ведется на языке национальных 
меньшинств  были сделаны переводы, 
изданы и распределены школьные 
учебники в количестве 631/635 
шт. Осталось перевести несколько 
учебников. 

Школьные учебники
В школах на языках национальных 

меньшинств часть учебников 
двуязычные, 30 % на грузинском, 
а 70 % на языке национального 
меньшинства. Целью введения 
двуязычных учебников было  
повышение уровня знания 
государственного языка среди 
учеников и педагогов. 

Группа мониторинга аппарата 
Омбудсмена провела множество 
встреч с учениками и родителями 
школ национальных меньшинств и 
выяснилось, что в двуязычных школах 
позитивно оценивают двуязычные 
учебники, ибо для двуязычного 
педагога нетрудно восприятие 
содержания и объяснения содержания 
учебника, а там где нет двуязычного 
педагога, 30 % содержания учебника, 
то есть, то что на грузинском языке, 
остается непонятным и для учителя, 
и для ученика. По этой причине, в 
большинстве случаев, не достигнута 
цель изучения грузинского языка и 
изучения академического учебного 
предмета, ибо педагоги и ученики не 
понимают 30% содержания учебника. 
Надо отметить, что педагоги 
грузинского языка или знающие 
грузинский язык педагоги часто 
помогают двуязычными учебниками, 
но временная помощь не может 
решить системную проблему. Исходя 
из этого, двуязычные учебники 
являются эффективными только 
при существовании двуязычного 
педагога в таких школах, в противном 
случае учебники не могут изучить ни 
грузинский язык, ни академический 
предмет. Поэтому важно 
пересмотреть подход к двуязычным 
учебникам. Одним из выходов 
является перевод грузинского текста 
на язык национального меньшинства 
на переходном этапе, что сделает 
легким восприятие содержания 
учебника ученикам и педагогам. 

Об обучении родного языка 
малочисленных национальных 
меньшинств

Часть национального меньшинства 
стоит перед проблемой сохранения 
родного языка. Одним из эффективных 
способов сохранения родного языка 
является дать возможность изучить 
родной язык, в случае желания. 

В прежних отчетах Омбудсмена 
данный вопрос был выдвинут не раз и в 
2015 году Министерство Образования 
учло рекомендации Омбудсмена, 
была создана рабочая группа и 
после проведения определенных 

работ, Министерство Образования 
утвердило стандарт обучения языкам 
этнических меньшинств. Этот вопрос 
прошел все правовые процедуры, 
в результате с 2015/2016 годов в 
школах уже возможно обучение 
языков национальных меньшинств, 
таких как Курдский Курманджи, 
Ассирийский, Юдиурский, 
Аварский (Хундзурский), Чеченский 
и Осетинский. Этим решением 
Министерство Образования внесло 
вклад в сохранение идентификации  
и родного языка национальных 
меньшинств. 

Кутайсская школа государственного 
администрирования им. Зураба 
Жвания.

Кроме школьного образования, с 
точки зрения государственного языка, 
важна работа региональных центров  
Кутайсской школы государственного 
администрирования им. Зураба 
Жвания. Подобные центры 
действуют в Ахалкалаки, 
Ниноцминда, болниси, Марнеули, 
Цалка, Гардабани и Ламбало. 
Они способствуют увеличению 
уровня квалификации гражданских 
служащих, лиц, работающих н 
местных самоуправлениях и других 
организациях и дает им возможность 
изучить государственный язык. 

В 2015 году и в начале 2016 
года, по данным Министерства 
Образования,  подобных центрах 
учились около 1400 лиц. в рамках 
данной программы в региональных 
центрах действуют мобильные 
группы, которые периодически 
выходят в села и проводят там уроки, 
тем самым поддерживая систему 
распространения государственного 
языка в муниципальных центрах, 
в селах, что очень важно, ибо в 
прошлые годы учебные программы 
осуществлялись в основном в 
районных центрах и у желающих из 
сел не было возможности изучить 
язык. В  прошлые годы школа 
ориентировалась на работавших 
в общественном секторе, что не 
всем позволяло подключиться к 
процессу обучения. Об устранении 
данной проблемы и предоставлении 
возможности изучения грузинского 
языка говорилось во многих 
рекомендациях Омбудсмена и 
Совета Национальных меньшинств 
при Омбудсмене. К концу 2015 
года в правилах Кутайсской школы 
государственного администрирования 
им. Зураба Жвания вошло изменение, 
согласно которому право на изучение 
государственного языка имеет каждое 
лицо, которое легально находится в 
стране. Дать возможность принимать 
образование в подобных школах очень 
важно для широкого спектра людей. 
Важно, что для желающих изучить 
государственный язык была создана 
инфраструктура, материально-
техническая  и образовательная 
база, были отобраны кадры, но для 
полного решения проблем, созданных 
в течении нескольких десятилетий, 
этого недостаточно.  Надо провести 
масштабные мероприятия в селах, 
учитываю всю тяжесть и глубину 
проблемы. Важно, чтобы в компактно 
населенных регионах и впредь 

продолжалась программа обучения 
государственного языка (как в селах, 
так и в муниципалитетах). 

А р м я н с ко - а з е р б а й д ж а н с к а я 
школа в селе Цопи Марнеульского 
муниципалитета

В селе Цопи марнеульского 
района действуют 9 школ, где 
обучение проводят на армянском 
и азербайджанском языках. На 
фоне конфликта за последние 
десятилетия, существования 
армянско-азербайджанской школы 
можно посчитать уникальным. 
в данный момент, здание школы 
амортизировано, требуется ремонт 
и обновление материально-
технической базы. 

Согласно изменениям в Законе 
Грузии о Высшем Образовании 
от 17 ноября 2009 года о системе 
зачисления осетиноязычных 
студентов в ВУЗ Грузии, утверждены 
определенные льготы для 
национальных меньшинств. Согласно 
этим изменениям, зачисление 
студентов в ВУЗ происходит только на 
основе сдачи тестов общих навыков 
на азербайджанском, армянском, 
абхазском и осетинском языках. 
Данная норма в течении многих лет 
успешно применяется по отношению 
азербайджанских, армянских и 
частично абхазских студентов, 
но не действовало по отношению 
осетиноязычных студентов. 

Омбудсмен и Совет национальных 
меньшинств при Омбудсмене не раз 
просили применить принцип 1+4 по 
отношению осетинских студентов. 
С целью решения данной проблемы 
была проведена не одна встреча 
с Министерством образования и 
Национальным центром оценки и 
экзаменов. по их решению, с 2016 
года для осетиноязычных студентов 
система льготного зачисления стала 
доступной. Данные изменения 
положительно оцениваются и 
способствуют дополнительному 
стимулу и возможностям для 
осетиноязычных студентов.  К 
сожалению, после принятия 
столь важного изменения, не 
была проведена информационная 
кампания среди осетинского 
населения, из за чего лишь немало 
абитуриентов выразили желание 
поступить в ВУЗ Грузии. Желательно 
провести активную компанию среди 
осетиноязычного населения Грузии, 
чтобы они смогли узнать о новых 
программах и возможностях. 

3. В процессе принятия решения опять 
не решен вопрос полного вовлечения  
национальных меньшинств в 
гражданскую и политическую жизнь 
страны. Несмотря на позитивные 
устные заявления политиков 
и Высокопоставленных лиц, в 
центральной власти национальные 
меньшинства представлены в малом 
количестве. 

Иная картина в компактно 
населенных регионах, где 
национальные меньшинства активно 
вовлечены в процесс решения важных 
вопросов для региона и занимают 
разные ответственные должности 
в Сакребуло и муниципальном 
управлении. 

Для поддержки гражданской 
интеграции  и обеспечения 
представительства национальных 
меньшинств в управлении Столицы 
создан координационный совет 
национальных меньшинств 
при Тбилисском Сакребуло, 
где объединены представители 
разных национальностей. При 
усилии Координационного Совета 
и сотрудничестве с Сакребуло 
были осуществлены многие 
интересные мероприятия. Данная 
рабочая группа поддерживает 
эффективную коммуникацию между 
национального меньшинства и 
управлением Столицы, решение 
проблем и проведению конкретных 
мероприятий в данной сфере. Надо 
отметить важность положительного 
решения вопроса создания в Тбилиси 
Дома национальностей (Об этом 
давно просили разные национальные 
меньшинства).  Сакребуло и Мерия 
Тбилиси уделяет много внимания 
вопросам Национальных меньшинств 
и их гражданской интеграции, но 
эти усилия не могут обеспечить 
полное вовлечение национальных 
меньшинств в управление Тбилиси. 

Несмотря на осуществленные 
активности, все еще остается вызовом 
адекватное вовлечение национальных 
меньшинств в управление Столицы. 
Желательно, чтобы государственные 
учреждения, Сакребуло столицы, 
Мерия и политические группы 
обратили больше внимания на вопрос 
полной вовлеченности национальных 
меньшинств в городское управление. 

В 2016 году для парламентских 
выборов учредили новые границы, 
объединились мажоритарные 
области Ахалкалаки и Ниноцминда, 
что способствовало изменению 
количества мажоритарных 
депутатов из компактно населенных 
национальными меньшинствами 
регионов, включая Самцхе-
Джавахети. Чтобы данное 
изменение не отразилось 
негативно на количественное 
представительство национальных 
меньшинств в Парламенте Грузии, 
политические группы должны учесть 
важность вопроса полноценного 
представительства национальных 
меньшинств и провести 
соответственные мероприятия для 
обеспечения представительства 
национального меньшинства в 
законодательном органе. 

4. СМИ и доступность информации 
Вопрос принятия и 

распространения информации 
регулируется законодательными 
нормами Грузии. Согласно закону 
об Общественном Телевещанию, 
Общественное Телевидение обязано 
отразить в своих программах 
Этническое, культурное и языковое 
разнообразие общества; Размещать 
по соответственным пропорциям 
информацию для национальных 
меньшинств; Подготовить программу 
о национальных меньшинствах; 
способствовать размещению 
программ, подготовленных 
национальными меньшинствами 
(статья 16). Согласно данному 
закону (статья 33.11) Общественное 
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Телевещание должно создавать одну или более  
программ на четырех языках, включая Абхазский и  
Осетинский. 

Регуляционная комиссия Грузии приняла кодекс 
поведения телевещаний (статья 50, закон о 
телевещании). 9ая статья Кодекса Поведения обязует 
вещание воздержаться от распространения тех 
материалов, которые содержат опасность развития 
конфликта на основе расы, языка, пола, религиозной 
принадлежности, политических взглядов, 
этнического, географического или социального 
происхождения. 

Согласно данному кодексу, вещание должно уважать 
свободу мнения, совести, веры и религиозных 
убеждений, чтобы избежать культурного и 
социального оскорбления (статья 32). 

Согласно данному кодексу, телевещание 
должно избегать проведения неподтвержденных 
параллелей между этническими и религиозными 
принадлежностями и негативными явлениями, 
включая ассоциирование деятельность отдельных 
личностей со всей группой (статья 33). 

Несмотря на действие данных законодательных 
норм, в течении 2015 года не было никаких 
улучшений  в отношении распространения 
информации о национальных меньшинств и системы 
подачи информации национальным меньшинствам 
(на понятном им языке). 

О событиях в Грузии информацию передает 
Общественное телевидение и действующие на 
территории Квемо Картли и Самцхе-Джавахети 
региональные телевидения. На втором канале 
Общественного телевещания ежедневно проходит 
в течении 10/15 минут информационная передача 
“Моамбе” на языке национальных меньшинств, 
которые также распространяются  региональными 
телеканалами на территории Квемо Картли и 
Самцхе-Джавахети. События внутри и вне Грузии, а 
также в компактно населенных регионах динамично 
развиваются и 10/15 минутные информационные 
передачи в день не могут объять все процессы 
и события, которые так важны  и интересны для 
населения. Таким образом, данные телевидения 
не могут полноценно отражать текущие события 
для национальных меньшинств. Проблема еще и в 
том, что телепередачи смотрят очень малая часть 
населения компактных регионов. У подобных 
телепередач есть позитивное влияние, но этого 
недостаточно с точки зрения устранения проблемы. 

В течении нескольких лет население компактно 
населенных регионов в определенной степени всегда 
находилось в информационном вакууме, получая 
информацию о событиях в Грузии через иностранные 
массовые средства в то время, как ответственность за 
подачу информации о внутренних событиях страны  
первым делом возлагается на Грузию. 

В течении многих лет ведется дискуссия и все 
согласны с тем, что нужно создать эффективную 
и совершенную систему подачи информации 
национальным меньшинствам, но несмотря на это, 
уже несколько лет ничего не меняется. О событиях 
в Грузии вновь не подают полную информацию 
национальным меньшинствам, что негативно 
отражается на процесс гражданской интеграции. 

Без создания эффективной системы подачи 
информации о текущих событиях в Грузии 
населению и вовлечения медии невозможно 
эффективно управлять процессом гражданской 
интеграции. Таким образом, необходимо 
поддержать создание совершенной системы 
подачи информации национальным меньшинствам. 
Для исключения негативных представлений по 
этническому происхождению среди граждан нашей 
страны, защиты прав национальных меньшинств 
и поддержки процесса гражданской интеграции 
важно полностью информировать  и национальное 
меньшинство и большинство. За долгие годы 
этому способствовали телепередача “Наш двор” и 
радиопередача “Наша Грузия”, которые передавались 
несколько лет тому назад. С помощью этих передач 
у национальных меньшинств была возможность 

регулярно высказывать свое мнение, говорить о 
проблемах и успехах. С помощью этих передач 
происходили регулярные обсуждения важных 
вопросов с точки зрения гражданской интеграции 
и обсуждения нужд  национальных меньшинств, их 
анализ и решение. Со второй половины 2015 года 
“Наш Двор” не выходит в эфир. Надо отметить, что с 
точки зрения проблематики гражданской интеграции  
национальных меньшинств, совершенно не были 
использованы возможности радиовещания в 2015 
году. 

Омбудсмен не обсуждает какими методами и 
передачами должно Общественное Вещание 
обеспечивать информированность национальных 
меньшинств о текущих событиях в стране, а с 
другой стороны, какими формами и способами 
должно Оно подавать информацию о национальных 
меньшинствах грузинскому населению, но 
проблем в этой области уймо и они требуют 
соответственного реагирования. Информированию 
меньшинств способствует азербайджанскоязычные  
и армянскоязычные,   газеты  “Гюрджистан” и 
“Врастан”. С помощью этих газет армянское и 
азербайджанское население получает информацию 
о текущих событиях страны, но их тираж и 
материальные ресурсы ограничены и недостаточны 
для полноценного осуществления функции. 

Для поддержки полного информирования 
национального меньшинства надо продолжить 
поддержку газетам Гюрджистан, Врастан и другим 
газетам, как кратковременное мероприятие. 

Рекомендации и предложения Министерству 
Культуры и защите памятников:

С целью поддержки гражданской интеграции, 
укрепления межнациональных отношений и 
защиты прав национальных меньшинств, надо 
более эффективно использовать возможности в 
культурной сфере и с сокращенных сроках закончить 
реабилитацию армянского театра имени Петроса 
Адамяна и Азербайджанского театра имени Гейдара 
Алиева; Нужно изучить внесение зданий и строений 
в селе Шаумян марнеульского муниципалитета 
в список культурного наследия Грузии (флигель 
Армянской школы  N1; бывший дом культуры, 
библиотека и т.д.) и в дальнейшем, вопрос их 
реабилитации.

Министерству Образования и Науки: 
МОН Грузии должна изучить вопрос эффективности 

использования двуязычных учебников при изучении 
грузинского языка и других учебных предметов и 
устранить неполадки, сделать выводы и после этого 
решить вопрос продолжения или прекращения  
обучения этими учебниками, или внедрения нового 
метода; Надо создать долгосрочную и эффективную 
образовательную программу подготовки 
двуязычных педагогов для школ национальных 
меньшинств в компактно населенных регионах; 
Продолжить изучение государственного языка как в 
муниципальных центрах, так и в селах и провести 
соответственные мероприятия для реабилитации 
базовой школы в селе Цопи марнеульского 
муниципалитета.

Правительству Грузии: 
С целью поддержки межнациональных 

отношений и гражданской интеграции и подачи 
полной информации о текущих событиях в стране 
национальным меньшинствам, надо сформировать 
эффективные информационные механизмы на 
понятном для национальных меньшинств языках и 
улучшить доступность медия-продукции, увеличить 
подачу информации грузинскому населению о 
новостях национальных меньшинств и использовать 
для этого ресурс телевидения и радио. 

До тех пор, пока существует языковой барьер  и 
проблема восприятия информации на грузинском 
языке, надо продолжить печать газет Гюрджистан и 
Врастан или других газет

При поддержке Государства, надо спланировать 
и осуществить такие проекты/программы, которые 
будут способствовать гражданской интеграции, 

Группа представителей армянских, 
азербайджанских и ромских общин из 
Грузии посетили в марте Брюссель с 
целью информирования соответствующих 
институтов власти ЕС о ситуации этнических 
меньшинств в стране. Они встретились с 
официальными лицами Службы внешних 
связей ЕС (EEAS), Генерального директората 
по вопросам расширения и политики 
добрососедства Генерального директората по 
вопросам международного сотрудничества и 
развитие, а также Представительством Грузии 
в ЕС.

Как сообщает Грузия-Онлайн, визит, 
организованный в рамках спонсируемой ЕС 
Сетью меньшинств Восточного партнерства 
(EaPMN), предоставил возможность 
грузинской делегации озвучить свое 
мнение относительно того, как ЕС мог бы 
способствовать решению вопросов этнических 
меньшинств в рамках своих отношений с 
Грузией и странами Восточного партнерства в 
целом.

Визит завершился открытой лекцией в 
Секретариате Форума гражданского общества 
Восточного партнерства, где не так давно 
обсуждались пересмотр Европейской 
политики добрососедства и ее возможные 
результаты для Грузии, Молдовы и Украины.

Программа EaPMN рассчитана на 3 года, 
она объединяет более 80 организаций 
этнических меньшинств и гражданских 
активистов из Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. 
Целью программы является наращивание 
потенциала и возможностей организаций 
этнических меньшинств в данном регионе, 
чтобы они могли эффективно защищать права 
меньшинств на национальном и европейском 
уровне, в частности и в регионе Восточного 
партнерства. 

Грузия поднимает 
вопросы ситуации 

этнических меньшинств 
на встрече в Брюсселе

межнациональным отношениям и защите 
прав национальных меньшинств, с целью 
эффективного использования культурных сфер. 
Надо поддержать вовлечение представительства 
национального меньшинства в разных кругах 
центральных властей, с данной целью желательно 
осуществить информационные и образовательные 
мероприятия, провести предварительные 
консультации с национальными меньшинствами,  
о текущих и запланированных действиях  
касательно национальных меньшинств и в 
компактно населенных регионах. 

Надо поддержать осуществление рекомендаций 
Европейской комиссии по борьбе с расизмом 
и нетерпимостью (ECRI) из отчета от 2015 
года с целью улучшения качества образования  
национальных меньшинств, их информирования 
о текущих событиях в стране, об их гражданской 
интеграции и других вопросов. 

Рекомендовано поддерживать Правительство 
Грузии, Министерство образования и науки, 
Государственного министра по примирению и 
вопросу гражданского равенства, Общественное 
Телевещание по распространению информации 
среди целевых групп населения об изменениях 
насчет новой льготной системы зачисления в ВУЗ 
Осетиноязычных абитуриентов. 

http://www.ombudsman.ge/ge/
( неофициальный перевод)
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- Dövlət Azərbaycan Dram 
Teatrının dramatik vəziyyəti;

-Qeyri-qanuni mülkiyyətin mə-
nimsənilməsi və onun qanuni 
sahibinə qaytarılması;

- Son vaxtlar diskriminasiya 
faktlarının coxalması;

- Azərbaycan icmasının mədəni-
tarixi mirasının mühafizəsi;

- Nəriman Nərimanovun  ev 
muzeyinin taleyi;

-    İslamafobiyanın artması;

- Azərbaycanlıların yaşadıqları 
kəndlərin adlarının: toponimlərin, 
qidronimlərin qeyri-qanuni dəyiş-
dirilməsi;

- Gürcüstan-Ermənistan         sər-
həddinin tam delimitasi-
ya olunmaması səbəbindən 
azərbaycanlıların yaşadıqları 
çətinliklər;

- Dövlət orqanlarında azər-
baycanlıların yetərincə təmsil 
olunmaması.

“Ağsaqqallar”  Baş  Nazirlə nələri 
müzakirə etmədilər

DÜNYADA YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARIN SAYI 
AÇIQLANDI – YENİ SİYAHI
Təqribi sayı 50 milyon nəfər olan 
dünya azərbaycanlılarının 10 mil-
yondan çoxu hazırda mühacirət-
də yaşayır. Dünyanın 5 qitəsində 
məskunlaşan soydaşlarımızın 
siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni 
fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, ora-
dakı şərait, mənəvi dəyərlər kimi 
müxtəlifdir.

Bu gün azərbaycanlıların ən çox 
məskunlaşdığı ölkələr qeyri-rəs-
mi məlumatlara görə, İran, Tür-
kiyə və Rusiyadır. İranda 30 mil-
yon, Türkiyədə 3 milyon, Rusiyada 
isə 2 milyon azərbaycanlı yaşayır.

Eyni zamanda Amerika Birləşmiş 
Ştatları, Almaniya, Ukrayna da 
azərbaycanlıların çox yaşadığı 
ölkələr içərəsində liderlik edir. 
ABŞ-da qeyri-rəsmi məlumatlara 
görə, 450 000, Almaniyada 200 
000, Ukraynada isə 280 000 azər-
baycanlı yaşayır.

 Öl  kə  nin a dı Qeyri-rəsmi məlumat Azərbay-
canlıların məskunlaşdığı ölkələrin dövlət 
orqanlarının açıqladığı rəsmi məlumat

1.  ABŞ 400 000-450 000 nəfər   
2.  Al  ma  niya 200 000 nəfər 13 444 nəfər
3.  Avstra  liya 8 000 nəfər 7 500 nəfər
4.  Avstriya  3 000 nəfər   
5.  Bеl  çika  3 000 nəfər   
6.  Bе  la  rus  7 000 nəfər 5 567 nəfər
7.  Böyük Britaniya 17 000 nəfər   
8.  Çе  xiya  2 000 nəfər   
9.  Çin 30 000 nəfər   
10.  Danimarka 6 000 nəfər   
11.  Finlandiya 3 000 nəfər   
12.  Fransa 70 000 nəfər   
13.  Еstо  niya 1 800 nəfər   
14.  Gür  cüstan 500 000 nəfər 284.800 nəfər
15.  İraq 800 000 nəfər   
16.  İran 30 000 000 nəfər 16 000 000 nəfər
17.  İs  vеç 30 000 nəfər   
18.  İsvеçrə  4 000 nəfər   
19.  İspaniya 5 000 nəfər   

20.  İsrail 75 000 nəfər   
21.  İtaliya 2 000 nəfər   
22.  Qa  za  xıstan 90 000 nəfər  85 292 nəfər
23.  Qır  ğı  zıstan 20 000 nəfər  18 900 nəfər
24.  Kanada 170 000 nəfər   
25.  Lat  viya 4 000 nəfər 2 237 nəfər
26.  Lit  va 1 500 nəfər 648 nəfər
27.  Meksika     
28.  Mоl  dоva 6 000 nəfər   
29.  Ni  dеr  land 20 000 nəfər   
30.  Nоr  vеç 3 000 nəfər   
31.  Öz  bə  kistan 68 000 nəfər 35848 nəfər
32.  Polşa2 000 nəfər   
33.  Ru  mı  niya 2 000 nəfər   
34.  Ru  siya 2 000 000 nəfər 603 070 nəfər
35.  Suriya 45000 nəfər   
36.  Şimali Kipr 1000 nəfər   
37.  Tür  kiyə 3 000 000 nəfər   
38.  Türk  mə  nistan 48 000 nəfər   
39.  Tacikistan 5800 nəfər   
40.  Uk  ray  na 280 000 nəfər 45176 nəfər
41.  Ya  pо  ni ya 10 000 nəfər   
42.  Yеni Zе  lan  di ya 2 000 nəfər   
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Maddə 16. Özəlləşdirməyə icazə verən 
orqan. Ərizə ilə müraciət etmək hüququ 
olan şəxslər 

1. Məsələnin məhkəməyə aid olmadığı hal-
larda müvafiq dövlət torpaq xidməti özəlləş-
dirməyə icazə verilməsi haqqında qərar qə-
bul edir. 

2. Müqavilənin iştirakçısı olan tərəflərin və bu 
müqavilənin onun xeyrinə bağlanan şəxsin 
icazə almaq barədə ərizə ilə müraciət etmək 
hüquqları vardır. 

Maddə 17. İcazə verilməsi haqqında qərar 
qəbul edilməsi 

1. Ərizə daxil olan gündən sonra bir ay müd-
dətində icazə vermək haqqında qərar qəbul 
olunmalıdır. Əgər bu qanunun 16-cı maddə-
sinin 1-ci bəndində xatırladılan orqan həmin 
müddət ərzində ərizəni yoxlayıb qərar qəbul 
etməmişdirsə, o, ərizəçiyə bu barədə izahat 
verməli və müddətin daha bir ay uzadıldığını 
bildirməlidir. 

2. Əgər həmin müddət keçdikdən sonra da 
icazə verilməsi haqqında qərar qəbul edil-
məzsə, bu halda icazə verilmiş sayılır və 
müqavilənin tərəf müqabilləri müqavilədə 
nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələri yerinə 
yetirə bilərlər. 

3. İcazə verilməsinə rədd cavabı barədə qə-
rar qəbul edilən gündən bir ay müddətində 
məhkəməyə şikayət etmək olar. Müqavilənin 
iştirakçısı olan tərəflərin və həmin müqavilə-
nin onun xeyrinə bağlandığı şəxsin şikayət 
etmək hüququ vardır. 

4. Əgər icazə verən orqandan yuxarı orqan 
verilmiş icazə ilə razı deyildirsə, o da icazəni 
dəyişdirmək, yaxud ləğv etmək tələbi ilə bir 
ay müddətində məhkəməyə müraciət edə 
bilər. 

5. Əgər bu maddənin 3-cü və 4-cü bənd-
lərində xatırladılan şəxslər şikayət etmək 
hüququndan istifadə etmirlərsə, şikayətdən 
bir ay keçdikdən sonra qərar qüvvəyə minmiş 
sayılır. 

Maddə 18. Torpaq kitabında (ümumi re-
yestrdə) özəlləşdirmənin və icazənin qey-
də alınması vəzifəsi 

Özgəninkiləşdirmə üçün əsasa çevrilən söv-
dələşmə ilə yanaşı, icazə də torpaq kitabına 
(ümumi reyestrə) daxil edilir. İcazə torpaq ki-
tabına (ümumi reyestrə) ancaq şikayət müd-
dəti keçdikdən və icazə vermək haqqında qə-
rar qüvvəyə mindikdən sonra yazılır. 

Maddə 19. İcazə verilərkən məhdudiyyətlər 

1. İcazə verilməsindən aşağıdakı hallarda im-
tina edilir: 

a) əgər ərazi baxımından bir-birilə əlaqəli 
olan torpaq sahələri özəlləşdirmə nəticəsində 
ən azı beş hektar azalırsa; 

b) sahədən kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün 
istifadə olunmayacaqsa; 

2. Qanunla bilavasitə nəzərdə tutulmuş hallar 
istisna olmaqla kənd təsərrüfatı torpaq sahə-
sindən qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatı üçün 
istifadə olunması qadağandır. 

3. İcazə verilməsinə qadağa aşağıdakı hallar-
da şamil edilmir; 

a) müvafiq dövlət orqanları tərəfindən həyata 
keçirilən torpaqdan səmərəli istifadəyə şərait 
yaradıldığı hallarda; 

b) müsadirə edildikdə; 

j) məcburi icra zamanı. 

Maddə 20. Torpaq becərilməməsinə görə 
sanksiyalar 

1. İki il dalbadal torpağı becərməyən, torpaq-
dan istifadəyə görə müəyyən olunmuş vergini 
ödəmə yən, təsərrüfatı idarə etməyən və bu 

halda onu digər şəxsə icarəyə verməyən mül-
kiyyətçi barəsində vergi qanunvericiliyində 
nəzərdə tutulmuş sanksiyalar tətbiq olunur. 

2. Torpaq sahəsi alan şəxsin üzərinə də bu 
qanunla torpaq təsərrüfatı, yaxud torpaq 
sahəsi mülkiyyətçisinin üzərinə qoyulmuş 
təəhhüdlər qoyulur. 

Maddə 21. Sövdə1əşmələrin mülki və inzi-
bati-hüquqi nəticələri 

1. 19-cu maddənin tələblərinə, yaxud bu 
qanunda nəzərdə tutulmuş özəlləşdirmə 
haqqında sövdələşmələrin şərtlərinə cavab 
verməyən sövdələşmələr etibarsız sayılır. 

2. İcazə vermiş orqan, əgər bu icazə torpaq 
sahəsini əldə edənlər tərəfındən təqdim olun-
muş saxta göstəricilər əsasında verilmişdirsə, 
özünün verdiyi icazəni ləğv edə bilər. 

Əgər torpaq kitabında (ümumi reyestrdə) 
sövdələşmənin qeyd olunduduğu gündən on 
il keçmişdirsə, icazə verən orqanın onu ləğv 
etmək hüququ yoxdur. 

3. Əgər torpaq kitabında (ümumi reyestrdə) 
sonralar etibarsız sayılmış sövdələşmə qey-
də alınmışdırsa, icazə verən orqanın torpaq 
kitabında (ümumi reyestrdə) düzəlişlər olun-
masını tələb etmək hüququ vardır. Düzəliş 
keçirildikdən sonra icazə ləğv edilir. 

4. Torpaq (fermer) təsərrüfatından, yaxud 
kənd təsərrüfatı torpaq sahələrindən müvafıq 
olaraq girov, yaxud mərc qaydasında istifa-
də olunması Gürcüstan qanunvericiliyində 
müəyyən olunmuş qaydalara uyğun olaraq 
tənzimlənir. 

5. Bu qanunla müəyyən edilməmiş qaydalar 
Gürcüstan mülki məcəlləsi ilə tənzimlənir. 

Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze

Tbilisi, 22 mart 1996-cı il.

“KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TOR-
PAQ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT HAQQIN-

DA” QANUNUN QÜVVƏYƏ MİNMƏSİ 
BARƏDƏ

Gürcüstan parlamentinin qərarı 

Gürcüstan parlamenti QƏRARA ALIR: 

1. “Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq üzərində 
mülkiyyət haqqında” Gürcüstan qanunun bu 
qərarın 6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş qa-
nun qəbul edildikdən, 10 və 11-ci bəndlərdə 
nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirildik-
dən sonra qüvvəyə minsin. 

2.Gürcüstan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 18 yanvar 1992-ci il tarixli 48 N-li, 6 fevral 
1992-ci il tarixli l28 N-li , 10 mart tarixli 290 
N-li, 22 sentyabr 1922-ci il tarixli 949 N-li, 16 
yanvar 1 993-cü il tarixli 503 N-li, 29 noyabr 
1994-cü il tarixli 815 N-li, 10 mart 1995-ci il ta-
rixli 129 N-li qərarlarının, Gürcüstan Respub-
likası Dövlət Şurasının 21 oktyabr 1992-ci il 
tarixli dekretinin, Gürcüstan Dövlət başçısının 
30 dekabr 1994cü il tarixli 249 N-li sərəncamı-
nın, Gürcüstan prezidentinin 22 fevral 1995-
ci il tarixli 54 N-li fərmanının, yenə də onun 
16 fevral 1 996-cl il tarixli 166 N-li fərmanının 
tələblərinə müvafıq olaraq Gürcüstan vətən-
daşlanna verilmiş həyətbaşı, ailə üçün torpaq 
sahələri, həmçinin 1992-ci ilədək onların qa-
nuni istifadəsində olan bağ, bostan, yaylaq, 
məskənsalma sahələri, həyətyanı sahələr 
onların xüsusi mülkiyyəti elan edilir və onlann 
barəsində “Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 
üzərində mülkiyyət haqqında” qanun tətbiq 

olunur. 

3. Bu qanunun 2-ci bəndində nəzərdə tutul-
muş normativ aktlara müvafıq olaraq həyət-
lərə (ailələrə) məxsus olan, ancaq müəyyən 
edilmiş qaydada və ölçüdə sahiblərinə ve-
rilməmiş torpaq sahələri bu qanunun qəbul 
edildiyi tarixdən sonra bir il ərzində pulsuz 
olaraq mülkiyyətə verilir. 

4. Kənd yerlərində yaşayan və tibb, maarif, 
mədəniyyət sahələrinə daxil olan işçilərin 
həyətləri (ailələri) kənddə yaşayan və kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul olanlara bərabər tutulur 
və imkan daxilində onlara birinci kateqoriya 
ilə müəyyən edilmiş norma üzrə müvafiq inzi-
bati vahiddə torpaq sahələri ayrılır. 

5.Yuxarıda göstərilmiş normativ aktlar pozul-
maqla əldə edilmiş (mənimsənilmiş) hər han-
sı torpaq sahəsinə həmin həyətlərin mülkiy-
yət hüququ verilmir. 

6.İkinci bənddə nəzərdə tutulmuş normativ 
aktlar müvafiq olaraq kənd təsərrüfatı təyinat-
lı torpaq sahələri vətəndaşların mülkiyyətinə 
verildikdən sonra torpaqdan istifadə və qalan 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar üzərində 
mülkiyyət münasibətləri müvafiq qanunla 
tənzim edilir. Gürcütan parlamentinin aqrar 
məsələlər komitəsinə tapşınlsın ki, həmin qa-
nun layihəsini 1996-cı il avqustun l-dək parla-
mentin müzakirəsinə versin. 

7. Sərhədyanı, sahilyanı zolaqda və sərhəd-
yanı zonada kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq-
lardan istifadə rejimi xüsusi qanunla müəy-
yən edilir. 

8. Tarix, arxeologiya, şəhər tikintisi və arxitek-
tura, monumental incəsənət abidələrinin mü-
hafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə müəy-
yən edilmiş zonalarda, habelə Gürcüstan 
pravoslav kilsəsinə verilmiş torpaq sahələ-
rində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan 
istifadə rejimi qanunla tənzim edilir. 

9. Gürçüstan ərazisinin bir hissəsinə mü-
vəqqəti olaraq nəzarət edən separatçı qu-
rumlar tərəfindən əldə edilmiş torpaqların 
hüquq statusu ilə əlaqədar aktlar etibarsızdır. 

10. Gürcüstan hökuməti 1996-cı il sentyabnn 
l-dək bu qanunun icrası üçün vacib olan ma-
liyyə, təşkilati və metodoloji tədbirlərin həyata 
keçirilməsini təmin edir. 

11. Parlamentin tabeliyində olan torpaq fondu 
yaradılsın. 

12. Aqrar məsələlər komitəsinə tapşınlsın ki, 
1996-cı il iyunun 1-dək bu qanunun qəbul 
edilməsi ilə əlaqədar olaraq “Girov haqqında” 
Gürcüstan Respublikası qanununda edilmiş 
dəyişiklik və əlavələri Gürcüstan parlamenti-
nin müzakirəsinə versın. 

13. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların xü-
susi mülkiyyətə verilməsi torpaq üzərində 
mülkiyyətçilərin uçotu və qeydə alınmasına, 
torpaq kadastrı xidmətinin hazırlığına müva-
fiq olaraq ayrı-ayrı bölgələr üzrə həm eyni 
vaxtda, həm də mərhələlərlə həyata keçirilə 
bilər. Bununla yanaşı, torpaq üzərində mül-
kiyyəti təsdiq edən sənədin qəbul olunması 
üçün mülkiyyətçi Gürcüstan qanunvericiliyi 
ilə müəyyən edilmiş Gürcüstan vətəndaşı bə-
yannaməsini qəbul etdiyini təsdiqləməkdən 
ötrü onun altından imza etınəlidir. 

Gürcüstan parlamentinin sədri, Zurab Jva-
niya. 

Tbilisi, 22 mart 1996-cı il. 

KƏND TƏSƏRRÜFATI TORPAQLARININ 

İCARƏYƏ VERİLMƏSİ HAQQINDA 

GÜRCÜSTAN QANUNU

Maddə 1. Ümumi müddəalar 

1. “Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın icarəyə 
verilməsi haqqında” Gürcüstan qanunu Gür-
cüstan Respublikasının “İcarə haqqında” qa-
nununa müvafiq olaraq işlənib hazırlanmışdır 
və kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın icarəyə 
verilməsi qaydasını, müddətini, icarə haqqını, 
tərəflərin hüquq və vəzifələrini və icarənin di-
gər şərtlərini müəyyən edir. 

2. Kənd təsərrüfatı icarəsi qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş məqsədlə təsərrüfat fəaliy-
yətinin həyata keçirilməsi üçün müqavilə əsa-
sında kənd təsərrüfatı təyinatlı, yaxud kənd 
təsərrüfatı təyinatı üzrə istifadə etmək üçün 
mövcud qaydaya müvafiq olaraq icazə veril-
miş torpağa (bundan sonra “kənd təsərrüfatı 
təyinatlı torpağa”) bina və tikililərə, qurğu və 
dəzgahlara, digər maddi əmlaka müddətli və 
satınalma yolu ilə sahib olunması və istifadə 
edilməsi deməkdir. İcarəçi təsərrüfat fəaliyyə-
tini müstəqil surətdə həyata keçirir. 

Maddə 2. Kənd təsərrüfatı üzrə icarə ob-
yektləri 

Kənd təsərrüfatı üzrə icarə obyektləri aşağı-
dakılardır: 

a) kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar (əkinə-
yararlı, çoxillik bitkilərin tutduğu sahələr, be-
cərilən sahələr, təbii biçənək və otlaqlar); 

b) mövcud qaydaya müvafiq olaraq kənd 
təsərrüfatı təyinatı üzrə istifadə olumnuş, 
yaxud istifadə etməyə icazə verilmiş su fon-
dunun və meşə fondunun torpaqları; 

v) bağ, bostan və yaylaq sahələri; 

q) mövcud qaydaya müvafiq olaraq kənd 
təsərrüfatı üzrə istifadə olunmuş, yaxud isti-
fadə oluna bilən sənaye, nəqliyyat, rabitə və 
digər qeyri kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 
sahələri; 

d) məqsədli təyinatları hələlik dəyişdirilməmiş 
və mövcud qaydaya müvafiq olaraq onlardan 
kənd təsərrüfatı məqsədi ilə istifadə olunma-
sına icazə verilmiş kənd, rayon mərkəzi və 
şəhər hüdudlarındakı torpaq sahələri; 

e) kənd təsərrüfatı məqsədi ilə torpaqdan 
icarə yolu ilə istifadə olunması ilə əlaqədar 
yaşayış və təsərrüfat bina və tikililəri, qurğu 
və dəzgahlar, təsərrüfat inventarı və kənd 
təsərrüfatı məqsədi ilə istifadə oluna bilən di-
gər əmlak. 

Maddə 3. Kənd təsərrüfatının icarə sub-
yektləri 

1. Kənd təsərrüfatının icarə subyektləri aşa-
ğıdakılardır : 

a) icarədar — kənd təsərrüfatı təyinatlı torpa-
ğın mülkiyyətçisi, yaxud ona səlahiyyəti çatan 
şəxs 

b) içarəçi — kənd təsərrüfatı torpağını icarəyə 
götürən fiziki şəxs, fiziki şəxslər qrupu, yaxud 
hüquqi şəxs. 

2. Şəhər idarəetmə orqanı idarə heyəti ərazi-
si hüdudlarındakı dövlət mülkiyyəti olan kənd 
təsərrüfatı təyinatlı torpaqlann icarəyə veril-
məsinə səlahiyyəti olan şəxs müvafiq şəhər 
idarəetmə orqanı, yaxud onun səlahiyyət ver-
diyi şəxsdir. 

3. Şəhər idarəetmə orqanı idarə heyətinin 
ərazisi hüdudlarından kənarda mövcud olan 
rayon sərhədlərindəki dövlət mülkiyyəti olan 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə 
verilməsinə səlahiyyəti olan şəxs müvafiq ra-
yon idarəetmə orqanı, yaxud onun səlahiyyət 
verdiyi şəxsdir.

KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT HAQQINDA
GÜRCÜSTAN QANUNU
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