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 � Bu gün “Xalq qəzeti”nin ilk nömrəsinin çapdan 

çıxmasının 98-ci ildönümü tamam olur. 1919-cu il avqustun 
29-da “Kommunist” adı ilə işıq üzü görmüş bu qəzet dövrünün 
ictimai-siyasi ziddiyyətlərini də özündə ehtiva etmişdir. Qəzetin 
ilk nömrəsi 1919-cu ildə 4 səhifə həcmində çap olunmuşdur. 
Birinci nömrə, demək olar ki, bütünlüklə dünya inqilablarına 
həsr edilmişdir. Qəzetin ilk nömrəsinin redaktoru göstərilməsə 
də, tədqiqatçılar hesab edirlər ki, materialları Ruhulla Axundov 
redaktə etmişdir. 

İlk nömrədəki kəskin siyasi 
yazılardan, inqilabi çağırışlardan 
sonra nəşrin fəaliyyəti dayandırıldı. 
Qəzetin müntəzəm nəşrinə yalnız 
1920-ci il aprelin 28-də bolşeviklər 
Azərbaycan Demokratik Respublikası 
hakimiyyətini zorla devirdikdən son-
ra, daha dəqiq desək, aprelin 30-dan 
başlandı. Qırmızı Ordu Azərbaycanı 
işğal etdikdən sonra bolşeviklər 
“Azərbaycan” qəzetinin redaksiya və 
mətbəəsini tutub, onu “Revkomun 
mətbəəsi” (“İnqilab Komitəsinin 
mətbəəsi”) adlandırdılar. Beləliklə, 
“Azərbaycan” qəzetinin kollektivi 
“Kommunist” qəzetini buraxmağa 
başladı. Bir neçə gün sonra – 1920-
ci il mayın 1-dən isə həm də rusca 
“Kommunist” qəzetinin nəşrinə başla-
nıldı. Qəzetin başlığında Azərbaycan 
Sovet Respublikası Müvəqqəti Hərbi 
İnqilab Komitəsinin və Azərbaycan 
Kommunist (bolşeviklər) Parti-
yası Mərkəzi Komitəsinin nəşri 
olduğu qeyd edilirdi. Sonralar 
qəzet “Azərbaycan Sovet Sosialist 
Hökuməti İnqilab Komitəsi fəhlə, 
kəndli, qızıl əsgər və dənizçilər 
Şurasının orqanı”na çevrildi. “Kom-
munist” qəzeti Azərbaycan K(b)P 
MK Siyasi və Təşkilat Bürosunun 
qərarı ilə 1921-ci il aprelin 13-dən 
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin və 
Bakı Sovetinin orqanı elan edildi.

I Sovetlər Qurultayı tərəfindən 
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 
1921-ci ilin mayından ləğv 
edilməsindən sonra Azərbaycan 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi (AzMİK) 

təsis edildi və bu dövrdən “Kommu-
nist” qəzeti Azərbaycan K(b)P MK 
və BK-nın, AzMİK və Bakı Sovetinin 
orqanı kimi fəaliyyətlərini davam 
etdirdi.

Qəzetin birinci rəsmi redaktoru 
vəzifəsinə Əliheydər Qarayev, məsul 
katib vəzifələrinə isə – Seyid Cəfər 
Cavadzadə (Pişəvəri) və Nemət Bəsir 
Hacıyev təyin edilmişdilər. Ə. Qara-
yev bir neçə dəfə fasilələrlə qəzetin 
məsul müdiri (redaktoru) təyin 
edilmiş, bəzən də Azərbaycan K(b)
P MK-nın göstərişi ilə qəzetə nəzarət 
etmiş, bir növ, senzor funksiyasını 
yerinə yetirmişdir. 

1924-cü il aprelin 18-də 
Azərbaycan K(b)P MK-nin ikinci ka-
tibi, 27 yaşlı gənc vətənpərvər Əyyub 
Xanbudaqov “Kommunist” qəzetində 
“Milli məsələyə dair” adlı məqalə ilə 
çıxış etdi və bildirdi ki, partiyanın 
milli məsələyə dair göstərişləri yerinə 
yetirilmir, əksinə, Azərbaycanda milli 
fəhlə kadrlarının hazırlanmasının qar-
şısı alınır, azərbaycanlılar fabrik və 
zavodlarda ayrı-seçkilik nəticəsində 
işə qəbul edilmirlər və bununla da 
milli məsələ nəzərdə tutulanın 0,01 
faizi qədər də yerinə yetirilməyib. 
Cəmi bir neçə gün sonra – 1924-cü il 
aprelin 27-də öz işinə başlayan XIII 
Bakı partiya konfransı gündəlikdəki 
məsələləri kənara qoyaraq, iki 
günlük işini Əyyub Xanbudaqovun 
“millətçiliyini” araşdırmağa həsr 
etdi və Ə.Qarayevə tapşırıldı ki, 
“Kommunist” qəzetinin redaksiya-
sında kök salmış sovet hakimiyyəti 
düşmənlərini – millətçiləri üzə 
çıxarsın.

Azərbaycan K(b)P Mərkəzi 
Komitəsi və Bakı Komitəsinin rəhbər 
dairələrində baş verən çoxsaylı 
dedi-qodu və intriqaları müxtəlif 
səviyyələrdə tez-tez kadr dəyişmələri 
“Kommunist” qəzetinə də təsirsiz 

ötüşmürdü. Belə ki, 1920-ci il mayın 
30-dan 1922-ci il mayın 19-dək 
qəzetə 8 redaktor təyin edilmişdir. 
1937-ci ildə isə A.Hüseynov uzun 
müddət redaktor əvəzi kimi qəzetə 
rəhbərlik etmişdi. Bir sıra hallar-
da “Kommunist” qəzeti ilə bağlı 
sənədlərdəki məlumatlar bir-biri ilə 
kəskin ziddiyyət təşkil edir. Bəzən 
redaksiyaya təyin edilmiş redaktor 

təkrar təyin edilir, yaxud da redak-
siyaya çatmamış başqası ilə əvəz 
edilirdi. 

Azərbaycan ədəbiyyatının, 
Azərbaycan ziyalılarının ən yaxşı və 
tanınmış xadimləri, hər cür təqiblərə 
və sıxışdırmalara baxmayaraq, 
“Kommunist”in ətrafında birləşərək, 
onu Cənubi Qafqazın ən yaxşı 
qəzetinə çevirə bildilər. 1924-cü ildə 
Tiflisdə Cənubi Qafqaz mətbuatının 
sərgisi keçirildi və “Kommu-
nist” qəzeti “ən yaxşı qəzet” kimi 
qiymətləndirildi. Bununla əlaqədar 
olaraq, “Заря Востока” qəzeti 1924-
cü il mayın 7-də yazırdı ki, “indi 
türkcə “Kommunist” qəzeti SSRİ-nin 
ən yaxşı qəzetlərindən biridir”.

Qəzetlə əməkdaşlıq edən dövlət 
xadimləri və publisistlərdən Nəriman 
Nərimanov, Qəzənfər Musabəyov, 
Həmid Sultanov, Tağı Şahbazi (Si-
murğ), Müseyib Şahbazov, Əyyub 
Xanbudaqov və başqalarını göstərmək 
olar. 

Azərbaycan ziyalılarının 
görkəmli nümayəndələri – Hüseyn 
Cavid, Üzeyir Hacıbəyov, Cəlil 
Məmmədquluzadə, Bəkir Çobanzadə, 
Salman Mümtaz Əsgərov, Ömər 
Faiq Nemanzadə, Əliabbas Müz-
nib Mütəllibzadə və başqaları daim 
təqiblərə məruz qalsalar da, “Kom-
munist” qəzeti ilə tez-tez əməkdaşlıq 
edirdilər.

Doğrudur, redaksiya material-
larının yığılması və çap prosesində 
xeyli uğurlar qazanılmış, linotipçilər 
ağır əl ilə yığım prosesindən azad 
olmuşdular. Lakin qəzetin əski əlifba 
ilə çapı sovetlərin xalqın milli mənlik 
şüurunu məhv etmək kimi siyasətinə 
mane olurdu. Azərbaycan ziyalıla-
rını, elm və sənət adamlarını əsrlər 
boyu əski əlifba ilə yazıb-yaratdıqları 
ədəbiyyatdan uzaqlaşdırmaq üçün 
bolşeviklərin təkidi ilə yeni əlifbanın 

hazırlanmasına başlandı. “Kommu-
nist” qəzetinin 1929-cu il 1 yanvar 
tarixli sayı yeni əlifba ilə çap olundu. 

Lakin imperiya siyasəti on il 
sonra – 1939-cu ildə latın əlifbasının 
kiril qrafikası ilə əvəz etdi. Beləliklə 
də, xalqımızın mənəvi sərvətlərinə 
xəyanət əli uzadıldı. Yaradılmış 
minlərlə mənəvi sərvət xəzinəsi 
istifadəsiz qaldı. Bu, həm də xalqımı-
zın psixologiyasına, mənəviyyatına 
vurulan böyük zərbə idi. 

1939-cu ildən 1991-ci ilədək kiril 
əlifbasından istifadə edən Azərbaycan 

xalqı 1991-ci ilin dekabrında Ali 
Sovetin qərarı ilə yeni latın qrafikalı 
əlifbaya keçidi təsdiq etdi.

1937-38-ci illərin repressiyası 
qəzetin əməkdaşlarından da yan 
keçməmişdir. Qəzetə redaktor-
luq etmiş Ə.Qarayev, R.Axundov, 
B.Talıblı, H.Cəbiyev, tanınmış ya-
zarlar X.İbrahim, F.Ağazadə, qəzetlə 
əməkdaşlıq edən M.Müşfiq, S.Hüseyn 
və neçə-neçə yazıçı-şair “millətçi” 
damğası ilə qətlə yetirilmişlər. 

1937-ci ilin “Kommunist” 
qəzetini araşdırdıqca müxtəlif 
məqamlar ortaya çıxır. Həmin dövrdə 
ən çox dərc olunan şairlərdən Səməd 
Vurğun, Məmməd Rahim, Rəsul 
Rza, Əliağa Vahid, Əyyub Abbasov, 
Bəbir Məmmədzadə və başqala-
rının adlarını çəkə bilərik. Nəsr 
əsərləri isə Mir Cəlalın hekayələri, 
ədəbiyyatşünaslardan M.Rəfilinin, 
S.Şamilovun, Ə.Hidayətin, Ə. 
Məmmədovun Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatının qarşısında duran 
problemlərdən, yazıçılarımızın yara-
dıcılığından bəhs edən yazıları dərc 
olunmuşdur. 

1941-1945-ci illərdə Sovetlər İtti-
faqının zorla cəlb edildiyi müharibədə 
ümumi Vətən uğrunda mübarizəyə 
qoşulan qəzetin kollektivi bütün 
imkanlardan istifadə edərək xalqı 
Hitler Almaniyasına qarşı mübarizəyə 
səsləyirdi. Təpədən-dırnağa qədər 
silahlanmış faşistlər ölkəmizə basqın 
etdikdə və Böyük Vətən müharibəsi 
başlandıqda isə “Kommunist” 
qəzeti müharibənin ilk günlərindən 
öz kəsərli silahını azğın düşmənə 
yönəltmişdi... Qəzetin düşmənə nifrət 
ruhlu yazıları Azərbaycanın mərd 
övladlarını döyüşə çağırır, onları 
faşizm üzərində qələbəyə ruhlandırır-
dı. Döyüş bölgələrindəki vəziyyətlə 
bağlı qəzetdə dərc olunan xəbərlər 

arxa cəbhədə əməkçilərin qoluna güc-
qüvvət verir, onları xalqın müqəddəs 
qələbəsi naminə fədakar əməyə 
ruhlandırırdı. 

1945-ci il mayın 9-da Böyük 
Vətən müharibəsi qələbə ilə başa 
çatdıqdan sonra qəzet partiyanın 
yürütdüyü xəttə uyğun olaraq öz 
fəaliyyətinin istiqamətini dəyişdi. 
İndi Sovet İttifaqının qarşısında duran 
başlıca vəzifə müharibənin vurduğu 
ziyanı qısa zamanda aradan qaldır-
maq, sənayeni və kənd təsərrüfatını 
sürətli inkişaf yoluna çıxarmaq, 

insanların güzəranını yaxşılaşdırmaq 
idi. Azərbaycan Kommunist Partiya-
sının ali orqanı olan “Kommunist” 
qəzeti də dərc etdiyi materiallarda 
daim belə bir fikri aşılayırdı ki, 
bunlara yalnız yaxşı işləməklə, hər 
bir adamın üzərinə düşən vəzifəni 
ləyaqətlə yerinə yetirməsi ilə nail 
olmaq mümkündür. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
“Kommunist” qəzetinin fəaliyyətinə 
həmişə yüksək qiymət vermişdir. 
Ulu öndər 1969-cu il iyulun 14-də 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 
seçildikdən sonra ictimaiyyət qarşı-
sında ilk çıxışını bu qəzetin 50 illik 
yubileyinin təntənəli mərasimində 
etmişdir. Ulu öndər respublikamı-
za rəhbərlik etdiyi dövrdə məruzə 
və çıxışlarında dəfələrlə qəzetin 
fəaliyyətini yüksək dəyərləndirmişdir. 
“Xalq qəzeti”nin 75 illiyinə 
göndərdiyi məktubda isə yazmışdır: 
“Respublikada qəzetçilik ənənələrinin 
formalaşmasında, jurnalistikamı-
zın inkişafında “Xalq qəzeti”nin 
xidmətləri xüsusi qeyd olunmalı-
dır. Bugünkü çoxsəsli, rəngarəng 
Azərbaycan mətbuatının bir çox 
görkəmli nümayəndələri bu qəzetin 
yaradıcılıq məktəbini keçmişlər. 
Müstəqilliyimizin əldə edilməsindən 
sonra da “Xalq qəzeti” respublika-
mızın ictimai həyatında baş verən 
hadisələrə cəsarətlə müdaxilə etmiş, 
bir çox problemlərin aşkarlanmasında 
mühüm rol oynamışdır”.

Xalqımızın böyük oğlu Heydər 
Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın 
birinci katibi seçilməsi ilə respub-
likaya yeni bir ab-hava, yeni bir iş 
üslubu gəldi. O vaxta qədər digər 
müttəfiq respublikalarda olduğu 
kimi, Azərbaycanda da qanunların 
işləməməsi, əliəyrilik, kadrların 
seçilməsində qohumbazlıq, tanışlıq 

və şəxsi maraq baş alıb gedirdi. Yeni 
birinci katib bunlara qarşı çox sərt 
mövqe tutdu. Azərbaycan KP MK-
nın orqanı olan və respublikada bir 
nömrəli qəzet sayılan “Kommunist”in 
fəaliyyətində həmin mövqe öz geniş 
əksini tapdı. Təbii ki, bu, qəzetdə 
əvvəlki dövrlərlə müqayisədə çox bö-
yük bir irəliləyiş idi. Qəzetin oxucu-
larının sayı görünməmiş həddə çatdı 
— gündəlik tiraj 500 min nüsxəni 
aşdı. O vaxtlar Azərbaycanda elə bir 
ailə tapılmazdı ki, bu qəzeti almasın. 
“Kommunist”in dünyanın bir neçə 
ölkəsində oxucuları vardı.

Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi Heydər Əliyev qəzetin, demək 
olar, bütün nömrələrini nəzərdən 
keçirir, böyük problemlərə toxunan 
yazıları təqdir edir, öz tövsiyələrini 
verirdi. Ümummilli lider öz dərin 
biliyi, işgüzarlığı, prinsipiallığı, 
hadisələri düzgün qiymətləndirmək 
və buna müvafiq hərəkət etmək 
bacarığı ilə Azərbaycanı az bir vaxtda 
keçmiş SSRİ-nin müttəfiq respub-
likaları arasında ön sıraya çıxardı. 
Həmin dövrdə partiyanın kəsərli 
orqanı olan “Kommunist” qəzeti 
Azərbaycanda yeridilən siyasi xəttin 
əsas təbliğatçısına çevrilmişdi.

Ulu öndərin fəaliyyətində - istər 
1969-1982-ci illərdə olsun, istərsə də 
1993-2003-cü illərdə – Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə tanıdılmasına 
xüsusi önəm verilirdi. Bu sahədə 
ölkəmizin nümayəndə heyətlərinin 
xarici dövlətlərə və xarici nümayəndə 
heyətlərinin respublikamıza səfərləri 
böyük rol oynayırdı. Bakıda 
beynəlxalq simpoziumlar və konf-
ranslar keçirilirdi. Xarici ölkələrdə 

Azərbaycan, respublikamızda isə xa-
rici ölkələrin mədəniyyət və incəsənət 
günlərinin keçirilməsi bir ənənə 
şəklini almışdı. 

1991-ci ilədək “Kommunist” adı 
ilə çap olunan qəzet respublikamız 
müstəqillik qazandıqdan sonra “Xalq 
qəzeti” kimi fəaliyyətini davam 
etdirmiş, dövəltçiliyin qorunması, 
ölkədəki iqtisadi vəziyyətə dair təhlili 
yazılar, dövlət başçısının bütün çıxış-
ları, görüşləri və səfərlərini oxuculara 
çatdırmışdır.

Beləliklə, Azərbaycanın 
həyatında elə bir hadisə olmazdı 
ki, qəzetin səhifələrində öz əksini 
tapmasın. Buna görə də xalqın ona 
böyük rəğbəti yaranmışdı. İstər 
ziyalı olsun, istər adi əməkçi, hamı 
bu qəzeti özünə doğma sayır, onu 
sevirdi. “Xalq qəzeti” həmişə xalqın 
qayğılarından, istək və arzularından 
yazıb, kədərinə kədərlənib, sevincinə 
şərik çıxıb. İnsanlar ən son yenilikləri 
bu qəzetdən öyrəniblər. Haqları tap-
dananda ona müraciət ediblər, məhz 
qəzetin məsələyə müdaxiləsindən 
sonra həqiqət yerini tapıb.

Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən 
döyüşlər, bu istiqamətdə aparılan da-
nışıqlar qəzetin daimi mövzularından 
olmuş və bu gün də prioritet olaraq 
qalmaqdadır. Anadilli mətbuatımızın 
bayraqdarı olan “Xalq qəzeti” adına 
uyğun olaraq, bir əsrə yaxın xalqın 
qəzeti funkusiyasını yerinə yetirmiş 
və bu işi hazırda da uğurla davam 
etdirir.

Qabil YUSİFOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Milli dövlətçiliyə və Vətənə 
xidmətin parlaq nümunəsi

“Xalq qəzeti” – 98

Azərbaycan və 
Ermənistan dini 
liderlərinin Moskvada 
görüşü olacaq 

 � Bütün Rusiya və Moskva patriarxı 
Kirillin təşkilatçılığı ilə Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Hacı 
Allahşükür Paşazadə və  bütün ermənilərin 
katolikosu II Qaregin arasında görüşdə müzakirə 
olunacaq bəzi məsələlər məlum olub.

APA-nın məlumatına görə, Allahşükür Paşazadənin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti sentyabrın 7-də Moskvaya 
yola düşəcək.

Görüşdə əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılacaq.

Dini liderlər münaqişənin dini müstəviyə keçməməsi, 
o cümlədən münaqişə ilə əlaqədar baş verən gərginliklərin 
təkrarlanmaması, problemin həllinə dini liderlərin hansı 
töhfələri verə biləcəyinə dair məsələləri müzakirə edəcəklər.

Eçmiədzin kilsəsinin mətbuat katibi Vaqram Melikyan 
bildirib ki, görüşün sentyabrın 8-i Moskvada keçirilməsi 
gözlənilir. QMİ mətbuat xidmətindən də belə bir görüşün 
keçiriləcəyini təsdiqləyiblər.

Qeyd edək ki, əvvəllər də dini liderlərin bu formatda 
görüşləri keçirilib.

Bu gün Ermənistan beynəlxalq terrorizmin və 
kobud feyk yaradıcılığının mənbəyi və ixracatçısıdır

 � “Vestnik Kavkaza” qəzetinin 27 avqust tarixli nömrəsində 
dərc olunmuş “Bu gün Ermənistan beynəlxalq terrorizmin və kobud 
feyk yaradıcılığının mənbəyi və ixracatçısıdır” sərlövhəli məqalədə 
ultramillətçilik ideyalarına xidmət və qərəzli informasiya təqdim 
etmək sahəsində “böyük uğurlar qazanmış” Rusiya informasiya 
resurslarının geniş xülasəsi verilib. 

Həmin materialda “Reqnum” infor-
masiya agentliyinin bu istiqamətdə xüsu-
si rolu qeyd edilir. Belə ki, Kremldə hələ 
2010-cu ilin axırlarında bu agentliyin 
Rusiya Federasiyasının MDB məkanında 
fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlarına 
tənqidi yanaşmağa, “xüsusən Rusiya-
nın Birlik istiqamətində fəaliyyətinin 
“Reqnum” agentliyi tərəfindən 
qiymətləndirilməsində gerçəkliyin tez-
tez və kobud şəkildə təhrif olunmasına” 
diqqət yetirməyə çağırmışdılar. 

Rusiya Federasiyası Prezidenti 
Administrasiyasındakı mənbə “faktların 
nəinki saxtalaşdırılması, hətta onların 
qəsdən təhrif edilməsi “Reqnum” üçün 
səciyyəvi hal olub. Biz bunu qada-
ğan edə bilmərik, lakin bu agentliyin 
istifadəçilərinə xəbərdarlıq etməyə borc-
luyuq”, - deyə təəssüfləndiyini bildirir və 
həmin agentliyin rəhbəri “Modest Kole-
rovun RF Prezidenti Administrasiyasında 
qısamüddətli və son dərəcə uğursuz iş 
təcrübəsi”nə də diqqəti cəlb edir. 

Digər tərəfdən, həm Modest 
Kolerovun vaxtında, həm də ondan 
sonra “Reqnum” agentliyinin qərəzli 
siyasi fəaliyyəti üzündən qalmaqallar 
baş alıb gedirdi. Məsələn, 2011-ci ildə 
Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi 
“Reqnum” agentliyinə irad tutub ki, bu 
agentlik mütəmadi olaraq Türkmənistan 
haqqında qeyri-dəqiq, qeyri-obyektiv 
informasiya yayır, bu ölkənin digər 
dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlığının müxtəlif aspektlərini 
təhrif olunmuş şəkildə, bəzən isə açıq-
aşkar yalan formada şərh edir. Belə 
pozucu təhrikçilik praktikası Belarusda 
da davam edib. 2015-ci ildə “Reqnum” 
gözlənilmədən Belarus cəmiyyətinin 
həyatının bütün cəhətlərinə qarşı 
tammiqyaslı informasiya müharibəsinə 
başlayıb. Özü də belə materiallar Belarus 
xalqına, onun milli mədəniyyətinə və 

ənənələrinə ünvanlan-
mış təhqiramiz ifadələrlə 
fərqlənirdi. Hətta Prezident 
Aleksandr Lukaşenkoya da 
“sataşırdılar”: “Reqnum”un 
analitiki Oleq Mixaylov onu 
...adamyeyən adlandırmışdı. 

Qəzet yazır ki, 
dövlətlərin və xalqların bir-
birinə qarşı qızışdırılması 
məsələsində “Reqnum” tək 
deyil. Bu il avqust ayında 
“Life” telekanalının yayım-
lanması dayandırılıb. Lakin 
təəssüf ki, bu gün həmin 
telekanalın axın şəklində 
translyasiyaları internetdə və 
sosial şəbəkələrdə davam edir. 

“Life” telekanalının ən böyük 
rezonansa səbəb olmuş daxili siyasi 
çıxışı Vladimir Putinin keçirdiyi, köhnə 
mənzillərin sökülməsi probleminin 
həllinin gedişi barədə tənqidi fikirlər 
söylədiyi qapalı müşavirədən informasi-
ya “sızması” olub.

“Life” telekanalı Dağlıq Qara-
bağ ətrafında münaqişənin sülh yolu 
ilə və ədalətli tənzimlənməsi prob-
lemi üzərində işləyənlərə də “ilişir”. 
Hətta tarix və politologiya ilə peşəkar 
səviyyədə məşğul olmayanlar da görürlər 
ki, özlərini neytral kimi qələmə verən 
KİV-lər əslində münaqişə tərəflərindən 
birinin aşkar ifadə olunmuş mövqeyi-
ni dəstəkləyir. Hamıya məlumdur ki, 
“Reqnum” agentliyi də, “Life” telekanalı 
da belə KİV-lərə aiddir. Üstəlik, “Life” 
telekanalının jurnalistləri dəfələrlə 
fərqlənərək belə bir informasiya yayıblar 
ki, guya Çin “DQR”in müstəqilliyinin 
tanınması barədə BMT Təhlükəsizlik Şu-
rasına qətnamə təqdim edib və xəritədə 
Qarabağı Azərbaycandan “kəsib ayırıb”, 
təhrif olunmuş informasiya uydurub 
və münaqişə zonasından “sensasiyalı 

material” hazırlayıblar ki, guya İŞİD-in 
azərbaycanlılardan ibarət dəstəsi Qara-
bağ uğrunda döyüşmək üçün Rakkanı 
tərk edib. 

Lakin belə dezinformasiyanın 
təhlükəli cəhəti ondan ibarətdir ki, 
o, haqlı olaraq hiddətlənən insan-
lar tərəfindən hökmən cavab tədbiri 

görülməsinə səbəb olacaq. İndi artıq 
Azərbaycan mətbuatında buna cavab ola-
raq sanballı məqalələr dərc edilir – çünki 
təsir əks təsirə səbəb olur. “Vestnik Kav-
kaza” öz oxucularına belə məqalələrdən 
biri – analitik Vitali Qavrilovun Vesti.az 
saytında dərc olunmuş məqaləsi ilə tanış 
olmağı təklif edir. 

Vitali Qavrilovun məqaləsində 
qeyd edilir ki, ABŞ-da, Aİ-də, RF-
də, Azərbaycanda və digər ölkələrdə 
fəaliyyəti qadağan edilmiş İŞİD terror 
qruplaşmasına qarşı beynəlxalq birliyin 
çoxillik mübarizəsi həlledici mərhələyə 
daxil olur. Bu fonda erməni KİV-lərində 
təşviş ovqatı güclənir: İŞİD-in mövcud-
luğu sona yaxınlaşır, onu Azərbaycan 
ilə əlaqələndirmək isə heç cür müm-
kün olmur. Ağlı başında olan adamlar 
belə ideyaları çoxdan əhəmiyyətsiz 
hesab edib, onu sağalmaz xəstəlik kimi 
qiymətləndiriblər. Lakin Rusiyanın bir 
neçə nəşri Yerevanda yaradılmış feykləri 
yaymaqda davam edir. Vitali Qavri-
lovun məqaləsində deyilir: “Məsələn, 
Aram Qabrielyanın (Qabrelyanovun) 
bu günlərdə ömrünü başa vurmuş “Life 
News” telekanalı buna misal ola bilər. 

2016-cı ilin aprel müharibəsi günlərində 
bu telekanalın Tərtər əhalisi arasında 
“panika” barədə yaydığı saxta məlumatı 
yada salaq. Həmin məlumatın saxtalığı 
ifşa ediləndən sonra bu telekanalın müx-
biri Azərbaycandan qovuldu. Bundan 
sonra Aram Aşotoviç uzun müddət 
and-aman edirdi ki, Azərbaycanda 

“söz azadlığı boğulur”, 
amma başa düşmürdü ki, 
bu ölkədə “söz”ə heç kəs 
təzyiq göstərmir, lakin 
yalana təzyiq göstəriblər və 
bundan sonra da amansız-
casına təzyiq göstərməkdə 
davam edəcəklər. Qabrel-
yanov öz əməkdaşı, suriyalı 
ələvi kürd Artur Kebekov-
dan tələb edirdi ki, İŞİD 
döyüşçülərinin Azərbaycan 
tərəfində müharibə aparmaq 
üçün Qarabağa göndərilməsi 
barədə material təqdim etsin. 

Vitali Qavrilovun 
məqaləsində “səhnəarxası 

sahibi Robert Koçaryan, baş redaktoru 
Modest Kolereov (Marina Brutyanın əri), 
baş redaktorun müavini isə Vigen Akop-
yan olan” “Reqnum” informasiya agent-
liyinin dezinformasiya ilə məşğul olması 
məsələsinə də toxunulur. Qeyd edilir ki, 
“Reqnum”da Azərbaycanla bağlı çox-
saylı feyk materiallar, o cümlədən guya 
İsrail KİV-lərinə istinadla Azərbaycanın 
cənubundakı “gizli aerodromlar”, guya 
İsrailə məxsus pilotsuz təyyarələrin 
həmin aerodromdan İran ərazisində 
kəşfiyyat aparması, guya keçən il 
aprel ayında Azərbaycan rəhbərliyinin 
Suriyada döyüşən azərbaycanlı cihadçı-
lardan tezliklə geri qayıtmaq və ölkəni 
ermənilərin əks-hücumundan qorumaq 
tələbinin ələ keçməsi barədə məlumat 
təqdim olunur. 

Analitik V.Qavrilov haqlı olaraq bu 
nəticəyə gəlir ki, belə “ofşor” erməni 
nəşrləri İŞİD-i Azərbaycan ilə necə 
əlaqələndirmək barədə gecə-gündüz 
baş sındırırlar. Bu cəhdin uğursuz-
luğa məhkum olması aşkardır, çünki 
Ermənistan terrorizmə nə qədər yaxın-
dırsa, Azərbaycan ondan bir o qədər 
uzaqdır. Azərbaycan böyük uğurlar 

qazandıqca ermənilərin davranışı bir o 
qədər isterik olur. 

V.Qavrilov bu qənaətə gəlir: 
“Azərbaycanın uğurlarına qarşı yalnız 
bunu edə bilərlər ki, bu ölkəni özlərinin 
nəzarətində olan dünya KİV-lərində 
hörmətdən salmaq, ona qara yaxmaq 
üçün səy göstərsinlər. Buna görə də 
həmin media resurslarındakı feyklər 
günbəgün daha mənasız cəfəngiyat təsiri 
bağışlayır”. 

Məqalədə gətirilmiş çoxsaylı faktlar 
göstərir ki, tarixin bütün mərhələlərində 
Ermənistanda terrorçular, Hitlerlə əlaqə 
saxlayan şəxslər dövlət səviyyəsində 
dəstəklənib, onları qəhrəmanlar kimi 
qələmə veriblər. 

Vesti.az saytındakı məqalənin sonun-
da deyilir: “Ermənistanda kanonlaşdırıl-
mış adlar çoxdur, lakin burada onların 
hamısını adbaad göstərməyə səbrimiz 
çatmır, onların adları çəkiləndə ikrah 
hissi oyanır. Belələrinə tarix onların layiq 
olduğu yeri ayırıb – əbədi rüsvayçılıq 
lövhəsi. Belələri yalnız Ermənistanda 
“qəhrəman” hesab edilir. 

Ona görə bu il iyulun 21-də 
Ermənistan Milli Məclisinin xarici 
əlaqələr üzrə daimi komissiyasının 
sədri Armen Aşotyan ABŞ-ın bu 
ölkədəki səfiri Riçard Nills ilə görüşdə 
“Ermənistan beynəlxalq təhlükəsizliyi 
ixrac edən ölkədir” deyəndə bu cür 
cəfəngiyat yuxarıda göstərdiyimiz və 
erməni millətçiləri tərəfindən bacarıqsız 
bir şəkildə gizlədilən faktlarla tanış olan 
insanların heç birində Homer gülüşündən 
başqa bir reaksiya doğura bilmədi. 

Bu gün Ermənistan beynəlxalq 
terrorizmin və kobud feyk yaradıcılığının 
mənbəyi və ixracatçısıdır. Bir tarixi an-
laşılmazlıq nəticəsində əzəli Azərbaycan 
torpaqlarında süni şəkildə yaradılmış 
Ermənistanın əlindən gələn yalnız 
budur. Bu biabırçı imici gizlətməyə nə 
Akopyan-Brutyanın “Reqnum”u kömək 
edə bilər, nə Qabrelyanın “Life News” 
telekanalı, nə Qomozovun vikipediyası, 
nə bu dünyada Semyon Baqdasarov 
və Sergey Kurginyan, nə də o dünyada 
Anton Nosik”. 
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