
 � İyulun 3-də və 10-da Gəncədə baş vermiş hadisələri 
Azərbaycana düşmən olan qüvvələr dini etiqad azadlığı 
uğrunda mübarizə kimi qələmə verməyə çalışırlar. Lakin, 
əslində, bu hadisələr öz mahiyyəti etibarı ilə din qiyafəsi 
altında radikal yönümlü bir qrup tərəfindən həyata keçirilən 
terrordur.

Prezident İlham Əliyevin 2018-ci 
ili “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
ili” elan etməsi və bununla bağlı 
müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi, 
xüsusən Milli Ordumuzun 100 
illiyinin möhtəşəm paradla qeyd 
edilməsi fonunda Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin ilk paytaxtı olmuş 
Gəncədə məlum son hadisələrin 
yaşanması hər bir vətənpərvər 
azərbaycanlının qəlbində dərin 
təəssüf hissi doğurur. Lakin əminliklə 
demək olar ki, xalqımız bu dəfə də 
tarixi sınaqdan üzüağ çıxdı, ölkə 
rəhbərinin ətrafında sıx birləşərək 
dünyəvi və demokratik dəyərlərə 
sadiqliyini nümayiş etdirdi, xaricdən 
sırınan yad dini ideologiyalara ikrah 
hissi ilə yanaşdığını göstərdi. Təəssüf 
ki, dünyəvi dövlətçiliyimizin, ictimai-
siyasi sabitliyimizin və ələlxüsus 
qanunun aliliyinin təmin olunması uğ-
runda aparılan bu mübarizə qurbansız 
ötüşmədi, şəhid verdik.

Gəncə hadisələrini təhlil etdikdə 
qarşımıza çıxan mənzərə aydın 
şəkildə göstərir ki, din amilindən 
sui-istifadə edən ekstremist qüvvələr 
ənənəvi milli-mənəvi dəyərlərimizə 
sadiq qalan dindarların dəstəyini 
qazana bilmədi, əksinə, onların 
qınağına tuş gəldilər. Çünki dövlət-
din münasibətlərinin möhkəm 
təməllər üzərində qurulan ölkəmizdə 
dindarlara daim dövlət tərəfindən 
diqqət və qayğı göstərilir. Buna 
Gəncə şəhərində yaşayan dindarlar 
da şahiddir. Belə ki, Prezident İlham 
Əliyevin göstərişi ilə Gəncədəki 
İmamzadə Ziyarətgah Kompleksinin 
yenidən qurulması, Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Meh-
riban xanım Əliyevanın qayğısı ilə 
Şah Abbas cümə və Həzrət Zeynəb 
məscidlərinin təmir və bərpa olunma-
sı, ibadət yerlərinin pulsuz təbii qazla 
təmin edilməsi, dini icmalara maliyyə 
yardımının göstərilməsi deyilənlərə 
əyani sübutdur. 

Qeyd edək ki, hazırda Gəncə 
şəhərində təyinatı üzrə altı məscid və 
bir ziyarətgah kompleksi fəaliyyət 
göstərir. Həmin ibadət yerlərinə 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 
tərəfindən rəsmi din xadimləri təyin 
edilib və onlara Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən Mənəvi Dəyərlərin 
Təbliği Fondu vasitəsilə maddi 
dəstək verilir. Dövlətimizin gördüyü 
bu işləri həqiqi və saf dini dəyərləri 
yaşayan dindarlarımız yüksək 
səviyyədə qiymətləndirir, Azərbaycan 
hökumətinin həyata keçirdiyi 

tolerant və multikultural siyasəti 
dəstəkləyirlər.

Lakin, təəssüf ki, Gəncədə 
ölkədəki mövcud etiqad azadlığın-
dan sui-istifadə edən, xaricdən idarə 
olunan azsaylı radikal dini qrup da 
var ki, bəzi din xadimlərini qəbul 
etmir, məscidlərə gəlmir, mötədil 
dindarlarla eyni səfdə ibadət etmək 
istəmir. Həmin qrupun mənsubları 
şəhərdə müxtəlif vaxtlarda təxribatlar 
törədərək, ictimai-siyasi sabitliyi 

pozmağa çalışırlar. Araşdırma-
lar göstərir ki, xarici qüvvələrin 
və onların yerlərdəki əlaltılarının 
məqsədi Azərbaycanda dünyəvi 
sistemi dəyişərək, şəriət prinsipləri 
ilə idarə olunan dövlət qurmaqdır. 
İğtişaşlar törətmək, cəmiyyəti xaos 
və hərc-mərcliyə sürükləmək, dövlət 
orqanlarının nümayəndələrinə qarşı 
zorakılıq tətbiq etmək onların əsas 
mübarizə metodlarındandır. Buna 
misal olaraq, həmin qrupun üzvləri 
tərəfindən Gəncədə 2011-2012-ci 
illərdə qanunsuz küçə yürüşləri təşkil 
etmək yolu ilə ictimai asayişi poz-
maları, 2015-ci ildə Aşura mərasimi 
zamanı hüquq-mühafizə orqanlarına 
hücum çəkmələri və analoji hadisənin 
ötən il Tasua axşamı İmamzadə 
ziyarətgahında təkrarlanması göstərilə 
bilər.

Əslində, bu radikal qrupun 
fəaliyyəti 2015-cı ilin noyabrında 
Nardaranda terror hadisəsi törədən 
qeyri-qanuni Müsəlman Birliyi 
Hərəkatının fəaliyyəti fonun-
da dəyərləndirilməlidir. Belə ki, 
məlumatlara görə, həmin terror 
hadisəsi ilə əlaqədar Gəncə şəhərində 
11 nəfər barədə cinayət işi qaldırılıb, 
onlardan beş nəfəri həbs olunub. Bu-
nunla yanaşı, Gəncədəki sözügedən 

ekstremist dini qrupun üzvləri ara-
sında Müsəlman Birliyi Hərəkatının 
ifrat ideyalarına bağlılıq və liderlərinə 
rəğbət hissi 2018-ci il iyulun 3-də 
Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olan 
Yunis Səfərov tərəfindən Gəncə Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar 
Vəliyevə qarşı həyata keçirilən sui-
qəsddə də özünü göstərdi. Respublika 
Baş Prokurorluğunun, Daxili İşlər 
Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin birgə məlumatında 
göstərildiyi kimi, Y.Səfərovun terror 
aktını törətməkdə əsas məqsədi 
Azərbaycanda şəriət qanunları ilə 
idarə olunan islam dövləti qurmaq, 
bunun üçün bir neçə tanınmış dövlət 
məmurunu öldürməklə respublikada 
ajiotaj yaratmaq, nəticə etibarı ilə 
hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsini 

təşkil etmək olub. O, bu 
məqsədini həyata keçirmək 
üçün Müsəlman Birliyi 
Hərəkatı adından Azərbaycan 
vətəndaşlarına videomüraciət 
də hazırlayıb və onu xarici 
ölkədə yaşayan məsləkdaşlarına 
göndərib.

Məlum olduğu kimi, terror öz 
tələblərinə nail olmaq məqsədilə qarşı 
tərəfdə qorxu hissinin yayılmasına 
yönələn və məqsədyönlü şəkildə 
həyata keçirilən zorakılıq aktıdır. 
Lakin Azərbaycanda xaos və hərc-
mərcliyin yaranmasında maraqlı 
olan xaricdəki və daxildəki qüvvələr 
Y.Səfərovun dövlət nümayəndəsinə 
qarşı törətdiyi terror əməlini tam 
başqa ampluada təqdim edərək, 
buna qəhrəmanlıq donu geyindi-
rib öz təxribatçı planlarını həyata 
keçirmək üçün bir fürsət bildilər. 
Həmin qüvvələr geniş xalq kütlələrini 
Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı qal-
dırmaq məqsədilə sosial şəbəkələrdə 
bu cinayət əməlinə “Yunis hərəkatı”, 
“Yunis müqaviməti” adları qoy-
dular. Diqqətçəkən məqam ondan 
ibarətdir ki, xaricdə siyasi sığınacaq 
almış, özlərini Avropa dəyərlərinin 
müdafiəçiləri və liberal düşərgənin 
təmsilçiləri kimi təqdim edən bəzi 
qruplar, habelə erməni və digər 

dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları 
ilə işbirliyi quran separatçı dairələr 
Gəncədəki hadisədən öz maraq-
ları naminə istifadə etməyə cəhd 
göstərdilər. Onlar bəyan etdikləri 
demokratik prinsiplərə xilaf çıxa-
raq, radikal dini baxışlarına görə 
cinayət törətmiş Y.Səfərovun, guya 
pozulmuş hüquqları uğrunda dəstək 
kampaniyasına start verib, əhalini 
hakimiyyətə qarşı qaldırmağa çalışdı-
lar. Azərbaycan xalqına öz mənfur se-
paratçı əməlləri ilə yaxşı məlum olan 
Ələkrəm Hümbətovun Hollandiyada 
Yunis Səfərovun İctimai Müdafiə 
Komitəsini yaratması, Ermənistandan 
yayımlanan separatçı verilişlərin 
müəllifi Zabil Məhərrəmovun, yaxud 
özünü Kanada Radikal Hərəkatının 
rəhbəri kimi təqdim edən Sahib 

Teymurovun provokasiya mahiyyətli 
videomüraciətləri bunun əyani 
sübutudur. Sadalanan faktlar bir daha 
Qərbdə özlərini “siyasi mühacir” kimi 
qələmə verənlərin iç üzünü göstərdi. 
Onlar “məqsədə çatmaq üçün hər 
vasitə məqbuldur” prinsipi ilə hərəkət 
edərək, Azərbaycan hakimiyyətinin 
devrilməsi naminə terrorçu ünsürlərlə 
belə işbirliyi qurmağa hazırdırlar.

Vətəndaşlarımız dövlətimizin 
sütunlarının yıxılmasına yönələn bü-
tün bu səylərin əsl mahiyyətini siyasi 
müdrikliklə sezərək, birmənalı şəkildə 
təxribatçı çağırışları rədd etdilər. 
Əsl vətəndaşlıq mövqeyi sərgiləyən 
Gəncə sakinləri polis zabitlərindən 
birinin qətlində şübhəli bilinən Fərrux 
Xəqani oğlu Qasımovun tutularaq 
istintaqa təhvil verilməsində ya-
xından kömək göstərdilər. Digər 
qatil isə hüquq-mühafizə orqanları 
əməkdaşları tərəfindən məhv edildi.

İyulun 13-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti  

İlham Əliyevin yanında respubli-
kanın hüquq-mühafizə orqanları 
rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən 
iclasda ölkə Prezidenti qeyd etmiş-
dir: “Bizim müstəqillik tariximizdə 
ölkəmizə qarşı bir neçə dəfə 
təxribatlar törədilmişdir, o cümlədən 
silahlı təxribatlar, terror aktları, dövlət 
çevrilişlərinə cəhd. Onların biri də 
baş tutmadı. Bunun başlıca səbəbi 
ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda 
xalq-iqtidar birliyi var. Mən dəfələrlə 
bu barədə öz fikirlərimi bildirmiş-
dim, bir daha demək istəyirəm, 
xalq-iqtidar birliyi sabitliyimizin 
əsas şərtidir. Xalq-iqtidar birliyini 
heç bir qüvvə - nə xarici, nə daxili 
qüvvə sarsıda bilməz.” Gəncədə 
baş vermiş bu hadisələr Prezident 
İlham Əliyevin söylədiyi bu müd-

rik sözləri bir daha təsdiqlədi. 
Belə ki, xaricdən idarə olunan 
ekstremistlərin Azərbaycan 
xalqına, dövlətçiliyimizə qarşı 
törətdikləri bu cinayət, terror aktı 
ilk növbədə xalq- iqtidar birli-
yinin gücü ilə yatırıldı. Pozucu 
qüvvələrin xalq-iqtidar birliyinin 
dağıdılmasına, ölkədə vətəndaş 
qarşıdurmasına yönəlmiş cəhdləri 
puça çıxdı. Bu, gözlənilən və 
qanunauyğun bir sonluq idi. 
Başqa cür ola bilməzdi, çünki 
müdrik Azərbaycan xalqı ötən 
əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində 

yaşadığı acı təcrübədən, həmçinin 
müasir dövrdə Yaxın Şərq, Şimali 
Afrika və dünyanın digər ölkələrində 
baş verən hərbi münaqişələrdən sabit-
liyin, əmin-amanlığın əhəmiyyətini 
yaxşı dərk edir. Azərbaycan xalqı-
nın dövlətçiliyimizin müdafiəsinə 
qalxması bir daha onu sübut etdi ki, 
o, əsası ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulmuş və müasir 
dövrdə Prezident İlham Əliyevin 
uğurla apardığı daxili və xarici siyasət 
nəticəsində sabitlik adasına çevrilmiş 
Azərbaycanı canı və qanı bahasına 
müdafiə edəcək.

Özlərini din təəssübkeşləri kimi 
təqdim edən Gəncə hadisələrində 
iştirak edən ekstremist qüvvələr 
çirkin əməllərini həyata keçirərkən 
cəmiyyətin bütün təbəqələrinin, o 
cümlədən dini və etnik konfessiya-
ların nümayəndələrinin etirazı ilə 
üzləşdilər. Onların dini etiqad azadlığı 
uğrunda mübarizə apardıqları iddiası 
gerçəkliyə uyğun deyil.

Azərbaycanda dini etiqad azadlığı 
əsasını ulu öndər Heydər Əliyevin 
qoyduğu və müasir dövrdə Prezi-
dent İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
aparılan multikulturalizm siyasəti 
vasitəsilə təmin olunur. Məlum oldu-
ğu kimi, bu siyasət azərbaycançılığın 
tərkib hissəsi kimi cəmiyyətdə 
mövcud olan etnik, irqi, dini və 
mədəni müxtəlifliyə münasibətdə 
dövlətin apardığı konkret siyasətdir. 
Multikulturalizm siyasəti qeyd olunan 
müxtəlifliyin və onların əsasını təşkil 
edən etnik-mədəni dəyərlərin qorun-
masına yönəlib. Multikulturalizm 
siyasətinin əsas təzahür formalarından 
biri dünyada mütərəqqi model hesab 
olunan Azərbaycandakı dövlət-din 
modelidir.

Azərbaycanda dövlət-din 

münasibətlərinin yüksək səviyyədə 
olmasının əsas göstəricilərindən 
biri ölkə vətəndaşlarının dini eti-
qad azadlığının təmin edilməsidir. 
Azərbaycan vətəndaşlarının dini 
etiqad azadlığının təmin olunması de-
mokratik inkişaf yolu seçib, yaratdığı 
multikultural mühitlə və tolerantlığı 
ilə dünya ölkələri arasında seçilən 
Azərbaycan Respublikasının daxili 
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən 
biridir. Azərbaycan dövləti ölkə 
vətəndaşlarının dini etiqad azadlığı-
na onların hüquq və azadlıqlarının 
tərkib hissəsi kimi yanaşır. Ölkə 
vətəndaşlarının dini etiqad azadlığı 
Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasına, “Dini etiqad azadlığı 
haqqında” Qanuna və ölkəmizin digər 
normativ hüquqi aktlarına əsaslanır.

Azərbaycanda dini etiqad azadlığı 
tam şəkildə təmin edilib. Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası-
nın 25-ci maddəsinin (“Bərabərlik 
hüququ”) 3-cü bəndinə əsasən, 
“Dövlət irqindən, milliyyətindən, 
dinindən, dilindən, cinsindən, 
mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, 
qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, 
siyasi partiyalara, həmkarlar itti-
faqlarına və digər ictimai birliklərə 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
hər kəsin hüquq və azadlıqlarının 
bərabərliyinə təminat verir. İnsan və 
vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını 
irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, 
əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə 
görə məhdudlaşdırmaq qadağandır”. 
Konstitusiyanın 48-ci maddəsinin 
(“Vicdan azadlığı”) 1-ci və 2-ci 

bəndlərində isə qeyd olunub: “Hər 
kəsin vicdan azadlığı vardır”, “Hər 
kəsin dinə münasibətini müstəqil 
müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə 
təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə 
etiqad etmək, yaxud heç bir dinə 
etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə 
bağlı əqidəsini ifadə etmək və yay-
maq hüququ vardır”.

“Dini etiqad azadlığı haqqında” 
Qanunun 1-ci maddəsində (“Dini 
etiqad azadlığı”) qeyd olunub: “Hər 
kəsin hər hansı dinə təkbaşına və ya 
başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, 
dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini 
ifadə etmək və yaymaq hüququ 
vardır. Şəxsin dini etiqadını ifadə 
etməsinə, ibadətlərdə, dini ayin və 
mərasimlərdə iştirak etməsinə və ya 
dini öyrənməsinə hər hansı maneə 
törədilə bilməz. Heç kəs öz dini 
etiqadını ifadə etməyə (nümayiş 
etdirməyə), dini mərasimləri yerinə 
yetirməyə və ya dini mərasimlərdə 
iştirak etməyə məcbur edilə bilməz. 
Dini etiqadın və dini həyat tərzinin 
zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq 
ediləcəyi ilə hədələməklə, habelə 
irqi, milli, dini, sosial ədavət və 
düşmənçilik yaratmaq məqsədi ilə 
təbliğinə yol verilmir. İnsan ləyaqətini 
alçaldan və ya insanpərvərlik 
prinsiplərinə zidd olan dinlərin (dini 
cərəyanların) yayılması və təbliği 
qadağandır”.

Azərbaycan Respublikasında dini 
etiqad azadlığının təmin edilməsi ilə 
bağlı Prezident İlham Əliyev 2014-
cü ilin dekabrında Bakıda Heydər 
Məscidinin açılışında qeyd edib ki, 
“Azərbaycanda bütün dini azadlıqlar 
tam şəkildə təmin edilir. Bu da hesab 
edirəm ki, bizim ümumi inkişafı-
mızda çox böyük əhəmiyyətə malik 
olan bir sahədir. Din, etiqad azadlığı 
Azərbaycanda tam şəkildə təmin 
edilir”.

Beləliklə, Azərbaycan Res-
publikasında dini etiqad azadlığı 
möhkəm hüquqi-normativ əsaslara 
malikdir. Eyni zamanda, dövlətimiz 
dini etiqad azadlığının təmin olun-
ması sahəsində böyük işlər görür. 
Lakin radikal ekstremist qruplaşma-
lar öz çirkin əməlləri ilə buna kölgə 
salmağa çalışır, həmçinin ölkədəki 
ictimai-siyasi sabitliyi pozma-
ğa cəhdlər edirlər. Belə cəhdlərin 
qarşısı həmişə qətiyyətlə alınmış 
və gələcəkdə də alınacaq. Təəssüf 
ki, bu pozucu ünsürlərin Gəncədə 
törətdikləri cinayət əməlləri itki-
siz ötüşmədi. Sözügedən hadisələr 
zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuş 
polis zabitlərinə – Gəncə Şəhər Baş 
Polis İdarəsinin rəis müavini, polis 
polkovniki İlqar Balakişiyevə və 
Nizami Rayon Polis İdarəsinin rəis 
müavini, polis polkovnik-leytenantı 
Səməd Abbasova uca yaradandan 
rəhmət diləyir, ailələrinə dərin hüznlə 
başsağlığı verir, xəsarət alanlara isə 
şəfa arzulayırıq.

Azərbaycanın multikulturalizm siyasəti 
ölkədaxili sabitliyin qarantıdır

Etibar NƏCƏFOV,  
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının  
millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və  
dini məsələlər şöbəsinin müdiri, professor 

Gəncədə həyat öz axarı ilə davam edir...
 Şəhər sakinləri Azərbaycanda sabitliyi pozmağa cəhd edən qüvvələrin tezliklə tapılıb ifşa olunmasını istəyirlər

 � Yazılarımın birində qeyd etmişdim ki, 
Gəncədəki son hadisələr aydın səmada çaxan şimşəyə 
bənzəyir. Gəncə, doğrudan da, sakit günlərini yaşayırdı. 
Şəhərdə başlanan quruculuq işləri davam etdirilirdi. 
Ali və orta ixtisas məktəblərində yay imtahan sessiyaları 
başa çatmışdı. Axşamlar park və xiyabanlara on 
minlərlə gəncəli və şəhərimizin qonaqları axışırdı. 
İnsanlar deyir-gülür, istirahət edir, şənlənirdilər. Birdən- 
birə güllə səsləri eşidildi, bu şəhər üçün son 7-8 ildə 
çox böyük işlər görən icra başçısı terrora məruz qaldı. 
Bir həftə sonra isə şəhərin baş meydanına soxulan 
cinayətkar ünsürlər yüksək rütbəli iki polis zabitimizi 
qətlə yetirdilər.

İndi yenidən şəhərə çıxmı-
şam. Baxıram ki, sanki heç nə 
olmayıb. Hərə öz işi-gücü ilə 
məşğuldur. Yenə də parklarda 
adam əlindən tərpənmək olmur. 
Gəncə elə bir yerdir ki, kimi, han-
sı tanışını görmək istəyirsənsə, 
Xan bağına get, Heydər Əliyev 
Park kompleksinə baş çək, bir 
stəkan pürrəngi çay iç. Mütləq 
dost - tanışı, tanıdığın adamları 
görəcəksən. Bu dəfə də belə oldu. 
Şəhərdə tanıdığım ziyalılarla, 
yaradıcı adamlarla, təhsil işçiləri 
ilə görüşdüm, hal-əhval tutdum.
Onların heç biri vəzifə adamları 
deyil, sadə şəhər sakinləridir. 
Lakin Gəncəyə, Vətənə, torpağa 
bağlılıqları, baş verən hadisələrə 
kəskin etirazları göz qabağında-
dır.  Bu qısa söhbətlər sizin üçün 
də maraqlı olar.

Ramiz Təmkin, şair-  
publisist:  

– And və güvənc yerimiz 
Xətai demişdir: “Torpağı qoru-
yarlar Vətən olar”. Bu gün hamı-
nın ümdə dərdi Qarabağ olmalı-
dır. Yoxsa, vəzifə borcunu yerinə 
yetirən iki polis zabitini öldürmək 
Allah qarşısında ən böyük gü-

nahdır. Bu günahı nə yer götürər, 
nə də göy. Allah şəhidlərimizə 
rəhmət eləsin. Əvvəldən dedi-
yim kimi,  əsrlər boyu həsrətlə 
gözlədiyimiz, şəhidlərimizin qanı 
bahasına qazandığımız azadlı-
gı, dövlətçiliyi qoruyaq, hissə 
qapılmayaq, terrora “yox” deyək. 
Mən uzun illərdir bu şəhərdə ya-
şayıram. Gəncə əvəzsiz şəhərdir. 
Onun sakinləri çox mehriban, 
öz şəhərlərini sevən, başlıcası 
isə dövlətə və dövlətçiliyə bağlı 
insanlardır. Siz gördünüz, onların 
ayın 10-na təyin etdikləri mitinqə 
yerli sakinlərdən qoşulan olmadı. 
Sadəcə, beş-on nəfər quldur 
qəflətən meydana soxuldu, burada 
istirahət edən yüzlərlə şəhər sa-
kininin gözü qarşısında amansız 
cinəyəti törətdi. Biz Azərbaycanın 
müstəqilliyinə xələl gətirmək 
istəyənlərə heç zaman imkan 
vermərik və verməyəcəyik də. 
Bizim Azərbaycan kimi gözəl bir 
məmləkətimiz var. Bizim İlham 
Əliyev kimi müdrik Preziden-
timiz, güclü ordumuz, nəhayət, 
qəhrəman xalqımız var. 

Anar Bürcəliyev,  
teatrşünas: 

–Vətənimizin müstəqilliyinə 
qarşı təhlükə yaranmasına, sabit 
həyat tərzinin pozulmasına imkan 
vermək olmaz. İyulun 3-də icra 
hakimiyyətinin başçısı Elmar 
Vəliyevə sui-qəsdin, eləcə də 
bir həftə sonra yüksək rütbəli iki 
polis zabitimizi qətlə yetirənlərin 
təşkilatçıları və həyata keçirənləri 
qanunun aliliyi qarşısında 

mütləq cavab verməlidirlər. Bu 
cür qanunsuz, zorakı hadisələrə 
biganə qalmaq olmaz. Vətəninə, 
xalqına xəyanət edib terrora əl 
atanlar bilməlidir ki, qanunun 
aliliyi qarşısında acizdirlər və son 
olaraq mütləq cavab verəcəklər. 
Müstəqil məmləkətimizin işıqlı 
sabahı üçün terrora “YOX!” 
deyirik.

Elmar Vəliyev kimi bir qu-
rucu rəhbər işçiyə atəş açmaqmı 
olardı?! Bu şəhər nə gündəydi, 
indi necədir. Budurmu onların 
“sağolları”! Yaxud asayişimizin 
keşiyində duran yüksək rütbəli 
polis zabitlərini vəhşicəsinə 
öldürməkmi olardı?!

Bu cinayətdə əli olanlar 
ən yüksək cəzaya layiqdirlər. 
Belələrinin kökü birdəfəlik 
kəsilməlidir. Azərbaycanın 
müstəqilliyinə uzanan əllər 
kəsilməlidir. İnanırıq ki, 
Gəncədə baş verən son hadisələr 
Azərbaycanın hər bir sakinini 
bundan sonra da ayıq-sayıq 
olmağa səslədi. Bizim hər birimiz 
Prezidentimizin, dövlətimizin 
ətrafında sıx birləşməli, 
Azərbaycanı qana sürükləmək 
istəyənlərin cavablarını 
verməliyik.

Qalib Rəhimli, jurnalist: 
  – Əziz İlqar Balakişiyev 

və Səməd Abbasov. Hər ikiniz 
Azərbaycanın ictimai sabitliyi 
naminə şəhid oldunuz. İkiniz də 
Allahın ən sevimli bəndələrisiniz 
və bu ali adı qazanmaq bəxtinizə 
yazıldı. Şəhidlik uca zirvədir 
və mən sizə qibtə edirəm. 
Məkanınız, haqq dünyanız nurlu 
olsun, qardaşlarım. Siz həmişə 

yaşayanların xatirəsində olacaqsı-
nız. Həmkarım Hamlet Qasımo-
vun dediyi kimi bu hadisə bir 
daha sübut etdi ki, güllələr Elmar 
Vəliyevə deyil, dövlətə atıldı. 
Doğrudur, Allah Elmar Vəliyevi 
qorudu, o, tezliklə sağalıb işinin 
başına dönəcək. Təbii ki, qüdrətli 
Azərbaycan dövləti ixtişaş ya-
radanların layiq olduğu cəzasını 
verəcək. Allah sizə şəfa versin, 
Elmar müəllim. Allah sizə rəhmət 
eləsin, şəhidlərim.

Mən bu fikirləri özümün 
“feysbuk” səhifəmdə paylaşmı-
şam.Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, 

Gəncəni, Azərbaycanımızı sevən 
hər bir ziyalı, adi vətəndaş, sosial 
şəbəkələrdən istifadə edən hər 
kəs hadisələrə öz münasibətini 
bildirməli, terror hadisələrini 
lənətləməli, dövlətlə, xalqla 
həmrəy olduğunu yazmalıdır. 
Təəssüf ki, adlarını ziyalı qoyan 
bəziləri, onları barmaqla saymaq 
olar, sanki heç nəyin fərqində 
deyillər. Sanki gəzdikləri bu tor-
paq, bu hava, bu su onların deyil. 
Belələrinə mən “buqəlamun” 
deyirəm. Yəni mövqeyi yox, 
məramı, məqsədi yox, rəngini 
hansı rəngə istəsən uyğunlaşdıran 
məxluq. Amma sosial şəbəkələrə, 
qəzetlərə və saytlara baxıram 
minlərlə, on minlərlə Gəncə 
sakini və digər bölgələrdən olan 
ziyalılarımız bu hadisəni pisləyir, 
terrorçuları lənətləyir, şəhərin 
rəhbərinin tezliklə sağalmasını 
arzulayır və sair. İki polis zabiti-
miz dəfn olunarkən bütün Gəncə 
Şəhidlər xiyabanında idi,– desəm, 
bəlkə də inanmazsınız. Terrorlara, 
qatillərə, cinayətkar ünsürlərə, 
Azərbaycanı yenidən qarışdırmaq 

istəyənlərə bu, ən gözəl cavab idi, 
həmrəylik nümayişi idi.

Cinayətkarlar tezliklə ən 
layiqli cəzalarını almalıdırlar. 
Görürsünüz şəhərdə tam sakit-
likdir. Həyat öz axarı ilə davam 
edir. Şəhərdəki son olay nəinki 
hər bir gəncəli, o cümlədən 
hər bir Azərbaycan sakini 
üçün bir xəbərdarlıq olmalıdır. 
Düşmən hələ tam yatmayıb. 
O, ölkə daxilində də var, onun 
xaricində də. Gərək sayıqlığımızı 
itirməyək. Allah şəhidlərimizə 
rəhmət, bizə səbir versin.

Rəna Nağıyeva, müəllim: 
– İyulun 10-da günorta 

saatlarında öz səhifəmdə iki 
cümlədən ibarət belə bir fikir 
yazıb paylaşdım: “Gəncəlilər 
boş şayiələrə uyacaq qədər də 
ağılsız deyillər ki, mitinq edələr.
Ortalıqda uçuşan milçəklər ancaq 
könül bulandırar”. Doğrudan 
da, onların hələ bir həftə əvvəl 
elan etdikləri bu mitinqə axşam 
heç kim toplaşmadı. Amma 
dediyim o milçəklər əməlli-başlı 
könül bulandırdılar. Sadəcə 

gücləri iki cəsur polis zabitimizə 
çatdı, onların sinəsinə xaincəsinə 
xəncər endirdilər. Həmişə mədəni 
şəkildə insanlarla davranan “gəlin 
söhbət edək, aydınlaşdıraq” 
deyən yüksək rütbəli zabitlərimiz 
bu dəfə gözlənilmədən ağır 
zərbəyə məruz qaldılar. Ətrafdakı 
insanların köməyi ilə hər 
ikisi xəstəxanaya çatdırılsa da 
həkimlər onların həyatlarını 

xilas edə bilmədilər. Çünki xain 
düşmən, əvvəlcədən nəzərdə 
tutduğu kimi, birbaşa ürəyə zərbə 
endirmişdi…

Mən müəlliməm, uşaqlarla 
işləyirəm. Hərdən onları şəhərin 
görməli yerlərinə aparıram. 
Düzü göstəriləsi, danışılası o 
qədər yer var ki, adam bilmir 
uşaqlara nədən söhbət açsın. 
Bu şəhərdə doğulmuşam. 
Atam,babam həmişə dövlətin və 
dövlətçiliyin tərəfində olub, par-
tiya, sovet işində çalışıblar. La-
kin açıq deyim, Gəncə heç vaxt 
bu qədər gözəl olmayıb. Uşaqla-
ra deyirəm ki, bu gözəlliyi bizə 
Prezidentimiz İlham Əliyev bəxş 
edib. Bu əmin-amanlığı, firavan 
həyatı  bizim üçün Prezidentimiz 
yaradıb.

Lakin bunları 
gözügötürməyən qüvvələr 
yenidən aranı qarışdırmaq 
istədilər. Şəhərin rəhbərini, 
polis nəfərini yaraladılar. O 
şəhər rəhbərinə güllə atdılar ki, 
2011-ci ilin fevralından, icra 
hakimiyyətinin başçısı işlədiyi 
vaxtdan ağzından “Gəncə”, “Ni-
zami” sözləri düşməyib, şəhərdə 
nə tikilib, nə ucalıbsa onun əlləri 
ilə, zövqü ilə yaradılıb. Səhərdən 
axşamadək fəhlələrin yanından 
tərpənməyib, onlarla bir yerdə 
çörək kəsib. İndi Gəncəmlə 
fəxr edirəm. Gəncəli belə bir 
adama güllə ata bilməzdi. 
Gəncəli İlqar, Səməd kimi 
oğulların canına qıymazdı. Bunu 
edənlərin milliyyəti də, torpağı 
yoxdur. Onların bir amalı var: 
“Azərbaycanda xaos yaratmaq”. 
Yol verməyəcəyik! Bu gözəl 
dövləti onlar qurmayıblar ki, 
onlar da dağıda. Terrorçuların 
biri də qalmayacaq. Allah xalqı-
mıza yar olsun, millətimə səbir, 
dəyanət versin.

Söhbətləri qələmə aldı:  
Hamlet QASIMOV,   

“Xalq qəzeti”nin  
bölgə müxbiri 

Başını uca tut,  
Azərbaycan
 � Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə 
təşkil edilən möhtəşəm hərbi paradda 
Ermənistan tərəfindən  işğala məruz qalan 
torpaqlarımızın bir hissəsinin alınması, 
iqtisadiyyatda, daxili və xarici siyasətdə 
əldə edilən uğurlar, ümumiyyətlə, bütün 
sahələrdəki nailiyyətlərlə bağlı  dövlət 
başçısının çıxışından narahatlıq keçirənlərin 
əməlləri artıq ortaya çıxır. 

İyulun 3-də və 
10-da Gəncədə baş 
verən iğtişaşlar bütün 
azərbaycanlıların ciddi 
narazılığına səbəb 
oldu.

Gəncədə terror 
hadisəsinə gəncəlilər 
başda olmaqla, bütün 
Azərbaycan xalqı 
“yox!” cavabını  verdi. 
Türkiyədə bu ter-
roru həyata keçirə 
bilməyənlər, geri 
çəkilmədilər. Şükürlər 

olsun ki,  bu qanlı olayı Azərbaycanda həyata keçirmək 
istəyənlərin niyyəti baş tutmadı. 

Azərbaycan tarix boyunca müstəqillik uğrunda çox can 
verdi, torpaqları üçün qan tökdü. Xarici havadarların sifarişi 
ilə ölkədə iğtişaş törədənlərin niyyəti puça çıxdı. Amma hadisə 
qansız ötüşmədi.  Dövlətçiliyi qorumaq naminə daha iki can 
qurban verildi.

 Tam yüz il öncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qu-
rulduğu Gəncə şəhərində dövləti təmsil edən polislərin ürəyinə 
sancılan xəncər, sadəcə vəzifə borcunu yerinə yetirən iki nəfərə 
deyil, Azərbaycan dövlətinin kürəyinə saplanmışdı. Bu şəhərdə 
qurulan Azərbaycan milli dövlətinin Gəncədə yara almasını 
arzu edənlərin xain niyyətləri açıq-aşkar ortadadır.

Azərbaycan xalqı bu oyunu quranların bəd niyyətlərinin 
əksinə olaraq, dövlətinin yanında daha sıx durdu və onun 
xəyanətkarlar tərəfindən dağılmasına yol vermədi.

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Azərbaycanda qarışıqlıq salmaq istəyənlərə lənət olsun.

 Aygün ATTAR,  
professor, 

Türkiyə

15 iyul 2018-ci il, bazar4


