
2 noyabr 2018-ci il, cümə8
“Azərbaycan Diaspor Gəncləri” 

təşkilatı fəaliyyətə başlayıb
 � Xaricdə yaşayan azərbaycan əsilli gəncləri 

özündə birləşdirən “Azərbaycan Diaspor Gəncləri” 
təşkilatı artıq fəaliyyətə başlayıb. Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumatda deyilir 
ki,  komitənin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilmiş 
“Cümhuriyyətin 100 illiyi” adlı I Yay Düşərgəsində 
təsis edilən təşkilatın əsas məqsədləri Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə daha dolğun 
şəkildə çatdırılması, Azərbaycanın tarixi-mədəni irsi 
və adət-ənənələrinin intensiv təbliği, azərbaycanlı 
gənclərin və tələbələrin sıx əməkdaşlıq şəraitində, 
koordinasiyalı fəaliyyətinin təmin edilməsi, o cümlədən, 
yaşadıqları ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiyanın 
gücləndirilməsidir. Təşkilatın müvafiq əsasnaməsi, 
nizamnaməsi və fəaliyyət planı işlənib hazırlanmışdır. 

“Azərbaycan Diaspor 
Gəncləri” (ADG) təşkilatının 
müasir dizaynda, həmçinin mil-
liliyi özündə əks etdirən loqo və 
sloqanı hazırlanıb. Eyni zaman-
da, “Wikipedia” açıq ensklope-
diyasında fəaliyyət göstərmək 
məqsədilə işçi qrup yaradılıb. 

Qrup artıq Azərbaycanın milli 
qəhrəmanları ilə bağlı məqalələr 
yerləşdirib, Azərbaycanla bağlı 
həqiqətlərin müxtəlif dillərdə 
daha geniş kütləyə çatdırılması 
istiqamətində çalışır. İşçi qrupun 
Amerika-Kanada, Avropa, 
Afrika, Asiya ölkələri, Türkiyə, 

Rusiya, Gürcüstan üzrə fəaliyyət 
göstərən üzvləri yaşadıqları 
ölkələrdə bir çox layihələrin 
həyata keçirilməsini planlaşdı-
rırlar. 

Təşkilat gənclər tərəfindən 
olduqca maraqla qarşılanıb, 
bir çox gənclər təşkilatda 
təmsil olunmaq üçün müraciət 
ediblər. Bütün bunlar, gələcəkdə 
fəaliyyət sahəsinin daha da 
genişləndirilməsini zəruri edir. 
Qlobal məkanda aktiv fəaliyyəti 
hədəf seçən ADG-nin başlıca 

prioritetləri beynəlxalq informa-
siya məkanına çıxış, ölkəmizlə 
bağlı həqiqətlərin daha effektiv 
və intensiv təbliğində iştirakdır. 

Qeyd edək ki, ADG Diaspor 
Gənclərinin I Yay Düşərgəsi 
zamanı yaradılıb. Düşərgədə 
ABŞ, Kanada, Yaponiya, Malay-
ziya, İsveç, Rumıniya, İtaliya, 
İndoneziya, İngiltərə, bir sözlə, 
37 ölkədən 140 diaspor gənci 
iştirak edib.

Samirə ƏLİYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Görkəmli şəxsiyyətlərimizin 
xatirəsi daim əziz tutulur

 � Azərbaycan 
Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi - şöbə 
müdiri Əli Həsənovun kütləvi 
informasiya vasitələrində yayılmış 
“Prezident İlham Əliyev şair 
Mikayıl Müşfiqlə bağlı məsələni 
şəxsi nəzarətinə götürüb” adlı 
qeydlərini oxuyanda, yadıma 
düşən ilk məqam görkəmli yazıçı, 
Mikayıl Müşfiqin yorulmaz 
tədqiqatçılarından olan Gülhüseyn 
Hüseynoğludan təxminən 25 il 
əvvəl eşitdiyim bir fikir oldu. 

Qaradağ rayonunun Müşfiqabad 
qəsəbəsində nakam şairin abidəsinin açılşı 
mərasiminə toplaşmışdıq. O zaman mən 
radioda çalışırdım və bu tədbirdəki çıxışların 
hamısını lentə yazırdım ki, yeri gəldikcə 
efirdə istifadə edim. Yazıçı Gülhüseyn Hü-
seynoğlunun çıxışı daha təsirli olduğuna görə 
televiziya operatorları da, radio əməkdaşları 
da onu məxsusi maraqla lentə aldılar (Yeri 
gəlmişkən, Azərbaycan mədəniyyətinin və 
ədəbiyyatının misilsiz himayədarı olan Pre-
zident Heydər Əliyev Gülhüseyn Hüseynoğ-
lunu 2002-ci ildə Prezident təqaüdünə layiq 
görmüş, Prezident İlham Əliyev isə 2005-ci 
ildə ona Xalq yazıçısı fəxri adını vermişdir). 
Gülhüseyn müəllim dedi ki, vücudumun 
zəifliyinə, yaşımın çoxluğuna baxmayın. Mən 
Müşfiqin məzarı tapılmayınca ölməyəcəyəm. 
Onun məzarı olan yerin bağa çevrilməsini 
görəcəyəm. Yenə o bağ olacaq. 

Hazırladığım bu lent yazısı efirə 
gedəndən sonra Teleradio Şirkəti sədrinin 
radio üzrə müavini Mövlud Süleymanlı 
təklif etdi ki, Gülhüseyn Hüseynoğlunu ra-
dionun canlı yayımına dəvət edək. Məqsəd 

onun həmin qətiyyətinin nəyə əsaslandığını 
öyrənmək idi. Dəvət etdik və mən can-
lı efirdəki söhbət əsnasında yazıçının 
“ölməyəcəyəm” ifadəsinin üstünə gəldim. 
O isə, sadəcə Müşfiqabadda dediklərini 
təkrarladı. Yəni, bu inamın haradan yaran-
dığı barədə danışmaq belə istəmədi. Təəssüf 
ki, Gülhüseyn müəllim 2013-cü ildə – 90 
yaşında dünyasını dəyişdi və Azərbaycan 
mədəniyyətini, ədəbiyyatını silkələyən, 
xüsusən, repressiyaya məruz qalmış 
görkəmli ziyalılarımızın əqrabasında ifadəsi 
mümkün olmayan hisslər yaratmış məlum 
xəbəri eşidə bilmədi.

Prezidentin köməkçisinin qeydlərində 
bildirilir ki, Azərbaycan poeziyasının 
inkişafında böyük rol oynamış, Stalin rep-
ressiyasının qurbanı olmuş və 1938-ci ildə 
güllələnmiş şair Mikayıl Müşfiqin qalıqları-
nın tapılması ilə bağlı son zamanlar kütləvi 
informasiya vasitələrində yayılan materiallar 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin diqqətini cəlb edib.

Əlavə edilir ki, cənab Prezident 
məsələnin araşdırılması üçün Milli Elmlər 
Akademiyası, Səhiyyə, Mədəniyyət 
nazirlikləri və digər əlaqədar qurumların 
nümayəndələrindən ibarət işçi qrupun 
yaradılması barədə göstəriş verib. Tapşırığa 
əsasən, Mikayıl Müşfiqə məxsus olduğu eh-
timal edilən qalıqlar müvafiq qaydada DNK 
ekspertizasından keçiriləcəkdir. Əgər qalıq-
ların həqiqətən ona məxsus olduğu təsdiqini 
taparsa, şairin yenidən dəfn olunması ilə 
bağlı bütün zəruri tədbirlər görüləcəkdir.

Yeri gəlmişkən, 29 yaşında güllələnmiş, 
nəşi itirilmiş Mikayıl Müşfiqin məzarının 
tapılması barədə ilk məlumatı əslən 
azərbaycanlı olan Rusiyanın iş adamı 
Fərhad Əhmədov yaymış və şairin qalıqla-
rını Qaradağ rayonundakı Puta qəsəbəsində 
tapdığını iddia etmişdi. Bu məsələyə 
münasibət bildirən mədəniyyət naziri 
Əbülfəs Qarayev isə mətbuat təmsilçilərinə 
demişdi ki, hələ 10 il bundan əvvəl onun 
tamamilə başqa yerdə dünyasını dəyişməsi 
barədə məlumatlar gəlmişdi. Şairin qalıqla-
rının Putada olmasına dair Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası və digər aidiyyəti qu-
rumlarla araşdırmalar aparacağıq. Qalıqların 
kimə aid olması dəqiqləşdikdən sonra bu 
məsələ barədə danışmaq olar. O vaxta qədər 
isə Müşfiqin qəbrinin harada olması ilə bağlı 

danışmaq tezdir. 
Elə Prezidentin köməkçisi də öz 

qeydlərində bu məqamı xüsusi vurğula-
yır: “Mikayıl Müşfiqin qalıqlarının aşkar 
olunması barədə yayılan məlumatlar hazırda 
dövlətimizin başçısının nəzarətindədir. 
Əminliklə demək olar ki, məsələnin ciddi 
araşdırılması ilə bağlı qısa zamanda mü-
vafiq tədbirlər görüləcək və nəticə barədə 
ictimaiyyətə məlumat veriləcəkdir”.

Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə bu il Mikayıl Müşfiqin 100 
illik yubileyi keçirilir. Məlumat verilir ki, 
hazırda Mikayıl Müşfiq adına muzeyin 
yenidən qurulması ilə bağlı işlər gedir. 
Mədəniyyət Nazirliyinin məlumatında bil-
dirilir ki, “O, heç vaxt dövlət və ictimaiyyət 
tərəfindən unudulmayıb və bundan sonra da 
unudulmayacaq”.

... Tanrı və dövlət mənə Bakıya 
köçdükdən sonra iki evdə yaşamaq imkanı 
verib. Müşfiqabaddakı evimizdə 1986-cı 
ilin aprelindən etibarən, hər səhər yeddinci 
mərtəbənin eyvanına çıxanda gördüyüm və 
salamlaşdığım ilk ünvan məhz nakam şairin 
heç zaman qocalmayacaq abidəsi olub. Bu 
barədə mətbuatda dönə-dönə yazmışam. 

Dövlət başçımızın hədiyyəsi olan, 
Jurnalistlər şəhərciyindəki evimizin 
pəncərəsindən isə ... hər səhər Nargin adası-
nı ( indiki adı Böyük Zirədir) görürəm. Hələ 
uşaq ikən oxumuşdum ki, Mikayıl Müşfiqi 
həmin adada güllələyiblər. Həmişə, hətta 
yetmiş yaşın astanasında belə Nargin adasını 
çoxsaylı ziyalılarımızı udmuş əjdaha kimi 
görürdüm. Onbeşinci mərtəbədən baxanda o 
adanı təxminən əjdahaya oxşatmaq müm-
kündür. 

... Nə yaxşı ki, bu söhbət ortaya çıxdı və 
nə yaxşı ki, bu söhbətin əsaslı olub - olmadı-
ğını dəqiqləşdirmək missiyasını məhz dövlət 
öz üzərinə götürdü. 

... Bəlkə indi Gülhüseyn Hüseynoğ-
lunun ruhu da bizimlə birlikdə bu xəbərin 
həyəcanını yaşayır. Yenə o bağ olacaq?

... Doğrudan da. bizim mədəniyyət, 
ədəbiyyat xadimlərimiz xoşbəxtdirlər ki, 
Azərbaycan dövləti onların dünyasını 
dəyişənlərinin də, yaşayanlarının da daimi 
himayədarı, qayğıkeşidir. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”, 

Əməkdar jurnalist

“Reket” jurnalistlərin 
qarşısına sipər çəkilməlidir 

 � Azərbaycan jurnalistikası müstəqillik illərində böyük inkişaf 
yolu keçib. Ölkədə qəzet və jurnalların sayı kifayət qədər artıb, yeni 
telekanallar, informasiya agentlikləri, saytlar fəaliyyətə başlayıb. Bununla 
yanaşı, hər hansı KİV-i dövlət qeydiyyatından keçirmək də asanlaşıb. Bu 
isə bir tərəfdən, mətbuat və söz azadlığı prinsiplərinin bərqərar olması 
deməkdirsə, digər tərəfdən, jurnalistikaya dəxli olmayan insanların da 
KİV təsis etməsinə və mətbu sözün kəsərindən sui-istifadə etməsinə gətirib 
çıxarır. 

Son vaxtlar bu cür yaramaz əməllərlə 
yeni yaranmış saytların da məşğul ol-
duğu üzə çıxır. Əslində, bu, ilk növbədə 
ictimaiyyət tərəfindən kəskin şəkildə qınan-
malıdır.  

Bu günlərdə “Realliq.info” və digər 
informasiya saytlarına rəhbərlik edən 
İkram Rafiqoğlunun reketçiliklə məşğul 
olması barədə Azərbaycan media aləmində 
həyəcan təbili çalınmaqdadır. Onun bu cür 
əməllərini Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
əməkdaşları ifşa ediblər. Məlum olub ki, 
Rəhimov İkram Rafiq oğlu əlində olan 
“Realliq.info” və digər “reket” infor-
masiya saytlarından sui-istifadə edərək, 
tabeçiliyində olan şəxslərlə birlikdə ayrı-

ayrı vətəndaşları barələrində rüsvayedici 
məlumatlar yaymaqla hədələyib və bu 
məlumatların dayandırılması müqabilində 
onlardan haqq alıb. Onun müxtəlif idarə və 
təşkilatlarda çalışan şəxslərdən, eləcə də 
sahibkarlardan, mütəmadi olaraq, haqq tələb 
etməsi barədə çoxsaylı şikayətlər Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətində araşdırılıb və 
İkram Rəhimov 26 oktyabr 2018-ci ildə 
Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 və 182.2.2-ci 
maddələri üzrə (qabaqcadan əlbir olan bir 
qrup şəxs tərəfindən təkrarən hədə-qorxu ilə 
tələb etmə) şübhəli şəxs kimi saxlanılaraq, 
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. 

Qeyd etməyi lazım bilirəm ki, 
Azərbaycanda dövlət tərəfindən, şəxsən 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən KİV-ə 
hər cür qayğı və diqqət göstərilir. Mətbuat 
orqanlarına hər il birdəfəlik yardımlar ayrılır, 
jurnalistlərə KİVDF-in müsabiqələrində 
iştirak edərək müəyyən qədər əlavə qazanc 
əldə etmək imkanı yaradılır, dövlət başçı-
mızın şəxsi təşəbbüsü ilə mətbuat işçiləri 
üçün binalar tikilir, pulsuz mənzillər verilir. 
Bundan sonra da reketçiliklə məşğul olmaq, 
məncə, sadəcə tamahkarlıqdır, gözüaclıqdır. 
Belə insanların hər hansı mətbu orqanına 
rəhbərlik etməsinə qətiyyən yol vermək ol-
maz. Onlar bilməlidirlər ki, reket jurnalistika-
nın dövranı çoxdan başa çatıb. Azərbaycanın 
müstəqilliyinin 27-ci ilinin tamam olduğu 
bir vaxtda jurnalist əlini və vicdanını belə 
haram pullara bulaşdırmamalıdır. Bu, təkcə 
Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Cəlil yadigarı olan 
milli mətbuatımız üçün deyil, ümumiyyətlə, 
cəmiyyətimiz üçün də təhqirdir. 

Teymur ZEYNALOV, 
iqtisad elmləri üzrə  

fəlsəfə doktoru, dosent

“Paşinyan şantaj yolu ilə 
öz şəxsi məqsədinə çatmaq istəyir”

Samvel Qriqoryan: ölkəni belə hərdəmxəyal 
baş nazirin öhdəsinə buraxmaq olmaz!

 � Xəbər verildiyi kimi, Ermənistanın qanunverici 
orqanının növbədənkənar iclasında ölkənin Seçki Məcəlləsinə 
düzəlişlər paketi yenidən qəbul  edilməyib. İşğalçı ölkədə 
“məxməri inqilab”ın rəhbəri kimi tanınan və küçədən 
hakimiyyətə gələn Nikol Paşinyan bütün vasitələrə əl atsa da,  
istəyinə qovuşa bilmir. Parlamentin son iclasında  bu məsələ 
müzakirəyə çıxarılsa da,  yenə də  qərar qəbul olunmayıb.  
Seçki Məcəlləsinə düzəlişlər paketinə baxılaraq,  rədd edilib. 
Ermənistan baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Nikol 
Paşinyan deputatların səsverməsini sabotaj adlandırıb. 
O, çıxış yolunu hədə və şantajda görüb. Bu yolla öz şəxsi 
məqsədini reallaşdırmaq istəsə də, hələ ki, necə deyərlər, daş 
qayaya rast gəlib.

Hələ də meydan təfəkkürü 
ilə yaşayan, istəklərinin səs-
küylə, haray-həşirlə və ya 
şantajla rahatlıqla reallaşacağına 
ümid edən Paşinyan və onun 
ətrafı hakimiyyəti bütünlüklə 
ələ keçirə bilmirlər. Deputatlar  
dəyişikliklər paketinin  tələsik 
hazırlandığını əsas gətirərək, 
bu sənədi  dəstəkləmir. 
Parlamentdə çoxluq təşkil edən 
Ermənistan Respublika Partiyası  
“Paşinyanın dəyişiklik paketi” 
ni qətiyyətlə rədd edir.

“Aravot” qəzetinin siyasi 
şərhçisi Samvel Qriqoryan 
təklif olunan Seçki Məcəlləsinin 
qəbul olunmamasına münasibət 
bildirərkən deyib ki, əslində, de-
putatlar düzgün mövqedədirlər. 
Çünki bu məcəllənin 
qəbulundan sonra hakimiyyət 
bütünlüklə Paşinyanın əlində 
cəmləşəcək. Yəni parlamentə də 
öz adamını spiker qoyduracaq. 
Bu adam  dövlət idarəçiliyindən 
tamamilə bixəbərdir. Bu gün bir 
fikir söyləyir, sabah isə onun 
əleyhinə gedir. Ölkəni belə 

hərdəmxəyal adamın ümidinə 
buraxmaq olmaz. 

Siyasi şərhçi bildirib ki, 
küçə təfəkküründən hələ də əl 
çəkməyən Paşinyan kimlərinsə 
diktəsi ilə hərəkət edir. Onun 
dedikləri ilə əməlləri bir-
birini tamamlamır. Bu isə 
dövlət başçısına xas olmayan 
xüsusiyyətdir. Deputatla-
rı hədələməklə və ya şantaj 
etməklə  təkliflər paketinə “hə” 
dedirtmək diktatorluqdur. 

Parlament seçkiləri 
ərəfəsində olan Ermənistan 
hökuməti israrla yeni Seçki 
Məcəlləsinin qəbuluna çalışır.  
Konstitusiyaya görə, qanunun 
qəbulundan ötrü deputatların  
beşdə üç hissəsi müzakirəyə 
təqdim olunan qanun layihəsinə  
səs verməlidir.  Ancaq tələb olu-
nan səs toplanılmır. Nikol Paşin-
yanın baş nazir seçilməsinə  də 
səs verən yoxdu. Artıq onu və 
komandasını açıq şəkildə rədd 
edirlər. Bu isə Ermənistanın 
regional münasibətlərdə iflasını 
sürətləndirir.

Deputatlar iddia edirlər ki, 
parlament 2022-ci ilədək seçilib. 
Ona görə də növbədənkənar 
seçkilərin keçirilməsnə heç bir 
ehtiyac yoxdur. Paşinyanın zor 
gücünə. vaxtından əvvəl parla-
ment  seçkisi keçirməsinə etiraz 
edənlər bildirirlər ki, bu adam 
hələ də dərk etmir ki, parla-
ment  qanunverici orqan olaraq, 
hakimiyyətin ayrıca qoludur. 
Bu qurumu oyuncağa çevirmək 
olmaz.

Ermənistan Respublika 
Partiyasının təmsilçisi Armen 
Melikyan Paşinyanın  xarici 
siyasətini kəskin tənqid edərək 
deyib ki, onun ölkəyə rəhbərlik 
etdiyi müddətdə yadda qalan 
heç nə baş vermədi. Beynəlxalq 
Frankofoniya Təşkilatının 
Ermənistanda keçirilən 17-ci 
sammitini xatırladan partiya 
təmsilçisi bildirib ki, Paşin-
yan bu tədbiri keçirməklə. 
guya beynəlxalq təşkilatların 
Ermənistana diqqət yönəltməsi 
barədə rəy formalaşdırmaq 
istəyirdi. Bu tədbirin  çoxsay-
lı uğursuzluqlarla müşayiət 
edilməsi hamımıza bəllidir. 
Hər şeydən əvvəl, bu sammit 

Fransa və Kanada arasında 
anlaşılmazlıq və mübarizə 
şəraitində keçməsi ilə yadda 
qaldı. Təşkilatın baş katibi Mişel 
Janın qurumu “ölü təşkilat” 
adlandırması da sammitin heç 
bir əhəmiyyət kəsb etməyəcəyi 
mesajı idi.  A.Melikyan bildirib 
ki, “ölü təşkilat”ı  Yerevana 
gətirməklə, Paşinyan heç nəyə 
nail ola bilmədi.

Nikol Paşinyan çıxılmaz 
vəziyyətə düşüb. Bir tərəfdən 
onun baş nazir seçkisinin iflasa 
uğraması, digər tərəfdən Seçki 
Məcəlləsinə düzəliş edilməsinin 
parlamentdə rədd edilməsi 
vəziyyəti daha da gərginləşdirib. 
Deyəsən, ümid yenidən mey-
danlara çıxıb vay-şüvənlik 
salmağa və ya Paşinyanı mey-
danlara atanlara üz çevirməyə 
qalıb. Bütün bunlar az imiş 
kimi, oktyabrın 30-da İstanbulda 
Azərbaycan, Türkiyə və İran xa-
rici işlər nazirlərinin görüşündə 
qəbul edilmiş yekun bəyanatda 
da Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünün bərpa edilməsinin 
vacibliyi qabardılıb.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Ermənistanda demokratiyanın 
olmadığını Qərbdə yaxşı anlayırlar

 � Ermənistan işğal 
olunmuş ərazilərimizdə yaratmış 
olduğu qondarma rejimi müstəqil 
dövlət kimi tanıtmaq üçün bütün 
cəhdlərini səfərbər edib. Bu 
qondarma qurumun tanınması 
qeyri-mümkündür. Çünki bu 
ərazi beynəlxalq hüquqa görə 
də Azərbaycan Respublikasının 
tərkib hissəsidir. Ermənistan daxili siyasətində antidemokrat, xarici 
siyasətində isə sülhə qarşı olduğunu hər addımında sübut edir. 

Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə açıqlama-
sında tanınmış politoloq Zaur Məmmədov 
bildirib.

O qeyd edib ki, Azərbaycan dövlətinin 
xarici siyasəti doğru istiqamət üzrə aparılır 
və buna görə də erməni lobbisinin və 
Ermənistan dövlətinin bütün cəhdləri 
nəticəsiz qalmışdır. Ermənistanda de-
mokratiyanın olmadığını Qərbin insan 
hüquqları təsisatları yaxşı anlayır. Lakin 
izahat işləri davam etdirilməli və bu sahədə 
nəinki dövlət, bütün qeyri-dövlət struktur-
larımız güclü təbliğata qoşulmalıdırlar. 

 Ermənistanda baş verən hadisələr 
həm də onu sübut edir ki, bu ölkədə de-
mokratiyadan söhbət açmaq hələ çox tez-
dir. Söhbət faktiki olaraq güc yolundan, 
şantajdan istifadə edərək hakimiyyətin 
zorla ələ alınmasından gedir. Bu ölkədəki 

sonrakı hadisələr bir daha göstərdi ki, 
populizmə üstünlük verən, xalqın emo-
sional əhvalından istifadə edən siyasi 
liderlər hakimiyyətə gəldikdən sonra 
ölkəni yenə despotik şəkildə davam 
etdirirlər.

Siyasi şərhçi deyib ki, N. Paşinyan 
korrupsiyaya, bürokratiyaya qarşı açdı-
ğı savaşı, əslində, öz siyasi rəqiblərinə 
qarşı elan edib. Bunu Ermənistandakı 
hazırkı duruma nəzər yetirməklə görmək 
mümkündür. Dekabr ayında keçirilməsi 
nəzərdə tutulan parlament seçkiləri öncəsi 
Paşinyana alternativ rəqiblərin yoxluğu 
ölkədə siyasi və hərbi elitaların zorakı 
yolla uzaqlaşdırılmasının, siyasi repres-
siyaların və təqiblərin nəticəsidir. Məlum 
məsələdir ki, yeni hökumətin əsas məqsədi 
sosial–iqtisadi islahatlar, Seçki Məcəlləsinə 

dəyişikliklər adı altında Qərb institutla-
rından bacardıqca çox maliyyə qoparmaq 
olacaq. Faktiki olaraq isə, həmin vəsaitlər 
nəzərdə tutulmuş sahələr üzrə deyil, yeni 
siyasi elitanın ömrünün bir qədər də uza-
dılmasına hesablanıb. Çoxsaylı yalvar-ya-
xardan sonra Paşinyan Avropadan 3 milyon 
avro qopara bilib. 

Oktyabrın 17-18-də Avropa İttifaqı-
nın xarici fəaliyyət xidmətinin yüksək 
vəzifəli rəsmisi Tomas Mayr Hartinq və 
Aİ-nin yardımlarını əlaqələndirən Vasillis 
Maraqos Ermənistanda səfərdə olublar. 
Səfərin nəticəsi kimi Aİ növbədənkənar 
parlament seçkilərinin şəffaf və beynəlxalq 
standartlara uyğun keçirilməsi məqsədilə 
Ermənistana 3 milyon avro vəsaitin 
ayrılmasına qərar verib. Görünən odur ki, 
Ermənistan ianələr hesabına ayaqda dayan-
maq siyasətinə yenə də sadiqdir.

Maraqlısı odur ki, Aİ 2017-ci ilin 
aprelində keçirilmiş parlament seçkilərinin 
təşkili üçün vaxtilə bu ölkəyə 7 milyon 
avro ayırmışdı. Lakin beynəlxalq müşahidə 
missiyasının hesabatına əsasən, seçki 
prosesində ciddi pozuntu və saxtakar-
lıqlara yol verilməsi, o cümlədən rüşvət 
müqabilində səslərin alınması, dövlət qul-
luqçuları və özəl sektor nümayəndələrinə 
təzyiqlərin edilməsi və s. faktların üzə 
çıxması Aİ-ni çətin vəziyyətə salıb. Bunun 
nəticəsidir ki, Avropa İttifaqı Ermənistana 
göstərəcəyi maliyyə dəstəyinin həcmini 2 
dəfə azaldıb.

Hazırladı: 
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

Mətbuat tərəqqiyə və həqiqətə xidmət etməlidir 
 � Ölkə ictimaiyyəti “reket” jurnalistlərin 

qanunazidd, cinayət xarakterli əməllərindən haqlı 
olaraq ciddi narazıdır. Təsadüfi deyil ki, son günlər 
mətbuatda bu mövzuda çox sayda rəy və şərhlər yer alır. 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Vaqif Abbasov 
bu mövzuda danışarkən dedi: 

– “Reket jurnalistika” ilə 
bağlı müzakirələr təsadüfən ya-
ranmayıb. Son vaxtlar cəmiyyətdə 
bu barədə açıq-aşkar bir nara-
hatlıq hiss olunurdu. Belə ki, 
bəzi “jurnalistlər” söz, mətbuat 
azadlığından sui-istifadə edərək, 
qanunsuz yolla pul qazanmaq 
həvəsinə düşmüşdülər. Hamıya 
bəllidir ki, belələrinin aqibətləri 
heç də yaxşı olmur. 

Görünür, “Reallıq.info” 
və digər “reket” informasi-
ya saytlarının müəllifi İkram 
Rəhimov da belələrindəndir. O, 
uzun müddət tabeçiliyində olan 
şəxslərlə birlikdə ayrı-ayrı vəzifəli 

şəxsləri təhdid edib, onlara böhtan 
və şər atıb. Nəticədə, cinayət 
əməllərində şübhəli şəxs kimi sax-
lanılıb və cinayət məsuliyyətinə 
cəlb edilib. 

Milli mətbuatımızın banisi 
Həsən bəy Zərdabidən başlaya-
raq, bütün böyük ziyalılarımız 
azad mətbuatın ölkəmizin inkişaf 
və tərəqqisindəki rolunu hər 
zaman yüksək dəyərləndiriblər. 
Mətbuatın əsas vəzifəsi tərəqqi və 
həqiqətə xidmət etmək olmalı-
dır. Bu zaman hər bir istedadlı, 
ləyaqətli qələm sahibi bizim 
cəmiyyətdə nüfuz sahibinə çevri-
lir. Azərbaycan xalqı belə fədakar 

jurnalistlərə daim hörmətlə 
yanaşır. “Reket” jurnalistlər isə 
cəmiyyətin jurnalist peşəsinə 
etimadından sui-istifadə etməyə 
cəhd edirlər. Unudurlar ki, 
heç kimin bu şərəfli peşəyə 
ləkə gətirməyə haqqı yoxdur. 
Cəmiyyət belələrini heç vaxt 
qəbul etməz. 

Bəli, “saxta jurnalist” cildinə 
girib cinayət törədənlər çox uzağa 
gedə bilməzlər. Belələri gec-tez 
ifşa olunur, öz bəd əməlləri üçün 
cavab verməli olurlar. Yaxşı 
olar ki, digər “reket” jurnalistlər 
də ibrət dərsi götürsünlər, nə 
qədər ki, gec deyil, öz qanunsuz 
əməllərindən əl çəksinlər. 

Bir məqamı da vurğu-
lamaq istərdim. Mən şəxsən 
“reket” jurnalistlərlə mübarizə 
istiqamətində Mətbuat Şurasının, 
eləcə də təhlükəsizlik xidməti 
orqanlarının gərgin səylərini alqış-
layıram. Lakin jurnalistlər özləri 
də fırıldaqçı “yazarlar”ın aşkar 
edilərək ifşa olunmasında daha 
qətiyyətli və prinsipial mövqe 
nümayiş etdirməlidirlər. 

Söhbəti yazdı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

“Mən Müşfiqin məzarı 
tapılmayınca ölməyəcəyəm...” 


