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 �  Azərbaycan bu gün sürətlə hərtərəfli inkişaf edərək 

dünya poseslərinə inteqrasiya etməkdədir. Mədəni siyasətin 
modernləşməsi prinsipləri müasir dövrdə sosio-mədəni 
həyatımızın da yenilikləri zəminində aktuallaşır. Bu proseslərin 
mahiyyətində həm də müasir qlobal paradiqmalar və onları 
dünyanın da diqqətində saxlamaq siyasəti dayanır. Müasir 
dövrdə inteqrasiya prosesi çoxtərəfli olması və dünya xalqlarının 
sosio-mədəni həyatını daha geniş əhatə etməsi ilə səciyyələnir. 
Sözsüz ki, davamlı mədəni inteqrasiyaya təsir edən mühüm 
amillərdən biri də tarixən zəngin maddi-mədəni irsimiz və bunun 
siyasi-mədəni mühit faktorlarına çevrilməsi prosesidir. Bu kimi 
məsələlərin siyasi-hüquqi və elmi-metodoloji baxımdan gündəmdə 
saxlanılması ölkəmizi mədəniyyətlərin müasir problemlərinin 
müzakirəsi və həll edilməsi məkanına çevirmişdir. Bu mərhələnin 
əsas ideya xəttini həm də beynəlxalq zəmində inkişaf etdirən 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hələ 2008-ci 
ildə dünyamiqyaslı qlobal mədəniyyətlərarası dialoq axtarışlarını 
təklif edərək, “Bakı prosesi”nin təməlini qoydu. 

Ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulan mədəniyyət 
siyasətinin əsas məqsədi müasir dövrdə 
mədəniyyətlərarası dialoq fəlsəfəsi 
zəminində dünya dövlətlərini bir araya 
gətirməkdədir. Bu, həm də sosial-siyasi 
proseslərin təkamülündən irəli gələn mil-
li inkişaf strategiyasının nəticəsidir. Bu 
strategiyanın təməlində hüquqi-demokra-
tik Azərbaycan dövləti və onun davamlı 
inkişaf strategiyası dayanır. Aparılan 
uğurlu mədəniyyət siyasəti zəminində 
ölkəmizdə multikulturalizm artıq həyat 
tərzinə çevrilmişdir. “Bakı prosesi” isə 
bu mərhələrin başlanğıcı kimi nəinki 
ölkəmiz üçün eləcə də bəşəriyyət üçün 
vacib siyasi-mədəni hadisədir. VI Bakı 
Humanitar Forumu və bu forumda “Bakı 
prosesi – İnsan təhlükəsizliyi, sülh və da-
vamlı inkişaf naminə mədəniyyətlərarası 
dialoq: 10 ilin dərsləri”, “Multikultu-
ralizm siyasəti cəmiyyətdə sabitliyin 
təminatı amili kimi” müzakirə mövzuları 
mədəniyyətlərin kəsişməsində həm də 
ehtimal ediləcək problemlərin qabaqca-
dan aradan qaldırılması ideyalarını artırır.

Ölkəmizdə gedən sosio-
mədəni islahatlar zəminində həyata 
keçirilən multikulturalizm məsələləri 
genişlənərək bu gün multikultural maa-
rifçilik konsepsiyasına çevrilmişdir. Bu 
konsersiyanın beynəlxalq əhəmiyyətinin 
genişlənməsində ölkəmizin Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın tarixi rolu olmuşdur. Meh-
riban xanımın maddi-mədəni irsimizin 
öyrənilməsi və dünyada tanıdılması-
na istiqamətlənmiş sistemli, ardıcıl 
fəaliyyəti mədəni inkişaf hərəkatına 
səbəb olmaqla, multikulturalizmin xari-
ci siyasətimizdə böyük uğur qazanması-
na gətirib çıxarmışdır.

 Müqayisələr göstərir ki, digər 
mədəniyyətlərin mahiyyətini, 
xüsusiyyətlərini, tarixini dərindən 
öyrənmədən, onlara tolerant münasibət 

bəsləmək və nümayəndələrinə 
hörmət göstərmək, qarşılıqlı anlaşma, 
mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların 
dialoqunu qurmaq mümkün deyil. Dün-
yada bütün dövlətlər açıq formatda sülh 
danışıqlarını təqdir edirlər. Ancaq gizli 
şəkildə müharibə təhrikləri, bilvasitə 
silahlandırma posesləri bu gün davam 
edir. “Təcavüzkar dövlətlərlə əlaqələrin 
kəsilməsi”nə qoşulma hərəkatları 
bu gün gözə çarpmır. Ermənistan 
tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qara-
bağdakı Azərbaycanın maddi-mədəni 
irsinın məhv edilməsi, qəribədir ki, 
beynəlxalq ictimaiyyəti ciddi narahat 

etmir. Bu kimi faktlar mədəniyyətlərin 
beynəlxalq  dialoqun yeni mərhələsində 
aktual problemlərdir. 

Bir qrup insan tolerantlığı dözüm-
lülük kimi başa düşür. Digərləri isə dö-
zümlülüyü tolerantlıqdan fərqləndirərək 
qeyd edirlər ki, bu, başqasını anlamaq 
bacarığıdır və onun düşüncə tərzi ilə 
barışmaqdır. Buna görə də bu anlayış 
daha universaldır. Müasir tolerant-
lıq məfhumu mədəni dözümlülük, 
multikulturalizm, siyasi mədəniyyət 
anlayışları ilə daha düz mütənasibdir. 
Multikulturalizm etnik fərqliliyin 
saxlanılmasını və bu sahədə institut və 
qanunların yaradılmasını nəzərdə tutur. 
Prosesə nəzər yetirdikdə görmək olar ki, 
tolerantlıq və multikulturalizm anlayış-
ları oxşar kateqorial aparat daşıyıcısıdır. 
Eyni zamanda hər iki anlayış mədəni 

siyasətin metodologiyasında vacib 
əhəmiyyət kəsb edərək müasir insanın 
dəyərlər sistemini müəyyən edir. 

Akademik Ramiz Mehdiyev yazır: 
“Cəmiyyət insan şəxsiyyətinin inkişa-
fını təmin edən, adamlarda mənlik və 
ləyaqət, haqq-ədalət, qanuna hörmət 
hissləri doğuran biliklər sisteminin 
zəruriliyinə daim ehtiyac duyur. Belə 
sistemi yalnız keçmiş və bu gün barədə 
dərindən fikirləşmək, gələcək üçün 
proqnozlar vermək sayəsində qurmaq 
olar. Bundan ötrü fikir, hisslər, intu-
isiya və sair xüsusiyyətlərin sintezi 
gərəkdir. Mənəviyyatla birləşməyən 
bilik təhlükəli ola bilər”. Bu baxımdan 
multikulturalizmin elmi metodoloji 
bazasının yaradılıb möhkəmləndirilməsi 
məsələləri də müasir elmi ictimaiyyəti 
düşündürür. Yanlış məlumatlandırma 
siyasəti – müasir dünyada sabitliyə 
təhdid kimi VI Beynəlxalq Bakı Hu-
manitar Forumunun sessiya mövzusu 
ətrafında müzakirələr də göstərdi ki, di-
aloq siyasəti axtarışlarında mənəviyyat 
amilinin önə çəkilməsi nəzəriyyələrin 
qlobal paradiqmaya çevrilməsi 
prosesinin problemləri də çoxdur. Bu 
baxımdan əsası 2008-ci ildə qoyulan 
“Bakı prosesi” və bunun Azərbaycanın 
beynəlxalq multikulruralizm siyasətində 
rolu və əhəmiyyəti elmi ictimaiyyəti 

dərindən düşündürməlidir.
Bəzi dövlətlər multikulturalizm 

siyasətini dünya siyasi-mədəni mühiti 
zəminində, bəziləri isə dar etnoərazi 
qrup çərçivəsində həyata keçirirlər. 
Multikulturalizm tolerantlıq olma-
dan, başqalarının fərqliliyini qarşılıqlı 
olaraq qəbul etmədən təsviredilməzdir. 
Müxtəlif xalqlar arasında razılıq axtarışı 
bu gün müasir cəmiyyətin qarşısında 
duran əsas məsələlərdəndir və multikul-
turalizm bu problemin həllində mühüm 
vasitədir.

Multikulturalizm anlayışında 
tədqiqatçı D. Martuçellinin fikrincə, 4 
aparıcı ideya var: 

a) Ədalətlilik bərabərliyi – hər 
kəsin mənafeyini;

b) fərqlilik bərabərliyi – şəxsi və 
ümumi maraqların birləşməsini; 

c) fərqlilik azadlığı – müstəqil 
qərarların mümkünlüyünü; 

d) ədalətlilik azadlığı – hər bir ayrı 
fərdin mənafeyinin mümkünlüyünü 
nəzərdə tutur. 

Deməli, VI Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumundan irəli gələrək, 
digər baxışlara, dəyərlərə, vərdişlərə 
dözümlülük müasir dövrün beynəlxalq 
əhval-ruhiyyəsinə çevrilməli, tolerantlıq 
böyük çoxmillətli dövlətlər üçün siyasi 
həyat tərzi daşımalıdır.

Mədəniyyətlərin kəsişməsindən 
vüsət alan pozitivizm tolerantlığın 
digərlərinə məhəbbətlə yanaşı, özünə 
yüksək inamla da yanaşmanın metodo-
logiyasını tələb edir. Bu, hər hansı bir 
cəmiyyətin hüquqi şüur səviyyəsi, milli 
mədəniyyətin əsl gücü və yaxud zəifliyi 
məhz həmin keyfiyyətin təzahürü 
nəticəsində özünü göstərir. Hər bir 
ölkənin dünyada baş verən, o cümlədən 
qloballaşma proseslərinə qoşulmasının 
özünəməxsusluğu mövcuddur. 

Müasir dünya dəyərləri siste-
mi qloballaşır, ölkələr inteqrasiyaya 
doğru gedir, sosial və siyasi proseslər, 
belə desək, ümumiləşir. Azərbaycan 
belə dünya reallığına istiqamətlənmiş 
praqmatik mədəni tərəqqi kursunu 
əsas götürərək, son on ildə humanizmi 
və sülhü mədəniyyətlərin həll etməli 

olduğu beynəlxalq proqrama çevirə 
bilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev demiş-
dir: “Azərbaycan həm Avropa Şurasına, 
həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
olduğu üçün bu təşəbbüsü öz üzərinə 
götürmüşdür. Bakıda İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət 
nazirlərinin toplantısına biz Avropa 
Şurasından mədəniyyət nazirlərini dəvət 
etmişdik. Yəni, bu təşəbbüsə “Bakı 
prosesi” adı verilmişdir. Bu gün “Bakı 
prosesi” yaşayır və inkişaf edir”`. 

Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi, ölkədə milli və dini dözümlü-
lüyün, tolerantlığın yüksək səviyyədə 
olması faktdır və bu, Azərbaycan 
xalqının güc mənbəyidir: “Hər bir 
cəmiyyətin gücü onun dini və milli 
müxtəlifliyindədir”. Əlbəttə, bu sözlər 

Prezident İlham Əliyevin strateji möv-
qeyini dəqiq nümayiş etdirir. Həmin 
mövqeyə görə, çox zəngin tarixi və 
mədəni irsi, dini və sosial tolerantlıq 
ənənələri olan Azərbaycan hazırda, 
mədəniyyətlərarası dialoq, dünya 
mədəniyyətlərinin və sivilizasiyala-
rın qarşılıqlı təsiri məkanına uğurla 
transformasiya olunur, özünün zəngin 
təcrübəsini dünya ictimaiyyətinə təklif 
edir. Bu tezislər həm də dünyanı pozitiv 
inteqrasiyaya yeni çağırşlardır. Məhz 
“Bakı prosesi” ilə başlanan dialoq axta-
rışları Azərbaycan multikulturalizmini 
xarici siyasətimizdə önə çıxardı. Müasir 
dünyada yeni multikultural konsepsiya-
ların yaranmasını sürətləndirdi. 

Azərbaycan dövləti XX əsrdə 
ikinci dəfə dünya qaydalarının yeni 
mürəkkəb dövründə öz müstəqil 
siyasətini qurmuşdur. Ümummilli lider 
Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycanın 
böyük elmi yaranmış, respublikamızın 
milli mədəniyyəti yüksək səviyyələrə 
qalxmışdır. Azərbaycan öz mədəniyyəti, 
elmi, yüksək təhsili ilə böyük bəşəri 
keyfiyyətlərini bütün dünyaya nümayiş 
etdirə bilmişdir”. Müasir qloballaşma 
şəraitində cəmiyyətdə gedən bütün 
islahatlar sosio-mədəni prosesləri əhatə 
edən uzunmüddətli perspektiv kimi, 
obyektiv şəkildə insanların həyat tərzinə 

də əsaslı təsir göstərir. İkinci tərəfdən 
isə bu çoxcəhətli islahatlar təbəqələşmə 
prosesini sürətləndirir. Müasir sosio-
mədəni hadisələrin, tarixi müasir inkişaf 
paradiqmalarının dinamikasının tədqiq 
edilməsi cəmiyyətin yenidən təşkilində 
və idarə olunmasında müasir proseslərin 
öyrənilməsi zərurətini daha da aktu-
allaşdırır. Müasir siyasi mədəniyyət 
mədəni siyasət ideyalarının həm də 
beynəlxalq aləmdə qəbul etdirilməsi 
formasıdır. 

2016-cı ildə Bakıda keçirilən 
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci 
Qlobal Forumu, 2017-ci il mayın 5-də 
UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar 
Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Ərzaq 
və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Avropa 
Şurası, ISESCO-nun tərəfdaşlığı ilə 
Bakıda “Mədəniyyətlərarası dialoqun 

inkişafı: İnsan təhlükəsizliyi, sülh və 
davamlı inkişaf üçün yeni imkanlar” 
mövzusunda keçirilən IV Ümum-
dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu, 2018-ci ilin oktyabrında VI 
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu 
“Bakı prosesi”nin məntiqi nəticəsidir. 
Eyni zamanda, Azərbaycan hökuməti 
və BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı 
tərəfindən mədəniyyətlərarası dialoq 
sahəsində liderlik xidmətlərinə görə 
“Bakı prosesi” mükafatının təsis 
edilməsi təşəbbüsü irəli sürülmüş-
dür. “Bakı prosesi” həm də mühüm 
siyasi mədəniyyət hadisəsidir. Siyasi 
mədəniyyətin inkişafının ən mühüm 
şərtlərindən biri siyasi plüralizmin 
həyat normasına çevrilməsinə geniş 
imkan yaradılması və digəri aşkarlı-
ğın genişlənməsidir. Azərbaycanda 
siyasi mədəniyyət artıq plüralizmin 
geniş spektrini əhatə edərək, bu gün 
mədəniyyətlərin dialoq axtarışları 
özündə ehtiva edir. “Bakı prosesi” ilə 
başlanan humaitar elmi-siyası hərəkatla, 
həm də multikulturalizmin xarici 
siyasətimizdə də fəaliyyət mexanizmləri 
əksini tapdı. Bu hərəkat yeni qlobal 
ideologiya ətrafında düşüncələri bir 
araya gətirir. Azərbaycanın bu mənada 
böyük rolu həm də ondadır ki, dünyanı 
multikulturalizmin qlobal ideya olaraq 

qəbul edilməsinə çağırışlar edir. 
VI Bakı Beynəlxalq Humanitar 

Forumunda “Bakı prosesi” – “İnsan 
təhlükəsizliyi, sülh və davamlı inkişaf 
naminə mədəniyyətlərarası dialoq: 
10 ilin dərsləri və perspektivləri” 
mövzusunun da müzakirə predmetinə 
çevrilməsi ilə yeni konsepsiya axtarış-
larını sürətləndirir. Beləliklə, ölkəmiz 
mədəniyyətlərin kəsişməsində yeni 
paradiqmaları dünya siyasi, ideoloji 
gündəliyinə gətirmişdir. 

Azərbaycandan hərəkata çevrilən 
mədəniyyətlərin dialoq axtarışları-
nın səbəblərini, həm də Azərbaycan 
dövlətinin plüralizmə geniş əhəmiyyət 
verməsində axtarmaq lazımdır. Dövlət 
təsisatları ilə yanaşı, vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının bu istiqamətdə daxili və 
xaricı aləmdə son on illik fəaliyyəti 
kifayət qədər böyükdür.

Hazırda həm də qloballaşmanın 
postmodern düşüncə dövrünü yaşayırıq. 
Bunu həm də informasiya dövrü adlandı-
rırlar. Buna görə də ictimai məsuliyyətin 
də rolu və imkanları artır ki, bu da 
milli dövlətçilik maraqlarımızın yalnız 
korporativ əsaslarla deyil, ailə institutu 
çərçivəsində müdafiəsinə köklənməlidir. 
Cəmiyyətdə baş verən sosio-mədəni 
paradiqmaların bu baxımdan qlobal 
və innovasion problemlərinə aid olan 
və yeni ideyaların tətbiq olunmasının 
araşdırılması da zəruri əhəmiyyətə malik 
olur. Tarixi proses boyu mövcud olan 
sivilizasiyaların yanaşı yaşaması, milli 
və dini-konfensiyaların qonşu, insanların 
həyat normalarının və dünya duyumla-
rının birgə formalaşdığı prosesdir. XX 
əsrin ikinci yarısından başlayaraq “Roma 
klubu”nda birləşən alimlərin bəşəriyyəti 
böyük sürətlə öz inkarının məhvinə 
doğru getməsi haqqında mülahizələri 
bəşəriyyətin qlobal probleminə diqqəti 
artırdı. Bu proseslər özlüyündə qlobal 
problemlərin axtarışları yolunda ciddi 
çağırışlar idi. Artıq bu çağrışların önündə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin svilizasiyaların 
dinc yanaşı yaşamağa çağırış fəlsəfəsi 
yeni postmodern düşüncənin əsasını 
qoymuşdur. On illik dövrünü yaşadı-
ğımız “Bakı prosesi” dünyanın bir çox 
problemlərinin həllini şərtləndirir. Bakı 
Beynəlxalq Humanitar forumları həm 
də sübut edir ki, Azərbaycan bu gün 
multikulturalizmin ideya mərkəzi olaraq 
qlobal ictimai şüura yeni paradiqmalar 
gətirməkdədir.

Hüseyn İBRAHİMOV,  
AMEA Fəlsəfə İnstitutu 

multikulturalizm və tolerantlıq 
fəlsəfəsi şöbəsinin aparıcı elmi 

işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Regionda sülh, sabitlik və 
təhlükəsizliyə mühüm töhfə 

 � Bu gün ölkəmizdə ulu öndər Heydər Əliyevin xarici siyasət 
strategiyası Prezident İlham Əliyev tərəfindən tarixi təcrübə, geosiyasi 
reallıqlar nəzərə alınaraq, çoxistiqamətli və tarazlaşdırılmış əsasda həyata 
keçirilir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqı daxili siyasətdə olduğu kimi, 
xarici siyasət sahəsində də dövlətimizin başçısının yürütdüyü bu xətti tam 
şəkildə dəstəkləyir. 

Azərbaycan uğurlu xarici siyasət fəaliyyətini 
erməni lobbi dairələri və onların havadarları 
tərəfindən respublikamıza qarşı yönəldilən dezin-
formasiya kampaniyalarına baxmayaraq, əzmlə 
davam etdirir. Məqsədyönlü işin nəticəsidir ki, 
bütün dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları-
na uyğun, ədalətli həllinin tərəfdarı olduqla-
rını bildirirlər. Münaqişənin həllinin hüquqi 
əsasları isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 
qətnaməsinə, habelə digər sənədlərə, beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə söykənir. 

Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana 
səfəri çərçivəsində imzalanan Birgə Bəyanatda 
da dövlət başçıları dost ölkələr olan Azərbaycan 
və Türkmənistanın bir-birinin suverenliyi, ərazi 
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərinin toxunulmazlığını vurğulayıblar. 
Bu isə o deməkdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində rəsmi 
Aşqabadın dəyişməz və prinsipial mövqeyi var: 
İllərdir ki, davam edən Dağlıq Qarabağ problem 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunul-
mazlığı prinsipi əsasında həllini tapmalıdır. 

Zaur MİRZƏZADƏ, 
 “Dünya Azərbaycanlıları” İctimai 

Mərkəzinin sədri

“Fitch”in hesabatında ölkəmizin 
daha bir uğuru vurğulanıb
 � “Fitch” beynəlxalq reytinq 

agentliyinin yeni hesabatında 
Azərbaycanda makroiqtisadi şəraitin 
yaxşılaşdığı qeyd edilib. Bildirilib ki, 
2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 
Azərbaycan iqtisadiyyatı 0,8 faiz, qeyri-
neft ÜDM-i isə bir faiz artıb. İnflyasiya 
ötən ilin yekunları ilə müqayisədə 12,9 
faizdən 2,4 faizə düşüb. Oktyabr ayında 
isə Azərbaycan Mərkəzi Bankı faiz 
dərəcəsini 9,75 faizədək azaldıb: 

“Bu müsbət meyllər 2014-cü il neft 
qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması ilə bağ-
lı Azərbaycan iqtisadiyyatının üzləşdiyi 
problemlərin həlli məqsədilə hökumətin ca-
vab tədbirlərindən, o cümlədən, manatın 
məzənnəsinin azaldılması, daha sərt vergi siyasəti 
və bank sektorunun restrukturizasiyası nəticəsində 
reallaşıb”. 

Hesabatın sonunda vurğulanıb ki, bütün 
bu amillər, həm də hökumət üçün qeyri-neft 
sektoruna investisiyalarıın həcmini yüksəltmək 
və kreditləşmənin qismən artırılması yolu ilə 
maliyyə-kredit siyasətini yumşaltmağa imkan 
yaradıb.

V. BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Ermənistan KTMT-dən çıxa bilərmi? 
 � Son zamanlar Ermənistan ağır siyasi təlaş içindədir. Kollektiv 

Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) dövlət başçılarının 
Qazaxıstanda keçirilmiş sonuncu Astana sammitindən sonra bu ölkənin 
rəhbərləri sağlam məntiqə sığmayan bəyanatlar səsləndirirlər. Vəziyyət o 
həddə çatıb ki, artıq Ermənistan prezidentinin müşaviri Armen Poqosyan 
da ölkənin KTMT-ni tərk edə biləcəyi barədə bəyanat verib. 
“Əgər Ermənistanın maraqları tələb 

edərsə, ölkə Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatını tərk edə bilər”, – 
deyə Poqosyan əslində, çox cəsarətli bir 
bəyanat verib. Onun sözlərinə görə, bu 
və ya digər beynəlxalq təşkilatda üzv-
lük məsələsi Ermənistanın maraqları ilə 
müəyyən edilir: “Ermənistanın KTMT-də 
üzvlüyü də ölkənin maraqlarından irəli 
gəlir. Bu məsələdə əsas üstünlüyümüz odur 
ki, Rusiyadan silahları güzəştli şərtlərlə 
alırıq. Biz bunu hələ ki, Rusiya ilə ikitərəfli 
münasibətlər çərçivəsində həll edə bilmi-
rik”. 

Poqosyan KTMT-nin baş katibi 
vəzifəsinə Ermənistan nümayəndəsinin 
təyinatı məsələsinə də toxunub. O de-

yib ki, dekabrın 6-da Sankt-Peterburqda 
keçiriləcək sammitdə Yerevanın, eləcə də 
Belarusun irəli sürəcəyi namizədin təyin 
olunacağı ağlabatan deyil. “Görünür ki, 
üçüncü ölkənin nümayəndəsi təyin oluna-
caq”.

Belə məlum olur ki, Ermənistan 
təmsilçiləri həmyerlilərinin KTMT-yə baş 
katib seçilməsinin mümkün olmadığını 
gördükdən sonra Belarus nümayəndəsinin 
də seçilməsini istəmir. İstəyir ki, üçüncü 
ölkənin namizədi seçilsin. Bu isə erməni 
sayağı paxıllıqdan başqa bir şey deyil. 
Ermənistan hətta bir təşkilatda olduğu 
müttəfiq ölkənin belə uğurlarına sevinə 
bilmir. Bu əsnada Tevan Poqosyan bildirib: 
“Əsas məsələ Ermənistanın bu postu 

özündə saxlaması deyil, vacib olan ölkənin 
hansı siyasi dividentləri qazanmasıdır. 
Vacibdir ki, təşkilata üzv ölkələr tərəfindən 
Ermənistana münasibət, eyni zamanda, 
təşkilatın özünün nüfuzu necə olacaq”. 

Bir qədər əvvəl KTMT-nin fəal 
üzvlərindən olan Belarusun da Azərbaycana 
dəstək göstərməsi Ermənistanın baş nazir 
əvəzi Nikol Paşinyanı hövsələdən çıxarmış-
dı. O, Astana sammitində uğradığı uğursuz-
luğa görə Belarus və Qazaxıstandan izahat 
tələb etmək fikrinə düşmüşdü. Bütün bu ad-
dımlar erməni liderinin qeyri-peşəkarlığı və 
diplomatiyadan tamamilə uzaqlığını büruzə 
verir, nüfuzuna ciddi zərbə vurur, onu təkcə 
erməni ictimaiyyəti arasında deyil, bütün 
MDB məkanında hörmətdən salır.

Paşinyan Belarus XİN-in bəyanatına 
çox sərt şəkildə münasibət bildirərək demiş-
di: “Mənim babam iki qardaşı ilə birlikdə 
Belarusu azad edərkən həlak olub. Belarus 
xalqı bütün bu faktları bilə-bilə erməni 
xalqına hörmət etməlidir”. Demək, Paşin-
yanın babaları Belarusun azadlığı uğrunda 

həlak olubsa, Belarus lideri Ermənistanın 
hər cür şıltaqlığına dözməli, onun istədiyi 
kimi hərəkət etməlidir. Baş nazir əvəzi, eyni 
zamanda, MDB məkanında Ermənistana 
kiçik dövlət və kiçik xalq kimi yanaşılma-
sından da narazılığını ifadə edib: “Bizim 
maraqlarımızla hamı hesablaşmalıdır və söz 
verirəm ki, hesablaşacaqlar”. Bütün bunlar 
Paşinyanın siyasətdə təsadüfi bir fiqur oldu-
ğunu göstərir. 

Elə Ermənistan prezidentinin müşaviri 
Poqosyanın KTMT-dən çıxmaqla bağlı 
bəyanatı da diletanlıqdan uzağa getmir. 
Azərbaycanın tarixi torpaqlarında 1918-ci 
ildə qərarlaşmış Ermənistanın təhlükəsizliyi 
indiyədək birbaşa Rusiya tərəfindən 
qorunub. Bəs Yerevanda düşünürlərmi ki, 
hazırda kürəyini Qərbə söykəməyə çalışan 
Paşinyan hökuməti Rusiyaya təpik atmaqla 
nədən, yaxud nələrdən məhrum ola bilər?! 
Hesab edirik ki, bu minvalla Ermənistan, 
ümumiyyətlə, dövlətçiliyini itirə bilər. 
Ermənistanda unutmasınlar ki, 2016-cı ilin 
aprelində Azərbaycan Ordusu həmlə edən 
kimi Dağlıq Qarabağ erməniləri şələlərini 
yığıb Yerevana üz tutmuşdular...

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Jirayr SEFİLYAN: Bizim kursumuz 
 Rusiya ilə müqavilələri ləğv etməkdir

Erməni radikallarının lideri “ruslarsız Ermənistan” qurmaq arzusundadır 
 � Ermənistanın radikal “Sasna Tsrer” partiyasının rəhbəri Jirayr 

Sefilyan Ermənistan dövlət televiziyasında çıxışı zamanı deyib ki, başçılıq 
etdiyi partiyanın proqramında nəzərdə tutulan əsas vəzifələrdən biri 
Rusiya ilə sazişləri ləğv etməkdir. 

J.Sefilyan sonra bildirib ki, partiya-
nın proqramında birmənalı şəkildə qeyd 
olunub ki, Ermənistan Rusiyanın dominant 
mövqelərə sahib olduğu Müstəqil Dövlətlər 
Birliyi (MDB), Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) və Avra-
siya İqtisadi Birliyi (AİB) təşkilatlarını 
təcili surətdə tərk etməlidir. “Sasna Tsrer” 
partiyası həmçinin Rusiyanın Ermənistan 

ərazisindəki hərbi bazasının çıxarılmasını 
tələb edir. 

Partiya sədri bəyan edib ki, Rusiya-
nın Qafqaz regionunu tərk etməsinə bü-
tün vasitələrlə nail olmaq lazımdır. Onun 
sözlərinə görə, Ermənistanın yeni strateji 
tərəfdaşları ABŞ və İran olmalıdır. Partiya 
lideri “sovetdən qalan hər şeyi” ləğv etmək və 
“ruslarsız Ermənistan”  yaratmağı planlaşdırır. 

Bu il dekabrın 9-da Ermənistanda 
növbədənkənar parlament seçkiləri 
keçiriləcək. Seçkilərdə iştirak edəcək parti-
yaların adları artıq bəllidir. Onların arasında 
“Sasna Tsrer”in də adı var. 

Xatırladaq ki, 2016-cı ildə Jirayr Sefil-
yan qeyri-qanuni silah satışı və saxlanması 
ittihamı ilə həbs edilmişdi. Partiyanın 
üzvləri Sefilyanı azad etmək məqsədilə 
Yerevan polisinin post-patrul xidmətinə 
hücum etmişdilər. Hadisə zamanı bir nəfər 
ölmüş, dörd nəfər yaralanmışdır. 

Yeri gəlmişkən, bugünlərdə 
Ermənistanda kəskin antirusiya təbliğatı ilə 

məşğul olan təkcə “Sasna Tsrer” partiyası 
deyil. Tanınmış politoloq Biqen Akopyan 
bildirib ki, hazırkı baş nazir Nikol Paşinya-
nın bir vaxtlar lideri olduğu “Elk” bloku-
nun təmsilçiləri hazırda kəskin antirusiya 
təbliğatı aparırlar. Onlar Ermənistanın 
AİB-dən çıxmasını tələb edirlər. 

B.Akopyan sonra deyib ki, indi ölkədə 
antirusiya ritorikası məharətlə aparılır və 
uzun illər üçün nəzərdə tutulub. Sadəcə, 
bu təbliğat seçkilər dövründə xüsusilə 
güclənib. 

Erməni politoloq bir məqama da 
aydınlıq gətirib. Qeyd edib ki, bir vaxtlar 
“Elk”in digər üzvləri kimi N.Paşinyan da 
Ermənistanın AİB-dən çıxmasını tələb edir-
di. Lakin baş nazir vəzifəsini ələ keçirəndən 
sonra, o, sözünü geri götürdü. İndi Paşinyan 
AİB-in tərəfdarı olduğunu bildirir, lakin 
köhnə məsləkdaşları əvvəlki kimi antirusiya 
ritorikasını davam etdirirlər. 

M.HACIXANLI,   
“Xalq qəzeti” 

XİN: Qondarma rejimin “rəhbəri”nin ATƏT-in  
Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə səyahəti münaqişə 

üzrə vəziyyətin gözlənilməz inkişafına gətirib çıxara bilər
 � Erməni kütləvi informasiya vasitələrində yer almış məlumata əsasən, Azərbaycan 

Respublikasının işğal edilmiş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin “rəhbəri” Rusiya 
Federasiyasına səfər edib. Qanunsuz separatçı rejimin nümayəndəsinin Rusiya Federasiyasının 
ərazisinə daxil olmasına icazə verilməsi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
danışıqlar yolu ilə həlli prosesinin irəli aparılması səylərinə xələl gətirir və Rusiyanın ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədri qismində vasitəçilik öhdəlikləri ilə ziddiyyət təşkil edir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın 

Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilir.
Açıqlamada qeyd edilir ki, Rusiya tərəfinin bu 

addımı Azərbaycan ilə Rusiya arasında mövcud olan 
münasibətlərin yüksək səviyyəsinə uyğun gəlmir 
və ikitərəfli münasibətlərin normativ-hüquqi baza-

sı ilə, xüsusilə də “Tərəflərin separatçı hərəkatları 
dəstəkləməmək, digər tərəfin suverenliyi, müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn şəxslərin fəaliyyətini 
qadağan etmək öhdəliyini” əks etdirən iki ölkə arasında 
dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında 
müqavilə ilə ziddiyyət təşkil edir.

“Qondarma rejimin “rəhbəri”nin ATƏT-in Minsk 
qrupu həmsədr ölkələrinə səyahəti münaqişə üzrə 
vəziyyətin gözlənilməz inkişafına gətirib çıxara bilər. 
Belə olacağı təqdirdə bütün məsuliyyət Ermənistan 
tərəfinin üzərinə düşür”, - deyə açıqlamada vurğulanır.

“Bakı prosesi” – multikulturalizm 
fəlsəfəsi axtarışında mühüm mərhələ 


