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 � ... İki gün aramsız yağışlardan sonra Balakəndə gün çıxıb. 
Heydər Əliyevin adını daşıyan park başdan-başa bəzədilib. Hər yerdə çal-
çağırdı. Mənə elə gəldi ki, bütün balakənlilər burdadır. Onlar Balakəndə 
keçirilən İkinci Beynəlxalq Xurma Festivalına yüksək əhval-ruhiyyə ilə 
gəliblər. Bilmirəm, siz Balakəndə salınan bu parkda olmusunuz, ya yox, 
amma, bu bir həqiqətdir ki, 34 hektar sahəsi olan bu istirahət guşəsində 
hər cür gözəllik var. Azərbaycan bölgələrindəki istirahət parklarında ilk 
kanat yolu burada quraşdırılıb. İlin bütün fəsillərində burada qələbəlik 
olur. Hamı bura gəlir. Ağsaqqal, nurani insanlardan tutmuş, ta anasının 
əllərindən yapışıb qayğısız gəzən körpə balalaradək. Hələ mən buradakı 
müxtəlif bəzək ağaclarının neçə-neçə sevginin şahidi olduqlarını 
demirəm.

Ətrafa boylanıram. Hər yerdən, 
yaxından – uzaqdan qonaqlar gəlib. 
Aralarında əcnəbi qonaqlar da var, 
Azərbaycanın, demək olar ki, bütün 
rayonlarından gələn turistlər də.

Bir vaxtlar Balakəndən yazı 
hazırlayarkən, musiqi məktəbinin 
direktoru Abbas Abbasovla həmsöhbət 
olmuşduq. Bu dəfə də onunla ata-bala 
kimi görüşürük. O da nəvələrinin əlindən 
tutaraq tədbirə gəlib. Abbas müəllim 
haqqında o vaxt yazdığım sözlər indi də 
dəqiq yadımdadır: “Abbas müəllimin 
ağappaq saçlarına baxanda, nədənsə 
həmişə yadıma Balakənin dağları düşür”.

İkinci Beynəlxalq Xurma Festi-
valına toplaşanlar əvvəlcə ulu öndərin 
ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri 
qoyurlar, Azərbaycan dövlətinin quru-
cusunun xatirəsi ehtiramla yad olunur. 
Bu da təsadüfi deyil. Hamı yaxşı bilir 
ki, ümummilli lider Heydər Əliyev bu 
bölgənin inkişafına xüsusi diqqət yetirib. 
Onun siyasi varisi, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə 
bu rayonda olub, yeni-yeni müəssisələrin 
açılışında iştirak edib. Niyə uzağa gedirik 
ki? Elə götürək “Balxurma” müəssisəsini. 
2016-cı il yanvarın 18-də yaradılıb. 

Dağlar qoynunda, cənnət guşə olan Katex 
kəndində fəaliyyət göstərən şirkətdə bu 
gün 150-yə yaxın işçi çalışır. Hər həftə 20 
min kiloqram quru və yarımquru meyvə 
istehsal edən avtomatlaşdırılmış, texniki 
avadanlıqlarla təchiz olunmuş, yuyulma, 
soyutma və qablaşdırılma sexlərindən 
ibarət olan müəssisə müasir standartlara 
tam cavab verir. Bu müəssisədə isteh-
sal olunan meyvələr rayon sakinlərinin 
şəxsi xurma sahələrindən yığılır, ciddi 
keyfiyyət nəzarətindən keçirilir. Daha 
sonra xurma istehsalata daxil edilir, 
müasir avtomatlaşdırılmış avadanlıq-
lar sayəsində meyvələrin bütün xeyirli 
maddələri qorunub saxlanılır və yüz faizli 
bioloji təhlükəsizliklə təmin olunur. Xur-
ma məhsulu hazır olduqdan sonra xüsusi 
qabda yerləşdirilir, satışa göndərilənə 

qədər soyuducu kamerada mənfi 25 
dərəcə temperaturda saxlanılır. Soruşa 
bilərsiniz, bu məhsullar hara göndərilir? 
Yazım, adlarını siz də bilin: Rusiya, Lit-
va, Hollandiya, Almaniya, Ukrayna, Pol-
şa, Malayziya və bir çox başqa ölkələrə. 
Demək, Azərbaycan məhsuluna hər yerdə 
tələbat var. Festivalın qonaqları Heydər 
Əliyevin abidəsi önünə gül qoyduqdan 
sonra buraya gəldilər. İstehsal prosesi ilə 
yaxından tanış oldular. Elə, “Balacans” 
Konserv Zavodunun nəzdində fəaliyyət 
göstərən “Balacan Foods” müəssisəsində 
də işlər məhz bu qaydada davam etdirilir. 

Sonra qonaqlar ulu öndərin adı-
nı daşıyan parkda təşkil edilmiş kənd 
təsərrüfatı sərgisinə baxış keçirdilər, par-
kın ərazisində bu gündən yadigar olaraq 
yeni xurma ağacları əkildi. 

Rayon icra hakimiyyətinin başçı-
sı İslam Rzayev qonaqları salamladı. 
Bildirdi ki, Azərbaycanın bu gözəl 
guşəsində görüşləriniz artıq xoş bir 
ənənəyə çevrilib. Bu il artıq ikinci dəfədir 
ki, beynəlxalq xurma festivalına yığış-
mışıq. Çox zəngin mədəni irsi və tarixi 
ənənələri olan Balakəndə belə bir tədbirin 
keçirilməsi rayonumuz üçün mühüm 
tarixi hadisə və hərtərəfli önəm daşı-
yan böyük layihədir. Çünki bu festival 
milli adət-ənənələrimizin, xalqımızın 
qonaqpərvərliyinin, ölkəmizin turizm 
imkanlarının tanıdılmasında, xurmanın, 

ondan hazırlanan məhsulların təbliğində 
və rayonda meyvəçiliyin inkişafı da 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Xurma Balakəndə ən çox isteh-
sal olunan və ən bol məhsul verən 
meyvəçilik sahələrindən biridir. Başçı-
nın sözündə böyük həqiqət var. Xurma 
Azərbaycanın demək olar ki, bütün 
rayonlarında yetişdirilir. Amma Balakən 
xurması dadına, növlərinin sayına, 
keyfiyyətinə, insanların sağlamlığında 
xüsusi əhəmiyyətinə görə digər rayon-
larda yetişdirilən xurmadan fərqlənir 
və təsadüfi deyil ki, yuxarıda adını 
çəkdiyimiz “Balxurma” MMC-nin isteh-
sal etdiyi məhsullar əl-əl gəzir.

Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və 
İstirahət Parkında rayonda istehsal olunan 
kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının, 
habelə xurmadan hazırlanmış kompozisi-
yalara və kulinariya məhsullarına tamaşa 
edən hər bir qonaqda xoş təəssürat ya-
randı. Onlar xurma məhsullarının satış 
yarmarkasında nümayiş olunan bəhməz, 
şirniyyatlar, tətbiqi sənət nümunələri 
və xurmaya aid ekspozisiyaların 
sərgilənməsinə həvəslə baxdılar. Yerli 
folklor qruplarının, idmançıların çıxışla-

rı, yarış və müsabiqələr festivala xüsusi 
bəzək qatır. Parkda tikilən kənd evi 
buraya toplaşanların diqqətini xüsusilə 
cəlb edir. Buyurub içəri keçə bilərsən. 
Sənə Balakənin ləziz yeməkləri təklif 
olunacaq. İstəyirsən maxara ye, istəyirsən 
Balakən xanımlarının hazırladıqları 
dadından doymadığımız plov...

... Sonra bayram konserti başlayır. 
Respublika incəsənət ustalarının iştirakı 
ilə ifa olunan mahnılar Balakən dağlarına 
yayılır, əks-səda verir. Yanımda dayanan 
Ramazan Abalovdur. Bilmirəm, diqqətli 
oxucu onu xatırlayır, ya yox. Amma mən, 
demək olar ki, Balakəndən hazırladığım 
bütün yazılarda onun adını xüsusi qeyd 
etmişəm. Bu da təsadüfi deyil. Çünki 
məhz o, Balakəndə olan yenilikləri foto 
lentin yaddaşına köçürüb. Bir dəfə mənə 
maraqlı foto təqdim etmişdi. Baxdım, 
inanın, gözlərim yaşardı. Bir ana balası-
nın əlindən tutub üzü Günəşə sarı, işığa 
doğru gedirdi. Çox duyğulandım. İndi 
də bu sətirləri yazanda nədənsə, Rama-
zan Abalovun çəkdiyi o fotonu xatırla-
dım. Mənə elə gəldi ki, bu gün bütün 
balakənlilər bir-birinin əllərindən tutaraq 
Günəşə – işığa doğru gedirdilər.

İlqar HƏSƏNOV, 
 “Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Balakənlilər işığa doğru...

Mətbuatı şantaj və alver 
meydanına çevirmək olmaz

 � Respublikamızın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatında demokratik dəyərlərin 
daha geniş şəkildə bərqərar olması, müstəqil dövlətçiliyin siyasi, iqtisadi və hüquqi 
dayaqlarının möhkəmləndirilməsi prosesində Azərbaycan mətbuatının rolu danılmazdır. 
Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş söz və mətbuat azadlığının inkişafı 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha da möhkəmləndirilmiş, qanunvericilik 
bazası xeyli demokratikləşdirilmişdir.

Prezident İlham Əliyevin mətbuatın maddi-
texniki və maliyyə bazasının möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə 2006-cı il fevralın 8-də imzaladığı 
“Qəzetlərin “Azərbaycan” nəşriyyatına olan 
borclarının ödənilməsi barədə” sərəncama əsasən, 
qəzetlərin “Azərbaycan” nəşriyyatına olan 
450 min ABŞ dolları məbləgində borcu dövlət 
büdcəsindən ödənilmişdir. Dövlət başçısının 
2008-ci il 31 iyul tarixli “Azərbaycan Respubli-
kasında kütləvi informasiya vasitələrinə birdəfəlik 
maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında”, eləcə də, 
“Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya 
vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiya-
sının təsdiq edilməsi haqqında” sərəncamları bir 
daha təsdiqəldi ki, ölkəmizdə mətbuata göstərilən 
dövlət qayğısı davamlı və sistemli xarakter alıb. 
Bu konsepsiyanın imzalanması milli mətbuatın 
problemlərinin həllində keyfiyyətcə yeni 
mərhələnin əsasını qoymuşdur. 

Dövlət başçısının 2009-cu il 3 aprel tarixli 
“Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun yaradılması haqqında” 
sərəncamı da məhz konsepsiyada əksini tapmış 
məsələlərin praktik surətdə gerçəkləşdirilməsi 
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.

Ölkəmizdə jurnalistlərə göstərilən diqqət 
və qayğının daha bir nümunəsi tam təmirli 
mənzillərin tikilib onlara bağışlanılmasıdır. 
İndiyədək 450-yə yaxın jurnalist dünyada analoqu 
olmayan bu xeyirxah missiyadan yararlanmış, 
daha 250 jurnalistin isə yaxın illərdə mənzillə 
təmin olunacağı gözlənilir. 

Təəssüf ki, dövlətimizin jurnalistlər, daha 
doğrusu, söz və mətbuat azadlığı üçün yaratdığı 
bu şəraitdən sui-istifadə edənlər də oldu. Son illər 
qeyri-peşə sahiblərinin, təhsili, savadı, təcrübəsi 
olmayanların jurnalistikaya kütləvi axını, qəzet 
və ya sayt təsis edərək, jurnalist adı ilə reketçilik 
etmələri bu peşəni gözdən saldı. Adını “jurnalist” 
qoyanlar cəmiyyət üçün təhlükəli məlumatlar 

yaymaqla, vətəndaşları mənəvi cəhətdən 
zədələmək, zorla, hədə-qorxu yolu ilə insanlar-
dan pul qoparmağa çalışmaqla, jurnalistikanı 
hörmətdən salırlar. “Reket jurnalistlər” sanki pul 
qazanmağın əlverişli yolunu tapmış kimi, idarə və 
müəssisə rəhbərlərinə hədə-qorxu gəlir, istədikləri 
məbləği verməyənləri rüsvay edəcəklərini bildirir, 
bəziləri isə daha iyrənc vasitələrə əl atırlar. Onlar 
qabaqcadan hazırladıqları xanım əməkdaşlarını 
təşkilatlara “ezam edir”, orada milli-mənəvi 
dəyərlərimizə zidd hərəkətlər törədir, təşkilatın 
nümayəndələrinin səsini yazır, sonra isə onlar 
haqqında həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar 
verir, şərəf və ləyaqətlərini ləkələyirlər.

Belə “jurnalistlər”dən təngə gəlmiş insanlar 
hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etdikdən 
sonra ciddi tədbirlər görülür. Düşünürdük ki, bir 
neçə il əvvəl “reket jurnalistika” ilə məşğul olan 
bir sıra qəzetlərin “baş redaktor”larının, onla-
rın əlalatılarının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti 
tərəfindən həbs olunması yəqin ki, digərlərinə 
ibrət dərsi olacaq. Barələrində cinayət işi qal-
dırılan həmin şəxslər haqqında zaman-zaman 
elə kütləvi informasiya vasitələrinin özündə də 
məqalələr dərc olunmuş, onlara Mətbuat Şurası 
tərəfindən də bir neçə dəfə xəbərdarlıq edilmişdir. 
Bu reketlər insanlara hədə-qorxu gəlir, qərəzli 
məqalələr yazıb şantajla məşğul olurdular. 

Budur, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti daha 
bir kütləvi informasiya vasitəsinin reketçilik 
əməllərini ifşa etdi. Məlum olub ki, “Reallıq.info” 
və onun əhatəsindəki digər informasiya saytla-
rının rəhbərləri ayrı-ayrı vətəndaşlar barəsində 
rüsvayedici və böhtan xarakterli məlumatları 
müntəzəm surətdə yaymaqla, onlardan külli 
miqdarda pul tələb ediblər. Nə yaxşı ki, görül-
müş tədbirlər nəticəsində “reket jurnalistlər” 
zərərsizləşdirilib. Bu, dövlətin yaratdığı imkan-
lardan sui-istifadə edərək, reketliklə məşğul olan 
jurnalistlərə növbəti ciddi xəbərdarlıq olmalıdır.

İnanıram ki, reketçilik fikrinə düşən 
“jurnalistlər” həmkarlarının aqibətlərindən ibrət 
dərsi götürəcək, yalan və böhtana son qoya-
caq, jurnalistikanı qisas və alver mənbəyinə 
çevirməkdən əl çəkəcəklər.

Jurnalistikada Həsən bəy Zərdabi yolu, 
ənənəsi var. Bu ənənə düzü düz, əyrini əyri 
görmək və yazmaqdır. Yalan, böhtan və şantaj isə 
bu ənənəyə yaddır. 

Müqamət ƏLİYEV,  
Azərbaycan Gənc Vətənpərvərlər  

Birliyinin sədri

Xalq artisti Rafiq Əzimovun 80 illik 
yubileyinə həsr edilmiş tədbir 

 � Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Mərdəkan Mədəniyyət 
Sarayında Xalq artisti Rafiq Əzimovun 80 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilib. 
Baş idarədən bildiriblər ki, tədbirdə Xalq artistləri Nurəddin Mehdixanlı, Hacı 
İsmayılov, Məleykə Əsədova, Əməkdar artist Elşən Rüstəmov, tarix elmləri doktoru, 
professor Təvəkkül Səlimov və başqaları 
iştirak ediblər.

Öncə sarayın foyesində aktyorun çəkildiyi 
rolları əks etdirən fotosərgiyə baxış keçirilib. 
Tədbirin aparıcısı aktyorun həyat və yaradıcı-
lığı haqqında geniş məlumat verdikdən sonra 
Rafiq Əzimov səhnəyə dəvət olunub. O, tədbirin 
təşkilatçılarına və tamaşaçılara minnətdarlığını 
bildirib və bu sarayda onun yublleyinin belə 
yüksək səviyyədə keçirildiyinə görə qürur duydu-
ğunu söyləyib. R.Əzimov Bakı Şəhər Mədəniyyət 
Baş İdarəsinin diplomu ilə təltif olunub.

Daha sonra aktyorun sənət dostları çıxış 
edərək, görkəmli sənətkarın həm teatr, həm də 
televiziya tamaşalarındakı rollarından danışıblar. 
Bildirilib ki o, səhnədə yaratdığı obrazlarla yana-
şı, kino sahəsində də böyük uğurlar qazanıb.

Tədbirdə aktyorun ifa etdiyi “Yeddi oğul 
istərəm”, “Axırıncı aşırım”, “Göz həkimi”, 
“Buta” filmlərindən fraqmentlər nümayiş olunub. 
Populyar müğənnilərin ifaları tamaşaçılarda xoş 
ovqat yaradıb.

 Sonda Xalq artisti Rafiq Əzimovun iştira-

kı ilə xorvat dramaturqu Miro Qabranin pyesi 
əsasında səhnələşdirilmiş “Qəribə, qəribə, çox 
qəribə əhvalat” tamaşasının təqdimatı olub.

Qeyd edək ki, tamaşanın bədii rəhbəri Aka-
demik Milli Dram Teatrının direktoru, Xalq artisti 
Azər Paşa Nemətov, quruluşçu rejissoru Əlif 
Cahangirlidir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Lider mövqeyini möhkəmləndirir
 � Topaz Premyer Liqasının 9-cu turunda 

maraqla gözlənilən və hər iki rəqib üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən oyunda “Neftçi”nin “Qarabağ” 
üzərində qələbəsi (3:1) liderlik uğrunda mübarizədə 
paytaxt klubunun mövqeyini möhkəmləndirmişdir. İndi 
doqquz görüşdən sonra 22 xalı olan bakılıları onlardan 
bir oyun az keçirən Ağdam komandasından 6 xallıq 
məsafə ayırır.

Müvafiq surətdə “Zirə” 
və “Keşlə”yə eyni hesabla 
(2:1) qalib gəlmiş “Sabah” və 
“Səbail” də xal ehtiyatlarını 
16-ya çatdırıb “Qarabağ”la 
yanaşı addımlayırlar. Hesabat 
turunda “dinc” nəticə (2:2) 
qeydə alınmış yeganə oyunda 
“Sumqayıt” və “Qəbələ” bir-
birlərinin qapısına iki dəfə yol 
tapsalar da, meydandan yalnız 
hərəyə bir xalla ayrılmışlar.

Doqquzuncu tur finişə 
çatmaqda olan oktyabr 
ayında sonuncu tur olmuşdur. 
Azarkeşlər növbəti, 10-cu 
turun oyunlarını noyabrın 3-də 
(“Keşlə” – “Neftçi”, “Qara-
bağ” – “Sumqayıt”) və 4-də 
(“Zirə” – “Səbail”, “Qəbələ” – 
“Sabah”) izləyə biləcəklər.

Oqtay BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Mətbuat Şurasının bəyanatı
 � 2003-cü ildə Azərbaycan jurnalistlərinin I qurultayında 

yaradılmış Azərbaycan Mətbuat Şurası media məkanımızın saflaşması, 
jurnalistikamızın siyasi maraqlardan, qrup mənafelələrindən xilas 
olması üçün mübarizə aparıb, barışmaz mövqeyi ilə seçilib. Ötən 
müddətdə şuranın cəmiyyətdə etibarlı ictimai institut kimi  
özünü təsdiqləməsi də məhz bu məramın gerçəkləşməsinə olan 
məsuliyyətli yanaşmadan irəli gəlib.

Mətbuat Şurasının media-ictimaiyyət, 
media-hakimiyyət münasibətlərinin 
tənzimlənməsinə yönələn missiyası heç 
də birmənalı qarşılanmayıb. Fəaliyyətinin 
ilk illərində bir-birinə zidd siyasi qütblər 
tərəfindən qınaq obyektinə çevrilmiş şura 
sonrakı zaman kəsiyində mətbuatdan 
sui-istifadə, şantaj və böhtan əməllərini 
gerçəkləşdirmək niyyətində olan şəxslərin 
tənələri, təhdidləri ilə üzləşib. Qurumun 
İdarə Heyətinin üzvləri təhqirlərə, nalayiq 
ifadələrə məruz qalıblar. Mətbuat Şurasına 
qarşı məhkəmə iddiaları da olub.

Nə özlərinin media ilə bağlı yarımçıq 
təsəvvürlərini həqiqət hesab edib cəbhə 
açanlar, nə də kimlərəsə sığınıb guya 
komanda oyunu oynadıqlarını düşünənlər 
uğur qazanıblar. Ölkə ictimaiyyəti onların 
düşdükləri durumun acınacaqlı sonluğunu 

görüb. Bu aqibət söz və ifadə azadlığının 
ruhuna, mahiyyətinə xəyanətin məntiqi 
nəticəsidir. Təəssüf ki, media orqanı 
adı ilə fəaliyyət göstərərək ölkəmizdə 
yaradılmış söz azadlığına, plüralizmə 
zor tətbiqi yolundan dönməyənlər 
qalmaqdadırlar. Onlar jurnalistika ilə 
bağlı bəsit təsəvvürlərini dəyər kimi 
ictimailəşdirməyə cəhd göstərirlər.

Mətbuat Şurasının istədiyi “Reallıq.
info” və digər saytların rəhbəri olan İkram 
Rafiqoğlu kimilərinin jurnalist adı ilə 
ayrı-ayrı vətəndaşlara, idarə, müəssisə 
və təşkilatlara yanaşmasındakı “damokl 
qılıncı” obrazını heçə endirmək, bu üsul 
və vasitələrin əsl jurnalistika prinsipləri 
baxımından yolverilməzliyini, demokratik 
cəmiyyət quruculuğuna zidd təmayüllərini 
isbatlamaqdır.

Mətbuat cəmiyyətdəki naqislikləri, 
ayrı-ayrı məmurların özbaşınalıqlarını, 
onların ictimai maraq və mənafeləri heçə 
saymasını arqumentli şəkildə göstərməli, 
ifşa etməlidir. Müstəqillik illərində bu-
nunla bağlı kifayət qədər nümunələr var. 
Bu nümunələrin nəticəsidir ki, mediamız 
ictimai qınaq institutu olaraq qəbul edilir, 
onun funksiya və vəzifələrinə dəyər veri-
lir. Ancaq İkram Rafiq oğlu Rəhimov kimi 
“reallıq axtarıcıları” nə istedad, nə şəxsi 
keyfiyyətlər baxımından bu nümunələrdə 
nəinki yer alıblar, heç həmin nümunələrin 
kənarına yaxın düşəcək səviyyəyə belə 
qalxmayıblar.

Bu gün Mətbuat Şurası ikramları, 
informasiya reallığını gözlərində gilyotin 
kimi görən rafiqoğluları və onun düşüncə 
kasadlığını bölüşənləri öz ofisinə dəvət 
edib, onlarla söhbətlər aparırsa, nəyi və 
nələrisə izah etməyə çalışırsa, tutduqları 
yolun yanlışlığını anladırsa, bu, Şuranın 
öz prinsiplərinə verdiyi dəyərdir. Quru-
mun yanaşmasından nəticə çıxaranlar və 
çıxarmayanlar var.

Azərbaycan Mətbuat Şurası ölkə 
jurnalistlərinin yaratdıqları, tərkibini 
seçdikləri medianın özünütənzimləmə 

orqanıdır. Qurumun İdarə Heyətinin hər 
bir üzvünə aşağılayıcı münasibət, böhtan 
və təhqir onları bu mövqeyə layiq görmüş 
media cameəsinə ünvanlanmış davranış-
dır.

İkram Rafiq oğlu Rəhimov “Real-
lıq.info” və digər informasiya saytları 
yaradaraq nəinki Mətbuat Şurasının 
İdarə Heyətinin üzvlərini, çoxlu say-
da digər şəxsləri hədəfə alırdı. Şura 
“Reallıq.info”nun fəaliyyətindəki 
forma və metodların hüquqi prizma-
da dəyərləndirilməsinin vacibliyini 
məqbul saydığından ona qarşı ən sərt 
ölçü tədbirini seçmiş, adını özünün 
“qara siyahı”sına daxil etmişdi. Lakin 
İ.Rafiqoğlu heç bir hada bundan nəticə çı-
xarmamış və yarıtmaz fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. Bu gün İ.Rəhimov Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları 
tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı irəli 
sürülən ittihamlar şuraya “Reallıq.
info”nun fəaliyyəti ilə bağlı daxil olmuş 
çoxsaylı şikayət məktublarının motivləri 
ilə tam uyğunluq təşkil edir. Əminik ki, 
istintaq araşdırmaları əsl həqiqətləri üzə 
çıxaracaqdır.

Mətbuatı jurnalistika pərdəsi altında  
qeyri-qanuni əməllərlə məşğul  

olanlardan təmizləmək lazımdır 
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bəy Zərdabi qəzetin cəmiyyətin inkişafındakı roluna 
böyük dəyər verərək, mətbu sözü müqəddəs hesab edirdi. 
Sonrakı dönəmlərdə də xalqımızın böyük ziyalıları, 
istedadlı qələm sahibləri hər zaman jurnalist peşəsinin 
hörmət və şərəfini qorumağa çalışıblar.

Təsadüfi deyil ki, müstəqil 
Azərbaycan dövləti hazırda milli 
jurnalistikamızın hərtərəfli inkişafı 
üçün hər cür şərait yaradır. Mən 
ikinci elə bir ölkə tanımıram ki, 

yeni qəzet, yaxud internet saytı 
açmaq bizim ölkədə olduğu qədər 
asan olsun. Təəssüf ki, bundan 
sui-istifadə edənlər də tapılır. 

“Reallıq.info” və digər 

“reket” informasiya saytlarının 
müəllifi İkram Rəhimov məhz 
belələrindəndir. Bu günlərdə 
onun tabeçiliyində olan şəxslərlə 
birlikdə ayrı-ayrı vətəndaşlar 
barəsində rüsvayedici və böhtan 
xarakterli məlumatları mətbuat 
orqanlarında müntəzəm yayıb 
dayandırması müqabilində pul 
tələb etməsi və alması, bu üsulla 
müxtəlif idarə və təşkilatlarda 
çalışan şəxslərdən, sahibkarlar-
dan dövri haqq toplaması barədə 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə 
çoxsaylı şikayətlər daxil olub. 
Nəticədə İkram Rəhimov Cinayət 
Məcəlləsinin 182.2.1-ci və 
182.2.2-ci maddələri üzrə (qa-
baqcadan əlbir olan bir qrup şəxs 
tərəfindən təkrarən hədə-qorxu ilə 
tələb etmə) cinayət əməllərində 
şübhəli şəxs kimi saxlanılıb və 
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. 

Qəzeti, informasiya saytını öz 
bəd əməlləri üçün istifadə edənlər 
unutmasınlar ki, hər kəs qanun 

qarşısında məsuliyyət daşıyır. Tam 
səmimi və qəti şəkildə bildirirəm: 
Mətbuatı bu gün “reket” 
jurnalistlərdən təmizləmək lazım-
dır. Uzun illər bu sahədə çalışan 
təcrübəli jurnalist kimi son vaxtlar 
bu istiqamətdə atılan addımları 
tamamilə dəstəkləyirəm. 

Bir məqamı da vurğulamaq 
istəyirəm. Təqdirəlayiq haldır ki, 
Mətbuat Şurası “reket” jurnalis-
tikaya qarşı qətiyyətlə mübarizə 
aparır. Şura reket qəzet və 
jurnalları mütəmadi olaraq “qara 
sıyahı”ya salır. Təəssüf ki, bütün 
bu tədbirlərə baxmayaraq, onlar 
qanunazidd, şər, böhtan xarakterli 
fəaliyyətlərini davam etdirirlər. 

İdris ŞÜKÜRLÜ,  
“Lerik” qəzetinin redaktoru, 

Əməkdar jurnalist 


