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Bakıda uğurla keçirilmiş Dünya 
dini liderlərinin II Bakı sammitində 
bəşəriyyəti narahat edən bəzi 
qlobal problemlər müzakirə olun-
du, beynəlxalq ictimaiyyətə bir 
sıra mühüm ismarıclar göndərildi. 
Bakı sammitinin Azərbaycanda 
keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq 
nüfuzunun artmasını bir daha 
təsdiqləməklə yanaşı, həm də 
dövlətimizin dünyada sülhün və 
sabitliyin təmin edilməsinə yüksək 
dəyər verdiyini təsdiqlədi.

Azərbaycan daha bir tədbirə 
– Dünya dini liderlərinin II Bakı 
sammitinə evsahibliyi etdi. 
Dünya ictimaiyyətini narahat 
edən problemlərin fonunda belə 
bir tədbirin keçirilməsi olduqca 
əlamətdar hadisə kimi xarici 
mediada, beynəlxalq əhəmiyyətli 
tribunalarda hələ uzun illər xatır-
lanacaq, sammitdə səsləndirilmiş 
ideyalar və təkliflər müzakirə 
mövzusu olaraq qalacaq. Bu 
da təbiidir, çünki bəşəriyyətin 
sabit gələcəyinin təmini işinə 
öz töhfələrini verən dinlərarası 
dialoqun aparılması günün 
tələbidir və hamını maraqlandırır. 
Dinlərarası dialoqun təşviqinə 
və inkişafına güclü təkan verən 
Azərbaycan dövlətinin də bu 
sahəyə yüksək diqqət ayırması və 
dialoqun qlobal status almasına 
nail olması, rəsmi Bakının dinc 
birgəyaşayış kimi fundamental 
dəyərə yüksək qiymət verməsi, 
əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən təqdir edilir. Əslində, 
belə tədbirlərin Bakıda keçirilməsi 
artıq heç kimdə təəccüb doğur-
mur. Ona görə ki, uzun əsrlərboyu 
müxtəlif sivilizasiya nümayəndələri 
Azərbaycanda tolerantlıq 
şəraitində yanaşı yaşayırlar. Milli 
və dini dözümlülüyə böyük önəm 
verilən Azərbaycanın belə nadir 
xüsusiyyətə malik olması dünya-
nın dini-mənəvi nəbzinin vurduğu 
məkana çevrilməsində əhəmiyyətli 
rol oynayır. 

Bakı sammiti öz proqramının 
zənginliyi və hətta unikallığı ilə 
yadda qaldı. Belə ki, ikigünlük 
sammitdə “Multikulturalizm, tole-
rantlıq və dinlərarası həmrəyliyin 
təşviqində Azərbaycan dövlətinin 
nümunəvi rolu”, “Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadənin dini 
rəhbər və ictimai xadim kimi 
sivilizasiyalararası və dinlərarası 
əməkdaşlığın inkişafına 

töhfəsi”, “Dini liderlər terrorizm, 
təcavüzkarlıq, ksenofobiya, 
islamofobiya, antisemitizm və 
xristianofobiya əleyhinə”, “Qadın 
və uşaq haqlarının qorunması, 
gənclərin maarifləndirilməsində 
dini liderlərin, dövlət, elm və icti-
mai xadimlərin birgə fəaliyyətinin 
əhəmiyyəti” mövzuları ətrafında 
müzakirələr aparıldı. Yüksək 
təmsilçilik səviyyəsi ilə seçilən 
Bakı sammitinin işinə dünya 
miqyasında böyük nüfuz sahi-
bi olan şəxsiyyətlər qatıldılar. 
Sammitdə din xadimləri bir çox 
vacib məsələləri – dünyada 
dinə olan münasibəti, dindən 
siyasi məqsədlər üçün istifadə 
edilməsinə yol verilməməsini, ən 
əsası isə dinin bu gün bəşəriyyət 
qarşısında duran problemlərin 
həllində oynaya biləcəyi rolları 
ciddi şəkildə müzakirə etdilər. 
Müxtəlif dini konfessiya və təriqət 
liderlərinin, din xadimlərinin 
və beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 
keçirilən II Bakı sammiti Bakı 

Bəyannaməsinin qəbulu ilə başa 
çatdı.

Yekun sənəddə Azərbaycanın 
beynəlxalq əməkdaşlığın inkişa-
fına, din-dövlət münasibətlərinin 
formalaşmasına, sivilizasiyalar-
arası və dinlərarası əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsinə, müxtəlif 
milli-mədəni dəyərlərin və multikul-
turalizm ənənələrinin qorunmasına 
mühüm önəm verdiyi xüsusi vur-
ğulandı. Dünya ictimaiyyəti Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həll olun-
masına dəstək verməyə çağırıldı. 
Bundan başqa, sənəddə Prezi-
dent İlham Əliyevin Dünya dini 
liderlərinin II Bakı sammitinin və 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədri, Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadənin anadan olmasının 
70, şeyxülislamlıq fəaliyyətinin 
40 illik yubiley tədbirlərinin 
keçirilməsi barədə qərarları, 
habelə II Bakı sammitində işti-
rakı və dərin məzmunlu çıxışı 
yüksək dəyərləndirildi. Prezidentin 
təşəbbüsü ilə başlanan və həyata 
keçirilən “Bakı prosesi”, “Multi-
kulturalizm” və “İslam Həmrəyliyi” 

illəri çərçivəsində təşkil olunmuş 
beynəlxalq tədbirlərin əhəmiyyəti, 
o cümlədən Dünya dini liderlərinin 
I Bakı sammitinin, habelə, Bakı 
Beynəlxalq Dinlərarası və Si-
vilizasiyalararası Əməkdaşlıq 
Mərkəzinin müxtəlif mədəniyyətlər 
və dinlər arasında əlaqələrin 
genişlənməsinə, qarşılıqlı eti-
mad mühitinin yaradılması işinə 
töhfələri qeyd edildi.

Bəyannamədə dövlətlər, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, 
digər beynəlxalq və regio-
nal və ictimai təşkilatlar, dini 
liderlər sivilizasiyalararası və 
dinlərarası qarşılıqlı anlaşmanın 
və əməkdaşlığın təşviq edilməsini 
və gücləndirilməsini davam 
etdirməyə, terrorizmin və insanlığa 
qarşı cinayətlərin din adı ilə bağ-
lanması, ayrı-seçkiliyə, ksenofo-
biya, islamofobiya, antisemitizm, 
xristianofobiya zəminində törədilən 
terror aktları və digər xüsusilə ağır 
cinayətlərin qarşısının alınması 
üçün təsirli tədbirlər görməyə, hər 
hansı terror aktını bütün dinlərə 
qarşı törədilmiş terror aktı kimi 

qiymətləndirməyə, terrorçuların öz 
məkrli niyyətləri naminə dinlərin 
müqəddəs dəyərlərindən istifadə 
etməsi cəhdlərinin qarşısının 
alınmasına çağırılır. Dünya dini 
liderlərinin II Bakı sammitində 
irəli sürülən, Azərbaycan tərəfinin 
2020-ci ildə Bakıda “Media və so-
sial şəbəkələrdə nifrətə çağırışlara 
qarşı mübarizədə dini liderlərin və 
siyasi xadimlərin birgə fəaliyyəti” 
mövzusunda BMT, KAİCİİD və 
Bakı Beynəlxalq Dinlərarası və 
Sivilizasiyalararası Əməkdaşlıq 
Mərkəzinin həmtəşkilatçılığı ilə 
beynəlxalq konfransın keçirilməsi 
təşəbbüsü alqışlandı. 

Əlbəttə ki, Bakı sammiti-
nin yekun sənədi diqqətəlayiq 
məqamları ilə nəinki dünyanın 
dini cameəsində, habelə elmi və 
ictimai kuluarlarında hələ uzun 
müddət xatırlanacaq. Bu, təbii ki, 
yekun sənəddə dünyanı nara-
hat edən əsas problemlərin həlli 
yönündə konkret təkliflərin yer 
almasından irəli gəlir. 56 ölkədən 
olan xristian, müsəlman, yəhudi, 
buddist və induist dinlərinin 

rəhbərləri və təmsilçilərinin im-
zaladığı Yekun sənəddə qlobal-
laşmanın fəsadları, yeni informa-
siya texnologiyalarından məkrli 
məqsədlər üçün istifadə, iqtisadi 
böhranın mənəvi aspektləri, 
ətraf mühitin qorunması, dünya-
nı lərzəyə gətirən terrorizm və 
narkomaniya bəlası, din adından 
sui-istifadə və s. kimi geniş spektrli 
məsələlərə din xadimlərinin ya-
naşması öz əksini tapdı. Önəmli 
məqamlardan biri Yekun sənəddə 
din xadimlərinin dünyanın düzəni 
ilə bağlı fikirləri oldu: "Biz elə bir 
dünya düzəninə səsləyirik ki, 
hər bir ölkə öz ərazi bütövlüyünü 
qorusun. Eyni zamanda, hər bir 
xalq azad şəkildə, heç bir maneə 
olmadan inkişaf etməli, öz ta-
leyi ilə bağlı bütün beynəlxalq 
qərarların qəbulunda adekvat 
iştirak etməlidir. Meydana çıxan 
münaqişələr, bu münaqişəyə cəlb 
olunmuş bütün tərəflərin maraqları 
nəzərə alınmaqla, beynəlxalq birlik 

tərəfindən qəbul olunan norma 
və prinsiplər əsasında ədalətli 
həllini tapmalıdır" (Bakı sammitinin 
Yekun sənədindən). 

Dinlərarası əməkdaşlığı bütün 
səviyyələrdə və bütün format-
larda inkişaf etdirməyə çağıran 
dünyanın dini liderləri bu prosesin 
alternativi olmadığını, dövlətlər 
və xalqlar arasında sülhün 
dəstəklənməsi üçün qüvvələri 
daxilində əllərindən gələni etməyin 
zəruriliyini xüsusi vurğuladılar.

Mütəxəssislər belə beynəlxalq 
tədbirin Bakıda təşkil edilməsini 
ölkəmizin dini problemlərin həlli 
istiqamətində atdığı ən önəmli 
addımlardan biri hesab edirlər. 
Dünya dini liderlərinin II Bakı 
sammitinin Azərbaycanın müxtəlif 
mədəniyyətlər və dinlər arasında 
əlaqələrin genişlənməsinə, qarşı-
lıqlı etimad mühitinin yaradılması 
işinə verdiyi töhfələrin məntiqi 
davamı kimi də qiymətləndirilir. 
Siyasi analitiklər Azərbaycanda 
uğurlu inkişafın, sabitliyin bərqərar 
olması istiqamətində atılmış bütün 
addımların arxasında dini və milli 

dözümlülük, tolerantlıq və mul-
tikultural dəyərlərin dayandığını 
önə çəkir və belə əlverişli mühitin 
formalaşmasında Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin 
misilsiz rol oynadığını vurğulayır-
lar. Ölkə başçısının sammitdə nitqi 
zamanı qaldırdığı məsələlərin və 
tövsiyələrin dünya dövlətlərinin, 
beynəlxalq və regional 
təşkilatların dini ayrı-seçkiliyə yol 
verməməsi, ksenofobiya, islamo-
fobiya, antisemitizmə qarşı birgə 
mübarizənin aparılması, dindən 
siyasi məqsədlər üçün istifadə 
edilməməsi, münaqişələrə dini 
don geyindirilməməsi, münaqişə 
zamanı tarixi-dini abidələrin da-
ğıdılmaması və belə halların qarşı-
sının alınması, ənənəvi dəyərlərin 
təbliğ edilməsi istiqamətində 
səylərin birləşdirilməsi baxımından 
əhəmiyyətli olacağı bildirilir. 

Bir sözlə, belə mötəbər 
tədbirlərin keçirilməsi həm 
Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunu artırır, həm də 
ölkəmizin həqiqətlərinin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün 
əlverişli imkanlar yaradır. Dünyəvi 
dövlət olan Azərbaycanda 
dövlət-din münasibətləri möv-
cud qanunvericiliyə uyğun 
şəkildə tənzimlənir və ölkəmizdə 
mövcud olan bütün dinlərin 
nümayəndələrinə qarşı dö-
zümlülük və tolerantlıq nüma-
yiş olunur. Dövlət bütün dini 
qurumların hər birinə lazımi 
kömək, o cümlədən maliyyə 
dəstəyi göstərir. Dövlətimizin 
bütün dinlərə göstərdiyi bərabər 
münasibət, öz növbəsində, 
dinlərarası münasibətlərin 
təkmilləşməsinə, daha dəqiq 
desək, bu münasibətlərin qarşılıqlı 
hörmət və əməkdaşlıq əsasında 
qurulmasına səbəb olur. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin əsasını 
qoyduğu bu siyasətin Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilməsi nəticəsində 
Azərbaycanda bütün xalqların 
və dinlərin nümayəndələrinin 
təhlükəsizliyi, dini etiqad azadlığı 
yüksək səviyyədə təmin edilir. 
Buna görə də, bəşəriyyətin sabahı 
naminə dinlərarası dialoq işinə 
məxsusi töhfə vermək baxımından 
II Bakı sammitinin əhəmiyyətinin 
qarşıdakı illərdə də özünü 
göstərəcəyi və Azərbaycanın dini-
mənəvi mərkəz kimi statusunun 
bundan sonra da güclənəcəyi 
şübhə doğurmur.

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan sivilizasiyalararası mərkəz 
kimi dünyada öz statusunu gücləndirir

Müasir dövrdə sivilizasiyalararası münasibətlər 
beynəlxalq təhlükəsizlik və sabit inkişaf 
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

“Soyuq müharibə”nin başa çatmasından sonra 
ideoloji mübarizənin daha çox məhz bu müstəviyə 
keçməsi məsələyə diqqəti daha da artırır. Xüsusilə 
də “sivilizasiyaların toqquşması” və bu toqquşmanın 
da əsasən dini müstəvidə baş verəcəyinə dair 
ürəkaçmayan proqnozların verilməsi və müxtəlif 
təhlillərin aparılması beynəlxalq miqyaslı müxtəlif 
forumların əsas mövzusuna çevrilmişdir. 

Rusiya-Azərbaycan regionlararası 
forumu başa çatıb

 � Moskvada keçirilən X Rusiya–Azərbaycan Regionlararası 
Forumu noyabrın 23-də işini başa çatdırıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi-
nin və Rusiya Federasiyasının İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyinin təşkil etdikləri forumun 
plenar iclası Moskvadakı Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri Sərgisinin “Kosmos və 
aviasiya” pavilyonunda keçirilib. İclasın 
işinə iki ölkənin rəsmi şəxsləri, biznes 
dairələrinin nümayəndələri qatılıblar. 

Azərbaycanın İqtisadiyyat nazi-
ri Mikayıl Cabbarovun və Rusiyanın 
İqtisadi İnkişaf naziri Maksim Oreşkinin 
həmsədrliyi ilə keçən iclasda Həştərxan 
vilayətinin qubernatoru İ.Babuşkin, Ros-

tov vilayətinin qubernatoru V.Qolubev, 
Azərbaycanın Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı N.Bayramov və 
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 
E.Usubov çıxış ediblər. 

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov 
jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın və Rusiya Federasiya Şura-
sının sədri Valentina Matviyenkonun iş-
tirakı forumun əhəmiyyətindən xəbər ve-
rir. Forum çərçivəsində bir sıra mühüm 
sazişlər, niyyət memorandumları imza-
lanıb, dəyirmi masalarda müzakirələr 

aparılıb, yeni əməkdaşlıq istiqamətləri 
müəyyən edilib. Azərbaycan ilə Rusiya 
arasında əmtəə dövriyyəsinin artım 
sürəti yüksəkdir. Cari ildə də belə da-
vam edir. Biz zəmin yaradırıq ki, 2020-ci 
ildə bu vektoru qoruyub saxlayaq. Bu 
mənada forumun nəticələrini uğurlu 
hesab etmək olar. Nazir qeyd edib ki, 
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanın Rusiyaya səfəri 
çərçivəsində əməkdaşlığa dair daha 
bir yol xəritəsi – innovasiyalar və elmi 
texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığın 
əsası qoyulub. 

Rusiyanın İqtisadi İnkişaf naziri Mak-
sim Oreşkin forum çərçivəsində aparılan 
müzakirələrin nəticələrinin dekabrda 
Bakıda keçiriləcək Azərbaycan və Rusiya 
hökumətlərarası komissiyasının iclasında 
diqqət mərkəzində olacağını qeyd edib. 
O, həmçinin iki ölkə arasında elmi-texniki 
sahədə əməkdaşlığın genişləndiriləcəyini 
diqqətə çatdırıb. Nazir vurğulayıb ki, 
Rusiyada “Skolkovo” İnnovasiya mərkəzi 
fəaliyyət göstərir, M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universiteti Moskva 
hökuməti ilə birlikdə “Elmi-texniki vadi” 
layihəsini həyata keçirirlər. İki ölkənin 
elm adamları arasında əməkdaşlığı 
genişləndirmək üçün Rusiyada artıq 
mövcud olan layihələrin təcrübəsindən 
Azərbaycanda istifadə olunması 
istiqamətində də müzakirələr aparılır. 

Forumun yekununda Azərbaycan 
ilə Rusiya arasında iqtisadi sahədə 
əməkdaşlığa dair yeddi sənəd imzalanıb.

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun 
Moskvada ikitərəfli görüşləri davam edir
 � Rusiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində 

Azərbaycanın İqtisadiyyat naziri Mikayıl 
Cabbarov Moskvada bu ölkənin İqtisadi İnkişaf 
naziri Maksim Oreşkinlə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər ve-
rir ki, görüşdə ölkələrimiz 
arasında iqtisadi əlaqələrin 
genişləndirilməsi, ticarət 
dövriyyəsinin artırılması, 
iqtisadi potensialın reallaşdı-
rılması istiqamətində aparılan 
işlər müzakirə edilib, hər iki 
dövlətin qarşılıqlı investisiyalar-
da maraqlı olduğu vurğulanıb. 
Söhbət zamanı Rusiya işgüzar 
dairələrinin Azərbaycanda fəal 
biznes fəaliyyəti həyata keçir-
diyi, son illərdə Azərbaycan 
sərmayədarlarının da Rusi-
yada regional iqtisadiyyata 
investisiyalar qoyduğu diqqətə 

çatdırılıb.
Tərəflər ölkələrimizin 

işgüzar dairələri arasında 
əlaqələrin intensivləşdirilməsi, 
özəl sektorun iqtisadi 
münasibətlərdə fəallığının 
artırılması ilə bağlı məsələlərə 
dair fikir mübadiləsi aparıblar. 
Gələn ay Bakıda Azərbaycan-
Rusiya Hökumətlərarası Ko-
missiyasının növbəti iclasının 
keçirilməsi və bir sıra yeni 
sənədlərin, o cümlədən iki ölkə 
arasında 2019-2021-ci illər 
üzrə turizm sahəsində, eləcə 
də aqrar sənaye kompleksində 
əməkdaşlığa dair proqram-

ların imzalanması imkanları 
müzakirə edilib.

Görüşdə Rusiya dövlət 
sərhədindən “Yaraq–Qaz-
malar” buraxılış məntəqəsi 

ərazisindən Samur çayı 
üzərində tikilən avtomobil kör-
püsünün dekabrda istifadəyə 
verilməsi ilə bağlı məsələlər də 
müzakirə olunub.

XİN Azərbaycan və Ermənistan jurnalistlərinin 
səfər mübadiləsinə dair açıqlama yayıb

 � ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin 
şəxsi nümayəndəsinin ofisinin təşkilati dəstəyi 
ilə Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən 
bu il noyabrın 17-21-də iki ölkənin KİV 
nümayəndələrinin səfər mübadiləsi təşkil edilib. 
Səfər çərçivəsində jurnalistlərimiz Ermənistanda, 
eləcə də ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsində, o 
cümlədən Şuşa şəhərində olublar.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
bunu Xarici İşlər Nazirliyinin 
mətbuat xidməti idarəsinin 
rəisi Leyla Abdullayeva 
Azərbaycan və Ermənistan 
jurnalistlərinin səfər 
mübadiləsi ilə bağlı KİV-in su-
alını cavablandırarkən deyib. 

L.Abdullayeva bildi-
rib ki, erməni jurnalistlər 

azərbaycanlı həmkarları, 
QHT nümayəndələri, aka-
demik dairələr, həmçinin 
Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icması ilə görüşüblər. Erməni 
jurnalistlər Azərbaycanda 
olarkən müsəlman, 
xristian və yəhudi dini 
ziyarətgahlarına baş çəkiblər.

Müsavatın Avropa Koordinasiya Mərkəzinin sədri 
İlham Həsən bir gündə 80 saxta vəsiqəni necə verib? 

 � Almaniyada Müsavat Partiyasının 
“siyasi mühacir” məsələsi ilə bağlı cinayət işinin 
açılmasından sonra ortaya yeni faktlar çıxıb. 
Belə ki, Koblenz Məhkəməsinin “siyasi mühacir” 
işi ilə bağlı qərarında adı müqəssir olaraq keçən 
Müsavat Partiyasının Avropa Koordinasiya 
Mərkəzinin (AKM) sədri İlham Həsənin bir gündə 
80 saxta vəsiqə verdiyi məlum olub.

Bu faktları Müsavat Partiya-
sının üzvü, Almaniyada yaşa-
yan jurnalist Yafəz Əkrəmoğlu 
açıqlayıb. Araşdırma zamanı 
İ.Həsənin imzası ilə verilən 3 
vəsiqə təqdim edilib: 2016-cı il 
dekabrın 5-də 36 saylı, 2017-
ci il aprelinin 18-də 16 saylı, 
həmin ilin 19 aprelində 96 saylı 
vəsiqə.

Y.Əkrəmoğlu bildirib ki, 
burada tarixlərə və nömrələrə 
diqqət etmək lazımdır: “36 saylı 
vəsiqə 5 dekabr 2016-cı ildə 
verilib. Bundan 4 ay sonra, 
18 aprel 2017-ci ildə isə 20 
rəqəm aşağı olmaqla 16 saylı 
vəsiqə verilib. Normalda ən az 
37-ci vəsiqə verilməli idi. Nömrə 
sayları artmaq yerinə azalıb. Bu 

saxtakarlığa hesablanmış takti-
kadır. Əlavə olaraq, 17 apreldə 
16 saylı, bundan bir gün sonra, 
18 apreldə isə 96 saylı vəsiqə 
verilib. Bu o deməkdir ki, 
İlham Həsən bir gün ərzində 
80 vəsiqə paylayıb. Dekabr 
və aprel ayları arasında - 4 ay 
ərzində, sayın 36-dan yuxarı 
qalxmaq əvəzinə, əksinə aşağı, 
16-ya düşməsi bilərəkdən 
edilən saxtakarlıqdır. Bu da 
saxtakarlığa yol açır”.

Müsavatçı jurnalist qeyd 
edir ki, bu saxtakarlıqlarla bağlı 
partiya rəhbərliyinə məlumat 
verib: “Bu və digər saxtakar-
lıqları partiya rəhbərliyinə 
çatdırmaq üçün  2017-ci ildə 
Müsavat Divan üzvlərindən 

ibarət “Vatsap” qrupu yaratdım. 
İsa Qəmbəri də bu qrupa əlavə 
etdim. O vaxt bu məsələlərin 
xaricə çıxmasını istəmirdim və 
inanırdım ki, daxildə hər şey 
öz həllini tapacaq. Təəssüf ki, 
belə olmadı və bu məsələdə 
səsimə səs verən vicdanlı par-
tiya rəhbərlərinin sayı az oldu. 
Məhz bu saxtakarlıq haqda 
məlumat verəndən sonra, 17 
iyun 2017-ci ildə qrupda belə 
bir cümlə yazmışdım: “Almanlar 
bu saxtakarlıqdan xəbər tut-
salar, heç bağışlamayacaqlar. 
Bu dəfə AKM də bağlanacaq, 
bu saxtakarlığı edənin kitabı 
da”. Bunu aşağıda, vəsiqələrin 
yanında paylaşdığım, qrupdan 
skrin etdiyim şəkil də sübut edir. 
Son iki cümləyə diqqət edin. O 
vaxt Arif Hacılı və ətrafı mənim 
bu xəbərdarlığımı qulaqardına 
vurdular. Ancaq bu gün həmin 
dediklərim öz əksini tapır”.

Y.Əkrəmoğlu, həmçinin 
əlavə edib ki, Divan üzvlərindən 
ibarət 6 may 2017-ci ildə yarat-
dığım Vatsap qrupunda bu və 
onlarla başqa saxtakarlıqlara 

partiya rəhbərlər aşağıdakı 
reaksiyaları veriblər:

“Reaksiyaları 3 qrupa 
bölmüşəm: 1. Faktlarla bağlı 
araşdırma tələb edənlər, 2. 
Saxtakarlıqları müdafiə edənlər, 
3. Susanlar.

Faktlarla bağlı araşdırma 
tələb edənlər:

1. Tofiq Yaqublu
2. Yadigar Sadıqlı
3. Vəfa Cümşüdlü
4. Elman Fəttah
5. Alya Yagublu
6. Nemət Kərimli ( bir 

müddət sonra mövqeyini 180 
dərəcə dəyişdi).

Saxtakarlıqları cidd-
cəhdlə müdafiə edənlər:

1. Gülağa Aslanlı
2. Saxəvət Soltanlı
3. Yusif Tağı

Susanlar:
1. İsa Qəmbər
2. Arif Hacılı
3. İkram İsrafil
4. Nüşabə Sadıxlı
5. Arzu Səmədbəyli


