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Müxalifətçilik dövlətə düşmən kəsilmək deyil

Arzuman Abdulkərimov, 
“Hilal” İctimai Birliyinin sədri, 
“Yeni Kanal” media qrupunun 
təsisçisi:

– Xaricdən idarəolunan söyüş 
qrupu, xarici dövlətlərin agentura 
fəaliyyətinin bir hissəsidir. Bu, eyni 
zamanda, dövlətlərin bir-birinin 
daxili işlərinə müdaxilə kimi anla-
şılmalıdır. Həmin antiazərbaycan 
şəbəkə məhz bu kimi əxlaqdan, 
mənəviyyatdan kənar qüvvələrdən 
istifadə edir. Bu, onu göstərir 
ki, indiki dövrdə biz informasiya 
təhlükəsizliyimizi gücləndirməliyik. 

Bir məsələni xüsusi qeyd etmək 
istəyirəm. Hazırda əlimizdə 200 
mindən çox izləyicisi olan “Yeni 

Kanal” “Youtube” kanalımız var. 
İctimai-siyasi mövzuda tanınmış 
insanların iştirakı ilə verilişlər təşkil 
edirik. Bəzən həm iqtidar, həm də 
müxaifət nümayəndəsinə efir verilir. 
Baxırıq ki, rəylərdə hər iki tərəf ağır 
təhqirlərə məruz qalır. Birmənalı 
şəkildə şriftlərdə fərq var. Dərhal 
bilinir ki, bu rəylər ingilis və kiril qra-
fikası ilə, özü də Azərbaycandan 
kənarda yazılır. Xüsusilə qızışdırıcı 
mövqe təhrik olunur. 

Bəzən iki nəfər başqa 
məsələdən danışdığı halda, rəylər, 
söyüşlər ordumuza, Müdafiə 
Nazirliyinə, Prezident Administra-
siyasına qarşı yönəlir. Yəni özünü 
azərbaycanlı sayan insanın bunu 
etməsi şübhə doğurur. Çünki hər 
birimizin qohumunda, əqrəbasında 
ən azı əsgər və zabitlər var. Bun-
dan əlavə, biz yaxşı bilirik ki, ordu-
muz necə ağır şəraitdə Vətənimizi 
qoruyur. Belə rəylər eynilə Gəncə 
hadisələrində, Tərtərdə ordumuza 
sızmış xain agentlərə qarşı uğurlu 
əməliyyatda dərhal işə düşmüş-
dü. Yəni informasiya savaşında 
vətəndaşlarımız ayıq-sayıq olmalı-
dır. Radikal müxalifət də hər zaman 
bu təhqiramiz rəylərin üzərində öz 
siyasətini, piarını qurur, ambisiyala-

rını reallaşdırmaq istəyir. 
Müxalfət, qaragüruh şəklində 

mübarizə aparmamalıdır. Sağ-
lam müxalifət bütün ölkələrə 
lazımdır. Amma bizdə özünü 
siyasi mühacir hesab edən 
radikal ünsürlər var ki, müxalifət 
adını mənimsəməyə çalışır və 
dövlət rəmzlərimizə, hökumət 
strukturlarımıza qarşı qərəzli 
hücumlar edir, təhqirlər yağdırır, 
internetdə özlərini narazı qrup-
ların qəhrəmanına çevirmək 
istəyirlər. Əlbəttə, onların cavabı 
Vətənini, dövlətini sevən insanlar 
tərəfindən verilir. Lakin bu adamlar 
xarici xüsusi xidmət orqanlarının 
əlaltılarına çevrilməklə Vətənə 
xəyanət etdiklərinin ya fərqində 
deyillər, ya da artıq bunu qəbul 
ediblər. Bu məsələdə cəmiyyət 
kimin-kim olduğunu bilməlidir. 

Bugünlərdə çox maraqlı bir 
formatda görüş baş tutdu. İqtidar 
və müxalifət nümayəndələri ilk 
dəfə uzun illərdən sonra siya-
si müstəvidə masa ətrafında 
müzakirə üçün bir araya 
gəldilər. Baş Nazirin müavini Əli 
Əhmədovun iştirakı ilə müxalifət 
və iqtidar təmsilçilərinin görüşündə 
də dönə-dönə vurğulandı ki, bu 
cür mübarizə metoduna qarşı 
sağlam müxalifət qüvvələri də 
iqtidar tərəfdarlarına qoşulub 
mübarizə aparmalıdırlar. Çünki si-
yasi mənsubiyyət təmsilçiliyindən 
asılı olmayaraq, ümummilli 
mənafelərimizə yad fikirlər, 
siyasətə söyüş, təhqir gətirənlər 
ifşa olunmalıdır, onlara qarşı 

birgə mövqe ortaya qoyulmalıdır. 
Çünki radikallıq etmək heç bir 
siyasətçiyə, o cümlədən müxalifət 
düşərgəsinin inkişafına fayda 
verməyəcək. 

Toğrul Allahverdili, 
Azərbaycan Diasporu İnforma-
siya Mərkəzinin (ADİM) sədri, 
diasporpress.az saytının baş 
redaktoru:

– Əli Kərimli və ətrafında olan-
lar “Məhsul” stadionuna mitinqə 
topladığı 700-800 qohum-əqrəbası 
və cüzi tərəfdarı ilə ölkədə inqilab 
etməyi düşünür. Eyni zamanda, 
müxalifətin radikal qanadının 
xaricdəki təmsilçiləri olan Orduxan 
Teymurxan, Məhəmməd Mirzəli, 
Vidadi İsgəndərli və başqalarının 
da hakimiyyətlə mübarizəsini 
gördükdə, cəmiyyətin onlara qarşı 
nifrəti daha da artır. 

Əvvəla, müxalifət nümayəndəsi 
olmaq heç də ayıb deyil. O, hər 
kəsin siyasi əqidəsidir. Vətəndaş 
istəyərsə, iqtidarı dəstəkləyər, 
istəməzsə müxalifəti. Amma 
müxalifətçi olmaq dövlətə düşmən 

kəsilmək, xalqın dəyərlərinə arxa 
çevirmək deyil. Hər ağızlarını 
açanda öz tərbiyəsizliklərini ortaya 
qoyan bu məxluqlar söyüş, təhqir, 
şər, böhtanla hakimiyyətə gəlmək 
istəyirlər. 

Xaricdə oturub hansısa 
düşmən qüvvələr tərəfindən 
maliyyələşən radikal müxalifət 
nümayəndələri bütün günü 
Azərbaycan və dövlətçiliyimiz 
əleyhinə çıxışlar etməklə, 
videomüraciətlər yaymaqla heç 
nəyə nail ola bilməyəcəklər. Çünki 
xalqımız da yaxşı görür ki, onlar 
antiazərbaycan şəbəkənin oyun-
cağına çevriliblər. Hətta onların 
fəaliyyətində erməni lobbisinin də 
izlərini görmək mümkündür. 

Zaur Məmmədov, Bakı Poli-
toloqlar Klubunun sədri, siyasi 
elmlər üzrə fəlsəfə doktoru:

– Bu gün qrant girovuna 
çevrilib Azərbaycan əleyhinə 
fəaliyyət göstərənlərin başın-
da duranlardan biri Arif Yunus, 
digəri isə Leyla Yunusdur. “Sülh 
və Demokratiya İnstitutu” adı 
altında “radikal müxalifət” və 
“Milli Şura” da az canfəşanlıq 
etmirlər. Onlar erməni fondla-
rı, Marşal Fondu, Soros Fondu 
və sair kimi donorlar vasitəsilə 
xarici dillərdə antiazərbaycan 
təbliğatı ilə məşğuldurlar. Yunus-
lar “Cəmiyyətin fikri” adlı sosial 
şəbəkə yaradaraq, əslində, öz 
niyyətlərini həyata keçirirlər. 

Onlar qeyd edirlər ki, “Bu hədəf 
– “Qarabağ Ermənistanındır” 
hədəfidir. Məsələn, özünü hüquq 

müdafiəçisi kimi təqdim edən Arif 
Yunus “Azərbaycanda stereotiplər 
və düşmən obrazı” məqaləsində 
yazır ki, “1918-ci ilin sentyabrında 
Bakıya daxil olan türk-Azərbaycan 
ordusu ən azı 9 min ermənini 
öldürməklə qırğına cavab verdi.

20 Yanvar hadisələrindən 
yazarkən isə qeyd edir ki, bununla 
bərabər, Azərbaycan cəmiyyətində 
həmin hadisələrə bir həftə qalmış 
Bakıdakı ermənilərə qarşı törədilən 
qırğınlarla bağlı indiyədək susurlar. 
Habelə 1990-cı illərin ortaların-
da artıq Azərbaycanda 5-ci sinif 
dərsliklərində ermənilərin düşmən 
obrazında qələmə verilməsindən 
bəhs edir və yazır ki, məktəb 
proqramlarında ermənilərin ünva-
nına “bandit”, “aqressor”, “xain”, 
“riyakar” kimi epitetlərdən istifadə 
olunur.

Bu ilin əvvəlində Avropa Parla-
mentinin binasında ‘”Ermənifobiya: 
Tarix və bu günün yenidən aktual-
laşan məsələsi” mövzusunda tədbir 
keçirilmişdi. Tədbirin məqsədi 
guya ermənilərin azərbaycanlılar 

tərəfindən sıxışdırılması və 
əzilməsi fikrini aşılamaq olmuşdu. 
Ermənilər burada Leyla Yunusdan 
sitat gətirərək “arqumentlərini” 
gücləndirmək istəyiblər: 
“Azərbaycanda 10 yaşlı uşaqlar 
xristianların azərbaycanlıların 
düşməni olduğuna və ermənilərin 
qara geyimli inancsız insanlar oldu-
ğuna inanmağa təhrik edilir.

Bunları hansısa şovinist 
erməni politoloq desəydi, anlamaq 
olardı. Amma bunu Leyla Yunus 
deyir və heç erməni ekspertlər də 
bu məsələdə onun qədər israrlı 
deyil. Leyla Yunusun bu fikirləri 
ermənilərin Avropa Parlamentində 
Azərbaycan əleyhinə təşkil etdiyi 
tədbirdə “arqument” kimi istifadə 
edilir. Lakin Azərbaycanda hü-
quqdan və azadlıqlardan danı-
şanlar, niyə bircə dəfə də olsun, 
Ermənistanda azərbaycanlıların 
məzarlarının darmadağın edilməsi 
ilə bağlı rus və ingilis dillərində 
məqalələrlə çıxış etmədiniz? 
Niyə erməni əsirliyində saxlanı-
lan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz 
Quliyevlə bağlı susdunuz? Çünki 
siz siyasi partiyaların və xarici 
qrantlar hesabına antimilli fəaliyyət 
göstərən QHT-lərin əsas məqsədi 
Azərbaycana düşmənçilik edənlər 
hesabına öz maliyyə vəziyyətinizi 
yaxşılaşdırmaqdır. Sizin 
məqsədiniz erməni dəyirmanına 
su tökməkdir. 

Təqdim etdi: 
Anar ƏLIYEV, “Xalq qəzeti”

Jan Kleman Hacıbəyli: 
Biz onları yüksək ehtiramla 
yad etməyə borcluyuq 

Çox çəkmədi ki, K.Hacıbəylidən 
məktub aldıq. O, hazırda Vyetnamda 
musiqi məktəbində dərs dediyini qeyd 
edir və təəssüflə bildirirdi ki, təqdimat 
mərasimində iştirak edə bilməyəcək. K. 
Hacıbəyli yazırdı: “AMEA-nın Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda 
“Ceyhun Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri” 
kitabının təqdimat mərasiminin işti-
rakçılarına, sizə və Abid bəyə təşəkkür 
edir və təqdimat mərasiminə aşağıdakı 
sözlərimi çatdırmağınızı xahiş edirəm. 
Hamınıza hörmətlə salam və ehtiramları-
mı ünvanlayıram. Babamın əsərlərindən 
ibarət kitabı nəşr etdirdiyiniz üçün sizə 
sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Hamımı-
zı düşündürən doğma Qarabağın dialekti 
və folkloru Azərbaycan tarixi üçün hədsiz 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu yazını oxuyanda 
12 yaşım vardı. Babam da hələ sağ idi, 
indi mənə elə gəlir ki, bu, dünən olmuş-
du. Ceyhun bəy Hacıbəyli Azərbaycanın 
müstəqilliyi uğrunda vuruşmuş, həyatını 
fəda etmişdir. O, bu respublikanı yaratmış 
qeyri-adi insanlardan biridir. Biz onları 
yüksək ehtiramla yad etməyə borcluyuq”.

 Jan Kleman Hacıbəylinin öz nəsli 
barədə qələmə aldıqları da böyük maraq 
doğurur. O, məktubunda yazırdı: “Əziz 
dostum, verdiyim sözə əməl edərək, 
ailəmizin həyatına aid əlimdə olan 
sənədləri sizə göndərirəm. Sənədlərin bö-
yük əksəriyyəti Bakıda arxivdədir, məndə 
bir neçə əlavə sənəd aşkarlanıb, onları da 
Azərbaycana növbəti səfərimdə həmin 
arxivə təhvil verəcəyəm”. K.Hacıbəyli il 
öncə nənəsi Zöhrə Hacıqasım – cəfakeş, 
fədakar, dövrünün ziyalı xanımı haqqında 
çox az bəhs edildiyini təəssüflə bildirir və 
yazır ki, atam Timuçin bəy ötən əsrin 70-
ci illərində Bakıda olan zaman bəzi araş-
dırmalar etməyə çalışsa da, bir şey əldə 
edə bilməyib. Jan Kleman Zöhrə xanımın 
qardaşının “Pravda”dan götürülmüş iki 
şəkli olduğunu qeyd edir və yazır: “Zəhra 
Hacıqasım, 30 aprel 1893-cü ildə Qubada 
anadan olmuşdur. Həmdulla bəylə, Kazan 
mənşəli Volqa tatarlarından olan Aişə xa-
nımın qızıdır. Bakıda rus məktəbində orta 
təhsil almışdır. Bakı Pedaqoji Məktəbini 
bitirmişdir. Bir il Sankt-Peterburqda tibbi 
təhsil almışdır. Zeynalabdin Tağıye-
vin Müsəlman Qızlar məktəbində 7 il 
müəllim işləmişdir. 12 noyabr 1912-ci il 
tarixində babamla – Ceyhun bəylə ailə 

həyatı qurmuşdur”.
 Üzeyir Hacıbəylinin qardaşına 

ünvanladığı məktublarında dönə-dönə 
məhəbbətlə adıçəkilən, əzizlənən Ceyhun 
bəyin Bakıda dünyaya gəlmiş oğlu 
Ceyhun (Paris Hərbi Akademiyasının 
məzunu) barədə də müəyyən bilgilər ve-
rir: “Əmim Ceyhun bəy Puatye şəhərində 
19 iyun 1940-cı ildə günorta saat iki 
radələrində bomba partlayışı nəticəsində 
başından aldığı yaradan həlak olmuşdur. 
Alman təyyarələri şimal tərəfdən hücum 
edərək, qardaşımın olduğu vağzalı və 
tunelə qədər dəmir yolunu bombardman 
etmişdi. Tunelin yaxınlığında atılan 
sonuncu bomba əmimin ölümünə səbəb 
olmuşdu. O, general Latr dö Tasinyinin 
14-cü piyada diviziyasında hərbi zabit 
məktəbinin kursantı idi. Atam kimi, o 
da Fransa vətəndaşı idi. Babamla nənəm 
isə Nansen pasportlarını saxlamışdılar 
və mühacir hesab olunurdular (Nan-
sen pasportu – 1922-ci ildə Millətlər 
Liqasının komissarı, Norveç diplomatı 
Fridyof Nansenin təşəbbüsü ilə tərtib 
olunmuş və vətənsizləşmiş mühacirlərə 
verilən şəxsiyyəti təsdiq edən beynəlxalq 
statuslu sənəddir). Demək olar ki, 
əmim Azərbaycanda doğulub, Fransa 
Müqavimət Hərəkatının iştirakçısı, Fran-
sa uğrunda canını vermiş ilk əsgər idi, 
bundan hamı xəbərsizdir. Sizin nəzərinizə 
yeni bir sənədi – babamın bu dəhşətli 
1940-cı ildə baş verənləri qələmə aldığı 

təqvim-gündəliyi çatdırıram. Mən onun 
üzünü hələ aydın köçürüb qurtarmamı-
şam, çox xırda yazılıb, həddən ziyadə 
yorucu işdir.

Əmim 1918-ci ilin dekabr ayında 
Batumidə anadan olub. Bildiyimiz kimi, 
parlament Ə.Topçubaşovun rəhbərliyi 
ilə nümayəndə heyətini Parisə 1918-ci il 
dekabr ayının 28-də göndərmək qərarına 
gəlmişdi. Deyə bilmərəm, nənəm onu 
dünyaya gətirəndə artıq Batumidə idi, 
yoxsa, bu hadisə yolda baş vermişdi. 
Nümayəndə heyəti İstanbula 1919-cu 
il yanvarın 20-də gəlib çıxmışdı, onlar 
Parisə viza almaq üçün xeyli əziyyət 
çəkməli olmuşdular. Konfrans 1919-cu il 

yanvar ayının 18-də başlayır, Azərbaycan 
təmsilçiləri isə vizanı Fransaya yalnız 
aprelin 22-də ala bildilər. Ardını özünüz 
yaxşı bilirsiniz. 1920-ci ilin aprelində 
sovetlər Azərbaycanı işğal edirlər. Babam 
və nümayəndə heyətinin üzvləri Fran-
sada qalacaq və bir daha Azərbaycana 
dönməyəcəkdilər.”

 Jan Kleman atası dünya şöhrətli 
Sartr və Albert Kamyu ilə də dostluq 
və əməkdaşlıq edən Timuçin Hacıbəyli 
barədə qısa məlumat verdikdən sonra 
Ceyhun Hacıbəylinin fəaliyyətindən 
bəhs edir: “ Babam 1925-ci ildə Parisə 
qayıdır. O, 1822-ci ildə yaradılmış 
nüfuzlu “Journal Asiatique” təsisatında 
işləyir. Babam şövqlə Şərq xalqlarının 
tarixi, fəlsəfəsi, dilləri və ədəbiyyatına 
aid xatirələr toplusu, məqalə və araşdır-
malar yazır və onları “Societe Asiatique” 
(Asiya Cəmiyyəti) tərəfindən nəşr etdirir. 
Onun tarixi tədqiqat sahəsi 500-cü ildən 
indiyədək olan dövrü əhatə edir.

 Dünyanın hər tərəfini və bütün 
konfessiyaları təmsil edən filosof, tarixçi, 
tədqiqatçı, etnoloq, arxeoloq və dilçilərlə 
əhatə olunmuş babam öz biliklərini daha 
da zənginləşdirir və Azərbaycanla bağlı 
bir sıra məqalə və kitablar yazır.” 

Jan Kleman məktubunda Ceyhun 
bəyin qələmə aldığı və Böyük Kitabxa-
nada (Fransa Milli Kitabxanası – M.Ə.) 
rast gəldiyi əsələrinin adını çəkir: “XIX 
əsrin azərbaycanlı tarixçisi Abbasqulu 

ağa Bakıxanov” (1925), “Azərbaycan 
mətbuatının tarixi” (1926), “Qarabağın 
dialekti və folkloru” (1933). 

K.Hacıbəyli sonra yazır: “Onun 
din, aşura, orucluq barədə dərc olunma-
mış yazıları da var. 1920-1940-cı illər 
arasındakı dövr barədə bildiklərim çox 
azdır. Ailə Sen-Kluda yaşamışdır. 1921-ci 
ildə Kaburda məzuniyyətdə olmuşlar. 
1925-ci ildə Üzeyir bəyin “Arşın mal 
alan” operası Parisdə Femina Teatrında 
tamaşaya qoyulmuşdur, tərcüməni babam 
etmişdi. Bunu özünüz yaxşı bilirsiniz, 
həmin mövzuda Abid Tahirlinin əla bir 
yazısı olmuşdur.

 Bununla yanaşı, babam, eyni zaman-
da, Parisdə, Kai d’Orsedə (Quai d’Orsay), 
Xarici İşlər Nazirliyinin tərcümə 
xidmətində işləyir, o rus mətbuatını 
tərcümə edir və elə bunun sayəsində 
qardaşının və anasının ölümündən xəbər 
tutur. 1920-ci illərdə ailə Parisin qərb 
ətrafında – Sen-Kluda yaşayır. Hər iki 
qardaş Sen-Kluda dövlət məktəbində 
oxuyur, onlar ayrılmaz təəssürat bağış-
layırlar. Əmim dərs əlaçısı idi, piano və 
gitarada çalır, teatr pyesləri yazır, tennislə 
məşğul olurdu. 1938-ci ildə bakalavr im-
tahanı verib, hüquq fakültəsinə daxil olur. 
Elə bu vaxt müharibə başlayır. Oğlunun 
ölümü babamın həyat eşqini, nənəmi dəli 
olmaq dərəcəsinə gətirib çıxarır, atamın 
Müqavimət Hərəkatına qoşulmasına ba-
bam mane olur. Bir şeyi də qeyd edim ki, 
babam elə Birinci dünya müharibəsindən 
almanlara nifrət edirdi.

 Bəzi idiotların yazdıqlarından fərqli 
olaraq o, İkinci dünya müharibəsi za-
manı, Rəsulzadə, Xasməmmədov və bir 
çox başqaları kimi, almanlarla “işləmək” 
məcburiyyətində olmuşdur, yəqin ki, biz 
bir gün bu söhbətə qayıdacağıq. Bu in-
sanların yeganə məqsədi həmvətənlərini 
xilas etməkdən ibarət olmuşdur.

Dostcasına, Jan Kleman Hacıbəyli”.
P. S. Etiraf edim ki, Jan Kle-

man Hacıbəylinin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illi-
yi (1918-2018)” yubiley medalına 
layiq görülməsi məni məmnun etdi, 
duyğulandırdı. Azərbaycan istiqlal 
mücahidi, istedadlı yazıçı-publisist, 
tərcüməçi, naşir və ictimai xadim 
Ceyhun Hacıbəylinin (1891-1962) 
nəvəsi Jan Kleman Hacıbəylinin bu 
yüksək mükafata layiq görülməsi Xalq 
Cümhuriyyəti liderlərinə və onların 
varislərinə böyük ehtiramın ifadəsidir.

Abid TAHIRLI

AZƏRTAC və Tazpit gündəlik 
informasiya mübadiləsinə başlayıblar

 � Azərbaycan Dövlət Informasiya Agentliyi (AZƏRTAC) və Israilin 
Tazpit agentliyi arasında Əməkdaşlıq barədə Anlaşma Memorandumuna 
əsasən tərəflər gündəlik xəbər mübadiləsinə başlayıblar. 

İsrail agentliyi son günlər öz saytın-
da AZƏRTAC-ın təqdim etdiyi bir neçə 
materialı yerləşdirib. Bu materialların biri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Bakıda səfərdə olan Rusiya 
Federasiyası Sverdlovsk vilayəti quber-
natorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşü, Azərbaycan və Rusi-
ya arasında daim genişlənən əlaqələr 
barədədir. Digər informasiyada isə israilli 
oxuculara Azərbaycanın 
son illər neft-qaz sahəsində 
əldə etdiyi nailiyyətlər, 
“Əsrin müqaviləsi”nin 25 illik 
nəticələri haqqında məlumat 
çatdırılır. 

Oktyabrda Bakıda ilk dəfə 
dünyanın ən böyük hackat-
honu – “NASA Space Apps 
Challenge” keçiriləcək. İki gün 
davam edəcək müsabiqədə 
iştirakçılar öz təcrübə və 
biliklərini bölüşməklə yanaşı, 
innovativ məhsul yaratmaq 
imkanı qazanacaqlar. Tazpit 
öz saytında AZƏRTAC-ın bu-
nunla bağlı informasiyasını da təqdim edib.

AZƏRTAC da öz növbəsində, israilli 
həmkarlarının təqdim etdikləri materiallara 
saytında yer ayırıb. “İsrail və Azərbaycan 
arasındakı strateji əməkdaşlıq inkişaf 
etməkdədir” sərlövhəli məqalə ölkələrimiz 
arasında 1992-ci ildə əsası qoyulmuş 
və daim genişlənən strateji əməkdaşlıq 
əlaqələrindən bəhs edir. Ticarət dövriyyəsinə, 
turizm və təhlükəsizlik sahələrində 
əməkdaşlığın inkişaf göstəricilərinə diqqət 
çəkən müəllif, həmçinin Azərbaycanda 
yəhudilərə bəslənən gözəl münasibətdən 
məmnunluğunu ifadə edir. Məqalədə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 

İsrailin Baş Naziri  Benyamin Netanyahu-
nun ölkələrimizin strateji əməkdaşlığının 
əhəmiyyəti, xalqlarımızın tarixi dostluğu 
barədə fikirlərinə geniş yer ayrılıb. 

Agentliyin digər informasiyası ölkə 
həyatında çox mühüm hadisə – İsrail 
parlamentinə təkrar seçkilər haqqındadır. 
Seçkilərin yekunlarına əsasən, Knessetin 
tərkibi müəyyənləşəcək, eyni zamanda, 
hökumət koalisiyası formalaşdırılacaq və 

Baş Nazir təyin olunacaq. 
İsrailli həmkarlarımızın təqdim 

etdikləri daha bir xəbərdə isə bu ölkə 
yanğınsöndürənlərinin Amazonda meşə 
yanğınlarının söndürülməsində Braziliyaya 
köməyi barədə məlumat verilir. 

Xatırladaq ki, sentyabrın əvvəlində 
AZƏRTAC və Tazpit arasında Əməkdaşlıq 
barədə Anlaşma Memorandumu imzala-
nıb. Agentliklərin rəhbərləri Aslan Asla-
nov və Amotz Ayal tərəfindən imzalanan 
sənəd xəbər, foto və video materialların 
mübadiləsini, kadr hazırlığı və media texno-
logiyaları sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə 
tutur.

Azərbaycan ilə İran arasında 
Xəzər dənizi məsələləri üzrə ikitərəfli 

məsləhətləşmələr keçirilib
 � Sentyabrın 17-də Xarici Işlər Nazirliyində Azərbaycan Respublikası 

ilə Iran Islam Respublikası arasında Xəzər dənizi məsələləri üzrə ikitərəfli 
məsləhətləşmələr keçirilib. Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici Işlər Nazirliyinin 
Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib. 

Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan tərəfini 
xarici işlər nazirinin müavini, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin sərhəd və Xəzər 
dənizi məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi 
Xələf Xələfov, İran tərəfini isə Xarici İşlər Na-
zirliyinin Baş idarə rəisi, İran İslam Respubli-
kasının Xəzər dənizi məsələləri üzrə xüsusi 
nümayəndəsi Rza Nəzər Ahari təmsil edib.

Görüş zamanı tərəflər, ilk növbədə, Xəzər 
dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi 
haqqında Çərçivə Konvensiyasının Katibli-
yinin təsis olunması ilə əlaqədar məsələni 
müzakirə edərək, Konvensiyanın səmərəli 

tətbiqi baxımından onun Katibliyinin 
fəaliyyətə başlamasının zəruriliyini vurğulayıb 
və Konvensiya tərəflərinin qarşılıqlı anlaşma 
əsasında bu istiqamətdə tezliklə razılığa 
gəlməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

Məsləhətləşmələr çərçivəsində, həmçinin 
Xəzər dənizi məsələləri üzrə Yüksək 
Səviyyəli İşçi Qrupunun növbəti iclasının 
tarixi, eləcə də onun gündəliyinə daxil olan 
məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşdə qarşılıqlı maraq kəsb edən digər 
mövzular da müzakirə olunub.

Xaricdən idarəolunan, özünü müxalifət 
adlandıran, lakin radikallaşmış, 
marginallaşmış kəsimin internet resurslarında 

dövlətçiliyin əleyhinə təbliğat aparmasını ölkə 
ictimaiyyəti hiddətlə qarşılayır.

 � Ötən ilin söhbətidir. Ceyhun Hacıbəylinin fransız dilində 
qələmə aldığı bədii və publisistik əsərlərin tərcüməçisi, ədibin 
mühacirət dövrü yaradıcılığının tədqiqatçılarından Mirzəbala 
Əmrahovdan Ceyhun bəyin Parisdə yaşayan nəvəsi Jan Klemana 
məktub yazaraq Hacıbəylilər nəsli haqqında bildikləri barədə 
bizə yazmasını, eyni zamanda, imkan taparsa, AMEA-nın Nizami 
adına Ədəbiyyat Institutunda Ceyhun Hacıbəylinin mühacirət 
dövründə qələmə aldığı seçilmiş əsərlərindən ibarət kitabın 
(Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. Kitablar seriyası. 
Ceyhun Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2017, 
368 səh. Baş redaktor akademik Isa Həbibbəyli, cildin məsul 
redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nikpur Cabbarlı, 
tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru Abid Tahirli) fevral ayının 7-də keçiriləcək təqdimat 
mərasiminə dəvətnamə göndərməsini xahiş etdim. 

Ceyhun Hacıbəyovun oğlanları – 
Ceyhun və Timuçin. 16.01.1926. 
İ.Hacıbəyovun şəxsi arxivi.




