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Qələmini klassik jurnalistikanın, 
demək olar ki, bütün janrlarında sınamış 
və hər birində dəyərli nümunələr ortaya 
qoymuş həmkarım barədə yazıma 
nədən başlamaqda, hansı sahəni önə 
çıxarmaqda, xüsusilə çətinlik çəkirdim. 
Nəhayət, oçerkləri diqqətimi daha çox 
cəlb etdiyi üçün yazıya, istər-istəməz 
“Oçerkist” sərlövhəsi seçdim. Və 
zənnimcə, bu söz ona köhnə kişilərə bu-
xara papağı yaraşan kimi yaraşır. Ömrü-
nün 70-ci zirvəsinə çatmış həmkarımız 
Qüdrət Piriyev bu haqqı çox sayda par-

laq oçerkləri ilə qazanmışdır. Bir sözlə, 
yazının sərlövhəsi artıq hazırdır. Ardını 
yazmaq isə o qədər çətin olmadı. Mən 
onu – köhnə dostumu artıq 47 ildir ki, az 
qala özüm kimi tanıyıram. 

Qüdrət Ağsu rayonunun Növcü kənd 
orta məktəbində oxuduğu illərdə jurna-
listikaya mehr salmışdı. İlk cəhdlərdən 
BDU-ya daxil olmaq arzusuna qovuşa 
bilməsə də, ruhdan düşməmiş, bir 
müddət Bakının tikinti idarələrində 
fəhləlik etmiş (bunun gələcəkdə 
sadə əmək adamlarının həyat və 
düşüncələrini dərindən əsk etdirməsi 
üçün ona böyük faydası olacaqdı), sovet 
ordusunda əsgəri xidmət keçdikdən 
sonra, nəhayət, 1973-cü ildə məqsədinə 
çataraq jurnalistika fakültəsinə daxil ol-
muşdur. Burada oxuduğu beş il ərzində 
bir çoxları kimi vaxtını fövtə vermədən, 
kifayət qədər ciddi nəzəri və təcrübi 
biliklərə yiyələnmişdir. 

1978-ci ildə ali təhsilini başa vu-
rub “Azərbaycan gəncləri” qəzetində 
əmək fəaliyyətinə başlayanda bu sakit, 
mülayim təbiətli, zahirən iddiasız gənc 
tezliklə “qələmli” jurnalist kimi özünü 
təsdiq edərək, çalışdığı kollektivdə 
rəğbət və etimad qazana bilmişdir. 

Mən “zahirən iddiasız gənc” ifadəsini 
təsadüfən işlətmədim. Qüdrət Piriyev 
qəzetçilik peşəsinə idman qaçışı üzrə 
kiçik məsafələri qət etməyə çıxan sprin-
ter kimi gəlməmişdi. Heç vaxt tez və 
ucuz şöhrət axtarmadı. O, jurnalistikada 
marafon yarışlarına çıxaraq, parlaq və 
davamlı uğurlar qazanmaq arzusunda 
idi.  Bu yolda hər cür zəhmətə qatlaşır, 
daim axtarır, öyrənir, yaxşı mənada 
fərqlənməyə çalışırdı.  

“Azərbaycan gəncləri” qəzetində 
gənc jurnalistin öz təşəbbüsü ilə Smo-
lensk vilayətinə səfərindən reportajları, 
ilk kosmonavt Yuri Qaqarinin anası ilə 
görüşdən hazırladığı material, Desna-
qorsk şəhərində inşa olunan Smolensk 
Atom Elektrik Stansiyasının tikintisində 
çalışan azərbaycanlı gənclərin çətin və 
fədakar əməyindən bəhs edən maraqlı 
məqalələr onun parlaq istedadından 
xəbər verdiyi kimi, imzasını da geniş 
oxucu auditoriyasına tanıtdıraraq sev-
dirirdi.   

“Bakı” və “Baku” axşam qəzetlərinin 
baş redaktoru, görkəmli jurnalist Nəsir 
İmanquliyev keçmiş tələbəsi olan 
Qüdrətin yaradıcılıq uğurlarını yaxın-
dan izləyir və buna çox sevinirdi. Nəsir 
müəllim fürsət düşən kimi, Qüdrəti öz 
kollektivinə dəvət edərək onun yara-
dıcılığının daha da püxtələşməsi üçün 
imkan yaratdı. Piriyev “konveyer” kimi 
yorulmaq bilmədən çalışan redaksiyada 
karıxmadı, əksinə, abırlı,  məsuliyyətli 
davranışı ilə seçildi, ən başlıcası, 
qəzetin sanbalını daha da artıran ma-
raqlı yazılar ortaya qoydu.

“Bakı” qəzetində ilk illər Nəsir İman-
quliyev, Şamil Şahməmmədov, Əliabbas 
Əliyev və digər təcrübəli jurnalistlərdən 
qəzet işinin təşkili və ədəbi redaktənin 
sirlərini dərindən öyrənərək, bunları 
özü üçün həmişəlik əxz etməyə çalı-
şan Q.Piriyev, təsadüfi deyil ki, bu gün 
ölkəmizdə ən yaxşı redaktə qabiliyyəti 
olan jurnalistlərdən biri sayılır. 

“Bakı” qəzetinin redaksiyasında heç 
kimi ən xırda korrektə və üslub səhvinə 
görə bağışlamırdılar. Bu sərt və ədalətli 
cəza prinsipinin hökm sürdüyü qəzetin 
“şinelindən çıxmış” Piriyev bu gün də 
hər bir sözün, ifadənin düzgün yazılı-
şına, dəqiq, yerində işlənməsinə dərin 
məsuliyyət hissi ilə yanaşır. 

1980-cı illərin əvvələrində 
ölkənin “bir nömrəli qəzeti” sayılan 
“Kommunist”in “İnsanlar və talelər” rub-
rikası altında elan etdiyi ən yaxşı yazı 
müsabiqəsində “Atasının oğlu” oçerki 
ilə (“Kommunist” 23 sentyabr 1980-ci il) 

Qüdrət Piriyev imzası, heç şübhəsiz ki, 
daha çox tanındı və sevildi. Bir müddət 
sonra həmin kollektivə dəvət olundu və 
o vaxtdan burada  “külüng vuraraq” baş 
redaktorun birinci müavini vəzifəsinə 
qədər yüksəldi.  

Qüdrət Piriyev klassik jurnalisti-
ka məktəbindən çox şey götürmüş, 
bir yerdə işlədiyi Nəsir İmanquliyev, 
Rəfael Nağıyev, Əşrəf Hacıyev kimi 
ustad qələm sahiblərinin təcrübəsindən 
yararlanaraq, fərdi yaradıcılıq üslubu-
na yiyələnmişdir. Məhz bu qabiliyyəti 
sayəsində Qüdrət müəllim öz yazılarına 
cəlbedici forma və cazibədar deyim 
tərzi tapmaqla, oxucuların diqqətini cəlb 
etməyi bacarmışdır. 

Qüdrətin 60 illik yubileyində onun 
uğurları barədə söz açan tələbə yolda-
şımız, professor Qulu Məhərrəmli onun 
yaradıcılıq məziyyətlərini geniş təhlil et-
miş, çeşidli janrlarda parlaq nümunələr 
yaratdığını xüsusi qeyd edərək belə 
yazmışdır: “İndi xarici ölkələrdən səfər 
təəssüratları yazmaq, hansısa region-
dan reportajlar vermək dəbdədir. Mənim 
düşüncəmə görə, bu tip yazılar çox az 
jurnalistdə Qüdrətdəki qədər yaxşı alınır. 
Onun şirin təhkiyəsi, maraqlı epizodlar 
seçib təqdim etməsi, oxucunu dramatik 
situasiyalarla üzləşdirmək məharəti bu 
silsilədən olan yazılarını xeyli oxunaqlı 
edir.”

Mənim zənnimcə isə oçerk janrı 
Qüdrətin yaradıcılığında daha qabarıq 
üzə çıxır. Bu janrdakı yazılarının hər biri 
təkcə zövqlü oxucu auitoriyasında deyil, 
eləcə də jurnalist cameəsində hər dəfə 
parlaq bir mədəniyyət hadisəsinə çev-
rilmişdir. Bu oçerklərin gücü nədədir? 
Şəxsən mənim üçün bu sual heç vaxt 
ritorik olmayıb. Ona görə ki, mənə çox 
vaxt gözəl hekayələr qədər güclü təsir 
bağışlayan Qüdrətin  oçerklərinin sirrini 
tam dərk etməkdə çətinlik çəkmişəm. 

Jurnalistikanın "şah janrı" sayılan, 
bəzi tədqiqatçıların “sənədli hekayə” 
adlandırdıqları oçerk janrında kamil 
nümunələr ortaya qoymaq hər kəsə 
nəsib olmur. Bir vaxtlar hər bir nüfuzlu 
qəzetdə oçerk yazmağı bacaranlar olur-
du, onları, teatrda Hamlet, yaxud  başqa 
bu qəbildən olan böyük səhnə obraz-
larını canlandıran aktyorlarla müqayisə 
edənlər də tapılırdı. 

Qüdrət Piriyevin bu qabiliyyətini 
zərrə qədər şişirtmirəm və kiminsə 
etiraz edəcəyini düşünmürəm. Bəli, 
tam məsuliyyətlə demək olar ki, o, bu 
sahədə "as"lardan biridir. Heç vaxt 
bir-birinə bənzəməyən bu publisistika 
nümunələri təhkiyəsinin ifadəliliyi, ob-
razların psixoloji dərinliyi, dilinin oxunaq-
lığı, struktur originallığı və digər üstün 
cəhətləri ilə fərqlənib. 

Müəllif oçerklərinin qəhrəmanlarının 
üzləşdikləri real hadisələrin fonunda 
daxili dünyalarını, arzu və düşüncələrini, 
psixoloji durumlarını elə ustalıqla təsvir 
edir ki, bunlar uzun müddət oxucunun 
yaddaşından silinmir.   

Qüdrət Piriyevin bu qabiliyyəti 
Nəsir İmanquliyev, Rəfael Nağıyev, 
Tofiq Rüstəmov, Yalçın Əlizadə, 
Şakir Yaqubov və başqa görkəmli 
jurnalistlər tərəfindən hər zaman yüksək 
dəyərləndirilib. Yuxarıda adını çəkdiyim 
“Atasının oğlu” oçerkinin müəllifini təbrik 
etmək üçün “Bakı” qəzeti redaksiyasına 
gələn görkəmli pedaqoq və publisist 
Nurəddin Babayev baş redaktor Nəsir 
İmanquliyevin kabinetində Qüdrəti bağ-
rına basaraq, “mən bunu sənin kimi belə 
gözəl yaza bilməzdim” deyib. 

Görkəmli yazıçı Cəmil Əlibəyovdan 
Q.Piriyevin parlaq istedadına heyran 
qaldığını, “belə bir güclü jurnalist”in 
özünün rəhbərlik etdiyi "Kommunist" 

qəzetində çalışmasından qürur duydu-
ğunu söyləməsini qulağımla eşitmişəm.  

Bugünkü kimi yadımdadır. 1989-cu illin 
payızında Bakı Ali Partiya Məktəbində 
bir qrup partiya və mətbuat işçisi üçün 
mühazirə kursları təşkil olunmuşdu. 
Cəmil Əlibəyov auditoriyadakı çıxışı 
zamanı baş redaktoru olduğu qəzetdə 
“Meydan hadisələri”nin işıqlandırılması 
prinsiplərindən söz açarkən redaksi-
yanın iki əməkdaşının (onlardan biri 
Qüdrət Piriyev idi) bu kifayət qədər 
çətin və mübahisəli mövzunu oxuculara 
böyük məharətlə təqdim etdiklərini aşkar 
hiss olunan fəxrlə söylədi.  

O, həmçinin Qüdrət Piriyevlə El-
man Qədirovun Xəzərətrafı bölgələrə 
– Azərbaycanın, Dağıstanın və 
Həştərxanın (Rusiya Federasiyası), 
Qazaxıstanın və Türkmənistanın sahil 
şəhərlərinə, Qaraboğazqol körfəzinə 
səfərinin nəticəsi kimi meydana çıxan 

silsilə yazılarından ağızdolusu danışdı. 
O da yadımdadır ki, Bakı Dövlət 

Universitetinin professoru Yalçın Əlizadə 
1990-1995-ci illərdə “Xalq qəzeti”nin 
baş redaktoru olmuş görkəmli jurnalist 
rəhmətlik Tofiq Rüstəmovun anadan 
olmasının 80 illiyi ilə bağlı yazının 
“qələminə tanıdığı jurnalistlər arasında 
hamıdan çox güvəndiyi” Qüdrət Piri-
yevin qələmə almasını arzu və tövsiyə 
etdi. Mən bu ismarıçı Qüdrətə çatdı-
randa, o, həyəcanla bunun son dərəcə 
böyük məsuliyyətli və şərəfli vəzifə 
olduğunu bildirdi. Məsələ burasındadır 
ki, Qüdrət çoxumuz kimi mərhum Tofiq 
müəllimin həm tələbəsi olmuş, həm də 
qəzetdə onun rəhbərliyi altında çalış-
mışdı. Piriyev yüksək mədəniyyəti və 
mənəviyyatı ilə sonsuz qürur duyduğu 
müəllimi barədə gözəl bir oçerk ərsəyə 
gətirə bilmişdi. 

Bu yerdə bir təklifimi dilə gətirmək 
istəyirəm. Hesab edirəm ki, Qüdrət Piri-
yev kimi zəngin yaradıcılıq təcrübəsinə 
malik olan jurnalistlərin həyatlarını 
qəzetçilik peşəsinə həsr etməyə hazır-
laşan tələbələr üçün “ustad dərsləri” 
keçməsinə şərait yaradılmalıdır. Xarici  
ölkələrdə çoxdan belə bir uğurlu prakti-
ka var. BDU-nun jurnalistika fakültəsinin 
rəhbərliyi də bu barədə düşünsəydi, pis 
olmazdı. 

Q.Piriyev hər hansı bir mövzuda və 
janrda yaxşı yazmağı bacaran universal 
jurnalistdir. Lakin, qeyd etdiyim kimi, 
oçerkləri onun yaradıcılığında xüsusi yer 
tutur. Oçerk janrı, həqiqətən onun stixi-
yasıdır. Dəfələrlə şahidi olmuşam ki, ən 
dar məqamlarda belə o, kabinetində qa-
panıb 4-5 saat ərzində sujet və məzmun 
baxımından mükəmməl oçerklər ərsəyə 
gətirib. Bu yazıların üzərində təzədən 
işləməyə, nəyisə dəyişib əlavə etməyə 
ehtiyac olmayıb. 

O, dərin inam və inanc sahibidir. Ha-
cıdır. 1999-cu ilin baharında  müqəddəs 
Həcc ziyarətində olmuş, oradan qa-
yıdandan sonra “Xalq qəzeti”ndə bu 
barədə olduqca duyğuli xatirələrini gözəl 
bir tərzdə qələmə almışdır. Etiraf  edim 
ki, həmin silsilə  yazılar bu mövzuda 
oxuduğum çox sayda məqalələr arasın-
da hələlik ən parlağıdır. 

Hacı Qüdrət Piriyev həyatda uca 
Allahın lütfü ilə halallıq, mənəvi təmizlik, 
ədalət yolunu tutaraq, bu gün özü, 
ailəsi, savadlı, bilikli, ən başçlıcası 
yüksək tərbiyəli övladları ilə bərabər 
xalqımıza, millətimizə, dövlətçiliyimizə 
sidq-ürəklə xidmət edir, dostun-tanı-
şın, qohum-qardaşın xeyirində-şərində 
yaxından  iştirak etməyi özünə borc bilir. 
Buna görə də el-oba arasında həqiqi ağ-
saqqallıq səviyyəsinə yüksələ bilmişdir. 

Qüdrət Piriyev haqqında qeydlərimi 
bəlkə də burada bitirmək olardı. Amma, 
bu  günlərdə, daha dəqiq desəm, 
sentyabrın 19-da Qüdrət müəllimin 70 
yaşına  sanballı qələm sahiblərindən biri 
olan Flora Sadıqovanın “Facebook”da 
yazdığı aşağıdakı sözlər diqqətimi cəlb 
etdi: “Hörmətli Qüdrət müəllim, sizi, 
onilliklər əvvəl “Atasının oğlu” oçerkini 
oxuyub kövrələndən bəri dəyərli qələm 
sahibi kimi tanıdığım həmkarımızı, 
etibarlı sənət yoldaşımızı doğum günü 
münasibətilə təbrik edirəm. Arzu edirəm 
ki, bitib tükənməyən sevinc dolu günləri 
bir-birinə calayaraq uzun ömür yaşaya-
sınız”.

Qüdrət Piriyev qələminin 
pərəstişkarı, eləcə də tələbə və iş 
yoldaşları, həmkarları da F.Sadıqovanın 
təbrikinə qoşulur, dəyərli həmkarımıza 
ən xoş arzularımızı bildirməyi özümüzə 
mənəvi borc hesab edirik. 

Məsaim ABDULLAYEV, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi 

▶ Qüdrət Piriyev-70

Oçerkist

Tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bu qeydlərimi yazmağa 
başlayarkən xeyli tərəddüd etdim. Görkəmli bir portret 
ustasının rəsmini yaratmaq rəssam dostu üçün nə qədər 
çətindirsə, imzası brendə çevrilən bir publisist barədə yubiley 
məqaləsi yazmaq mənə də bir o qədər müşkül görünürdü. 
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“Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat 
və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 26 iyun tarixli 148 nömrəli Fərmanının 

6.7-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
qərara alır:

1. “Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inki-
şafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək 
layihələrinin maliyyələşdirilməsi Qaydası” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust 

tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüqu-
qi aktlarının hazırlan-ması və qəbul edilməsi 
qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci 
bəndinə uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

XİN: Ermənistan və erməni diaspor təşkilatları Azərbaycan 
və onun mülki əhalisinə qarşı terror fəaliyyəti həyata 

keçirdiyinə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıyır
 � Azərbaycan Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün qarşısının alınması və təmas xətti 
boyunca sıx məskunlaşmış mülki vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi məqsədilə həyata keçirdiyi cavab tədbirləri çərçivəsində Ermənistan 
öz silahlı qüvvələrinin məruz qaldığı ciddi itkiləri kompensasiya etmək niyyəti 
ilə xarici ölkələrdə yaşayan erməni mənşəli diaspora üzvlərini müvəqqəti 
işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində qanunsuz yerləşdirilmiş hərbi 
birləşmələrinə cəlb etmək üçün addımlar atır.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər 
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirli-
yinin Mətbuat xidməti idarəsinin açıqlamasın-
da yer alıb. 

Açıqlamada deyilir: “Azərbaycan tərəfində 
olan məlumatlara, o cümlədən, açıq infor-
masiya mənbələrində yer alan xəbərlərə görə 
Suriya, Livan, Rusiya, Gürcüstan, Yunanıstan, 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər ölkələrin 
vətəndaşları olan minlərlə erməni mənşəli 
şəxsin döyüşlərdə iştirak üçün işğal edilmiş 
ərazilərimizə gəldiyi və ya gəlməyə hazırlaşdı-
ğı bildirilir.

Bir çox hallarda Ermənistan hökuməti 
və xaricdə fəaliyyət göstərən erməni diaspor 
təşkilatları tərəfindən Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində davam edən hərbi 
əməliyyatlarda iştirak etmək məqsədilə erməni 
diaspor üzvlərinə Ermənistana təcili gəlmə 
çağırışları edilir, bu ölkələrdə Ermənistana 
bilet satışı və yığım məntəqələri təşkil 
olunur. Bundan əlavə, xeyriyyə cəmiyyətləri 
və ya qeyri-hökumət təşkilatları statusun-
da fəaliyyət göstərən bəzi erməni diaspor 
təşkilatları diaspor üzvlərindən maliyyə ianəsi 
və digər təchizat materialları toplayaraq 
silahlı qüvvələrimizə qarşı döyüşən silahlı 

birləşmələrə göndərir.
Nazirlik xatırladır ki, BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının (TŞ) 2178 (2014) saylı qətnaməsinə 
əsasən “yaşadıqları və ya vətəndaşlıq 
mənsubiyyəti olan ölkələri tərk edərək terror 
əməlləri törətmək, planlaşdırmaq, buna 
hazırlıq və ya həmin əməllərdə iştirak etmək 
və ya silahlı münaqişələrlə əlaqəli vəziyyətlər 
də daxil olmaqla terrorçuluq təlimi keçmək və 
ya almaq məqsədilə digər ölkə ərazisinə səfər 
edən şəxslər”  “əcnəbi terrorçu döyüşçülər” 
olaraq müəyyən edilir.

Ermənistan və erməni diaspor təşkilatları 
Azərbaycan və onun mülki əhalisinə qar-
şı terror fəaliyyəti həyata keçirdiyinə görə 
beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıyır.

Eyni zamanda, öz ərazilərində 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı terror 
fəaliyyətlərinin təşkili və maliyyələşməsinə 
imkan yaradan dövlətlər üçün də 
beynəlxalq hüquq və bu dövlətlərin milli 
qanunvericiliklərinə müvafiq məsuliyyət təsbit 
edilib.

BMT Nizamnaməsinə əsasən, icrası 
məcburi xarakter daşıyan yuxarıda istinad 
edilən qətnamənin və BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 2396 (2017) saylı qətnaməsinin mü-

vafiq operativ bəndlərinə görə, BMT-nin üzvü 
dövlətlər başqa ölkələrdə davam edən silahlı 
münaqişələrdə iştirak məqsədilə ərazilərini 
tərk edən vətəndaşlarına və ya ölkəsində 
qanuni əsasda yaşayan digər şəxslərin 
sərhədkeçmələrinin qarşısını almalı və onlara 
münasibətdə cinayət qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq müvafiq cəza tədbirləri görməlidirlər.

Mənşə ölkələri özlərinin qeyd edilən 
beynəlxalq və milli qanunvericilikdən irəli 
gələn öhdəliklərinə əlavə olaraq, həm də 
nəzərə almalıdırlar ki, onların vətəndaşları 
olan “erməni terrorçu döyüşçülər” sonradan 
öz ölkələrinə qayıda biləcəkləri halda, terror 
təlimi görmüş potensial terrorçu olaraq həmin 
cəmiyyətlərin təhlükəsizliyi üçün real təhdidə 
çevriləcəklər.

Bu xüsusda, Azərbaycan tərəfi bü-
tün mənşə və tranzit dövlətlərdən öz 
vətəndaşlarının Ermənistana artan səfərlərinə 
xüsusi sayıqlıq nümayiş etdirməsini və 
sərhədlərdə müvafiq qabaqlayıcı sərhəd 
nəzarəti tədbirləri görməsini, eləcə də öz 
əraziləri daxilində Azərbaycan Respublika-
sının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə və 
Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı ter-
ror fəaliyyətinə dəstək və belə fəaliyyətin 
maliyyələşdirilməsinə imkan verməməsini 
tələb edir.

Azərbaycan tərəfi həm ikitərəfli, həm də 
müvafiq beynəlxalq mexanizmlər çərçivəsində 
hüquqlarından istifadə etməklə beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış ərazilərində və özünün 
mülki əhalisinə qarşı terror fəaliyyətinin təşkili 
və maliyyələşdirilməsinin qarşısının alın-
ması və günahkarların ədalət mühakiməsinə 
verilməsi üçün bütün addımlar atmaqda 
qətiyyətlidir”.

FHN: Ermənistan silahlı qüvvələri 
mülki obyektləri atəşə tutmaqda davam edir

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin atdığı mərmi nəticəsində Füzuli 
rayonunun Horadiz şəhərinin ətrafında qamış-
lıq-bataqlıq ərazidə yanğın baş verib, 20 hektar 

sahədə qamışlıq, kol-kos və ağaclıq yanıb. 
Hadisə yerinə cəlb olunan FHN-in Dövlət Yan-
ğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri 
tərəfindən görülən tədbirlər sayəsində yanğının 
daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb.

Goranboy rayonunun Tap Qaraqoyunlu 
kəndinə mərmi düşməsi nəticəsində vətəndaşa 
məxsus təsərrüfat obyekti yanıb. Yanğın 
zamanı tövlənin içərisində olan 3 baş iribuy-
nuzlu heyvan çıxarılıb. Yaxınlıqdakı tikililər 
yanğından mühafizə olunub.

Düşmənin atdığı mərmi Ağdam rayo-
nunun Evoğlu kəndində vətəndaşa məxsus 
təsərrüfat obyektində yanğına səbəb olub. 
Yanğınsöndürmə qüvvələrinin operativ 
müdaxiləsi sayəsində obyektin bir hissəsi 
yanğından mühafizə olunub. 

Qeyd edək ki, düşmənin artilleriya atəşləri 
nəticəsində müxtəlif obyektlərə, o cümlədən, 
mülki obyektlərə, fərdi və çoxmənzilli 
yaşayış evlərinə, təsərrüfatlara, infrastruk-
tur obyektlərinə dəyən ziyanın, zərbələr 
nəticəsində baş verən yanğınların dərhal 
aradan qaldırılması üçün FHN gücləndirilmiş 
iş rejimində fəaliyyət göstərir. Baş verən hər 
hansı fövqəladə hadisə ilə əlaqədar nazirliyin 
112 – “qaynar” telefon xəttinə dərhal məlumat 
verilməsi xahiş olunur.

Ermənistanın ərazi iddiaları işğalçılıq siyasətidir

Mərkəzdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,  
R. Həsənov son zamanlar xüsusilə bir sıra 
beynəlxalq media orqanlarında Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
yanaşmada iki meylin müşahidə olunduğu-
nu bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, tərəflər bu 
münaqişəni ya dini müstəviyə keçirməyə 
çalışır, ya da onun “etnik zəmində” baş 
verdiyini iddia edirlər. Məqsəd münaqişəyə 
daha çox tərəf cəlb etmək və ictimai şüurun 
manipulyasiyası yolu ilə konfessional fərqləri 
qabartmaqla beynəlxalq ictimaiyyəti, xüsusilə 
Qərb dünyasını guya “xristian ermənilərin 
müsəlmanlar tərəfindən yenidən soyqırıma 
məruz qalması” mifini  təlqin etməkdir. 

Məhz bu səbəbdəndir ki, sentyabrın 27-dən 
– Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisini 
artilleriya atəşinə tutmağa başladığı vaxtdan 
etibarən Qərb  mediasına nüfuz etdirilən daha 
iki iddia özünü qabarıq göstərməkdədir – 
“Türkiyənin hərbi qulluqçuları Azərbaycan 
tərəfindən hərbi əməliyyatlarda iştirak edirlər” 
və “Azərbaycan döyüşlərdə radikal islamçı 
və terrorçu qruplaşmalardan istifadə edir”. 
Əslində bu iddiaları sübut edə biləcək hər 
hansı bir faktoloji material mövcud deyil. 
Əksinə, son zamanlar Rusiya mediası ter-
rorçu kürd PKK qruplaşmasının Ermənistan 
tərəfindən vuruşmasını “milli ruhun dirçəlişi 
kimi” qiymətləndirir. Sözügedən qruplaşma-
nın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən terror 
təşkilatı kimi qəbul edilməsinə baxmayaraq,  
bu fakta göz yumulur. Sonuncu fəal döyüşlərin 
Qərb və Rusiya mediasında şərhinin təhlili 
zamanı beynəlxalq hüququn Azərbaycana 
verdiyi hüquq və səlahiyyətlər çərçivəsində öz 

ərazisini terrorçu qruplaşmalardan təmizləməsi 
ilə bağlı faktlar bilərəkdən gizlədilir, eyni za-
manda, münaqişənin tarixi və səbəbləri qəsdən 
saxtalaşdırılır. 

Bu fikirləri bildirməkdə məqsəd heç 
də təəccüb hissi deyil. Bu böhtan kampani-
yası onsuz da proqnozlaşdırılırdı. Eləcə də 
münaqişənin guya dini zəmində baş verməsi 
haqqında iddialar da xəstə təxəyyülün 
nəticəsidir. Çünki Azərbaycanda din və 
təriqətlər, onların nümayəndələri arasında heç 
bir narahatlığa səbəb yoxdur və bundan sonra 
da olmayacaq. Fərqli dinlərin nümayəndələri 
hər hansı bir maneə ilə üzləşmədən, sərbəst 
şəkildə ibadətlə məşğul olur, dini ayinlərini 
icra edirlər.  Dini ibadət yerlərinin hər biri 
dövlətin bilavasitə dəstəyi ilə qorunub, təmir 
olunur və ya yeniləri inşa edilir. 

Digər sərsəm təbliğatçılar qrupunun 
iddialarına əsasən, Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi etnik xarak-
terlidir. Təxribat məqsədi daşıyan bu iddi-
anı “gücləndirmək” məqsədilə Ermənistan 
rəsmiləri Azərbaycanda yaşayan müxtəlif 
xalqların nümayəndələrinə çağırışlar etməyə 
çalışıb, lakin əks-reaksiya ilə üzləşiblər. Etnik 
və dini kimliyindən asılı olmayaraq, bu gün 
bütün azərbaycanlılar çiyin-çiyinə azğın 
düşmənə qarşı mübarizə aparırlar.  

Qarabağda yaşayan etnik ermənilərə 
gəldikdə isə bildiririk ki, Ermənistan sizi 
“dönmə” (şurtvats) kimi tanıyır və münaqişədə 
qurbanlıq kimi istifadə edir. Bir dəfə yaşayaca-
ğınız həyatda siyasi iddiaların, maraqların qur-
banlarına çevrilməyin! Bu gün Ermənistandan 
fərqli olaraq, Azərbaycan monoetnik dövlət 

deyil və davamlı olaraq multikulturalizm 
siyasətini yürüdür. Azərbaycanın haqlı 
mübarizəsi nə dini, nə də etnik zəmindədir. 
Bunu sadəcə  olaraq, Azərbaycanın tarixinə, 
dövlətimizin dini və etnik rəngarəngliyinə bax-
maqla sübut etmək mümkündür. Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
səbəbi Ermənistanın ərazi iddiaları və işğalçı-
lıq siyasətidir.  Erməni silahlı birləşmələrinin 
Azərbaycan ərazisini işğal etməsi və bir mil-
yondan çox vətəndaşımızın oradan qovulması  
beynəlxalq cinayətdir. Bunu sübut edəcək 
yüzlərlə sənəd və fakt mövcuddur. Ancaq 
görünən odur ki, otuz ilə yaxın müddətdə 
məsələ heç də ədalətli həllini tapa bilməyib.  

Sonda R. Həsənov deyib ki, bundan sonra 
Azərbaycan diplomatiyası ölkəmizə qarşı olan 
bu yanaşmanı nəzərə almalı və fəaliyyətini 
buna uyğun qurmalıdır. “Mən əminəm ki, bu 
hibrit və çoxvektorlu savaşda qələbə bizim 
olacaq. Hər bir azərbaycanlı bunu özünə 
şərəf mübarizəsi kimi görməlidir. Qarabağ 
Azərbaycandır!”, – deyə icraçı direktor bildi-
rib.

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından daha  
137 nəfər sağalıb, 108 yoluxma faktı qeydə alınıb

 � Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından daha  
137 nəfər sağalıb, 108 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə,  
COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri 
müsbət çıxmış 1 nəfər vəfat edib.

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 40 min 561 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 

faktı müəyyən edilib. Onlardan 38 min 354 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 595 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1612 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 1 milyon 132 min 
327 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 
5789-dur.

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Ermənistan silahlı qüvvələri 
beynəlxalq humanitar hüququn 
norma və prinsiplərini 
kobudcasına pozaraq Azərbaycan 
əhalisinin sıx yaşadığı yaşayış 
məntəqələrini, mülki obyektləri, 
o cümlədən, fərdi və çoxmənzilli 
yaşayış binalarını, təsərrüfatları 
ağır artilleriya qurğularından 
atəşə tutaraq mülki obyektlərdə 
dağıntı və yanğınlar törədir, dinc 
əhalinin, eləcə də dövlət əmlakına 
ciddi ziyan vurur.

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan 
Həsənov Ermənistanın sentyabrın 27-də növbəti təxribatı nəticəsində baş verən 
müharibənin son günlər ermənilərin əsassız olaraq iddia etdikləri dini və etnik 
müstəviyə keçirmək cəhdlərinə münasibət bildirib. 
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