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Azərbaycan kinosu yeni dövrə qədəm qoyur

– Fariz müəllim, yaxşı olar ki, 
söhbətimizə son vaxtlar kinomuzda 
gedən proseslərdən başlayaq.

– Deyə bilərəm ki, Azərbaycan kino-
su yeni dövrə qədəm qoyur. Ölkədəki 
kino strukturu köklü şəkildə dəyişir. 
Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun bu 
yaxınlarda açıqladığı kimi, Azərbaycan 
Respublikası Kino Agentliyi yaradılır. 
Bu, bütün kino strukturunun yenidən 
qurulması deməkdir.

Bundan başqa, kino qanunvericiliyi-
ni yeniləmək zərurəti yaranıb. 1997-ci 
ildə qəbul edilmiş “Kinematoqrafiya 
haqqında” Qanun müasir dövrün bir 
çox tələblərini əks etdirmir. Müasir kino 
sənayesi ilə ayaqlaşmaq üçün bir çox 
müddəalara yenidən baxılmalıdır. Artq 
yeni qanun üzərində müzakirələr gedir.

– Tarixi ənənələri olan 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında 
bugünkü vəziyətlə bağlı nələri demək 
istərdiniz?

– “Azərbaycanfilm” kinostudiya-
sı ölkəmizin ən böyük kino istehsalı 
müəssisəsidir. Kino sahəsindəki hər 
hansı bir cüzi dəyişiklik təbii ki, bizim də 
fəaliyyətimizə təsir edəcək. Amma biz 
özümüz də inkişafa dəstək olmaq üçün 
çalışırıq. Studiyamızı və ümumiyyətlə, 
kinomuzu necə dirçəltmək barədə 
düşünürük. İlk növbədə təşkilati-struktur 

dəyişiklikləri aparırıq. Bu da həm 
filmlərin istehsalı prosesində, həm də 
filmin istehsaldan sonrakı həyatında, 
təbliğində, yayımında və tanıtımın-
da özünü bilavasitə müsbət şəkildə 
göstərəcəyinə əminik.

Pandemiya şəraitində kino is-
tehsalında baş vermiş fasilədən 
istifadə edib “Azərbaycanfilm” kinos-
tudiyasının maddi-texniki bazasını 
yenilədik. Azərbaycan Respublikası-
nın Mədəniyyət Nazirliyi müasir kino 
avadanlığı ilə studiyamızı təmin edib. 
Hazırda kinostudiyada 2 bədii, 2 sənədli 
filmin paralel çəkilişi üçün müasir 
kino avadanlığı mövcuddur. Kinostu-
diyada son dəfə maddi-texniki baza 
1982-ci ildə yenilənmişdir. Təsəvvür 
edin, təxminən 38 ildən sonra artıq 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyası kino 
çəkilişi avadanlıqlarına sahibdir.

– Bəs konkret kino çəkilişi ilə 
bağlı hansı yeniliklər var?

– Qeyd edim ki, pandemiya ilə 
əlaqədar olaraq, kino çəkilişində 
müəyyən fasilələr yaranmışdır. Bu 
fasilədən istifadə edib kino bazasının 
yaradılması və digər məsələlərlə bağlı 
bir çox işlər görüldü.

Bu yaxınlarda dəyərli kinorejis-
sor Həsən Seyidbəylinin 100 illiyi ilə 
əlaqədar “Bizim Həsən müəllim” sənədli 
filmini təhvil verdik. Televiziya kanalla-
rında göstərildi. Filmin rejissoru Yavər 
Rzayevdir.

“Bizim kino” adlı 24 seriyalıq 
informativ-məlumatlandırıcı layihəyə 
start vermişik. Deməli, bu 24 filmdə 
biz ümumilikdə Azərbaycan kinosu-

nun tarixi, müasir dövrü haqqında 
geniş məlumatlar verəcəyik. Televiziya 
kanallarında yaxın vaxtlarda filmin 
nümayişinə başlanacaq.

Hazırda Vətən müharibəsi, Qara-
bağla bağlı sənədli film istehsalatdadır. 
Biz bu işləri Bakı Media Mərkəzi ilə 
müştərək həyata keçiririk. “Biz” filmində 
müharibə ilə bağlı iddialı, eksklüziv 
kadrlar olacaq. Rejissoru Orman 
Əliyevdir. 

Bundan başqa, tanınmış kinorejis-
sorumuz Vaqif Mustafayevə yeni bir 
bədii filmin ssenarisi üçün sifariş verilib. 
Şərti adı “Fəryad-2” olan filmin ssenarisi 
üzərində artıq işə başlanıb. Xatırlayır-
sınızsa, “Fəryad” filminin ssenarisini də 
Vaqif Mustafayev yazmışdı. Bu filmdən 
də uğur gözləyirik. Xarici kino istehsal-
çıları ilə də Qarabağla bağlı müştərək 
filmlərin çəkilməsi üzərində danışıqlar 
aparılır.

Həmçinin milli kinematoqrafi-
ya sahəsində müstəqil prodüser 
mərkəzlərinin fəaliyyətini stimullaşdır-
maq məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi 
“Böyük Qayıdış” qısametrajlı bədii, 
sənədli və animasiya film layihələri 
müsabiqəsini elan edib. Biz də bu 
müsabiqəyə istehsalçı şirkət kimi 
qatılmağı düşünürük. Təqdim olunacaq 
layihələr üzərində iş gedir.

– Fariz müəllim, çox gözəl, bunlar 
aydındır. Bəs yaxın bir neçə ilin 
perspektiv planı üzərində bir fikir 
formalaşıbmı? 

– "Azərbaycanfilm" kinostudiyası 
hər zaman milli maraqları önə çıxarır, 
dəyərlərimizin kino dili ilə təbliğinə 

önəm verir. Hələ ötən illərdə müxtəlif 
mövzulu filmlərlə yanaşı, Qarabağ haq-
qında filmlər çəkilirdi. Zəfər qazandıq-
dan sonra da, düşünürəm ki, yaxın bir 
neçə il ərzində əsas prioritet mövzumuz 
Qarabağla, qazandığımız zəfərlə bağlı 
olacaq.

Yeni “Mədəniyyət konsepsiyası”nda 
4 strateji hədəf nəzərdə tutulub ki, 
kinostudiya da bir mədəniyyət qurumu 
olaraq, bunun üzərində çalışır. 

Onlar mədəniyyətimizi mühafizə və 
inkişaf etdirmək, cəmiyyətin inkişafına 
kino vasitəsilə töhfə vermək, yaradı-
cı mühitin təmini, insan resurslarının 
hazırlanmasıdan ibarətdir. Bir hədəfimiz 
də mədəniyyətimizin beynəlxalq 
səviyyədə təbliğidir. Kino vasitəsilə 
mədəniyyətimizin təbliği bizim əsas 
hədəflərimizdən olacaq.

Bunlardan başqa, bildiyiniz kimi, 
2023-cü ildə “Azərbaycanfilm” kinostu-
diyasının yaradılmasının 100 yaşı ta-
mam olur. Bu yubileyə də xüsusi hazır-
laşacağıq. Ölkəyə yeni xarici sərmayə 
gətirmək istəyirik, yəni müştərək 
filmlərin istehsalı nəzərdə tutulur.

Ümumiyyətlə, nazirliyin kinema-
toqrafiya şöbəsi ilə sıx əməkdaşlıq 
edirik. Kino mühitinin yaradılması, 
yenilənməsi, bu sahədə konstruktiv 
rəqabətin təşkili üzərində iş gedir. 
Yəni, yaxın aylardan kino sahəsində 
yeniliklərin şahidi olacaqsınız.

Qələmə aldı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Pandemiya, 44 günlük Vətən 
müharibəsi ölkəmizin mədəni 
həyatında müəyyən problemlər ya-

ratsa da, mədəniyyət müəssisələrimiz öz 
fəaliyyətlərini onlayn davam etdirərək, 
yaranmış boşluğu imkan daxilində 
doldurmağa çalışmışlar. Kinematoq-
rafçılarımız da fəaliyyətlərini dayandır-
mamış, yeni filmlər üzərində işləmişlər. 
C. Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyası da yaradıcı ab-havanı 
davam etdirmişdir. Studiyanın direktoru 
Fariz Əhmədovla söhbətimizdə də bu 
məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdıq.

Türkiyənin Egey Universiteti-
nin professoru Aydın İbrahimovun 
yazdığı kimi: “44 günlük müharibə 
cox mifləri dağıtdı– istər döyüş, 
istər diplomatik, istərsə də infor-
masiya sahəsində işğalçı dövlətin 
məğlubiyyəti Ermənistanda dərin 
siyasi çatlar yaratdı. Nəticədə, 
düşmən ölkənin ictimai-siyasi 
həyatında gərginlik davam edir və 
hakimiyyət əleyhinə etiraz aksiyaları 
səngimək bilmir”.

Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyev xalqa 
televiziya ilə canlı müraciətində 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
hərbi təxribatlarının müntəzəm xa-
rakter almasını Ermənistanın hərbi-
siyasi rəhbərliyinin yeni ərazilər 
uğrunda yeni işğal siyasəti adlan-
dırdı və qeyd etdi ki, “Mülki əhaliyə 
və hərbçilərimizə qarşı növbəti hərbi 
təxribat bu gün (27 sentyabr 2020-ci 
il) Ermənistan tərəfindən törədildi və 
qeyd etdiyim kimi, bu dəfə də onlar 
öz cəzasını alıblar və alacaqlar”.

Əslində, bütün dünyanın da 
gördüyü, amma qoca Avropada 
belə bir çoxlarının böyük qısqanc-
lıqla yanaşdığı bu həqiqət xarici 
mətbuatın da gündəmində birmənalı 
görünmədi. Etiraf etmək lazımdır 
ki, İtaliyanın nüfuzlu “Askanews” 
xəbər agentliyi, “Il Sole 24 Ore”, 
“Affari Italiani”, “Il Tempo”, “Libero 
Quotidiano”, “Quotidiano”, “Giornale 
d’Italia”, “MSN”, “Notizie Tiscali”, 
“Today.it”, “Notizie Yahoo”, “Finanze 
Yahoo”, “Timgate” və digər çox-
saylı kütləvi informasiya vasitələri, 
İsrailin “The times of İsrail” portalı, 
Kanadanın “The Globe and Mail” 
qəzeti, Rumıniyanın “Agerpres” milli 
xəbər agentliyi, İsveçrənin “Tribu-
ne de Genève”, Pakistanın GEO 
TV telekanalı, Azərbaycana həsr 
edilmiş silsilə proqramların davamı 
olaraq Braziliyanın REBE TV kanalı, 
Misirin “Almasryalyoum”, “Akhba-
relyom”, “Aldiplomasy”, “Alwasela”, 
“Egyptonline” və “Nile1” informasiya 
portalları, Serbiyanın nüfuzlu “Tan-
jug” xəbər agentliyi, “Danas” qəzeti 
və “RTV” xəbər agentli, Ukraynanın 
nüfuzlu “Qordon” nəşri, İordaniyanın 
“Petra” Dövlət İnformasiya Agent-
liyi, eləcə də “ər-Ray” və “əl-Ğad” 
hökumət qəzetləri, “əl-Məmləkə” 
və “əl-Həqiqə əd-Douliyyə” televi-
ziya kanalları, Gürcüstanın report.
ge, interpressnews.ge, apsny.
ge, 24news.ge, aktual.ge və digər 
nüfuzlu informasiya portalları , o 
cümlədən xüsusi vurğulanmalıdır ki, 
qardaş Türkiyənin Anadolu və DHA 
agentlikləri, TRT Haber, Haber Türk, 
TGRT, A Haber, Haber Global, TRT 
Avaz, NTV telekanallarının, habelə 
“Yeni şəfəq”, “Sözçü”, “Aydınlıq”, 
“Yeni çağ” və s. nüfuzlu qəzetləri 
və kütləvi informasiya vasitələri 
Qarabağ həqiqətləri və Qarabağ 
müharibəsi Azərbaycanın 30 illik iş-
ğal altında olan torpaqların, nəhayət 
ki, işğaldan azad olunması və azad-
lıq mücadiləsi kimi dəyərləndirdi. 

Bu sırada adlarını çəkə 
bilmədiyimiz onlarca ölkənin nü-
fuzlu nəşrlərinin, TV kanallarının 
və portalların da adları var. Təkcə 
adları sadalamaqla da görünür 

ki, beynəlxalq medianın Qarabağ 
müharibəsinə belə həssas və 
ciddi münasibəti geniş bir mövzu-
nun söhbətidir və həmin günlərdə 
düşmənlə mübarizənin informasiya 
cəbhəsində ölkəmizə zəruri bir 
dəstək kimi qiymətləndirildi. Qeyd 
etmək yerinə düşər ki, bu barədə 
Azərbaycanın kütləvi informa-
siya vasitələrində də yetərincə 
təqdimatlar yer almışdır. 

Xarici nəşrlərdə yayılan bu 
materialları iki qrupa bölmək olar: bi-
rincisi, bu nəşrlərin əməkdaşlarının 
və yerli siyasət adamlarının, 
zamanında Azərbaycanda olmuş 
və ölkəmizin haqq işini dəstəkləmiş 

ziyalıların mövqeyidir. İkinci qrupa 
isə, əsasən, Azərbaycanın diplo-
matik korpuslarında calışanların və 
Azərbaycan ziyalılarının imzası ilə 
və müsahibələri kimi təqdim edilən 
materiallar daxildir. Məzmun və 
məna baxımından bu materiallarda 
müharibənin reallıqları ilə yanaşı, 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
atəşkəs rejimini kobud şəkildə 
pozması, təmas xətti boyunca 
Azərbaycan Ordusunun mövqelərini 
və yaşayış məntəqələrini iriçaplı 
silahlardan və artilleriya qurğula-
rından atəşə tutaraq dinc əhaliyə 
və mülki infrastruktura güclü ziyan 
vurması da vurğulanır və ərazisi 
qəsb edilmiş Azərbaycana qarşı 
Ermənistanın həyata keçirdiyi ən 
yeni hərbi təxribatlardan danışılır-
dı. Xarici mediada yayımlanan bu 
çıxışlarda bildirilirdi ki, Azərbaycan 
Ordusunun irimiqyaslı və sürətli 
hücumunun dayandırılmasının 
yeganə yolu Ermənistan qoşun-
larının işğal olunmuş ərazilərdən 
təcili və qeyd-şərtsiz çıxarılması və 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin 
olunmasıdır.

 Azərbaycanın haqq işini 
dünyaya çatdırmaqda önəmli və 
səmərəli rol oynayan media Dağlıq 

Qarabağda döyüş meydanından 
alınan xəbərləri operativ surətdə 
dünya ictimaiyyətinə çatdırırdılar. 
Azərbaycanın haqq işini dünya-
ya yaymaqda önəmli rol oynayan 
Türkiyə mətbuatına təşəkkür edən 
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin köməkçisi– Prezident 
Administrasiyasının Xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 
Hacıyev Türkiyənin “Haber Glo-
bal” televiziyasına müsahibəsində 
deyirdi: “Təəssüf ki, bu xəbərləri 
hələ də qulaqardına vuranlar var. 
Azərbaycan tolerant ölkədir. Biz 
bütün dinlərin nümayəndələrinə 
hörmətlə yanaşırıq. Lakin erməni 

mətbuatı bu mövzuda yalan xəbərlər 
yayır. Ermənilər, həmçinin dünya 
xristianlarının dini hisslərindən də 
istifadə edirlər. Halbuki ermənilər 
Azərbaycanın məscidlərini dağı-
dıblar, hətta dini ibadət yerlərində 
heyvan saxlayırlar”. 

Azərbaycandan fərqli olaraq, 
Ermənistan KİV-nin Dağlıq Qarabağ 
bölgəsində Fransanın “Le Monde” 
qəzetinin iki jurnalistinin yaralan-
ması ilə bağlı yaydığı məlumat da 
göstərirdi ki, işğalçı ölkə xarici me-
dia təmsilçilərinin həyatını təhlükə 
altına ataraq və beynəlxalq huma-
nitar hüququ kobudcasına pozaraq 
jurnalistlərin hərbi əməliyyatların 
getdiyi əraziyə səfərlərini təşkil edir. 
Xarici jurnalistlərin məqsədyönlü 
şəkildə təhlükəli əraziyə aparıl-
ması Ermənistan hökumətinin 
jurnalistlərin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi ilə əlaqədar öhdəliklərə 
məhəl qoymadığını və xarici 
jurnalistlərdən özünün qanunsuz 
təbliğat məqsədləri üçün istifadə 
etməsini açıq şəkildə göstərirdi. 

Eyni zamanda, dünyanın bir cox 
nəşrlərində qısqanc və təhrifedici 
yanaşmaların, hətta işğalçının 
mövqeyini dəstəkləyən mətbu 
orqanların da sayı az olmadı. Bu, 

dünyanın siyasi dairələrinin, eləcə 
də mətbuatın ikili standartların 
tabeliyində olduğunun yeni olma-
yan sübutu da sayıla bilər. Nəzər 
yetirdiyimiz bəzi mətbuat nümunələri 
və onların dərc etdiyi məqalələr 
silsiləsi də bunu təsdiq edir. Britani-
yanın nüfuzlu “The Times” qəzetinə 
görə, Qafqazın “ucqar bölgəsində” 
yenilənmiş döyüşlər daha böyük 
güclərin cəlb olunması təhlükəsini 
yaradır. “Risklər çox yüksəkdir və 
onlar Qafqazla məhdudlaşmır”,-- ya-
zan qəzetin mövqeyini Britaniyanın 
“Guardian” qəzeti də təsdiqləyirdi 
və “mühüm enerji boru kəmərləri 
ilə yanaşı, Rusiya, Türkiyə və İran 

üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən 
ərazilərdə gərginliyin artmasının 
dinc əhaliyə təsirindən” yazırdı. 

Bu fikir işgüzar dairələrin “The 
Financial Times” nəşrində də 
əsaslandırılırdı: “Xarici ölkələr, 
xüsusən də Türkiyə və Rusiya qar-
şıdurmaya qatıla bilər. Bu, sarsıdıcı 
ölüm səviyyəsi, dağıntı və iztirablar-
la nəticələnə bilər”. Amma qarşıdur-
madan danışan “The Financial Ti-
mes” “Azərbaycan müasir vasitələrlə 
döyüşürsə, Ermənistan 30--40 il 
əvvəlki Sovet İttifaqının texnikasına 
və doktrinalarına söykənir”-- fikirini 
də diqqətə çatdırırdı: “Azərbaycan 
əhəmiyyətli üstünlük əldə etmək 
üçün İsrail, Rusiya və Türkiyədən 
silah ala bilib. Ümumiyyətlə, gördü-
yümüz budur ki, Ermənistan müasir 
yüksək dəqiq silahlardan qorunmaq 
iqtidarında olmayan əhəmiyyətli tank 
və artilleriya qüvvələrini işə salır”.

Bu arada son zamanlar Türkiyə 
ilə Aralıq dənizindəki yataqlarla 
bağlı mübahisə edən Yunanıstan 
mətbuatında Qarabağ qarşıdurması 
da müzakirə olunurdu. Yunanıstan 
parlamentinin üzvü Maximos Hara-
kopoulosun etiraz əlaməti olaraq, 
Yunanıstan--Azərbaycan parlament 
dostluq qrupundan istefa verdiyi 
bildirilirdi. Məqaləyə görə, buna 
əsas səbəblərdən biri--Türkiyənin 
Qarabağda “qanlı hücumları” 
dayandırmaqdan imtina etməsi və 
Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni 
səfirinə etimadnamələr verilərkən 
göstərilən rəftardır.

Qafqazda tarixən önəmli 
mövqeyə malik olan Rusiya 
mətbuatında isə Türkiyənin 
gündəmdəki roluna daha çox 
diqqət edilir, həm də, az qala, 
bu fikirlər Rusiyanın Qafqazdakı 
mövqeyinə müdaxilə kimi təqdim 

olunurdu. “İzvestiya”, “Kommersant” 
qəzetləri Dağlıq Qarabağdakı hərbi 
əməliyyatlarda Türkiyənin rolu ilə 
bağlı mübahisələr fonunda daha bir 
nüfuzlu oyunçu-- Pakistanın ortaya 
çıxdığını qeyd edirdi. Nəşrə əsasən, 
Bakı Pakistanın hərbi yardımını 
inkar etsə də, Qarabağ münaqişəsi 
sayəsində strateji üçbucaq yaradan 
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın 
sürətli yaxınlaşmasını gizlətmir.

Qarabağ müharibəsi fonunda 
Türkiyənin “xaricdən dəstək cəlb 
etmək səyləri” barədə Rusiyanın 
daha bir nəşri – “Nezavisimaya 
Gazeta” yazırdı ki, Türkiyə müdafiə 
naziri Hulusi Akarın Qazaxıstana son 

səfəri məhz belə bir missiya ilə bağ-
lıdır: rusiyalı təhlilçi Arkadi Dubnova 
istinadla deyilirdi ki, “Türkiyə nazirinin 
səfəri Cənubi Qafqazda bir aydır 
davam edən müharibə ilə əlaqəlidir”. 

Təbii ki, bütün dünya 
mətbuatının çoxsaylı tirajlarını təhlil 
etmək imkanlarının məhdudluğunu 
nəzərə alaraq, bu məsələdə kimlərin 
nə yazdığını bir-bir ortaya çıxarmaq 
imkanları nə qədər gerçək olsa da, 
bəzi reallıqları görməmək də müm-
kün deyil. Maraqlıdır ki, əslində, 
diqqət etdiyimiz bu reallıqların 
dünyanın bir sıra mətbu dairələrinin 
birmənalı fikri olduğunu görməmək 
mümkün deyil. Yazılanların 
məramında müharibədən qaçmaq, 
dünyanın yeni bir təhlükə ilə üz-üzə 
qoymaq kimi meyillərin daha çox 
olduğunu görməkdəyik. Əslində, bu 
yanaşmalar uzun illər ATƏT-in və 
digər beynəlxalq siyasi dairələrin 
fikir və mülahizələrindən elə bir ciddi 
mövqe fərqləri ilə də seçilmir. Bəs 
həqiqət, bəs tarixi ədalət? Göründü-
yü kimi, 30 ilə qədər uzanan, dəqiq 
desək, qəsdən uzadılan ədalət 
axtarışları mətbuat müstəvisində də 
köhnə qiyafədə, amma yeni fikir və 

çağrış kimi təqdim edilirdi.
Ola bisin, mövqeyimiz bir 

qədər sərt görünsün. Hətta deyə 
bilərlər ki, Avropanın, ən önəmlisi 
də qardaş Türkiyənin mətbuatında 
Azərbaycanın haqlı mövqeyinə 
dəstək verənlərin sayı xeyli çox-
dur. Amma bu sərtlik hansısa 
ədalətsizliyin və ya ciddi bir səhvin 
və ya yanılışlığın zorən təsdiqi kimi 
görünməməlidir. Əgər belə olmasay-
dı, yəqin ki, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev BMT 
Baş Assambleyasının 75-ci sessiya-
sının ümumi debatlarında çıxışında 
işğalçı ölkə Ermənistan və onun 
hazırkı rəhbərliyinin iflasa uğrayan 
siyasətini aydın şəkildə və konk-
ret faktlarla dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdıra bilməzdi. Yaxud 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-
cü ildə yekdilliklə qəbul edilmiş 
822, 853, 874 və 884 nömrəli 
qətnamələrində Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycanın tərkib hissəsi olması 
təsdiqlənməz, işğalçı qüvvələrin 
Azərbaycanın işğal altında olan 
bütün ərazilərindən dərhal, tamamilə 
və qeyd-şərtsiz  çıxarılmasını tələb 
edilməzdi. 

Prezident İlham Əliyev xarici 
mətbuat orqanlarına, televiziya 
kanallarına verdiyi müsahibələrində 
də bu tendensiyanı davam etdirmiş, 
hətta jurnalistlərin çox aqressiv sual-
larını belə təmkinlə cavablandırmış, 
ikili mövqelərinə görə onları haqlı qı-
naq obyektinə belə çevirmişdir: “Biz 
Qərb mediasını yaxından müşahidə 
edirik və bu qırx gün ərzində mənim, 
bəlkə də, otuz müsahibəm olub. 
Onların hamısı çox aqressiv idi, 
sanki, bu, müsahibə deyildi, sanki, 
bir ittiham idi. Ermənistan tərəfində 
heç nə baş vermir. Heç kim Pa-
şinyandan nəyə görə Gəncəyə 
ballistik raketlərlə zərbə endirdiyini 
soruşmur. Nəyə görə o, 92 nəfəri 
qətlə yetirib? Nəyə görə o, Tərtərdə 
dəfn mərasiminə hücum edib? Nəyə 
görə onlar 21 insanı qətlə yetirərək 
və 70 nəfəri yaralayaraq Bərdəyə 
hücum etmək üçün kassetli bomba-
larla “Smerç”dən istifadə ediblər? 
Heç kim ondan soruşmur. Heç kim 
ondan silahları haradan əldə etdi-
yini soruşmur? Yalnız bizə hücum 
edirlər. Beynəlxalq media yalnız 
Azərbaycanı ləkələyir”. 

Belə açıq mövqe, haqq 
işimizə böyük inam Azərbaycanın 
haqlı mövqeyini ortaya qoyan 
Prezident  İlham Əliyevin bütün 
müsahibələrində qabarıq və aydın 
görünür. Əgər Türkiyənin “A Haber” 
televiziya kanalının, NTV televizi-
yasının, CNN-Türk televiziyasının, 
“TRT Haber” televiziya kanalının, 
Rusiyanın TASS informasiya 
agentliyinin, “Pervıy Kanal” televizi-
yasının, “Əl-Ərəbiyə” və “Əl-Cəzirə” 
televiziya kanalının müxbirlərinin 
suallarında oxucu və ya dinləyici bir 
səmimiyyət, hadisələrin sülh yoluna 
xidmət etməsi meyllərini görürürsə, 
“BBC News”in, İspaniyanın EFE 
informasiya agentliyinin, Almaniya-
nın ARD televiziya kanalının, “Sky 
News” televiziya kanalının, “Rossi-
ya-1” telekanalında yayımlanan “60 
dəqiqə” proqramının müxbirlərinin 
suallarında jurnalist səmimiyyətinin 
yox, birtərəfli və haqsız mövqelərin 
şahidi olduq.

(ardı var)

Namiq ƏHMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Qarabağ savaşı dünya mediasında: 
gerçəklər və ikili standartlar

Ötən il sentyabrın 27-də təcavüzkar Ermənistanın Qarabağ 
cəbhəsində törətdiyi irimiqyaslı hərbi təxribata cavab olaraq, 
Azərbaycan Ordusunun 44 gün uğurla davam edən əks-
hücum əməliyyatları düşmənin darmadağın edilməsi ilə 
yanaşı, dünya hərb tarixində bir sıra yeniliklərlə də yaddaşlara 
yazıldı. Bütün dünya Vətən müharibəsi adlandırdığımız bu 
qalibiyyətli savaşda Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin sərkərdəlik məharətinin və 
siyasətçi qətiyyətinin, xalqımızın sarsılmaz birliyinin və 
ordumuzun yenilməz gücünün şahidi oldu.

Baş Prokurorluq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə 
mina təhlükəsi ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

 � Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu işğaldan azad olunmuş 
ərazilərimizdə mina təhlükəsi ilə əlaqədar videoçarx yayımlayıb.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 

AZƏRTAC-a daxil olan videoçarxda dərin 
təəssüf hissi ilə bildirilib ki, dəfələrlə xəbərdarlıq 
edilməsinə baxmayaraq, insanların işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə minaya düşərək həlak 
olmaları və ya ağır dərəcəli bədən xəsarətləri 
almaları faktları hələ də baş verir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 2020-ci 
il noyabrın 10-dan hazırkı vaxtadək minaya 
düşmələri nəticəsində 5 hərbi qulluqçu, 9 mülki 
şəxs həlak olub, 52 hərbi qulluqçu, 8 mülki şəxs 
isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Baş Prokurorluq xəbərdarlıq edir ki, azad 
olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi 
işi başa çatanadək qanunsuz səfər hallarına 
yol vermiş şəxslər barəsində qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş ən ciddi tədbirlər görüləcək.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti 
tərəfindən qeyd olunan məsələnin həssaslığı 
və əhəmiyyəti nəzərə alınaraq növbəti dəfə 
maarifləndirici videoçarx hazırlanıb. 

Videoçarxı Baş Prokurorluğun sosial şəbəkə 
səhifələrindən izləmək mümkündür.

Daxili İşlər Nazirliyi ölkə əhalisinə müraciət edib
 � Mülki şəxslərin işğaldan azad olunmuş ərazilərə müvafiq icazə almadan, 

eləcə də nəzarət postlarından kənar yollarla keçmələrinin onların həyat və 
sağlamlıqları üçün ciddi təhlükə yaratması və buna görə də belə hərəkətlərdən 
çəkinmələri barədə dəfələrlə xəbərdarlıqlar edilib. 
Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin əhaliyə 

müraciətində qeyd olunub. 
Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

daxil olan müraciətdə bildirilib ki, buna baxma-
yaraq, ayrı-ayrı şəxslərin həyat və sağlamlıqları-
nı təhlükə qarşısında qoyaraq nəzarət postla-
rından kənar yollarla işğaldan azad olunmuş, 
lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə 
daxil olmaları barədə faktlara hələ də tez-tez 
rast gəlinir. Bu cür təhlükəli halların qarşısının 
vaxtında alınması məqsədilə aidiyyəti dövlət 
qurumlarının, o cümlədən daxili işlər orqanları-
nın əməkdaşları tərəfindən zəruri qabaqlayıcı 

profilaktik tədbirlər həyata keçirilir, qanunsuz 
yollarla ərazilərə keçən şəxslər aşkarlanaraq 
barələrində qanunvericiliyin tələbinə uyğun 
inzibati tədbirlər görülür.

Hazırda həmin ərazilərdə mina və partlama-
mış hərbi sursatın təmizlənməsi əməliyyatları 
da davam etdirilir.

Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara bir 
daha müraciət edərək ərazilərin minalardan 
tam təmizlənməsi işi başa çatanadək belə 
səfərlərdən çəkinməyə çağırır. Qeyd olunub 
ki, əks təqdirdə, belə səfərlər onların həyat və 
sağlamlıqlarını itirmələri ilə nəticələnə bilər.

Azərbaycan Ordusunun dörd hərbi qulluqçusu mina 
partlaması nəticəsində xəsarət alıb

 � Fevralın 8-də Tərtər rayonu istiqamətində mina partlaması nəticəsində 
Azərbaycan Ordusunun 4 hərbi qulluqçusu – Duniyev Kamil Əlibala oğlu, Əhmədzadə 
Həsən Alik oğlu, Orucov Elşad Lətif oğlu, Ağayev Məhərrəm Oktay oğlu xəsarət 
alıblar.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, ilkin tibbi yardım 
göstərildikdən sonra yaralılar hospitala təxliyə 
ediliblər.

Hazırda hərbi qulluqçular həkimlərin 
nəzarəti altındadır. Həyatları üçün təhlükə 
yoxdur.
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