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Şair, alim və din xadimi –
Seyid Həmzə Nigari

AMEA Biofizika İnstitutu
“Teknofest Azərbaycan” sərgisində
intellektual məhsullar təqdim edəcək

V Beynəlxalq Həmzə Nigari Simpoziumu uğurla başa çatdı
Xəbər verdiyimiz kimi Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində
Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı, “Miras” Mədəni
İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi, Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Türkiyənin Amasiya
Universiteti və Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə
“Şuşa ili”nə həsr edilən V Beynəlxalq Həmzə Nigari Simpoziumu
keçirilib.
olan ana “Həmzə sənin tərbiyən üçün
heç bir şeydə qüsur etmədim, əsla
dəstəmazsız bir loxma yedirmədim,
körpəliyində dəstəmazsız süd
vermədim”, – deyib.
Anasının bu sözlərindən sonra Seyid Nigari kəndi tərk edərək o zamanlar məşhur olan Qaraqaş kəndindəki
Mahmud əfəndinin yanına gedərək
ondan təhsil almağa başlamışdır. Beş il

Simpoziumda Azərbaycan, Türkiyə,
İtaliya, İran, Rusiya, Qazaxıstan,
Özbəkistan, Şimali Makedoniya
kimi ölkələrdən 200-dən çox alim və
tədqiqatçı iştirak etmişdir. Simpoziumda Seyid Nigarinin şəcərəsindən olan
BDU-nun tələbəsi Xəyalə Həmidovanın
da məruzəsi dinlənilmiş və maraqla
qarşılanmışdır. Həmin məruzənin mətni
ilə oxucuları tanış edirik.

Böyük qürur hissi ilə qeyd edirəm
ki, 30 ilə yaxın həsrətində olduğumuz
doğma Qarabağ torpağı işğaldan
azad edilib. Bu sevinci bizə yaşadan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət,
qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm.
Dünya miqyasında əvəzi olmayan bu
xoşbəxt günləri, qələbəni bizə bəxş
edən ulu Tanrıya minnətdarlığımı
bildirirəm. Tarixdə misli-bərabəri olmayan bu qələbədə əvəzsiz xidmətləri
olan ulu öndərin layiqli davamçısı,
Prezidentimiz, Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevə və birinci xanım
Mehriban Əliyevaya dərin təşəkkürümü
bildirərək, demək istəyirəm ki, onlar
bütün Azərbaycan xalqını ətrafında
birləşdirərək bu qələbə sevincini bizə
bəxş etdilər. Mən Qarabağın tanınmış
din xadimi, şair, əslən qarabağlı Şeyx
Mir Həmzə əfəndi Seyid Nigarinin keçdiyi həyat yolu haqqında sizə məlumat
çatdırmaq istəyirəm.
Şeyx Hacı Mir Həmzə əfəndi Seyid
Nigari 1799-cu ildə Azərbaycanın
Qarabağ əyalətinin Zəngəzur qəzasının
Cicimli kəndində, el arasında Mir Paşa
adı ilə tanınan Seyid Mir Rüknəddin
əfəndi həzrətlərinin ailəsində dünyaya
gəlmişdir.
Anasının adı Qızxanımdır (Xeyrənsə
xanım). Həmzə Nigarinin Gözəl
xanım və Salihə xanım adlı iki bacısı
olub. Gözəl xanım, əmisi Mir Cəfər
həzrətlərinin böyük oğlu Mir Cabbar ilə
ailə həyatı qurmuş, Salihə xanım isə
Mir Qasım ilə izdivac bağlamışdır.
Həmzə Nigarinin atası Rüknəddin
əfəndi xalq arasında çox tanınmış bir
şəxs olub, camaatın bütün işlərində
yeganə üz tutduqları ümid qapısı
olduğundan o, Mir Paşa ünvanı verilmişdir. Təəssüf doğuran bir haldır ki,
o, Cavanşir gümbəzinin yaxınlığında, indiki Qubadlı və Laçın rayonları
arasında Boğasiyirtməz adlanan yerdə
düşmənlər tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
Atasının vəfatından sonra əmiləri
Mir Cəfər və Mir Ağalar ǝfəndilərin
təkidlərinə baxmayaraq, ülvi
xüsusiyyətlərə malik olan kişi qeyrətli
Qızxanım hər üç övladına həm analıq
etmiş, həm də ata olmuşdur.
Seyid Nigarini 15 yaşına kimi
hansı müəllim yanına göndərmək
istəyiblərsə, getməkdən imtina etmişdir.
Oğlunun bu hərəkətlərindən narahat

Mahmud əfəndidən dərs aldıqdan sonra, aldığı təhsilin onu qane etməməsi
səbəbindən Şəkinin Dəhnə kəndinə
getmiş Şikəst Abdullah həzrətlərindən
dərs almağa başlamışdır. Dörd ilə yaxın
Abdullah əfəndidən dərs aldığı rəvayət
edilir.
Qaraqaşda (xalq arasında Qarağacı adlanır) təhsil alarkən Nurəddin
əfəndinin həyat yoldaşı, çox ləyaqətli,
həyalı, bütün qadınlara nümunə olan
Nigar xanım Həmzə Nigarinin yaşayış
və təhsili üçün hər cür yardım və diqqət
göstərmişdir. Bu xanımın dəstəyinə və
ona olan ilahi sevgisinə görə “Nigari”
təxəllüsünü götürmüş və şeirlərində bu
təxəllüsdən istifadə etmişdir.
Şikəst Abullah Əfəndi
həzərətlərindən dərs alarkən
Nəqşibəndi təriqətinə bağlanmaq
üçün Xarputa Mövlanə Xalid əfəndinin
yanına getmək tapşırığını almışdır. Bu
məqsədlə səfərə çıxan Seyid Nigari yolda Şeyx Xalid Əfəndinin vəfatı xəbərini
alır. Bu əsnada aldığı tapşırığa əməl
edərək Sivasa gedir və Nəqşibəndiyə
təriqətinin məşhur mürşidlərindən
Mövlana Xalidin birinci xəlifəsi olan
Şeyx İsmayıl Şirvaniyə bağlanır. Ondan
şəriət icazətnaməsini, həm də təriqət
xilafətnaməsini alır.
Kərəmli mürşidinin əmri ilə 18351836-cı illərdə Həcc ziyarətini tamamladıqdan sonra yenə mürşidinin yanında
xidmətini davam etdirmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, Həcc ziyarətinə piyada gedib-qayıtmışdır.
1840-1842-ci illərdə ustadının əmri
ilə Azərbaycana qayıtmışdır. Doğulduğu
torpaq olan Cicimliyə gələr-getməz ilahi
istedada malik olan bu şəxsin şöhrəti
dərhal yaşadığı mühitə yayılmış, elm
və yüksək səviyyədə elmə sahib olmaq
həvəsində olanlar hər tərəfdǝn Şeyxin
yanına axışıb gəlmişlər. Bir müddət
Cicimlidə və Bərgüşad çayının sağ
sahilində yerləşən Mirlər kəndində
tədris və tərbiyə ilə məşğul olmuşdur.
Mirlər kəndi yaxınlığında yerləşən
məzarlıqda Seyid Mir Məhəmməd
Həzrətlərinin qəbiri vardır. Qəbir dörd
tərəfdən hasarlanmış və içərisində bir
necə böyük saqqız ağacı vardır. Şeyx
Hacı Mir Həmzə əfəndi Seyid Nigarinin
möhtərəm anası və əmizadələrinin
qəbiri bu məzarlıqdadır.

Nəsli İsmayılsan, əsli ərəbsən
Ali Məhəmmədsən və ali nəsəbsən
Müntəxabsan silsileyi-zəhəbsən
Ey Seyid Nigari, ey Qarabaği.
Öz kimliyini bu misralarla ifadə
edən Şeyx Hacı Mir Həmzə əfəndi
Seyid Nigari çar Rusiyası dövründə
milli mənsubiyyətinə, dini baxışlarına, el
arasında böyük hörmət sahibi olduğuna
görə təqib olunduğundan məcbur qalıb
tez-tez yerini dəyişməli olurmuş. Belə
ki, Şeyx Həmzə Nigari Mirlər kəndindən
Çərəli kəndinə, ordan Hərtiz dağına
qalxaraq gizlənmək məcburiyyətində
qalmışdır. Hərtiz dağında qaldığı
müddətdə Çərəli kəndindən olan
müridləri Səfər bəy, Hacı Əhmədalı
və başqaları tərəfindən xüsusi qulluq
edilərək Şeyxin tam təhlükəsiz yaşaması üçün lazımi şərait yaradılmışdır.
Burada uzun müddət yaşamağın
çətinliyini görən Həmzə Nigari qar-

daş Türkiyəyə üz tutmuşdur. Şeyxin
müridləri Səfər bəy, Hacı Əhmədalı
və digərləri öz mürşidlərini gizli yolla
Araz çayının sahilinə gətirərək ordan
İrana keçirmişlər, İrandan isə qardaş
Türkiyənin Amasiya şəhərinə pənah
aparan Həmzə Nigarini yerli əhali çox
hörmətlə qarşılamışdır.
Şeyx Hacı Mir Həmzə Nigari
müxtəlif vaxtlarda qardaş Türkiyənin
bir çox şəhərlərində yaşamış və təlimtərbiyə işləri ilə məşğul olmuşdur.
Həmzə Nigarinin oğlu Siracəddin
əfəndi 1852-ci ildə dünyaya gəlmiş,
1875-ci ildə 23 yaşında vəfat etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Siracəddin
əfəndinin çoxlu şeirləri mövcuddur. Şeyxin ikinci oğlu Rüknəddin və qızı Zəhra
1864-1865-ci illərdə çox gənc yaşlarında altı ay fasilə ilə vəfat etmişlər.
Şeyx Hacı Mir Həmzə Seyid Nigari
1886-ci ilin oktyabr ayında Xarput
şəhərində vəfat etmişdir.
Öz vəsiyyəti ilə onun cənazəsi
Amasiyaya gətirilərək oğlu Sicarəddin
əfəndinin yanında dəfn edilmişdir.
1894-cü ildə indiki Qazax rayonunun
Aslanbəyli kəndindən olan müridi Hacı
Mahmud Əfəndi və tərəfdarlarının
vəsaiti ilə məzarı üstünə məscid və
məscidə bitişik bir türbə inşa edilmişdir.
İstər çar Rusiyası dövründə, istərsə
də SSRİ dövründə Şeyx Hacı Mir
Həmzə əfəndi Seyid Nigarinin əsərlərini
öyrənmək, hətta adını çəkmək belə
yasaq edilmişdir. Lakin SSRİ süqut
etdikdən, Azərbaycanda müstəqillik
bərpa ediləndən sonra ulu öndərimiz
və sevimli Prezidentimiz cənab İlham
Əliyev tərəfindən respublikamızda
yaradılan sağlam abu-hava, Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev fondunun
rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın xalqımızın mədəniyyətinin, incəsənətinin,
dininin və adət-ənənələrinin qorunub
saxlanılması sahəsində gördüyü
əvəzsiz işlər nəticəsində Həmzə
Nigarinin də haqqı bərpa oldu. Belə
ki, Həmzə Nigari haqqında televiziya
kanallarında verlişlər hazırlandı, qəzet
və jurnallarda mütəmadi olaraq yazılar
dərc edildi. Şeir və qəzəlləri gənc
xanəndələr tərəfindən yüksək həvəslə
el şənliklərində, radio və televiziya
kanallarında səsləndi.

Hələ 2002-ci ildə Vətən oğullarını Qarabağın müdafiəsinə səsləyən
yazıçı-publisist Hüseynbala Mirələmov
"Xəcalət" povestində ön sözü Həmzə
Nigarinin "Qarabağ" şeiri ilə başlamışdı:
Nə əcəb dövlət imiş seyri-şikari-Qarabağ,
Nə gözəl nemət imiş söhbəti-yari-Qarabağ.
Gövsəri-tubi imiş çayi-çinari-Qarabağ,
Aləmi-cənnət imiş dari-diyari Qarabağ.
Həmzə Nigarinin Qurtuluş Altunbaş
tərəfindən işlənən iki cilddən ibarət
“Divan”ı 2004-cü ildə Türkiyədə çap
edilmişdir. Onun 2010-cu ildə “Divan”,
2012-ci ildə “Nigarnamə” əsərləri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Hacı xanım
Nəzakət Məmmədli tərəfindən latın
qrafikası ilə Azərbaycan dilində hazırlanaraq oxuculara təqdim edilmişdir.
Mir Həmzə Nigarinin Türkiyədə
yaşayan yaxın qohumu Fəxrəddin
Ağabalinin çap edilməmiş “Hümayi-ərş”
əsərinin əlyazması, keçmiş Qafqaz
Universitetinin əməkdaşı filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Mehmet Rıhtım
tərəfindən Azərbaycan dilində işlənib
2015-ci ildə çap olunmuşdur.
2001-ci ildə yazıçı-jurnalist Taryel
Cahangirlinin Mir Sədi Ağa haqqında
yazdığı kitabda Seyid Nigariyə həsr
edilmiş xüsusi bölüm var.
2004-cü ildə Əlirza Xələflinin Seyid
Nigarinin öz misraları ilə başlayan “Xaki-Payin, Taci-Sərim" kitabı işıq üzü görmüşdür. 2013-cü ildə Tükiyədən olan
yazıçı Əhməd Özqılıncın Seyid Nigarinin həyatı, əsərləri və düşüncələrindən
bəhs edən "Mürşidi eşq olan arif" adlı
kitabı İstanbulda çap edilmişdir.
2015-ci ildə Xalq şairi Nəriman
Həsənzadənin Şeyx Hacı Mir Həmzə
Əfəndi Seyid Nigariyə həsr edilmiş “Seyid Nigari türbəsi" adlı poeması nəfis
tərtibatla işıq üzü görmüşdür.
2018-ci ildə Azərbaycan ədəbi-bədii
jurnalının 3-cü nəşrində görkəmli qələm
ustası, tarix elmləri doktoru Şahin Fazilin Şeyx Hacı Mir Həmzə Əfəndi Seyid
Nigari haqqında yazdığı məqalə dərc
olunmuşdur. 2015-ci ildə əslən Laçın
rayonunun Cicimli kəndindən olan Natiq
Laçınlının nəşr edilmiş “Yurd Nişanəsi"
adlı kitabında Şeyx Hacı Mir Həmzə
Əfəndi Seyid Nigarinin həyatı, yaradıcılığı barədə geniş məlumat verilmişdir.
Təhsil Nazirliyinin 3 noyabr 2011-ci il
tarixli 1765 saylı əmri ilə Şeyx Hacı Mir
Həmzə Əfəndi Seyid Nigarinin “Divan”ı
dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir.
Türkiyə–Azərbaycan Dostluq,
İşbirliyi və Dayanışma Vəqfinin rəhbəri
professor Aygün Attar tərəfindən 2021ci il iyunun 12-də Təhsil Nazirliyinə
müraciəti əsasında 2022-2023-cü dərs
ilində 11-ci siniflər üçün “Ədəbiyyat”
dərsliyində Seyid Nigarinin əsərlərinə
yer verilmiş, 9-cu siniflər üçün “Zəfər
tarixi” dərsliyinə onun şeirinin salınması
nəzərdə tutulmuşdur.
Seyid Nigarinin Türkiyənin Amasiya şəhərində dəfn edildiyi yerdə
1894-cü ildə müridləri tərəfindən tikilən
Şirvanlı Camisinin təmirə ciddi ehtiyacı vardır. Vaxtilə Seyid Nigarinin
sədaqətli müridlərindən olan Qubadlı rayon Çərəli kənd sakini Səfər
bəyin qohumları Nərminə xanım və
oğlu Murad bəyin yardımı və Amasiya Şəhər Bələdiyyəsinin köməyi ilə
yüksək səviyyədə aparılan təmir işləri
2014-cü ilin iyun ayında başa çatmışdır. Bu münasibətlə Türkiyədən və
Azərbaycandan gedən ziyalıların iştirakı
ilə açılış mərasimi keçirilmişdir.
Həmzə Nigarinin yaradıcılığı ilə
əlaqədar respublikamızda 2014-cü və
2017-ci illərdə keçirilən simpoziumlar
onun təxəyyülünə verilən qiymətin
parlaq nümunəsidir.

Xəyalə HƏMİDOVA,
BDU-nun psixologiya
fakültəsinin tələbəsi

AMEA Biofizika İnstitutu mayın
26-29-da “Teknofest Azərbaycan”
Aviasiya, Kosmos və Texnologiya
Festivalı çərçivəsində təşkil olunacaq sərgidə iştirak edəcək. İnstitut
süni intellektə əsaslanan və ağciyər
xərçənginin təyinində insanın qan
plazmasından istifadəni nəzərdə
tutan texnologiya təqdim edəcək.
Bu haqda institutun elmi işçisi Arzu
Aydəmirova açıqlama verib. O, qurumun
təqdim edəcəyi layihədən söz açaraq, AMEA
Biofizika İnstitutu və Milli Onkologiya Mərkəzi
tərəfindən süni intellektin tətbiqi ilə ağciyər
xərçəngi xəstələrini 80-90 faiz dəqiqliklə identifikasiya etməyə imkan verən yeni modelin
yaradıldığını bildirib. A.Aydəmirova hətta
inkişaf etmiş ölkələrdə ağciyər xərçəngi üçün
skrininq metodunun mövcud olmadığını vurğulayaraq, tədqiqat işinin önəmini qeyd edib.
“Ağciyər xərçəngi xəstələrinin səmərəli
müalicəsi üçün xəstəliyin erkən aşkarlanması son dərəcə vacibdir ki, bu da effektiv
skrininq metodlarının yaradılmasını zəruri
edir. H
 azırda geniş istifadə olunan diaqnostik
metodlar – kompüter tomoqrafiyası, maqnit
rezonans tomoqrafiya və pozitron emissiya
tomoqrafiyası sözügedən xəstəliyin aşkarlanması üçün mükəmməl vasitələr hesab olunsa
da, bu üsullar xəstəliyin aşkarlanmasının
geniş tətbiqinə, yəni skrininqinə imkan
vermir”, – deyə qurum rəsmisi söyləyib.
A.Aydəmirovanın sözlərinə görə,
tədqiqat işi çərçivəsində 47 sağlam şəxsin
və 50 ağciyər karsinoması xəstəsinin qan
nümunələri tədqiq olunub. Sağlam şəxslərin
və ağciyər karsinoması xəstələrinin qan plazmalarının furye çevirici infraqırmızı spektrləri
çoxvariantlı statistika metodları ilə klassifikasiya edilib, ağciyər xərçəngi modeli yaradılıb
və bunun əsasında süni intellekt vasitəsilə

anonim qan nümunələrinin testləri aparılaraq
diaqnostik proqnozlar verilib. Yaradılan model
sağlam qan nümunələrini 80 faiz, xərçəng
hüceyrəsi nümunələrini isə 90 faiz dəqiqliklə
müəyyən etməyə imkan verir. Tədqiqatlar
nəticəsində məlum olub ki, minimal invaziv və
sürətli olan, yüksək vəsait tələb etməyən müvafiq metod əhalinin risk təbəqəsindən olan
şəxslərin genişmiqyaslı skrininqi üçün çox
əhəmiyyətli ola bilər. Hazırda modelin daha
da təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq
işlər davam etdirilir.
O, tədqiqat işinə dair “Artificial Intelligence
to classify human lung carcinoma using blood
plasma FTIR spectra” adlı məqalənin işıq
üzü gördüyünü diqqətə çatdırıb. Qeyd edib
ki, sonradan Çin alimləri də həyata keçirilmiş
bu tədqiqat işi ilə əlaqədar olaraq mühüm
nəticələr əldə edib və ağciyər xərçəngi
xəstələrini 87,1 faiz dəqiqliklə müəyyən
etməyə nail olublar.
A.Aydəmirova texnologiya sahəsində ən
son yeniliklərin nümayiş etdiriləcəyi “Teknofest Azərbaycan” sərgisinin AMEA-da
əldə olunan nailiyyətlərin geniş ictimaiyyətə
çatdırılması baxımından böyük imkanlar
açdığını vurğulayıb. Elmi müəssisənin təqdim
etdiyi layihənin sərgi iştirakçılarının marağına
səbəb olacağına əminliyini ifadə edib.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın UNESCO-ya üzvlüyünün 30 illiyi münasibətilə mayın 22-də
“Şuşa ili” çərçivəsində Strasburqda “Qarabağ” muğam qrupunun konserti təşkil
olunub. Bu barədə Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyindən
bildirilib. UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının dəstəyi ilə Azərbaycan
Respublikasının Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən
Strasburqun mərkəzində yerləşən qədim Sən-Pyer-lö-Jön kilsəsində təşkil edilən
konsertdə Avropa Şurasının rəsmiləri, diplomatik korpusun təmsilçiləri, ictimaiyyət
nümayəndələri, habelə Azərbaycan icmasının üzvləri iştirak ediblər.

Strasburqda
“Şuşa ili” qeyd olunub

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası yanında daimi
nümayəndəsi Fəxrəddin İsmayılov Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan edildiyini və bu münasibətlə ölkəmizdə və dünyanın bir çox yerlərində, o cümlədən Avropanın
paytaxtı Strasburqda təşkil edilən bu konsertin
nümunəsində silsilə tədbirlər keçirildiyini diqqətə
çatdırıb. Daimi nümayəndə Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın müzəffər Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi altında işğaldan
azad edilməsinin xalqımızın qürur və şərəf dolu
zəfər tarixi olduğunu, hazırda bu qədim şəhərin
sürətlə yeni intibah dövrünə daxil olduğunu
vurğulayıb. F. İsmayılov təqdim ediləcək musiqi
proqramındakı mahnıların Qarabağın və Şuşanın xalqımızın zəngin mədəniyyətində tutduğu yeri təcəssüm etdirdiyini qeyd edib. Eyni
zamanda, daimi nümayəndə bu il Azərbaycanın

UNESCO-ya üzvlüyünün 30-cu ilinin tamam
olması barədə söz açıb.
Konsertdə Azərbaycanın Xalq artisti
Mənsum İbrahimov və gənc xanəndə Gülzar
Fərəcova, Xalq artisti Elçin Haşımov (tar),
Əməkdar artist Elnur Əhmədov (kamança) və
Kamran Kərimovun (nağara) müşayiətində
Azərbaycan xalq mahnıları, təsniflər və muğam
nümunələri ifa edilib.
Həmçinin konsertdə “Junior Eurovision-2021” mahnı müsabiqəsində Azərbaycanın
təmsilçisi olmuş gənc musiqiçi Sona Əzizova
tamaşaçılara “Şuşam mənim” və “O günlərdən
biri” mahnılarını təqdim edib.
Musiqi proqramı Sən-Pyer-lö-Jön kilsəsində
toplaşan geniş auditoriya tərəfindən böyük
rəğbətlə və sürəkli alqışlarla qarşılanıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Xatırladaq ki, respublikamızda keçirilən önəmli beynəlxalq
tədbirlər ərəfəsində bizi xarici
aləmdə, beynəlxalq ictimai fikirdə,
informasiya məkanında neqativ
fonda göstərən süni “gündəm”
yaratmaq cəhdləri öncələr də olub.
Təəssüf ki, indi də var, bu “süni
gündəm”çilərin gələcəkdə (ən azı

Başına gələn başmaqçı olarmış. Önəmli beynəlxalq
tədbirlər ərəfəsində Azərbaycan Respublikasına
qarşı planlaşdırılan “qara piar” və informasiya
kampaniyaları yadımızdan çıxmayıb. Axı, yadımızdan
çıxarmağa heç macalımız olmur. Çünki həm ölkəmizdə
beynəlxalq tədbirlər tez-tez keçirilir, həm də bizə qarşı
olanlar öz xasiyyətlərindən, tutduqları mövqedən əl
çəkmirlər...
yaxın gələcəkdə) öz işinə davam etməyəcəyinə tam zəmanət
yoxdur.
2012-ci ildəki “Avroviziya”
mahnı yarışması ərəfəsində
Bayılda iki binanın sakinlərinin

köçürülməsi ilə bağlı vətəndaşların
mülkiyyət hüququnun pozulması
mövzusu, 2015-ci ilin I Avropa
Oyunları dövründə “Guardian”ın
əməkdaşı Ouen Gibsona, özünü
“Red Pepper” nəşrinin əməkdaşı

kimi təqdim edərək saxtakarlıq
törədən Emma Hyuza akkreditasiya verilməməsi, habelə “Formula
–1” yarışları ərəfəsində (sanki
sifariş verilibmiş kimi!) bəziləri
tərəfindən itlərə qarşı qəddarlıq
hallarının baş verməsi və bu
barədə videokadrların tirajlanması, 2018-ci ildə futbol üzrə
Avropa Liqasının Bakıda keçirilən
final oyunu ərəfəsində “Arsenal”
klubunun oyunçusu Henrix Mxitaryanın Azərbaycana gəlməkdən
imtinasının gündəm edilməsi (və
Azərbaycanın ittiham hədəfinə
çevrilməsi), həmçinin digər vacib
beynəlxalq iqtisadi, siyasi, humanitar tədbirlər ərəfəsində ölkəmizə

qarşı təşkil olunan neqativ informasiya kampaniyaları... bir deyil,
beş deyil...
Ayrıca, hər dəfə “Formula –1”in Bakı yarışması ərəfəsində “Heyvanlara qarşı qəddarlıq” mövzusu
gündəmə gətirilib və küçələrdə
itlərin öldürülməsi barədə
məlumatlar ictimailəşdirilərək,
bunun ətrafında böyük beynəlxalq
kampaniya qondarılıb...
Bəli, “Xarıbülbül” folklor
festivalını uğurla başa vuran
ölkəmizdə yaxın günlərdə daha üç
beynəlxalq tədbir keçiriləcək:
1. “Texnofest –2022” festivalı,
2. “Formula –1” yarışması və
3. Qlobal Bakı Forumu.

Bu beynəlxalq tədbirlər
ərəfəsində yenə ənənəvi
vasitələrdən istifadə müşahidə
olunur. Budur, artıq rayonlardan
birində itlərin öldürülməsi xəbəri
tirajlanmağa başlayıb.
Başqa misal: süni gündəm
yaratmağa həvəs və maraq kimi, bir neçə gün öncə
paytaxtın mərkəzindəki bir
yarımaksiyada LGBT-nin bayraqlarının qaldırılmasını təsadüf
saymaq olarmı? Həmin aksiyadan sonra bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar Azərbaycanda “LGBT
hüquqları”nın pozulması barədə
bəyanatlarla, xarici media isə müvafiq materiallarla çıxış edib...
Növbəti beynəlxalq tədbirlərin

keçiriləcəyi ərəfədə “loqossuz və
etossuz mövzular”dan daha aktiv
şəkildə (“pafosla”) sui-istifadə
olunacağı şübhə doğurmur.
Deyirəm, görəsən bu dəfə harada
it güllələyəcəklər? Yoxsa, hansısa
ictimai fəala, jurnalistə qarşı nə isə
törədiləcək, kiminsə burnu qanadılacaq ya da qolu burxulacaq?..
Bəlkə, daha kreativ bəhanə
tapacaqlar – nə bilmək olar?
Bircə onu bilirəm ki, hər kəs öz
mövqeyində, hərə öz iş-gücünün
başında ayıq-sayıq olsa, ölkəmizə
qarşı planlaşdırılan hoqqaları
pozmuş olarıq. “Ən vətənpərvər
insan öz işini yaxşı görən insandır”. Sorospərvər, Qumpərvər,
Kremlpərvər, fransızpərvər,
X – pərvərlər... öz “işlərində”
sabitqədəmdirlərsə, atılacaq addım, gediləcək yol, əldə ediləcək
uğur mahiyyəti ilə açıq aydındır.

Əkbər QOŞALI

