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Müasirlərinin və çoxsaylı 

pərəstişkarlarının, sadəcə olaraq, 
“Mir Cəlal müəllim”– deyə çağırıb-
xatırladığı bu istedadlı yazıçı-alimin, 
nurlu ziyalının rəsmi olaraq qazan-
dığı, pərəstişkarlarının layiq gördü-
yü vəzifə və titulların sırası uzundur: 
filologiya elmləri doktoru, professor, 
uzun illər BDU filologiya fakültəsinin 
əvəzedilməz kafedra müdiri, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 

Əməkdar elm xadimi, milli-mənəvi 
dəyərlərin himayədarı, elm-təhsil 
fədaisi, tələbə və gənclərin dostu, is-
tedadlı və milli qeyrətli insanların ar-
xa-dayağı... Ən qiymətlisi isə gənclik 
üçün ədəbi-məfkurəvi “manifest”, 
geniş oxucu dairəsi üçün “insanlıq 
fəlsəfəsi” yaratmış yazıçı...

Gənclik illərində redaksiyamızda 
işləmiş, sonrakı dövrlərdə bir çox is-
tedadlı tələbəsi qəzetimizdə müxtəlif 
vəzifələrdə çalışmış, hətta baş redak-
torlar olmuş, bu kollektivdəki fəaliyyəti 
ilə bağlı ibrətli fakt və hadisələrin 
bu gün də əməkdaşlarımız arasın-
da xatırlandığı Mir Cəlal müəllim 
“Xalq qəzeti”nin bir əsrlik tarixində 
iftixar və sevgi ilə xatırlanan say-
seçmə simalardan biridir. Redaksi-
ya həmişə öz yetirməsi ilə öyünüb. 
Mir Cəlal müəllim isə davamlı ola-
raq qəzetimizlə əməkdaşlıq edib, öz 
yetirmələri ilə onun fəaliyyətinə sam-
ballı töhfə verib.

İllər ötür, nəsillər dəyişir, istedadı, 
zəkası və əməlləri ilə milli varlığımız-
da silinməz izlər qoymuş Mir Cəlal 
müəllimin zəngin irsi daha çox insa-
nın mənəvi sərvətinə çevrilir. Onun 
milli müdriklik zirvəsində qərarlaşmış 
mükəmməl obrazı ildən-ilə daha 
çox insanın qəlbində yuva qurur, 
işıqlı xatirəsi isə zaman keçdikcə 
ölməzləşir. Bu həqiqətin sübutu ola-
raq hər il doğum və anım günlərində, 
əlamətdar yubileylərində böyük 
ədibimizin xatirəsi ölkəmizdə və yaxın-
uzaq xaricdə sevgi-sayğılarla qeyd 
olunur. Anadan olmasının 100 illiyi isə 
2008-ci ildə UNESCO səviyyəsində 
də təntənə ilə keçirildi.

Qəzetimizin fəal oxucu-müəlliflə-
rindən Mirmahmud Kazımovski 
bugünlərdə redaksiyamızda olarkən 
Mir Cəlal müəllimin xatirə gününün 
yaxınlaşdığını xatırlatdı. Sonra o, 

ailələrində həmişə dostluq məhəbbəti 
ilə anılan bu insanla bağlı maraqlı bir 
tarixçədən söz açdı. Bildirək ki, Mir-
mahmud müəllim milli teatrımızın ilk 
cəfakeş aktyorlarından olmuş drama-
turq-pedaqoq Mirmahmud Kazımovs-
kinin nəvəsi, Azərbaycan radiosu və 
televiziyasının ilk quruluşçu rejissoru 
Rauf Kazımovskinin oğlu, tanınmış 
televiziya və teatr tamaşaları rejissoru 
mərhum Ələkbər Kazımovskinin qar-

daşıdır. Nəvə Mirmahmud Kazımovs-
ki milli mədəniyyət tariximizlə bağlı 
ailələrində yaşayan dəyərli xatirələri 
vaxtaşırı oxucu, dinləyici və tamaşaçı-
ların geniş auditoriyasına çatdırır.

Mirmahmud müəllimin Mir 
Cəlalla bağlı bu dəfə dedikləri unu-
dulmaz yazıçı-alimin ədəbiyyat, 
jurnalistika və incəsənətimizin inki-
şafına göstərmiş olduğu çox sayda 
xidmətlərin seçilən bir nümunəsi 
olduğundan oxucularımıza təqdim 
etməyi gərəkli bildik. Beləliklə, Mir-
mahmud müəllimin söylədikləri:

– Azərbaycana 3 nəsil incəsənət 

xadimi vermiş Kazımovskilər ailəsinin 
həyatında və taleyində Mir Cəlal 
müəllimin müstəsna yeri var. Əvvəla, 
bu böyük ədib XX əsrin 30-cu illərində 
professional mədəniyyət sahələrinin 
formalaşmasında fəal iştirakı zama-
nı babam Mirmahmud Kazımovski 
ilə dost-məsləkdaş olub. Mir Cəlal 
müəllim “Azərbaycanda ədəbi 
məktəblər” kitabında babamın da 
ictimai-mədəni fəaliyyəti barədə ətraflı 
məlumat verib, dəyərli fikirlər söyləyib. 
Danışacağım hadisə isə atamın və 
qardaşımın həyat və sənət yolunun 

müəyyənləşməsində həlledici rol oy-
nayıb.

1945-ci ildə atam Rauf  Kazımovski 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
hüquq fakültəsinə qəbul olunanda 
onun ədəbiyyatdan yazı işi Mir Cəlal 
müəllimin əlinə düşür. Yazı ona o qədər 
maraqlı görünür ki, dərslər başlanan-
da Raufu çağırıb onunla tanış olur. 
Biləndə ki, bu tələbə 5 il əvvəl dünya-
sını dəyişmiş dostu Mirmahmudun oğ-
ludur, mehribanlıqla və qayğıkeşliklə 
deyir: “Oğlum, yazı işin çox xoşuma 
gəldi. Hüquqşünas başqası da ola 
bilər, sən isə sənət sahəsində daha 

gərəkli ola bilərsən”. Bundan sonra 
Raufun mətbuatda teatr-sənət barədə 
bir neçə yazısını oxuyan yazıçı onu 
çağırıb qəti surətdə deyir: “Rauf, sən 
teatr üçün doğulmusan, atanın yolunu 
davam etdirib rejissor olmalısan. Həm 
də ölkəmizdə mədəniyyət sahəsində 
bacarıqlı kadrlar çatışmır. Xalqımızı 
milli mədəniyyətimizi inkişaf etdirmək 
irəli aparacaq”. 

Bunu eşidən nənəm Teyyubə xa-
nım Mir Cəlal müəllimin yanına ge-
dib deyir: “Ay Mir Cəlal müəllim, teatr 
ağır işdir, Mirmahmuddan nə çəkmişik 
bəsimizdir, qoyun bu uşaq bir az rahat 
peşədə olsun”. Mir Cəlal müəllim isə 
seçimi Raufun ixtiyarına buraxır. Onun 
qənaəti, tövsiyəsi o qədər inandırı-
cı və təşviqedici olur ki, atam hüquq 
fakültəsinin ikinci kursunda yox, Teatr 
İnstitutunun rejissorluq fakültəsində 
oxumalı olur. 

Tələbəlik illərində Mehdi 
Məmmədov, Adil İsgəndərov kimi us-
tad rejissor-müəllimlər ölkədə ixtisaslı 
radio rejissorunun yoxluğunu nəzərə 
alıb Raufu bu sahədə formalaşdırırlar. 
Beləliklə, atam Mir Cəlal müəlimin de-
diyi yolla gedib Azərbaycan radiosu-
nun, sonra isə milli televiziyanın bədii 
proqramlar üzrə ilk baş rejissoru olur. 
Rauf Kazımovski rejissor peşəsinə 
yiyələnəndən sonra Mir Cəlalın milli 
bestsellerə çevrilmiş “Bir gəncin ma-
nifesti” və “Dirilən adam” povestlərinin 
radiotamaşasını hazırlamışdı. “Bir 
gəncin manifesti”ni Gənc Tamaşaçılar 
Teatrının səhnəsinə də ilk dəfə atam 
çıxartmışdı.

Yadımdadır ki, atam həmişə dərin 
məmnunluqla deyirdi: “Mənə bu sevdi-
yim peşəni Mir Cəlal müəllim verib”. O, 
sənət uğurlarına, milli radio-televiziya 
sahəsində ilk rejissor olmaq şərəfinə, 
gənc yaşlarında böyük şöhrət və 
hörmət qazandığına görə həmişə Mir 
Cəlal müəllimə minnətdarlıq edir, onu 
özünə mənəvi ata sayırdı. 

Tale elə gətirdi ki, atam ömrü-
nün və yaradıcılığının çiçəklənən 
dövründə – 48 yaşında dünyasını 
dəyişdi. O zaman Mir Cəlal müəllimin 
ağsaqqal başsağlığı və dost təsəllisi 
bizə mənəvi dayaq oldu. 2 il sonra 
isə Mir Cəlal müəllimin özü 70 yaşın-
da əbədiyyətə qovuşdu. Atamın vaxt-
sız ölümü kimi, bu itkini də ailəmiz 
dərin kədərlə yaşadı. Çünki, müdrik, 
sədaqətli və xeyirxah insan olan Mir 
Cəlal müəllim dostu Mirmahmud Kazı-
movskinin nəvələrinin mənəvi babası 
sayılırdı

Mir Cəlal müəllim Azərbaycan 
ədəbiyyatının və incəsənətinin 
yüksəlişini təmin edən, onun şərəfli 
estafetini layiqincə davam etdirən çox 
sayda Rauf Kazımovskilərin taleyində 
bax beləcə həledici rol oynamışdı.

Allah rəhmət eləsin! Qəbri nurla 
dolsun!

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Görkəmli yazıçı, alim və pedaqoq 
Mir Cəlalın xatirəsinə həsr olunmuş 

müsabiqələr elan edilib

İçərişəhərdə yerləşən “Ədibin Evi”ndə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi - yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlalın anım gününə həsr edilmiş tədbir 
keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə ədibin 
ailə üzvləri, Mir Cəlalın sonradan həmkarlarına 
çevrilən tələbələri, "İçərişəhər" Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Medianın İnkişafı 
Agentliyi, Mətbuat Şurasının nümayəndələri və 
ədəbiyyatsevərlər iştirak edərək “kiçik hekayənin 
böyük ustası”nın irsinin davam etdirilməsi 
məqsədilə bir sıra birgə layihələr üzərində çalı-
şacaqları barədə müzakirə aparıblar.

Tədbir iştirakçıları vurğulayıblar ki, Mir 
Cəlalın bədii sözlə maraqlı süjet, hadisə və 
obrazları yığcam və lakonik üslubda yaratmaq 
bacarığı bugünkü qədər aktual olmayıb. Belə 
ki, informasiya texnologiyaları təkamülünün 
gətirdiyi yeni platformalar hamını qısa məzmunla 
daha çox fikir çatdırmaq məcburiyyəti qarşısın-
da qoyur. Bununla yanaşı, satira ilə güldürüb 
düşündürən, ədəbiyyatımızın qızıl fonduna düş-
müş Mir Cəlalın əsərləri ictimai müzakirələrdə 
cəmiyyətimizin tərəqqisinə səsləyən fəaliyyət 
istiqamətlərinə də təkan verərdi.

“Ədibin Evi” Ədəbiyyata Dəstək Fondunun ic-
raçı direktoru Şəfəq Mehrəliyeva anım tədbirinin  
yekununda Mir Cəlalın xatirəsinə həsr edilmiş iki 
müsabiqəni elan etdi.

Onlardan birincisi “Ədibin Evi” Ədəbiyyata 
Dəstək Fondunun Medianın İnkişafı Agentliyi  
və "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsi ilə birgə təşkil etdiyi və görkəmli yazıçı, 
alim və pedaqoq Mir Cəlalın xatirəsinə həsr edil-
miş “6 Sözlük Əhvalat” adlı müsabiqədir.

Bu müsabiqənin qalibləri Bakı Dövlət Uni-
versitetinin professoru, ədəbiyyatşünas Təhsin 
Mütəllimovun sədrliyi ilə peşəkar yazıçı və 
jurnalistlərdən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən 
seçiləcək və bu ilin dekabrında mükafatlandırı-
lacaqlar. Müsabiqə dövründə iştirakçılara ya-

radıcı prosesdə dəstək məqsədilə iki vebinar 
keçiriləcək. Medianın İnkişafı Agentliyinin rəsmi 
veb-saytında yer alan səhifəyə (https://bit.ly/ME-
DİA) daxil olaraq müsabiqə şərtləri barədə daha 
ətraflı məlumat almaq, həmçinin müsabiqəyə 
müraciət etmək mümkündür.

Müsabiqələrin ikincisi “Ədibin Evi”nin təşkil 
etdiyi Mir Cəlal adına III hekayə müsabiqəsidir. 
Hekayələrin mövzusu ilə bağlı məhdudiyyət 
yoxdur. Həcmi 1500 (min beş yüz) sözdən çox 
olmamaq şərti ilə Azərbaycan dilində yazılan 
hekayələr elektron şəkildə edibinevi@gmail.
com ünvanına 2023-cü il 1 yanvar tarixinədək 
göndərilməlidir. Müsabiqəyə qədər çap olunmuş 
hekayələr qəbul edilmir.

Final mərhələsinə yüksələn 10 (on) hekayə 
“TEAS Press Nəşriyyat Evi” tərəfindən toplu 
şəklində nəşr ediləcək. Qaliblər Xalq  Yazıçısı 
Elçinin sədrliyi ilə peşəkar yazıçı və  ədəbi 
tənqidçilərdən ibarət münsiflər heyəti tərəfindən 
seçiləcək və 2023-cü ilin aprel ayında mükafat-
landırılacaqlar. Birinci yerin qalibinə 3000, ikinci 
yerin qalibinə (iki mükafat) 2 000, üçüncü yerin 
qalibinə isə (üç mükafat) 1000 manat pul müka-
fatı təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, “Ədibin Evi” Mir Cəlalın 1929-
1940-cı illərdə Bakıda yaşadığı ilk ünvanıdır. 
O, burada onu məşhur edən “Bir gəncin mani-
festi”, “Dirilən adam” romanlarını, bir çox satirik 
hekayələrini qələmə alıb.

Cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhəri yaxınlı-
ğındakı Əndəbil kəndində 1908-ci ildə anadan 
olan Mir Cəlal 70 yaşında Bakıda vəfat edib və 
İkinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub. Onun 100 
illik yubileyi UNESCO təşkilatının Parisdəki 
baş qərargahında 2008-ci ildə sərgi və yubiley 
mərasimi ilə qeyd edilmişdi.

Qərb İtaliyada sağçıların 
qələbəsindən ciddi narahatdır 

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Fransa Prezidenti Emmanuel 
Makron da İtaliya seçkiləri ilə bağ-
lı narahatlığını dilə gətirib. Amma 
İtaliya seçkilərində qalib gələn sağ 
mərkəzçilər blokuna daxil olan “İta-
liya qardaşları” partiyasının sədri 
və ölkənin gələcək baş naziri ola 
biləcək Corciya Meloni onu sərt 
şəkildə tənqid edib. O, Emmanuel 
Makronu ilk növbədə Liviyanı bom-
balamaqda ittiham edib. Partiya 
lideri Makronun narahatlığını Livi-
ya ilə İtaliya arasında xüsusi enerji 
əməkdaşlığının mövcudluğu ilə izah 
edib.

Meloni deyib: “Fransa Afrikada müstəmləkəçi 
istismarını davam etdirir. 14 ölkədə zərbxanalar 
işlədərək pul kəsdirir, uşaqları mədənlərdə 
işlədərək xammal əldə edir. Fransa nüvə re-
aktorlarında istifadə etdiyi uranın 30 faizini 
Nigerdən əldə edir. Lakin Niger əhalisinin 90 faizi 
elektriksiz yaşayır. Bizə dərs verməyə çalışma, 
Makron! Çünki afrikalılar sənin siyasətin ucbatın-
dan qitələrini tərk etməyə məcbur qalırlar. Halbu-
ki həll yolu afrikalıların Avropaya köçməsi deyil, 
Afrikanın avropalılardan qurtulmasıdır. Sizdən 
dərs almağı qəbul etmirik”.

Meloninin bu çıxışı ölkədə böyük razılıqla qar-
şılanıb. Ümumiyyətlə, Meloni heç də Avropanın 
əleyhinə gedən, Rusiyanı tamamilə dəstəkləyən 
siyasətçi deyil. Qərb mənbələri təsdiq edirlər 
ki, o, artıq İtaliyanı avro zonasından çıxarmaq 
istəmir və NATO-nun böyük pərəstişkarına çev-
rilib. Üstəlik, əvvəllər Brüsselin İtaliya iqtisadiy-
yatına müdaxiləsinə qarşı çıxış etsə də, indi 
büdcəni balanslaşdırmağa söz verir.

Meloninin Rusiya ilə bağlı mövqeyində 
də dəyişiklik olub. Italiyanın həm sağ, həm də 
sol yönlü siyasətçiləri tarixən Kremlə yumşaq 
yanaşıblar, rus turizmi və qaz müqavilələrini 
dəstəkləyiblər. Meloni 2014-cü ildə Rusiyanın 
Krımı ilhaq etməsindən sonra AB-nin Kremlə 
sanksiyalarına qarşı çıxıb. Bundan dörd il son-
ra Vladimir Putinin seçkilərdə qələbəsini pafosla 
"Rusiya xalqının yekdil iradəsi” adlandırıb. An-
caq bu yaxınlarda Meloni Rusiyanın Ukrayna-
ya hücumunu sərt tənqid edib, Rusiyaya qarşı 
sanksiyaları dəstəkləyib və hətta Kiyevə silah 
göndərilməsinin lehinə çıxış edib. Ümumən, Ru-
siyaya qarşı münasibətlə bağlı İtaliyada fikir ay-
rılığı mövcuddur.

Xatırladaq ki, İtaliyada keçirilmiş növbə-
dənkənar parlament seçkilərində sağ mərkəzçi 
koalisiya qalib gəlib. Corc Meloninin “İtaliya 
qardaşları”, Matteo Salvinin “Liqa”, Silvio Ber-
luskoninin “İrəli” partiyalarının daxil olduğu ko-

alisiya 44,5 faiz, Demokratik Partiyadan ibarət 
sol mərkəzçilər isə 26,5 faiz səs toplayıblar. 
Məlumatı “İzvestiya.ru” verib. 

Koalisiyanın daxili razılaşmasına əsasən, 
ən çox səs toplayan partiya ölkənin gələcək baş 
nazirinin namizədliyini irəli sürəcək. Odur ki, İta-
liyada sağçı koalisiyanın 11 ildən sonra yenidən 
hakimiyyətə gələcəyi, parlamentin aşağı və yu-
xarı palatalarında hökumət qurmaq üçün çoxlu-
ğu əldə edəcəyi və “İtaliya qardaşları” partiyası-
nın lideri Giorgia Meloninin ölkənin ilk qadın Baş 
naziri olacağı gözlənilir. 

Qeyd edək ki, İtaliyada İkinci Dünya 
müharibəsindən bəri ilk dəfə seçkilərdə ifrat sağ-
çı partiya birinci yeri tuta bilir. Bu seçki ilə İta-
liya parlamentinin strukturu da dəyişib. Belə ki, 
parlamentdəki yerlərin sayı 945-dən 600-ə endi-
rilir. Senata 200 senator, Nümayəndələr Palata-
sına isə 400 deputat seçiləcək.

Avropa Parlamentinin əsas narahatlığı on-
dandır ki, seçkilərdə qalib gəlmiş Corc Meloni 
baş nazir olandan sonra ABŞ-ın sabiq preziden-
ti Donald Tramp və Macarıstanın hazırkı Baş 
naziri Viktor Orbandan nümunə götürə bilər. 
Belə bir bəyanatla Almaniyanın “Welt” qəzetinə 
müsahibəsində Avropa Parlamentinin sədr mü-
avini Katrina Barli də çıxış edib. Barli bildirib: 
“Corc Meloni baş nazir olacaq, onun oxşamaq 
istədiyi siyasi nümunələr Viktor Orban və Donald 
Trampdır. Ona görə də İtaliya seçkilərində sağ 
mərkəzçilərin qalib gəlməsi narahatlıq doğurur”. 

Avropa Parlamentinin deputatı, Avropa Ya-
şıllar Partiyasının həmsədri Tomas Vaytsın 
sözlərinə görə, Meloni “Avropa üçün fəlakət ola 
bilər. Əgər Aİ-nin üçüncü böyük iqtisadiyyatına 
malik İtaliya postfaşist və ultrasağçıların koa-
lisiyasının idarəçiliyinə keçərsə, o zaman ittifa-
qın əsasları və ümumi dəyərləri təhlükə altına 
düşər”.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Təqvim yada salır

Ürəklərdə və əməllərdə 
yaşayan Mir Cəlal müəllim

Ter-Petrosyan ölkəsini sülhə çağırır

Ermənistanın sabiq prezidenti Levon 
Ter-Petrosyan həmkarları Serj Sarkis-
yan və Robert Köçəryan, həmçinin Qa-
rabağ separatçılarının keçmiş liderləri 
Bako Saakyan və Arkadi Qukasyanla 
qapalı görüşdən sonra baş nazir Nikol 
Paşinyanı Azərbaycanla sülh müqaviləsi 
imzalamağa çağırıb. Ter-Petrosyan 
bunu Ermənistanın İctimai Televiziyası-
na müsahibəsində deyib. Sabiq prezi-
dent deyib ki, Ermənistanı çətin və ağ-
rılı qərarlar gözləyir, həm Azərbaycan, 
həm də Türkiyə ilə müqavilələr imza-
lamalı olacaq: “Bu, heç kimin xoşuna 
gəlmir, amma elə an gələcək ki, başqa 
seçim olmayacaq”. Katolikos II Qare-
ginin vasitəçiliyi ilə keçirilən iki saatlıq 
qapalı görüş Azərbaycan ̶ Ermənistan 
sərhədində Ermənistan ordusunun 
ağır məğlubiyyətinə səbəb olan son 
toqquşmalar fonunda təşkil edilib. Gö-
rüşün təfərrüatları barədə məlumat 
verilməsə də, sonradan mətbuata sız-
dırılıb ki, “keçmiş prezidentlərdən biri” 
orada Ermənistanın təslim sənədini 
imzalamaqdan başqa çarəsi qalma-
dığını deyib. Belə bir təklifi kimin irəli 
sürdüyünü təxmin etmək çətin deyil. 
Əslində, bunu Ermənistan televiziyasına 
müsahibəsində Levon Ter-Petrosyan da 
təsdiqləyərək, ölkəsinin Azərbaycanla 
kapitulyasiyaya bərabər sülh sazişi im-
zalamaqdan başqa çarəsinin olmadığını 
vurğulayıb.

Keçmiş prezidentin sözlərinə görə, 
Bakı və Ankara ilə problemlər həll olun-
masa, tezliklə Ermənistan dövlətçiliyinin 
mövcudluğu təhlükə altına düşəcək. Eyni 
zamanda, Ter-Petrosyan Azərbaycanla 
mümkün sülh müqaviləsinin imzalan-
masını “İrəvanın kapitulyasiyası” kimi 
qiymətləndirib. O, müsahibəsində qeyd 

edib ki, tarixdə ağ bayraq Ermənistandan 
çox güclü və nüfuzlu dövlətlər tərəfindən 
də qaldırılıb. Sabiq prezident misal kimi 
Yaponiyanın adını çəkib: “Dünyada elə 
bir qonşu ölkə yoxdur ki, onların ara-
sında sülh sazişi imzalanmasın. Bəli, 
Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imza-
lanması Ermənistanın kapitulyasiyası-
dır”.

Keçmiş prezident onu da qeyd edib 
ki, konkret kimin Ermənistan üçün belə 
ağır qərarlar verməsindən asılı olma-
yaraq, o, yenə də satqın adlandırıla-
caq: “Bütün qərarlar bizim üçün pisdir”. 
Ter-Petrosyan daha sonra vurğulayıb: 
“Mən vəzifəni belə görürəm: bütün pis 
variantlardan ən az ağrılı olanı seçmək 
lazımdır və buna nail olmaq üçün bizdə 
yalnız Nikol Paşinyanın bildiyi məlumat 
olmalıdır”. Ter-Petrosyanın fikrincə, 
hazırda Paşinyanı əvəz edən hər kəs 
Ermənistan üçün daha da xoşagəlməz 
sənəd imzalaya bilər. 

Qeyd edək ki, Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyan sərhəddəki toq-
quşmalardan sonra onun “satqın” adlan-
dırılacağı, hətta hakimiyyətdən uzaqlaş-
dırılacağı ilə nəticələnə biləcək sənədi 
imzalamaq istədiyini bildirib. Amma bu 
sözləri deməzdən əvvəl Paşinyan əlavə 
edib ki, istənilən sülh sazişi erməni xal-
qının maraqlarına cavab verməsə, adi 
kağız parçasına çevriləcək. Buna bax-
mayaraq, Paşinyanın “satqın sənədi” 
imzalamağa hazırlaşdığı xəbəri elə 
həmin gün İrəvanda və Xankəndidə 
kortəbii kütləvi etirazlara səbəb olub. 
N.Paşinyan etirazçıları sakitləşdirmək 
üçün hətta “Facebook”da canlı yayımda 
açıqlama verməli olub ki, “...onun sözləri 
təhrif edilib və heç bir sənədə imza at-
maq fikrində deyil”. 

Ter-Petrosyan onu da bəyan edib 
ki, Ermənistan artıq Qarabağı tərk edib 
və bu məsələdə söz sahibi deyil. Onun 
sözlərinə görə, indiki vəziyyətdə dün-
yada heç kim, hətta Rusiya da bu işdə 
İrəvana kömək edə bilməz. Ermənistanın 
birinci prezidentinin sözlərinə görə, ha-
zırda dünyada vəziyyət “Karib böhra-
nından da pisdir”. Ter-Petrosyan onu 
da əlavə edib ki, hazırda İrəvanın Qa-
rabağ işlərində iştirakı yalnız humanitar 
yardımın göstərilməsi və iqtisadiyyatın 
bərpası ilə məhdudlaşır: “Ermənistan 
artıq Qarabağ məsələsində heç bir mü-
hüm rol oynamır, onun səsvermə hüqu-
qu yoxdur”. 

Əlbəttə, aydındır ki, Ter-Petrosyan 
türklərə məhəbbət bəsləmir, onun 
1990-1994-cü illərdə oynadığı çirkin 
rolu unutmamışıq. Bununla belə, digər 
erməni siyasətçilərindən fərqli ola-
raq, sabiq prezident gözəl anlayır ki, 
Ermənistanda siyasi sabitlik və maddi 
rifah yalnız revanşizmə və şovinizmə 
rəvac vermədən əldə edilə bilər. An-
caq Ermənistan hələlik məsuliyyətli 
davranmır, Azərbaycan və Türkiyə ilə 
münasibətlərini Vətən müharibəsindən 
sonra yaranmış reallıqlara uyğunlaşdır-
mağa tələsmir. 

Xatırladaq ki, bundan əvvəl Levon 
Ter-Petrosyan dəfələrlə Ermənistan 
cəmiyyətini qisasçılıq xülyaların-
dan əl çəkib, Azərbaycanla sülh əldə 
etməyə çağırıb. Ter-Petrosyanın 
dediklərinə bircə onu əlavə etmək qalır 
ki, indiki şəraitdə regionda sülh yalnız 
Azərbaycanın Ermənistana təqdim et-

diyi şərtlər əsasında mümkündür. On-
lardan ən əsası isə tərəflərin bir-birinin 
ərazi bütövlüyünü tanımasıdır. Yəni 
İrəvan Azərbaycana qarşı istənilən 
ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Buna 
cavab olaraq Ermənistan bir tərəfdən 
Azərbaycanın şərtlərini qəbul etdiyini, 
digər tərəfdən isə sülhə doğru real ad-
dımlar atmaqdan imtina etdiyini, Qara-
bağla bağlı iddialarını irəli sürdüyünü, 
bununla da bu məsələni sülh danışıqları 
predmetinə çevirməyə çalışdığını bildirir. 

Xüsusilə qeyd etmək yerinə düşər 
ki, 1997-ci ilin noyabrında Ter-Petrosyan 
Qarabağ məsələsi ətrafında yaranmış 
vəziyyətə öz yanaşmasını “Müharibə, 
yoxsa sülh: ciddi olmaq vaxtıdır” adlı 
məqaləsində açıqlamışdı. Sabiq pre-
zident məqaləsində qeyd etmişdi ki, 
“müharibə istisna olunmalıdır” və qar-
şıdurmanı “yalnız sülh danışıqları 
vasitəsilə” həll etmək lazımdır. Daha son-
ra vurğulamışdı ki, “status-kvonu uzun 
müddət saxlamaq olmaz, çünki buna 
nə dünya birliyi, nə də Ermənistanın iq-
tisadi potensialı imkan verəcək”. Sabiq 
prezident məsələnin həlli üçün yeganə 
variant kimi kompromisin olduğunu yaz-
mışdı. 

İndiki kimi, o zaman da Ter-Petrosyan 
erməni xalqı üçün ən ciddi proble-
min − Qarabağ münaqişəsinin həllinin 
mümkün yolları ilə bağlı mətbuatda 
ciddi müzakirələrə başlamağa çalış-
sa da, nəticədə özü və tərəfdarları 
hakimiyyətdən uzaqlamağa məcbur ol-
muşdu. Sonrakı erməni prezidentləri 
Ter-Petrosyanın dediklərinə qulaq asma-
dılar, əksinə, işğalçılıq siyasətini davam 
etdirdilər, Azərbaycana qarşı mütəmadi 
hərbi təxribatlar törətdilər. Azərbaycanın 
da cavabı tutarlı oldu və əks-hücum 
nəticəsində erməni işğalına son qo-
yuldu. Əgər erməni xalqı sabiq prezi-
dentin təklifini vaxtında qəbul etsəydi, 
İkinci Qarabağ müharibəsi baş verməz, 
Ermənistan da 30 il tranzit təcridində 
qalmazdı. İndi qərar vermək ermən xal-
qının ixtiyarındadır, Azərbaycan stra-
teji müttəfiqi Türkiyə ilə zamanı doğru 
qiymətləndirir, reallıqlara uyğun addım 
atır.

S.ELAY, 
 “Xalq qəzeti”

Ermənistanın postmüharibə sancıları davam edir. İkinci Qarabağ 
müharibəsində darmadağın olan erməni siyasi elitası aqoniyada 
vəziyyətdən çıxış yolları axtarmağa can atır. Qonşu ölkənin siyasi 
arenasında qarmaqarışıq və bir-birini təkzib edən, eyni zamanda, 
reallıqlarla zərrə qədər də əlaqəsi olmayan absurd təkliflər də 
səsləndirilir. Lakin vəziyyəti real qiymətləndirən erməni siyasətçilər də 
var. Belə siyasətçilərdən biri də Levon Ter-Petrosyandır. Ermənistanın ilk 
prezidenti kimi tarixə düşən bu Livan ermənisi xalqının gələcəyini ancaq 
Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normalaşdırılmasında görür. 

29 sentyabr 44 ildir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və elminin şərəf 
tarixinə, milli qədirbilənlik təqviminə görkəmli yazıçı və 

ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Əli oğlu Paşayevin xatirə günü kimi 
yazılıb. 1978-ci ilin həmin hüznlü günündə 70 yaşında dünyasını 
dəyişmiş, şəxsiyyəti, yaradıcılığı və ictimai fəailiyyəti ilə o tay-bu 
tay Azərbaycanın ən yaxşı dəyərlərini qovuşdurmuş, ümumxalq 
məhəbbəti qazanmış sevimli insanın pak və qiymətli varlığını 
respublika ictimaiyyəti dərin kədər və böyük ehtiramla əbədiyyətə 
yola salmışdı. 
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