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MİNNƏTDARLIQ
Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Dövlət
Qulluğu Akademiyasının kütləvi informasiya vasitələri
kafedrası üzrə aspiranturasında təhsil aldığım illərdə
müəllimim, elmi rəhbərim, əslən Bakıdan olan, qəlbində
Azərbaycana böyük sevgi və təəssübkeşlik hissi yaşadan,
hazırda Moskva Mass-Media İnstitutu jurnalistika
kafedrasının professoru, ölkə (sovetlər ittifaqı) mətbuatının
və xarici jurnalistikanın nəzəriyyəsinin və təcrübəsinin
mahir bilicisi, müdrik insan Aleksandr Georgiyeviç
Mendeleyev jurnalist peşəkarlığı ilə baglı sadə bir həqiqəti
təkrar etməyi çox sevərdi: “İfadənin mürəkkəbliyi fikrin
dolaşıqlığını göstərir. Əgər fikir aydındırsa, onun ifadəsi də
sadə və gözəl olacaqdır”.
Aspiranturanı bitirdikdən sonra bütün praktik və
elmi fəaliyyətimdə sevimli müəllimimin bu kəlamına
həmişə riayət etmişəm. Uğurlarım az olmayıb. Sizə təqdim
etdiyimiz bu araşdırmanın metodoloji əsaslarının müəyyən
edilməsində xüsusi rolu olan Aleksandr Georgiyeviçə, Bakı
Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində mənə dərs
demiş, jurnalistika, siyasət, cəmiyyət, millət, inkişaf, milli
inkişaf, milli ruh, milli mənəviyyat, sosioloji və psixoloji
bilik boxçalarından pay götürdüyüm bütün müəllimlərimə
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(dünyasını dəyişənlərin ruhu qarşısında baş əyirəm)
minnətdarlığımı bildirirəm.
Professor Ə.M.Həsənovun müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi, Azərbaycanın bu sistemə qatılması, müxtəlif dövlətlər və beyəlxalq təşkilatlarla qurduğu münasibətlər,
xarici siyasətinin prioritetləri, təhlükəsizlik məsələləri və
bütün bunların fonunda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsnin həlli problemləri ilə bağlı apardığı
tədqiqatlar KİV-in millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili kimi elmi xarakteristikasının açılması yönündə mənim üçün “yol xəritəsi” olub.
Doğru yola görə professor Ə.M.Həsənova minnətdaram.
Professor C.Ə.Məmmədli kütləvi informasiya
prosesləri nəzəriyyəsinə əsaslanaraq, KİV-də cəmiyyətin
həyatına aid ümumi planda nəzərdən keçirilən məsələlərin
digər sosial-siyasi problemləri də əhatə etməsinin
mümkünlüyü barədə gəldiyi qənaət seçilmiş problematika
üzrə tədqiqatın aparılmasında məni daha cəsarətli etmişdir.
Təşəkkürlər, Cahangir müəllim.
Əslən Göyçə mahalından (indki Ermənistan bolşeviklər tərəfindən Qərbi Azərbaycan torpaqlarında
yaradılmışdır) olmağım, uzun müddət burada yaşamağım,
regiondakı mətbuat orqanları ilə əməkdaşlığım, xüsusilə də
regionun milli psixologiyasına yaxından bələd olmağım
tədqiqat işinin aparılmasında həmişə köməyim olub. Bu
8
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yolda yaxın bələdçim – atam Abbas Mazanova hədsiz
hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Ümumiyyətlə, bu monoqrafiyanın araya-ərsəyə
gəlməsində az da olsa əməyi olan hər bir kəsə, fikirlərindən,
ideyalarından yararlandığım bütün həmkarlarıma minnətdarlığımı bildirir, təşəkkürlərimi və ən xoş arzularımı qəbul
etmələrini xahiş edirəm.
Dos. Dr. İlham Mazanlı
11 fevral 2014-cü il

9

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

GİRİŞ
Müasir dövrdə ciddi sosial-siyasi dəyişikliklər gedən
postsovet regionu ölkələrində millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi amillərindən biri kimi
kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin tədqiq
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə də
sözügedən sahədə baş verən və cəmiyyətlərin bütün sosial
təbəqələrinin marağını özündə ehtiva edən və əlbəttə ki,
kütləvi informasiya vasitələrində getdikcə özünə daha geniş
yer
tutan
məsələlərin
KİV-in
məlumatlandırma,
maarifləndirmə, problemlərin həlli yollarının araşdırılması
və müəyyən edilməsi, həmçinin ictimai nəzarətin təşkili
yolu ilə onların həyata keçirilməsi proseslərinin
təkmilləşdirilməsi və indiki şəraitdə rəsmi və alternativ
KİV-lərin
fəaliyyətinin
səmərəliliyinin
artırılması
baxımından daha geniş elmi təhlillərin aparılmasına ciddi
ehtiyac duyulur. Bu təhlillərin aparılmasının vacibliyi, eyni
zamanda, SSRİ-nin mövcudluğunun son illərində (“yenidənqurma”, “aşkarlıq”, “cəmiyyətin demokratikləşməsi” və
s. proseslər) KİV-in bu sahədə fəaliyyətinin yeni elmi
metodologiya (ümumi fəlsəfi yanaşma) mövqeyindən
araşdırılması ilə izah olunur. Bu cür yanaşma, KİV-in
faktiki olaraq, müxtəlif ictimai-siyasi sistemlərdə millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi
və sabitləşdirilməsi amili kimi fəaliyyətinin müqayisəli
10
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təhlili baxımından da müəyyən elmi-praktik əhəmiyyətə
malikdir.
Milli tərkibinə görə çoxmillətli ölkə hesab edilən
keçmiş SSRİ-də, dövlətin siyasi sisteminin “opponentsiz
lideri” Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının (Sov.İKP)
iddiasına görə, rejimin mövcud olduğu bütün tarixi
mərhələlərdə, milli məsələ ictimai həyat məsələlərinin
önündə durmuş və kommunist partiyası bu məsələni daim
diqqət mərkəzində saxlamışdır. Lakin, deyilənlərin əksinə
olaraq, bu problem müəyyən mərhələlərdə özünü fərqli
cəhətlərdən büruzə vermiş, hətta partiyanın yuxarı
eşelonunda ciddi fikir və mövqe toqquşmalarına belə səbəb
olmuşdur.
Hələ, 1956-cı ilin avqust ayında Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında müzakirə
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin Qərarı ilə Azərbaycan dilinin dövlət dili
kimi tətbiq edilməsi haqqında qanunun qəbul edilməsi və
bununla əlaqədar Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasına
dəyişiklik edilərək, müvafiq maddənin əlavə olunması,
Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixinin yazılmasındakı
“əyintilər” Moskvanı hədsiz dərəcədə qəzəbləndirmişdi.
Sov.İKP MK Rəyasət Heyəti 1959-cu il iyunun 26-30-da
keçirilmiş iclasında Azərbaycan partiya təşkilatının son ikiüç ildəki fəaliyyətini müzakirə etmiş, Sov.İKP milli
siyasətinin həyata keçirilməsində yol verilmiş “kobud
pozuntuları” ciddi tənqid etmişdi.
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Sov.İKP MK-nın Baş katibi N.Xruşşov həmin
iclasda Azərbaycan Kommunist Partiyasının tarixinə aid
kitablarda Nəriman Nərimanovun fəaliyyətinin həddən artıq
şişirdildiyini, xüsusilə də milli siyasət sahəsində onun
böyük nöqsanları oduğunu deyir və onu millətçilikdə
günahlandırır. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin sədri Mirzə İbrahimovu “bizim düşmənimiz”,
“qatı millətçi” adlandırmaqdan belə çəkinmir. Bütün bu
nöqsanları Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi
İ.Mustafayevin respublikaya rəhbərlik edə bilməməsi ilə
əlaqələndirir və Azərbaycanda siyasi rəhbərliyin dəyişdirilməsinin vacibliyini vurğulayır.1 (bu məsələ üzərində sonra
daha ətraflı dayanacağıq – İ.M.).
1972-ci ilin mart ayında isə Sov.İKP MK Siyasi
Bürosunun iclasında “qərb təbliğatının təsiri ilə ölkədə
millətçiliyin artması məsələsi” müzakirə edilmiş,
“millətçilik
antisovetizmin
daha
geniş
yayılmış
formalarından biri kimi” qiymətləndirilmişdi. Siyasi
Büronun
üzvlərindən
bəziləri
hətta,
millətçiliyi
qızışdıranları “xalq düşməni” kimi güllələməyi də təklif
etmişdilər. Kommunist Partiyasının Baş katibi L.İ.Brejnev
millətçiliyə qarşı mübarizədə “müdafiədən hücuma
keçməyin” zəruri olduğunu bildirsə də, milli məsələnin

1

Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи
заседаний. Стенограммы. Постановления, т. 1, с. 1058.
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mürəkkəbliyini nəzərə alaraq, ona “ehtiyatla yanaşmağın”
vacibliyini diqqətə çatdırmışdı.2
Həm SSRİ-nin tərkibinə daxil olan müttəfiq
respublikalar, həm də sosializm düşərgəsi ölkələri
arasındakı münasibətlər sahəsində hökm sürən zahiri
sakitlik millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərdə
problemlərin olmaması, narazılıqların aradan qaldırılması
anlamını vermirdi. XX əsrin 50-ci illərində bəzi sovet
respublikalarında (Ukrayna, Pribaltika, Azərbaycan,
Moldaviya,
Kabardin-Balkariya,
Çeçen-İnquşetiya,
Tatarıstan, Abxaziya MSSR) ana dili ilə əlaqəli milli
hərəkatlarla, 1968-ci ildə baş vermiş Çexoslovakiya
hadisələri ilə bağlı yüksək səviyyədə keçirilmiş
müzakirələrin sənədləri ilə tanışlıq bu müttəfiq
respublikaların və ölkələrin rəhbərliyində, o cümlədən,
ictimaiyyətdə sosializmin möhkəmliyinə və perspektivinə
böyük əminliyin olmadığını ortaya qoyur.3
Kommunist
partiyasının
bütün
cəhdlərinə
baxmayaraq, milli məsələ dünyada gedən demokratikləşmə,
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, hüquqi dövlətin
əsaslarının yaranması şəraitində - ötən əsrin 80-90-cı
illərindəki “məşhur sosial tərəqqi”nin məlum xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaqla, həm qlobal, həm də regional miqyasda
2

Е.Зубкова. Власть и развитие этноконфликтной ситуации в СССР
1953-1985 годы.// “Отечественная история”, 2004, № 4, с. 10.
3
C.Həsənli. Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar
(1954-1959). Bakı, “Adiloğlu”, 2008, s. 530-531.
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daha kəskin xarakter almışdı. Bu dövrdə cəmiyyətdə gedən
milli proseslər qeyri-adi dərəcədə mürəkkəbləşmiş, müxtəlif
ictimai təzahürlər daha da gərginləşmiş, çoxçalarlılığı
artmış, səbəb-nəticə əlaqələrinin dəyişkən qeyri-ardıcıllığı
dərinləşmiş, qarşılıqlı fəaliyyətdə olan tərəflər arasındakı
münasibətlər olduqca kəskinləşmişdi.
Sov.İKP özünün XXVII qurultayında (26 fevral
1986-cı il) ölkədə millətlərarası münasibətlərdə bir sıra
ciddi problemlərin olduğunu ilk dəfə bütün ölkə
ictimaiyyəti qarşısında etiraf etməyə məcbur olur: “Milli
münasibətlərin inkişafının çoxmillətli Sovet dövləti üçün
çox böyük əhəmiyyəti vardır. Kommunist Partiyası bu
sahədə nəhəng dəyişdirici iş görmüşdür. Bu işin nəticələri
sosializmin görkəmli nailiyyətidir, dünya sivilizasiyasını
zənginləşdirmiş nailiyyətdir. Milli əsarətin və milli hüquq
bərabərsizliyinin bütün formaları və təzahürləri birdəfəlik
və həmişəlik məhv edilmişdir. Xalqların sarsılmaz dostluğu,
bütün xalqların milli mədəniyyətinə və milli ləyaqətinə
hörmət bərqərar olmuş, on milyonlarla insanın şüurunda
kök salmışdır. Sovet xalqı iqtisadi mənafeyin, ideologiyanın
və siyasi məqsədlərin vəhdəti ilə sıx birləşmiş, keyfiyyətcə
yeni sosial və beynəlmiləl birlikdir. Lakin nailiyyətlərimiz
milli proseslərdə problemlər olmadığı təsəvvürünü
yaratmamalıdır”.4
4

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası XXVII qurultayının materialları.
B.: Azərnəşr, 1986. - s.58.
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“Şüar beynəlmiləlçiliyi”, “böyük tarixi birlik” və s.
bu kimi əvvəllər fetişləşdirilmiş ideyalar real praktikada
özünü doğrultmur, millətlərarası əmin-amanlığın uydurma
olduğu və milli mənsubiyyət motivlərinə görə bu sahədə
qarşılıqlı inciklik və ya iradların olmaması haqqında
xülyalar sabun köpüyü kimi partlayırdı.
Millətlərarası münasibətlər sahəsində baş verən
proseslərin bir-biri ilə səbəb-nəticə əlaqələri ilə bağlı
olmadığı barədə söylənilən diskurslar özünün praktik
təsdiqini tapa bilmirdi. Real həyat hadisələri zamanı [Almatı
(17-19 dekabr 1986-cı il), Tbilisi (9 aprel 1989-cu il), Bakı
(20 yanvar 1990-cı il), Düşənbə (11 fevral 1990-cı il), bir
qədər sonra isə Vilnüs (11-13 yanvar 1991-cı il) və Riqa (20
yanvar; 31 iyul 1991-ci il)] sovet ordusu və daxili qoşun
bölmələrinin öz xalqına – dinc əhaliyə qarşı törətdiyi
qırğınlar, xüsusilə də Molodovada (Dnestryanı),
Gürcüstanda (Abxaziya və Cənubi Osetiya), Azərbaycanda
(Dağlıq Qarabağın və ətraf ərazilərin Ermənistan tərəfindən
işğalı, Ermənistan ərazisinin azərbaycanlılardan etnik
təmizlənməsi, Krım tatarlarının, Volqaboyu ərazilərdə
yaşayan almanların, öz vətənlərindən deportasiya olunmuş
ahısqa türklərinin tələbləri və s.) kütləvi insan tələfatı ilə
müşayiət olunan irimiqyaslı silahlı qarşıdurmalar “vahid
sovet xalqı”, “milli tolerantlıq” və s. haqqında bu səpkidən
olan baxışların yanlış olduğunu, oktyabr çevrilişindən
sonrakı dövrdə milli münasibətlərin ziddiyyətsiz inkişafı
barədə rəsmi iddiaların möhkəm əsaslara söykənmədiyini
15
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bir daha açıq şəkildə sübut etdi. Bu hadisələr göstərdi ki, bir
çox problemlərin səbəbi elə milli siyasətin və onun əsasını
təşkil edən Lenin prinsiplərinin özünün mahiyyəti
(mahiyyətsizliyi), şəxsiyyətəpərəstiş dövründə qanunların
pozulması, sosializm quruluşunun ideologiyası və
psixologiyası ilə sıx bağlıdır. Xalqlar arasındakı
münasibətlərdə bərabərlik və ədalət prinsiplərinə biganəlik,
“müttəfiq respublikalarda milli siyasətlə bağlı vəzifələrin
yerinə yetirilməsinin” başlı-başına buraxılması, amiranəinzibati idarəetmə sisteminin müxtəlif millətlərin və
xalqların iqtisadi, sosial, mənəvi inkişaflarının ümdə
ehtiyaclarına lazımi diqqət yetirməməsi vəziyyəti daha da
mürəkkəbləşdirmişdi.
Vacib və təxirəsalınmaz vəzifələr arasında
millətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi məsələləri ön
plana çıxırdı. Xalqların milli özünüdərki, cəmiyyətdəki
reallıqların çətinliklə qavranılması hissi xeyli artmışdı.
Sov.İKP MK-nın (1989-cu il) sentyabr Plenumunda
millətlərarası münasibətlər sahəsində vəziyyətin doğrudan
da çox mürəkkəb olduğu xüsusilə vurğulanır. Göstərildi ki,
bu sahədə həll olunmamış məsələlər, illərlə yığılıb qalmış
problemlər bir-birinin ardınca üzə çıxır, buraxılmış səhvlər
və deformasiyalar özünü daha qabarıq formada büruzə verir,
milli zəmində münaqişələr getdikcə daha çox alovlanır.
Dilin və mədəniyyətin inkişafı, milli ənənələrin qorunub
saxlanılması problemləri düyünə düşmüşdü. Onların hər biri
böyük diqqət tələb edir, hər birinin arxasında canlı insanlar,
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bütöv millətlərin taleyi dururdu. Bizim qarşımızda ölkədə
milli münasibətlərin vəziyyətini prinsipial mövqelərdən
müzakirə etmək və lenin prinsiplərinə, mövcud reallıqlara,
dünya ictimai inkişafının hakim ənənələrinə söykənərək,
partiyanın millli məsələlər üzrə müasir strategiyasını işləyib
hazırlamaq kimi vəzifələr durur. 5 Zənnimizcə, kommunist
partiyasının XXVII qurultayından sonrakı üç il müddətində
Mərkəzi Komitənin belə açıqlığı ilə etirafını millətlərarası
münasibətlər sahəsində həyata keçirilən siyasətin iflası kimi
qiymətləndirməkdən başqa bir yolumuz qalmır.
Xalqların və dövlətlərin siyasi, iqtisadi və mənəvi
problemlərinin obyektiv reallıqlarının tam və dəqiq uçotu,
insanların dəyişmiş sosial psixologiyası problemlərin vaxtlıvaxtında siyasi həlli, millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlər sahəsində effektli formaların axtarılması və
həyata keçirilməsi, ilk növbədə isə milli məsələlərin həlli
prinsipcə yeni yanaşma tələb edirdi. Bu yanaşma yığılıb
qalmış problemlərin, əldə olunmuş təcrübənin tənqidi
təhlilini, real praktikanın hərtərəfli öyrənilməsini və
ümumiləşdirilməsini, insanların şüurunda köhnə, öz ömrünü
artıq başa vurmuş stereotiplərin köklü şəkildə dəyişdirilməsini nəzərdə tuturdu. Siyasi quruluş dəyişilmədən,

5

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Plenumunun
materialları, 19-20 sentyabr 1989-cu il. B.: Az rn r, 1989. – s. 14-15.
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kompleks yeni siyasi və təsərrüfat-idarəetmə alətləri tətbiq
edilmədən millətlərarası münasibətlərin stabilləşməsində
hər hansı bir müsbət irəliləyişdən danışmaq olmazdı.
Beynəlxalq təcrübəyə görə, bu prosesdə əsas rolu kütləvi
informasiya vasitələri oynamalı, siyasi, iqtisadi və sosial
dəyişikliklərin həyata keçirilməsinin vacibliyini göstərməli
və geniş auditoriyanı buna inandırmalı idi.
Məlum olduğu kimi, kütləvi informasiya vasitələri
kütləvi şüuru formalaşdırır, milli və beynəlxalq münasibətlərdə (o cümldən, digər məsələlərdə) toplanılmış praktik
təcrübənin dərk edilməsi, cəmiyyətin demokratikləşməsi,
hüquqi dövlətin əsaslarının yaradılması prosesində iştirak
edilməsi, eyni zamanda, elmi biliklərin, elmi informasiyanın, yeni nəzəri axtarışların, millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərdə siyasi islahatların aparılması məqsədi ilə
əsaslı metodoloji yanaşmaların tətbiqi vasitəsilə yeni
təfəkkürün formalaşmasına təsir göstərir. Ümumiyyətlə,
ictimai həyatın bütün sahələrində əhəmiyyətli nailiyyətlərin
əldə olunması KİV-in cəmiyyətdəki problemlər barədə tam,
siyasi cəhətdən düşünülmüş, obyektiv və səriştəli məlumat
verməsindən, geniş auditoriyaya səmərəli təsir forma və
metodları axtarmasından, həqiqəti əks etdirməsindən
olduqca asılıdır.
Keçmiş Sovet İttifaqının müxtəlif respublikalarında
baş verən hadisə və proseslər təkcə millətlərarası
münasibətlər sahəsində mövcud olan mürəkkəb problemləri
deyil, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinin bu
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problemləri işıqlandırması sahəsindəki fəaliyyətində də
ciddi boşluqların olduğunu aşkara çıxardır. Bir sıra milli
respublikalarda qəzet və jurnal səhifələrində, televiziya və
radio verilişlərində bəzi xalqların tarixi və mədəniyyəti, adət
və ənənələri ideallaşdırılır, ayrı-ayrı tarixi hadisə və faktlara
milliyyətçi yanaşmalar, milli maraqların digər xalqların
maraqlarına qarşı qoyulması və s. özünə yer alırdı. Mətbuat
orqanları insanların başqa xalqlara hörmət və vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə edilməsi işində xalqlar və dövlətlər arasında
ziddiyyətlərin, münaqişə situasiyalarının beynəlxalq aləmdə
aradan qaldırılması nümunələrindən deyil, marksizmleninizm ideologiyası çərçivəsində məqbul sayıla bilən və
arzuolunan “müsbət” nümunələrdən istifadə edir, bəzi
hallarda isə özünü kəskin şəkildə büruzə verən faktların
üstündən sükutla keçirdilər. Millətlərin və xalqların inkişafı
ilə bağlı ortaya çıxan mürəkkəb məsələlər, ayrı-ayrı
regionlarda və respublikalarda sosial-iqtisadi və mədəni
siyasətin həyata keçirilməsində yol verilən səhvlər və
çatışmazlıqlar kütləvi informsiya vasitələrində öz əksini və
təhlilini tapmırdı. KİV-in bu sahədə fəaliyyətində, demək
olar ki, deklarativlik üstünlük təşkil edirdi.
Müasir şəraitdə yeni elektron, xüsusilə də rəqəm və
nano informasiya texnologiyalarının imkanları, onların daha
keyfiyyətli jurnalist məhsullarının yaradılması prosesində
istifadə olunması istənilən cəmiyyətin inkişaf istiqamətlərinin və həyatın özünün xarakterinin müəyyən olunmasına
ciddi təsir göstərir. Məhz belə bir şəraitdə cəmiyyətlə
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kütləvi informsiya vasitələri arasındakı qarşılıqlı münasibət,
KİV-in cəmiyyətdən, hakimiyyətdən və yaxud demokratik
status imicinə nail olmaq istəyən dövlətdən nə dərəcədə
asılılığı və ya azadlığı məsələləri daha mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Kütləvi informsiya vasitələri cəmiyyətin həyatına
və bütün fəaliyyət sahələrinə, o cümlədən, milli siyasətin
hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə birbaşa nüfuz etmək
imkanına malikdir. Kütləvi informsiya vasitələri cəmiyyətdə
reproduktiv (siyasətin elektron KİV-lər – radio, televiziya,
İnternet, mobil telefon və s. istənilən elektron informasiya
daşıyan və yayan vasitə ilə əks olunması) və produktiv
(yaradıcı) funksiyaları yerinə yetirir və bununla da
cəmiyyətin milli və beynəlxalq həyat məsələlərini də
özündə ehtiva edən siyasi həyatında mühüm rol oynayır,
həm də buna uyğun olaraq cəmiyyətdə baş verən proseslərə
görə məsuliyyət daşıyırlar.6
KİV-in cəmiyyətin siyasi həyatına nüfuzu bir proses
kimi olduqca çoxşaxəlidir. KİV cəmiyyətin həyatında
kütləvi kommunikasiyanın həm bütöv, həm də bir tərkib
hissəsi kimi müxtəlif sosial-siyasi rol oynaya bilir, bəziləri
isə tipik sosial-siyasi situasiyaların sayından asılı olaraq,
xüsusi ictimai əhəmiyyətə malik olurlar. Kütləvi informsiya
vasitələri cəmiyyətdə təşkilatçı, səfərbəredici, birləşdirici,
6

Чичановский А.А. Средства массовой информации и власть //
Диалог №№ 5-6.М., 1995.с.124.
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təkmilləşdirici, maarifləndirici və s. funksiyaları yerinə
yetirir. Onlar, eyni zamanda, cəmiyyətdə destruktiv,
dezinteqrativ, dağıdıcı faktorlar kimi də çıxış edirlər.
Kütləvi informsiya vasitələri bütövlükdə cəmiyyətin
həyatına, ayrı-ayrılıqda isə heç bir fərq qoymadan onun
bütün üzvlərinin sosial-siyasi, psixoloji və mənəvi simasına
bilavasitə böyük təsir göstərir. Bu, ilk növbədə onunla izah
olunur ki, KİV-lə yayılan hər bir yeni informasiya
stereotiplənmiş olur və özündə dəfələrlə təkrar olunmuş
siyasi məzmun, yönüm və dəyərləri daşıyır, həmçinin uzun
müddət insanların şüurunda yaşayır. Böhran dövrlərində,
xüsusilə də millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
gərginləşməsi, sosial narahatlıq şəraitində insanlar təlqinə
və təsirə xüsusilə tez məruz qalır, müxtəlif yeni ideya və
stimula əks-səda verir, “informasiya hücumuna” daha tez
təslim olurlar. Təcrübə göstərir ki, milliyyətindən, dinindən,
hər hansı bir korporativ qrupa mənsub olmasından asılı
olmayaraq, insanlar KİV-in bəzi ideya və çağırışları
ətrafında daha tez cəmləşirlər. Kütləvi informsiya vasitələri
insanları birləşdirir, milli səviyyədə vahid dəyər və
rəmzlərin hazırlanmasını və onlara inamın artmasını
tezləşdirir və ümumi “axına” yönəldir. Beynəlxalq təcrübə,
xüsusilə də XX əsrin sonlarında postsovet və Şərqi Avropa
regionunda baş vermiş məlum hadisələr göstərmişdir ki, bu
prosesi kütləvi informsiya vasitələri özləri yaradır və özləri
də onu qlobal səviyyəyə qaldırırlar. Əgər kütləvi
informasiya vasitələrinin müasir dövrdə rolunun getdikcə
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daha da artdığını nəzərə alsaq, KİV-in sözügedən sahədə
fəaliyyətinin, xüsusilə də onun millətlərarası və ya müxtəlif
insan birlikləri, ya da dövlətlərarası münasibətlərin
təkmilləşdirilməsi və stabilləşdirilməsi faktoru kimi
müəyyən edilməsinin və sistemləşdirilməsinin aktuallığı və
elmi-praktik əhəmiyyəti heç bir şübhə doğurmur.
XX əsrin sonlarında bu səpkidən olan konfliktlərin
cərgəsində Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş vermiş,
Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətləri sonuna
qədər gərginləşdirmiş və tarıma çəkmiş (birinci dəfə deyil –
İ.M.), dünya ictimaiyyətinin və bir sıra güclü dövlətlərin
(xüsusilə də regionda geosiyasi marağı olan) diqqətini
regiona cəlb etmiş, həmçinin bəzi postsovet ölkələrində
istənilən an özünəxas detonator rolunu oynaya biləcək
hadisələr [Rusiya Federasiyasının Abxaziyanın və Cənubi
Osetiyanın müstəqilliyini tanıması, Ukrayna hadisələri
(fevral-aprel 2014-cü il) zamanı Krıma hərbi kontingent
yeritməsi və Krımı öz tərkibinə qatması bu ehtimalı daha
real edir – İ.M.] xüsusi yer tutur.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bir tərəfdən özündə millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərin ümumi problemlərini cəmləşdirsə də, digər
tərəfdən bu münaqişə özünəməxsus spesifik xüsusiyyətlərə
malikdir. Hər şeydən əvvəl qeyd edilməlidir ki, həmişə
cəmiyyətdə “inqilabi yüksəliş və kardinal dəyişikliklər” baş
verdiyi dövrlərdə “Dağlıq Qarabağ haqqında məsələ”
qaldırılmışdır. Dağlıq Qarabağ ətrafında yaradılmış
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situasiyanın qeyri-adiliyi özünü problemin süni yaradılması
və qızışdırılmasında, millətçi və separatçı qüvvələr
tərəfindən əvvəlcədən verilmiş parametrlərə uyğun olaraq
gərginliyin artırılmasında büruzə verirdi. Problemin (proses
də adlandırmaq olar – İ.M.) gedişinin davamlı olaraq
uzadılması da bu münaqişənin xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. Zənnimizcə, bu baxımdan da kütləvi
informasiya vasitələrinin fəaliyyətlərinin araşdırılması
qanunauyğun elmi maraq doğurur.
Yuxarıda deyilənlərdən obyektiv olaraq belə bir
nəticəyə gəlmək olur ki, fərqli sistemlərdə belə, millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin KİV-də işıqlandırılması təcrübəsinin öyrənilməsi hər zaman faydalıdır və
bu, aşağıda göstərilən obyektiv səbəblərlə izah olunur:
- millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
KİV-də işıqlandırılması sahəsində tarixi
təcrübənin öyrənilməsinin vacibliyi;
- millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
probleminə, xüsusilə də hüquqi, demokratik
dövlətin əsaslarının yaranmasına yeni yanaşmanın formalaşmasında kütləvi informasiya
vasitələrinin rolunun artması;
- postsovet regionunun bəzi dövlətləri və kütləvi
informasiya vasitələri arasında millətlərarası
münasibətlərin mürəkkəbləşməsi nəticəsində
yaranmış sosial-siyasi gərginliyin aradan
qaldırılması;
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-

milli regionlarda yaranmış münaqişə şəraitində
kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin
kompleks halda araşdırılması;
- bu problematikanın yalnız tarixilik və ya müasir
dövrün hərtərəfli təhlili baxımından deyil, eyni
zamanda, kütləvi informasiya vasitələrinin
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
təkmilləşdirilməsi amili kimi fəaliyyətlərinin
optimallaşdırılması yollarının elmi cəhətdən
araşdırılması.
Ümumiyyətlə, indiyədək KİV-in fəaliyyətinin
araşdırılması məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlərdə çoxsaylı
tədqiqat işləri aparılmışdır. Lakin, XX əsrin son
onilliklərində xeyli empirik material toplanılsa da, bu
problem üzrə elmi publikasiyalar sırf ümumi nəzəri xarakter
daşıyır və onların əksəriyyəti kommunist ideologiyası
çərçivəsində hazırlanmışdır. Bu publikasiyalarda KİV-in
fəaliyyət problemləri bir qayda olaraq, ümumi siyasi
prosesin tərkib hissəsi kimi deyil, onun illüstrativ hissəsi
kimi nəzərdən keçirilir. Aydındır ki, bu cür yanaşmalar
yaşarlı ola bilirlər. Hətta, müxtəlif növ elmi invektivlərin
(lat. invectiva – nəyə qarşısa sərt, ifşaedici çıxış) sübut
olunmasında kifayət qədər inandırıcı arqument rolunu
oynaya bilsələr də, KİV-in fəaliyyətinin “sistemdaxili”
təhlili üçün o qədər də yararlı ola bilmirlər. Bu problem,
Azərbaycan elminin və jurnalistikasının da daxil olduğu
sovet elminin müxtəlif sahələrini - siyasi fəlsəfə,
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politologiya, sosiologiya, o cümlədən KİV-in sosiologiyası,
filologiya və s. sahələri təmsil edən alimlər tərəfindən
nəzərdən keçirilmişdir.
Lakin, təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, bu problem nə
sovet, nə də Azərbaycan jurnalistikasında son vaxtlaradək
konseptual şəkildə araşdırılmamışdır. Yalnız, 1980-1990-cı
illərdə aparılmış bəzi tədqiqat işlərində milli münasibətlər
probleminin SSRİ-nin reallıqları ilə sıx əlaqəli şəkildə
araşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılmışdır.
Artıq bu reallıqlar müəyyən dərəcədə keçmişdə qalsa da və
ya özünü başqa bir formada büruzə versə də (məsələn,
Ermənistanın Azərbaycan ərazisininin 20 %-ni işğalda
saxlaması), bu problemin tədqiqində yalnız o dövrün nəzəri
və praktik elmi nəticələrinin əldə rəhbər tutulması məqbul
sayıla bilməz.
Sovet cəmiyyətində həyatın beynəlmiləlləşdirilməsinin qanunauyğunluğu problemini araşdıran tədqiqatçılar
millətlərin və xalqların inkişafının və yaxınlaşmalarının
ideoloji təminatı sistemində kütləvi informasiya vasitələrinin mühüm rol oynadığını qeyd edirlər.7

Дашдамиров А.Ф. Повышение культуры межнационального
общения. - М.: АОН при ЦК КПСС, 1987; Джунусов М.С. 0
классовом подходе ко всем проблемам национальных отношений. Ташкент: Фан, 1986; Еремей Г.И. Интернационализация духовной
жизни в условиях развитого социализма. - М., 1981; Лихолат А.В.
Развитие социально-классовой структуры населения Украинской
ССР в 60-80 годы. - Киев, 1988; Национализм - враг трудящихся:
7
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Bəzi tədqiqatçıların əsərlərində kütləvi informasiya
vasitələrinin SSRİ-də yaşayan xalqların həyatında milli ilə
beynəlmiləlin dərinləşməsinə, millətlərarası ünsiyyət
proseslərinə birbaşa təsirinin müxtəlif aspektləri,
şəxsiyyətin hərtərəfli və harmonik inkişafında KİV-in artan
təsiri öz əksini tapırdı.8
Bəzi tədqiqatçılar isə xüsusi olaraq, kütləvi informasiya vasitələrinin milli siyasət sahəsindəki fəaliyyətini,
KİV-in beynəlmiləlçilik funksiyasının formalaşması və
təkmilləşdirilməsi prosesini təhlil etmiş, insanların
beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə olunmasında KİV-in rolu
və fəaliyyəti problemlərini araşdırmışlar.9
Анализ исторического опыта борьбы против национализма. - М.:
Мысль, 1986.
8
Бромлей Ю.В. Актуальные задачи разработки национальной
проблематики //.Совершенствование национальных отношений в
СССР в свете решений ХХУП съезда КПСС. - М.: Наука, 1988;
Печать и проблемы совершенствования интернационального
воспитания. - Баку: Азернешр, 1987; Средства массовой
информации в социалистическом общес-тве. - Под общ. ред.
А.Г.Менделеева. - М.: Политиздат, 1989; Троицкий Е.С. На пути к
целостной концепции межнациональных отношений // Роль
средств массовой информации в совершенствовании межнациональных отношений. - М.: АОН при ЦК КПСС, 1989. - Ч.1.
9
Ахраров С. Телевидение и интернационалистическое воспитание
трудящихся (на материале Уз. ССР). Автореф. дис. ... канд.
искусствоведения. - М., 1979; Джалилов А. Повышение роли
партийной печати в интернациональном воспитании трудящихся в
условиях развитого социализма. Автореф. дис. канд. ист. наук.М.,1978; Иноятов С.И. Партийное руководство печатью и
повышение ее роли в интернациональном воспитании трудящихся
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Bir sıra alimlər isə tədqiqat obyekti kimi sosialist
xalq və millətlərinin iqtisadi birliklərinin möhkəmləndirilməsi sahəsində mətbuatın, televiziya və radionun fəaliyyəti
məsələlərini seçmişlər. 10 Bəzi elmi işlər isə xalqların
mənəvi inkşafı və milli mədəniyyətlərin qarşılıqlı
zənginləşməsi, beynəlxalq mədəniyyətin bərqərar olması
prosesində kütləvi informasiya vasitələrinin yeri və rolu
problemlərinə həsr olunmuşdur.11
в условиях развитого социализма. Автореф. дис. канд. ист. наук. М., 1979; Михайлов В.А. Советская журналистика и коммунистическое воспитание трудящихся. - М., 1979; Хакимов А..Х. Печать
Узбекистана и интернациональное воспитание масс. - Ташкент,
1974; Якимов 0.Д. Печать и интернациональное воспитание. - М.:
Мысль, 1983.
10
Абакиров А. Печать и некоторые вопросы развития братских
связей народов СССР. - Фрунзе,1965; Егоров В.В. Тираж - 150
миллионов. - М.,1975; Канашевич В.Д. Страницы братства. Печать
УССР в борьбе за выполнение заданий девятой пятилетки и
укрепление экономического единства народов СССР* - Киев,1975;
Примак Ю.Д. Социальная роль информационного обмена в
социалистическом обществе. Автореф. дис. ... канд. филос. наук, Киев,1973; Пронь В.М.,Кауфман A.M. Советский рабочий класс главный герой общественно-политических передач телевидения
Украины. - В сб.: Научные труды по истории КПСС. - Киев,1975.
11
Вильчек В.М. Контуры. Наблюдения о природе телеискусства. Ташкент,1967; Корганов В,А. Проблема восприятия искусства в
системе средств массовой коммуникации. Автореф.дис. ..в канд.
филос.наук. - Киев,1974; Савуров М. Роль телевидения в разви тии
художественной культуры Узбекистана. Автореф.дис. ...
канд.филос.наук. - М.,1975; Эльманович Т.В, Образ факта» - М.,
1975; Многоцветный экран ТВ. -М.,1977; Музы XX века» Художественные проблемы средств массовой коммуникации. -М.,1978.
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Lakin, bütün bu tədqiqat işlərinin əksəriyyətində
əsas diqqət insanların tərbiyə edilməsinin, ictimai şüurun və
mənəviyyatın formalaşmasının ümumi problemlərinin
həllində KİV-in rolunun və əhəmiyyətinin tədqiqinə cəlb
edilir. Mətbuatın millətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili və bu sahədə yeni siyasi təfəkkürün
formalaşdırılması aləti kimi fəaliyyətı isə nadir hallarda
tədqiqat obyekti olmuşdur.12
Adları çəkilmiş tədqiqat işlərinin milli problematikanın öyrənilməsinə müəyyən töhfə vermələrinə
baxmayaraq, onların böyük əksəriyyəti əsrin sonunda – ya
yenidənqurma və aşkarlıq dövründə və ya da SSRİ-nin
süqutu zamanı aparılmışdır. Onların böyük bir hissəsi köhnə
təsəvvürlərin stereotipləri ilə ağırlaşmışdır. Ona görə də
siyasi həyatın o vaxtkı vəziyyətinin və cəmiyyətin həyatının
bütün istiqamətlərinin obyektivlik və dövrün real
xarakteristikasının açılması baxımından onların konstruktivtənqidi təhlilinə ciddi ehtiyac duyulur.
Keçən əsrin 90-cı illərində artıq bəzi elmi
araşdırmalarda problemə yeni yanaşmalar müşahidə olunsa
da, bütün cəhdlərə baxmayaraq, milli siyasət sahəsində
mətbuatın fəaliyyətinin təhlilinə həsr olunmuş “Millətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsində kütləvi
12

Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Дис... канд. ист. наук. - М.: АОН
при ЦК КПСС, 1991. - 174 с.
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informasiya vasitələrinin rolu”13 mövzusunda Sov.İKP MK
yanında İctimai Elmlər Akademiyası və SSRİ Jurnalistlər
İttifaqının birgə keçirdikləri, KİV-də milli siyasətin və
millətlərarası münasibətlərin işıqlandırılmasının prinsip,
metod və amilləri ilə bağlı kompleks problemləri, yeni
siyasi şüur və təfəkkürün inkişafı və formalaşması prosesinə
siyasi rəhbərliyin gücləndirilməsi, mərkəzi, respublika və
yerli nəşrlərdə beynəlmiləlçilik ideyalarının təbliği
təcrübəsini nəzərdən keçirən “dəyirmi masa” və s. digər
onlarla tədbir KİV-in sözügedən sahədə fəaliyyətinin
canlanmasına “əhəmiyyətli töhfələr” verə bilməmişdir.
Kommunist partiyasının özünü və rəhbərlik etdiyi
cəmiyyəti “xilas etmək cəhdləri” başqa sahələrdə olduğu
kimi, millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin KİV-də
işıqlandırılması və təkmilləşdirilməsi prosesini də nəzəri və
ya praktik cəhətdən hansısa məqbul bir səviyyəyə qaldıra
bilmir. Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini yenidən
bərpa etdikdən sonrakı dövrdə də bu problem jurnalistika
nəzəriyyəçiləri tərəfindən bütün parametrlər üzrə hələlik
tam araşdırılmamış, yalnız bəzi elmi tədqiqat işlərində
ümumi planda nəzərdən keçirilmişdir.
Müasir Azərbaycan jurnalistikasının fəal tədqiqatçılarından biri, tanınmış nəzəriyyəçi, Bakı Dövlət
13

Bax.: Роль средств массовой информации в совершенствовании
межнациональных отношений. - Mосква.: АОН при ЦК КПСС,
1989. -В 2-х частях.
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Universitetinin professoru C.Məmmədli kütləvi informasiya
prosesləri nəzəriyyəsinə əsaslanaraq, jurnalistikanın
sosioloji, filoloji, tarixi, fəlsəfi, siyasi və s. aspektlərdən
öyrənilməsini, KİV-in özünün nəzəriyyəçilərinin meydana
gəldiyini, jurnalistikanın müstəqil elm (mediologiya) və
fəaliyyət sahəsi kimi formalaşdığını və bunun etiraf
edildiyini əsas gətirərək, cəmiyyətin həyatına aid ümumi
planda nəzərdən keçirilən məsələlərin digər sosial-siyasi
problemləri
də
əhatə
etməsinin
mümkünlüyünü
14
vurğulayır. Bu baxımdan, cəmiyyətdə millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlərin sabitliyinə zəmanət verən
faktorların tədqiqi və müəyyən edilməsi, böhran vəziyyətinin aradan qaldırılması üçün kütləvi informasiya vasitələrinin birgə fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi KİV-in fəaliyyətinin politoloji təhlilinin başlıca
məqsədini təşkil edir.
SSRİ-nin dağılmasına qədər olan dövrdə bəzi
regional və mərkəzi mətbuat orqanlarında çap olunmuş elmi
və publisistik əsərlərdə milli problematika cəmiyyətin
“reallıqları” ilə əlaqəli şəkildə işıqlandırılsa da, onlardan
bəzilərinin kökləri böyük ustalıq və saxtakarlıqla

14

C.Məmmədli. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Bakı, “Zərdabi
LTD” MMC, 2012. s. 95-96.
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uydurulmuş tarixi keçmişlə əlaqələndirilirdi [Gevorq
Eminin “Orada, Ermənistan qurtaran yerdə, zülmət
başlayır” (müəllifin ssenarisi ilə “Ermənistan haqqında
yeddi mahnı” tammetrajlı bədii-sənədli film də çəkilmişdir),
Zori Balayanın “Ocaq”, Silva Kaputikyanın “Karvanlar hələ
də yol gedir” və “Karvanlar uzaqlaşırlar” publisistik
əsərləri, “Eşit, oğlum” şeri və s. Əsərlərin adları bu
monoqrafiyanın müəllifi tərəfindən sətri tərcümə edilmişdir
– İ.M.]. Tarix bu cür əsərlərin nəzəri, xüsusilə də praktik
nəticələrinin cəmiyyəti acınacaqlı sonluqlara gətirib
çıxardığını dəfələrlə sübut etmişdir. Ona görə də milli
siyasət və beynəlxalq həyat reallıqlarının nəzəri və praktik
aspektlərinin ictimaiyyətə çatdırılması, xüsusilə də
jurnalistlərdən, həddən artıq ehtiyatlı olmağı, nəzəri
diskursların KİV-in dövrlə əlaqədar dəyişmiş siyasi və
hüquqi statusuna uyğun düşünülüb-daşınılmasını tələb edir.
Ümumiyyətlə, təəssüf hissi ilə millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlər sistemində KİV-in yerinin və
rolunun, problematikanın həllində iştirakının, stabilləşdirici
və birləşdirici imkanlarının və mahiyyətinin dərindən və
hərtərəfli təhlilinə həsr olunmuş ayrıca elmi-tədqiqat
işlərinin (bu kitabın müəllifi İ.Mazanlının yuxarıda adı
çəkilən namizədlik dissertasiyası istisna olmaqla, may
1991-ci il. Xahiş edirəm, təvazökarlıqdan uzaq hesab
etməyin – İ.M.) olmadığını deyə bilərik.
Təqdim olunan tədqiqat işinin məqsədi KİV-in milli
və transmilli münasibətlərin, ictimai həyatın beynəlmilləş31
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dirilməsinin inkişaf etdırilməsi sahəsində fəaliyyətinin tarixi
retrospektivdə ümumiləşdirilməsindən, həmçinin müasir
dövrdə KİV vasitəsilə yeni siyasi təfəkkürün formalaşdırılması təcrübəsinin kompleks şəkildə təhlil edilməsindən
ibarətdir.
Bununla əlaqədar olaraq, tədqiqat işində bir-biri ilə
qarşılıqlı surətdə sıx bağlı olan və bir-birini tamamlayan
aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə cəhd göstərilir:
- KİV-in qoyulmuş problemlə bağlı təcrübəsinin
tarixi aspektdən nəzərdən keçirilməsi;
- milli münaqişə şəraitində Azərbaycan və
Ermənistan mətbuatının, həmçinin bir sıra
mərkəzi qəzetlərin (Moskvada çap olunan)
təcrübəsi əsasında KİV-in fəaliyyətinin (Dağlıq
Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələrlə
bağlı) kompleks şəkildə öyrənilməsi;
- millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
kəskinləşməsi şəraitində ictimai şüurun formalaşdırılması zamanı mətbuatın fəaliyyətində yol
verilən boşluq və səhvlərin, neqativ tərəflərin
aşkar edilməsi;
- millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
mövzusunun səmərəli şəkildə işıqlandırılmasının, jurnalist peşəkarlığının, səriştəliliyinin və
sənətkarlığının
yüksəldilməsinin
səciyyəvi
xüsusiyyətlərinin,
yaradıcılıq amillərinin
araşdırılması;
32
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-

millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
stabilləşməsi və sağlamlaşdırılması sahəsində
KİV-in
fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi,
problematika
üzrə
jurnalist
kadrlarının
hazırlanması və ixtisaslarının artırılması üçün
müvafiq tövsiyələrin hazırlanması.

Təqdim olunan araşdırmada millətlərarası və
dövlətlərarası münasibət problemlərinin fərqli siyasi
sistemlərdə milli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində
işıqlandırılmasının (nisbətən keçmiş və müasir dövrdə)
metodoloji əsaslarının bəzi aspektləri və məhz millətlərarası
münasibətlərin gərginləşdiyi və açıq qarşıdurma şəraitində
(Dağlıq Qarabağ hadisələri dövründə - 1986-1991-ci illər)
mərkəzi və regional KİV-lərin fəaliyyətinin spesifik
cizgiləri tədqiq edilir. Zaman çərçivəsinin bu cür seçilməsi
keçmiş SSRİ məkanında 1985-ci ildən başlayaraq həyata
keçirilən aşkarlıq və yenidənqurma proseslərinin ölkədə
sosial-siyasi sistemin radikal transformasiyasına, yeni şəffaf
informasiya situasiyasının yaranmasına olan ciddi ehtiyacla,
ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində, o cümlədən,
hakimiyyətin qolları və millətlərarası münasibətlərdə əmələ
gəlmiş kəskin qarşıdurma ilə izah olunur.
Belə düşünürük ki, tədqiqatın əsas sualına – KİV
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər sahəsində baş
verən prosesləri olduğu kimi əks etdirirdimi? – düzgün və
əsaslandırılmış cavab tapmaq üçün KİV-in fəaliyyətinin
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aşağıdakı dövrlər üzrə tədqiq olunmasını məqsədəuyğun
hesab edə bilərik:
a) yanvar 1986-cı il – yanvar 1988-ci il (Dağlıq
Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələrə
qədər olan dövr);
b) yanvar 1988-ci il – iyul 1988-ci il (hadisələrin
başlandığı və cərəyan etdiyi dövr);
c) iyul 1988-ci il– may 1991-ci il (SSRİ Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin Azərbaycan SSR-nin tərkib hissəsi
olduğunu bir daha təsdiq etdiyi Qərarın qəbul
olunmasından SSRİ-nin dağılmasına qədər olan
dövr).
Tədqiqat işində həmçinin milli inkişaf siyasətinin
həyata keçirilməsi prosesində kütləvi informasiya
vasitələrinin və onların vasitəsi ilə cəmiyyətdəki müxtəlif
sosial-siyasi institutların iştirakı problemlərini Azərbaycan
mətbuatının müxtəlif zaman kəsiklərindəki (fərqli icimaisiyasi sistemlərdə) fəaliyyəti əsasında nəzərdən keçirməyə
çalışmışıq.
Müasir dövrdə KİV-in millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi xaraterizə
edilməsi məqsədi ilə isə təxminən son on il ərzində Avropa
KİV-lərində Məhəmməd peyğəmbərin karikaturalarının çap
olunması ilə əlaqədar olaraq təxminən 100 ölkənin
cəmiyyətləri və KİV-ləri arasındakı qarşıdurma probleminə
müraciət etmişik. Düşünürük ki, bu cür yanaşma müxtəlif
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zaman kəsiklərində və sosial-siyasi şəraitlərdə sözügedən
problemlərin tənzimlənməsində KİV-in yerinin və rolunun
müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər əsas verəcəkdir.
Tədqiqatın
empirik
bazasını
Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Tarix Arxivinin, tədqiqat obyekti
kimi seçilmiş qəzet redaksiyaları arxivlərinin materialları
təşkil edir. Oxucuya “Бакинский рабочий”, “Kommunist”
(Azərbaycan dilində - Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin orqanı, 1990-cı ildən “Xalq qəzeti”
adı ilə nəşr olunur), “Azərbaycan gəncləri” və “Молодежь
Азербайджана” qəzetlərinin və Ermənistan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin orqanı “Kommunist”
qəzetinin (rus dilində, 1990-cı ildən “Голос Армении” adı
ilə nəşr olunur), tədqiqatın xronoloji dövrünü əhatə edən
illər üzrə nömrələrinin kontent-analizi, kütləvi informasiya
vasitələri ilə milli regionların auditoriyaları arasında
qarşılıqlı inam və əlaqə tematikası üzrə sosioloji tədqiqatın
materialları təqdim olunur. Müasir dövrə gəlincə isə,
tədqiqata Danimarka, Norveç, Fransa, Rusiya və s. ölkələrin
media nümunələri cəlb olunur.
Diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də budur ki,
kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti millətlərarası
münasibətlərin məhz kəskinləşməsi şəraitində təhlil edilir.
Bu, milli jurnalistikamız üçün yeni bir problem olmaqla
bərabər, milli məsələnin kütləvi informasiya vasitələrində
işıqlandırılması
sahəsində
tarixi
təcrübənin
bəzi
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aspektlərinin konstruktiv-tənqidi təhlili baxımından da
atılan ilk addımlardan biridir.
Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, qeyd etməliyəm ki,
uzun müddət Ermənistan SSR-də yaşamağım və regionun
milli psixologiyasının əsaslarına bələdliliyim; Azərbaycanın
müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində şəxsi iş təcrübəm
və hər iki respublikanın mətbuat orqanları ilə əməkdaşlığım;
iyirmi ilə yaxın bir müddətdə KİV, millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlər; qarşılıqlı təsir problemləri
sahəsində araşdırmalarım seçilmiş mövzu üzrə tədqiqatın
aparılmasında köməyimə gəlmişdir.
Tədqiqatın müddəa və nəticələrinin:
a) hakimiyyət orqanlarının və ictimai qurumların
milli inkişaf siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsi,
milli proseslərin konstruktiv idarə olunması, millətlərarası
münasibətlər sahəsində yaranan ziddiyyətlərin, problem və
münaqişə situasiyalarının kütləvi informasiya vasitələrinin
iştirakı ilə həlli yollarının müəyyən edilməsi və həll
olunması;
b) millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərdə
konkret situasiyaların işıqlandırılması zamanı mətbuatın
fəaliyyətində rast gəlinən nöqsan və çatışmazlıqların
müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması;
c) problematikanın işıqlandırılmasının keyfiyyət
baxımından müasir səviyyəyə qaldırılması;
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d) millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
harmonizasiyası;
e) milli problematika mövzusunu işıqlandıran
jurnalist kadrlarının hazırlanması sisteminin təkmilləşdirilməsi və redaksiya kollektivlərinin işinin təşkil edilməsi
sahəsində istifadə olunacağına inanırıq.
Tədqiqat işinin nəzəri nəticələri və konkret elmi
axtarışın sistemləşdirilmiş məlumatları milli universitetlərin
jurnalistika fakültə və şöbələrinin, politoloji institutların
müəllimləri, həmçinin ideoloji kadr korpusu üçün müəyyən
nəzəri-elmi və praktik əhəmiyyət kəsb edə bilər.
Araşdırmada konkret faktiki materiallar əsasında
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi, cəmiyyətin demokratikləşməsi, hüquqi dövlətin
əsaslarının yaradılması prosesində kütləvi informasiya
vasitələrinin rolunu və yerini müəyyən etməyə çalışmışıq.
Bununla bərabər, seçilmiş mövzunun çoxşaxəliliyini və
mürəkkəbliyini, xüsusilə də müasir dövrdəki ziddiyyətliliyini nəzərə alaraq, onun mükəmməl səviyyədə tədqiq
edilməsi iddiasında da deyilik.
Fikirləriniz fikirlərimizlə üst-üstə düşməsə də,
onlara böyük hörmətlə yanaşacağımıza əmin ola bilərsiniz.
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I FƏSİL
Kütləvi informasiya vasitələri
və milli inkişaf siyasəti
Hazırda bəşəriyyət dünyanın bütün ölkələrinin, o
cümlədən, Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi, iqtisadi və
mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin (əsrlərlə əvvəl malik olduğu,
zaman keçdikcə daha da cilalanmış və təkmilləşmiş – İ.M.)
formalaşmasında və milli inkişafında kütləvi informasiya
vasitələrinin misilsiz rol oynadığı bir mərhələni yaşayır.
Akademik R.Mehdiyev Azərbaycanda azad KİV-in
yaranmasını demokratik və hüquqi dövlətin, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğunun əsas şərtlərindən biri kimi qəbul
olunduğunu, cəmiyyətin demokratikləşməsini isə milli
inkişafın vacib faktoru kimi strateji seçimin və dövlət
siyasətinin prioritetinə çevrildiyini göstərir.15
Kütləvi informasiya vasitələrinin hazırda istifadə
etdikləri yeni kommunikasiya, xüsusilə də rəqəm və nano
texnologiyalarının informasiya industriyasına tətbiqi, neyrolinqvistik proqramlaşdırmanın müasir imkanlarından
istifadə edilməsi yüksəkkeyfiyyətli multimedia məhsullarının istehsalı, o cümlədən, jurnalist əsərlərinin yaranması
15

Mehdiyev R.Ə. Azərbaycanın efir məkanı: problemlər və vəzifələr.
“Azərbaycan” qəzeti. 2 fevral 2009-cu il.
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üçün çox geniş imkanlar yaradır. Eyni zamanda, yeni bilik
və kəşflərin həmişə özləri ilə bərabər yeni problemlər
gətirməsi də hamımıza yaxşı məlumdur. Cəsarətlə deyə
bilərik ki, istənilən yenilik kimi, müasir media və kommunikasiya texnologiyaları kütləvi informasiya vasitələrinin
geniş auditoriyaya mənəvi-psixoloji təsirinin ikili xarakter
daşımasını daha real edir. Birincisi, KİV insanların şüuruna
müsbət təsir göstərir, mütərəqqi milli və beynəlxalq
tədbirlərin işıqlandırılması yolu ilə onlarda müxtəlif
etnotərkibli cəmiyyətlərdə digər etnoslara hörmətlə
yanaşmaq, onlarla dinc-yanaşı yaşamaq və bir-biri ilə
qardaşlıq ruhunda davranmaq16 hissi tərbiyə edir. İkincisi,
kütləvi informasiya vasitələri millətlərarası və dövlətlərarası
qarşıdurmanı, xalqların etnik mənşəyinə söykənən siyasi
gərginliyi daha da artıran katalizator qismində çıxış edir.
Birinci halda, kütləvi informasiya vasitələrinin
çıxışlarının məzmunu əsasən tarixdən, əgər varsa, milli
məsələ ilə bağlı “ağ ləkələrin” silinməsinə, azsaylı xalqların
milli özünüdərkinin artmasına şərait yaradır. İkinci hala
gəldikdə isə, hətta “hüquqi dövlət”, “əqidə azadlığı”,
“vicdan azadlığı”, “demokratiya”, “vətəndaş cəmiyyəti”,
“milli siyasət” və s. analoji anlayışların mahiyyətini
16

İnsan hüquqları haqqında ümumi Bəyannamə. Maddə 1. BMT Baş
Məclisinin 217(III) saylı 10 dekabr 1948-ci il tarixli Qətnaməsi ilə qəbul
və bəyan edilmişdir. İnsan hüquqları – Beynəlxalq müqavilələr toplusu.
– Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1998, s.1.
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açmadan onlardan tez-tez istifadə etmək əksər hallarda
antitəbliğat xarakteri kəsb edir. Müasir auditoriyanın
intellektual səviyyəsi yüksək olduğuna və şərhə ehtiyac
duymadığına görə, bir çox hallarda nəsihət səpkili
materialların davamlı şəkildə izləyicinin düşüncəsinə
zomblaşdırılması mahiyyətinə və cəmiyyətin ehtiyacına
uyğun olmayan yeni düşüncə obrazlarının yaranmasına
səbəb ola bilir.
Hamı belə bir fikirlə razıdır ki, kütləvi informasiya
vasitələri cəmiyyətin həyatında baş verən mürəkkəb və çətin
proseslərə operativ müdaxilə etmək, onların qlobal
problemə (geosiyasi problemlər, iqtisadi böhran, enerji
təhlükəsizliyi, demoqrafiya, narkomaniya, qanunsuz
miqrasiya və s.) çevrilməsinin qarşısının alınmasında və
həllində geniş imkan və mexanizmlərə, funksional-texniki
alətlərə malikdir. Kütləvi informasiya vasitələri ictimaiyyəti
məlumatlandırır, müxtəlif konstruktiv baxışlarla, gələcək
inkişaf konsepsiyaları ilə tanış edir. Beynəlxalq təcrübə
göstərir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bu istiqamətdə
fəaliyyəti beynəlxalq normalardan və dövlətin siyasətindən
hətta fərqlənsə belə, problemin həllinə müəyyən dərəcədə
töhfə verə bilir. Lakin, kütləvi informasiya vasitələri,
xüsusilə də çoxsaylı etnik tərkibə malik ölkədə gedən
demokratikləşmə prosesinə uyğun gəlməyən hansısa
birtərəfli siyasi mövqe nümayiş etdirdiyi hallarda bu fikri
birmənalı şəkildə söyləmək mümkün olmur. Ona görə də
KİV-in millətlərarası münasibətlər mövzusunu xüsusi taktla
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işıqlandırması, bu sahədə dövlət siyasətinin məqsəd və
vəzifələrini tam aydınlığı ilə izah etməsi insanlarda
millətlərarası və dövlətlərarası münasibət mədəniyyətinin
formalaşdırıl-masının və cəmiyyətdə sabitliyin bərqərar
olmasının rəhni kimi qiymətləndirilir17.
XX əsrin sonlarında Şərqi Avropada və keçmiş SSRİ
ərazisində güclü dövlətlərin geosiyasi maraqlarının
toqquşması zəminində baş verən hadisələr, xüsusilə də
tədqiqatımız üçün daha önəmli olan Dağlıq Qarabağ
separatizmi, Talış-Muğan respublikasının yaradılmasına,
ölkənin şimal rayonlarında milli zəmində iğtişaşların
törədilməsinə və bu məqsədlə də bölgədə siyasi institutların
və proseslərin daha kiçik etnoslara bölünməsinə və
etnikləşmənin dərinləşməsinə göstərilən cəhdlər milli
siyasətlə KİV-in qarşılıqlı təsir məsələlərini daha həssas bir
problemə çevirir. Yaranmış vəziyyət hər bir şəxsdən, o
cümlədən, kütləvi informasiya vasitələrindən öz
fəaliyyətlərinin təhlükəli nəticələri barədə hesabat tələb
edir. Xüsusilə də dünyanın harasında baş verməsindən asılı
olmayaraq, müasir yayım texnologiyalarının real vaxt
rejimində onların hamısını bir araya gətirmək imkanı bu
problemləri daha aktual edir.

17

Абдулатипов Р.Г. Послание президенту РФ Б.Н.Ельцину о
федеративной и национальной политике. М.: 1995 г., с.3.
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Əlbəttə, silahlı milli münaqişələrdə bəşəriyyətin
məruz qaldığı ən böyük və ən ağır itki insan itkisi hesab
olunur. Əgər, təkcə Dağlıq Qarabağ separatizmi ilə bağlı
mətbuatda dərc olunan statistik məlumatları toplasaq,
münaqişənin ilkin (qaynar) dövrlərində yalnız Azərbaycan
tərəfindən 20 min nəfərdən çox insan itkisinin olduğunu
müəyyən etmiş oluruq. Müqayisə üçün deyə bilərik ki, bu
itki onillik Əfqanıstan müharibəsində Sovet İttifaqının
verdiyi insan itkisindən təxminən 2 dəfə çoxdur.
Yaralananların və şikəst olanların sayını isə dəqiq müəyyən
etmək nə qədər çətin olsa da, bu rəqəmin 50 min nəfər
olduğu bildirilir. 4866 nəfərin itkin düşdüyü təxmin edilir.
Rəsmi məlumata görə, bu gün respublikada 11 min Qarabağ
müharibəsi əlili, 13710 şəhid ailəsi vardır.
Milli siyasət və ya dövlətlərarası münasibətlər
zəminində toqquşmalar zamanı KİV-lər başqa sahələrə
nisbətən iqtisadi zərərlər barədə daha az məlumat verə
bilirlər və əksər hallarda da bu məlumatlar jurnalistikanın
daxili qanunauyğunluqlarından deyil, xarici qanunauyğunluqlarından asılı olur, müəyyən obyektiv və subyektiv
səbəblərə görə reallığı heç də həmişə düzgün
əks etdirə bilmir və təxmini olurlar. Lakin, bütün bu
çətinliklərə baxmayaraq, ilkin qiymətləndirmələrə görə
(əlbəttə, KİV-in iştirakı ilə - İ.M.), işğal olunmuş ərazilərdə
infrastrukturun, sənaye və kənd təsərrüfatı obyektlərinin
dağıdılması nəticəsində respublikanın iqtisadi həyatına
vurulmuş ziyanın ümumi məbləği 60 milyard ABŞ
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dollarından çox olduğu bildirilir və bu rəqəm hər il ədədi
silsilə üzrə artmaqdadır.
Münaqişə nəticəsində respublikamızın məruz qaldığı
ikinci ciddi sosial problem yenə insanla bağlıdır. Bu,
böyük sayda qaçqın və məcburi köçkün ordusunun əmələ
gəlməsi idi. Qarşıdurmanın ilk illərində artıq respublika
əhalisinin hər yeddi nəfərindən biri qaçqına və ya məcburi
köçkünə çevrilmişdi. Bu, həmin dövrdə bütün dünyada
analoqu olmayan bir presedent idi. Hələ Ermənistanın
Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlara
qədər Ermənistan ərazisinin azərbaycanlılardan etnik
təmizlənməsi (1986-1988-ci illər) nəticəsində 250 min
soydaşımız öz tarixi torpaqlarından deportasiya edilmiş və
Azərbaycana pənah gətirmişdi. Bu deportasiya müddətində
18 min müsəlman kürdü də Azərbaycana üz tutmuş və
burada dinclik tapmışdı. Eyni zamanda, milli qarşıdurma
zəminində Orta Asiya respublikalarını tərk etmiş 50 minə
yaxın ahısqa türkü də Azərbaycana gəlmiş və burda
məskunlaşmışdı.
Sonrakı illərdə (1990-1993-cü illər) Dağlıq
Qarabağın və ətraf yeddi rayonun Ermənistan tərəfindən
işğalı nəticəsində (Rusiya Federasiyasının regiondakı hərbi
birləşmələrinin köməyi ilə) 700 mindən çox insan doğma
ev-eşiyindən didərgin düşür, məcburi köçkünə çevrilir. 98
min insan isə sərhəd bölgələrindən ölkənin içərilərinə - daha
təhlükəsiz yerlərə köçür. Beləliklə, 1 milyondan çox insan
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artıq 25 ildir ki, respublikada qaçqın-köçkün həyatını
yaşayır.
Qarabağ müharibəsindən zərər çəkmiş insanların
saxlanılması - yəni məskunlaşmaları, ərzaqla təminatı,
əmək məşğulluğu, təhsil, tibbi xidmət və s. sosial-hüquqi
problemlərinin həlli üçün Azərbaycan dövləti hər il 1
milyard manatdan çox vəsait xərcləyir. Əlbəttə, hansı
vəziyyətdə olmalarından asılı olmayaraq, öz vətəndaşlarının
yaşayış şəraitinin beynəlxalq normalara görə heç olmasa,
minimum səviyyədə təmin olunması və tədricən daha da
yaxşılaşdırılması hər bir dövlətin milli siyasətinin strateji
istiqamətlərindən birini təşkil edir. Amma, etiraf edilməlidir
ki, müharibə şəraitində olan bir ölkədə bu qədər böyük
həcmdə maliyyə resursunun dinc quruculuq işlərinə, bəşəri
sosial problemlərin həllinə, insani ehtiyacların ödənilməsinə
deyil, hansısa eqoist bir millətin tərsliyinin, xəyanətkarlığının və nankorluğunun (bəli, erməninin. – İ.M.) bölgəyə
gətirdiyi humanitar fəlakətin aradan qaldırılmasına yönəldilməsi bu bölgədə yaşayan bütün millətlərin və xalqların
iqtisadi-sosial vəziyyətinə mənfi təsir göstərdiyi kimi, bu
problemlərə aid kütləvi informasiya vasitələrində verilən
materiallar da insanların sosial-psixoloji vəziyyətinə neqativ
neyro-linqvistik təsir göstərir. Xüsusilə də, yeni informasiya
texnologiyalarının informasiya industriyasına tətbiqi buna
daha münbit şərait yaradır.
Millətlərarası münasibətlər zəminində baş verən
münaqişələr zamanı özünü daha qabarıq şəkildə büruzə
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verən sosial-siyasi qeyri-sabitlik ucbatından münaqişə
zonasında yaşayan bütün millətlər, o cümlədən, azsaylı
xalqların nümayəndələri də zərər çəkirlər. Bu ziyan
bütövlükdə ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinə mənfi təsir
göstərməklə yanaşı, millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər sahəsində də qarşılıqlı etibarsızlıq, inamsızlıq mühiti
formalaşdırır. Xarici investorlar qeyri-sabit ölkələrin
iqtisadiyyatına kapital qoymağa ehtiyat edirlər. Bu da öz
növbəsində əksər hallarda ölkə iqtisadiyyatının tamam
çökməsinə gətirib çıxarır. Konkret olaraq bizim situasiyada
Ermənistan iqtisadiyyatının düşdüyü vəziyyəti buna misal
göstərə bilərik.
Müasir dünyada insan potensialı və çoxmillətlilik
ölkəni regionda güc sahibinə çevirə bilən amillərdən biri
kimi nəzərdən keçirilir. Dəqiq hazırlanmış milli siyasət
çoxmillətli cəmiyyətin güc mənbələrindən biri hesab olunur.
Əks təqdirdə o, zəiflik və qeyri-sabitlik amilinə də çevrilə
bilir. Ona görə də hər bir cəmiyyətdə dövlətin mükəmməl
milli siyasət konsepsiyasının hazırlanması və ardıcıl olaraq
həyata keçirilməsi olduqca önəmlidir. Hər bir dövlətin milli
siyasət Konsepsiyasına KİV-in bu proseslərdə iştirakını,
yerini və rolunu təmin edən bölmənin də daxil edilməsi çox
vacibdir.
Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini yenidən
bərpa etdikdən sonra dövlətin və hökumət orqanlarının ciddi
əhəmiyyət verdiyi məsələlərdən biri də məhz ölkədə
yaşayan bütün xalqların, xüsusilə də azsaylı xalqların və
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etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunmasına, dil və
mədəniyyətlərinin inkişafının təmin edilməsinə zəmanət
verən milli inkişaf siyasətinin formalaşdırılması və həyata
keçirilməsi məsələsidir. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi
Bəyannamənin, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Paktın və Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktının 19-cu maddələri
əsas götürülərək, “Azərbaycan Respublikasında yaşayan
milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və
azadlıqlarının qorunması, dil və mədəniyyətinin inkişafı
üçün dövlət yardımı haqqında” Fərman imzalanmışdır (16
sentyabr 1992-ci il).
Fərmanda sözügedən məsələ ilə bağlı dövlət və
hökumət strukturlarının qarşısında duran aşağıdakı vəzifələr
müəyyən edilmişdir:
milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların mədəni,
dil və din özgünlüyünün qorunub saxlanması və
inkişaf etdirilməsi;
milli ənənə və adətlərə əməl, dini mərasim və
ayinlərin tam azad icra edilməsi, ibadət yerlərinin
qorunub saxlanılması və onlardan istifadə olunması;
milli sənətkarlığın, peşəkarlıq və özfəaliyyət
yaradıcılığı və xalq sənətlərinin sərbəst inkişaf
etdirilməsi;
bütün millətlərin tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması;
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əhali üçün əhəmiyyəti olan yerlər, qoruqlar, parklar
və digər təbiət obyektlərinin mühafizə olunub
saxlanılması.
Fərmanda, həmçinin aparıcı elmi-tədqiqt və ali təhsil
müəssisələri qarşısında Azərbaycanda (güney bölgəsi də
daxil olmaqla) yaşayan bütün xalqların qədim köklərinin,
tarixi inkişafının, dil və ədəbiyyatının tədqiqinin təmin
edilməsi üçün semitologiya, antik dillər, qafqazşünaslıq
kafedra və şöbələrinin açılması, qədim etnosların tarix və
mədəni irsini araşdırmağa qadir olan mütəxəssislərin
hazırlanması və s. vəzifələr qoyulmuşdur.
Eyni zamanda, aidiyyəti qurumlara azsaylı xalqların
sənətkarlığını, bədii peşəkarlıq və özfəaliyyət yaradıcılığını,
qədim
sənətlərini
yaşatmağa,
milli
mədəniyyət
mərkəzlərində
kitabxanaların,
bədii
özfəaliyyət
kollektivlərinin, xalq incəsənəti studiyalarının və
emalatxanalarının yaradılmasına yardım göstərilməsi barədə
tapşırıqlar verilir.
Fərmanda, həmçinin bu prosesdə kütləvi informasiya vasitələrinin yerini, rolunu və fəaliyyət istiqamətlərini
müəyyən edən müddəalar da öz əksini tapır. Ölkəmizdə
bütün xalqların həyat və yaradıcılığını, əməyini, mənəvi
dünyasını işıqlandırmaq, dil və mədəniyyətlərinin inkişafına
və yayılmasına dövlət yardımı göstərmək məqsədilə yeni
kütləvi informasiya vasitələrinin yaradılması məqsədəuyğun
hesab edilir.
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Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinə, fəaliyyətdə olan digər kütləvi
informasiya vasitələrinə azsaylı xalqların və etnik qrupların
ədəbiyyatını, folklorunu, əmək və həyatını işıqlandıran
publikasiyaların dərc edilməsi, teleradio-proqramların təşkil
edilməsi, habelə ləzgi, talış və kürd dillərində “Respublika
yenilikləri”, həmçinin yerli radio qovşaqları ilə azsaylı
xalqların dillərində gündəlik verilişlərin getməsinin təmin
edilməsi və s. barədə tövsiyələr və tapşırıqlar verilir.
Bu Fərmanın müddəaları Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 18 iyul 2005-ci il tarixli 260 nömrəli
Fərmanı 18 ilə müəyyən əlavə və dəyişikliklər edildikdən
sonra daha fəal şəkildə həyata keçirilməyə başlanmışdır.
Xüsusilə də son on ildə ölkə ərazisində yaşayan
bütün azsaylı xalqların və etnik qrupların sosial-siyasi,
iqtisadi, mənəvi sahələrdə fəaliyyətləri və inkişafı üçün
bütün lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Respublikada milli
inkişaf siyasətinin əsasını təşkil edən “Azərbaycanın varı,
dövləti təkcə onun pambığı, yeraltı, yerüstü sərvətləri deyil,
onun ərazisində yaşayan xalqlardır” prinsipi davamlı
şəkildə uğurla davam etdirilir. 19
18

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında və
sərəncamlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (18 iyul 2005-ci il, № 260) //
Azərbaycan. - 2005.-24 iyul. - N169. - s.2. - [AZ-Q]
19
Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət və ənənələrinin
təbliğində kitabxanaların rolu: metodik vəsait. M.F.Axundov adına
Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012. səh.3-4.
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Dövlət Statistika Komitəsinin 2014-cü il mart ayının
30-na olan məlumatına əsasən, Azərbaycan Respublikasının
əhalisi təxminən 9,5 milyon nəfərə bərabər olmuşdur. Milli
tərkibinə görə respublika əhalisinin 91,6 %-ini (8.172.800
nəfər) azərbaycanlılar, 2 %-ini ləzgilər (180.300 nəfər), hər
biri 1,3 % olmaqla, ermənilər (120.800 nəfər), ruslar
(119.300 nəfər) və talışlar (112.000 nəfər), 0,6 %-ini avarlar
(49.800 nəfər), 0,4 %-ini türklər (38.000 nəfər), hər biri 0,3
% olmaqla, tatarlar (25.900 nəfər), tatlar (25.200 nəfər) və
ukraynalılar (21.500 nəfər), hər biri 0,1 % olmaqla, saxurlar
(12.300 nəfər), gürcülər (9.200 nəfər), yəhudilər (9.100
nəfər) və kürdlər (6.100 nəfər), hər biri 0,04 % olmaqla,
qrızlar (4.400 nəfər) və udinlər (3.800 nəfər), 0,02 %-ini
xınalıqlar (2.200 nəfər), 0,1 %-ini (9.500 nəfər) isə digər
millətlərin nümayəndələri təşkil edirlər.20
Hazırkı Azərbaycan etnosunun tarixinə retrospektiv
nəzər göstərir ki, əhalinin böyük əksəriyyətini təşkil edən
azərbaycanlılardan başqa, bu etnosun təşəkkülündə hələ lap
qədim dövrlərdən bu torpaqlarda yaşayan müxtəlif azsaylı
xalqlar, etnik və milli qruplar da yaxından iştirak etmişlər.
Azərbaycan əhalisinin əsas hissəsi azərbaycanlılardan və
ölkənin bəzi ərazilərində yığcam halda yaşayan 30-dan artıq
azsaylı millət və etnik qruplardan ibarətdir. Onların arasında
türk dil qrupuna daxil olan tatarlar, ahısqa türkləri, həmçinin
hind-avropa (tatlar, talışlar, dağ yəhudiləri, kürdlər), qafqaz
20

http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ap/
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(udinlər, ləzgilər, avarlar, saxurlar, buduqlular, ingiloylar,
qrızlar,
xınalıqlar),
slavyan
(ruslar,
malakanlar,
ukraynalılar) və s. dil qruplarının təmsilçiləri də vardır.
Azərbaycan hökuməti insan haqları, o cümlədən
milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsinin yüksək səviyyədə
və beynəlxalq normalara uyğun təmin edilməsi məqsədi ilə
bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla yaxından
əməkdaşlıq edir, insan haqları və milli azlıqların müdafiəsi
ilə bilavasitə bağlı 50-dən çox beynəlxalq konvensiyaya
qoşulmuşdur. Ölkəmizdə milli azlıqların məsələləri ilə
məşğul olan xeyli sayda qeyri-hökumət təşkilatları,
mədəniyyət mərkəzləri, xeyriyyə cəmiyyətləri və s. ictimai
birliklər fəaliyyət göstərir.
YUNESKO-nun 2005-ci il oktyabrın 20-də qəbul
etdiyi “Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və
təşviqi haqqında” Konvensiyaya uyğun olaraq, ölkəmizdə
yaşayan milli azlıq və etnik qrupların mədəniyyəti
Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi qorunur və
inkişaf etdirilir. Ölkəmizin azsaylı xalqlarının milli
mədəniyyətlərinin, incəsənətlərinin, adət-ənənələrinin və
dillərinin qorunub saxlanılması təcrübəsi bir çox ölkələr
üçün paradiqma rolunu oynaya bilər. Əsrlər boyudur ki,
Azərbaycanda müxtəlif etnosların nümayəndələri əminamanlıq şəraitində dinc-yanaşı yaşayırlar. Bu tarixi təcrübə
azsaylı etnosların və etnik qrupların yoxa çıxması
təhlükəsinin aradan qaldırılmasının, etnik və konfessional
fərqlərdən asılı olmayaraq, insanların sülh və həmrəylik
50

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

şəraitində yaşamalarının parlaq nümunəsidir. Etnik çoxluqla
yan-yana yaşayan digər xalqlara münasibətdə tolerantlıq
ölkə əhalisinin əksəriyyətinin ortaq milli, mənəvi və dini
dəyərlərinə xas dözümlülüklə, müxtəlif etnik icmaların
vahid ərazidə tarixən təşəkkül tapmış birgə yaşayışı ilə izah
olunur.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir cəmiyyətdə bütün
xalqların
özünəməxsus
milli-mənəvi
dəyərlərinin
inkişafında və qarşılıqlı surətdə zənginləşməsində bu
cəmiyyətdəki bütün sosial-siyasi institutların, xüsusilə də
kütləvi informasiya vasitələrinin rolu böyükdür və
onlarn üzərinə xüsusi vəzifələr düşür. Bizim fikrimizcə,
KİV-in bu istiqamətdə fəaliyyəti ayrıca, həm də
fundamental elmi araşdırmaların obyekti olmalıdır.
Problemin aktuallığı və həssaslığı nəzərə alınaraq, KİV-in
sözügedən sahədə fəaliyyəti ilə bağlı aparılacaq
tədqiqatların, söyləniləcək elmi-praktik diskursların, hətta
adi mülahizələrin və əldə olunacaq nəticələrin Azərbaycan
mentalitetinin, dünyəvi dəyərlərin araşdırıcıları üçün, eyni
zamanda bu problemlərlə maraqlanan sıravi oxucular üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edəcəyi heç kimdə şübhə doğurmur.
Etnik identifikasiyanın hüdudları, ana dilinin
funksional rolu və etnik özünüdərkin dirçəlişində kütləvi
informasiya vasitələrinin yeri və rolu haqqında yuxarıda
deyilən mülahizələri 1998-1999-cu illərdə respublikamızda
AMEA Fəlsəfə və Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu tərəfindən
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keçirilən sosioloji tədqiqatın nəticələri də təsdiq edir. 21
Tədqiqat zamanı identifikasiyanın mühüm əlaməti olan
ənənəvi milli mədəniyyətin elementləri barədə əhalinin bilik
səviyyəsini müəyyən etmək məqsədi ilə sorğuya xüsusi
suallar da daxil edilmişdi.
Tədqiqat milli özünüdərkin bərqərar olmasında və
dirçəlişində kütləvi informasiya vasitələrinin əhəmiyyətini
təsdiq edir. Şəhər əhalisinin 22,2 %-i, kənd əhalisinin isə
21,5 %-i həmişə, bəzi vaxtlarda isə müvafiq olaraq 45,5 %-i
və 43,2 %-i radio verilişlərinə Azərbaycan dilində qulaq
asır. Bədii ədəbiyyatı şəhərlilərin 66,3 %-i, kəndlilərin isə
55,9 %-i; qəzetləri də müvafiq olaraq 58,7 %-i və 46,6 %-i
həmişə və bəzən də Azərbaycan dilində oxuyurlar.
Kənddə yaşayan respondentlər şəhərdə yaşayanlara
nisbətən televiziya verilişlərinə Azərbaycan dilində daha
çox baxırlar, müvafiq olaraq - 61,5 % və 40,5 %.
Sorğuya televiziya verilişlərinə Azərbaycan dilində
baxmayanlardan, radio verilişlərinə Azərbaycan dilində
qulaq asmayanlardan, qəzetləri və bədii
ədəbiyyatı
Azərbaycan dilində oxumayanlardan bunun səbəbini
21

Фарадов Т, Этнокультурная идентичность и некоторые аспекты
психологии межнацонального общения в Азербайджане.
http://www.gumilev-center.az/nacionalno-etnicheskoe-soznanieazerbajdzhancev-chast-iii/, 2013. 17 февраля.
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göstərmələri barədə də ayrıca sual daxil edilmişdi.
Respondentlər bunu sadəcə ana dilini pis bilmələri və ya da
bilməmələri ilə izah etmişlər.
Beləliklə, aparılmış tədqiqat işi, təlim və tərbiyə
prosesinin müvafiq təşkili təqdirində, gənc nəsildə
vətənpərvərlik, vətəndaşlıq hisslərinin tərbiyə olunmasının,
milli özünüdərkin, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların
tarixinə və mədəniyyətinə, insanın şəxsiyyətinə və
hüquqlarına hörmətlə yanaşmanın mümkün olduğunu bir
daha təsdiq edir. Sorğu həmçinin belə bir nəticəyə gəlməyə
əsas verir ki, millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
elmi cəhətdən hələ tam öyrənilməmiş, çoxaspektli və
daxilən mürəkkəb bir problemdir və bu problemin
tədqiqinin elmi və praktik əhəmiyyəti dünyanın müxtəlif
ölkələrində və regionlarında millətlərarası və dövlətlərarası,
o cümlədən, milli daxili münasibətlərin mürəkkəbləşməsi
və müasirləşməsi dərəcəsinə müvafiq olaraq artır.
“Azərbaycan bu ölkədə yaşayan bütün millətlərin
vətənidir” və “Azərbaycan dünyəvi, ancaq burada yaşayan
xalqların öz dinindən ayrı düşmədiyi dövlətdir” –
dünyagörüşləri üzərində qurulmuş və inkişaf etdirilmiş,
dövlət-insan, dövlət-vətəndaş, dövlət-din münasibətləri
sistemləri formalaşmış və hazırda da uğurla həyata keçirilən
bir ölkədir.
Çoxmillətli və çoxkonfessiyalı Azərbaycanda əsrlər
boyu yaranmış və formalaşmış tarixi tolerantlıq mühiti
qorunub saxlanılır və burada yaşayan bütün xalqların
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müştərək milli sərvəti kimi dəyərləndirilir və inkişaf
etdirilir.
Bu fikri əminliklə söyləməyimizə tutarlı əsaslarımız
da vardır. Belə ki, burada yaşayan bütün insanların ümumi
vətəni sayılan, çoxçeşidli etnik tərkibə malik Azərbaycan
dünyanın 80 ölkəsində əhalinin həyati əhəmiyyət kəsb edən
dəyərlərinin (World Values Survey) öyrənilməsi məqsədi ilə
keçirilmiş və nəticəsi “The Washington Post” qəzetinin
saytında yerləşdirlmiş (16 may 2013-cü il) dünyanın ən
tolerant ölkələrinin siyahısına daxil edilmişdir.22
Aparılmış tədqiqatın qarşısında ölkənin iqtisadi
inkişaf səviyyəsi, etnik müxtəlifliyi və əhalisinin tolerantlıq
dərəcəsi arasında paralellərin aparılması və onların birbirindən asılılıq vəziyyətinin müəyyən edilməsi vəzifələri
qoyulsa da, araşdırmanın nəticələri bu fenomenlər arasında
hansısa ciddi bir asılılığın olmadığını göstərmişdir (nəticələr
xəritə şəklində verilir).
Respondentlərdən digər suallarla yanaşı, “Kimlərin
qonşunuz olmağını arzu etmirsiniz?” sualına cavab verməyi
də xahiş etmişlər. Tədqiqatçılar rəyi soruşulanların böyük
əksəriyyətinin bu suala “başqa irqdən olan insanların”

22

World's 'most racially intolerant' countries mapped. “The
Washington Post”, 16 May 2013
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cavabını verən respondentlərin aid olduqları cəmiyyətləri
daha az tolerant xalqların siyahısına daxil etmişlər.
Dünyanın ən tolerant ölkələrinin
XƏRİTƏSİ

Azərbaycan, əhalisinin 10-15 %-nin bu suala “başqa
irqdən olan insanların” cavabını verən ölkələrin kateqoriyasına daxil edilmişdir. Beləliklə, Azərbaycan regiondakı
qonşuları Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə, Rusiya və İrana
nisbətən daha tolerant ölkədir.
Azərbaycan cəmiyyətinin tolerantlıq göstəriciləri bir
sıra Avropa ölkələrinin göstəricilərindən də xeyli yüksəkdir.
Maraqlı burasıdır ki, bu ölkələrin öz göstəricilərinin də
arasında böyük fərqlər vardır. Tədqiqat göstərir ki, hətta
iqtisadi inkişaf və savadlılıq üzrə yüksək göstəricilərə malik
55

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

Qərbi Avropa ölkələri belə heç də hər zaman tolerant ola
bilmirlər. Məsələn, rəyi soruşulan və 23 %-i başqa
millətlərdən olan insanları öz qonşuları kimi görmək
istəməyən Fransa Avropanın tolerantlıq dərəcəsi zəif olan
ölkəsi kimi müəyyən edilmişdir. Hətta, bu qiymətləndirməyə görə, keçmiş sovet respublikaları Belarus və Latviya
Avropanın bəzi inkişaf etmiş ölkələrini qabaqlayırlar.
Hindistanlıların 43,5 %-i, İordaniyalıların 51,4 %-i,
Banqladeş və Honq-Qonq əhalisinin isə təxminən 70 %-i
başqa irqlərdən olan insanların onlara qonşu olmalarını
istəmirlər.
Tədqiqatın
nəticələrinə
görə,
İngiltərə,
Skandinaviya, Şimali Amerika və cənubi Amerikanın əksər
ölkələri, həmçinin Avstraliya dünyanın ən tolerant
ölkələridir.
Zənnimizcə, Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının
bütün tarixi boyunca bu ölkədə tolerantlıq mühitinin
yaradılması və qorunub saxlanılması, etnik ədavət və ayrıseçkilik faktlarının qeydə alınmaması (hətta, başqa siyasi
sistem daxilində olduqda belə və ermənilərin təhrikləri
istisna olmaqla - İ.M.), ilk növbədə Azərbaycan xalqının və
dövlətinin bu xalqların hər birinin milli-mənəvi dəyərlərinə
hörmətlə yanaşması və qayğı göstərməsi ilə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, qədim dövrlərdən başlayaraq günügündən formalaşan, təkmilləşən milli-mənəvi dəyərlərimiz,
xalqımız, tariximiz, mədəniyyətimiz və mənəviyyatımızın
inkişafı haqqında söz demək üçün ayrı-ayrılıqda hansısa bir
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fənn, məsələn, tarix, ədəbiyyat və s. üzrə aldığımız biliyə
söykənmək yetərli deyil. Bunlarla yanaşı, milli-mənəvi
dəyərləri fəlsəfi, psixoloji, sosioloji, politoloji, bir sözlə,
bütün humanitar problematikanı özündə əks etdirən
fənnlərarası bir aspektdən yanaşaraq qiymətləndirmək bəlkə
də müəyyən səviyyədə mümkündür.
Bu gün fəxr etdiyimiz, xalqımızın Avesta, Dədə
Qorqud, Qurani-Kərim kimi tarixi-mədəni abidələrdən,
Nizami Gəncəvi, Əfzələddin Xaqani, Nəsirəddin Tusi,
Məhəmməd Füzuli, Şah İsmayıl Xətai, Mirzə Fətəli
Axundzadə, Nəriman Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə,
Məmməd Əmin Rəsulzadə, Mircəfər Bağırov, İmam
Mustafayev, Mirzə İbrahimov, Mehdi Hüseyn, Şıxəli
Qurbanov, Əbülfəz Elçibəy və s. kimi parlaq simalardan
ərməğan alıb zənginləşdirdiyi, fərqli ictimai-siyasi
sistemlərdə belə qoruyub-saxladığı və bizə ərməğan etdiyi
milli-mənəvi dəyərlərimiz tarixin bütün zaman kəsiklərində
mühüm inkişaf yolu keçmişdir.
Milli
dəyərlərimizə
bolşevik
ictimai-siyasi
sistemində - ateist sosializm cəmiyyətində müəyyən
qadağalar qoyulmuş, onları həyata keçirənlərə qarşı “cəza
tədbirləri” tətbiq edilmişdir. Lakin, bütün bunlara
baxmayaraq, Azərbaycan xalqı öz milli-mənəvi dəyərlərini,
adət-ənənələrini qoruyub saxlamış, milli, dini əxlaq və
inamını yüksək tutaraq, humanistlik, mənəvi saflıq,
sadiqlik, mərhəmət və bütövlük nümayiş etdirmiş, milli
57

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

(Novruz) və dini (Qurban, Ramazan) bayramlarını
ümumxalq səviyyəsində qeyd etmişdir.
Azərbaycan xalqı SSRİ dönəmində həmişə milli
ruh və milli hisslər uğrunda mübarizənin önündəkilərdən biri olmuş, kommunist partiyasının tətbiq etdiyi heç
bir cəza tədbiri onu bu amaldan döndərə bilməmişdir.
Azərbaycan dilinin konstitusiyada (1956-cı il və 1978–ci il)
dövlət dili kimi təsbit olunması, Novruz bayramının milli
bayram kimi qeyd olunması və s. ilə bağlı hərəkatları buna
misal göstərmək olar.
Azərbaycan KP MK bürosu 1956-cı il iyulun 24-də
Azərbaycan SSR-nin Konstitusiyasına Azərbaycan SSR-in
dövlət dili barədə maddə əlavə edilməsi haqqında
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin təklifini
müzakirə edir. Büro Azərbaycan SSR-nin Konstitusiyasına
“Azərbaycan SSR-in dövlət dili Azərbaycan dilidir” və
“Azərbaycan SSR ərazisində yaşayıb azlıq təşkil edən
millətlərə həm öz mədəniyyət idarələrində, həm də dövlət
idarələrində ana dilini sərbəst inkişaf etdirmək və işlətmək
hüququ təmin edilir.” – məzmunda maddələrin əlavə
olunması məqsədi ilə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
Rəyasət Heyətinə bu maddələrin Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin üçüncü sessiyasının müzakirəsinə çıxarmağı
tövsiyə edir.23

23

ARSPİHDA, fond 1, siyahı 43, iş 87, vərəq 113.
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Həmin tövsiyəyə əsasən Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin
Rəyasət
Heyəti
Azərbaycan
SSR-nin
Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) Azərbaycan SSR-in
dövlət dili barədə maddə əlavə edilməsi məsələsini 1956-cı
il avqustun 21-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin üçüncü
sessiyasının müzakirəsinə çıxarır və Azərbaycan SSR-nin
Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) Azərbaycan SSR-in
dövlət dili barədə aşağıdakı məzmunda maddənin əlavə
edilməsi haqqında Qanun qəbul edir: “Maddə 151.
Azərbaycan SSR-in dövlət dili Azərbaycan dilidir.
Azərbaycan SSR ərazisində yaşayıb azlıq təşkil edən
millətlərə həm öz mədəniyyət idarələrində, həm də dövlət
idarələrində ana dilini sərbəst inkişaf etdirmək və işlətmək
hüququ təmin edilir.”24
Azərbaycan SSR-in dövlət dilinin Azərbaycan dili
olmasını təsbit edən maddə 1978-ci ildə qəbul olunmuş
Konstitusiyada da öz əksini tapır. Konstitusiyanın 73-cü
maddəsində deyilir: “Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan
SSR dövlət orqanlarında və ictimai orqanlarda, mədəniyyət,
maarif müəssisələrində və başqa idarələrdə Azərbaycan
dilinin işlədilməsini təmin edir və onun hərtərəfli inkişafına
dövlət qayğısı göstərir. Azərbaycan SSR-də rus dilinin,
habelə əhalinin danışdığı başqa dillərin bütün bu orqanlarda

24

“Kommunist” qəzeti, Bakı, 1956, 25 avqust.
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və idarələrdə hüquq bərabərliyi əsasında azad surətdə
işlədilməsi təmin edilir.”25
XX əsrin 60-ci illərinin ikinci yarısından bu
günümüzə qədər olan dövrdə Azərbaycan xalqının və
Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların milli inkişaf siyasəti
və bu siyasətin həyata keçirilməsi sahəsində əldə olunan
naliliyyətlər Heydər Əliyev fenomeni ilə şərtləndirilir.26
İttifaq miqyasında rəhbər orqanlarda “çalışan”
erməni daşnaklarının və rus şovinistlərinin millətçi damğası
vuraraq tariximizdən silməyə çalışdıqları Nəriman
Nərimanovun 1972-ci ildə möhtəşəm yubileyinin
keçirilməsini və Bakı şəhərinin ən gözəl guşələrindən
birində
onun
əzəmətli
abidəsinin
ucaldılmasını,
N.Xruşşovun “bizim düşmənimiz” və “qatı millətçi” adlandırdığı Mirzə İbrahimovun 1981-ci ildə SSRİ-də əməkdə
fərqlənməyə görə ən ali fəxri ada – Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülməsini və “Oraq və Çəkic” qızıl
medalını ona Heydər Əliyevin şəxsən özünün təqdim
etməsini, “xalq düşməni” adı ilə Sibirə sürgün edilmiş və
burada dünyasını dəyişmiş böyük Azərbaycan şairi Hüseyn
Cavidin qəbrinin 1982-ci ildə Azərbaycana gətirilməsini,
doğma torpağı Naxçıvanda dəfn olunmasını, 1996-cı il oktyabrın 29-da şairin anadan olmasının 114 illiyi münasibəti
25

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası (Əsas
Qanunu). Bakı, 1978-ci il, səh. 25.
26
Hüseynov S. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz. “Xalq
qəzeti”, Bakı, 2009, 9 dekabr.
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ilə xüsusi layihə üzrə tikilmiş məqbərəyə köçürülməsini və
bu mərasimdə Heydər Əliyevin nitqini xalqımızın milli özünüdərkinin və milli inkişafının təntənəsi adlandırmaq olar.
Heydər Əliyev xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə
çox yüksək verir: “Hər xalqın öz adət-ənənəsi var, öz millimənəvi və dini dəyərləri var. Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə, öz dini dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə fəxr
edirik. Bizim xalqımız yüz illərlə, min illərlə adət-ənənələrimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi yaradıbdır və bunlar indi
bizim xalqımızın mənəviyyatını təşkil edən amillərdir.”27
Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərlə maddi
dəyərlər arasındakı hüdudları dəqiq müəyyən edir. O deyir
ki, sərvət toplamaq, son dəbdə geyinmək, bütövlükdə
müəyyən maddi sərvətlərə malik olmaq mümkündür. Lakin,
hər bir insan və hər bir millət hər şeydən əvvəl öz xalqının
mənəvi sərvətlərinə sahib çıxmalı, öz mədəniyyətini, adətənənəsini, mentalitetini və milli-mənəvi dəyərlərini
qorumalıdır. Gələcək nəsillərə bəlkə də maddi sərvətlərdən
və iqtisadi mirasdan daha çox mənəvi irs, milli mentalitet
ərməğan edilməlidir.
Məlum olduğu kimi, mədəniyyətin, milli şüurun
inkişafında milli-mənəvi dəyərlər mühüm rol oynayır.
Xalqın dili, dini və adət-ənənələri onun milli-mənəvi
27

“Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər,
bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. /
H. Əliyev ; bur. məsul R.Mehdiyev . - Bakı : Azərnəşr, 2011 - . K.35 :
iyun, 2001-avqust, 2001. - 2011. - 519 s
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dəyərlərini şərtləndirən, mənəvi aləminin formalaşmasına
təsir göstərən amillərdir. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, milli mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi, xalqın adətənənələrinin zənginləşdirilməsi həmişə diqqət mərkəzində
saxlanılmalı, bu işdə xidmətləri olan şəxslərin əməyi yüksək
qiymətləndirilməli və təşviq edilməlidir. Xüsusilə də
gənclərin xalqın milli-mənəvi dəyərləri, milli-əxlaq prinsipləri əsasında tərbiyə edilməsi olduqca vacibdir: - “...Biz öz
milli-mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi
dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu böyük sınaqlardan keçmiş bu
mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik.”28
Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərin öyrənilməsini, qorunub saxlanmasını və inkişaf etdirilməsini əsas
vəzifələrdən biri hesab edir. Onun fikrinə görə, bunlarsız
millət yoxdur, bunları qoruyub saxlayan xalq isə həmişə
müstəqillik yolu ilə getmək, müstəqilliyini qorumaq
əzmindədir.
“...Hər
bir
azərbaycanlı
öz
milli
mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz
Azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, millimənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq”, - deyən
Heydər Əliyev Azərbaycançılığı milli bir ideologiya kimi
irəli sürür, mədəniyyətimizi, mənəvi dəyərlərimizi təkcə
28

Azərbaycan Respublkasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı, 13
avqust 2001-ci il. http://lib.aliyev-heritage.org/az/8137356.html
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milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın - dövlət
quruculuğu prosesinin mühüm atributu kimi dəyərləndirir.29
Heydər Əliyevin - “Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam.
Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan torpağı mənim doğma
torpağımdır. Mən fəxr edirəm ki, mənim Azərbaycan kimi
millətim var. Mən fəxr edirəm ki, mənim doğma ana dilim Azərbaycan dilim var. Mən fəxr edirəm ki, müstəqil, azad,
qüdrətli Azərbaycan dövləti var.”30- qanadlı sözləri hər bir
Azərbaycanlı körpədən tutmuş ağsaqqala, ağbirçəyə qədər
hamının dilində bütün dünyanı fəxarətlə dolanır və hər bir
Azərbaycanlını həyatı boyu milli, mənəvi-əxlaqi və dini
dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin keşiyində durmağa
səfərbər edir.
Hazırda Azərbaycan öz milli inkişafının yeni
mərhələsini yaşayır. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması bu
dövrün ən ümdə vəzifələrindən biri kimi qiymətləndirilir.
Sahə mütəxəssislərinin fikrinə görə, gələcəyini düşünən
xalq daim irəliyə baxmalı, insani, maddi və mənəvi
resursları səfərbər etməlidir. Millətin tarixi keçmişi onun
gələcəyə uğurla addımlaması üçün həm etibarlı zəmin, həm

29

Cəbrayılov R. Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq ideologiyası.
“Azərbaycan” qəzeti, 17 may 2011-ci il.
30
“Azərbaycan” qəzeti, 15 oktyabr 1999-cu il.
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də ibrət dərsidir. Xalqın inkişaf yolunda varisliklə
novatorluq vəhdət təşkil etməlidir.31
Bir sıra ictimai-siyasi xadimlər və tətqiqatçılar yeni
dövr milli inkişaf siyasətinin davamlı şəkildə həyata
keçirilməsini milli dövlətçiliyin, milli ruhun qorunmasının,
inkişaf etdirilməsinin və yeni nəsillərə çatdırılmasının
mühüm şərtlərindən biri kimi xarakterizə edirlər. Filologiya
elmləri doktoru, professor N.M.Əliyeva zamanla
mübarizənin qalibi, böyük siyasət xadimi Heydər Əliyevin
“milli dövlətin ancaq ərazinin, maddi sərvətlərin deyil, həm
də milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına xidmət etməsi”,
“dövlətçilik hisslərinə malik olmayan xalq öz milli dövlətini
inkişaf etdirə bilməz” və s. diskurslarını zəngin empirik
materiallara istinad edərək elmi cəhətdən peşəkarlıqla
əsaslandırır.32 Bu səpkidən olan materialların respublikanın
ən populyar KİV-lərində yayılması onların daha geniş
ictimai auditoriyanı əhatə etməsi və cəmiyyətin qarşısında
duran
problemlərin
həllində
KİV-in
iştirakının
səmərəliliyinin artırılması baxımından da olduqca
əhəmiyyətlidir.

31

Mehdiyev R. İctimai və humanitar elmlər: zaman kontekstində baxış.
http://azertag.com/store/News/Politics/ICTIMAI-VA-HUMANITARELMLAR.htm
32
Əliyeva N. Zamanla mübarizənin qalibi. “Azərbaycan” qəzeti, 2013,
7 may.
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Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərlə
kütləvi informasiya vasitələri arasında qarşılıqlı təsir
problemləri KİV əməkdaşlarından nəzəri bilik, müvafiq
məsələlərə aid fakt və məlumatları toplamaq, elmi təhlil
metodundan istifadə etmək, elmi ədəbiyyat və mənbələrlə
işləmək bacarığı tələb edir. Milli inkişaf siyasətinin,
millətlərarası və dövlətlərarası münasi-bətlərin kütləvi
informasiya vasitələrində işıqlandırılması jurnalistdən
yüksək səriştəlilik və sənətkarlıq keyfiyyətləri ilə yanaşı,
həm də böyük məsuliyyət tələb edir.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, kütləvi informasiya
vasitələrinin millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərə ikili (xüsusilə də neqativ) təsiri müəyyən dərəcədə bu
problemlərin işıqlandırılması zamanı cəmiyyətdə baş verən
bütün proseslərdə, o cümlədən, dövlətçilik və dövlət
quruculuğu prosesində hansısa xalqın (əsasən, çoxsaylı)
istisnalığının xüsusi vurğulanması ölkədə yaşayan digər
xalqlarda (əsasən, azsaylı) assimilyasiya assosiasiyası
yaradır. Əksər hallarda, azsaylı xalqlar bu amilə çox
həssaslıqla yanaşır və assimilyasıyanın məqsədli şəkildə və
zorla həyata keçirildiyini düşünürlər. Məhz bu xüsusiyyəti
nəzərə alaraq, media öz fəaliyyətində bu mühüm sosialpsixoloji amili daim nəzərə almalı, yerli etnosların
minillər boyu dinc-yanaşı yaşamalarını, etnik
özəlliklərini, mədəniyyətlərini, dilini və dinini, milli
adət-ənənələrini qoruyub-saxlamalarını və inkişaf
etdirmələrini bu ərazidə məskunlaşmış bütün xalqların,
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ilk növbədə isə Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi kimi
səciyyələndirməlidir. Təəssüf ki, qonşularımızın hamısı
haqqında bu fikri qətiyyətlə söyləyə bilmirik.
Hazırda Azərbaycanda yaşayan etnik icmaların
dilində 15-dən, təkcə rus dilində isə 30-dan çox qəzet və
jurnal nəşr olunur. Televiziya kanallarında milli azlıqların
etnik-mədəni həyatı, etnoqrafiyası barədə müntəzəm olaraq
materiallar nümayiş etdirilir. Milli azlıqların sıx yaşadıqları
5 bölgədə yerli televiziya və radio kanalları fəaliyyət
göstərir. Azərbaycan Dövlət Radiosu33 ilə mütəmadi olaraq
rus, kürd, ləzgi, talış, gürcü və s. dillərində 15-ədək veriliş
yayımlanır. Azərbaycan və talış dillərində “Talışın səsi”
(“Talışi sədo”) qəzeti nəşr olunur.
İctimai Televiziya fəaliyyətə başladığı vaxtdan (26
avqust 2005-ci il) burada Milli Azlıqlar üçün Verilişlər
Departamenti fəaliyyət göstərir. Departament ölkədə
yaşayan bütün xalqların və etnik qrupların, hətta bir və ya
bir neçə kənddə məskunlaşmış, sayları bir neçə mindən artıq
olmayan etnosların maddi mədəniyyət nümunələrini, etnik
və məişət özəlliklərini geniş ictimaiyyətə çatdırır.
Departamentin təqdim etdiyi “Körpü”, “Bura vətəndir”,
“Danışan tarix” və s. verilişləri televiziya publisistikasının
33

Azərbaycan Dövlət Radiosu 6 noyabr 1926-cı ildə yaradılmışdır. Halhazırda Azərbaycan Dövlət Teleradio Şirkətinin tərkibinə daxildir. 3
proqramı və 1 səsyazma evi mövcuddur. Problematika istiqamətlərinə
görə 13 şöbə fəaliyyət göstərir. 105 FM dalğasında yayımlanır.
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uğurlu nümunələri hesab etmək olar və bu televiziya
jurnalları tamaşaçılar tərəfindən müntəzəm izlənilir.
İctimai Televiziya etnik azlıq və qrupların mədəni
irsinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi, xalqlar
arasında qarşılıqlı anlaşma və dostluq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsi məqsədilə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və Dövlət Neft Şirkti ilə birlikdə hər iki ildən bir
“Azərbaycan - doğma diyar” devizi altında azsaylı xalqların
incəsənəti festivalını keçirir. Müxtəlif bölgələrdən Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Quba, Qusar, Lənkəran,
Astara, Masallı, Saatlı, İsmayıllı və Şabran rayonlarından
azsaylı xalqların bədii özfəaliyyət kollektivləri festivala
dəvət olunurlar. İctimai Televiziya bu festivalı peyk
vasitəsilə bütün dünyaya yayır. Azərbaycanın zəngin milli
palitrasını, azsaylı xalqların adət-ənənələrini, mətbəxini,
folklorunu özündə əks etdirən videomateriallar hazırlanır və
müxtəlif dillərə tərcümə edilərərək dünya ictimaiyyətinə
çatdırılır.
Lakin, heç də həmişə KİV-in imkanlarından pozitiv
məqsədlər üçün istifadə olunmur. Bu tendensiyalara bəzi
postsovet ölkələrinin və digər qonşu ölkələrin mətbuatında
da rast gəlinir. Onlar KİV-in ictimai şüura nüfuzetmə
imkanlarından sui-istifadə edir, əhaliyə kollektiv etnik, dini
və s. hüququn insan hüquqlarından üstün əhəmiyyət kəsb
etdiyini təlqin etməyə çalışırlar. Bu metoddan əsasən başqa
xalqları əsrlərlə müstəmləkədə saxlayan rejimlər öz
ömürlərini uzatmaq, ya da bu əsarətdən qurtarmış xalqları
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bu və ya digər formada yenidən öz təsir dairələrinə daxil
etmək üçün istifadə edirlər. Bu prosesdə kütləvi
informasiya vasitələrinin ikili rolu (tənzimləyici və ya
dağıdıcı) özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir.
Xüsusilə də elektron vizual mediada yeni kommunikasiya
texnologiyalarının “məqsədli” tətbiqi sayəsində asanlıqla
əldə olunan “25-ci kadr effekti”, müşahidə olunan, lakin
qavranılmayan, yaxud da insan beyni tərəfindən qəbul
olunan, ancaq emal olunmayan informasiya (işarə, səs, işıq
formasında ola bilər) və ya istənilən material geniş
auditoriyanın şüuru və hissləri ilə manipulyasiya etmək
imkanlarını xeyli artırır.
Jurnalistika ictimaiyyətində (o cümlədən, sahə
elmində) belə bir fikir də mövcuddur ki, əhalisinin tərkibi
çox sayda müxtəlif millətlərdən ibarət olan ölkələrdə
millətlərarası və dövlətlərarası münasibət mədəniyyətini
formalaşdırmadan vətəndaş mədəniyyətinə nail olmaq
mümkün deyildir. Bu fikrin tərəfdarları öz mövqelərini
beynəlmiləl dilin olmadığı kimi, beynəlmiləl mədəniyyətin
də olmaması arqumenti ilə əsaslandırır və izah etməyə
çalışırlar ki, İnternet bizim həyatımıza nə qədər yüksək
sürətlə daxil olacaqsa, milli mədəniyyətin qorunub
saxlanılması üçün həm sayca çox olan millətin, həm də milli
azlıqların dilində mətbu sözün əhəmiyyəti bir o qədər vacib
xarakter alacaqdır. Bu problem özünü xüsusilə ötən əsrin
90-cı illərinin əvvəllərində keçmiş SSRİ ərazisində
millətlərarası münaqişələrin və insanların bu hadisələrə
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münasibətlərinin kəskinləşdiyi şəraitdə özünü daha qabarıq
şəkildə büruzə verirdi.
Bəzi respublikaların KİV-ləri isə, hələ XX əsrin 7080-ci illərindən başlayaraq, beynəlxalq dəyərlərə, “vahid
sovet xalqı” və s. bu kimi postulatlara məhəl qoymadan açıq
şəkildə bir millətin başqa millətlərdən fərqliliyini –
qədimlik və istedad baxımından üstünlüyünu və
müstəsnalığını təbliğ edir, özünə “yerli xalq” imici
qazandırmağa, başqa xalqların bura “gəlmə” olduqları
ideyasını yaymağa, hətta millətlərin bərabərliyi prinsipinə
etinasızlıq
göstərərək,
bu
müddəaların
milli
qanunvericilikdə təsbit olunmasını, öz xalqlarının məkrli
marağı naminə “əzabkeş xalq”, “tarixi ədalətin bərpası”,
“milli haqq” və s. kimi konsepsiyaları mütləqləşdirməyə
çalışırdılar. Bu da öz növbəsində millətçiliyi, xalqlar və
dövlətlər arasında milli ədavəti daha da dərinləşdirirdi. Bu
problem artıq jurnalistika araşdırıcılarını da narahat etməyə
başlamışdı, çünki bu sahədə mətbuatın ikili rol oynamasını
və KİV-in bu cür fəaliyyətinin hansı nəticələrə gətirib
çıxaracağını
onlar daha yaxşı
anlayırdılar. Elmi
tədbirlərdə artıq bu problematika ilə bağlı polemikalar da
özünə yer alırdı. Bəzi tədqiqatçılar problemi kompleks
şəkildə araşdırmağa cəhd göstərirdilər.
Postsovet məkanında bu tendensiyalar ilk dəfə
Cənubi Qafqaz respublikalarının və mərkəzi mətbuatın
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nümunələri, 34 bir qədər sonra isə Pribaltika ölkələri
mətbuatının materialları əsasında 35 araşdırılmışdır. Hər iki
tədqiqat işində kütləvi informasiya vasitələri kəskinmünaqişəli millətlərarası münasibətlərin sağlamlaşdırılması və
təkmilləşdirilməsi amili kimi nəzərdən keçirilir. Lakin, buna
baxmayaraq, hər iki tədqiqatçı KİV-in öz funksiyalarını
obyektiv, peşəkarlıqla və məsuliyyətlə
yerinə
yetirmədikləri təqdirdə, siyasi sistemdən asılı olmayaraq,
milli məsələnin və millətlərarası münasibətlərin həddən
artıq gərginləşməsi qənaətinə gəlirlər.
Birinci tədqiqatçı Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında
gedən hadisələrin işıqlandırılmasında mərkəzi KİV-lərin
çox vaxt neytral və bəzən də Azərbaycana münasibətdə
qeyri-obyektiv mövqe tutduqlarını, bir növ sosial-siyasi
sifariş yerinə yetirdiklərini, İttifaq miqyasında kütləvi şüuru
deformasiyaya məruz qoyan və bir-birini inkar edən
stereotiplərin
meydana
gəlməsini,
redaksiyaların
fəaliyyətlərindəki özfəaliyyət və jurnalistikanın xarici və
daxili qanunauyğunluqları ilə bir araya sığmayan təhlükəli
presedent kimi xarakterizə edir.
İkinci tədqiqatçı isə mətbuatın mənəvi və hüquqi dəyərlər şkalası üzrə üstünlüyü şəxsə və şəxslərə deyil, “yerli
xalqa” verməsini, dövlətin və dövlətçiliyin, ərazinin “yerli”
34

Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Дис. ... канд. ист. наук. – Москва.:
АОН при ЦК КПСС, 1991, стр. 134.
35
Чичановский А.А. В тенетах свободы. М.: 1995. С. 182-195.
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xalqın mülkiyyəti kimi , bu ölkələrdə yaşayan qeyri-milli
əhalini isə “ikinci növ”, “üçüncü növ” vətəndaş kimi nəzərdən keçirməsini olduqca təhlükəli təzahür kimi səciyyələndirir (biz bu mülahizəni bölüşməsək də, problemlə bağlı
polemikaların aprılmasını faydalı hesab edirik – İ.M.).
Bir sıra mütəxəssislərin fərqli sistemlərdə apardıqları
araşdırmalar sayəsində gəldikləri nəticələri və verdikləri
proqnozları həyat və praktika artıq dəfələrlə təsdiq etmişdir.
Media tədqiqatçılarının millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərin KİV-də adekvat şəkildə işıqlandırılması,
problemin səbəblərinin obyektiv və əsaslandırılmış şəkildə
əhaliyə çatdırılması və hansı neqativ nəticələrə gətirib
çıxaracağının əvvəlcədən müəyyən edilməsi üçün
emosiyalara, başqa xalqlara qarşı ədavət hisslərinə yol
verilməməsi, publikasiyaların real həyata söykənməsinin
təmin olunması məqsədi ilə redaksiyaların strukturunda və
yaxud da millətlərarası problematikaya yönəlmiş ayrıca
səriştəli sosioloji xidmət qruplarının yaradılmasının
vacibliyi haqqında təklifləri 36 həyata keçirilir və onların
fəaliyyəti problemin həllində KİV-in təsirliliyinin
artmasında xüsusi rol oynayır.
Fikrimizi təsdiq etmək üçün hələ 1991-ci ildə (SSRİnin dağıldığı il – İ.M.) keçirilmiş irihəcmli bir sosioloji
36

Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Дис. ... канд. ист. наук. – Москва.:
АОН при ЦК КПСС, 1991, стр. 137.
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tədqiqata müraciət etmək istərdik. Tədqiqat 20 ildən artıq
əvvəl aparılsa da, onun aşkara çıxardığı hallar hazırda yaşadığımız günlərin gerçəkliklərini demək olar ki, təfərrüatı ilə
özündə əks etdirir. Bu da millətlərarası və dövlətlərarası
münaqişələrin yaranmasının və bəzən də onların həlli üçün
zorakılıqdan istifadənin səbəbinin məhz KİV-lə milli
məsələyə aid stereotip və xürafatların, başqa xalqlara
nifrətin insanların beyninə yeridilməsi ilə bağlıdır. Sosioloji
sorğu Rusiyanın Stavropol, Şimali Osetiya, Kemerov,
Orenburq və Pskov vilayətlərində, Moskva şəhərində
keçirilmiş və təxminən 4 min nəfəri əhatə etmişdir.
Sosioloji sorğunun subyektləri arasında bizim üçün
daha çox maraq kəsb edən Stavropol vilayətidir. Əgər
nəzərə alsaq ki, bu vilayətdə yerli etnos sayılan ruslardan
sonra sayına görə azsaylılar ermənilər hesab olunurlar,
sorğunun nəticələrinin regionda baş verən proseslərin
qiymətləndirilməsində oynayacağı rolu müəyyən etmək o
qədər də çətin deyil. 2010-cu ilə olan məlumata görə,
Stavropolun əhalisi 2 790 789 nəfər olub və onların 161 324
nəfərini, təxminən 6 %-ni ermənilər təşkil edir. 37
Azərbaycanlı əhali 17800 nəfərdən ibarətdir ki, bu da 0,65
%-ə bərabərdir.

37

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в
отношении демографических и социально-экономических
характеристик отдельных национальностей.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html
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Sorğu vərəqinə daxil edilmiş iki suala verilən cavab
bizim diqqətimizi daha çox cəlb edir. “Elə millətlər varmı
ki, siz onlara qarşı ədavət hissi keçirirsiniz?” sualına
Stavropolluların 33 %-i müsbət cavab vermişdir. Rəyi
soruşulan paytaxtlıların da 20 %-i sualı bu cür
cavablandırmışdır. Respondentlər başqa millətlərə kinli
münasibət bəsləmələrinin birinci səbəbi kimi onlarla məişət
səviyyəsində münasibət saxlamalarını, istehsalatda birgə
çalışdıqlarını və bu əsasda da onlara yaxşı bələd olduqlarını,
ikinci səbəb kimi isə millətlərarası münaqişələrin günahkarları haqqında yaranmış təsəvvürləri göstərmişlər.
“Gündəlik həyatınızda başqa millətlərdən olan
insanlara xoşagəlməz münasibətlə, onlar haqqında tənqidi
fikirlərlə rastlaşmısınızmı?” sualına da Stavropollular eyni
fəallıqla cavab vermişlər – yenə 33 %. Paytaxtlıların 35 %-i
bu cür hallarla rastlaşdıqlarını bildirmişdir. Nəzərə alaq ki,
əhalinin siyahıya alınmasına görə 2010-cu ildə Moskva
şəhərinin əhalisi 11.503.501 nəfər olmuşdur. Ermənilər
etnosların sayına görə burada da ilk yerlərdən birindədirlər
(rus, ukraynalı və tatarlardan sonra – İ.M.). Paytaxt
sakinlərinin 0,93 %-ni (106 466 nəfər) təşkil edirlər 38 .
Ümumiyyətlə, demoqrafiyaya aid statistik məlumatlar
göstərir ki, Rusiyanın əksər regionlarında ermənilər sayına
38

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в
отношении демографических и социально-экономических
характеристик отдельных национальностей.
ru.wikipedia.org/wiki/население_москвы

73

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

görə etnoslar arasında ilk yerlərdən birini bölüşürlər. Şübhə
etmirik ki, yerli əhalinin “rəğbətinin qazanılmasında”
(sosioloji sorğuların nəticələrinə görə - İ.M.) onların rolu az
deyildir.
Təxminən 20 il sonra – 2010-cu il may ayının 1-2-də
Ümumrusiya İctimai Fikrin Öyrənilməsi Mərkəzi Rusiyanın
42 vilayət, mahal və respublikalarının 140 yaşayış məntəqəsində keçirdiyi sorğuda analoji suallarla 1600 nəfərə
müraciət etmişdir. Ötən müddət ərzində başqa xalqlara
neqativ münasibət bəsləyənlərin sayı 2 % artaraq 35 %-ə
bərabər olmuşdur. Onların da 29 %-i Qafqaz xalqlarının
nümayəndələrindən, 6 %-i Orta Asiyalılardan, 3 %-i isə
çinlilərdən
və
yəhudilərdən
xoşu
gəlmədiklərini
bildirmişlər. Rəyi soruşulanların 50 %-i başqa millətlərə
nifrətlərinin səbəbini izah edə bilməmiş, qalanları isə bunu
terrorizmdən qorxu hissi ilə əlaqələndirmişlər39.
Rusiyada millətlərarası münasibətlərin pisləşməsini
moskvalılar (63 %) və peterburqlular (54 %) da təsdiq
etmişlər. Lakin, nə moskvalılar (68 %), nə də peterburqlular
(72 %) ölkədəki problemlərin qeyri-rus millətlərinin
nümayəndələri ilə əlaqələndirilməsi fikri ilə razı deyillər40.
Sosioloji sorğular dövlətlərarası münasibətlərin
qiymətləndirilməsində də maraqlı məqamları üzə çıxarır.
“Avrasiya Monitor” Beynəlxalq Tədqiqat Agentliyinin
39

http://www.rb.ru/article/29-rossiyan-negativno-otnosyatsya-kkavkaztsam/6422737.html
40
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112178
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2008-ci ilin aprel-may aylarında MDB-yə daxil olan 13
dövlətdə keçirdiyi sorğu (16143 nəfəri əhatə etmişdir)
postsovet məkanında dost və düşmən ölkələri, eyni
zamanda, onların hansı ölkələrlə birləşməyə meylli olduqlarını müəyyən etmişdir. Azərbaycanlı respondentlərin 39
%-i MDB və Baltikyanı ölkələrinin heç birini dost ölkə
kimi qəbul etmir, 21 %-i Gürcüstanı, 20 %-i isə Ukraynanı
dost ölkə kimi qeyd etmişdir. Əhalinin 31 %-i Türkiyə ilə,
24 %-i isə Avropa İttifaqı ilə birləşmək arzularını ifadə
etmişdir. Ermənistan əhalisinin böyük əksəriyyəti (82 %)
Rusiyanı, 16 %-i Gürcüstanı, 1 %-i isə Azərbaycanı dost
ölkə hesab edir. Burada əhalinin 67 %-i Rusiya ilə ittifaqa
meyllidir, 23 %-i isə kiminləsə birləşməyə ehtiyac
olmadığını bildirmişdir. Gürcüstan sakinlərinin 41 %-i 41
Azərbaycanı dost ölkə kimi tanıyır. Azərbaycan
Ukraynanın, Baltikyanı və Orta Asiya ölkələrinin də dostları
sırasındadır.
Maraqlısı burasındadır ki, sorğunun nəticələrinə
görə, MDB ölkələrinin heç biri Ermənistanı özünə dost ölkə
hesab etmir. Ermənistan, hətta əhalisinin böyük əksəriyyəti
özünə dost ölkə hesab etdiyi Rusiyadan da bu dəstəyi ala
bilməmişdir. Rusiyalı respondentlər bu situasiyaya analoji
olaraq MDB ölkələrinin rəhbərləri arasında Ermənistanın
prezidenti Serj Sarqsyana etibar etmədiklərini bildirmişlər.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bu
41

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=11043
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reytinq cədvəlində üçüncü pillədədir. Rusiyalılar həmçinin
stabil və iqtisadi nailiyyətlər qazanan ölkə kimi də
Azərbaycanı Ermənistandan öndə görürlər (21-22 noyabr
2009-cu il)42.
Yuxarıdakı situasiyalar millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər sahəsində Rusiyanın siyasi rəhbərliyinin
və ictimaiyyətinin mövqeləri arasında kəskin təzadların
olduğunu ortaya qoyur. Belə nəticəyə gəlmək olur ki,
Rusiyanın əksər kütləvi informasiya vasitələri özlərinin
sələfləri olan SSRİ kütləvi informasiya vasitələrinin
millətlərarası münasibətlər problematikasının işıqlandırılması sahəsindəki “təcrübə” və “ənənə”lərini davam
etdirməkdədir. Arzu olunan şeylərin gerçəklik kimi qələmə
verilməsi nəinki ölkə daxilində millətlərarası, eyni zamanda
dövlətlərarası münasibətlərə də olduqca neqativ təsir
göstərir. SSRİ-nin dağılmasını yeni yaranmış müstəqil
ölkələrin iqtisadiyyatı üçün əlverişsiz hesab edən KİV-lər
Rusiya Federasiyasının bəzi inzibati subyektlərinin
(məsələn, Tatarıstan – İ.M.) bütövlükdə ölkə ilə
müqayisədə daha böyük iqtisadi inkişafa nail olduqlarını
görməyə bilməzlər. KİV-in problematikaya bu cür mövqeyi
vəziyyəti daha da gərginləşdirir. İqtisadi faktorlar
zəminində dağılan SSRİ-nin xələfi olan Rusiya
Federasiyasında milli münasibətlər zəminində yaranmış
vəziyyət (Çeçenistan, Dağıstan, İnquşetiya, Stavropol və s.
42
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regionlarda silahlı qarşıdurmalar, qeyri-rus millətlərdən olan
vətəndaşlara qarşı nümayiş etdirilən xoşagəlməz münasibət)
bu sahədə gərginliyin getdikcə artacağını təxmin etməyə
əsas verir. Mütəxəssislər SSRİ-nin süqutu nəticəsində
yaranan sosial, siyasi və hüquqi problemlərin hələ də tam
həll olunmadığını, bəşəriyyət üçün əlavə qlobal sosialhüquqi problemlər yaratdığını nəzərə alaraq, Rusiyanı bu
siyasəti davam etdirməkdən çəkinməyə çağırırlar.
Məşhur Amerika politoloqu, ABŞ-ın keçmiş
prezidenti Cimmi Karterin milli təhlükəsizlik məsələləri
üzrə müşaviri (1977-1981-ci illər), “SSRİ-nin dağılması
modelinin müəllifi”, “SSRİ-nin süqutunun arxitektoru” adı
ilə tanınmış sovetoloq Zbiqnev Bjezinski43 ABŞ-ın hazırkı
prezidenti Barak Obamanın Moskvaya səfəri (iyul 2009-cu
il) öncəsi “The Financial Times” qəzetində çap etdirdiyi
məqaləsində Dmitri Medvedyev və Vladimir Putinlə
görüşlərində Obamaya üç məsələnin müzakirəsində ciddi
mövqe tutmağı tövsiyə edir (Z.Bjezinski bu cür tövsiyələri
vaxtaşırı hazırlayır). O, a) Rusiya ilə ABŞ-ın müttəfiq
olduqları məsələlərin, b) iki ölkə arasındakı ziddiyyətlərin
dünya ictimaiyyətində bərqərar olmuş qaydalar çərçivəsində
43

Zbigniew Brzezinski and P.Huntington. Political Power:USA-USSR.
Similarties and Contrasts Convergence or Evolution. The Viking Presa,
New York,1964.; Zbigniew Brzezinski. Game Plan. А Geosrategic
Framework for the Conduct of the US.-Soviet Contest. Boston/New
York: The Atlantic Monthly Press, 1986.; З.Бжезинский. Великая
шахматная доска (The Grand Chessboard). Москва, 1998. -256 c.
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maksimum mümkün həllinə nail olmalı, c) Rusiya
rəhbərliyini öz geosiyasi ambisiyalarından imtina etmədən
avropaatlantika birliyinin tamhüquqlu üzvü ola biləcəyinə
və postimperiya ambisiyalarından imtina etməyə inandırmağa çalışmalıdır. Bjezinskinin fikrinə görə, bu məsələnin
müzakirəsi zamanı
Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı
münasibət və digər qaynar nöqtələrdəki situasiyalar
“sammitin” qaynar mövzuları olmalıdır44.
Rusiya Federasiyasının hazırkı “qızdırmalı”
davranışı, imperiyanı (SSRİ) yenidən bərpa etmək ümidləri,
postsovet respublikalarının müstəqilliyini qəbul edə
bilməmələri bu ölkənin siyasilərinin, o cümlədən, media
praktiklərinin və tədqiqatçılarının bəyanatlarında, elmi
araşdırmalarında özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir.
Bəzi
media
nəzəriyyəçiləri
imperiyanın
(Rusiya
Federasiyası)
perspektivsizliyindən
narahat
olaraq,
cəmiyyətdəki təcrid olunma və sosial-siyasi qruplar
arasındakı fikir və mövqe ayrılıqlarının və ixtilafların daha
da dərinləşməsini faktiki olaraq ümummilli (ümumdövlət)
mətbu kütləvi informasiya vasitələrinin olmaması ilə izah
edirlər. Onlar sovetlər dövründə mərkəzi qəzetlər sayılan
44

Бжезинский дал советы Обаме перед визитом в Москву.
«Газета.Ru», 02.07.2009.
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2009/07/02/n_1378224.shtml
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“Труд”, “Комсомольская правда”, “Рабочая трибуна” və
s. qəzetləri öz statuslarını qoruyub saxlasalar da və ya da
yenidənqurma və aşkarlıq dövrünün ən səs-küylü qəzeti
sayılan və hələ də yüksək tirajla çap olunan, lakin “başlıbaşına buraxılmış” “Московский комсомолец” qəzetlərini
öz funksiyalarını artıq əvvəlki səviyyədə yerinə yetirən
ciddi mətbuat nümunələri hesab etmirlər və göstərirlər ki,
bu qəzetlərdə millətlərarası münasibətlərin kəskinləşməsinin
qarşısını almağa yönəlmiş yazılar çox nadir hallarda çap
olunur. Qəzetlər yalnız bu münasibətlərin kəskinləşməsi
faktlarını diqqətə çatdırmağı və bütün bunlara görə yalnız
hökumət strukturlarını ittiham etməyi (Çeçenistan və
qismən də Tatarıstanla bağlı hadisələr zamanı olduğu kimi)
bacarırlar. Qəzetlərin böyük bir qismi SSRİ-nin dağılmasını
rus imperiyasının və XX əsrin yetmiş illik tarixinin
yetişdirdiyi, daxili səbəblərdən törəyən və ya da öz-özünə
əmələ gələn proses kimi xarakterizə edir və buna bəraət
qazandırırlar. KIV-lər bu nöqteyi-nəzəri əsaslandırmaq üçün
müxtəlif arqumentlər irəli sürürlər. Aşağıdakı tipik bir
nümunəni buna misal göstərə bilərik: “Kommunistlər milli,
dövlət və iqtisadi suverenliyi zorakıcasına dayandırmaqla və
boğmaqla respublikalar arasındakı qarşıdurmanın təməlini
qoydular. İqtisadi və milli suverenliyə yol verilən kimi,
İttifaq dağıldı. Halbuki, İttifaqın suverenliyi həm iqtisadi,
həm də milli suverenliyi istisna edirdi”. 45 Ən yaxşı halda
45

Васильев В. П. Методология и методика конкретных социальных
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bunu həmin dövrdə millətlərarası münasibətlər sahəsində
baş verən proseslərin mahiyyətinin başa düşülməməsi, ən
pis halda isə ictimai şüurun səfərbər edilməsinə yönəldilmiş
və bilə-bilə düşünülmüş yarımhəqiqət, əvvəllər Rusiya,
sonralar isə SSRİ adlanan və əsrlərlə mövcud olmuş vahid
bir dövlətin süqutunun səbəblərinin bir növ “obyektivləşdirilməsi” cəhdləri kimi də qiymətləndirmək olar. Amma,
heç bir halda bu tədqiqatçıların belə bir fikirləri ilə
razılaşmaq olmaz ki, SSRİ-nin dağılması heç bir xalq üçün
sərfəli deyil, əsrlərlə vahid bir dövlətdə yaşayan, bir-biri ilə
sıx iqtisadi, sosial-mədəni və şəxslərarası əlaqədə olan
insanlar bu əlaqələri kəsən kimi bir saatın içində yadlaşma
zolağına düşdülər, özünütəcrid şəraitində öz faktiki və
xəyali suverenlikləri ilə tənha qaldılar.
Bu fikri irəli sürən və adıçəkilən prosesi “obyektivləşdirənlər” özləri də başa düşürlər ki, müasir dövrdə və
müasir dünya nizamında hər hansı bir ölkənin özünün
könüllü razılığı olmasa, heç bir xalq onun bütövlüyünə
müdaxilə edə bilməz. Əks halda hazırda bütün dünyada
mövcud olan dövlətlərin sərhəd bölgüsünə yenidən
baxılmalıdır, çünki onların hamısının sərhədləri ayrıca
etnosların məskunlaşdıqları sərhədlərlə üst-üstə düşmür. Bu
tədqiqatçıların belə bir fikirləri də yanlışdır ki, dövlət
hüququ pozularaq, daha dəqiq desək, beynəlxalq hüququn
ümumi normalarına uyğun yaşayan bir dövlət məhv edilərək
исследований СМИ и пропаганды. М.: 1986.
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(SSRİ-nin süqutu nəzərdə tutulur), onun yenidən qurulması
prosesində sonrakı hüquqi özbaşınalığa yol açılmışdır. 46
Zənnimizcə, dövlət hüququ pozularaq, beynəlxalq hüququn
normalarına uyğun yaşayan bir dövlət məhv edilərkən bu
dövlətin malik olduğu güclü ordunun nə bir əsgərinin, nə də
ki, əsas prinsipi “hər şey insan üçün, hər şey insan naminə”
olan cəmiyyətin heç bir üzvünün bu dövlətin müdafiəsinə
qalxmadığını həmin tədqiqatçılara xatırlatmaq onların
obyektiv mövqedə olmadıqlarını anlamaları üçün kifayət
edər.
Hətta, yuxarıda deyilənlərin hamısının ayrı-ayrılıqa
düz olduğunu düşünsək belə, bu müəlliflərin gəldikləri
nəticələrlə razılaşmaq mümkün deyildir. Əlbəttə, istənilən
xalqın və millətin müstəqil olmağa haqqı vardır, lakin bu
xalqın böyük bir qismi artıq ayrıca bir dövlət şəklində öz
müstəqilliyini təsbit etmişdirsə, başqa bir dövlətin
ərazisində yaşayan kiçik bir qisminin bu iddiada olması
əsassızdır və bir növ “siyasi həyasızlıq” və “özbaşınalıqdır”.
Belə bir şərt də vacibdir ki, bu müstəqillik başqa xalqların
milli ləyaqətinə və hüquqlarına zərbə vurmamalıdır.
Sivilizasiyanın inkişafı, demokratik və hüquqi
dövlətin əsaslarının yaradılması, vətəndaş cəmiyyəti
uğrunda mübarizə göstərir ki, millətlərarası və
46

Власть, закон, пресса. Материалы конференции. М.: Б. п., 1998.
http://www.dissercat.com/content/sredstva-massovoi-informatsii-kakmekhanizm-sovershenstvovaniya-natsionalnykh-otnoshenii

81

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

dövlətlərarası münasibətlər beynəlxalq hüquq normalarına
əsaslanan insan hüquq və azadlıqlarının istənilən millətçilik
təkəbbürlərindən üstün tutulduğu bir şəraitdə daha səmərəli
inkişaf edir.
Demokratik cəmiyyətdə ən ali meyar hesab edilən
insan hüquqları xalqın milli dövlətçiliyə və mədəniyyətə
olan təbii hüququnun həyata keçirilməsi zamanı məhəng
daşı kimi götürülür. Araşdırmalar göstərir ki,
milliyyətindən, yaşayış yerindən və vaxtından asılı
olmayaraq, əksər postsovet respublikalarında bütün
millətlərin bərabərliyinin təmin olunması məqsədi ilə artıq
mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Bu
qanunvericilik bazalarında dövlət orqanları ilə yanaşı
kütləvi informasiya vasitələri bütün millətlərdən olan
vətəndaşların hüquqlarının həyata keçirilməsinin ciddi
zamini kimi nəzərdən keçirilir. KİV-in “dördüncü
hakimiyyət” iddiası bunu daha aktual edir.
Müasir dövrdə əksər çoxmillətli dövlətlərdə milli
məsələ ilə bağlı problemlərin həlli dövlət quruluşunun ərazi
və milli-ərazi prinsiplərinin birləşməsi müstəvisindən keçir.
Bu da müəyyən mənada beynəlxalq təcrübədə fərdi
muxtariyyət kimi tanınan muxtariyyət formasına uyğun
gəlir. Fərdi muxtariyyət xüsusi olaraq insan hüquqlarının,
şəxsin öz milli mənsubiyyətini müəyyən etmə, xalqların öz
müqəddaratlarını təyin etmə, yaşayış yerindən asılı
olmayaraq, azad hərəkət etmə, iqtisadi və siyasi müdafiə
hüququnun tərkib hissəsi kimi mədəni muxtariyyət
82
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hüquqlarına zəmanət verilməsini nəzərə çarpdırır. Bu cür
dövlət quruluşlarında fəaliyyət hüdudları coğrafi amillərlə
deyil, vətəndaşlıq mənsubiyyəti ilə məhdudlaşan, əsas
məğzi ərazi (dövlət) deyil, hər şeydən əvvəl azad vətəndaş
olan hüquqi qayda-qanun yaradılması qarşıya məqsəd
qoyulur. Məsələn, Fransa, İsveçrə, Belçika, Rusiya və s.
ölkələrdəki dövlət quruluşlarını buna misal göstərmək olar.
Bu ölkələrdəki təbii və qeyri-təbii, qanuni və qeyri-qanuni
miqrasiya prosesləri ərazinin milliyyətlə eyniləşdirilməsini
daha az mümkün edir. Ona görə də bu cür ölkələrdə hüquq
istər-istəməz millətin hərəkətdə olan vəziyyətinə uyğunlaşır.
Amma, bu fikri kütləvi informasiya vasitələri, xüsusilə də
regional KİV-lər barədə demək olmur. Praktika göstərir ki,
bəzi muxtariyyətlərdə vətəndaşın milli özünüdərkinin
artması və titullu etnosların qaynayıb-qarışması nəticəsində
əhalinin tərkibi daha çox təkmillətli olur. Bu hal
millətlərarası münasibət mədəniyyətinin formalaşmasını
daha vacib edir və bu təkcə dövlət orqanlarının deyil, həm
də kütləvi informasiya vasitələrinin, ictimai təşkilat və
hərəkatların, ziyalıların, ümumiyətlə, ictimai şüurun
mənəvi-əxlaqi sahəsinə təsir göstərə bilən və öz dövlətini
möhkəmləndirməyə cəhd göstərən hər bir kəsin vəzifəsidir.
Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində sahə elminin, ictimai
fikrin öyrənilməsinin, elmi metodların köməyi ilə təhlillər
aparmaq bacarığının, millətlərarası münasibətlərin inkişaf
istiqamətlərinin proqnozlaşdırılmasının,
onların bir83
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birindən asılılığı mexanizmlərinin müəyyən edilməsinin də
əhəmiyyəti az deyildir.
Azərbaycan
Respublikasının
dövlət-vətəndaş
münasibətlərinin ana xəttini “Dövlət siyasətinin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşı dayanır, hər şey Azərbaycan
vətəndaşı üçün edilir” prinsipi təşkil edir. Azərbaycanın
güclü dövlət olması üçün cəmiyyətdəki bütün sosial-siyasi
institutların fəaliyyəti ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşının
hərtərəfli və güclü inkişafının təmin edilməsinə
yönəlmişdir. Hazırda cəmiyyətdə vətəndaşların dövlətin bu
həssaslığına kifayət dərəcədə qarşılıqlı cavab verə bilibbilməmələri, hüquqları qədər öhdəlikləri barədə də
təsəvvürlərinin olub-olmamaları barədə, əlbəttə KİV
vasitəsilə və KİV-in iştirakı ilə, müzakirələr gedir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İnsan
Hüquqları Komitəsinin sədri, professor R.Aslanova
vətəndaşlıq mədəniyyətini Azərbaycanın güclü dövlətə
çevrilməsinin həlledici resursu kimi xarakterizə edir.47
Onun fikrinə görə, müzakirə edilən məsələlərin müşahidəsi
bu sualları cavablandırmaq üçün bir sıra qənaətlərə gəlməyi
mümkün edir. Bunlardan birincisi odur ki, Azərbaycan
xalqı, vətəndaşı, gənci ... öz dövlətinin yanındadır. İkinci
47

Aslanova R. Vətəndaşlıq mədəniyyəti Azərbaycanın güclü dövlətə
çevrilməsinin həlledici resursudur. “Azərbayycan” qəzeti, 2013-cü il, 17
aprel.
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qənaət isə onu deməyə imkan verir ki, cəmiyyətdə, xüsusilə
gənclər sırasında milli təəssübkeşliyin və tarixi yaddaşın
möhkəmləndirilməsi, vətənpərvərliyin tərbiyəsi sahəsində
səylər daha intensiv olmalı, sistemli şəkildə həyata
keçirilməlidir. Ehtimal olunan hər cür cəhdlərə qarşı
sarsılmaz mənəvi müqavimət formalaşmalıdır. Bu
istiqamətdə diqqət mərkəzində olan əsas məsələlərdən biri
də cəmiyyətdə “vətəndaş olmaq nə deməkdir?” sualına
cavab olaraq aydın təsəvvürlərin formalaşdırılmasıdır.
Vətəndaş və vətəndaşlıq mədəniyyəti olduqca
dinamik məzmunlu anlayışlardır. Vətəndaş dövlətin ümumi
siyasətinin mərkəzində dayanır. Dövlət vətəndaşın
maraqlarına, vətəndaşı olduğu ölkənin inkişafına xidmət
göctərir. Diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biri də
vətəndaşın öz öhdəliklərini dərk edib-etməməsi, vətəndaşlıq
mədəniyyətinin və vətənpərvərlik tərbiyəsinin əvvəllər və
indi nə vəziyyətdə olması və gələcək perspektivləri məsələsidir. Jurnalistikanın cəmiyyətdəki funksiyasına
uyğun olaraq, yuxarıda qoyulan sualların cavablarının
tapılmasında (ictimaiyyətin iştirakı ilə geniş müzakirələrin
keçirilməsi yolu ilə) aparıcı rol kütləvi informasiya
vasitələrinə məxsusdur.
Vətəndaşlıq mədəniyyəti hər bir sosial fərddə
dəqiq mənəvi-əxlaqi oriyentirlərin olmasını nəzərdə
tutur. Mənəvi mədəniyyətin səviyyəsi aşağı olan
cəmiyyətlərdə qanunların, hətta iqtisadiyyatla bağlı
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qanunların belə, səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi çətin
olur. Tədqiqatçılar arasında demokratiyanı iqtisadiyyatla
bağlayanlar da vardır. Onların fikrinə görə, insan maddi
ehtiyacdan azad olmalıdır ki, digər hüquqları barədə də
düşünə bilsin.
2007-ci il mayın 23-də Bakıda “Keçid cəmiyyətində
demokratiya” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmipraktik konfransın iştirakçısı, Ankara Universitetinin
professoru, siyasi elmlər doktoru Ergün Özbud “Xalq
qəzeti”nə müsahibəsində bu vəziyyəti belə şərh edir: “Elə
ölkələr var ki, orada iqtisadi inkişaf yüksəkdir, amma
demokratiyanın inkişafına əngəl törədən məsələlər
mövcuddur və dövlət onları aradan qaldırmaq istəmir.
Amma bu bir faktdır ki, insan maddi ehtiyacını ödəyə
bilmirsə, o asılı vəziyyətdə olur. Ölkə iqtisadi cəhətdən
gücləndikdə, demokratik prinsiplər daha asan bərqərar olur.
Azərbaycanın vəziyyəti bu cəhətdən çox sevindiricidir.
Ölkəniz sürətlə inkişaf edir və problemləri həllini tapır.
İnsanlar işləyirlər, zənginləşirlər və digər hüquqlarının da
yüksək qorunmasını istəyirlər. Bu isə demokratik cəmiyyət
quran dövlətinizin işini asanlaşdırır.” 48 Professor E.Özbud
keçid cəmiyyətində müxtəlif meyarların olduğunu və onlara
yüksək tələblərlə yanaşmağın düzgün olmadığını qeyd edir.
O, kommunist üsul-idarəsi illərində Azərbaycanın işğal
48

Demokratiya Azərbaycanın inkişafını müəyyən edən nadir dəyərdir.
“Xalq qəzeti”, 2007-ci il, 25 may.
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altında olduğunu, sovet imperiyası dağılanda isə müharibə
apardığını vurğulayaraq, belə bir şəraitdə demokratiyanın,
milli inkişafın və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun
müşkül məsələ olduğunu deyir və bütün bunlara
baxmayaraq, Azərbaycanın böyük siyasət xadimi Heydər
Əliyevin səyi ilə Qərb demokratiyasını mənimsəməyə
başladığını, demokratiya prinsplərini cəmiyyətin bütün
sahələrinə tətbiq etdiyini və buna nail olduğunu xüsusi
vurğulayır.49
Ümumiyyətlə, yuxarıda sadalanan mülahizələri
nəzərdən keçirərək, belə nəticəyə gəlmək olur ki,
cəmiyyətin köklü şəkildə yeniləşməsi dövründə insanın
fəaliyyəti ilə bağlı bütün sosial-mənəvi və əxlaqi vasitələrin
hərəkətə gətirilməsi olduqca vacibdir. Bu sahədə
jurnalistikanın funksiyası daha xarakterik əhəmiyyət kəsb
edir. Bütövlükdə, mədəniyyət insanların yaratdıqları maddi
və mənəvi dəyərlərdə, insanlar arasındakı münasibətlərin
xarakter və formalarında, cəmiyyətin və onu təşkil edən
təbəqə və qrupların inkişaf səviyyələrində ifadə olunur.
Jurnalistikanın mədəniyyət-maarifləndirmə funksiyası
cəmiyyətin mədəniyyət institutlarından biri kimi yüksək
mədəni dəyərlərin mənimsənilməsində və yayılmasında,
49

Demokratiya Azərbaycanın inkişafını müəyyən edən nadir dəyərdir.
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insanların ümumdünya mədəniyyət nümunələri əsasında
tərbiyə edilməsində fəal surətdə iştirak etməkdən ibarətdir
ki, bununla da o, insanın hərtərəfli inkişafına kömək etmiş
olur. Mədəniyyətin başlıca məqsədi insanın daxili aləmini
zənginləşdirməkdir. Jurnalistikanın bu funksiyasının sərt
praqmatik yönümlülüyü yoxdur və hər bir insan
cəmiyyətdəki müəyyən dəyərləri sərbəst şəkildə öz daxili
dünyasına qəbul edə və ya da etməyə bilər. Bu şərt jurnalisti
öz auditoriyasının mədəni aludəçiliyini və meyliliyini
bilməyə, onu müvafiq informasiya ilə təmin etməyə vadar
edir. Mədəniyyəti məhz jurnalistika hamı üçün əlçatan
edir.
Sözügedən sferada jurnalistin fəaliyyətinin başlıca
prinsipləri humanizm, sosial ədalət, insan hüquqlarının
bərabərliyi, vətənpərvərlik, bütövlükdə cəmiyyətin, ayrıayrılıqda isə hər bir şəxsin azad inkişafı və s. müddəaların
ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi üçün lazımi şəraitin
yaradılmasından ibarətdir. Beynəlxalq təcrübə (əsasən də
MDB regionu ölkələrində - İ.M.) göstərir ki, hər bir
cəmiyyət bu prinsiplərə davamlı şəkildə əməl edərək,
totalitar-inzibati təfəkkürün ağalığı şəraitində formalaşmış
milli məsələ stereotiplərindən tədricən yaxa qurtara bilər.
Azad fərdlərin vətəndaş hüquq və öhdəliklərinin real şəkildə
həyata keçirilməsi üçün ümumi baza yaradan siyasi, hüquqi,
mənəvi, estetik və digər dəyərlərin təbii surətdə birləşməsi
cəmiyyətdə demokratiya və humanizm prinsiplərinə
əsaslanan yeni sosial-mədəni oriyentrlərin tərbiyə
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edilməsinə şərait yaradır. Ümumiyyətlə, demokratik
prinsiplərin
möhkəmlənməsində
dövlətin,
kütləvi
informasiya vasitələrinin və cəmiyyətin eyni mövqedən
çıxış etmələri tələb olunsa da, bu işdə əsas vəzifə kütləvi
informasiya vasitələrinin üzərinə düşür.
Müəyyən tarixi dövrlərdə, əsasən də cəmiyyətdə baş
verən xaotik mərhələlərdə, insanların itirdikləri öz həyat
oriyentirlərini bir növ “kollektiv inamda” – polisentrik
cəmiyyətdə insanları birləşdirməyə qadir olan, sosial
pərakəndəliyi aradan qaldıran, millətin dirçəlməsinə şərait
yaradan dünyagörüşü rolunu oynaya bilən milli ideyada
tapmaq cəhdləri qaçılmaz olur. Hər bir cəmiyyətdə
ümummilli ideyanın işlənib hazırlanması millətlərarası və
dövlətlərarası mədəniyyətin formalaşmasının, cəmiyyətin
səfərbər edilməsinin başlıca faktorlarından biri kimi çıxış
edir.
Köklü ictimai transformasiyaların baş verdiyi
dövrlərdə geniş sosial-siyasi spektrə daxil olan qüvvələrin
hər biri məhz onun siyasi əqidə və məsləkinin “milli
ideya”nı özündə daha dolğun əks etdirdiyini iddia edir.
“Milli ideya”nın formalaşdırılması və gerçəkləşdirilməsi
uğrunda mübarizə ilk növbədə qəzet və jurnal
səhifələrində, televiziya və radio verilişlərində və son
dövrlərdə isə daha çox internet saytlarında aparılır. Bu
isə özünü əsasən hakimiyyət uğrunda mübarizə şəklində
büruzə verir. Xüsusilə də parçalanmış cəmiyyətlərin
bütövlüyünün bərpa olunmasına yönəlmiş milli ideya siyasi
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partiyalar tərəfindən öz məqsədlərinə çatmaq üçün daha fəal
şəkildə istifadə olunur. Müasir cəmiyyətlərdə fəaliyyət
göstərən sol təmayüllü partiyalar “milli ideya”nı sosialist
məzmuna malik ideya kimi qəbul edirlər.
Solçuluq - sosial məqsədlərə nail olmaq məqsədi ilə
inqilabi dəyişiklikləri nəzərdə tutan siyasi xəttin
radikallaşdırılmış ifadəsidir və bunun üçün hətta zorakılığın
tətbiqini də məqbul hesab edir; əsasən azadlıq, bərabərlik,
qardaşlıq, hakimiyyətsizlik və s. emosional və ya da
uydurma şüarlarla bağlı olur. Yaranma tarixi etibarilə 17891794-cü illər Böyük Fransa inqilabı dövrünə gedib çıxır. O
Ali
nümayəndəli
orqanının
deputatlarının
kralı
dəstəkləyənhissəsi iclas salonunun sağ tərəfində,
əleyhdarları isə sol tərəfində otururdular. Lakin, hələ
bundan əvvəl də sağçılıq düzgünlüyün, solçuluq isə şeytan
qüvvələrə yaxınlığın rəmzi kimi başa düşülürdü. Belə hesab
edirlər ki, sollar dəyişikliklərə, bərabərliyə, sağlar isə
ənənəyə, guya həqiqi azadlığı təmin edən cəmiyyətin
iyerarxiyalılığına meyl edirlər.
Siyasətdə sol qüvvələrin ifrat təzahürü olub,
destruktiv və anarxist səciyyə daşıyan solçuluq gələcəyə
ümid bəsləyən tələbələri, sinfi simasını itirmiş lümpen
proletariatı, işsiz gəncləri, ziyalıların sosial temperamentinə
görə qeyri-sabitliyə meylli qismini əhatə edir. Sosial-sinfi
zülmlə yanaşı, əlavə problemlərlə qarşılaşan irqi və etnik
azlıqların nümayəndələri, feministlərin, “ifrat yaşılların”
müəyyən hissəsi də solçuluğa meylli olurlar.
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Ümumiyyətlə, cəmiyyətin istənilən sosial təbəqəsinə
mənsub olan “kəskin hiss” tərəfdarları solçuluğa
meyllidirlər. Volyuntarizm, ifrat inqilabçılıq, siyasi
avantürizm, “inqilabi partlayış” (guya bundan sonra hər şey
öz-özünə yeni şəkildə qaydaya düşəcəkdir) solçuluğun
ayrılmaz xüsusiyyətləridir. Solçuluq əksyönümlü qüvvələrin
həyata keçirdikləri siyasi fırıldaqlar üçün də münasib pərdə
rolunu oynayır.
Solçuluq uzun çəkən böhranlı proseslər zamanı da
meydana çıxa bilir. Siyasətdə zorakılığı dəstəkləmək,
iqtisadiyyatda səriştəsiz və tələsik qərarların qəbulu və
tətbiqi, mədəniyyət sahəsində
“xilasedici” tədbirlərin
görülməsi və s. solçuluq üçün olduqca xarakterikdir.
Solçuluqda azadlıq barədə moizələrin ən vulqar bərabərlik
və avtoritarizm ilə birləşdirilməsinə də yol verilə bilər.
Lenin öz dövrü üçün solçuluğun nümunəsi olan “solluq
uşaq xəstəliyi”nin politoloji təhlilini vermişdir. Lakin,
inqilabın və proletariat diktaturasının labüdlüyü barədə
onun müdafiə etdiyi ideyanın özündə də tənqid etdiyi
fenomenin əlamətləri var idi.
Siyasi fəallıq tərzi kimi, solçuluq 60-cı illərin
gənclər hərəkatlarında (qoşizm, “yeni solların” fəallığı,
üsyankarlıq formasında) və hətta daha geniş ictimai
hərəkatlarda da üstün yer tuturdu. 70-ci illərdə hər yerdə
solçuluğun zəifləməsi, 80-ci illərdə isə hətta “Sollar Reyqan
uğrunda” hərəkatı (“korrupsiyaya qurşanmış üçüncü
dünyanı” dəstəkləməkdən, sovet totalitarizminin bağışlan91
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masından tamamilə imtina etmək məqsədilə 1984-cü ildə
təşkil olunmuşdu və antiamerikanizm şəraitini riyakarlıqla,
bilərəkdən gərginləşdirirdi) kimi “qeyri-təbii” fenomenlər
də müşahidə olunurdu. Ümumiyyətlə, sollar və sağlar
arasındakı sərhədi qəti müəyyənləşdirməyin özü də çətindir.
Təcrübə solçuluq təmayüllü bir sıra siyasi təşəbbüslərin də
perspektivinin olmadığını göstərmişdir. Bu tipdən olan
“Avanqard” partiyaların ( “Qara bəbirlər” radikal
afroamerikan təşkilatı və s.) sosial bazaları da məhdud olur.
Solçuluqdan imtina ümumən solların hərəkatında
yeni istiqamətlər axtarıldığını göstərir. Lakin, özlərinin
sosial fəallığını yenidən nəzərdən keçirən “yeni solların”
xeyli hissəsinin elan etdikləri “sol radikalizmə dair
rekviyem” siyasətdə solçuluğun tamamilə aradan qalxması
və inqilabi idealın müvafiq şəkildə təfsiri demək deyildir.
Əvvələn, ona görə ki, “yeni solların” və hətta
solçuluğun tərəfdarlarının siyasi təşəbbüslərinin bir çoxu
bələdiyyə idarəçiliyi strukturları səviyyəsində həyata
keçirilir.
İkincisi, yeni radikalizmə ümid bəsləyən,
idarəetməyə dair qərarların qəbul olunmasında birbaşa
iştiraka meyl edən “ağ” və “göy” yaxalıqlıların yeni
koalisiyası yaranır.
Üçüncüsü, sol təşəbbüslərin bir çoxu mərkəzçi və
sol siyasətçilər tərəfindən nəinki, rədd olunmamış, hətta
müəyyən dərəcədə sabitləşmişdir. Ona görə də fəallığın yeni
sahələri axtarılır (ekoloji və müharibə əleyhinə hərəkatlar,
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keyfiyyətcə yeni hakimiyyət strukturlarının axtarılması,
mədəniyyət sahəsində sanballı iş və s.). Belə halda əslində
solçuluqdan danışmaq lazım gəlmir, onun ifratçılığı azalır.
Solçuluğun keçmiş tərəfdarları arasında yeni
texnologiyalar əsrində son dərəcə güclənmiş elitar
strukturlara qarşı dayanan geniş demokratik nəzarət ideyası
üstün yer tutmağa başlayır. Demokratik sosializmdən gələn
bu ideya Qərbdə gənclər arasında getdikcə daha geniş
yayılır.50
Müasir Azərbaycan cəmiyyətində fəaliyyət göstərən
sol təmayüllü
partiyalar, məsələn, Azərbaycan
Kommunist Partiyası 51 , Azərbaycan Kommunist
Partiyası (AKP-MLP) 52 və Azərbaycan Yeni Nəsil
Kommunist Partiyası 53 “milli ideya”nı sırf sosialist
50

Politologiya. Ensiklopedik lüğət. - Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2007.
səh.259.
51
1993-cü ildə Ramiz Əhmədov tərəfindən qurulmuşdur.
http://az.wikipedia.org/wiki/Azərbaycan_Kommunist_Partiyası
52
Azərbaycan Kommunist Partiyası (AKP-MLP) siyasi partiya kimi
2011-ci il oktyabrın 31-dən fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Kommunist
Partiyası (marksizm-leninizm platformalı) (AKP-MLP) və Ələsgər
Xəlilovun başçılıq etdiyi Azərbaycan Kommunist Partiyasının
birləşməsi nəticəsində yaranmışdır. Birləşdirici qurultayda AKP-MLPnin keçmiş başçısı Telman Nurullayev partiyanın birinci katibi,
həmçinin
Siyasi
büronun
üzvü
seçilmişdir.
http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Azerbaijan_(2011)
53

Azərbaycan Yeni Nəsil Kommunist Partiyası (AYNKP) siyasiiçtimai çərəyan olaraq 2005-ci ilin fevralından mövcuddur. 2005-2007ci illər AYNKP dərnəkçilik formasında fəaliyyət göstərib. 2008-ci ilin
əvvəlindən etibarən isə AYNKP özünün dərnəkçilik dövrünü başa vurub
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məzmuna malik ideya kimi nəzərdən keçirir, Azərbaycanın
inkişafını isə yalnız sosializmə qayıdışda görürlər.
Azərbaycan Yeni Nəsil Kommunist Partiyası Azərbaycanın
gələcək inkişafının təmin olunması üçün iki vəzifənin: 1)
sosialist dövlət ənənəsinin bərpa edilməsini; 2)
Azərbaycanın milli suverenliyinin, milli istiqlalının
qorunmasını prioritet hesab edir və əhalinin təminatını öz
üzərinə götürən sosialist dövlət formasını daha
məqsədəuyğun sayır (AYNKP-nin Proqramı. Ümumi
müddəalar, maddə 14, 15).54
Azərbaycanın ən böyük siyasi partiyası - Yeni
Azərbaycan
Partiyası 55 Azərbaycanın
müstəqil
dövlətçiliyi-ni milli maraqlar baxımından əsas sərvət hesab

siyasi partiya kimi formalaşmağa başlamış və təşkilatlanma mərhələsinə
qədəm qoymuşdur. Ədliyyə Nazirliyinə müraciət olunsa da, qeydiyyata
alınmamışdır. 2009-cu ilin sonlarında fəaliyyəti müvəqqəti olaraq
dayandırılmış, 2011-ci ildən etibarən yenidən bərpa edilmişdir.
http://az.wikipedia.org/wiki/Azərbaycan_Yeni_Nəsil_Kommunist_Parti
yası
54
Azərbaycan Yeni Nəsil Kommunist Partiyasının Proqramı.
http://kommunist.biz/aynkp-partiya-haqqinda/yeni-nesil-azerbaycankommunist-partiyasinin-proqrami/
55
Yeni Azərbaycan Partiyası - Azərbaycanın ən böyük siyasi partiyası.
Üzvlərinin sayı yarım milyondan artıqdır. Partiyanın əsası 1992-ci
ildə Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. 2003-cü ildən bəri partiyanın
sədri İlham Əliyevdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının lideri İ.Əliyev 2003-cü, 2008-ci və 2013-cü illərdə keçirilən Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində qalib olub. 2010-cu il Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə partiya 125 mandatdan 72-sinə sahib
olmuşdur. http://az.wikipedia.org/wiki/Yeni_Azərbaycan_Partiyası
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edir, müstəqilliyin qorunmasının və möhkəmləndirilməsinin
təmin olunmasını partiyanın əsas vəzifəsi olduğunu bəyan
edir. Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe olan,
ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda yaşayan bütün
Azərbaycan vətəndaşlarını Azərbaycan xalqı, Azərbaycanı
isə onların ümumi, bölünməz Vətəni hesab edir. YAP
Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin, ... milli
əxlaqi mentalitetinin, ... qorunmasını hamı üçün ümumi
Vətən hesab olunan və xalqımızın dövlətçilik hissələrini,
dövlət rəmzini yaşadan vahid Azərbaycan dövləti ilə
bağlayır. Partiya milli dövlətçilik təfəkkürünə, zəngin,
mənəvi, elmi-intellektual potensiala malik, humanist,
vətənpərvər və ictimai cəhətdən fəal Azərbaycan vətəndaşı
tərbiyə edilməsini milli və mənəvi inkişaf sahəsində başlıca
vəzifə kimi müəyyən edir, milli inkişafı təmin edən başlıca
amillər sistemində mədəniyyətin oynadığı rolu yüksək
qiymətləndirərək, ardıcıl və açıq mədəni siyasətin həyata
keçirilməsini imperativ hesab edir.56
Müəyyən tarixi inkişaf mərhələlərində mənəvi və
mədəni başlanğıcların cəmiyyətlərə qaytarılması bu cəmiyyətlərin dirçəlməsi və inkişafı baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Lakin, əksər siyasi partiya və klubların
56

Yeni Azərbaycan Partiyasının Proqramı.
http://www.yap.org.az/view.php?lang=az&menu=73
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sənədlərində, bu partiya və klublarda “kök salmış
vətənpərvərlərin” baxışlarında konkret insanın yerinin və
rolunun, yeni şəraitdəki ehtiyac və tələblərinin müasir
anlamı öz əksini tam tapmır.
Hazırda, insanların həyatda öz layiqli yerlərini
tapmaları üçün geniş imkanlara malik olduqları bir vaxtda,
həyati dəyərlər hakimmillətçilik və ya ümummilli ideyalarla
deyil, onların şəxsi təşəbbüsləri, şəxsi seçim imkanları ilə
əlaqələndirilir. Məsələn, rus millətinin identikliyinin böhran
vəziyyətində olduğu indiki şəraitdə milli-vətənpərvərlik və
hakimmillətçilik ideyaları öz sosial statusunu milli
mənsubiyyəti ilə artırmaq imkanı olanların tələblərini
özündə ifadə edir. Əslində isə, polietnik bir cəmiyyətdə hər
hansı bir millətin maraqlarının mütləqləşdirilməsi
istiqamətində göstərilən istənilən cəhd böyükdövlətçilik
siyasətinin və hakimmillətçilik şovinizminin inkişafı üçün
münbit şərait yaradır. Əlbəttə, burada müəyyən istisnalar da
baş verə bilir. Məsələn, monoetnik tərkibə malik müasir
Ermənistan cəmiyyətindəki fövqəlmillətçilik ideyalarını
buna nümunə göstərmək olar.
Polietnik cəmiyyətlərdə ayrı-ayrı, eyni zamanda
inteqrasiya olunan xalqların cəmiyyətdə olan bütün
xalqların maraqlarına cavab verən milli ideologiyalarının
formalaşması və conrakı inkişafı bu ideologiyalara vahid
dövlət tərkibində xalqların etnik inkişafının vacib şərti
hesab olunan müasir beynəlmiləlçilik konsepsiyası daxil
edilmədən mümkün deyildir. Millətlərin dinc-yanaşı, sülh,
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əmin-amanlıq və tolerantlıq şəraitində yaşamaları bu
konsepsiyanın əsas tələbləri sayılır.
Belə bir şəraitdə dövlət qurumları ilə ictimai
təşkilatlar, siyasi birliklər və əlbəttə ki, bu birlik və
təşkilatların maraqlarını ifadə edən kütləvi informasiya
vasitələri arasındakı qarşılıqlı fəaliyyətin daha da
möhkəmləndirilməsi olduqca vacibdir. Burada faktiki
olaraq,
söhbət
KİV-in
fəaliyyətinin
səmərəliliyi
problemindən, yəni onların idarəedici funksiyasından gedir
– dövlətin, partiyaların, sosial-siyasi hərəkat və birliklərin
siyasi fəaliyyətlərinin forma və metodları özünü fəallığın
ifadəsi kimi büruzə verən məlumatlandırmanın (informasiya
fəaliyyətinin) səviyyə və imkanlarından asılıdır. Sözügedən
informasiya fəaliyyətinin aşağıdakı başlıca istiqamətlərini
(xarakteristikasını) göstərmək olar:
a) intellektual
fəallıq, yəni siyasi qüvvələrin
gerçəkliyi əks etdirmək və onu öz siyasi məqsədlərinə
uyğun şəkildə dəyişdirmək və yeniləşdirmək imkanı;
b) təşkilati-tənzimləyici təsir və yaxud dövlətin və
cəmiyyətin informasiya potensialı kimi KİV-in praktik
fəaliyyətinin nizamlanması;
c) proqnostik fəallıq, sosial-siyasi qərarların qəbul
olunmasına fəal təsir göstərilməsi.
Bu cür fəaliyyətin səmərəliliyi yalnız cəmiyyətdə
millətçilik və separatçılıq şüarları ilə kütləni öz arxasınca
apara bilən ekstremist qüvvələrin qarşısını almağa imkan
verən lazımi siyasi mədəniyyətin olduğu təqdirdə
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mümkündür. Ona görə də KİV və hakimiyyət
strukturlarının birgə fəaliyyətlərinin və qarşılıqlı
təsirlərinin təhlili eyni zamanda cəmiyyətdəki digər
millətlərə, xüsusilə də azsaylı xalqlara hörmət hisslərinin
tərbiyə edilməsi istiqamətində aparılmalıdır. Bu vəzifə
jurnalistika sahəsində aparılan nəzəri axtarışların da
aktual vəzifələrindən biridir.
Postsovet respublikalarındakı milli hərəkatların
başçılarının nitq və publikasiyalarında müasir milli
problemlər Rusiyanın imperiya keçmişi ilə keçən əsrin 2080-ci illərindəki siyasi fəaliyyətin qarşılıqlı təsirindən çıxış
edilərək təhlil olunur. Xüsusilə də Rusiyadakı milli
liderlərin Rusiyanın bütövlüyünü qoruyub saxlamaq
cəhdləri MDB-yə daxil olan respublikalarda imperiya
şüurunun yenidən bərpa edilməsi kimi xarakterizə olunur.
Rus milli liderlər isə qeyri-rus milli liderlərin mövqelərini
milli qapalılığa və özünəvurğunluğa gətirib çıxaran
hipertrofik milli şüur kimi qiymətləndirirlər. Lakin, bütün
bunlara baxmayaraq, millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərdəki boşluq və destruksiyaların mənzərəsi
kütləvi şüurda müasir beynəlmiləlçilik başlanğıclarının kök
salmasına və inkişafına şərait yaradan real dəyişiklərin
qarşısını almaq iqtidarında deyildir. Bir sıra jurnalistika
nəzəriyyəçiləri və politoloqlar (bizim də bölüşdüyümüz –
İ.M.) bunu sözügedən cəmiyyətlərin bəzilərində artıq
hüquqi dövlətin əsaslarının yaranması, cəmiyyətin
demokratikləşməsi, vətəndaş cəmiyyətlərinin formalaşması,
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ayrı-ayrı postsovet respublikalarının öz müstəqilliklərini
qorumaq gücünə (hərbi müdafiə qabiliyyətinə) malik
olmaları ilə əlaqələndirirlər.
Müstəqil politoloq Rasim Musabəyovun fikrincə,
15-20 il əvvəl postsosialist adlandırılan dövlətlərin
əksəriyyəti tranzitə təxminən eyni və ya oxşar səviyyədə
başlasalar da, bu gün onlar bir-birindən tamamilə
fərqlənirlər. Bəzi ölkələrin ictimai-siyasi həyatlarında
müəyyən qüsurların olmasına baxmayaraq, onlar (keçmiş
sosialist düşərgəsi ölkələri və Baltikyanı respublikalar)
demokratik tranziti, demək olar ki, başa çatdırmışlar və
onların Avropa iqtisadi, siyasi məkanına inteqrasiyası heç
kimdə şübhə doğurmur. Demokratik islahatlara başlamayan
(Özbəkistan, Türkmənistan və Tacikistan), sürətli
demokratik tranzitə cəhd göstərən (Ukrayna və Gürcüstan)
ölkələrin, xüsusilə də iqtisadi sahədə əldə etdikləri
nəzərəçarpacaq nəticələr hələ də beynəlxalq ictimaiyyətə
təqdim edilməmişdir. Güclü prezident hakimiyyəti
əlamətləri ilə seçilən ölkələr (Azərbaycan, Rusiya və
Qazaxıstan) həm iqtisadi, həm də siyasi inkişfın təşkilində
oxşar cəhətlərin çoxluğu ilə digər ölkələrdən fərqlənirlər.
Əgər demokratiya xalqın iradəsi, xalqın istəyi və xalqın
arzusu ilə formalaşan hakimiyyətdir -tərifi əsas götürülürsə,
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bu cəmiyyətləri demokratik cəmiyyətlər, onların liderlərini
isə öz dövlətlərinin demoktatik liderləri adlandırmaq olar.57
Rusiya Postsənaye Cəmiyyəti Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru, “Svobodnaya mısl XXI veka” jurnalının və
“Le Monde Diplomatigue” jurnalının rus versiyasının
baş redaktoru Vladislav İnozemtsev demokratik tranzitin
təmin edilməsi baxımında aktual olan dəyərlərin –
demokratiya, insan hüquqlarına riayət edilməsi və
fərdiyyətçilik dəyərlərinə əsaslanan
liberal bazar
iqtisadiyyatı ilə assosiasiya edilən dəyərlərin müasir
dünyada təntənə hissi doğurduğunu göstərir. O, bu gün
ümumdünya miqyasında genişlənən qloballaşmanı adekvat
demokratik dəyərlərin irəlilədilməsi vasitəsi kimi deyil,
demokratiyanın həqiqətən dərindən dərk edilməsinə (bu
sahədə KİV-in rolu daha yüksəkdir – İ.M.), daha inkişaf
etmiş ölkələrdə təşəkkül tapmış demokratik praktikaya
çağırış kimi qiymətləndirir, demokratiyanın növlərə
(qismən, məhdud, liberal, milli, suveren və s.) bölünməsini
düzgün hesab etmir. V.İnozemtsev ötəri siyasi və iqtisadi
tələbatı qanundan və xalqın iradəsindən üstün tutan
demokratiya ilə müqayisədə, liberal iqtisadiyyata əsaslanan,
insan hüquqlarına və seçicilərin iradəsinə hörmətlə yanaşan,

57

Musabəyov R. “Keçid cəmiyyətlərində demokratiya” mövzusunda
Bakıda keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı.
“Azərbaycan” qəzeti, 2007-ci il, 29 may.
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hüquqi dövlət prinsipləri ilə qətiyyətlə irəliləyən
sivilizasiyalı demokratiyanın təntənəsinə üstünlük verir.58
Bizim də bölüşdüyümüz kimi, demokratik tranzit
dövrünü yaşayan ölkələrin liberal demokratiya yolu ilə
inkişafı, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, güclü qeyrihökumət sektorunun yaradılması, ictimai təşkilatların
nüfuzlu koalisiyalarda (xüsusilə də insan hüquqlarının və
medianın müdafiəsi sahəsində) birləşməsi, KİV-in dövlət
tərəfindən dəstəklənməsi digər sahələrdə olduğu kimi,
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşməsi
üçün də münbit şərait yaradır.
Yuxarıda deyilənlər müasir dünyada (ən azı
postsovet və postsosialist məkanı ölkələrində) qeyri-milli,
qeyri-etnik bir məsələnin olmadığını bir daha təsdiq edir.
Həyat milli müxtəlifliklərin tez bir zamanda aradan
qaldırılmasının,
silinməsinin
mümkünlüyü
barədə
təsəvvürlərin yanlış olduğunu dəfələrlə sübut etmişdir. Hər
bir milli mədəniyyət unikal bir xəzinə, unikal bir
təzahürdür. Heç bir milli mədəniyyət digər bir milli
mədəniyyətin bənzəri ola bilməz və yaxud da hər hansı bir
milli mədəniyyətin əldə etdiyi ən yüksək nailiyyətlər belə
başqa bir milli mədəniyyətin uğurlarını əvəz edə və ya da
tam dəyişdirə bilməz. Məhz bu cəhət milli mədəniyyətlər
58

İnozemtsev V. “Keçid cəmiyyətlərində demokratiya” mövzusunda
Bakıda keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı.
“Azərbaycan” qəzeti, 2007-ci il, 25 may.
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arasında transnasional bərabərliyin və bərabərhüquqluluğun
təminatı üçün əsas rolunu oynayır.
Milli özünəməxsusluğun əsas əlamətlərindən biri –
birincisi dildir. Dil insanlara özünü bu dildə danışanlarla
eyniləşdirmək və ya da bu dildə danışmayanlardan fərqləndirmək imkanı verir. Ona görə də keçmiş SSRİ xalqlarının
dil probleminə diqqətlərinin kəskinləşməsi, “dövlət dili”
problemi ətrafında emosional gərginliyin artması, ana
dilinin təsir dairəsinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı bəzi
millətlərin
narahatçılığı
təbii
təzahürlər
kimi
qiymətləndirilməlidir.
Kütləvi informasiya vasitələrinin millətlərarası və
dövlətlərarası məsələlərin işıqlandırılması sahəsində
metodoloji əsas və təsirli vasitə rolunu məhz ana dili
oynayır.
Milli-mənəvi
mədəniyyətin
özünəxas
xüsusiyyətləri, tarixi məxəz və mənbələr, folklor, etnik və
müasir ədəbi-bədii nümunələr məhz ana dilində yaradılır və
ana dili vasitəsi ilə yaşarlı olur.
Dil məsələsi həmçinin bəzi ölkələrdə milli və
transmilli məqamların qarşılıqlı münasibətlərində, ikidillilik
və çoxdillilik məsələsi praktikasında da ciddi problemlərlə
müşayiət olunur. Ölkənin ümumi həyatında yaxından iştirak
etməyə olan ehtiyac ölkənin daxilində və xaricində vasitəçi
dildən (məsələn, MDB ölkələri arasında rus dilindən, Qərb
və Şərq ölkələri arasında ingillis dilindən) istifadə
məsələsini qoyur. Ümumiyyətlə, dili milli spesifikanın ifadə
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vasitəsi kimi nəzərədən keçirərkən, aşağıdakı hallara mütləq
diqqət yetirmək vacibdir:
a) dil xalqın mahiyyətini və məişətini ifadə edir;
b) dil milli mənsubiyyəti müəyyən edir;
c) dil insanın hansısa milli mədəniyyətə məxsusluğunu bildirir;
d) dili bilməmək insanı onun millətindən və
milliyyətindən kənarda qoymamalıdır.
Yuxarıda deyildiyi kimi, Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyası imperiyaya qatılmış xalqların bu istiqamətdə
mübarizələrini sındırmaq məqsədi ilə ağlasığmaz cəza
tədbirləri həyata keçirirdi. İnsan qanı üzərində qurulmuş
bolşevik hakimiyyəti, bu hakimiyyəti quran “siyasi
mujiklər”, onu qəlibə salınmış çərçivədə idarə edən
“xadimlər”, partiya liderləri
“kollektivləşməyə”,
“qolçomaqlara”, “xalq düşmənlərinə”, dissidentlərə, “milli
residivistlərə” və s. qarşı mübarizə adı altında mütərəqqi
xalqların (rus xalqı da daxil olmaqla) öndə gedən
ziyalılarını məhv edirdilər. Erməni millətindən olan partiya
funksionerlərinin cəhdləri ilə Azərbaycan xalqına qarşı
tətbiq edilən cəza tədbirlərinin isə tarixdə presedenti
yoxdur. Azərbaycan torpaqları qonşu müttəfiq
respublikaların ərazilərinə qatılmaqla yanaşı, nə qədər
gülünc görünsə də, SSRİ-nin “beynəlxalq nüfuzunun
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gücləndirilməsi” və “qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin
dada da möhkəmləndirilməsi” naminə qonşu dövlətlərə
də hədiyyə edilirdi.
1955-ci il aprel ayının 23-də Kremldə deputat
M.A.Suslovun sədrliyi altında SSRİ Ali Sovetinin Sovet
İttifaqı
Xarici İşlər Komissiyası ilə Millətlər Şurası
Komissiyasının bigə iclası keçirilir. İclasda SSRİ Nazirlər
Soveti tərəfidən təsdiq edilmiş və ratifikasiya üçün SSRİ
Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə təqdim olunmuş SSRİ və
İran arasında sərhəd və maliyyə məsələlərinin
tənzimlənməsi haqqında 1954-cü il dekabrın 2-də Tehranda
imzalanmış Saziş müzakirə edilir.
SSRİ ilə İran arasında göstərilən Saziş barədə SSRİ
Xarici İşlər naziri, deputat V.M. Molotov məruzə edir.
Müzakirələrdə SSRİ Ali Sovetinin Sovet İttifaqı Xarici
İşlər Komissiyası ilə Millətlər Şurası Komissiyasının üzvdeputatları iştirak edirlər.
İclasda Azərbaycan SSR-in Xarici İşlər naziri
M.İ.Əliyev SSRİ Konstitusiyasının 18-ci maddəsinə uyğun
olaraq, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti adından
SSRİ ilə İran arasında ərazi dəyişikliyi haqqında Sovet-İran
Sazişinin həyata keçirilməsinə Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin razılığı barədə bəyanat verməyə
müvəkkil olunduğunu bildirir. M.İ.Əliyev əlavə edir ki,
dövlət sərhəd xəttinin dəyişdirilməsi nəticəsində
Azərbaycan SSR-in bir-neçə on kvadrat kilometrlərlə
ərazisinin İrana keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan SSR
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Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti Sovet İttifaqı ilə İran arasında
mehriban
qonşuluq
əlaqələrinin
möhkəmlənməsi
marağından çıxış edərək, göstərilən Sazişin ratifikasiya
edilməsini dəstəkləyir.
M.İ.Əliyev çıxışına davam edərək deyir ki, bizə
məlumdur ki, İranda heç də hamı Sovet İttifaqı ilə olan
yaxşı əlaqələri qiymətləndirmir və orada milli maraqlara
zidd olaraq, bu cür münasibətləri istəməyən qüvvələr var.
Bu qüvvələr İranı Yaxın və Orta Şərqdə ABŞ və İngiltərə
tərəfindən cəmləşdirilən və Sovet İttifaqına düşmən
münasibəti olan bloklarda iştirak etməyə sürükləyirlər.
M.İ.Əliyev qeyd edir ki, Sovet İttifaqı qarşısında götürdüyü
öhdəliklərə görə, İranın bu cür bloklara qoşulması
yolverilməzdir və Sovet-İran Sazişi SSRİ ilə İran arasında
mehriban qonşuluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət
edəcəkdir.
SSRİ Ali Sovetinin Sovet İttifaqı Xarici İşlər
Komissiyasının üzvü N.S.Potoliçev (Belorusiya SSR)
Sovet-İran Sazişini böyük dövlətin kiçik ölkələrlə
münasibətlərinin vacib məsələlərini bərabərlik əsasında və
qarşılıqlı maraqlar nəzərə alınmaqla, danışıqlar yolu ilə həll
etməsinin nümunəsi adlandırmışdır. O demişdir ki, belə bir
faktın üzərindən də keçmək olmaz ki, bəzi böyük xarici
dövlətlər İranı Sovet İttifaqına düşmən olan hərbi-siyasi
qruplaşmalara cəlb etmək istəyirlər. Həmçinin İranın
özündə də görkəmli mövqeyə malik insanlar var ki, onlar da
İranın Yaxın və Orta Şərqdə ABŞ və İngiltərə tərəfindən
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yaradılan aqressiv bloklara qoşulmasında maraqlıdırlar.
N.S.Potoliçev İranın təhlükəli avantüra yoluna cəlb
olunmaması üçün İran hökumətinin və xalqının düşünülmüş
və ehtiyatlı yol tutacağına inandığını bildirmişdir.
SSRİ Ali Sovetinin Sovet İttifaqı Xarici İşlər
Komissiyasının sədri M.A.Suslov bu Sazişi hər iki ölkə
üçün qarşılıqlı şəkildə sərfəli adlandırır və beləliklə də SSRİ
Ali Sovetinin Sovet İttifaqı Xarici İşlər Komissiyası ilə
Millətlər Şurası Komissiyası SSRİ və İran arasında sərhəd
və maliyyə məsələlərinin tənzimlənməsi haqqında Sazişin
SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq
olunmasını tövsiyə edir. 59 Zənnimizcə, bu cür qərarın
qondarma “erməni soyqırımı” günü ərəfəsində qəbul
olunması və bu haqqda məlumatın məhz aprelin 24-də
“Известия” qəzetində çap olunması da təsadüfi xarakter
daşımır.
Paradoks burasındadır ki, Azərbaycan ərazisinin
İrana verilməsi haqqında son rəsmi sənəd də iki il sonra
yenə də məhz aprel ayında imzalanmışdır. 1957-ci il
aprelin 11-də Tehranda İranın Xarici İşlər Nazirliyində
SSRİ və İran arasında dövlət sərhədinin demarkasiyası və
redemarkasiyası yekun sənədinin imzalanma mərasimi

59

В Комиссиях по иностранным делам Совета Союза и Совета
Национальностей Верховного Совета СССР. Газета “Известия”.
1955, 24 апреля, № 97 (11786)
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keçirilir. Sənədi Sovet İttifaqı tərəfdən SSRİ-İran birgə
komissiyasının sədri, SSRİ diplomatik
nümayəndə
heyətinin başçısı P.D.Orlov, nümayəndə heyətinin baş
katibi müşavir A.L.Voronin və nümayəndə heyətinin üzvləri
polkovnik Y.Q.Jidkov, polkovnik A.A.Sokolov, polkovnik
Y.X.Volkov və Azərbaycan SSR hökumətinin təmsilçisi
R.R.Həsənov (kimliyi və tutduğu vəzifə barədə məlumat
verilmir – İ.M.) imzalayırlar.
İran tərəfdən isə sənədi SSRİ-İran birgə
komissiyasının sədri, korpus generalı senator A. Cahanbani,
nümayəndə heyətinin üzvləri polkovnik A.Teyfuri,
polkovnik T.Behnam,
polkovnik M.Batiri, mühəndis
İ.Hasabəyi və nümayəndə heyətinin baş katibi, müşavir
H.Dəryabəri imzalamışlar.
SSRİ və İran arasında dövlət sərhədinin demarkasiyası və redemarkasiyası yekun sənədinin imzalanması
haqqında Sovet-İran kommünikesində (rəsmi məlumat) 60
göstərildiyi kimi, iki dövlət arasında sərhədlərin
dəqiqləşdirilməsi üzrə aparılan işin müvəffəqiyyətlə başa
çatması nəticəsində SSRİ-İran-Türkiyə və SSRİ-İranƏfqanıstan sərhədləri boyunca 2000 km.-lik məsafədə bütün
ərazilər dəqiq müəyyənləşdirilir, sərhəd nişanları ilə
işarələnir, xüsusi sənədlərdə ətraflı təsvir edilərək xəritələrə
60

Советско-Иранское коммюнике о подписании итоговых
документов демаркации и редемаркации государственной границы
между СССР и Ираном. Газета “Правда”, 1957, 13 апреля.
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köçürülür. Beləliklə, onlarla kvadrat kilometr əzəli və tarixi
Azərbaycan torpaqları qondarma “erməni soyqırımı” günü
ərəfəsində başqa dövlətə hədiyyə edilir.
İmzalanma mərasimində səslənən çıxışlardakı bəzi
məqamlar tədqiq etdiyimiz problematika baxımından
diqqətimizi xüsisilə cəlb edir. İran nümayəndə heyətinin
başçısı, korpus generalı senator A.Cahanbani çıxışında deyir
ki, o, ikiillik gərgin zəhmətdən sonra iki dövlət arasında
sərhədlərin demarkasiyası və redemarkasiyası üzrə işin başa
çatmasına və səmimi dostluq şəraitində hər iki tərəfin
müvəkkil edilmiş təmsilçiləri tərəfindən yekun protokolun
imzalanmasına
hədsiz
dərəcədə
şaddır.
General
A.Cahanbani yekun sözündə “sərhəd məsələlərinin
müvəffəqiyyətlə həll olunmasının iki dövlət arasında hələ
lap qədim dövrlərdən mövcud olan tarixi qarşılıqlı
münasibətlərin möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyinə,
mehriban qonşuluq münasibətlərinin və hər iki tərəfin
xalqları arasındakı dostluğun gələcəkdə daha da
möhkəmlənəcəyinə əmin olduğunu bildirir.”61
SSRİ Xarici İşlər nazirinin birinci müavini
V.V.Kuznetsov cavab nitqində bu gün SSRİ və İran
arasında
dövlət
sərhədinin
demarkasiyası
və

61

Подписание итоговых документов демаркации и редемаркации
государственной границы между СССР и Ираном. Газета “Правда”,
1957, 13 апреля. Газета “Правда”, 1957, 13 апреля.
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redemarkasiyası üzrə yekun sənədin imzalanmasından
hamının böyük məmnunluq hissi keçirdiyini bildirir və
sözünə davam edərək deyir ki, Sovet hökuməti SSRİ və İran
arasında sərhəd məsələlərinin müvəffəqiyyətlə həll
olunmasına böyük əhəmiyyət verir və hesab edir ki, bu
məsələlərin tənzimlənməsi Sovet-İran münasibətlərinin
mehriban qonşuluq ruhunda daha da möhkəmlənməsinə
yardım edəcəkdir. ... İranla sərhəd məsələlərinin
tənzimlənməsi, heç şübhəsiz ki, mühüm siyasi əhəmiyyətə
də malikdir. Qonşu olan Sovet İttifaqı və İran bu
məsələlərin tənzimlənməsi nümunəsi ilə qəti şəkildə sübut
etdilər ki, tərəflər səmimi qarşılıqlı cəhdlər göstərdikləri
zaman aralarında olan münasibətlərdə baş qaldıran
məsələləri dostluq, hüquq bərabərliyi və hər iki tərəfin
maraqları ruhunda həll etmək üçün yollar tapa bilirlər.
V.V.Kuznetsov daha sonra deyir ki, Sovet İttifaqı
özünün İranla münasibətlərində onun milli müstəqilliyinə,
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və daxili işlərinə
qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tutur və ölkələrimiz
arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin bərabərlik və
qarşılıqlı maraq əsasında inkişafına tərəfdardır. O, dövlət
sərhədinin demarkasiyası və redemarkasiyası üzrə işlərin
uğurla başa çatması və yekun sənədlərin imzalanması
münasibəti ilə əlaqədar olaraq müştərək sərhəd
komissiyasına
daxil
olan
iranlı
nümayəndələri,
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ümumiyyətlə, bu işdə zəhməti olan hər bir kəsi ürəkdən
təbrik edir.
V.V.Kuznetsov
çıxışının
sonunda
sərhəd
məsələlərinin müvəffəqiyyətlə həllinin SSRİ ilə İran
arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin
inkişafı və möhkəmlənməsi kimi xeyirxah bir işə xidmət
edəcəyinə inandığını qeyd edir və göstərir ki, bu, bizim
ölkələrimizin xalqlarının maraqlarına, Orta Şərqdə sülhün
və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi maraqlarına uyğundur.62
Qəribə məntiqdir. Başqa bir xalqın əzəli və tarixi
torpaqlarının iki işğalçı “dövlət arasında dostluq və
mehriban
qonşuluq
münasibətlərinin
inkişafı
və
möhkəmlənməsi” üçün tərəflərdən birinə hədiyyə edilməsi
hansı xeyirxahlığa uyğundur? İnanırıq ki, bu problemin
Azərbaycan tarixçiləri və hüquqçuları tərəfindən tədqiqi
özünü çox gözlətməyəcəkdir.
Tədqiqat işinin qarşısında qoyulan məqsədlərə nail
olmaq üçün kütləvi informasiya vasitələrinin millətlərarası
və dövlətlərarası münasibətləri işıqlandırarkən tez-tez
istifadə etdiyi şovinizm, beynəlmiləlçilik, millətçilik,
irqçilik və s. bu kimi terminlərin üzərində bir qədər ətraflı

62

Подписание итоговых документов демаркации и редемаркации
государственной границы между СССР и Ираном. Газета “Правда”,
1957, 13 апреля. Газета “Правда”, 1957, 13 апреля.
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dayanmağı vacib sayırıq.63 Əlbəttə, bu ifadələr metodoloji
oriyentir dərəcəsinə tam qalxa bilməsələr də, millətlərarası
və dövlətlərarası münsibətlər sistemində ayrı-ayrı
dövlətlərin və xalqların yerinin və rolunun müəyyən
edilməsində mühüm rol oynayır. Cəmiyyətdəki milli
təzadları qabarıq şəkildə təsvir edərkən, adətən,
beynəlmiləlçilik ifadəsinə zidd millətçilik ifadəsini
işlədirlər. Bütün dünyada beynəlmiləlçilik ifadəsi eyni cür
başa düşülsə də, millətçilik ifadəsi ətrafında müxtəlif
mövqelərin toqquşduğunun şahidi oluruq. Hər hansı bir
etnosun maraqlarının sıxışdırılmasına cavab olaraq milli
ləyaqət hissinin kəskinləşməsi, azsaylı xalqların özlərini
qoruyub saxlamaq cəhdləri və həyəcanları, böyük etnosların
azsaylı xalqlara laqeyd münasibət göstərmələri, onların
mədəniyyətlərinə və dillərinə təkəbbürlə baxmaları hələ
şovinizmin tam cizgiləri deyil.
Sovet dönəmində alimlər, partiya funksionerləri,
eyni zamanda, kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları
da belə hesab edirdilər ki, bizim ölkəmizdə “xalqlar
dostluğu” möhkəm kök saldığından, burada şovinizmin,

63

Yuxarıda qeyd etdiyimiz və apardığımız tədqiqatla əlaqəli olan
anlayış və terminlərin dolğun, ən əsası isə elmi izahı Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu
tərəfindən hazırlanmış və 2007-ci ildə “Elm” nəşriyyatında çap olunmuş
“Politologiya. Ensiklopedik lüğət”də öz əksini tapır.
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xüsusilə də onun kəskin formada baş verməsi ümumiyyətlə
mümkün deyildir.
Azərbaycan alimlərinin və siyasətçilərinin, o
cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin anlamında
şovinizmin cizgilərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
- etnik (milli) xüsusiyyətlərin ön plana çıxarılması
və şişirdilməsi, onların cəmiyyətin və hər bir
fərdin xarakteristikasını müəyyən edən əsas
cizgilər kimi təqdim edilməsi;
- hansısa etnosun cəmiyyətdə xüsusi vəziyyətə, öz
xalqının müstəsna hüquqa malik olması barədə
iddiaların və başqa xalqlara inamsızlığın irəli
sürülməsi;
- şəraitdən, inamsızlıqdan və beynəlmiləlçilik
ideologiyası ilə ziddiyyət təşkil etməsindən asılı
olmayaraq, milli həmrəyliyə çağırışların
edilməsi.
Elmi ümumiləşdirmələrə görə, şovinizm (fransızca chanvinisme) - hərbi gücə arxalanmaqla sərsəmlik həddinə
çatan vətənpərvərlik, avtoritarizm əlamətləri ilə qidalanan
ifrat millətçilikdir. Bu termin Napoleon Bonaparta
fanatikcəsinə bağlılığı və pərəstişi ilə fərqlənən, Fransa
Respublikasının I Ordusunda xidmət etmiş yarımifik fransız
əsgəri Nikolya Şovenin (Nicolas Chauvin) adı ilə bağlıdır.
O, öz çıxışlarında Fransaya və Napoleon Bonaparta olan
hədsiz məhəbbətini pafosla və sadə xalq dilində ifadə edirdi.
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Bu cür uyğunluq Şovenin şəxsiyyətinə komedik, eyni
zamanda müsbət çalar verirdi. Nikolya Şovenin
“bioqrafiyası” 1845-ci ildə Jak Araqonun (Jacques Arago)
“Şovinizm” məqaləsində, sonra isə Pyer Larussun (Pierre
Larousse) “Böyük lüğət”ində çap olunmuşdur.
Tədricən Şoven bir çox bədii əsərlərin dramatik
obrazına çevrilir və onun şəxsiyyəti haqqında çoxlu miflər
yaranır. Bəzi yazıçılar isə öz əsərlərini Şovenin bioqrafik
təsviri kimi də yayırdılar. Vodevil qəhrəmanının
xarakterinin XIX əsrin ortalarında Fransada yaranan
millətçilik dalğası ilə üst-üstə düşməsi „şovinizm“
anlayışının meydana gəlməsinə gətirib çıxarmışdır. 64
Sonralar bu termindən hər hansı bir millətin və ya
dövlətin hərbi üstünlük ideyasına sadiqliyini ifadə etmək
üçün işlətməyə başlamışlar. Birinci dünya müharibəsi
illərində şovinizm təcavüzkarlıq və qələbə, məğlubiyyətlə
hesablaşmamaq
və
qisas
almaq
siyasəti
kimi
formalaşmışdır.
İşğalçılığa meylli olan sosial-siyasi qüvvələr
şovinizm hissini həmişə qızışdırmağa çalışırlar. Şovinizm
daha həssas formalarda özünü büruzə verərək, iqtisadi
ekspansiyaya, siyasi təzyiq və mədəni hegemonluğa
üstünlük verir, millətlərarası və dövlətlərarası, eyni
zamanda dövlətdaxili münasibətlər səviyyəsində də təzahür
edə bilir.
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Azsaylı xalqların „istismar olunmalarını“ bildirmək
üçün işlədilən və irqçiliklə, milli azlıqları əsarətdə
saxlanılması ilə səsləşən „hakim millətçilik şovinizmi“
anlayışı müasir politologiyanın vəzifələrinə o qədər də
uyğun gəlmir. Şovinizm bonapartçılığın, faşizmin, irqçiliyin, militarizmin qarışığıdır və „böyük“ milli nailiyyətlərə
və vəzifələrə sadiqliyi şişirtməklə, müasir siyasi şüurda
pozucu rol oynayır. XX əsrin 70-ci illərindən etibarən isə
şovinizm termini obrazlı şəkildə bir sosial qrupun digəri
(digərləri) üzərində hakim olmasını bildirmək üçün („kişi
şovinizmi“) işlədilməyə başlanılmışdır.65 İngilisdilli ölkələrdə şovinizm anlayışı ilə yanaşı bu mənanı verən cinqonizm
termini də işlənir.
Millətçilik termini problematikaya müracət edən
subyektlərin mövqeyindən, tərəflərin maraqları baxımından
onlar üçün mütləq „obyektiv“ və ya „qeyri-obyektiv“
olmasından, daha dəqiq desək, bu kontekstdə anlayışın
özünün bir qədər mücərrəd xarakter daşımasından (tərəflər
biri-birlərini millətçilikdə günahlandırır və sübut üçün
kifayət qədər materiallar təqdim edə bilirlər) asılı olaraq,
müxtəlif çalarlar kəsb edir. Konkret olaraq, Azərbaycan
elmi fikrində və jurnalist ictimaiyyətində millətçilik - bir
milləti başqa bir millətə tabe edən ideologiya, psixologiya,
sosial təcrübə, dünyagörüşü və siyasət; milli müstəsnalığı
65

Politologiya. Ensiklopedik lüğət. - Bakı: „Elm“ nəşriyyatı, 2007.
səh. 270.

114

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

və üstünlüyü təbliğ edən, millətin qeyri-adiliyini və digər
xalqlardan üstünlüyünü təbliğ edən, milli ədavəti qızışdıran
məfkurə kimi nəzərdən keçirilir.66
Millətçilik bütün dünyada geniş yayılmışdır və
özünü bütün ölkələrin ictimai həyatında büruzə verir.
Amma çoxmillətli, əhalisinin etnik tərkibi müxtəlif olan
ölkələrdə daha ciddi xarakter alır. Millətçilik dünyada
müstəmləkə sisteminin parçalandığı, müstəmləkəçiliyə və
yarımmüstəmləkəçiliyə qarşı xalq hərəkatının gücləndiyi bir
dövrdə müxtəlif xalqların dünya siyasətində və iqtisadi
münasibətlərində tam və bərabər hüququnu tələb etməyə
başladığı illərdə çox qüvvətli təkan əldə edir.
Millətçilik çoxşəkilli və çoxsaxəlidir, hər hansı
konkret bir şəraitdə belə özünəməxsus məna kəsb edir və
onun qarşıya qoyduğu vəzifə və təzahür formaları müxtəlif
olur. O, həm faşizm qiyafəsində, həm də irqçilik şəklində
görünə bilir, eyni zamanda marksizm-leninizm maskası
geymək, liberal və demokratik xarakter almaq
xüsusiyyətlərinə malikdir. O, həm böyük dövlətçilik
şovinizmi, həm də kiçik xalqların millətçiliyi, zorakı
assimilyasiyanın daşıyıcısı, milli məhdudiyyətçilik,
qapalılıq, təklik və avtarkiya qiyafəsində də meydana çıxa
bilir. Millətçilik həm inkişaf etmiş, həm geridə qalmış
66
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ölkələrdə, həmçinin orta iqtisadi inkişaf səviyyəsində olan
ölkələrdə də ciddi ideya-siyasi qüvvə olaraq qalmaqdadır.
Böyük rus filosofu N.A.Berdyayev millətçiliyi bir
tərəfdən mürtəce, dağıdıcı, zooloji, digər tərəfdən isə
nəzəri, yaradıcı, milləti ictimai tərəqqi yolu ilə irəli aparan
məfkurə kimi nəzərdən keçirir. Məsələnin bu cür qoyuluşu
ümumiyyətlə, millətçiliyin müxtəlif təzahür formalarını
eyniləşdirərək,
onun
haqqında
dəqiq
münasibət
formalaşdırılmasında çətinlik törədən nəzəri fikirlər üçün
səciyyəvidir.
Sosializm cəmiyyətində bütün insanlar, o cümlədən
sahə mütəxəssisləri, siyasi funksionerlər nəzəri və siyasi
fəaliyyətlərində
millətçilik
haqqında
V.İ.Leninin
mülahizəsinə əsaslanırdılar: „Məzlum millətin hər bir burjua
millətçiliyində zülmə qarşı ümumdemokratik bir məzmun
vardır, biz də məhz bu məzmuna qəti tərəfdar çıxırıq“. 67
V.İ.Lenin əzilən, məzlum xalqlarda baş qaldıran millətçiliyə
bəraət qazandırırdı.
Keçmiş SSRİ-də məsələnin nəzəri cəhətdən bu cür
qoyuluşu beynəlmiləlçiliklə millətçilik arasında çox sərt
qarşıdurma forması - ya beynəlmiləlçilik, ya da millətçilik
kimi qəti forma yaratmışdı. Milli məsələyə, yəni milli
maraq, dəyər, mədəniyyət, dil və s. məsələlərə toxunmaq
cəhdi həmişə millətçilik kimi damğalanırdı. SSRİ-nin
67
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tərkibində olarkən Azərbaycanda milli hissin həmişə özünü
açıq şəkildə büruzə verməsi, xüsusilə XX əsrin ikinci
yarısında milli hərəkatın güclənməsi, millətlərarası
ziddiyyətlərin dərinləşməsi, SSRİ-nin parçalanması və s.
məsələlər milli özünüdərki kəskin və müstəqil problem kimi
həmişə ön plana çəkmişdir. Keçmişdəki müstəmləkə və
yarımmüstəmləkə ölkələrində millətçiliklə yanaşı, bütün
yeni mütərəqqi mənəvi və ideoloji xarakter daşıyan
faktorlar açıq-aşkar fəaliyyət göstərir, milli oyanışın
yollarına və metodlarına daha çox təsir edirdi. Milli şüurun
yüksək dərəcədə inkişafı səviyyəsinə çatmış Avropanın
əksər ölkələrində millətçilik son dərəcə mürtəce hərəkət
kimi qiymətləndirilir.
Müasir dövrdə millətçilik simasız, prinsipsiz, həm
də bir növ qəsdən qəlizləşdirilmiş məzmun kəsb edərək
başqa şəraitə uyğunlaşa və başqa şəklə düşə bilən, eqoizmi
və milli maraqlara zidd saxta vətənpərvərlik çağırışları ilə,
milli maraq və dəyərlərlə öz simasını gizlətməyə cəhd
göstərən bir təzahür kimi də özünü büruzə verir, milli rəmz
və şüarlarla milli xarakterli aksiyalar həyata keçirir, özünü
milli şüurla eyniləşdirmək üçün xüsusi canfəşanlıq göstərir.
Millətçilik həmçinin xalqlar arasında milli qırğın və
yadlaşma münasibətlərini formalaşdıran bir amil kimi də
nəzərdən keçirilir. Milli özünüdərk milli dirçəlişin və
tərəqqinin həyata keçirilməsinin şərtlərini və formalarını
müəyyən edir və dərk edir ki, milli tərəqqinin mənbəyi
təkcə milli dəyərlər və milli özünüdərkin daxili potensiyası
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deyil, daha çox beynəlmiləlləşmə və onunla şərtləşən
inteqrasiya prosesləri, eyni zamanda transnasional
əməkdaşlıq bu prosesin əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab
olunur.
Milli şüur və millətçilik bir-birinə tamamilə zidd
təzahürlərdir. Millətçilik ümummilli maraqlar haqqında
yalnız mənasız diskurslar irəli sürür, milləti tarixin ümumi
inkişafından kənarda və sinfin fövqündə duran yüksək
ictimai birlik forması kimi, onun tərkib hissəsi olan
siniflərin və sosial qrupların maraqlarının oxşar harmonik
birliyi kimi nəzərdən keçirir. Həqiqətdə isə o, ayrı-ayrı
sosial qrupların dar, eqoist və s. bu kimi maraqlarının
müdafiəçisi kimi çıxış edir, korporativ maraq və məqsədləri
ümumilli ideologiyadan üstün tutur. Millətçilik milləti
tənəzzülə və durğunluğa sürükləyir, xalqı siyasi və mənəvi
həyatdan təcrid edir, başqa millətlərlə əməkdaşlıq etmək
kimi pozitiv və mütərəqqi bir prosesdən kənarda qoyur.
Millətçilik bütün bunlara nail olmadıqda isə, cəmiyyətdə
düşmənçiliyi yaymaq, qonşularla münaqişə və ixtilaf
yaratmaq və s. kimi zərərli manevrlər etməklə məşğul olur.
Millətləri ixtilafa və toqquşmaya sövq edən, zorakılığa
söykənən millətçilik cəmiyyət üçün böyük təhlükələr
törədir.
Öz millətinin qeyri-adiliyini, başqa millətlərdən
üstünlüyünü təbliğ edən, xalqı haqqında layiq olmadığı
müsbət təsəvvürlər yaradan gizli millətçilik cəmiyyət üçün
daha təhlükəlidir. Öz xalqı haqqında reallıqdan uzaq, qeyri118
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elmi mülahizələr irəli sürmək, xalqının nümayəndələrinin
anadangəlmə xüsusi keyfiyyətlərə və fitri istedada malik
olmaları, xalqının tarixinin və mədəniyyətinin daha qədim
və zəngin olması və s. bu kimi mövzular ətrafındakı
polemikalar milli eqoizmdən başqa bir şey deyildir.
Millətçilik müasir dövrdə tarixin inkarolunmaz faktlarını
kənara atıb keçmişdə baş vermiş hadisə və faktları,
qonşularla mövcud olan çoxəsrlik qarşılıqlı əlaqələri nəzərə
almadan və yada salmadan onları təhrif olunmuş bir
formada izah edir.
Millətçiliyin psixoloji təzahür və xüsusiyyətləri daha
qorxuludur. O, stereotipləri, irrasional, ağlazidd hissləri,
neqativ halları əvvəlcədən başqa xalqlara qarşı
istiqamətləndirir, insanları “bizimkilər” və “onlar” kimi
qruplara bölür və bilavasitə KİV-in iştirakı ilə rəqib,
istismarçı, düşmən obrazı formalaşdırır. İnsanların isə
müəyyən bir hissəsi bu obrazları qeyri- şərtsiz qəbul edir,
özlərinin praqmatik və eqoist məqsədləri üçün istifadə edir.
Keçmiş SSRİ-də, eyni zamanda Avropanın keçmiş
sosialist ölkələrində millətçilik ictimai-siyasi həyatı kəskin
şəkildə mürəkkəbləşdirən daha bir xüsusiyyət kəsb etmişdir.
İqtisadi tənəzzül və sosial gərginliyin artması, milli və
millətlərarası münaqişələrin çoxalması, demokratik institutların və ənənələrin dağılması, cəmiyyətin bütün qatlarında
ideologiyasızlaşma prosesinin bərqərar olması mənəviyyat
sahəsində də müəyyən bir boşluq əmələ gətirmişdir. Adətən,
millətçilik bu cür hallardan istifadə edərək, özünün bütün
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komponentləri ilə bu boşluğa müdaxilə edə bilir və bunun
da nəticəsində davakar millətçiliyin inkişafı üçün münbit
şərait yaranır.
Sosializmin süqutundan sonra meydana gəlmiş yeni
siyasi qüvvələr və liderlər öz proqramları və şüarları ilə
kommunist rejimindən sonra yaranmış vəziyyəti saxlamağa
və möhkəmləndirməyə can atır, millətçilikdən öz
hakimiyyətlərinin ictimai dayağı kimi istifadə etməyə
çalışırlar. Müxalifətdə olan qüvvələr də millətçilik ruhunda
tərtib olunmuş proqramlarla çıxış edirlər. Millətçilik, eyni
zamanda, ciddi sosial münaqişələri söndürməyə (bu proses
təcrübədə bir neçə dəfə müşahidə olunmuşdur), gərgin
ictimai-sosial
ziddiyyətləri
millətlərarası
gərginlik
istiqamətinə yönəltməyə də qadirdir.
Millətçilik sovet hakimiyyətinin mövcud olduğu
bütün illərdə məişət səviyyəsində özünü daim nümayiş
etdirmiş, siyasət sahəsində isə tam şəkildə aradan
qaldırılmamışdır. İmperiya təfəkkürünə və ideyalarına
qulluq edən bir siyasət və ideoloji cərəyan olan bolşevizmin
isə qayəsini millətçilik təşkil etmiş, bəzi siyasi və ya da
millətçi qüvvələr “millətçiliyə qarşı mübarizə” pərdəsi
altında özlərinin məkrli məqsədlərini həyata keçirmişlər.
Millətçiliyn
“separatçı
variantının
meydana
gəlməsinə qarşı mübarizə aparan” bolşevizm onun “sovet”
variantını yaratmış, velikorus və hakim dövlətçilik oyunu
oynamışdır.
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Müasir dövrdə iqtisadi əlaqələrin yaradılması və
genişləndirilməsi, qlobal iqtisadi və sosial layihələrin
hazırlanması və reallaşdırılması millətçiliyin güclənməsinin
qarşısını alan amil kimi xarakterizə olunur.
Millətçilik platformasında dayanan qüvvələr yalnız
kütlələrin şüuruna güclü psixoloji təsir etməklə
kifayətlənmir, eyni zamanda öz doktrina və proqramlarını
milli ərazidə yerləşən hakimiyyət institutlarına qəbul
etdirməyə çalışırlar. Bəzi hallarda milli zəmində başlamış
münaqişə elə bir həddə gəlib çatır ki, üz-üzə duran ayrı-ayrı
qruplar, tayfalar, dəstələr deyil, siyasi hakimiyyət
strukturları ilə birlikdə millətçilik xəstəliyinə tutulmuş
bütün xalq üz-üzə dayanır və axıra qədər durmağa hazır
olduğunu da nümayiş etdirir.
Millətçilik, milli düşmənçilik, qarşılıqlı milli nifrət,
həmçinin, cəmiyyətdə demokratiyanın bərqərar olmasını və
inkişafını ləngidən, xalqın böhran vəziyyətindən çıxmasına
maneçilik törədən faktor olmaqla yanaşı, özünü həm də
xalqın yenidən dirçəlməsinə, mənəviyyatca saflaşmasına
mane olan amil kimi də büruzə verir.68
Millətlərarası və dövlətlərarası, o cümlədən dövlətdaxili münasibətlər kütləvi informasiya vasitələrində
işıqlandırılarkən və yaxud da KİV-in bu istiqamətdə
fəaliyəti araşdırılarkən istifdə olunan terminlərdən biri də
68
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milli azadlıq anlayışıdır. Həm sahə elmi, həm də
jurnalistika bu anlayışı ictimai-siyasi proses, yaxud da bu və
ya digər ölkənin milli suverenlik (müstəqillik) əldə etməsi
aktı kimi qəbul edir.69
Milli azadlıq hərəkatı kapitalizmin inkişafı və
millətlərin formalaşması dövründə daha geniş məna kəsb
etmişdir. Əgər biz problemə bu aspektdən yanaşsaq, XVIXVIII əsrlər və XIX əsrin birinci yarısını Qərbi Avropa,
Şimali Amerika və çar Rusiyası xalqlarının və milli
dövlətlərinin formalaşması dövrü kimi (Niderland burjua
inqilabı, Şimali Amerikada istiqlaliyyət uğrunda müharibə
və s.) səciyyələndirə bilərik. XIX əsrin ikinci yarısında
İtaliyanın və Almaniyanın birləşməsi başa çatmış, bolqar,
rumın, serb dövlətləri yaranmış, çex, polyak, fin və s.
xalqların milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsi daha geniş
vüsət almışdır.
XX əsrdə milli azadlıq hərəkatı beynəlxalq aləmdə
baş verən hadisələrin təsiri ilə bir qədər də genişlənmiş,
müstəmləkə ölkələrinin və xalqlarının milli azadlıq hərəkatı
yaranmış, 1917-ci ildə Rusiyada çevriliş baş vermiş, çar
hakimiyyəti devrilmişdir. İkinci dünya müharibəsində faşist
Almaniyasının süqutu isə milli azadlıq prosesini yeni
səviyyəyə qaldırmışdır.
69
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Milli azadlığın birinci dalğası XX əsrin əvvəllərində
(təxminən iyirmi il) baş verir. Bu zaman bir çox Asiya və
Afrika ölkələri öz dövlət müstəqilliklərini qazanırlar. İkinci
dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə bütün dünyada
genişlənən ikinci dalğa müstəmləkə sisteminin dağılması
ilə nəticələnir. O vaxt İndoneziya, Hindistan, Pakistan kimi
iri ölkələr və bir çox xırda, əsasən də Asiya ölkələri
asılılıqdan azad olurlar. Üçüncü dalğa dövründə isə (50-ci
illərin sonu - 60-cı illərin əvvəlləri) Afrika ölkələri
müstəmləkə zəncirlərindən azad olurlar. Portuqaliya
müstəmləkə imperiyasının (70-ci illər) dağılması dördüncü
dalğa, dünyanın sonuncu imperiyalarından olan SSRİ və
Yuqoslaviyanın süqutu isə beşinci dalğa (80-ci illərin sonu
- 90-cı illərin əvvəli) dövrünə düşür. Bəzi politoloqlar bu
fikirlə razılaşmır, dünyada hələ bəzi imperiyaların (Rusiya,
Çin, İran və s.) qaldığını israr edir və yaxın onilliklərdə
onların da dağılacağını poqnozlaşdırırlar.
Milli azadlıq ictimai-siyasi proses kimi iki əsas
formada baş verir:
birinci -

ikinci -

müstəmləkəçilərə qarşı aparılan silahlı
mübarizə azadlıq inqilabı xarakteri kəsb
edir
və
bunun
da
nəticəsində
müstəmləkəçi hakimiyyət ləğv edilir;
istiqlaliyyət istiqamətində gedən təkamül
hərəkatı nəticəsində hakimiyyət dinc
yolla milli hökumətə verilir.
123

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

Milli azadlıq hərəkatı prosesi zamanı aşağıdakı
aralıq variantlarının olması da mümkündür:
a) istiqlaliyyətin elan olunması aktı nisbətən dinc
şəraitdə həyata keçirilir, lakin sonra milli azadlığı
qorumaq üçün silahlı mübarizə aparmaq lazım
gəlir;
b) real milli azadlığa çatım istiqamətində əldə
edilən ilk uğur istiqlaliyyət bəyannaməsinin qəbul
olunmasıdır. Sonradan onun tam həyata
keçirilməsi üçün əlavə addımlar atılır.
Milli azadlıq mübarizəsinə əhalinin daha çox
hissəsini öz sıralarında birləşdirən nüfuzlu təşkilatlar
(qabaqcıl partiya, bir neçə partiyanın yaratdıqları koalisiya,
silahlı azadlıq təşkilatı və s.) rəhbərlik edir. Milli azadlıq
prosesinə rəhbərlik tipi ayrı-ayrılıqda, yaxud da məcmu
halda fəaliyyət göstərən sinfi, milli-etnik və dini amillərlə
müəyyən olunur, adətən radikal və mötədil dairələrin və
yaxud da inqilabçı demokratların rəhbərliyi altında inkişaf
edir. Tarixdə milli azadlıq mübarizəsinə aid monarxiyanın
və yaxud da kommunistlərin (“milli-vətənpərvər”
qüvvələrin) başçılıq etdikləri praktika da mövcuddur.
XX əsrdə bəzi imperiyaların süqutu nəticəsində milli
azadlıq hərəkatı özünün ənənəvi kəskinliyini bir qədər
itirmiş və iqtisadi azadlıq problemi özünü daha qabarıq
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şəkildə büruzə verməyə başlamışdır. Bununla belə, “üçüncü
dünya” ölkələrində, Şərqi Avropada və keçmiş Sovet
İttifaqında baş vermiş hadisələr göstərmişdir ki,
cəmiyyətdəki demokratikləşmə prosesləri dərinləşdikcə
milli azadlığın bu və ya digər baxışları və tipləri yeni
formalarda və yeni qüvvə ilə meydana çıxa bilər. Məsələn,
a) Banqladeşdə ikinci dəfə müstəmləkəsizləşməni; b)
Afrikada etno-milli amilin rolunun artmasını; c) keçmiş
SSRİ və Şərqi Avropa dövlətlərində suverenləşmə prosesini
buna misal göstərmək olar.
Milli azadlıq prosesində cəmiyyətdəki sosial, milli,
iqtisadi, dil, mədəniyyət və s. problemlərin həll olunmasına
da cəhdlər göstərilir. Həllini tapmayan problemlər növbəti
mərhələlərdə təkrar qaldırılır. Bu və ya başqa siyasi
qüvvələrin təsiri ilə beynəlxalq münasibətlərin deformasiyası da milli azadlıq şüarı altında dövlətlərin suveren
hüquqlarının bərpa olunması cəhdlərinin canlanmasına və
reallaşmasına şərait yaradır.
Tədqiq etdiyimiz millətlərarası və dövlətlərarası,
eyni zamanda, dövlətdaxili münasibətlərin kütləvi
informasiya vasitələrində işıqlandırılması təcrübəsinin
öyrənilməsi və yaxud da KİV-in bu istiqamətdə ikili
fəaliyətinin araşdırılması stalinizm terminindən istifdə
edilmədən mümkün deyildir. SSRİ-nin tərkibinə daxil
edilmiş və milli məsələlərin „həllində“ daha çox zərbələrə
və itkilərə (cəzalara) məruz qalmış xalqlardan biri (birincisi
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– İ.M.) Azərbaycan xalqıdır və bu itkilərin böyük bir hissəsi
məhz Stalin irticası dövrünə düşür.
Ensiklopedik politologiya lügətində 70 stalinizm Stalin diktaturası dövründə SSRİ-də hökm sürmüş ictimai
münasibətlər və siyasi hakimiyyət sistemi kimi müəyyən
edilir. II Дünya müharibəsindən sonra bu sistem mülkiyyətin milliləşdirildiyi və planlı təsərrüfatın tətbiq edildiyi
bütün ölkələrdə (sosializm düşərgəsi ölkələrinndə) tətbiq
olunmuşdur. Bu ölkələrdə Sovet İttifaqının təzyiqi altında
ictimai quruluşun Stalin modeli qəbul olunmuşdu və bu
model yalnız təsərrüfat ukladına deyil, ölkənin ictimaisiyasi həyatına, o cümlədən, milli, millətlərarası və
dövlətlərarası münsibətlərə və bu problematikanın KİV-də
işıqlandırılması praktikasına da tətbiq edilirdi. Stalinzmin
tədqiqatımızın pofilinə uyğun aşağıdakı istiqamət və
xarakterik cəhətlərini göstərmək olar:
1). milli münasibətlər sahəsində - hakim millətçilik
şovinizminin və antisemitizmin dirçəlməsi; milli
azlıqların və milli respublikaların hüquqlarını
məhdudlaşdıran unitar dövlət hakimiyyətinin
bərqərar edilməsi; uydurma antisovet, dövlət
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əleyhinə fəaliyyətdə ittiham olunan bir sıra
xalqların deportasiya olunması;
2). mənəvi sahədə - mədəni plüralizmin, elmi və
bədii yaradıcılıq azadlığının ləğvi; „dünyəvi
ideologiyanın“ yeni növünün – “rəhbərin“
şəxsiyyətinə pərəstişin bərqərar olması;
3). ideoloji sahədə - stalinizm yaydığı ictimai
münasibətlərin təbiətini və yeritdiyi siyasətin əsl
mahiyyətini heç bir məntiqi əsası olmayan
diskurslarla
pərdələyir
və
ona
bəraət
qazandırmağa
çalışırdı.
Əldə
etdikləri
„imtiyazları“ itirməkdən qorxan „siyasi mujiklər“
tərəfindən başlıca ideoloji vasitələrin, hər hansı
fikir azadlığını və sosial tənqidi boğmaq üçün
sosial boşboğazlığın və siyasi vahimələrin
(trotskiçilik, kosmopolitizm və s.) irəli sürülməsi.
Praktik siyasətdə stalinizm kobud empirizmə, siyasi
nəzəriyyənin və strategiyanın cari taktiki vəzifələrə tabe
edilməsinə əsaslanırdı. Siyasi göstərişlər tez-tez dəyişir və
bu dəyişmələrin „vacibliyini“ ictimaiyyətə izah etmək üçün
müəyyən nəzəri əsaslar „kəşf edilirdi“.
Stalinizm siyasi nəzəriyyə sahəsində prinsip etibarilə
yeni heç bir təlim və ya ideya yaratmamışdır. Stalinizm
əsassız marksist mülahizələrdən, siyasi mif və yarlıqlardan
istifadə edərək, xüsusilə də milli müasibətlər, mənəvi və
ideoloji sahədə, ictimai fikirdə, humanitar və hətta təbiət
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elmlərində belə yeni, mütərəqqi nə vardısa, hamısını inkar
edilirdi. Məsələn, stalinizmin ideoloqları genetikanı və
nisbilik nəzəriyyəsini „burjua“ nəzəriyyələri və elmi,
kibernetikanı isə „yalançı elm“ adlandırırdılar.
1953-cü ildə Stalin vəfat etdikdən sonra SSRİ-də və
Şərqi Avropa ölkələrində stalinizmin qeyri-humanist
təzahürləri - kütləvi terror, “xilaskar rəhbərə“ pərəstiş və s.
aradan qaldırılsa da, stalinizmin əsl mahiyyəti hələ tam
araşdırılmamış, xüsusilə də Azərbaycan xalqına qarşı
edilən haqsızlıqlar öz qiymətini almamışdır. 60-cı illərin
ortalarından etibarən isə stalinizmin tənqid edilməsinə
əslində qeyri-rəsmi qadağa qoyulmuşdu. „Stalinin
varislərinin“ stalinizmin yaratdığı iqtisadi, sosial və siyasi
sistemi kökündən dəyişməyi istəməmələri və ya da bunu
bacarmamaları
həmin
sistemin
dağılmasını
sürətləndirmişdir. Bu isə öz əksini „yuxarıların“
korrupsiyaya qurşanmasında və mənəvi cəhətdən
pozulmasında, „aşağıların“ isə sosial-siyasi süstlüyündə
tapmış, 70-80-ci illərdə iqtisadi artımın sürəti isə xeyli
azalmış, sosial təbəqələşmənin yeni formaları yaranmışdır.
Stalinin ölümündən sonra isə stalinizmin səciyyəvi
xüsusiyyətlərini özündə yaşadan rejimlərin dağılması
prosesi başlamış və nəhayət 80-90-cı illərdə başa çatmışdır.
Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
təkmilləşməsində mühüm faktor olan KİV-in iştirakının
elmi xarakteristikasının açılması üçün müasir beynəlxalq
münasibətlərin aktorlarının müəyyən edilməsi və kütləvi
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informasiya vasitələrinin bu aktorların cərgəsinə daxil
edilib-edilməməsi məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Müasir dövrdə beynəlxalq həyat məsələləri,
beynəlxalq münasibətlər, güclü dövlətlərin, o cümlədən
dünyada gedən siyasi proseslərin bu və ya digər şəkildə
iştirakçısına çevrilmiş ölkələrin daxili, xüsusilə də xarici
siyasət məsələləri qlobal xarakter almış, KİV-in mərkəzi
mövzusu və təhlil obyekti səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Bununla əlaqədar olaraq, beynəlxalq münasibətlər,
beynəlxalq əlaqələr, beynəlxalq həyat, geosiyasət və s.
terminlər hazırda həm cəmiyyətdə, həm də jurnalistikada
geniş işlənən terminlərdir və bu anlayışlar çoxplanlı şəkildə
təfsir edilir. Jurnalistika bu terminləri dövlətlərin siyasi
mövqelərinin qiymətləndirilməsi, beynəlxalq münasibətlər
sistemində onların yerinin və rolunun müəyyən olunması,
dünya dövlətlərinin daxili və xarici siyasətlərinin təhlili
üçün istifadə edir.
Hazırda beynəlxalq iqlimin “mülayimləşməsinə”,
silahlanmanın azalmasına, nüvə təhlükəsi probleminin aradan qaldırılmasına müəyyən dərəcədə zəmin yaransa da,
hələ də bəzi dövlətlər arasında qarşıdurma vəziyyəti davam
edir, lokal konfliktlərin və kiçik müharibələrin baş verməsi
təhlükəsi tam aradan qaldırılmamışdır. Həmçinin, atom
silahının hansısa siyasi təcavüzkar qrupların əllərinə düşə
biləcəyi səbəbindən nüvə kataklizmləri təhlükəsi də
getdikcə artmaqdadır.
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Buna görə də jurnalistika bynəlxalq həyat
məsələlərinin işıqlandırılmasında iqtisadi, siyasi, hərbistrateji, resurs, həmçinin ümumdünya və regional güc
balansının saxlanılmasında və dəyişməsində mühüm rol
oynayan digər məsələləri kompleks şəkildə izləməyə və
işıqlandırmağa çalışmalıdır. Bunun üçün ilk növbədə
jurnalistlər özləri geosiyasətin nə olduğunu aydınlaşdırmalı,
onun mahiyyətini dərk etməlidirlər. Geosiyasət - xarici
siyasətin siyasi partnyorlar arasındakı ərazi, mənafe və
maraq yaxınlığı ilə müəyyən olunan, həmhüdud (olmaya da
bilər) ölkələrin və qüvvələrin maraqları arasında bağlılıq
münasibəti yaradan növlərindən biridir.
Soyuq müharibənin başa çatması və ikiqütblüyün
aradan qalxması əvvəlki xarici siyasət və beynəlxalq
münasibətlər oriyentirlərinin dağılmasına gətirib çıxarmış,
eyni zamanda siyasət elmi, beynəlxalq münasibətlər
nəzəriyyəsi və eləcə də jurnalistika tərəfindən istifadə
olunan nəzəri proqnozlaşdırma potensialının zəif olmasını
aşkar etmişdir. Həqiqətən də, böyük dövlətlər və onların
daxil olduqları bloklar arasındakı qarşıdurmadan və ideoloji
antaqonizmdən qaynaqlanan münaqişələrin bir qədər
zəifləməsi fonunda ölkədaxili münaqişələrin sürət
götürməsi (əlbəttə, xarici faktorların təsiri ilə - İ.M.) açıq
şəkildə nəzərə çarpır. Yaranmış vəziyyət geosiyasət və
beynəlxalq münasibətlər mövzusunda yazan jurnalistlərdən
peşəkarlıq, problemə bələdlilik (nəzəri və praktik
kontekstdə) və xüsusi takt tələb edir.
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Müasir beynəlxalq münasibətlər
anlayışının
səciyyəvi cizgilərini dəqiqləşdirmədən KİV-in millətlərarası
və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili
kimi xarakterizə edilməsi, onun problematikaya uyğun
funksiya özəlliklərinin müəyyən edilməsi ilk baxışdan
göründüyü kimi elə də asan deyildir.
Beləliklə, beynəlxalq münasibətlər 71 - beynəlxalq
arenada fəaliyyət göstərən subyektlər arasında siyasi,
iqtisadi, ideoloji, hüquqi, diplomatik, hərbi, mədəni və digər
əlaqələrin və qarşılıqlı münasibətlərin məcmusudur.
Beynəlxalq münasibətlər onu ictimai həyatda olan bütün
digər münasibətlərdən keyfiyyətcə fərqləndirən aşağıdakı
cizgilərə malikdir:
a) mərkəzi hakimiyyətin olmaması və qərar qəbul
olunması üçün xeyli sayda nisbətən bərabər və
suveren mərkəzlərin mövcudluğu;
b) beynəlxalq
proseslərin
gedişində
qeyrimütəşəkkil xarakterin əhəmiyyətli dərəcədə yer
tutması, iştirakçıların müxtəlif mövqelərə malik
olması və proseslər üzərində mərkəzəqaçan
ənənələrin üstünlük təşkil etməsi;
c) məşhur
liderlərin,
həmçinin
beynəlxalq
münasibətlərin
digər
iştirakçılarının

71
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məramlarının rolunu əks etdirən subyektiv
amillərin əhəmiyyətliliyi.
Beynəlxalq münasibətlər öz məzmunlarına görə
siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, informasiya-ideoloji, beynəlxalq-hüquqi, hərbi, mədəni və s. növlərə bölünür. Bu növlər
arasında millətlərarası və dövlətlərarası münasibətləri
özündə əks etdirən beynəlxalq siyasi münasibətlər ön plana
çəkilir, çünki siyasi qərarları dövlət qəbul edir və digər
münasibətləri də o müəyyən edir.
Müasir
dövrdə
mütəxəssislər
beynəlxalq
münasibətlərin subyektlərini 3 əsas qrupa bölürlər:
1. Müstəqil milli dövlətlər.
2. Dövlətlərarası birliklər.
3. Beynəlxalq
təşkilatlar
(bu
təşkilatlar
hökumətlərarası, qeyri-hökumət və qarışıq tipli
ola bilərlər).
Beynəlxalq münasibətlərin subyekti kimi dövlətin
əsas əlaməti onun suverenliyidir (2 əsas aspektə malikdir:
daxili və xarici. Daxili aspekt dövlətin öz daxili və xarici
siyasətini müəyyən etməkdə tam azadlığını ifadə edir.
Xarici aspekt isə dövlətlərin bir-birilərinin daxili işlərinə
qarışmamalarını,
qarşılıqlı
münasibətlərdə
onların
bərabərliyini və müstəqilliyini ifadə edir. Lakin, formal
olaraq dövlətlərin hüquqi bərabərliyi beynəlxalq
132

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

münasibətlərin subyekti kimi
onların real bərabərliyi
demək deyildir. Dövlətlər bir-birindən öz ərazilərinə,
əhalisinin sayına, təbii ehtiyatlarına, iqtisadi potensialına,
hərbi gücünə və s. görə fərqlənirlər. Dövlətlərin bu cür
qeyri-bərabərliyinin nəticəsi olaraq, onların hegemon
dövlətlər, böyük dövlətlər, orta, kiçik və mikrodövlət kimi
real stratifikasiyası (latınca stratum qat, lay + fasere etmək
deməkdir, burada təbəqə mənasında işlədilir – İ.M.)
mövcuddur.
Müasir dövrdə dövlətlərarası birliklər beynəlxalq
münasibətlərin vacib subyektinə çevrilirlər. Bu birliklər
iştirakçı dövlətlərin müəyyən məqsədlərinin, daha doğrusu,
hər hansı ümumi bir marağın həyata keçirilməsi üçün
yaradılır.
Siyasi sahədə
dövlətlərarası münasibətlərin
mürəkkəbliyi, qlobal iqtisadi problemlərin həllinə və
planetar iqtisdi inteqrasiyaya olan tələbat dövlətlər arasında
qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsinə və beynəlxalq
münasibətlərin subyektlərinin üçüncü qrupunun beynəlxalq tşkilatların yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Beynəlxalq
təşkilatlar
bu
qismdə
(beynəlxalq
münasibətlərin subyektləri kimi), ya da üzv-dövlətlər
adından dövlətlərarası münasibətlərə daxil ola bilərlər.
Beynəlxalq təşkilatların müəyyən kompetensiya,
səlahiyyət və funksiyaya malik daimi idarəetmə orqanları
vardır və onlar bir qayda olaraq, çoxtərəfli danışıqlar və ya
da xüsusi razılaşmalar əsasında yaradılırlar. Bu
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razılaşmalarda
beynəlxalq
təşkilatların
məqsədləri,
səlahiyyət və funksiyaları, strukturları və təşkilat üzvlərinin
öhdəlikləri müəyyən edilir, onların fəaliyyəti konstitusiya
xarakteri daşıyır, yəni onların iştirakçıları öz üzərlərinə
beynəlxalq hüquq normalarında təsbit olunmuş öhdəliklər
götürürlər. İlk beynəlxalq təşkilat 1875-ci idə yaradılmış
Ümumdünya Poçt İttifaqıdır.
Beynlxalq hüquq isə dövlətlər və beynəlxalq
münasibətlərin digər subyektləri arasındakı münasibətləri
tənzimləyən razılaşdırılmış və hüquqi cəhətdən təsbit
olunmuş norma və prinsiplər sistemidir.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində ən əhəmiyyətli
rolu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı oynayır. Bu təşkilat
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması,
bütün xalqların iqtisadi və sosial tərəqqisinə kömək
edilməsi məqsədi ilə müxtəlif dövlətlərin ilk birgə fəaliyyət
mexanizmidir. BMT çərçivəsində bir sıra orqanik olaraq
beynəlxalq münasibətlər sisteminə və BMT strukturuna
daxil olan, həm də müstəqil təşkilatlar yaranmışdır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı,
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləri üzrə Təşkilat
(YUNESKO), Beyəlxalq Valyuta Fondu, Atom Enerjisi
üzrə Beynəlxalq Agentlik (MAQATE), Beynəlxalq
Məhkəmə və s. bu təşkilatlara aiddir.
Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkiatlarına ictimaisiyasi təşkilatları, həmçinin beynəlxalq birlikdə özlərinin
iqtisadi təsirlərini möhkəmləndirməyə çalışan transnasional
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korporasiyaları və bir sıra hökumətlərarası təşklatları da aid
edirlər.
Göründüyü kimi, “beynəlxalq münasibətlər”
anlayışının ilk baxışdan müəyyən edilməsi o qədər də çətin
deyildir. Sadə insanlar bu anlayışı dövlətlər arasındakı
münasibətlər sistemində uzun müddətə nəzərdə tutulmuş
hədəf kimi izah edirlər. Onların fikrinə görə, bu sistem artıq
dövlət sərhədlərinin öz aktuallığını və əhəmiyyətini itirdiyi,
insanların öz köklərini, mənşə ölkələrini unudub, - mənim
vətənim dünyadır, mən bəşər övladıyam, qardaşım, - deyə
biləcəkləri qədər tolerant, mədəni bir gələcəkdən ibarət
olacaqdır. Lakin, insanlar bu gələcəyin gerçəkləşib –
gerçəkləşməyəciyni və dünyanı hara sürükləyəcəyini
(tərəqqiyə və ya tənəzzülə - İ.M.) hələlik dəqiq təsəvvür
edə bilmirlər.
Hələlik isə mütəxəssislər, sahə elmləri, həmçinin
özünün funksiyasına görə cəmiyyətdə baş verən
proseslərdən kənarda qalmalı olmayan kütləvi informasiya
vasitələri qloballaşan dünyada insanın fəaliyyəti ilə bağlı
olan bütün istiqamətlərdə, özlərinin və dövlətlərinin
maraqlarını əks etdirən müzakirələr aparırlar
Müasir dövrdə insan hüquqlarının aliliyi, xüsusilə də
insanların beynəlxalq və milli normalara uyğun və qanuni
yollarla bütün dünyada sərbəst hərəkət etmək hüququ
beynəlxalq
həyat
məsələlərinin
palitrasını
xeyli
genişləndirir. Məsələn, şəxsin xarici ölkədə yaşayan
qohumlarına qovuşması (ailə birləşməsi), təhsil alması və ya
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bizneslə məşğul olması, uşağın başqa ölkənin vətəndaşları
tərəfindən
övladlığa
götürülməsi,
bir
ölkənin
vətəndaşlarının başqa bir ölkəyə səfəri, müxtəlif ölkələrin
vətəndaşları arasında nikahın baglanması, şəxsin öz
ölkəsində başqa ölkədə istehsal olunmuş bahalı mal alması
(mebel, avtomobil və s. qiymətli əşyalar) artıq beynəlxalq
münasibətlər sahəsinə aid edilir. Sadaladığımız bu misallar
cəmiyyətdaxili və beynəlxalq münasibətlər arasındakı
sərhədlərin müəyyən edilməsinə bir sıra yeni korrektələr
daxil edir.
Bununla yanaşı olaraq, “təşkilatlarla və hərəkatlarla”
müqayisədə “beynəlxalq arenada fəaliyyətdə olan əsas
siniflər arasındakı əlaqə və qarşılıqlı münasibətlərin
məcmusudur” anlayışının spesifikasının özünü məhz nədə
ifadə etməsi haqqında bəzi məqamlar hələ tam aydınlığını
tapmamışdır. Əsasən Qərb elmində və kütləvi informasiya
vasitələrində formalaşdırılmış “sosial, iqtisadi və siyasi
qüvvələr”, “beynəlxalq terrorizm”, Rusiya mətbuatında
uydurulmuş “vəhhabilik” anlayışlarının arxasında gizlənən
siluetlər də mücərrədlikdən xali deyildir. “Xalqların
bərabərliyi və özünümüəyyənetmə hüququ”, “beynəlxalq
arena” anlayışlarındakı süzgünlük (sürüşgənlik) bu
ifadələrin müxtəlif tərəflərin öz xeyirlərinə istifadə
etmələrinə imkan yaradır.
“Beynəlxalq münasibətlər” anlayışının məzmununun
daha da ciddiləşdirilməsinə göstərilən cəhdlər də
[“beynəlxalq münasibətlər dünyada mövcud olan dövlətlər
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və dövlətlər qrupu, sosial, iqtisadi, siyasi güclər, təşkilatlar
və hərəkatlar, xalqlar və ayrı-ayrı insan qrupları arasında
beynəlxalq aləmdə (öz ölkəsinin sərhədləri xaricində
istənilən təmas nəzərdə tutulur) həyata keçirilən siyasi,
iqtisadi, ideoloji, mənəvi, diplomatik və başqa əlaqələrin
birgə məcmusu” kimi xarakterizə edilir]72 vəziyyətə kifayət
qədər aydınlıq gətirmir və beynəlxalq münasibətləri
iştirakçıların qarşılıqlı fəaliyyətinin məcmusu kimi nəzərdən
keçirir. Ümumiyyətlə, bu və ya bu kimi anlayışlar son
həddə beynəlxalq münasibətləri onun çoxşaxəliliyinə diqqət
yetirmədən yalnız dövlətlərin qarşılıqlı fəaliyyətləri kimi
izah edirlər. Zənnimizcə, bu cür yanaşmanı sözügedən
anlayışların hamısının çatışmayan cəhəti hesab etmək olar.
Beynəlxalq
münasibətlərin
tənzimlənməsində
transmilli, inteqrasiya və qarşılıqlı asılılıq
problemləri
daim tədqiqatın əsas obyektlərindən olmuşdur. Bəzi
tədqiqatçılar beynəlxalq münasibətləri “dövlətlərarası
qarşılıqlı fəaliyyət” çərçivəsindən kənara çıxararaq, onu
“insan cəmiyyətini formalaşdıran inteqrasiya əlaqələrinin
məcmusu” adlandırırlar. Siyasi inteqrasiya nəzəriyyəsinin
(“Dünyanın sistemi” müəllifi, ingilis iqtisadçısı Devid
Mitranidir)
tərəfdarları
dövlətləri
beynəlxalq
münasibətlərin əsas aktorları kimi qəbul edirlər. 73 Bu cür
72

Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın
xarici siyasəti. Dərslk. – Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2005, səh. 20.
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Шевчук Д.А. Мировая экономика. http://www.ereading.mobi/chapter.php/143271/3/Shevchuk_-_Mirovaya_ekonomika.html
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yanaşma beynəlxalq münasibətlərin iştirakçıları haqqında
məsələni açıq saxlayır və onların yerli-yersiz dövlətlərarası
münasibətlərə aid edilməsinin qarşısını alır. Bu anlayış
həmçinin diqqəti beynəlxalq münasibətlərin əsas inkişaf
ənənələrindən birinə cəlb edir. Lakin, bu anlayışı həddən
artıq geniş hesab edən tədqiqatçılar da var və onların fikrinə
görə, bu anlayış cəmiyyətdaxili və beynəlxalq münasibətlər
arasında heç bir fərq qoymur, əsasən diqqəti beynəlxalq
münasibətlərin iştirakçılarına deyil, onların bir-biri ilə
qarşılıqlı fəaliyyətlərinə yönəldir.
Müasir dövr millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlər problematikasının fəal tədqiqatçısı, professor
Ə.Həsənov da inteqrasiya prosesini beynəlxalq münasibətlərə, xüsusilə də onun müasir vəziyyətinə ciddi təsir
göstərən, dövlətlərarası sədləri sürətlə aradan qaldıran,
vahid daxili və xarici siyasət strategiyası formalaşdıran
amil kimi nəzərdən keçirir. O, eyni zamanda, müasir
inteqrasiya fonunda mərkəzdənqaçma meyllərinin, etnik
separatizmin, davakar millətçiliyin və dini ayrı-seçkilik
hisslərinin yüksəldiyini də müasir dünya siyasətinin reallığı
kimi xarakterizə edir. 74 Beləliklə, beynəlxalq aləmdə baş
verən proseslərin məzmunu və bu sahədə yaranan
problemlərin tənzimlənməsinə və həllinə göstərilən ikili
münasibət cəmiyyətin aparıcı sosial-siyasi institutlarından
74

Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın
xarici siyasəti. Dərslk. – Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2005, s. 133.
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biri olan kütləvi informasiya vasitələrinin də sözügedən
problemlərin işıqlandırılmasında və müvafiq olaraq
təkmilləşdirilməsində ikili – a) struktiv (qurucu) və ya b)
destruktiv (dağıdıcı) rol oynadığını anlaşıqlı edir.
Bununla bərabər, beynəlxalq münasibətlərin
iştirakçılarından hansının qanuni və ya təsadüfi, əsas və ya
ikincidərəcəli olduğunu, həmçinin onlar arasında
düzgün
iyerarxiyanı (əsas və qeyri-əsas iştirakçıları)
anlamadan, beynəlxalq münasibətlərin spesifik cizgilərini
müəyyən etmək həqiqətən də çox çətindir.
“Anlayışlar hər şeyi əhatə etməlidir” - iddiasında
olmaq da düzgün deyildir. Heç bir definisiya müəyyən
edilmiş obyektin məzmununu tam açmaq iqtidarında olmur.
Xüsusilə də yeni informasiya texnologiyalarının sürətli
inkişafı və onların KİV-ə tətbiqi yeni anlayışların yaranma
sürətini və adekvat əhatəliliyini xeyli qabaqlayır. Bununla
belə, definisiyanın vəzifəsi obyekt haqqında ilkin təəssürat
yaratmaqdan ibarətdir. Ona görə də tədqiqatçılar beynəlxalq
münasibətləri, o cümlədən də, dövlətlərarası əlaqələri təhlil
edərkən müfəssəl anlam müəyyən etməkdənsə, onların
mahiyyətini və spesifik cəhətlərini başa düşməyə kömək
edən meyarların müəyyən edilməsinə cəhd göstərirlər.
Bir sıra tədqiqatçılar beynəlxalq münasibətlərin və
dövlətlərarası əlaqələrin tədqiqinin başlanğıc nöqtəsi kimi
onların iştirakçılarını (aktorlarını) götürürlər. Məşhur
fransız tarixçisi, sosioloqu
və siyasi təhlilçisi, Tuluza
Universitetinin sosial fəlsəfə professoru, dövrünün aktiv
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jurnalisti, nüfuzlu “Figaro” və “Ekspress” qəzetlərinin köşə
yazarı, Azad Fransa Təşkilatının Londonda nəşr olunan “La
France Libre” qəzetinin baş redaktoru kimi çalışmış R.
Raymon Klod Ferdinan Aronun (1905-1983) fikirləri
tədqiqatımız üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
R.Arona görə (“Millətlər arasında sülh və hərb” əsəri, 1962ci il; “Mühribə haqqında düşüncələr: Klauzevits”, 1963-cü
il;), “...beynəlxalq münasibətlər siyasi vahidlər arasındakı
münasibətlərdir. O, sözügedən anlayışın Yunanıstan polisini
(antik dövrdə şəhər-dövlət (Qədim Yunanıstan, qədim
Roma), şəhərin özündən və ətraf ərazilərdən ibarət idi –
İ.M.), Roma və ya Misir imperiyalarını, həmçinin Avropa
monarxiyalarını, burjua respublikalarını və ya da xalq
demokratiyalarını özündə
birləşdirdiyini,
beynəlxalq
münasibətlərin məzmununun əsasən dövlətlər arasındakı
münasibətlərdən ibarət olduğunu göstərir və dövlətlərarası
sazişləri beynəlxalq münasibətlərin şəksiz nümunəsi
adlandırır.75
R.Aron insan cəmiyyətinin gələcəyini diplomatikstrateji mövqedən nəzərdən keçirir və
dövlətlərarası
münasibətlərin rəmzi personajların – diplomatın və əsgərin
spesifik davranışında öz əksini tapdığını göstərir. O yazır:
“İki və yalnız iki nəfər, sadəcə olaraq üzv qismində deyil,
mənsub olduqları cəmiyyətin təmsilçiləri qismində hərəkət
edirlər: səfir öz funksiyalarının icrası zamanı hansı siyasi
75

Агоn R. Paix et Guerre entre les nations. Paris, 1984, p. 17.
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vahidin adından danışırsa, onu təmsil edir; əsgər döyüş
meydanında kimin tapşırığı ilə özü kimilərini öldürürsə,
həmin siyasi vahidi təmsil edir” 76 . Başqa sözlə desək,
beynəlxalq münasibətlər öz mahiyyəti etibarı ilə sülhə və
müharibəyə alternativdir və buna görə də hər ikisinin baş
verməsini mümkün hesab edir və hər iki halda əhəmiyyətli
dərəcədə riskin olduğunu təxmin edir.
R.Aron beynəlxalq münasibətlər haqqında fikirlərini
daha anlaqlı etmək üçün onları idmanla müqayisə edir. O
yazır ki, “futbolla müqayisədə xarici siyasət daha çox qeyriməyyəndir. Burada iştirak edən şəxslərin məqsədi qolun
vurulması qədər də asan deyildir. Diplomatiya oyununun
qaydaları da bütün xırdalıqlarına qədər müfəssəl yazılmır və
istənilən oyunçu özünə sərfəli bütün hallarda bu qaydaları
pozur. Hakim yoxdur, hətta iştirak edən şəxslərin hansısa
birliyi hakimliyə (BMT) iddialı olarsa, milli iştirakçı
şəxslər bu kollektiv arbitrin qərarlarına tabe olmurlar və
hakimin bitərəflik dərəcəsi müzakirələr aparmaq üçün
bəhanə rolunu oynayır. Əgər, millətlərin rəqabəti həqiqətən
də idmanın hansısa növünü xatırladırsa, bu növ əksər
hallarda qaydasız döyüş olur.”77
R.Aronun qənaətinə görə, beynəlxalq münasibətlər
cəmiyyətin “vətəndaş cəmiyyətinə qədərki” və ya da “təbii”
vəziyyətidir (Hobbsun müəyyən etdiyi kimi: “hamıya qarşı
76
77
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hamının müharibəsi”. Beynəlxalq münasibətlər sferasında
“suverenliklərin plüralizmi” hökmranlıq edir və ona görə də
burada təhrikə və zorakılığa monopoliya yoxdur və
beynəlxalq münasibətlərin hər bir aktoru öz davranışlarında
başqa
iştirakçıların
əksər
hallarda
qabaqcadan
gözlənilməyən davranışından çıxış etməlidir.
R.Aronun
mövqeyini
bölüşdürən
bir
çox
tədqiqatçılar vardır. Onlar qeyd edirlər ki, beynəlxalq
münasibətlər onun iştirakçıları arasında ümumi dəyərlərlə
bağlı konsensusun olmaması ilə səciyyələnir, halbuki bu
fikri hüquqi və ya əxlaqi normalarla təsbit edilmiş və hamı
tərəfindən qəbul olunmuş sosial qərarlarla, mərkəzi
hakimiyyətin olmaması, qeyri-mütəşəkkil proseslərin və
subyektiv amillərin böyük rolu və əhəmiyyətli dərəcədə
risk elementləri və qabaqcadan xəbər verilə bilinməyən
hallarla bağlı demək çətindir.
R.Aron beynəlxalq münasibətlərin əsas məzununu
dövlətlər arasında birgə fəaliyyətin təşkil etdiyini göstərir,
lakin onun bu fikri ilə razılaşmayanlar da vardır. Məsələn,
Amerika tədqiqatçısı J.Kaporazo belə hesab edir ki, hazırda
beynəlxalq münasibətlərdə əsas rol oynayan vahidlər
dövlətlər yox, siniflər, sosial-iqtisadi qruplar və siyasi
qüvvələrdir.78 Beynəlxalq münasibətlərin tədqiqi sahəsində
biheviorizm məktəbinin (ingiliscə behavio – davranış, XX
78

Caporaso J. Dependence, Dependecy and Power in the Global
System: A Structural and Behavioral Analisis// International
Organization. 1979. Mi 10.

142

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

əsrin əvvəllərində Amerika psixologiyasının bir istiqaməti,
psixologiyada şüur və təfəkkür anlayışlarının işlənilməsinin
əleyhinə çıxış edir; davranışı psixologiyanın predmeti
hesab edir və bu söz altında stimullara sırf fizioloji
reaksiyanı qəbul edirlər) nümayəndəsi D.Singer beynəlxalq
münasibətlərin, fərddən tutmuş qlobal birliklərə qədər,
bütün iştirakçılarının davranışının öyrənilməsini təklif edir
və dünya arenasında onların rolunun artması məqsədi ilə
prioritetlərin yaranmasını yolverilməz hesab edir. 79
Beynəlxalq münasibətlər sahəsində başqa bir məşhur
Amerikalı mütəxəssis C.Rozenaunun fikrinə görə, son
onilliklərdə dünya siyasətində baş verən struktur
dəyişiklikləri öz növbəsində millətlərin və cəmiyyətlərin
qarşılıqlı asılılığına səbəb olmuş və beynəlxalq
münasibətlərdə ciddi transformasiyalar yaratmışdır. Bu
transformasiyaların nəticəsində beynəlxalq münasibətlərin
əsas iştirakçısı qismində artıq dövlətlər deyil, onların cüzi
dəstəyi ilə və ya da onların iradəsinin əksinə olaraq konkret
şəxslər çıxış edirlər. R.Aron beynəlxalq münasibətlərin
məzmununu
diplomat
və
əsgər
fiqurları
ilə
simvollaşdırılmış dövlətlər arasında qarşılıqlı fəaliyyət
kimi görürsə,
C.Rozenau beynəlxalq münasibətlər
sahəsindəki dəyişikliklərin nəticəsi kimi beynəlxalq
kontinuumu (latınca continuum – fasiləsiz, bütöv –
79

Synger D . (ed). Quantitative Intemationan Politics: Insights and
Evidence. N.Y., 1978.
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təzahürlərin, proseslərin fasiləsizliyi, qırılmazlığı) görür,
turisti və terrorçunu onun rəmzi subyektləri adlandırır.80
Göründüyü kimi, beynəlxalq münasibətləri təhlil
edənlər arasında ya iki meyarı (iştirakçıların spesifikliyini
və
beynəlxalq münasibətlərin xüsusi mahiyyətini)
birləşdirməyə, ya da beynəlxalq münasibətlərin təhlilində
üstünlyü onlardan birinə vermək cəhdi özünü büruzə verir.
Məsələ burasındadır ki, bu meyarlardan hər biri birmənalı
nəticələrə gətirib çıxarmaya bilər və təbii ki, onlardan hər
birinin öz üstün və çatışmayan cəhətləri vardır. Həmçinin
bir yanaşma çərçivəsində beynəlxalq münasibətləri ya
dövlətlər arasında qarşılıqlı fəaliyyət sahəsinə, ya da dövləti
təmsil etməyən iştirakçılara aid etmək imkanının da
olduğunun şahidi oluruq. Əlbəttə, bunların hər ikisini yanlış
da hesab etmək olar.
Son dövlərdə dünyada demokratikləşən cəmiyyətlərin xəritəsinin genişlənməsi nəticəsində yeni yaranan
dövlət, qeyri-dövlət və özəl subyektlərin hesabına
beynəlxalq münasibətlərin iştirakçılarının saylarının artması
ənənəsi onların dünya arenasında baş verən dəyişikliklərdə
rollarının diqqətlə izlənilməsi və öyrənilməsi bir neçə
aspektdən, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin
beynəlxalq münasibətlərdə iştirakı praktikasının təhlili

80

Rosenau J.X . Le touriste et le terroriste on les deux extremes du
continuntinternational// Etudes intemationales. 1979. Juin, p. 220.
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baxımından müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür təhlillər
beynəlxalq münasibətlərin iştirakçılarının, xüsusilə də
dövlətlərin və o dövlətlərə aid olan kütləvi informasiya
vasitələrinin bu proseslərdə tutduqları yerlərin müqayisə
edilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. Təcrübə göstərir ki,
müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlər
dominantlıq edən iştirakçı kimi qalsalar da, onların rolunun
“yeganə”ləşdirilməsi və mütləqləşdirilməsi həm bu
sahədəki mövcud beynəlxalq hüquqi qaydalara, həm də
zamanın çağırışlarına adekvat deyil, çünki ictimai
təşkilatların və KİV-in, xüsusilə də internet KİV-nin, o
cümlədən
sosial
medianın
bu
münasibətlərin
mülayimləşməsində və ya əksinə, gərginlşməsində
“çəkiləri” və verdikləri “töhfələr” heç də az deyildir.
İkinci yanaşma da bir-birinə əks olan və bir-birini
inkar edən nəticələrə yol verir. Beynəlxalq münasibətlərin
təbiətinin yalnız “təbii” və “vətəndaş cəmiyyətinə qədərki”
vəziyyət kimi başa düşülməsi onların ictimailəşdirilməsi
ənənələrini hesaba almır, bu vəziyyətin aradan
qaldırılmasını və yeni dünya nizamının bərqərar olmasını
inkar edir. Əgər biz beynəlxalq münasibətlərə təkcə
ictimailəşdirilmə ənənəsindən yanaşsaq, dünyanın getdikcə
bütövləşməsinə və qarşılıqlı asılılığının artmasına,
beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin güclənməsinə, müxtəlif
dövlətlərin və millətlərin iqtisadi, siyasi, sosial və digər
sahələrdə əməkdaşlıqlarının genişlənməsinə baxmayaraq,
belə bir yanlış nəticəyə gələ bilərik ki, beynəlxalq
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münasibətlər bu gün də hələ bir-birinə uyğun gəlməyən
maraq, rəqabət və hətta ziddiyyət və zorakılıq meydanı
olaraq qalmaqdadır. Beynəlxalq münasibətlər artıq
“cəngəllik”, “hamıya qarşı hamının müharibəsi” deyilsə də,
vahid qanunlarla, bütün üzvlərin bölüşdüyü dəyərlərlə və
normalarla yaşayan birlik də deyildir. Amma bir şey
həqiqətdir ki, bəşəriyyətin dünya cəmiyyətinə doğru
irəliləməsi, “suverenitetlərin plüralizmi”nə, qaşılıqlı marağa
və təkmilləşməyə söykənən beynəlxalq əməkdaşlıq
dönməzdir.
Mütəxəssislər belə bir fikirdədirlər ki, beynəlxalq
münasibətlərin səciyyəvi cəhətlərini müəyyən etmək üçün
yuxarıda göstərilən meyarlar kifayət etmir. Onlar belə hesab
edirlər ki, əgər bu meyarları dəyişmək mümkün deyilsə də,
onlara yeni meyarların əlavə edilməsi vacibdir. Məşhur
fransız tədqiqatçısı M.Merlenin
təklif etdiyi yeni
“lokallaşdırma meyarı”na görə, beynəlxalq münasibətlər
“sərhədləri keçən və ya da sərhədləri keçmək ənənəsinə
malik olan razılaşma və axınların məcmusudur.” 81
M.Merlenin təklif etdiyi meyarın anlamı dünyanın öz
əraziləri üzərində suverenlikərini saxlaya bilən dövlətlərə
bölünməsi praktikasına söykənir və həm beynəlxalq
münasibətlərin
inkişaf
mərhələlərinin
spesifik
xüsusiyyətlərini nəzərə almağa, həm onların dövlətlərarası
81
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qarşılıqlı fəaliyyətə aid edilməməsinə, eyni zamanda bütün
bu proseslərdə kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakını
tədqiq etməyə imkan verir.
Beləliklə, elmi ədəbiyyatda millətlərarası və
dövlətlərarası əlaqələrlə bağlı deyilən fikir və mülahizələri
ümumiləşdirərək, beynəlxalq münasibətlərin istiqamətləri,
növləri, səviyyələri və vəziyyəti, KİV-in beynəlxalq
münasibətlərin təkmilləşməsində iştirakı barədə elmi
polemika aparmaq mümkündür.
Sosializm dönəmində sovet və Şərqi Avropa elmi
ədəbiyyatında xalqlar arasındakı münasibətlər sinfi
meyarlar; hökmranlıq və tabelik; əməkdaşlıq və qarşılıqlı
yardım; və keçid münasibətləri kimi növlərə ayrılır. Birinci
növə feodal və kapitalist; ikinci növə sosialist ölkələri
arasındakı münasibətlər; üçüncü növə müstəmləkə
zülmündən azad olmuş və inkişaf etməkdə olan ölkələr
arasındakı münasibətlər aid edilirdi.82
Lakin, beynəlxalq həyatın mənzərəsi bu bölgüyə heç
cür uyğun gəlmirdi. Sosialist ölkələri arasındakı
ziddiyyətlər, hətta silahlı münaqişələr belə, cəmiyyətdən
gizlədilir, bu barədə informasiya verilmirdi. Həmçinin,
kapitalist ölkələri arasındakı münasibətlərdə mövcud olan

82

Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və
Azərbaycanın
xarici siyasəti. Dərslik – Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2005. s. 106121.
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əsl əməkdaşlıq əlaqələri də (ziddiyyətlər də daxil olmaqla)
geniş auditoriyadan gizlədilirdi.
Nəhayət, 1990-cı illərin
başlanğıcında Şərqi
Avropda baş verən hadisələr nəticəsində dünya sosializm
sisteminin dağılması dövlət xadimlərini, siyasətçiləri,
politoloqları, sahə mütəxəssislərini, o cümlədən, kütləvi
informasiya
vasitələrini
beynəlxalq
münasibətlərin
təsnifatında və işıqlandırılmasında sinfi meyardan imtina
edib, ümumi fəlsəfi yanaşma metoduna, “ümumbəşəri”
meyara keçməyə vadar edir. Yeni elmi dövriyyədə
beynəlxalq münasibətlərin iki növü: a) güc balansına və b)
maraq balansına əsaslanan növləri müəyyən edilir.
M.S.Qorbaçovun “yeni siyasi təfəkkürünə” “aşiq” olanların
da əksəriyyətinin “elmi axtarışları” faktiki olaraq heç bir
elmi əhəmiyyətə malik olmur və SSRİ süqut edəndən sonra
isə tamamilə unudulmuşdur.83
Ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərin təsnifatı ya
ictimai həyatın sferalarına (münasibətlərin məzmunu nəzərə
alınmaqla) – iqtisadi, siyasi, hərbi-strateji, mədəni, ideoloji
və s., münasibətlərə, ya da bu münasibətlərin aktorlarına
görə aşağıdakı kimi verilir:
83
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millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər;
partiyalararası münasibətlər;
nüfuzlu
beyəlxalq
təşkilatlar
arasındakı
münasibətlər;
transnasional
korporasiyalar
arasındakı
münasibətlər.

Biz isə belə hesab edirik ki, kütləvi informasiya
vasitələri arasındakı əməkdaşlıq əlaqələrinin də bu təsnifata
daxil edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. Bunu deməyə bizə a)

KİV-in millətlər və dövlətlər arasındakı
münasibətlərin
təkmilləşməsində
oynadığı
mühüm rol (qurucu və ya dağıdıcı faktor kimi);
b) dövlətlər arasında ikitərəfli və çoxtərəfli
danışıqlarda və razılaşmalarda tərəfləri təmsil
edən KİV-lər arasında əməkdaşlıq haqqında
ayrıca maddələrin olması;
c) beynəlxalq təşkilatların egidası altında keçirilən
nüfuzlu tədbirlərdə, sammitlərdə müzakirə
olunan məsələlərin icrası ilə əlaqədar ölkələrin
öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklər sırasına
sözügedən sahədə KİV-in səmərəli fəaliyyət
göstərməsi üçün lazımi şəraitin yaradılması,
jurnalistlərin, xüsusilə də əcnəbi jurnalistlərin
imtiyazları və mühafizəsi, onlara münasibətdə
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beynəlxaq humanitar hüququn tətbiq edilməsi ilə
bağlı öhdəliyin də daxil edilməsi və s. faktlar
əsas verir.84
Beynəlxalq münasibətlər başqa bir göstəriciyə inkişafına və intensivliyinə görə yüksək, orta və aşağı
səviyyələrə bölünür. Bəzi mütəxəssislər isə beynəlxalq
münasibətlərin geosiyasi meyarlar əsasında bölünməsini
daha düzgün hesab edirlər. Məsələn, qlobal və yaxud
ümumplanetar, regional (Avropa, Asiya və s.), subregional
səviyyəli beynəlxalq qarşılıqlı təsiri buna misal göstərmək
olar.
Gərginlik dərəcəsinə görə isə beynəlxalq
münasibətlərin aşağıdakı təsnifatını vermək olur:
-

sabit və qeyri-sabit;
inam və düşmənçilik;
əməkdaşlıq və münaqişə;
sülh və müharibə və s.

Göründüyü kimi, beynəlxalq münasibətlərin təkcə
gərginlik dərəcəsinə görə təsnifatına nəzər yetirmək
intersosial palitranın bir-biri ilə uyuşmayan şoxsaylı
rənglərdən, ziddiyyətli çalarlardan ibarət olduğunu dərk
etmək üçün kifayət edir. Əgər biz yalnız son 20-30 il zaman
84

Mazanlı İ.A. Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və
beynəlxalq təminat. Terminlər və anlayışlar. Bakı, “UniPrint” nəşriyyatı,
2005. səh. 105-156.
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kəsiyini götürsək, əsasında guya dinin - islam faktorunun
dayandığı Azərbaycan - Ermənistan, Çeçenistan - Rusiya
münaqişələrinin (Ermənistan və Rusiya KİV-ləri bu amili
xüsusi “yaradıcılıqla” təbliğ edirlər) şahidi oluruq. Eyni
zamanda, SSRİ - Əfqanıstan, ABŞ - Əfqanıstan, ABŞ - İraq,
faktiki iştirakı olmasa da, ABŞ - Liviya, ABŞ - Suriya, bir
qədər əvvəl serblərlə albanlar arasında baş vermiş
münaqişələri də islamla bağlayanlar az deyildir. Bir qədər
də keçmişə qayıtsaq, ABŞ-la Vyetnam, Yponiya,
İndoneziya, Panama, Honduras və s. ölkələrlə münaqişələri
təfərrüatı ilə yadımza sala bilərik. Rusiya və Gürcüstan
arasındakı (hər ikisi xristianlığın pravoslav məzhəbinə
aiddir) silahlı münaqişə isə gözlərimizin önündə baş verir.
Əgər biz də millətlər və dövlətlər arasındakı münaqişələrin
səbəbini dini amillərlə izah etməyə başlasaq, eyni ənənədən
çıxış edərək, onları avropa bütpərəstliyi və katolosizmi, rus
şovinizmi ilə əlaqələndirmək haqqına malikik. Eyni fikri
Qərb mətbuatının “islam fundamentalizmi” anlayışı
ətrafında formlaşdırdığı neqativ rəy barədə də demək
mümkündür. Hər bir təlimin (din təlimdir) söykəndiyi
fundament (lat. fundamentum – özül, təməl) vardır. Təməli,
əsası olmayan hər bir şey, o cümlədən, təlim də məhvə
məhkumdur. Xristianlığın protestantlıq teologiyasının
cərəyanlarından biri olan fundamentalizm köhnəlmiş dini
anlayışların tənqidi cəhətən yenidən baxılmasının əleyhinə
çıxış edir. Ümmiyyətlə, dinlərdə
ortodoksiyanın
tərəfdarlarını fundamentalistlər adlandırırlar. Necə ola
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bilərki, eyni tələblər irəli sürənlər, eyni mövqe nümayiş
etdirənlər - xristian dinindəki ortodokslar “sivil”,
islamdakılar isə “varvar” olsunlar?
Dinlərarası
münaqişələr
KİV-lərarası
müharibələrə gətirib çıxarır həmişə. Qərbi Avropa KİVlərində vaxtaşırı Məhəmməd Peygəmbərin karikaturalarının
yerləşdirilməsi, islam
əleyhinə
yazıların
verilməsi
qərbsayağı söz, ifadə və əqidə azadlığı kimi deyil, 2 milyard
insanın (Yer kürəsi əhalisnin təxminən 25 %-ni təşkil edir)
şərəf və ləyaqətinin təhir edilməsi kimi, əqidə və inamına
hörmətsizlik kimi qiymətləndirilməlidir və varvarlığa daha
çox uyğundur.
Qərb mətbuatının islama qarşı sonuncu “səlib
yürüşünü” izləsək, onların bu kampaniya və kompaniyda
xüsusi fəallığının və geniş coğrafiyasının şahidi oluruq. 85
İlk dəfə Danimarkanın “Jyllands-Posten” qəzeti (ingilis
dilində çap olunur –İ.M.) Məhəmməd Peygəmbərin 12
karikaturasını 2005-ci il 30 sentyabr tarixli sayında
özünüsenzura və söz azadlığı haqqında məqaləyə illüstrativ
əlavələr kimi çap edir.
2006-cı il fevralın 9-da Volqoqradın (Rusiya)
«Городские вести» qəzeti “İrqçilərə hakimiyyətdə yer
85
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yoxdur” məqaləsini çap edir. Məqaləni müşayiət edən
illüstrasiya materialında yəhudi, xristian və islam dininin
peyğəmbərlərinin Buddanın ətrafına toplaşıb silahlı
münaqişələri pislədikləri mənzərə təsvir edilir.
Belorusda çıxan «Згода» qəzeti 2006-cı il 18-26
fevral tarixli sayında çap olunuş «Палітычны крэатыў»
(“Siyasi
kreativ”)
başlıqlı
məqaləyə
“JyllandsPosten” qəzetinin 2005-ci ilin sentyabrında Məhəmməd
Peygəmbərin çap etdyi karikaturalarını illüstrasiya kimi
əlavə edir.
2007-ci ilin avqustunda İsveçin “Nerikes Allehanda”
qəzeti insanların əqidə azadlığı hüququna “hörmət”də daha
uzağa gedir və peyğəmbərin başının it bədəni üstündə
təsvirini yaradan karikatura çap edir. Qəzet özünün
insanlığa ləkə gətirən bu addımını ölkə qalereyalarının
rəssam Lars Uilksin işlərini sərgilərə çıxarmaqdan imtina
etdirdiklərinə görə ona dəstək mənasında və “söz və məzhəb
azadlığının İcveç üçün boş, mənasız” bir şey olmadığını
sübuta yetirmək məqsədilə etdiyini bildirir.
2008-ci ildə Avropada İslama qarşı media hücumları
yeni vüsət almağa başlayır. Fevral ayının 16-da
Danimarkada çıxan beş qəzet Məhəmməd Peygəmbərin
bombaya oxşayan əmmamə ilə təsvirini çap edir.
“Berlingske Tidende” qəzeti özünün bu “coşqunluğunu”
“söz azadlığını dəstəklə” izah edir və bunu gələcəkdə də
edəcəklərini bildirir. Daha sonrakı illərdə Danimarkanın
“Politiken” jurnalı, İspaniyanın “El Jueves” jurnalı,
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Fransanın həftəlik satirik “Charlie Hebdo” jurnalı da 86
qitənin digər KİV-lərilə həmrəylik nümayiş etdirərək
Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çap edirlər.
Almaniyanın Berlin və Brandenburq federal
torpaqlarının ali inzibati məhkəməsi ultrasağ «Almaniya
uğrunda»
hərəkatının
nümayəndələrinə
Berlində
Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını nümayiş etdirə
biləcəkləri barədə
müvafiq qərar çıxardır. 87 ABŞ-da
istehsal olunan və Məhəmməd Peyğəmbərin ələ salındığı
“Müsəlmanların məsumluğu” filmi İnternet şəbəkəsində
yerləşdirilir.
Zənnimizcə, Avropa KİV-lərinin bu cür heç bir
əndazəyə sığmayan davranışlarını Avropanın sürətlə
müsəlmanlaşmasına qısqanclıqla yanaşmanın nəticəsi kimi
də nəzərdən keçirmək olar. Dünya ölkələrində tolerantlıqla
bağlı monitoinqlər keçirib vəziyyəti qiymətləndirənlərin,
başqa millətlərə və dövlətlərə demokratiya dərsi keçənlərin
özlərini bu cür aparmaları yalnız təəssüf və onların
obyektivliyinə və demokratikliklərinə inamsızlıq hissi
doğurur.
Əlbəttə, vəziyyət bu cür birtərəfli – “bir qapıya
oyun” şəklində qala bilməzdi. Müsəlman dünyasının cavabı
özünü çox gözlətmir. On bir İslam ölkəsinin xarici işlər
nazirlikləri Danimarka hökumətindən karikaturalara görə
86
87

“Charlie Hebdo” jurnalı, 18 sentyabr 2012.
http://proses.az/?m=xeber&id=2797
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üzr istəməyi tələb edirlər (19 oktyabr 2005-ci il). İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı (2011-ci ilə qədər İslam Kofransı
Təşkilatı) 57 dövlət başçısının iştirak etdiyi növbədənkənar
sammitində (6 dekabr 2005-ci il) karikaturalarla bağlı
müzakirələr keçirir və Danimarka hökumətindən
karikaturalara görə məsul şəxsləri mühakimə etməyi tələb
edir (18 yanvar 2006-cı il). Ərəb Dövlətləri Liqası
Danimarka hökumətinə ciddi etirazını bildirir (29 dekabr
2005-ci il). İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı dini əqidələrin
təhqir olunmasını qadağan edən Qətnamə layihəsini BMTnin müzakirəsinə təqdim edir. Bu müddət ərzində bəzi ərəb
dövlətləri Danimarka hökumətinin fəaliyyətsizliynə görə bu
ölkədən öz səfirlərini geri çağırır, öz ölkələrindən isə
Danimarkanın səfirlərini çıxarır, Danimarkanın mallarını
boykot edirlər.
Yalnız Norveç hökuməti “Magazinet” qəzetində
karikaturaların dərcinə görə üzr istəyir, lakin eyni zamanda
azad mətbuat üzərində hökmü olmadığını bildirir (26 yanvar
2006-cı il). Danimarkanın Səudyyə Ərəbistanındakı səfiri
American AP-TV-yə verdiyi müsahibəsində “JyllandsPostens” qəzetini islamı zəif bildiyinə görə tənqid edir (28
yanvar 2006-cı il). “Jyllands-Postens” qəzeti özü isə
danimarka və ərəb dillərində - karikaturaları çap etdiyinə
görə yox, islam ictimaiyyətinin hisslərinə etinasızlığına görə
üzr istəyir.88
88

“Jyllands-Postens” qəzeti, 30 yanvar 2007.
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Bütün bu proseslərə, bir neçə qəzetin Məhəmməd
Peyğəmbərin karikaturalarını çap etmələri dörd qitənin 100dən çox dövlətinin və bu ölkələrdə yaşayan millətlərin, hətta
bir ölkənin vətəndaşları arasındakı münasibətləri son həddə
qədər gərginləşdirdiyinə baxmayaraq, Avropa qəzetləri
2008-ci ilin yanvar-fevral aylarında Danimarka və Norveç
qəzetləri ilə həmrəylik nümayiş etdirmək haqqında qərarlar
qəbul edirlər.
Müsəlman ölkələrinin aparıcı mətbuat orqanları
Qərbli həmkarlarının bu cür qərarlarının KİV-in fəaliyyətinin təməl prinsiplərinə, jurnalistikanın daxili qanunauyğunluqlarına, məhz ilk növbədə Qərb jurnalistlərinin
təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş jurnalistikanın etik
normalarına, davranış kodeksinə və s. zidd oduğunu
xatırladırlar.
Adətən, “söz azadlığı” pərdəsinə bürünərək öz
çıxışları ilə ciddi qarşıdurmalar yaradan (o cümlədən
dinlərarası, millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərdə),
sonra da heç nə olmamış kimi üzr istəməklə işini bitmiş
hesab edən Qərb mətbuatı yenə bu metoddan isrifadə edir.
“Эхо Москвы” radiosu 2010-cu il martın 10-da “Politiken”
jurnalının Məhəmməd Peygəmbərin karikaturalarını çap
etdiyinə görə oxucularından (jurnal 90 min abunəçisini
itirmişdi) üzr istədiyi barədə məlumat yaymışdır.
Fransada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını
ilk nəşr edən “Charlie Hebdo” jurnalının Parisdəki ofisi
yandırıldıqdan və üzvləri, əsasən də qurucusu Stefan
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Şarbonyenin (ləqəbi Şarbo) ünvanına hədələr səsləndikdən
sonra jurnalın fəlsəfə və islam dini məsələləri üzrə
mütəxəssisi, professor Abdenur Bidarla “Məhəmməd
Peyğəmbəri yançaqları açıq göstərən karikatura məncə
gülməli deyildi. Amma onun “axmaqlar tərəfindən sevilmək
çətin məsələdir” dediyi karikaturasına çox güldüm” başlıqlı
müsahibədə jurnalla əhali arasında yaranmış gərginliyn
yumşaldılmasna cəhdlər göstərilir.89
Gələcəkdə əhalinin milli tərkibi haqqında proqnozlar
da vəziyyəti Avropanın xeyrinə dəyişdirmir. İnkişaf etmiş
ölkələrdə, o cümlədən, Avropa ölkələrində yerli əhalinin
sayının 2,3 dəfə azalacağı proqnozlaşdırılır. BMT-nin Sosial
Məsələlər və İqtisadiyyat Departamentinin xüsusi
məruzəsində (noyabr 2004, Brüssel) göstərilir ki, 20002050-ci illərdə Avropanın əhalisi 96 mln. nəfər azalacaqdır.
Məsələn, 1995-2000-ci illərdə Avropanın əhalisi 4,4 mln.
nəfər azalmışdır. Avropa ölkələri bu boşluğu miqrantların
hesabına doldururlar. Doyche Presse-Agentur İnformasiya
Agentliyinin 2004-cü ilin noyabr ayında verdiyi məlumata
görə, həmin müddətdə Avropa 5 mln. miqrant qəbul
etmişdir. Miqrantların əksəriyyətini müsəlmanlar təşkil
edir. 90 Bütövlükdə isə təxminən 455 milyonluq Avropa
əhalisinin 15 milyondan artığını müsəlmanlar təşkil edir və
bu rəqəm ildən-ilə artmaqdadır.
89
90

“Charlie Hebdo” jurnalı, Paris, 2013. 2 yanvar.
“Respublika” qəzeti, Bakı, 2004. 19 noyabr.
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Latviya Universitetinin professoru, şərqşünas Leon
Tayvans Baltkom “93,5” radiostansiyasına müsahibəsində
(8 avqust 2011-c il) Avropanın müsəlmanlaşmasının
qaçılmaz olduğunu və bu prosesin artıq üç istiqamətdə Qitənin demoqrafik, iqtisadi və dini məskunlaşması
istiqamətlərində getdiyini və əgər sərhədlər açılarsa, 20
ildən sonra Avropanın müsəlman Avropası olacağına əmin
olduğunu bildirir.
Bununla bərabər, bəzi müsəlman ölkələrinin rəsmi
dairələri Qərbdə islamofobiya əhval-ruhiyyəsinin güclənməsi və bu cəmiyyətlərdə müsəlman azlıqlarının hüquqlarının
pozulması hallarının artması barədə KİV-lərdə hesabatlar
çap etdirirlər. Bu hesabatlarda Avropa ölkələrində
məscidlərin tikilməsinə, islam saytlarının açılmasına qarşı
atılan addımlar, müsəlmanların müqəddəs ziyarətgahlarına
hücumların edilməsi və onların murdarlanması Qərbdə,
əsasən də ABŞ, İngiltərə, İsveçrə, Fransa, Avstriya,
Avstraliya və s ölkələrdə insan hüquqlarının pozulması
kimi qiymətləndirilir. Həmçinin, bu hesabatlarda Qərb
ölkələrində, o cümlədən, Belçika və Fransada hicabı
qadağan edən qərar və qanunların qəbul edilməsi pislənilir.
KİV-lər isə yerli əhalidə islama və islam təşkilatlarına nifrət
əhval-ruhiyyəsi formalaşdırırlar.91
91

http://obozrevatel.com/abroad/evropa-mozhet-stat-musulmanskoj-za20-let-ekspert.htm
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Avropa ölkələrində yaşayan müsəlmanların yerli
əhaliyə %-lə nisbətinin mənzərəsi aşağıdakı kimidir:

Əhalisinin 1%-indən aşağısı müsəlman olan ölkələr
(Ukrayna, Belorus, Polşa, Çexiya, Finlandiya, Macarıstan,
Portuqaliya, Moldova, Slovakiya, Rumıniya, Ermənistan, Estoniya, Latviya, Litva, İslandiya, Malta, Monako)
1%-2% (Andorra, Xorvatiya)
2%-4% (İtali-ya, İspaniya,
Norveç,
Serbiya, Sloveniya, Lüksemburq)
4%-5%
(İngiltərə, Yunanıstn, Danimarka, Lixtenşteyn)
5%-10%
(Almani-ya, Fransa, İsveç,
Avstriya, İsveçrə, Belçika,
Hollandiya )
10%-20% (Rusiya, Bolqarıstan, Gürcüstan,
Çernoqoriya)
20%-30% (Kipr)
30%-40% (Makedoniya)
40%-50% (Bosniya və Herseqovina)
80%90% (Albaniya)
90%-95% (Kosovo)
95%-100%
92
(Türkiyə, Azərbaycan).
92

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Islam_in_Europe2010.svg?uselang=ru
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İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində yaşayan
müsəlmanların sayı: hazırkı vəziyyət və proqnozlar
Ölkələr

Almaniya
Avstriya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollandiya
İngiltərə
İsveç
İsveçrə
İtaliya
Norveç
Yunanıstan
CƏMİ

1990

2010

2030

müsəlman
əhalinin
sayı
2.506.000
161.000
266.000
109.000
11.000
568.000
344.000
1.172.000
147.000
148.000
858.000
54.000
254.000

müsəlma
n əhalinin
sayı
4.119.000
475.000
638.000
226.000
42.000
4.704.000
914.000
2.869.000
451.000
433.000
1.583.000
144.000
527.000
44.1 mln.

müsəlman
əhalinin
sayı
5.545.000
799.000
1.149.000
317.000
105.000
6.860.000
1.365.000
5.569.000
993.000
663.000
3.199.000
359.000
772.000
58.2 mln.

%lə
3.2
2.1
2.7
2.1
0.2
1.0
2.3
2.0
1.7
2.2
1.5
1.3
2.5

%lə
5
5.7
6
4.1
0.8
7.5
5.5
4.6
4.9
5.7
2.6
3.0
4.7
4%

%lə
7.1
9.3
10.2
5.6
1.9
10.3
7.8
8.2
9.9
8.1
5.4
6.5
6.9
8%

QEYD: Cədvəl ABŞ-ın Pew Forum on Research Religion & Public Life
Project kompaniyasının apardığı tədqiqatların (yanvar 2011-ci il)
nəticələri93 əsasında hazırlanmışdır.

93

http://features.pewforum.org/muslim-population/
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Əhalisinin 10 %-indən çoxu müsəlman olan Avropa
ölkələrinin mənzərəsi aşağıdakı kimidir:

İslam dini hazırda etiqad edənlərin sayına görə
dünyada ikinci yerdədir. Bu gün dünyanın 72 ölkəsində
böyük müsəlman icmaları yaşayır. 2030-cu ildə bu ölkələrin
sayı 79-a çatacaqdır. Newsland portalının Almaniyanın
“Der Spiegel” jurnalına istinadən 31 yanvar 2011-ci ildə
verdiyi məlumata görə, 20 ildən sonra müsəlmanlar Yer
kürəsində yaşayan insanların 26,4 %-ni təşkil edəcəklər.
Avropda isə 58,2 mln. müsəlman (8 %) yaşayacaqdır.
Fransa, Almaniya və Hollandiyada müsəlmanların sayı
bugünkü 11,3 mln.-dan artaraq 16,4 mln.-na çatacaqdır.
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İngiltərədə müsəlmanların sayı iki dəfə artaraq 5,6 mln.-na
yaxın olacaqdır. Isveçdə müsəlmanlar əhalinin 9,9 %-ni
təşkil edəcəklər. ABŞ-ın Pew Forum on Religion and Public
Life Kompaniyasının apardığı tədqiqatın nəticələrinə görə,
İtaliya, İsveç, Belçika və Avstriyada müsəlmanların sayı
daha sürətlə çoxalacaqdır.94
Avropa əhalisinin dini və milli tərkibinin 2030-cu,
xüsusilə də 2050-ci ilə qədər xeyli dəyişəcəyi barədə verilən
proqnozlar, Məhəmməd Peygəmbərin bombaya oxşayan
əmmamə ilə təsvirini yaradan Danimarkalı karikaturaçı
rəssam Kurt Vestergoordun 2010-cu il sentyabrın 8-də
Potsdam KİV mükafatı,
2010-cu il oktyabrın 9-da isə
“Kütləvi informasiya vasitələrinin gələcəyi və azadlığı
uğrunda” Leypsiq mükafatı ilə təltif edilməsi, 2012-ci ildə
bu mükafatın (30 min yevro) Kurt Vestergoordla əfqan
jurnalisti Səid Yaqub İbrahimi və bolqar reportyoru Assen
Yordanov arasında bölüşdürülməsi və bu təltifetmə
mərasimlərinin birincisində Almaniyanın kansleri Angela
Merkelin iştirakı qarşıda daha kəskin “KİV-lərarası
müharibələr”in olacağından xəbər verir.
İstənilən
halda,
Məhəmməd
Peygəmbərin
karikaturalarının Qərb mətbuatında çapının dövlətlərarası və
94

http://newsland.com/news/detail/id/624409/
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millətlərarası əlaqələrə, beyəlxalq münasibətlərə vurduğu
zərbənin böyük bir səhv və çox təhlükəli olduğunu
anlamağa, bu məsələlərin işıqlandırılmasına KİV-ləri
gələcəkdə daha məsuliyyətlə və qarşılıqlı hörmət hissi ilə
yanaşmaq barədə fikirləşməyə vadar etməlidir.
Dövlətlərarası və millətlərarası əlaqələrin, xüsusilə
də millətlərarası münaqişələrin (Kosovo – Serbiya, Rusiya –
Gürcüstan, Rusiya – Moldova, Ermənistan – Azərbaycan)
mənzərəsi və məzmunu müxtəlif və mürəkkəb neqativ
çalarlarla o qədər zəngin və ziddiyyətlidir ki, bu
münaqişələrin KİV-də işıqlandırılması, onların başvermə
səbəblərinin ümumi əsaslarının izah edilməsi də müəyyən
çətinliklər yaradır və problematikaya bir neçə aspektdən
yanaşmağı tələb edir. Təcrübə göstərir ki, bu sahədə
tədqiqatlar aparmaq üçün ilk növbədə milli ruh və milli
mənəviyyat reallığına müraciət etmək məqsədəuyğundur.
Milli ruhun və milli mənəviyyatın əsasını millətin dini, dili,
xalqın yaşadığı təbii şərait, onun mədəniyyəti, adətənənələri və s. elementlər təşkil edir. Cəmiyyətdə çoxluğun
qəbul etdiyi reallıq milli ruh və mənəviyyat kimi
qiymətləndirilir və insanlar bu anlayışı ruh, mənəviyyat,
mentalitet, milli düşüncə və s. anlayışlarla birgə işlədirlər.
Bu reallıqlar özünü daha çox cəmiyyətin həyatında baş
verən çətin anlarda, o cümlədən, millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlərin gərginləşdiyi və bu zəmində
yaranan münaqişələr zamanı özünü daha qabarıq tərzdə
büruzə verir. Paradoks burasındadır ki, məhz belə
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vəziyyətlərdə milli ruhun cizgilərini müəyyən etmək daha
çətin olur. Hətta, güclü məlumatlandırma və maarifləndirmə
imkanlarına malik olan kütləvi informasiya vasitələri də bu
işdə hər hansı bir fərqli üstünlüyə malik deyildir. Hər bir
millətin incəsənəti – folkloru, xalq mahnıları, milli musiqisi,
milli poeziya və proza korifeylərinin yaradıcılıqları və s.
faktorlar bu vəzifəni daha uğurla və sistemli şəkildə yerinə
yetirə bilir. Bu baxımdan, xalqımızın mədəniyyət və
incəsənət xəzinəsi ilə həqiqətən də fəxr etməyə dəyər. Bu
gün dünyanın ən demokratik ölkələrinin konstitusiyalarında
öz əksini tapmış müddəalar ən azı 1000 illik tarixə malik
Azərbaycan
xalq
nağıllarında,
zərbi-məsəllərində,
nəsihətlərində, dastanlarında böyük həssaslıq və
peşəkarlıqla nəzərdən keçirilmiş və onların tətbiqi qaydaları
müəyyən edilmişdir. Tədqiq etdiyimiz istiqamət millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər də istisnalıq
təşkil etmir.
Adətən,
“ümumbəşəri
dəyərlər”
beynəlxalq
münasibətlərin tənzimlənməsində o qədər də əməli olmur.
Məsələn,
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsi ilə əlaqədar BMT-nin qəbul etdyi 4 Qətnamənin
20 ildən artıq vaxtdır ki, Ermənistan tərəfindən yerinə
yetirilməməsini buna nümunə göstərmək olar. Bu cür
yanaşma deməyə əsas verir ki, xalqlar və dövlətlər
arasındakı münasibətlər sinfi ziddiyyətlərlə, iqtisadiyyatın
təməl prinsipləri, xalqların iqisadi-mədəni inkişaf səviyyəsi,
mədəni-tarixi səciyyələri ilə deyil, onların milli ruh və milli
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mənəviyyatlarının
bir-birinə
uyğun
olub-olmaması
səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Milli ruhu və milli
mənəviyyatı şikəst olan və yaxud da milli eqoizm ruhu
inkişaf etmiş xalq həmişə düşmənçiliyə, tarixin
qarmaqarışıqlı dönəmlərində qonşu xalqların ərazisindən,
maddi-mənəvi potensiallarından və s.-dən yararlanmağa
meylli olur. Milli ruha və milli mənəviyyata, həmçinin
xalqın əqidəsi, inamı, dili, mərhəməti, alicənablığı, ərazisi,
qəddarlıq və xeyirxahlıq dərəcəsi, işğalçılıq, qəsbkarlıq və
şovinistlik ənənələri, hiyləgərliyi və s. keyfiyyətlər də daxil
edilir.
Rusiya mətbuatı sosializm düşərgəsi süquta
uğradıqdan sonra Şərqi Avropa və postsovet məkanında
Rusiya-Ukrayna, Rusiya-Moldova (Dnestryanı Respublika),
Rusiya-Gürcüstan (Abxaziya və Cənubi Osetiya daxil
olmaqla) qarşıdurmalarında Rusiyanın “mübarizəsini”
onlarla bu xalqları bir-birinə bağlayan pravoslav kilsəsi ilə
izah etsələr də, Kosovo, Çeçenistan, Dağlıq Qarabağ
hadisələrində, o cümlədən, günümüzdə ərəb ölkələrində
yaşanan faciələrdə marağını və iştirakını kilsə mənəviyyatı
ilə əsaslandıra bilmir. Qərbi serblərin, ukraynalıların,
gürcülərin, “Dnestryanı Respublika”da yaşayan rusların
milli ruh və milli mənəviyyatlarını deformasiya etməkdə və
zəiflətməkdə “suçlandıran” Rusiya KİV-ləri ölkələrinin
Dağlıq Qarabağ, Çeçenistan, Şimali Qafqazdakı digər
bölgələrlə, Kosovo və ərəb dünyası ilə bağlı siyasətlərinə
bəraət qazandırarkən bu ərazilərdə yaşayan xalqların milli
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ruh və milli mənəviyyatına hörmət hissini unudur,
Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası ilə bağlı yaşanan
“danimarkasayağı” (“avropasayağı”) mövqe və ya da
mövqesizlik nümayiş etdirir, ya da onları abstrakt
terrorizmdə və dövlətə itaətsizlikdə (özünün qeyri-rus
əhalisini millətçi rus vandalizmindən qoruya bilməyən
qurumu dövlət adlandırmaq mümkündürsə. Yeri gəlmişkən,
hazırda Rusiya əhalisinin 11,7 %-ni müsəlmanlar təşkil edir,
2030-cu ildə bu rəqəmin 14,4 % olacağı proqnozlaşdırılır)
günahlandırırlar. Əgər Rusiyanın məqsədi adıçəkilən
regionlarda
yaşayan
xalqların
həyat
səviyyəsini
yaxşılaşdırmaqdan ibarətdirsə (onlar özləri bu cür
bəyanatlar verirlər), o bunu ilk növbədə öz əhalisi üçün edə
bilərdi.
Milli ruhun və milli mənəviyyatın formalaşmasında
kütləvi informasiya vasitələrinin rolu danılmazdır. Lakin,
son iyirmi ildə milli ruhların bir-birinə yaxınlıq və ya
uzaqlıq səviyyələrinin millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlər və münaqişələr sahəsində özünü daha qabarıq
formada büruzə verməsinə baxmayaraq, bir qədər əvvəl
folklorumuz haqqında dediyimiz fkri KİV-lərimiz barədə
(fəaliyyətləri və fəaliyyətsizlikləri) əminliklə deyə bilmirik.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bilavasitə
KİV-lərin fəaliyyəti ilə bağlı qəbul olunmuş 10-adək
qanuna və onların tətbiqi mexanizmləri ilə əlaqədar yüksək
səviyyədə imzalanmış 50-dən artıq fərman, sərəncam, qərar,
əsasnamə, qayda və s. sənədlərə əsasən mətbuatın bütün
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sahələrdə, o cümlədən, milli ruh və milli mənəviyyatın
inkişafı sahəsində iştirakının səmərəliliyinin artırılması
üçün bütün lazımi şərait yaradılsa da, jurnalistlərimiz
kifayət qədər peşəkarlıq və sənətkarlıq keyfiyyətlərinə
malik olsalar da, təəssüflə qeyd etməliyik ki, hələ də
müəyyən siyasi və maddi mənafe mövqeyindən uzaqlaşıb
vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış edə bilmirlər. Zənnimizcə,
bu sahədə vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişmək üçün ali
məktəblərin juralistika fakültə və şöbələrində “Jurnalistika
və milli inkişaf siyasəti”, “Jurnalistika və milli mənəviyyat
problemləri” və s. oxşar seçmə fənnlərin tədris edilməsi
faydalı ola bilərdi.
Həyat
milli
məsələlərin
və
millətlərarası
münasibətlərin „problemsizliyi“ barədə bəsit və aldadıcı
inancların illüziyalardan ibarət oldğunu dəfələrlə sübut
etmişdir. Hazırda bəzi MDB ölkələrində, xüsusilə də
Rusiyada şovinizmin yeni qüvvə ilə dirçəlişi və inkişafı acı
həqiqətdir. Bu vəziyyətin yaranması heç də səbəbsiz deyil.
Bunu ilk növbədə “xalqların yaxınlaşması” prosesinin
yanlış əsaslandırılması, milli-ərazi bölgüsündəki nöqsanlara
da aid etmək olar. XX əsrin əvvəllərində əzəli Qərbi
Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan SSR yaradıldığı
halda, Azərbaycan SSR ərazisində ikinci bir daşnak
yuvasının - Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
yaradılmasını rus şovinizmi tərəfindən Azərbaycan xalqının
gələcəyi altına qoyulmuş gec partlayan bomba
adlandırmaqdan başqa çarə qalmır.
Bunu həmçinin
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millətlərarası münasibətlərdə yaranmış ziddiyyətlərlə,
sağlam
düşüncələrin
yerli
“millətçilik”
kimi
qiymətləndirilməsi tendensiyası ilə də əsaslandırmaq olar.
Amma, bu təzhürləri necə adlandırsaq da, necə izah etsək
də, bütün bunların baş verməsində kütləvi informasiya
vasitələrinin işində boşluqların olmasını açıq etiraf
etməliyik.
Əlbəttə ki, millətlərarası münasibətlərdə dramatik
vəziyyətin yaranmasına və şovinizmin artmasına Sov.İKPnin 1960-1970-ci illərdə həyata keçirdiyi „milli inkişaf“
siyasəti, durğunluq illərində təməli qoyulmuş ağır iqtisadi
böhran, əhalinin sosial vəziyyətinin kəskin şəkildə
pisləşməsi və ictimai həyatdakı ümumi nöqsanlar da münbit
şərait yaratmışdı. Belə bir fonda milli ekstremistlər öz
fəaliyyətlərini daha da canlandırırlar. Müxtəlif milli
iddialara və bu qəbildən olan əsassız ambisiyalara rəvac
verən qədimdənqalma xürafatlarla yanaşı, „etnik sterillik“,
„milli prioritetlər“ və s. bunabənzər ideyalar haqqında
konsepsiyalar da mübarizə müstəvisinə çıxarılır və ən əsası
da budur ki, bu cür vəziyyətlərdə heç bir razılıq və
kompromis əldə olunmur.
Bizim fikrimizə görə, millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərin tənzimlənməsi sahəsindəki uğursuzluqların
səbəblərindən biri də vəziyyətin birmənalı şəkildə dərk
olunmasına yönəldilmiş və beynəlmiləlçilik xarakterinə
malik dəlil və şüarların özlərinin möhkəm bir əsasa
söykənməməsi olmuşdur. “Yadlara” düşmən münasibəti
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bəsləyənlərin xudbinliyinə müraciət edən populist liderlərin
populyarlığının da səbəbi bununla əlaqələndirilirdi.
Zənnimizcə, istənilən ölkənin milli problemlərin həllinə
cəlb olunmuş vətəndaşlarının yarı yolda büdrəmələri də
“qaynar başda ağıl olmaz” məntiqi ilə izah olunur. Hazırda,
hətta müxtəlif sosial-siyasi qüvvələrə məxsus “mübarizlər”
özlərinin məkrli məqsədlərinə nail olmaq üçün “milli rəngə”
boyanırlar. Əslində isə bu şəxslər tələm-tələsik yaradılmış
siyasi, mədəni, etnoqrafik, təbiəti mühafizə və s. bu tipli
müvəqqəti özfəaliyyət strukturlarına aid “qəhrəmanlardan”
ibarət olurlar. Onların cərgələrində olan separatçı,
ekstremist, boşboğaz, populist, demaqoq ünsürlər kütləvi
şüura təsir etmək üçün milli problematikadan məharətlə
istifadə etməyi, hətta nəinki kütləvi şüura, həmçinin kütləvi
emosiyaya təsir etməyi də bacarırlar. Bu işdə real vaxt
rejimində informasiyanın alınması, hazırlanması və
yayılması sahəsində geniş imkanlar yaradan yeni
informasiya texnologiyaları və onların tətbiq edildiyi kütləvi
informsiya vasitələri özlərindən asılı olmayaraq, “maraqlı
tərəfin” portnyoruna çevrilirlər. Adətən, bu səpkidən olan
materiallarda (əsasən video) tamaşaçıya psixoekoloji təsir
göstərmək məqsədi ilə neyrolinqvistik proqramlaşdırmadan
geniş istifadə olunur. BBC-nin Azərbaycan Xidmətinin xətti
ilə 2013-cü il sentyabrın 4-də
özünü separatçı “TalışMuğan Respublikası”nın “prezidenti” elan etmiş Əlikram
Hümbətovun Yerevana səfəri barədə süjet nümayiş
etdirilmişdir. BBC-nin Yerevan müxbirinin süjetdəki
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görüntüləri Azərbaycan dilində müşayiət edən “TalışMuğan Respublikası”nın “prezidenti” Əlikram Hümbətov”,
“Əlikram Hümbətov Yerevan Universitetində alqışla
qarşılanıb”, “Əlikram Hümbətov Yerevan Dövlət
Universitetində talışşünaslıq üzrə magistr proqramının
açılışında iştirak edib”, “...divara vurulan naməlum bayraq”,
“talış dilində oxunan “Lənkəran himni” çalınarkən hamı
ayağa qalxıb və Əlikram Hümbətovu əl çalaraq qarşılayıb”,
“Yerevan Dövlət Universitetinin İranşünaslıq kafedrasında
öz dövlətçiliyi olmayan Şərq xalqlarının tarixi, mədəni
irsinin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar aparılıb ..., son illər
xüsusilə “talışşünaslıq” üzrə xeyli iş görülüb”, “Əlikram
Hümbətov talış xalqının irsinə diqqətə görə təşəkkürünü
bildirib” 95 və s. cümlələrin yuxarıda sadaladığımız elmi
diskursları empirik cəhətdən təsdiq etməsi milli siyasət və
jurnalistika problematikası üzrə peşəkarlarda heç bir şübhə
doğurmur.
Əlbəttə, biz qonşu Şərq xalqlarının tarixini,
mədəniyyətini və mədəni irsini “öyrənib” (oğurlayıb desək,
daha dəqiq olar – İ.M.) özlərinə “mədəni irs”qondaran
ermənilərin “talış xalqının irsinə diqqət göstərmələrinin” nə
dərəcədə səmimi və obyektiv olacağına inanıb-inanmamağı
talış xalqının ziyalılarının və sözügedən elm sahələrində
çalışan tədqiqatçıların fəaliyyət istiqamətlərinə aid hesab
95

http://www.bbc.co.uk/azeri/azerbaijan/2013/09/130924__alakram__h
ummetov__yerevan.shtml
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edirik. Bizi isə, əvvəlcədən tədqiqatımızın bəyan etdiyimiz
elmi məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq, millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsində KİV-in yeri
və rolu, bu sosial-siyasi institutlar arasındakı qarşılıqlı təsir
problemləri maraqlandırır və biz təqdim olunan tədqiqat
işinin a) millətlərarası münasibətlərin kəskinləşməsi
şəraitində (Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən
hadisələr dövründə) mərkəzi və regional KİV-in fəaliyyəti
və b)
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
təkmilləşməsində KİV-in səmərəliliyinin yaradıcılıq
amilləri bölmələrində bu problemlərə yenidən qayıdacağıq.
Hələlik isə ...
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Birinci fəslə sözardı

No Comment.
Birinci sözardı
Sov.İKP MK-nın 1959-cu il iyun (26-29 iyun)
Plenumunda Azərbaycanda milli siyasətin həyata
keçirilməsində yol verilmiş “kobud pozuntular”, iyunun
30-da isə Sov.İKP MK-nın Rəyasət Heyətində Azərbaycan
partiya təşkilatında yaranmış “arzuolunmaz vəziyyət” və ...
“buraxılmış ciddi səhvlər” müzakirə edilir.
Məsələ ilə bağlı Sov.İKP MK-nın yaratdığı xüsusi
komissiyanın sədri İ.Şikin məruzə edir.
İ.Şikin: - “Millətçilik əhvalının baş qaldırmasına partiya
tarixi sahəsindəki işlərdə buraxılan səhvlər də təsir etmişdir.
Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixinin, inqilabi
hərəkatın işıqlandırılmasında milli məhdudluq, özünə
vurğunluq, keçmişin ideallaşdırılması, “Hümmət” kimi
təşkilatın şişirdilməsi halları özünü göstərir. N.Nərimanov
kimi xadimlərin rolu şişirdilir. Guya ki, ona tərəddüdlər,
səhvlər və yayınmalar yad imiş. Kommunist Partiyasının
tarixinə aid kitablarda Serqo Orcanikidze, Stepan Şaumyan,
Alyoşa Caparidze kimi xadimlərin nöqsanları, səhvləri
göstərilirsə, Nəriman Nərimanovun nöqsanlarından bir
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kəlmə də deyilmir, lakin bizə məlumdur ki, xüsusilə milli
siyasət sahəsində onun böyük nöqsanları olmuşdur.”96
1990-cı ildə Heydər Əliyevin Moskvada jurnalist
Elmira Axundovaya verdiyi müsahibədən:
Heydər Əliyev: - “Nəriman Nərimanov maarifçidemokratdan mətin bolşevik kimi çətin və keşməkeşli yol
keçmişdir. ...Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov siyasi rəhbər
və təşkilatçı kimi bütün bacarığını, qəlbinin bütün alovunu
xalqın xidmətinə vermişdir ... 1970-ci ildə N. Nərimanovun
100 illik yubileyi ərəfəsində materiallarla tanış olanda onun
həyatının son dövrlərinin nə qədər faciəli olduğu məni çox
ağrıtdı. Nərimanovun 100 illiyi 1970-ci ildə tamam oldu,
yubileyini isə 1972-ci ildə keçirdik. Soruşa bilərsiniz niyə?
Çünki bu yubileyi keçirmək üçün iki il mübarizə aparmaq
lazım idi. Çünki N. Nərimanova “millətçi” damğası
vurulmuşdu... Heç kəsə demədiklərimi indi sizə açıram.
Qoy xalqım bilsin. Mənim sinəmdə çox sirlər var. Bəzilərini
indi açıram. İki dəfə Suslovun, Brejnevin yanına getdim,
ancaq onlara Nərimanov barədə başqa informasiyalar
vermişdilər. Əjdər İbrahimov İsa Hüseynovla birlikdə

96

Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные
записи заседаний. Стенограммы. Постановления, т. 1, с.367.
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“Mosfilm”də N.Nərimanova həsr olunmuş dəyərli film
çəkmişdi. Bizdən qabaq həmin filmə Moskvada baxmışdılar
və ermənilərin təsiri altında olan MK-nın bəzi məsul işçiləri
həmin filmi qadağan etmişdilər. Nə yubileyi keçirməyə, nə
də abidəni qoymağa imkan vermirdilər. Çalışdım, mübarizə
apardım, neçə adamı inandırdım və axır ki, istəyimə nail
oldum. MK-da N.Nərimanovun 100 illik yubileyinin
keçirilməsinə dair qərara nail oldum, “Правда” qəzetində
N. Nərimanovun yubileyinə həsr olunmuş böyük məqaləm
getdi. N. Nərimanovun yubileyini böyük təntənə ilə
keçirdik. Bakıda möhtəşəm abidəsini ucaltdıq. N. Nərimanov haqqında gözəl filmə də icazə aldıq... Kim idi N. Nərimanovun ayağının altını qazanlar? Bizim azərbaycanlılar.
Onun öz silahdaşları. Onlar (adlarını tarixçilərimiz daha
düzgün deyə bilərlər) Levon Mirzoyanla, Mikoyanla,
Sarkislə birləşib Kirovu da yoldan çıxarıb N. Nərimanov
əleyhinə blok düzəltmişdilər. Bax, bizim xalqın ən böyük
bəlası bundan ibarətdir.”97
Jurnalist E.Axundova: - “1970-ci ildə mümkün
olmasa da, iki ildən sonra Heydər Əliyev N.Nərimanovun
tam bəraitinə nail oldu. 1972 il iyun 6-da Bakıda
N.Nərimanovun möhtəşəm abidəsi açıldı. İyunun 29-da
Opera və Balet Teatrında N.Nərimanovun 100 illiyinə həsr
97

Axundova E. Olub keçənləri düşünərkən. “Ulduz” jurnalı, 1990, №
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olunmuş təntənəli yığıncaq keçirildi. “Правда” qəzetində
H.Əliyevin N. Nərimanov haqqında geniş məqaləsi dərc
edildi. “Doktor Nərimanov” filmi “Ulduzlar sönmür” adı ilə
ekranlara çıxdı.”98
İkinci sözardı
1956-cı ilin avqust ayında Azərbaycan Respublikası
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri Mirzə İbrahimovun
təklifi ilə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi tətbiq
edilməsi haqqında qanun qəbul olunur.
1959-cu il iyunun 30-da Sov.İKP MK-nın Rəyasət
Heyətində Azərbaycan partiya təşkilatının fəaliyyəti
müzakirə edilərkən bu məsələyə də geniş yer ayrılır.
Sov.İKP-nin Baş katibi N.Xruşşov: - “Azərbaycan
dövlət dilinin Azərbaycan dili olması haqqında qərar
düzgündür. ...dövlət dili Azərbaycan dili, yerli əhalinin dili
olmalıdır. Görünür, burada, belə milli tərkib səbəbindən
bunun
praktik
olaraq
necə həyata keçirilməsi
düşünülməlidir. Sadəcə Azərbaycan dili dövlət dilidir
deyərək, Bakıda 65 (? – I.M.) faiz təşkil edən başqa
millətləri görməməzliyə vurmaq lazım deyil. Düşünmək

98

Axundova E. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman. II hissə. Bakı,
2007, s. 263-264.
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lazımdır ki, idarəçilik işləri necə aparılmalıdır, hansı dildə
olmalıdır.”99
Azərbaycan KP MK-nın I katibi İ.Mustafayev
(iki gün M.İbrahimovu müdafiə edir, lakin bunun mənasız
olduğunu anladıqdan sonra): - “Mən öz fəaliyyətimdə,
xüsusilə bizim partiyanın Lenin milli siyasətinin həyata
keçirilməsində bağışlanılmaz səhvlər buraxmışam, ayrı-ayrı
şəxslərin, ilk növbədə Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin
keçmiş sədri, MK-nın büro üzvü yoldaş Mirzə İbrahimovun
millətçi çıxışlarına və fikirlərinə lazımi siyasi qiymət
verməmişəm. O, yaxşı yazıçı kimi böyük nüfuza malikdir,
lakin eyni zamanda bizim partiyanın siyasi xəttini düzgün
həyata keçirmir.”100
N.Xruşşov (İ.Mustafayevin çıxışını kəsərək): - “Biz
bunu qəbul etmirik. Əgər o, öz fəaliyyətini kommunistlərə
qarşı yönəldibsə, yaxşı yazıçı nə deməkdir? Bu ki bizim
düşmənimizdir.”101
Azərbaycan KP MK üzvlüyünə namizəd, Bakı
Şəhər
Partiya Komitəsinin katibi A.Kərəmyan: “...Sov.İKP MK-dan gizlin dövlət dili haqqında qanunun
qəbul edilməsi bütövlükdə Azərbaycan Kommunist
99

Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные
записи заседаний. Стенограммы. Постановления, т. 1, с.370.
100
Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные
записи заседаний. Стенограммы. Постановления, т. 1, с. 385
101
Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные
записи заседаний. Стенограммы. Постановления, т. 1, с. 385
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Partiyasının, Bakı partiya təşkilatının fikri deyildir. Bu,
Mirzə İbrahimov başda olmaqla, siyasi cəhətdən yetkin
olmayan ziyalılar qrupu tərəfindən meydana atılan xırda
burjua
millətçiliyinin
təzahürüdür.
Sən
“bizim
respublikanın” (?! ?! ?! – İ.M.) xalqlar dostluğuna zərbə
vurmusan, millətlər arasında qarşıdurma toxumu səpməyə
cəhd göstərmisən və buna görə partiya nizamnaməsinə
uyğun cavab verməlisən.”102
Azərbaycanın
xalq
yazıçısı,
ictimai
xadim, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri
(1954-1958), Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin I katibi və
sədri, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki,
1937-1991-ci illərdə fasilələrlə SSRİ Ali Sovetinin deputatı
və SSRİ Xalq deputatı olmuş və N.Xruşşovun “bizim
düşmənimiz” və “qatı millətçi” adlandırdığı İbrahimov
Mirzə Əjdər oğlu 1981-ci ildə SSRİ-də əməkdə
fərqlənməyə görə verilən ən ali fəxri ada - Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adına layiq görülür. “Oraq və çəkic” qızıl
medalını M.İbrahimova Sov.İKP MK Siyasi Bürosu
üzvlüyünə namizəd (1982-ci ildən üzvü), Azərbaycan KP
MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev şəxsən özü təqdim
etmişdir. 103
102

Azərbaycan KP MK-nın IX Plenumunun stenoqramı. 6-8.07.1959. \\
AR SPİHMDA, f.1, s.46, i.26, v.239-240.
103
http://az.wikipedia.org/wiki/Mirzə_İbrahimov#M.C3.BCkafatlar.C4.
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Üçüncü sözardı
Böyük Azərbaycan şairi Hüseyn Cavid 1939-cu
ildə “xalq düşməni” adı ilə Sibirə (Maqadan) sürgün edilmiş
və 1941-ci il dekabrın 5-də İrkutsk vilayəti Tayşet
rayonunun Şevçenko kəndində dünyasını dəyişmişdir.
Hüseyn Cavidin qəbri 1982-ci il noyabrın 3-də
vətəni Naxçıvana gətirilmiş və burada dəfn edilmiş, 1996-cı
il oktyabrın 29-da şairin anadan olmasının 114 illiyi
münasibəti ilə xüsusi layihə üzrə tikilmiş məqbərəyə
köçürülmüşdür.
Heydər Əliyevin Hüseyn Cavidin məqbərəsinin
təntənəli açılış mərasimində çıxışından: - “Hüseyn
Cavidin bütün yaradıcılığı, bütün fəaliyyəti Azərbaycan
xalqının mədəniyyətini yüksəklərə qaldırmaqdan, xalqımızı
azad, müstəqil xalq etməkdən ibarət olubdur. Onun bütün
yaradıcılığı Azərbaycan xalqını milli azadlığa, müstəqilliyə
çağırıbdır. O, həmişə öz iradəsi ilə yaşamış, öz iradəsinə,
millətinə sadiq olmuşdur, millətini, xalqını həddindən artıq
sevmiş və millətinə həddindən artıq xidmət edən bir insan
olmuşdur.”104

104

http://lib.aliyev-heritage.org/az/4325019.html
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II FƏSİL
Beynəlxalq həyat mövzusunun
Azərbaycan KİV-ində işıqlandırılması
təcrübəsindən: tarixi ekskurs
Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq birmənalı şəkildə
demək mümkündür ki, bu mövzu jurnalistikada milli
paritetlərlə və ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə vahid
kontekstdə nəzərdən keçirilir. Bu paritetlər isə tarixin
müəyyən
dövrlərində
beynəlxalq
münasibətlər,
dövlətlərarası əlaqələr kimi anlayışlarla sıx bağlı olur,
dünyada və regionda gedən geosiyasi proseslərdən asılı
olur. Onların işıqlandırılması isə dövrün səciyyəvi
xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq KİV materiallarının məzmununa və yaradıcılıq amillərinə müəyyən korrektələr edir.
Azərbaycan jurnalistikasında bu problemin tarixi köklərinin
öyrənilməsini və mətbuatda izlənilməsini beş dövrə bölmək
olar:
I dövr – 1875-1918-ci illər.
II dövr – 1918-1920-ci illər.
III dövr – 1920-1985-ci illər.
IV dövr – 1985-1991-ci illər.
V dövr – 1991- ci ildən bu günə qədər olan dövr.
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Birinci dövr milli mətbuatın yaranmasından
(“Əkinçi” qəzetinin nəşrə başlaması - 1875-ci il) Oktyabr
inqilabınadək (1918-ci il, bəzi mənbələrdə çevriliş
adlandırılır) olan müddəti əhatə edir. Bu dövrdə çar
Rusiyasının tərkibində olan Azərbaycanda “Əkinçi” (18751877), “Ziya” (“Ziyayi Qafqaziyyə”) (1879-1884), “Kaspi”
(1881-1919), “Şərqi-rus” (1903-1905), “Açıq söz” (19151918), “Kəşkül” (1883-1891), “Həyat” (1906-1907), “Molla
Nəsrəddin” (1906-1931), “Babayi-Əmir” (1915-1916),
“İrşad” (1906-1908), “Həqiqət” (1909-1910), “Tərəqqi”
(1908-1909), “Füyuzat” (1906-1907), “Tazə həyat” (19071908), “Tuti” (1914-1917), “Zənbur” (1909-1910) kimi
qəzet və jurnallar çap olunurdu. Bu mətbu nəşrlər milli
oyanış və özünüdərk proseslərində mühüm rol oynamışlar.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Qafqaz bir sıra
Avropa ölkələrinin maraq dairəsinə daxil olsa da, regionda
gedən siyasi proseslərdə əsasən iki dövlət – Rusiya və İran
dominantlıq edirdi. Bu da onların coğrafi parametrləri ilə
bağlı idi və ənənəvi geosiyasətin şərtləri ilə izah olunurdu.
1828-ci ildə bağlanılmış Türkmənçay müqaviləsinə əsasən,
Azərbaycanın iki hissəyə bölünməsi başa çatdırılmış, Şimali
Azərbaycan Rusiyanın, Cənubi Azərbaycan isə İranın
tərkibinə qatılmışdı. Müstəmləkə siyasəti ölkənin həyatının
bütün istiqamətlərində olduğu kimi, milli mətbuatın
yaranması və fəaliyyəti sahəsində də özünün qara izlərini
buraxırdı. Həm informasiya qıtlığı, həm də çar rejiminin
tətbiq etdiyi ciddi senzura milli mətbuatda siyasət,
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beynəlxalq münasibətlər və s. məsələlərin müstəqil şəkildə
işlənilməsinə və işıqlandırılmasına imkan vermirdi.
Azərbaycanın ilk mətbu orqanı olan “Əkinçi”
qəzetinə də (22 iyul 1875-ci il) siyasi mövzuya toxunmaq
qadağan edilmişdi. Milli qəzetlər, ən yaxşı halda, yalnız
Rusiya qəzetlərində verilmiş məqalələrin surətini çap edə
bilərdilər. Həsən bəy Zərdabi “Rusiyada əvvəlinci türk 105
qəzeti” məqaləsində yazırdı: “Əkinçi”yə ixtiyar vermişdilər
ki, siyasi xəbərləri qeyri qəzetlərdən çap eləsin. Amma
onların birisini də çap etməyə qoymadılar. ...Senzordan
təvəqqe elədim ki, özü qeyri qəzetlərində siyasi xəbərləri də
göstərsin ki, hansıları çap eləmək mümkündür. Ona da razı
olmayıb, izin verdi ki, dövlət tərəfindən hər gündə gələn
telləri çap edim. ...onlardan seçib lazım olan qədərini də
basdırmağa qoymadılar. Xülasə, siyasi xəbərləri basmaq
mümkün olmadı. Jandarma ... hər gün məndən və
“Əkinci”dən adsız donoslar göndərdilər. Jandarma tərəfindən mənim üstümə qarovulçular qoyuldu. Onların birisi
mənim rus qulluqçumun qardaşı adına gecələr mənzilimin
içində yatırdı. Birisi də küçə qapısında durub mən hər tərəfə
gedəndə məni aparıb-gətirirdi. O vaxt mən hər gecə kluba
gedib bilyard oynayırdım və jandarma polkovniki də bəzi
vaxtlar mənim ilə oynayırdı. Onunla belə həftədə bir neçə
dəfə o polkovnik məni aparıb məndən cavab istəyirdi ki,

105

Azərbaycan
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doğrudurmu filan günü axşam filankəslərin yanına gedib,
filan sözü demisən?”106
XX əsrin əvvəllərində əhalinin maarifləndirilməsini
özünün ümdə vəzifəsi hesab edən onlarla qəzet və jurnal
nəşr olunurdu. Onların arasında demokratik mətbuatın ilk
nümunəsi və Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin naşirliyi ilə
çap olunan ilk satirik “Molla Nəsrəddin” jurnalı Şərqdə
cərəyan edən mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərə, Qərb
ölkələrinin bu proseslərdə iştirakına və münasibətinə aid
daha cəsarətli materiallar dərc edirdi.
Bu dövrdə regionda gedən siyasi prosesləri nəzarətdə
saxlamaq və burada öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçün
bir sıra güclü dövlətlər bu ərazidəki ölkələri özlərinin nüfuz
dairələrinə bölmüşdülər. Jurnal müəyyən forma və rubrikalardan istifadə edərək lakonik şəkildə Almaniyanın da
bölgədə özünə istinadgah axtardığını diqqətə çatdırır.
Jurnalın 1906-cı il 4-cü sayında “Molla Nəsrəddin”in gecə
teleqramları” rubrikası altında “Berlin, 19 aprel- Germaniya
dövləti islamlar ilə siğə qardaş oldu. Siğeyi-üxuvvət Qüdsi
Xəlildə oxunacaqdır” 107 , həmin ilin 36-cı sayında isə
“Teleqraf xəbərləri” rubrikasında “İstanbul - İran səfiri
iranlıların qəbristan yerini almanlara altmış manata

106

“Həyat” qəzeti, 28 dekabr 1905-ci il, № 129, 3 yanvar 1906-cı il, №
2. Azərbaycan mətbuat tarixi antologiyası. I cild, Bakı. 2010, səh.40.
107
«Molla Nəsrəddin» 12 cilddə, I cild-Bakı: Elm, 1988, səh.43.
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satdı.”108 kimi, bir cümlədən ibarət məlumatları uğurlu üsul
hesab etmək olar.
“Molla Nəsrəddin”in sözügedən sahədə fəaliyyətinin
əsas istiqamətlərindən biri də güclü dövlətlərin istilaçılıq
siyasətlərinin ifşa olunması idi. Xüsusilə, “Mıncıq”
felyetonunda biz jurnalın daha cəsarətli addımının şahidi
oluruq:
“Bəli, dörd yüz il irəli Amerikanın meşələrində çılpaq
dolanan vəhşi insanlar qızıllarını aldanıb Yevropa lotularına
verəndə genə əvəzində iki qəpiklik mıncıq alırdılar, amma
indi iyirminci əsrdə görürsən ki, dünyanın bir səmtində
adamlar az qalırlar ki, ölünü diriltsinlər, az qalırlar ki,
şeytana papaq tiksinlər, az qalırlar ki, havaya uçub aydan və
ulduzlardan xəbər gətirsinlər, amma ... dünyanın o biri
səmtində Qafqaz və İran hindiləri öz əyallarının ruzisini
növbənöv libasa girmiş quldurlara paylayanda bari əvəzində
onlardan iki qəpiklik mıncıq da istəmirlər”109.
Jurnalın 1907-ci il 13-cü sayında dərc olunmuş
“Həqiqət” məqaləsində imperializmin mahiyyətinin əsarət
və soyğunçuluqdan ibarət olması sadə bir dildə oxucuya
çatdırılr: “Əzizim amerikalı, indi buyur görək, nə qəsd ilə
dünyanın o başından bu başına gəlibsən? Mənim yəqinimdir
ki sənin xəyalında bir bijlik var. Məsələn, ya bu qəsdlə
gəlibsən ki biz biçarə müsəlmanları tovlayıb axırda imtiyaz
108
109

Yenə orada, səh.299.
Yenə orada, səh.266.
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sahibi olasan və bizi fəhlə kimi işlədib bizim öz əlimiz ilə
qazandığımız pulları doldurasan cibinə və axırda da Fərahan
xalılarından, Buxara dərilərindən, Naxçıvan cecimlərindən,
Şamaxı şallarından, Tehran Sirü-xurşidlərindən bir yük
tutub vətəninə sovqat aparasan və gedib Amerikada bir
kitab yazasan və haman kitabda mollalarımızı
tərifləyəsən”110.
Maraqlıdır ki, bu gün beynəlxalq münasibətlər
sistemində mərkəzi yerlərdən birini tutan “enerji
təhlükəsizliyinin təminatı” problemi hələ düz bir əsr bundan
əvvəl “Molla Nəsrəddin” jurnalının tez-tez müraciət etdiyi
məsələlərdən biri olmuşdur. “... Hətta biz də bu saat
məətəlik. Bir tərəfdən, cənub neftini Londona daşıyırlar, bir
tərəfdən də şimal neftini Amerikaya daşımaq istəyirlər”111.
Enerji mənbələri uğrunda mübarizə ilə bağlı fikirlər
jurnalın başqa bir nömrəsində “Xatirələr” başlıqlı
felyetonda daha sərt şəkildə qoyulmuşdur. Ə.Əzimzadənin
çəkdiyi və jurnalın birinci səhifəsində yerləşdirilmiş “Şimali
İran nefti üçün mübarizələr “ adlı şəkil də İngiltərə və
Amerikanın İranda törətdiyi əməllərin əsl mahiyyətinin başa
düşülməsi üçün əhəmiyyətlidir. Burada “Şimali İran nefti”
bir ceyran şəklində təsvir edilmişdir. Ceyran iki tərəfdən
ağızlarını geniş açmış iki əjdahanın pəncəsində çırpınır.

110
111

Yenə orada, səh.426-427.
«Molla Nəsrəddin» jurnalı, № 8, 1925.
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Ceyranı xilas etmək istəyən iranlıların əlləri isə zəncirlə
bağlıdır112.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı siyasi çıxışlarına görə daim
çar senzurasının təqiblərinə məruz qalırdı. “Demək olar ki,
onun hər bir nömrəsi senzura yoxlanışından keçirdi. Hökumətin daxili və xarici siyasətinə toxunan məqalə, felyeton
və şəkillərin çap olunmasına icazə verilmirdi. ... Mirzə Cəlil
... qadağan olunmuş materialların, şəkillərin yerini boş
qoyur və üzərində çarpaz xətt çəkirdi. Və onların aşağısında
belə yazırdı: “Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə, bu yer
qaldı”, “Buradakı şəkilə izn verilmədi” və s.113.
Əsas ideya-siyasi xətti liberal xırda burjua
ideologiyası olan “Babayi-Əmir” satirik jurnalı (19151916-cı illərdə Bakı şəhərində buraxılmışdır) siyasi
məsələlərin işıqlandırılmasında məhdud islahatçılıq meylləri
nümayiş etdirsə və hökumətin siyasətinə qarşı açıq
çıxışlardan çəkinsə də, öz səhifələrində müharibə ilə bağlı
mövzulara geniş yer verirdi. Jurnal əksər saylarında öz
üslubuna uyğun olaraq müharibənin mahiyyətinin
açılmasına, onun insanlara, ayrı-ayrı ölkələrə, bütövlükdə
bütün dünyaya fəlakət gətirməsini əks etdirməyə səy
göstərirdi. Jurnalda “Avropa müharibəsi” başlığı altında
ayrıca bölmə yaradılmışdı. Bu başlıq altında müxtəlif
112

«Molla Nəsrəddin» jurnalы, № 21, 1925.
Rüstəmov A.R. Jurnalistika. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı, 2005,
səh.26-27.
113
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ölkələrdən müharibəyə aid alınmış xəbərlər, məqalə və
felyetonlar dərc edilirdi. Müharibə mövzusunda verilən
materiallar jurnalın satirik üslubuna uyğunlaşdırılır, ...
müharibə xəbərlərinin maraqla oxunması üçün ondan sonra
satirik şeirlər verilirdi.114
Jurnalın 1915-ci il 26-cı sayından bir neçə nömrəsi
şəkillərlə çıxmağa başlayır ki, bu da müharibə mövzusunda
yazıların insanların hisslərinə təsirinin effektivliyini artırır,
problemin daha aydın və təsirli işıqlandırılmasına imkan
yaradır. Görkəmli rəssam Əzim Əzimzadənin jurnalın 1915ci il 27-ci sayında oxucuya təqdim etdiyi şəkildə belə bir
mənzərə təsvir olunur: bir tərəfdə “müharibəni başlayanlar”
əlləri cibində qürurla dayanıb havadan hücuma keçən
təyyarə və balonlara baxırlar, digər tərəfdə isə qan tökülür,
amansız müharibə səhnəsi aparılır. Şəklin altında isə
müharibə pərəstişkarlarnın bu sözlərini oxuyuruq: “Bir işdir
tutmuşam, Allah xatirinə keç mənim üçün (sülhə dair).”
Əlbəttə, bu sözlərin kinayə ilə deyilməsi açıq-aydın hiss
olunur.
Ə.Əzimzadənin jurnalda çap olunmuş başqa bir
şəklində (9 dekabr 1915-ci il, № 33) Almaniyanın öz
müttəfiqlərinin boğazına ip salıb onları darta-darta top
qabağına apardığı təsvir olunur. Şəklin altında isə “Haqq
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Axundov N. Azərbaycan satirik jurnalları (1906-1920-ci illər). Bakı,
1968, səh.110.
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sözdür. Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarır” sözləri
yazılmışdır.
Qərb ölkələrinin, xüsusilə də Almaniyanın müharibə
aparmaqda məqsəd və motivlərinin ifşa edilməsi Ə.Əzimzadənin şəkillərinin əsas qayələrindən birini təşkil edir.
Rəssamın “İranın indiki vəziyyəti” adı ilə çap etdirdiyi
başqa bir rəsmdə isə müharibənin Şərq ölkələrinin həyatını
acınacaqlı vəziyyətə salması göstərilir. Rəsmdə (1915-ci il,
№ 31) İran quru müqəvva, imperialistlərin əlində bir
oyuncaq kimi təsvir olunur. Mövzuya uyğun olaraq burada
“Hərdəmxəyal”ın (M.S.Ordubadi) “İran da qarışdı” satirası
çap edilmişdir:
Axırda cahan hərbinə İran da qarışdı,
Durdu yuxudan axır o, viran da qarışdı...
Jurnalın fəal üzvlərindən biri olan H.İ.Qasımovun
felyetonlarında müharibənin bəşəriyyətə vurduğu yaralar,
insanların çəkdiyi müsibətlər daha qabarıq şəkildə öz əksini
tapır. Müəllifin “Dağdan-daşdan” başlıqlı felyetonunda
oxuyuruq: “Yoxsulluq bir yandan, bahalıq bir
yandan...canın çıxsın ay kasıb! Gəl yaşa görüm, necə
yaşayırsan!.. Allah Vilhelmin boynunu yeddi qat eləsin,
getdiyi Məkkə belindən vursun. O, dünyanı bir-birinə
vurmasaydı kasıb-kusub ayaq altında getməzdi”115.
115

“Babayi-Əmir” jurnalı, 5 fevral 1916-cı il, № 4.
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Dövrün digər satirik qəzet və jurnalları kimi, “BabayiƏmir” jurnalı da müharibəni doğuran sosial-siyasi səbəbləri
peşəkarlıqla açıb göstərə bilməsə də, insanlarda müharibəyə
nifrət hissi oyatmaq baxımından xeyli faydalı iş görə
bilmişdir.
1914-1917-ci illərdə Bakı şəhərində çap olunan
“Tuti” satirik jurnalının da Azərbaycan ictimai və siyasi
fikrinin formalaşmasında böyük rolu olmuşdur. Bakı şəhər
bələdiyyəsi tərəfindən jurnala siyasi mövzuda məktub,
felyeton, mükalimə, teleqram, şəkil və s. materiallar dərc
etməyə icazə verilmişdi.
Hələ özünün 1-ci nömrəsində yazdığı kimi, “dünyanın
... şuluq vaxtında ərsəyə gələn”116 jurnal öz dövrünün siyasi
hadisələrini (1917-ci il fevral burjua inqilabı və s.) tam
obyektivliklə işıqlandıra və qiymətləndirə bilməsə də, bəzi
güclü ölkələrin mütləqiyyət üsuli-idarəsinə qarşı kəskin
çıxışları, “azadlıq”, “hürriyyət”, “ədalət”, “müsavat” və s.
Anlayışlarla bağlı nümayiş etdirdiyi mövqeyi ilə diqqəti
cəlb edir. Hətta jurnalda fevral burjua inqilabından sonrakı
dövrdə seçki sistemindəki gülünc vəziyyət də istehza ilə
tənqid edilir.
“Tuti”də çap olunan mükalimələr həm o dövrdəki
ideoloji fəaliyyətin istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə,
həm də siyasi əhəmiyyəti olan problemlərin (o cümlədən,

116

“Tuti” jurnalı, dekabr 1914-cü il, № 1.
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beynəlxalq) mahiyyətinin açılmasına şərait yaradır. “Molla
ilə Molla Günə” arasında olan söhbət fikrimizi təsdiq edir:
“Molla Günə: - Xəbərin var, molla əmi?
Molla: - Nədən?
Molla Günə: - Hacı Vilhelm İstambula gəlir ki,
panislamizmi düzəltsin!
Molla: - Panislamizmi nədir?
Molla Günə: - Panislamizm, yəni “ittihadi-islam. Başa
düşdünmü?
Molla: - Başa düşdüm, ancaq qanmadım nə üçün
117
...” .
Bu mükalimədə həm Almaniyanın islam dini ilə bağlı
yeritdiyi siyasət, həm də müsəlman ölkələri arasında olan
ziddiyyətlər öz əksini tapır.
Jurnal imperialist dövlətlərin qəsbkarlıq siyasətinin
ifşa edilməsinə, bu siyasətin mürtəce xarakterinin xalqa izah
edilməsinə çalışırdı. “Şeir-meir” (Ə.Razi) və “Keyfim
gələndə”
(C.Bünyadzadə)
başlıqlı
felyetonlarda
müstəmləkəçilik siyasəti ciddi tənqid atəşinə tutulur118.
Jurnal 14 yanvar 1917-ci il tarixli sayında yazırdı:
“Bu günkü cahan davasında ən çox fayda aparan məmləkət
Amerika cümhuriyyətidir. İki ilyarımlıq davada bu
məmləkətə 30 milyard dollardan artıq qızıl gəlmişdir. Bu isə

117
118

“Tuti” jurnalı, 15 noyabr 1915-ci il, № 44.
“Tuti” jurnalı, 22 iyun 1917-ci il, № 20.
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bütün dünyadakı qızılın üçdə biri olur. Bu məmləkətin
həmin dava münasibətilə günü-gündən sərvəti artır”119.
Mürəkkəb ictimai-siyasi bir şəraitdə buraxılan “Tuti”
jurnalı cəmiyyətdəki sosial-siyasi problemləri də cəsarətlə
tənqid edir və bu problemlərin həlli üçün cəmiyyətin
əsasında müvafiq dəyişikliklərin edilməsinin vacibliyini
diqqətə çatdırırdı.
Öz ideya-siyasi istiqamətinə görə “Molla Nəsrəddin”ə
çox yaxın olan, onun siyasi xəttini cəsarətlə müdafiə edən
və prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərən “Zənbur” satirik
jurnalı (1909-1910-cu illərdə Bakı şəhərində nəşr
olunmuşdur) Yaxın Şərq ölkələrinin həyatını, xüsusilə də
Türkiyə və İranda baş verən ictimai-siyasi prosesləri, Qərb
ölkələrinin regiondakı maraqlarını diqqətlə izləyir,
yeritdikləri siyasətin həqiqi mahiyyətini izah edən maraqlı
məqalə və şəkillər dərc edirdi.
Çar Rusiyası və İngiltərənin üzərində “zayom” sözü
yazılmış gözəl qadın surətində təsvir olunmuş əjdahanın
üstündə oturmaları, Almaniyanın da dırmaşıb orada özünə
yer axtarması şəkli bu ölkələrin İrana “yardımı”nın əsl
məğzini açır120. Başqa bir şəkildə Məhəmmədəli sahın qanlı
əllərini yuması, İngiltərənin onun əlinə su tökməsi,
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Axundov N. Azərbaycan satirik jurnalları (1906-1920-ci illər). Bakı,
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“Zənbur” jurnalı, 26 fevral 1910-cu il, № 5.
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Rusiyanın şaha sabun verməsi, Türkiyənin isə ona dəsmal
uzatması təsvir olunur121.
Jurnalda çap olunmuş “İstambulda iğtişaş”122, “1905ci ilə qədər” və “1905-ci ildən sonra” 123 , “Məşrutə
mərəzi” 124 , “Lyaxov və Məmmədəli” 125 adlı şəkillər də
dövrün siyasi proseslərini izləmək baxımından diqqəti cəlb
edir.
Ümumiyyətlə, birinci dövrdə nəşr olunan qəzet və
jurnalların materialları ilə tanışlıq belə bir nəticəyə gəlməyə
əsas verir ki, həm informasiya qıtlığı, həm də çar rejiminin
ciddi senzurası milli mətbuatda xarici siyasət və beynəlxalq
həyat problemlərinin müstəqil şəkildə işıqlandırılmasına
imkan vermirdi. Lakin bu dövrün qəzet və jurnalları satira
üslubundan istifadə edərək, əsasən də kiçik informasiya
materiallarında və satirik şeirlərdə birinci dünya müharibəsi,
Rusiyanın bu müharibədə iştirakı, yeritdiyi müstəmləkəçilik
siyasəti, xarici ölkələrlə qarşılıqlı münasibətləri və bütün bu
proseslərin Azərbaycana təsiri məsələlərini, həmin dövrdə
yaşayan insanların dünyagörüşlərnə və dünyanı dərketmə
səviyyələrinə uyğun tərzdə əks etdirməyə nail olmuşlar.
İkinci dövr 1918-1920-ci illəri əhatə edir. Bu dövr
Yaxın Şərqdə ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan
121

Yenə orada, 8 may 1909-cu il № 9.
Yenə orada, 10 aprel 1909-cu il, № 5.
123
Yenə orada, 16 iyun 1910-cu il, №25.
124
Yenə orada, 7 aprel 1909-cu il, № 6.
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Demokratik
Respublikasının
(Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti) yaranması və mövcudluğu ilə bağlıdır. ADR
27 may 1918-ci ildə Tiflis şəhərində Azərbaycan Milli
Şurası tərəfindən bəyan edilmiş, İrəvan şəhəri və
quberniyanın əraziləri ermənilərə güzəştə gedildikdən sonra
1918-ci il mayın 28-də özünün müstəqilliyini elan etmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün ikiillik
fəaliyyəti dövründə mətbuatın inkişafına da xüsusi diqqət
yetirmişdir. Həmin dövrdə söz və mətbuat azadlığını təsbit
edən bir sıra hüquqi sənədlər qəbul edilmişdi. Xüsusilə də,
1919-cu ilin oktyabr ayında qəbul olunmuş “Mətbuat
haqqında nizamnamə” sosial və siyasi yönümündən asılı
olmayaraq, bütün mətbu nəşrlərin normal fəaliyyət
göstərməsi üçün demokratik şərait yaratmışdı.
Azərbaycan hökuməti rəsmi mətbuat orqanının
yaradılması məqsədilə 1918-ci il sentyabrın 3-də
“Azərbaycan” qəzetinin nəşri ilə bağlı qərar qəbul edir.
Qəzet Azərbaycan və rus dillərində əvvəlcə Gəncədə, 1918ci ilin 15 sentyabrında Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Bakıya
köçdükdən sonra isə paytaxtda çap edilirdi. Qəzetin
Azərbaycan variantının redaktoru Ceyhun və Üzeyir
Hacıbəyli qardaşları, rusca nəşrin redaktoru isə Şəfi bəy
Rüstəmbəyli idi.
1919-20-ci illərdə Bakı, Gəncə və digər şəhərlərdə
129 qəzet və jurnal (“Açıq söz”, “Bəsirət”, “Kaspi”,
“İttihad” və s.) nəşr olunurdu. Bu qəzet və jurnallar azadlıq
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ideyalarının inkişaf etdirilməsi, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi prosesində fəal iştirak edirdilər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qəbul etdiyi
“İstiqlaliyyət bəyannaməsi”ndə AXC-nin bütün millətlərlə,
xüsusilə qonşu olduğu millətlər və dövlətlərlə mehriban
münasibətlər yaratmaq əzmində olması öz əksini tapır.
Bəyannamənin bu bəndi AXC-nin xarici siyasət
strategiyasını müəyyən edir. AXC-nin daxili və xarici
siyasətinin əsasını hürrüyyət, sülh və demokratiya təşkil
edirdi.
Bu dövrdə regionda olduqca mürəkkəb geosiyasi
şərait mövcud idi. Çarizmin devrilməsi ilə Qafqazda
müstəqil dövlətlər yaranmışdı. Birinci Dünya müharibəsi
başa çatdıqdan sonra iri dövlətlər dünyanı yenidən
bölüşdürürdülər. Rusiya öz müstəqilliyini elan etmiş
ölkələri yenidən imperiyaya qatmaq istəyirdi. Xüsusilə
Azərbaycanın müstəqilliyi ciddi təhlükə altında idi. Rusiya
ermənilərin Azərbaycana və digər qonşu ölkələrə torpaq
iddiasından yararlanmaq istəyirdi.
Bölgədə mövcud olan mürəkkəb geosiyasi vəziyyətlə
bağlı olaraq: a) gənc Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi; b) ölkənin ərazi bütövlüyünün
qorunub saxlanılması; c) xarici ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin
yaradılması; ç) məmləkətdə demokratiya və hürriyyətin
bərqərar olması ideyalarının təbliği və təşviqi mətbuatın
fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, çap olunan materialların
aparıcı mövzuları idi.
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“Azərbaycan” qəzetinin redaktoru Ü.Hacıbəyli “...öz
məqalələrində yeni yaranan dövlətin müstəqilliyinin
qorunması ideyasını müntəzəm təbliğ edirdi.” 126 O,
“Ermənistan və Azərbaycan münasibəti” əsərində yazırdı:
“Ermənistanın “Zəngəzur bizimdir” deyə haqsız ideyalarını
Tiflisdə rusca nəşr edilən “Slovo” qəzeti də müdafiə edirdi.
... özgənin malına və torpağına təma edən yenə birinci
Ermənistan oldu ki, Naxçıvan üzərinə hücum edib özgənin
yerinə sahibləndi və bugünkü eyni Ermənistandır ki,
məqsədi Azərbaycan torpağına dəstdirazlıq etməkdir.”127
1918-1919-cu
illərdə
“Azərbaycan”
qəzeti
Y.V.Çəmənzəminlinin “Xarici siyasətimiz” əsərini ayrı-ayrı
məqalələr şəklində çap edir. Böyük mütəfəkkir
məqalələrində beynəlxalq konqreslərdə öz haqlarımızı
bildirmək, digər tərəfdən istiqlaliyyətin davamına çalışmaq
ideyalarını ön plana çəkir. Müəllif həmçinin Azərbaycanın
geosiyasi mövqeyini qiymətləndirməyə çalışır və həmin
şəraitə uyğun olaraq görüləsi işlər barədə mülahizələrini
bildirir: “Azərbaycanın coğrafi mövqeyi gözəldir. Rusiya
Hindistana göz tikir. Bu yolu kəsmək üçün İngiltərə
Azərbaycanın müstəqilliyini istəyir. Azərbaycan rus
mühacirlərinin tapdağında qala bilər. İngiltərə yox, İttihadi-
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Rüstəmov A.R. Jurnalistika. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı, 2005,
səh. 40.
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Hacıbəyov Ü. Fitnələr qarşısında. Bakı, 1995, səh. 120.
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islam, türk ittihadı isə xəyaldır. Biz hürriyyətdə yaşamaq
istəyirik.”128
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi iyirmi üç ay
yaşasa da, onun mətbuatın fəaliyyəti üçün yaratdığı
demokratik mühit, bərabər paritetlər, hər kəsin məfkurə və
özünüifadə azadlığının təmin edilməsi təcrübəsi tarixdə
gözəl nümunə kimi qalmış, bu gün də uğurla istifadə olunan
və beynəlxalq praktika ilə səsləşən məktəbə çevrilmişdir.
Üçüncü dövr 1920-1985-ci illəri, yəni Azərbaycan
Demokratik Respublikasının Rusiya tərəfindən yenidən
işğal edilərək Sovet İttifaqının tərkibinə daxil edildiyi
vaxtdan (28 aprel 1920-ci il) ölkənin həyatında başlanan
aşkarlıq və yenidənqurma epoxasına (1985-ci il) qədər olan
bir dövrü əhatə edir. Bu dövr Sovet hökumətinin qurulması,
təşəkkül tapması, yeni dövlətin formalaşması, bu dövlətin
yeni xarici siyasətinin həyata keçirilməsi, həmçinin bütün
bu proseslərin fəal iştirakçısı olan sovet mətbuatının
yaranması və inkişafı, eyni zamanda kommunist partiyası
senzurasının tam hökmranlığı dövrü kimi xarakterizə
olunur.
Sovet hökumətinin ilk illərində ölkədə 1000-ə qədər
qəzet və 753 jurnal nəşr edilirdi.129 Artıq 1934-cü ildə Sovet
İttifaqında 8850 qəzet, 1762 jurnal, 74 radiostansiya, 1200
128

Qasımova A. “Qlobal geosiyasi məsələlərin mətbuatda
işıqlandırılması” mövzusunda buraxılış işi. Bakı, 2005, səh. 28.
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Изд-во Михайлова В.А., 2002, стр. 41.

195

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

radio qovşağı fəaliyyət göstərirdi. 130 O cümlədən,
Azərbaycanda 1928-1930-cu illərdə 12 yeni qəzet, 1930-cu
ildən 1933-cu ilədək isə 71 qəzet çıxmağa başlayır. 1934-cü
ildə çoxtirajlı qəzetlər də daxil olmaqla, respublikada nəşr
olunan qəzetlərin sayı 196-ya, jurnalların sayı isə 30-a
çatır. 131 “Kommunist”, “Bakinski raboçi”, “Vışka”, “Gənc
işçi”, “Molodoy raboçi”, “Ədəbiyyat və incəsənət” və s.
mətbuat orqanları kommunist ideologiyasını təbliğ etməklə
yanaşı, həyatımızın bütün sahələrini öz səhifələrində
işıqlandırırdı.132
Birpartiyalı sistemdə yeni siyasi quruluşun üstünlüklərinin izah olunması jurnalist fəaliyyətinin əsas vəzifəsi
kimi müəyyən edilmişdi. Dövri mətbuat sovet jurnalistikasının daxili və xarici qanunauyğunluqlarına
söykənərək və sərəncamında olan imkan və alətlərdən
istifadə
edərək
(marksizm-leninizm
ideologiyası
çərçivəsində), məzmun etibarı ilə cəmiyyətin həyatında
bolşevik partiyasının əvəzedilməz rolunu, Sovet İttifaqının
xarici siyasətinin “humanistliyini”, xarici ölkələrlə “isti”
qarşılıqlı əlaqələrini vəsf edirdi. Xarici siyasətin əsasını və
bunun da məntiqi nəticəsi kimi, beynəlxalq həyat və
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beynəlxalq münasibətlər probleminin mətbuatda işıqlandırılmasının qayəsini “ideya düşməni”nin mövcud
olması və ona qarşı mübarizə aparılmasının vacibliyi təşkil
edirdi. Bu tendensiya sovet mətbuatının yarandığı ilk
günlərdən başlayaraq bütün dövrlərdə, o cümlədən
repressiya, İkinci Dünya müharibəsi və “soyuq müharibə”
illərində, hətta 80-ci illərin ortalarına qədər yaşarlı
olmuşdur. Bu dövrdə həm mərkəzi KİV-də, həm də
müttəfiq respublikaların kütləvi informasiya vasitələrində
Sovet İttifaqının və kommunist partiyasının xarici ölkələrlə
qarşılıqlı əlaqələrinin işıqlandırılması üçün böyük həcmdə
informasiyadan istifadə olunur və jurnalistika bu sahədə
“əlindən gələni əsirgəmirdi”.
Dördüncü dövr tarix baxımından o qədər də böyük
olmayan bir zamanı əhatə edir. 1985-ci ildə cəmiyyətin
həyatında başlayan siyasi aşkarlıq mühiti və SSRİ-nin
tədricən süqutu (1991-ci il) prosesi amirlik sisteminin
yeritdiyi totalitar siyasətin nəticələrinin açıq şəkildə ifşa
olunmasına, o dövrün kütləvi informasiya vasitələrinin
xarakteristikasının obyektiv şəkildə müəyyən edilməsinə
şərait yaradır. Bu dövr aşkarlıq, yenidənqurma və
demokratiya şüarlarının qəzet və jurnalların, radio və
televiziyanın fəaliyyətinə təsir dövrü kimi xarakterizə
olunur. Çap olunan materialların, radio və televiziya verilişlərinin məzmun və formalarında yeniliklər, Almatı, Tbilisi,
Bakı hadisələrini, regiondakı və dünyadakı münaqişə
situasiyalarını, həmçinin xarici siyasət və beynəlxalq
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əlaqələri əks etdirən publikasiyalarda mövqe müxtəliflikləri
özünü açıq şəkildə büruzə verirdi. KİV söz azadlığının,
plüralizmin əsas realizə vasitəsinə çevrilirdi.
Bu dövrdə KİV-lə bağlı vəziyyət köklü şəkildə
dəyişir.
“Dövlətin
və
kommunist
partiyasının
monopoliyasında olan mətbuat öz sahibinin mütləq
diqtəsindən imtina prosesini yaşayır. Bu, ... o cümlədən
Azərbaycanın “Молодежь Азербайджана”, “Kommunist”
kimi nəşrlərin tematikasında özünü göstərir. ... Qeyri-formal
təşkilatların yaranması ilə SSRİ-nin milli müstəqilliyə can
atan bütün respublikalarında onların qəzetləri, jurnal tipli
nəşrləri meydana gəlir. ... Mətbuat üzərində 70 il öz
monopoliyasını saxlayan sovet sisteminin dağılması
ehtimalını duyan qüvvələr və onların sivil dünya
praktikasına
söykənəcək
KİV
sistemi
yaratmaq
133
təşəbbüslərinin gerçəkləşməsi”
prosesi baş verir.
Beləliklə, Sovet İttifaqının dağılması SSRİ-də, İttifaqın
tərkibində olan bütün müttəfiq respublikalarda, o cümlədən
də Azərbaycanda yeni jurnalistikaya keçidi labüd edir.
Beşinci dövr 1991- ci ildən bu günümüzə qədər olan
müddəti əhatə edir. Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən
bərpa etdikdən sonra respublikada yeni qəzet və jurnallar
çap olunmağa başlayır. Bu nəşrlər özünün yeniləşmə və
133
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dirçəliş cizgiləri ilə əvvəlki nəşrlərdən kəskin şəkildə
fərqlənirlər.
İnformasiya
məkanının
genişlənməsi
jurnalistikanın
növlərində
və
məzmununda
yeni
tendensiyaların, nəşrlərin və radio-televiziya kanallarının
yeni tiplərinin yaranmasına səbəb olur.
“Kommunist”, “Молодежь Азербайджана”, “Elm”
və “Odlar yurdu” qəzetləri orqanı olduqları təşkilatların
göstərişlərindən
cəsarətlə
imtina
edirlər.
Hətta
“Kommunist” qəzeti öz adından belə imtina edərək “Xalq
qəzeti” adı ilə çıxmağa başlayır.. “Azadlıq”, “Meydan”,
“Azərbaycan”, “Aydınlıq”, “Səhər”, “Gənclik”, “Xəzər”
kimi azad fikirli qəzet və jurnallar çap olunmağa başlayır.
“Ayna” (“Зеркало”) ilk müstəqil qəzet kimi ölkəmizdə yeni
jurnalistikanın əsasını qoyur.
Bu gün “Azərbaycan”, “Xalq qəzeti”, “Ayna” (“Зеркало”), “Эхо”, “525-ci qəzet”, “Ekspress”, “Şərq” və s.
qəzetlər KİV-in Qərb standartlarını və modelini
fəaliyyətlərinin əsas oriyentiri kimi qəbul edərək
cəmiyyətdəki funksiyalarını sivil qaydada yerinə yetirirlər
və öz ətraflarında böyük oxucu kütləsi toplaya bilmişlər.
Müstəqillik illərində müasir KİV sisteminin aparıcı
qolunu təşkil edən müstəqil radio və televiziya kanalları
yaranmışdır. AzTV zamanın tələbinə uyğun olaraq fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
ANS (1991-ci il), “Spase” (1997-ci il), “Lider” (2000-ci il),
“Azad Azərbaycan” (2002-ci il), “İctimai televiziya” (2005ci il), “Antenn” (1998-ci il), “Bürc FM” (1998-ci il) və s.
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radio və televiziya kanalları geniş informasiya məkanında
öz yerlərini möhkəmləndirməyə nail olmuşlar. Onların peyk
vasitəsilə yayımı öyrənilən problemin bütün dünyada daha
geniş auditoriyaya çatdırılmasına şərait yaradır.
Bu dövr həmçinin intersosial problemlərin
işıqlandırılmasında,
beynəlxalq
mövzuda
vacib
materialların təcili işlənib hazırlanması və real vaxt
rejimində dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında müəyyən
üstünlüklərə
malik
olan
müstəqil
informasiya
agentliklərinin, internet informasiya portallarının
yaranması və strukturlaşması dövrü kimi xarakterizə olunur.
Bu gün dünyanın bir sıra böyük agentlikləri ilə informasiya
mübadiləsi aparan “Turan” (1990-cı il), “ANS-Press”
(1991-ci il), “Assa İrada” (1991-ci il), “Şərq” (1994-cü il),
“Olaylar” (1995-ci il), “Trend” (1995-ci il), “Eksklüziv”
(1995-ci il), “Azərpress” (1997-ci il), “Azadinform” (1998ci il) və s. kimi agentliklər məhz müstəqillik illərində
fəaliyyətə başlamışlar.
Azəri-Press Agentliyi (APA, 2004-cü il), “Day. Az”
(2003-cü il), və digər internet saytları milli şəbəkə KİV-inin
uğurlu nümunələri kimi fəaliyyət göstərirlər. Bu layihələr
özündə gündəlik qəzet, analitik jurnal və informasiya
agentlikləri funksiyalarını birləşdirir, beynəlxalq miqyaslı
informasiyaların hazırlanmasını, onların ictimaiyyətə operativ surətdə və gündəlik çatdırılmasını təmin edirlər.
Beynəlxalq problematikaya aid orijinal publisistik materiallar aparıcı yerli və xarici politoloqların, diplomatların
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şərhlərinə, müstəqil müəllif qiymətləndirmələrinə əsaslanır.
Bu cür yanaşma beynəlxalq həyat məsələlrinin, geosiyasi
problemlərin istifadəçi tərəfindən hərtərəfli mənimsənilməsinə, həmçinin hadisələrin xroniki inkişafını izləməyə və
sonrakı inkişafının proqnozlaşdırılmasınma şərait yaradır.
Bütün bunlarla yanaşı, respublikanın aparıcı informasiya agentliyi, yerli və xarici KİV-lər üçün yeganə
rəsmi dövlət informasiya mənbəyi olan AzərTAc - Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin yaranmasının və
fəaliyyətinin tarixi aspektdən öyrənilməsi transnasional
problemlərin işıqlandırılması sahəsində yeni agentliklərin
işlərinin səmərəliliyinin artırılması baxımından müəyyən
nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb edir. AzərTAc 1920-ci il
martın 1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən
yaradılmışdır. Həmin il mart ayının 2-də AzərTAc imzası
ilə ilk məlumatlar “Azərbaycan” qəzetində işıq üzü görür və
agentliyin xəbər bülletenləri hər gün iki dildə: Azərbaycan
və rus dillərində çap edilirdi. Sovet hakimiyyəti
illərində AzQafROSTA, AzərTA, ZaqTA kimi müxtəlif
adlarla və ümumən dövlət informasiya agentliyinin bir qolu
kimi fəaliyyət göstərən AzərTAc sovet informasiya
agentlikləri arasında əsas yerlərdən birini tuturdu.
İkinci Dünya müharibəsi dövründə (1941-1945-ci
illər) təbliğat funksiyasına görə AzərTA ölkənin qabaqcıl
informasiya kanallarından birinə çevrilmişdi. Agentlik çapa
ön cəbhədən reportajlar hazırlayırdı. Müharibədən sonrakı
illərdə respublikanın iqtisadi, ictmai-siyasi, mədəni
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həyatında baş verən hadisələr yenidən AzərTA-nın
materiallarının əsas mövzusunu təşkil edir. İctimai-siyasi
həyatdan bəhs edən informasiyalar SİTA vasitəsilə İttifaq
və xarici ölkə mətbuatına çatdırılır. 1972-ci ildə respublika
Nazirlər Sovetinin qərarı ilə AzərTA-nın adı növbəti dəfə
dəyişdirilərək Azərbaycan İnformasiya Agentliyi –
Azərinform adlandırılır. Azərbaycan yenidən özünün dövlət
müstəqilliyini elan etdikdən sonra, 1992-ci il dekabrın 18-də
Azərinformun tarixi adı bərpa olunur və o, Azərbaycan
Teleqraf Agentliyi – AzərTAc ,1995-ci il martın 3-də
Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Teleqraf Agentliyi, 2000 ci il yanvarın 17-də isə Azərbaycan Dövlət Teleqraf
Agentliyi adlandırılır.. AzərTAc-a dövlət informasiya
orqanı statusu verilməsi ilə agentlik yeni bir dönəmə qədəm
qoyur. Bir sıra xarici dövlətlərdə ilk müxbir məntəqələrinin
yaradılması AzərTAc-ın fəaliyyətinin səviyyəsini xeyli
yüksəldir. Son illərdə agentliyin hazırladığı informasiyanın
həcmi 10 dəfəyədək artmışdır. Hər gün təxminən 400 min
işarə həcmində xəbər, 30-40 fotoinformasiya hazırlanır və
xaricdə geniş yayılır.134 AzərTAc rəsmi dövlət xəbərləri ilə
yanaşı, ictimai-siyasi, iqtisadi mövzularda, elm, təhsil,
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mədəniyyət, səhiyyə, idman, ətraf, mühit və s. haqqında
fasiləsiz olaraq bütün sutka ərzində Azərbaycan, rus və
ingilis dilində dəqiq və operativ informasiya buraxır.
AzərTAc dünyanın 20-dən çox aparıcı informasiya
agentlikləri ilə əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalamışdır
və bir çox milli informasiya agentlikləri assosiasiyalarının
üzvüdür.
Müstəqilliyin yenidən əldə edilməsi geosiyasət, beynəlxalq münasibətlər, xarici ölkələrlə və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr mövzusunun KİV tərəfindən öyrənilməsinin
və işıqlandırılmasının coğrafiyasını xeyli genişləndirmiş, bu
da öz növbəsində sözügedən istiqamətdə KİV-in qarşısında
duran vəzifə və düşüncələrin həyata keçirilməsi üçün
praktik Azərbaycan jurnalistikasına əlavə stimul vermişdir.
Beləliklə, öyrənilən mövzu ilə əlaqədar aparılan
araşdırmalar bizə aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verir:
Çar Rusiyası dövründə mətbuat müstəmləkə
sisteminin qorunub saxlanılması ideyasına xidmət
edir. Milli mətbuata, o cümlədən Azərbaycan
mətbuatına daxili və xarici siyasət, beynəlxalq
mövzuda materiallar çap etmək qadağan olunur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan
sonra milli qəzet və jurnallar azadlıq ideyalarının
inkişaf
etdirilməsi,
müstəqilliyin
möhkəmləndirilməsi prosesində fəal iştirak edirlər.
Gənc Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin
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möhkəmləndirilməsi, ölkənin ərazi bütövlüyünün
qorunub saxlanılması, dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı
sivil əlaqələrin yaradılması, demokratiya və
hürriyyətin bərqərar olması ideyalarının təbliği
mətbuatın aparıcı mövzusuna çevrilir;
AXC Rusiya tərəfindən yenidən işğal edilərək
Sovet İttifaqının tərkibinə daxil edildikdən sonrakı
dövrdə
mətbuat
yeni
siyasi
quruluşun
“üstünlüklərini”, cəmiyyətin həyatında kommunist
partiyasının “əvəzedilməz rolunu”, bu ölkənin xarici
siyasətinin “humanistliyini” ciddi-cəhdlə təbliğ edir.
Beynəlxalq həyat və beynəlxalq münasibətlər
probleminin işıqlandırılmasının əsasını “ideya
düşməni”nin mövcud olması və ona qarşı mübarizə
təşkil edir;
İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı ilk
onillikdə
KİV
əsasən
sosialist
düşərgəsi
ölkələrindəki
vəziyyəti
işıqlandırır.
“Soyuq
müharibə”, kapitalizm quruluşunun və düşmən hərbi
blokun (NATO) tənqidi sovet mətbuatının
fəaliyyətinin başlıca istiqaməti olur;
1950-1985-ci illərdə sülh uğrunda mübarizə
məsələləri KİV-in əsas mövzusuna çevrilir.
Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üzrə Helsinki
müşavirəsi, dünya ölkələri arasında sülhün
möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədar keçirilmiş digər
tədbirlər ətraflı işıqlandırılır;
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Aşkarlıq və yenidənqurma dövründə KİV-in
fəaliyyəti Qərb üçün “açıq” xarakter alır.
Materialların təqdim olunmasının yeni formaları
yaranır, janrların yeni strukturlaşması prosesi gedir.
Xarici ölkələrin auditoriyaları ilə yaradılan
telekörpülər daha geniş tamaşaçı kütləsini toplaya
bilir. Beynəlxalq mövzu dünya ölkələri ilə
inteqrasiya prosesi çərçivəsində (amma, sovet
ideologiyasına uyğun) işıqlandırılır.
Ümumilikdə belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki,
sovet jurnalistikası, o cümlədən onun tərkib hissəsi olan
Azərbaycan jurnalistikası (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövrünü çıxmaq şərtilə) beynəlxalq hadisələrə neqativ və
mürtəce münasibətdən tutmuş, tam aşkarlığa, dünyanın və
cəmiyyətdə gedən proseslərin ümumfəlsəfi mövqedən
dərkinə qədər mürəkkəb bir inkişaf yolu keçmişdir.
Hər bir dövr özünün spesifik sosial-siyasi
xarakteristikası ilə KİV-in bütün istiqamətlər üzrə, o
cümlədən beynəlxalq həyat mövzusu ilə bağlı
materiallarının məzmununa fərqli çalarlar verir. Bu
baxımdan müasir dövr də istisnalıq təşkil etmir, əksinə
dünyadakı hazırkı geosiyasi vəziyyət və beynəlxalq
münasibətlər KİV-ləri, KİV-lər isə öz növbəsində
geosiyasi vəziyyəti və beynəlxalq münasibətləri özlərinə
xas qarşılıqlı təsir imkanları ilə “təəccübləndirirlər”.
205

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

Bir daha vurğulamaq istərdik ki, tədqiqatımızın əsas
məqsədi beynəlxalq münasibətlərin iştirakçılarını və onların
bir-birindən üstünlüyünü və ya zəifliyini və yaxud da hansı
xalqın daha güclü milli ruha və milli mənəviyyata malik
olmasını
müəyyən etmək yox, kütləvi informasiya
vasitələri ilə millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
arasında qarşılıqlı təsir problemərini, beynəlxalq
münasibətlər sistemində dövlət və hökumət, qeyri-dövlət və
qeyri-hökumət təşkilatlarının yerinin və rolunun müəyyən
edilməsində KİV-in istifadə etdiyi forma və metodları
araşdırmaq, ən əsası isə son bir neçə onillikdə millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin kəskinləşdiyi
bir şəraitdə KİV-in fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətlərini və
bu sahədəki problemlərin həllində KİV-in təsirliliyini təmin
edən amilləri müəyyən etməkdən ibarətdir. Bu məsələləri
biz növbəti fəsillərdə ətraflı şəkildə nəzərdən keçirəcəyik.
Hələlik isə müasir dövrdə dünya siyasətində baş vermiş
struktur dəyişiklikləri, bu dəyişikliklərin millətlərin və
cəmiyyətlərin qarşılıqlı asılılığına təsiri və beynəlxalq
münasibətlər
sahəsində
əmələ
gəlmiş
ciddi
transformasiyalar və onların dünya jurnalistikası və milli
jurnalistikaların fəaliyyətlərinə etdikləri korrektələrlə bağlı
elmi ekskursların edilməsini tədqiqatımızın məqsədlərinə
çatmaq üçün məqsədəmüvafiq hesab edirik.
Müasir dünyada geosiyasətdə baş verən mürəkkəb
proseslərin fonunda KİV qarşısında, o cümlədən
Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti nəzərə alınaraq,
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Azərbaycan jurnalistikasının qarşısında necə mürəkkəb
ümumi vəzifələrin durduğunu təsəvvür etmək o qədər də
çətin deyildir. Bu vəzifələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
olar:
 Kütləvi informasiya vasitələri ilk növbədə müasir
geosiyasətin
özündə
baş
verən
keyfiyyət
transformasiyalarının mahiyyətini, onları doğuran
səbəbləri, dünyanın harasında baş verməsindən asılı
olmayaraq, siyasi poseslərin geosiyasətin perspektivlərinə təsiri ehtimalları ilə ictimaiyyəti tanış
etməlidir. Reallığın adi təsviri üsulundan
uzaqlaşaraq geosiyasi təhlil çərşivəsinə yeni
yaradıcılıq amilləri daxil edilməli, geosiyasət
mövzusunda yazan jurnalistlərin hazırlanmasına
diqqət artırılmalıdır.
 Kütləvi informasiya vasitələri geosiyasətin demoqrafik aspektlərinə mövqeyini dəyişməlidir. Əgər
klassik mətbuat materiallarında ənənəvi olaraq vurğu
kəmiyyət parametrlərinə (demoqrafik potensialın
əhalinin sayı və artım tempi ilə qiymətləndirilməsi)
edilirdisə, hazırda mədəniyyət-təhsil və fiziki
keyfiyyətlərin, insani resursların sosial, siyasi və
iqtisadi proseslərin yüksək dinamikası ilə
uzlaşmasının qiymətləndirilməsinə diqqət artırılmalıdır. Ona görə ki, istənilən hər hansı bir ölkədə
elmin, iqtisadiyyatın inkişafı və hərbi qüvvələrin
modernləşməsi bu amillərdən çox asılıdır.
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 Kütləvi informasiya vasitələrində geosiyasi proses-

lərin işıqlandırılması zamanı mədəniyyət-sivilizasiya
amillərinə və konfessional (dini etiqad) amillərə
diqqət artırılmalıdır. Çünki, müasir münaqişələrin
böyük bir hissəsi ayrı-ayrı sivilizasiyaların öz
daxilində baş verdiyinə görə 135 “sivilizasiyaların
toqquşması” konsepsiyası birmənalı şəkildə
qiymətləndirilmir.
 Jurnalistika nəzərə almalıdır ki, müasir geosiyasi
proseslərdə informasiya, kosmik və digər
texnologiyaların inkişafı və yayılması ilə bağlı olan
yeni münaqişələr mühüm rol oynayır. KİV özü isə
bu prosesin fəal iştirakşılarından birinə çevrilir.
Kütləvi informasiya vasitələrinin çıxışı üçün ənənəvi
geosiyasətin kateqoriya aparatının, onun təməl
anlayışları olan – milli maraq, dövlət suverenliyi və
təhlükəsizlik anlayışlarına olan yeni tələblərin
nəzərə alınması olduqca vacibdir.
135

Ayrı-ayrı sivilizasiyaların öz daxilində baş verən münaqişələrin sayı
müxtəlif sivilizasiyalar arasında olan münaqişələrdən 1,5 dəfə çoxdur.
Ümumiyyətlə statistika göstərir ki, klassik dövlətlərarası müharibələrin
sayı faktiki olaraq azalır, dövlətdaxili münaqişə və müharibələrin sayı
isə artmaqdadır. Bu, belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki,
toqquşmaların səbəbi heç də təkcə müxtəlif sosial-iqtisadi və mədəni
inkişaf səviyyələri deyildir.
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 Mətbuat iqtisadi poseslərin geosiyasi vəziyyətə tə-

sirinin təhlilinə geniş yer verməlidir. Bu, onunla izah
olunur ki, müasir dövrdə iqtisadiyyat beynəlxalq
miqyasda qüvvələr bölgüsünə getdikcə daha çox
təsir göstərir. Ona görə ki, hazırda dünya nizamının
qurulması dinc yolla, yəni müqavilələr və
razılaşmalar yolu ilə əldə olunur. Həmçinin müasir
dövrdə potensial beynəlxalq ziddiyyətlər sırasında
iqtisadi münaqişələr ilk yerlərdən birinə çıxır. Belə
hesab edirlər ki, indi siyasi məqsədlərə sərt iqtisadi
tədbirlərlə nail olmaq mümkündür. Hətta geosiyasət
termininin geoiqtisadiyyat termini ilə əvəz
olunmasını təklif edənlər də var.
 Kütləvi informasiya vasitələri geosiyasətin yeni amilinə çevrilən yerli siyasi maraqların təhlilinə və
işıqlandırılmasına geniş yer ayırmalıdır. Hansısa
yerli siyasi marağın bütövlükdə regionun iqtisadi,
siyasi, demoqrafik və s. inkişafına xələl gətirməsi
kütləvi
informasiya
vasitələri
tərəfindən
əsaslandırılmalı və ictimaiyyətə çatdırılmalıdır.
 KİV insanları, dövlətləri və müəyyən siyasi
qrupları yeni müharibələrdən çəkindirmək üçün
geniş
auditoriyanı
tarixin
müəyyən
mərhələlərində baş vermiş müharibələrin
insanlara gətirdiyi faciələrlə, bəşəriyyətə
vurduğu ziyanlarla müntəzəm surətdə tanış
etməlidir.
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Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini yenidən
bərpa etdikdən sonra (1991-ci il), xüsusilə də suverenliyin
ilk illərində geosiyasət terminologiyası kütləvi informasiya
vasitələrində
ayrı-ayrı
sosial
siyasi
institutların,
hakimiyyətin və alternativ dairələrin nümayəndələri, o
cümlədən jurnalistlər tərəfindən çox geniş və xüsusi həvəslə
istifadə olunmağa başlamışdır. Məsələn, bu termin
Azərbaycanın hansısa dünya və Avropa institutlarına
“qoşulması”
və
ya
“qoşulmaması”
səbəblərinin
əsaslandırılmasında, Azərbaycanın hansısa ölkə ilə, məsələn, ABŞ, Rusiya, İran, Türkiyə və s. ölkələrlə münasibətlərindəki real ziddiyyətlərin və ya uyğunluqların izah olunmasında fəal istifadə edilir. Geosiyasət Azərbaycanla
NATO münasibətləri, MDB-nin konfiqurasiyası və perspektivləri, “çoxqütblü dünya” və s. problemlərin nəzərdən
keşirilməsində əsas təhlil aləti rolunu oynayır. Geosiyasi
elementlər birbaşa və ya dolayı yollarla xarici siyasət
strategiyasının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə təsir
edir.
Keçən əsrin sonlarında regionda baş vermiş
hadisələlər Azərbaycanı dünyada gedən mürəkkəb qlobal
geosiyasi proseslərin fəal iştirakçısına çevirmişdir və
ölkəmiz bu proseslər nəticəsində müəyyən geosiyasi
uğurlar əldə etmişdir. Onlardan daha mühüm olan
aşağıdakı geosiyasi qazancları göstərmək olar:
210

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

İri qonşu dövlətlər olan Türkiyə və İrana birbaşa
çıxış imkanı;
Qərblə Orta Asiya arasında körpü rolunu oynamaq
imkanı;
Dünyanın güclü dövləti olan Amerika Birləşmiş
Ştatlarının regionda strateji partnyoru olmaq imkanı;
İqtisadi cəhətdən dünyanın inkişaf etmiş ölkəsinə
çevrilmək imkanı (neft amili də daxil olmaqla) və s.
Eyni zamanda, Azərbaycan bu proseslərlə bağlı aşağıdakı bir sıra geosiyasi itkilərlə də üzləşmişdir:
20 % ərazi itkisi (Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir);
Naxçıvanla quru yolu əlaqəsinin (Ermənistan üzərindən) itirilməsi;
Həmsərhəd işğalçı Ermənistan dövləti ilə qonşuluq;
Həmsərhəd və iqtisadi cəhətdən zəif iki ölkə ilə
(Gürcüstan və Ermənistan) qonşuluq. Azərbaycan bu
ölkələr üçün bir növ donor rolunu oynayır.
Həm dünyada, həm də regionda gedən olduqca
mürəkkəb geosiyasi proseslər Azərbaycanın kütləvi
informasiya vasitələri qarşısında ölkənin maraqlarına uyğun
aşağıdakı spesifik vəzifələri qoyur:
 Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti ilə bağlı bütün

problemlər
idarəçiliyi,

səmərəli dövlət quruculuğu və
ölkənin suverenliyinin və ərazi
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bütövlüyünün təmin olunması ilə sıx əlaqədə
işıqlandırılmalıdır.
Kütləvi informasiya vasitələri geostrateji planda ilk
növbədə Azərbaycanın beynəlxalq ittifaq və
bloklara qoşulmasını, həmçinin iri ölkələrlə
ikitərəfli ittifaqların yaradılmasını və inkişaf
etdirilməsini
(məsələn,
Azərbaycan-ABŞ,
Azərbaycan-Rusiya,
Azərbaycan-İngiltərə,
Azərbaycan-Çin, Azərbaycan-Türkiyə və s.) təşviq
etməlidir.
Geoiqtisadiyyat və iqtisadi partnyorluq məsələləri
kütləvi
informasiya
vasitələrinin
mərkəzi
mövzularından birinə çevrilməlidir. Burada mütləq
Qərb maliyyə-iqtisadi asılılığından tədricən azad
olmaq motivləri ön plana çəkilməlidir. Çünki,
beynəlxalq təcrübənin də göstərdiyi kimi, daxili
iqtisadi siyasətin bu amilin diktəsi altına verilməsi
ölkənin iqtisadi inkişafı üçün böyük təhlükə yarada
bilər.
Kütləvi informasiya vasitələri öz iştirakı ilə
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin tam təmin
olunmasına yardım etməlidir. Bu cəhət çox
mühüm siyasi imperativdir.
Kütləvi informasiya vasitələri ictimai rəyin
formalaşdırılması və dövlətin diqqətinin cəlb
olunması yolu ilə Azərbaycan Respublikasının
geosiyasi konsepsiyasının hazırlanmasına və onun
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dünyada baş verən siyasi proseslərə uyğun olaraq
təkmilləşdirilməsinə çalışmalıdır. Xarici siyasəti
daxili siyasətdən təcrid olunmuş şəkildə
formalaşdırmaq mümkün deyildir. Ona görə də
KİV Azərbaycanın inkişafında daxili və xarici
geosiyasi amillər arasındakı əlaqələri müntəzəm
izləməlidir.
 Azərbaycanın qeosiyası məkanının parametrləri olduqca spesifik və dərindir. Həmçinin yadda
saxlamaq lazımdır ki, hər bir ölkənin geosiyasi
əlaqələri onun daxili problemləri ilə də sıx bağlıdır
və beynəlxalq təcrübəyə görə, daxili problemlərin
həlli transmilli strateji problemlərin həllində hissolunacaq paritetlər qazanmağa kömək edir. Bu
paritetlərin əldə edilməsi cəmiyyətdə hansı sosialsiyasi instituta mənsub olmasından asılı olmayaraq,
bütün
kütləvi
informasiya
vasitələrinin
fəaliyyətində əsas istiqamət olmalıdır.
Fikrimizcə,
beynəlxalq
problematika
üzrə
materialların forma və məzmuna görə təhlillərinin aparılmsı
da KİV-in bu istiqamətdə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
sahəsində mühüm rol oynaya bilər. Təhlillərin aşağıdakı
istiqamətlərdə aparılması təklif olunur:


KİV-in materiallarının cəmiyyətin və dövlətin,
ictimai fikrin və xalqın özünüdərkinin inkişaf
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dövrləri ilə (yuxarıda verilən) canlı əlaqədə təhlil
edilməsi;
Jurnalist
yaradıcılığının
sosial-psixoloji
ekspertizası: informasiyanın toplanılması, təhlili,
yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı olaraq
yayılması imkanları;
KİV-in materiallarının ideya əsasları, formaları,
dil xüsusiyyətləri, yeni tendensiyalarla bağlı
olaraq tətbiq edilən yeni jurnalist metod və
üsullarrının xüsusiyyətlərinin araşdırılması:
KİV-in materiallarının ideya və məzmun yönümlülüyünün müəyyən edilməsi;
Əldə olunmuş beynəlxalq təcrübəyə, mətbuatın,
televiziya və radionun təcrübəsinə əsaslanaraq
beynəlxalq
münasibətlər
mövzusunun
işıqlandırılması sahəsində milli jurnalistikanın
inkişaf yolunun izlənilməsi;
Janrların adlarının dil normaları ilə qaşılıqlı
əlaqədə təhlili. Bəzi janrların məzmun və
formalarının yeniləşməsinə aid konkret misalların
təhlili;
Beynəlxalq mövzuda xəbərlərin oxucuların,
tamaşaçıların
və
dinləyicilərin,
internet
istifadəcilərinin
psixologiyasına
uyğunlaşdırılmasına aid nümunələrin müqayisəli
təhlili;
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Milli özünüdərk sayəsində janrların transformasiyası,
qeyri-formal
yeniləşməsi.
Xüsusi
terminoloji
leksikanın,
elmi
cəhətdən
əsaslandırılmış anlayış və kateqoriyaların əxz
edilməsi.
Beynəlxalq həyat mövzusunun işıqlandırılmasında əsas məqamlardan biri jurnalistin orientasiyasıdır.
Təhlillər göstərir ki, xüsusilə də qlobal informasiya məkanı
və qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində, beynəlxalq həyat mövzusunda yazan jurnalistin orientasiyasını yalnız
güclü peşə məktəbi, beynəlxalq və regional jurnalist
təşkilatlarının qəbul etdikləri bir sıra prinsip və normalar
müəyyən edir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində öz
cərgələrində təxminən 400 min peşəkar jurnalisti birləşdirən
beynəlxalq və regional təşkilatlarının YUNESKO-nun
egidası altında 1978-ci ildə keçirilmiş I, 1980-ci ildə
keçirilmiş II konsultativ görüşləri KİV-in sülhün,
beynəlxalq qarşılıqlı anlaşmanın, insan hüquqlarının
inkişafının, aparteidə, irqçiliyə və müharibəyə çağırışa qarşı
mübarizənin möhkəmlənməsinə töhfəsinin əsas prinsipləri
haqqında YUNESKO-nun Bəyannaməsini qəti şəkildə
müdafiə etdiklərini bildirmişlər. Bu görüşdə həmçinin
“Mexiko Bəyannaməsi” qəbul edilmişdir. Bəyannamə milli
və regional jurnalist etikası Kodekslərinin bir sıra
prinsiplərini, həmçinin müxtəlif beynəlxalq hüquqi alətlərdə
ifadə edilmiş müvafiq müddəaları özündə cəmləşdirir.
1983-cü ildə Parisdə və Praqada keçirilmiş IV konsultativ
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görüş YUNESKO Bəyannaməsinin əvəzsiz əhəmiyyət
daşıdığını qeyd etmişdir. Bəyannamədə deyilir ki, insan
hüquqlarının mühüm tərkib hissəsi kimi qəbul olunan söz,
fikir və informasiya azadlığının həyata keçirilməsi sülhün
və beynəlxalq qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinin
əsas amilidir. Bundan başqa, görüşdə kütləvi informasiya
vasitələrinin və jurnalistlərin artmaqda olan sosial
məsuliyyətləri nəzərə alınaraq, informasiya və kommunikasiyanın milli və beynəlxalq səviyyədə oynadığı
rolun əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmuşdur.
Paris görüşündə, eyni zamanda, milli və regional səviyyədə jurnalistin peşə etikası kodekslərinin tərtib edilməsi
məqsədi ilə əlavə stimullaşdırıcı beynəlxalq əsas və mənbə
qismində müəyyən prinsiplər işlənib hazırlanmışdır. Bu
prinsiplər bütövlükdə jurnalist fəaliyyətinin bütün
istiqamətlərini (vətəndaşların həqiqi informasiya almaq
hüququ, hadisələrin obyektiv işıqlandırılması, jurnalistin sosial məsuliyyəti, jurnalistin peşəkarlıq səmimiyyəti,
informasiyaya ictimai çatım və KİV-də iştirak, şəxsi
həyata və ləyaqətə hörmət, ictimai maraqlara hörmət və
s.) özündə ehtiva etsə də, onlardan bəziləri diqqəti
beynəlxalq münasibətlər mövzusunun işıqlandırılmasına, bu
mövzuda materialların oxucuların, tamaşaçıların və
dinləyicilərin, internet istifadəcilərinin psixologiyasına
uyğunlaşdırılması məsələlərinə cəlb edir.
Məsələn, 8 №-li prinsip humanizmin, hər şeydən
əvvəl, ümumi sülhün, demokratiya və insan hüquqlarının
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qorunmasına, beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı inamın
yaradılmasına, tərk-silah proseslərinə töhfə verməyə çağırır.
Peşə etikası jurnalistdən beynəlxalq konvensiya, bəyannamə
və qətnamələrdə öz əksini tapmış müvafiq müddəaları
bilməyi tələb edir. 9 №-li prinsip jurnalisti təcavüzkar
müharibələrə və silahlanmaya (xüsusilə də nüvə başlıqlı
silahlarla), zorakılığın, düşmənçiliyin və ya ayrı-seçkiliyin
təzahürlərinə, o cümlədən, bəzi rejimlərin həyata
keçirdikləri
irqçilik
və
aparteidin,
tiraniyanın,
müstəmləkəçiliyə
və
neomüstəmləkəçiliyə
bəraət
qazandırmağın istənilən formasından yayınmağa çağırır.
Yeni dünya informasiya və kommunikasiya nizamının
inkişafını əhatə edən 10 №-li prinsip müasir dövrdə
jurnalistin bütövlükdə yeni beynəlxalq münasibətlərə, o
cümlədən yeni informasiya nizamına doğru irəlilədiyi bir
şəraitdə fəaliyyət göstərdiyini vurğulayır. Bu isə öz
növbəsində milli və beynəlxalq səviyyədə informasiya və
kommunikasiya sahəsində asılılığın aradan qaldırılmasını və
demokratikləşməni nəzərdə tutur. Belə bir şəraitdə jurnalist
öz vəzifə borcunu yerinə yetirərkən, informasiya sahəsində
beynəlxalq
münasibətlərin
demokratikləşməsinə,
o
cümlədən dünya ölkələri və xalqları arasında sülh və
dostluq əlaqələrinin qorunub saxlanılmasına və inkişaf
etməsinə səy göstərməlidir.
Beynəlxalq həyat mövzusunu işıqlandıran jurnalist
daim beynəlxalq aləmdə baş verən bütün, o cümlədən
geosiyasi proseslər, dövlətlər arasındakı ikitərəfli və
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çoxtərəfli münasibətlər, beynəlxalq məsələlərlə məşğul olan
çoxsaylı təşkilatların və ictimai hərəkatların fəaliyyətləri
barədə məlumatlı olmalıdır. O, BMT və onun strukturuna
daxil olan nüfuzlu qurumların, Avropa İttifaqı, Avropa
Şurası, NATO və s. Beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri
qərarlar, həyata keçirdikləri aksiyalar və planlaşdırdıqları
tədbirlər barədə operativ məlumatlara malik olmalıdır. Bu
problematika üzrə ixtisaslaşmış jurnalist, eyni zamanda
beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının – Beynəlxalq Jurnalistlər
Təşkilatının (JOİ - BJT), Beynəlxalq Jurnalistlər
Federasiyasının (İFJ - BJF), Latın Amerikası Jurnalistlər
Federasiyasının (FELAP), Latın Amerikası Mətbuat İşçiləri
Federasiyasının
(FELATRAP),
Ərəb
Jurnalistləri
Federasiyasının (FAJ), Afrika Jurnalistləri İttifaqının (UAJ),
ACEAN Jurnalistləri Konfederasiyasının (CAJ) və s. təşkilatların fəaliyyətlərini müntəzəm izləməlidir.
Beynəlxalq həyat məsələlərinin işıqlandırılması sahəsində KİV-in çıxışlarının təsirliliyinin artırılması məqsədi
ilə jurnalist üçün aşağıdakı tələblər irəli sürülür: a) yeni
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi
ilə əlaqədar olaraq jurnalist sənətkarlığı peşəkarlıq
fəaliyyətinin ənənəvi metodları ilə yanaşı yeni metodlara
yiyələnməyi və onları ustalıqla tətbiq etməyi tələb edir.
Jurnalistdən həmçinin öz fəaliyyətində əlavə iş üsullarının
mənimsənilməsi, jurnalist əsərlərinin məlum janr və
formalarının təkmilləşdirilməsi və s. tələb olunur; b)
beynəlxalq jurnalistikada universal jurnalist müşahidəsi
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metodu daha da inkişaf etdirilməli, müşahidənin bütün
növlərindən həssaslıqla istifadə edilməlidir; c) jurnalist
yüksək səviyyədə sənədlərlə iş vərdişlərinə malik olmalı,
onların əldə olunmasında daha israrlı, diqqətli, gözüaçıq və
zirək olmalı, onların öyrənilməsində operativ olmalı,
materialların təhlil edilməsində hərtərəfli peşəkarlıq
göstərməlidir. Bu zaman bütün hallarda beynəlxalq
təşkilatların və aidiyyəti qurumların iş prinsiplərinə
hörmətlə yanaşmalıdır; ç) jurnalist materialın geniş
auditoriyanı əhatə etməsinə şərait yaradan janrlardan (janr
müxtəlifliyi) virtuoz şəkildə istifadə etməyi bacarmalıdır.
Ölkənin xarici siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi
istiqamətində vacib elementlərdən olan informasiya
təminatına və ictimai rəyin formalaşdırılmasına daha geniş
imkanlar yaradan analitik publisistika janrlarına (şərh,
icmal, söhbət, məqalə, hesabat, diskussiya, tok-şou, mətbuat
konfransı, korrespondensiya və as.) xüsusi yer ayrılmalıdır;
d) beynəlxalq həyat məsələlərinin işıqlandırılmasında
jurnalist təhqiqatı metodundan istifadə jurnalistə
beynəlxalq münasibətlər sisteminə, bu sistemdə dövlətlərin
yerini və rollarını qiymətləndirməyə, bütövlükdə problemə
daxildən baxmaq, onun həllinə şəxsi töhfəsini vermək
imkanı verir. Bu çox vacibdir, çünki ən kritik situasiyalarda
investiqeytiv jurnalistikaya müraciət edirlər. Bir qayda
olaraq, bu cür publikasiyaların təsiri daha güclü olur; e)
peşəkar, səriştəli təhlil və ya monitorinq (beynəlxalq
aləmdə baş verən proseslərin sistemli müşahidəsi) kimi iş
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formalarından istifadə olunması da məqsədəuyğundur. Bu iş
forması beynəlxalq problematikaya aid ətraflı arayışlar
hazırlamağa imkan verir.
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İkinci fəslə sözardı
“Desəm öldürəllər, deməsəm ölləm”
Çar hökuməti Azərbaycanın ilk mətbu orqanı olan
“Əkinçi” qəzetinə (o cümlədən) beynəlxalq həyat
mövzusunda yazılar verməyi qadağan etmişdi. Milli
qəzetlər, ən yaxşı halda, yalnız Rusiya qəzetlərində verilmiş
məqalələrin surətini çap edə bilərdilər.
Həsən bəy Zərdabi “Rusiyada əvvəlinci türk qəzeti”
məqaləsində yazırdı: “Əkinçi”yə ixtiyar vermişdilər ki,
siyasi xəbərləri qeyri qəzetlərdən çap eləsin. Amma onların
birisini də çap etməyə qoymadılar. ...Senzordan təvəqqe
elədim ki, özü qeyri qəzetlərində siyasi xəbərləri də göstərsin ki, hansıları çap eləmək mümkündür. Ona da razı olmayıb, izin verdi ki, dövlət tərəfindən hər gündə gələn telləri
çap edim. ...onlardan seçib lazım olan qədərini də basdırmağa qoymadılar. Xülasə, siyasi xəbərləri basmaq mümkün
olmadı. Jandarma ... hər gün məndən və “Əkinci”dən adsız
donoslar göndərdilər. Jandarma tərəfindən mənim üstümə
qarovulçular qoyuldu. Onların birisi mənim rus qulluqçumun qardaşı adına gecələr mənzilimin içində yatırdı. Birisi
də küçə qapısında durub mən hər tərəfə gedəndə məni
aparıb-gətirirdi. O vaxt mən hər gecə kluba gedib bilyard
oynayırdım və jandarma polkovniki də bəzi vaxtlar mənim
ilə oynayırdı. Onunla belə həftədə bir neçə dəfə o polkovnik
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məni aparıb məndən cavab istəyirdi ki, doğrudurmu filan
günü axşam filankəslərin yanına gedib, filan sözü
demisən?”
“Həyat” qəzeti, 28 dekabr 1905-ci il, № 129,
3 yanvar 1906-cı il, № 2.
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III FƏSİL
Beynəlxalq münasibətlər probleminin
Sovet KİV-ində işıqlandırılması təcrübəsi:
retrospektiv nəzər
İnsanlar və cəmiyyətlər arasındakı münasibətlər
bəşəriyyətin bütün inkişaf mərhələlərində həmin dövrün
özünəxas ictimai-siyasi xarakteristikasına uyğun olan
səviyyədə və istifadə olunan kommunikasiya vasitələrinin
inkişafının verdiyi imkanlar çərçivəsində, primitiv olsa da,
həmişə
müzakirə
mövzusu
(əmək
alətlərinin
təmərküzləşməsindən tutmuş ilkin təlimlərin yaranmasına
qədər) olmuşdur. Müasir dövrdə isə yeni informasiya
texnologiyaları və onların informasiya industriyasına tətbiqi
beynəlxalq həyat məsələlərini,
millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətləri
qlobal miqyasda
geniş
auditoriya üçün daha əlçatan etmiş, beynəlxalq aləmdə
gedən siyasi prosesləri (özünün bütün aktorlarının iştirakı
ilə) KİV-in mərkəzi mövzusu və təhlil obyekti səviyyəsinə
qaldırmışdır. Bununla əlaqədar olaraq, jurnalistikanın hətta
xüsusi terminoloji aparatı da formalaşmışdır və bu
anlayışlar çoxplanlı şəkildə təfsir olunur. Jurnalistika bu
terminləri dövlətlərin siyasi mövqelərinin qiymətləndirilməsi, beynəlxalq münasibətlər sistemində onların ye223
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rinin və rolunun müəyyən olunması, dünya dövlətlərinin
daxili və xarici siyasətlərinin təhlili üçün geniş istifadə edir.
Jurnalistikanın diqqətini bu mövzuya çəkən
nədir? Nə üçün bu mövzu bəşəriyyəti daha çox narahat
edir? Beynəlxalq ictimaiyyət bu pobemlemləri həll
etməyə hazırdımı? Problemi həll edən aktorlar sırasında
kütləvi informasiya vasitələrinin adı çəkilirmi?
İndiyədək tarixdə baş vermiş müharibələrin
bəşəriyyətə gətirdiyi böyük faciələr, 136 yeni dünya
müharibəsinin başlanması ehtimalı ictimaiyyəti ciddi
narahat edir. Dövlətlərarası münasibətlər, bəşəriyyətin
demilitarizasiyası problemləri müasir dövrün mərkəzi
qlobal problemidir. Militarizm bəşəriyyətin bədənində
“xərçəng şişinə” çevrilmişdir. Dünya alimlərinin dörddə bir
hissəsi müharibələrə hazırlıq işlərinə cəlb olunmuşdur.
Hərbi-sənaye kompleksləri böyük miqdarda əmək, material
və maliyyə ehtiyatlarını quruculuq işlərindən yayındırır.
Hərbi xərclər bütün qlobal problemlərin müsbət həlli
yollarında başlıca maneəyə çevrilmişdir. Nüvə dövlətləri o
qədər dağıdıcı maddələr istehsal etmiş və toplamışlar ki, bu

136

Tarixdə daha çox qəddarlığı ilə seçilən vətəndaş müharibələridir.
1480-1941-ci illərdə baş vermiş 278 müharibənin 78-i (28 %) vətəndaş
müharibəsi olmuşdur. 1945-1985-ci illərdə 160 müharibə baş vermiş və
onlardan 151-i üçüncü dünya ölkələrində olmuşdur. Dünya yalnız 26
gün münaqişəsiz (müharibəsiz) yaşamışdır. Ümumi ölənlərin sayı 25-35
mln. nəfər təxmin edilir.

224

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

silahlar Yer kürəsinin və buradakı canlıların hamısının bir
neçə dəfə məhv edilməsinə kifayət edər.137
Son dövrlərdə, yəni beynəlxalq iqlimin «mülayimləşməsi», silahlanmanın azalması şəraitində nüvə təhlükəsi
probleminin aradan qaldırılmasına zəmin yaransa da, bu
vəziyyətin özü də bəşəriyyətin demilitarizasiyasına tam
təminat vermir. Nəyə görə?
Birincisi ona görə ki, bəzi dövlətlər arasında
qarşıdurma vəziyyəti hələ də davam edir, lokal konfliktlərin
və kiçik müharibələrin baş verməsi təhlükəsi tam aradan
qaldırılmamışdır.138
İkincisi ona görə ki, atom enerjisinin sürətlə inkişaf
etdiyi bir şəraitdə atom silahının nəzarətsiz yayılaraq onun
137

Belə bir fakt həyəcan doğurur ki, getdikcə daha çox sayda, xüsusilə
də inkişaf etməkdə olan ölkələr müasir döyüş təyyarələri, ballistik
raketlər, quru qoşunları üçün ən yeni növ silahlar istehsal edirlər.
Qiymətləndirmələrə görə, 1991-ci ildə 8 inkişaf etməkdə olan ölkə
döyüş təyyarələri, 6 ölkə isə tank və döyüş vertolyotları istehsal
etmişdir. 2000-ci ildə artıq 15 belə ölkə raket istehsalı imkanlarına
malik olmuşdur. ABŞ Texnoloji Qiymətləndirmə Bürosunun
məlumatlarına görə, 6 inkişaf etməkdə olan ölkə beynəlxalq
lisenziyalarla 43 növ ən yeni silah istehsal edir. Onlardan bəziləri silah
ixracı ilə məşğul olur. Belə qənaətə gəlmək olar ki, pul ödəmək imkanı
olan istənilən ölkə ən yeni silahlara sahib ola və yeni müharibə
mənbəyinə çevrilə bilər.
138
Müşahidəçilərin hesablamalarına görə, son illərdə baş vermiş
münaqişələrin böyük bir hissəsi hakimiyyət və ərazi üstündə olmuşdur.
Yaxın gələcəkdə müxtəlif miqyaslı, intensiv lokal və regional
münaqişələrin ərazi, etnomilli, dini, iqtisadi və s. mübahisələrin güc
tətbiq eməklə həlli yolu kimi ən labüd formalardan biri olacağı
proqnozlaşdırılır.
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hansısa siyasi təcavüzkar qrupların əllərinə düşə biləcəyi
səbəbindən nüvə kataklizmləri təhlükəsi getdikcə
artmaqdadır. Bu problem, eyni zamanda təbiətdən istifadə
olunmasında, həmçinin bəşəriyyətin həm təbiətlə harmonik,
həm də özü-özünə inkişafının yeni tarixi tipinə keçməsi
prosesində əsas problemdir.
Buna görə də jurnalistika geosiyasət məsələlərinin
işıqlandırılmasında iqtisadi, siyasi, hərbi-strateji, resurs,
həmçinin ümumdünya və regional güc balansının saxlanılmasında və dəyişməsində mühüm rol oynayan digər
məsələləri kompleks şəkildə izləməyə və işıqiandırmağa
çalışmalıdır.
Bunun üçün ilk növbədə biz jurnalistlər özümüz üçün
geosiyasətin nə olduğunu aydınlaşdırmalı, onun mahiyyətini
dərk etməliyik: Geosiyasət - xarici siyasətin siyasi
partnyorlar arasındakı ərazi yaxınlığı ilə müəyyən olunan,
həmhüdud ölkələrin və qüvvələrin maraqları arasında
bağlılıq münasibəti yaradan növlərindən biridir.
Soyuq müharibənin 139 başa çatması və ikiqütblüyün
aradan qalxması əvvəlki xarici siyasət oriyentirlərinin
139

“Soyuq müharibə”nin başa çatması və Şərqlə Qərb arasındakı
gərginliyin azalması gizli münaqişələrin açıq münaqişələrə
çevrilməsinə, uzun müddət boğulmuş səylərin isə özünü tam gücü ilə
büruzə verməsinə şərait yaratmışdır. Həqiqətən də soyuq müharibə
dövründə böyük dövlətlər və onların daxil olduqları bloklar arasındakı
qarşıdurmadan və ideoloji antaqonizmdən qaynaqlanan münaqişələrin
bir qədər zəifləməsi fonunda ölkədaxili münaqişələrin sürət götürməsi
açıq şəkildə nəzərə çarpır.
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dağılmasına gətirib çıxarmış, eyni zamanda siyasət elmi,
beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi və eləcə də jurnalistika
tərəfindən istifadə olunan nəzəri proqnozlaşdırma
potensialının zəif olmasını aşkar etmişdir.
Vəziyyətin paradoksallığı (yun. paradoxos – inanılmazlığı) ondan ibarətdir ki, həm sovet elmində, həm də
sovet jurnalistikasında, eləcə də onun tərkib hissəsi olan
Azərbaycan jurnalistikasında geosiyasət mövzusu 1990-cı
illərin başlanğıcına kimi faktiki olaraq yasaq edilmiş mövzu
idi və bu termindən istifadə edilmirdi. Bu nə ilə bağlı idi?
Sovet tərəfinin fikrinə görə, bu, K.Haushofer, A.Qrabovski,
E. Obst, O.Maull, V.Zivert və K.Vovinkelin adları və
onların hazırladıqları konsepsiyanın faşist Almaniyasında
aldığı statusla, həmçinin geosiyasətin müstəmləkəçiliyə,
ekspansionist (lat. expansio - təsir dairəsinin genişlənməsi)
xarici siyasətə bəraət qazandırması ilə bağlı idi.
Lakin 1980-1990-cı illərdə Şərqi Avropa və Sovet
İttifaqı məkanında baş vermiş hadisələr bu termini
regiondakı dövlətlərin elmi dövriyyəsinə və jurnalistikanın
fəaliyyət dairəsinə daxil edir.
KİV-in iştirakı və cəhdləri ilə artıq geosiyasət
beynəlxalq aləmdə inqilabi dəyişikliklərə gətirib çıxaran
başlıca qanunauyğunluqların, ənənələrin, amil və
hərəkətverici qüvvələrin dərk edilməsi üçün açar rolunu
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oynayan biliyə çevrilir. Onun fundamentini dünya
nizamının özülü sayılan nəzarət olunan məkan konsepsiyası
təşkil edir.
Bütövlükdə, o cümlədən kütləvi informasiya
vasitələrinin səhifələrində geosiyasətə populyarlıq gətirən
digər bir aspekt ona xas olan coğrafi və məkan
determinizmidir. Lakin bəzən belə də olur ki, həm
geosiyasət özü, həm də jurnalistika dünyada baş verən
dəyişikliklərlə, o cümlədən dövlətlərin beynəlxalq aləmdə
strateji davranışlarını müəyyən edən təməl amillərinin
çevikliyi ilə ayaqlaşa bilmir.
Geosiyasət ideyaları XIX əsrin sonu – XX əsrin
əvvəllərində dövlət ekspansiyası proseslərinin təhlili üçün
istifadə olunmağa və dərhal da mətbuatda öz əksini tapmağa
başlamışdır. Geosiyasətin həm inkişaf səviyyəsini, həm də
onun öz əksini tapdığı mətbuat materiallarını tədqiq edərək
onu aşağıdakı növlərə bölmək olar:
1. Ənənəvi geosiyasət;
2. II Dünya müharibəsindən sonrakı dövr geosiyasəti
(elmi-texniki inqilabla əlaqədardır);
3. 1960-1970-ci illərin geosiyasəti;
4. Müasir geosiyasət (başlanğıcını 1980-1990-cı
illərdən götürür).
Ənənəvi geosiyasət dövlətləri məkan fenomeni kimi
nəzərdən keçirir, onların təsirinin artması şərtlərini və birbiri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin təbiətini öyrənir. Siyasi
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prosesdə əsas şərt kimi məkan üzərində nəzarətin və təsir
zonasının genişləndirilməsi götürülür ki, bu da son həddə
dövlətin hərbi, iqtisadi, demoqrafik və digər resurs
imkanlarının artmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, bu və ya
digər dövlətin gücü onun malik olduğu ərazinin ölçüləri və
xarakteri ilə əlaqələndirilir. Bu cür yanaşmada iqlim,
landşaft, bitki örtüyü, torpaq, geologiya, nəqliyyat
kommunikasiyalarının xüsusiyyətləri və başlıca olaraq
məkanın yerləşdiyi ərazi elə amillər kimi nəzərdən keçirilir
ki, bu amillər dövlətin xarici siyasi məqsədlərini və onun
reallaşdırılması imkanlarını müəyyən edir.
Digər sözlə, ənənəvi geosiyasətin əsas parametrləri
XIX əsrin sonlarında mövcud olan populyar coğrafi
determinizm geosiyasətinin çərçivəsinə tam uyğun idi və
“geo” prefiksi bu anlayışda dövlətin beynəlxalq aləmdə
davranışının coğrafi, məkan-ərazi amillərinin öyrənilməsinə
işarə idi.
Elmi-texniki inqilab və onun dövlət siyasətində istifadəsi yeni “məkanların” meydana gəlməsinə və 19501970-ci illərdə bu məkanlar uğrunda mübarizənin güclənməsinə gətirib çıxarır. Burada söz ilk növbədə XX əsr
“okeanından” - yəni hava məkanından və kosmosdan gedir.
Yeni məkanların (xüsusilə də kosmosun) geosiyasi
qarşıdurma sxeminə daxil edilməsi münaqişə meydanını
faktiki olaraq daha da genişləndirir, mübarizə sisteminin
ümumi keyfiyyətlərini dəyişməsə də, konfiqurasiyasını
dəyişir. Beynəlxalq münasibətlər əvvəlki kimi yenə də “güc
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mərkəzlərinin” – böyük dövlətlərin və/və yaxud da onların
ətrafında cəmləşən koalisiyanın dünyanın geosiyasi planda
əsas regionları uğrunda permanent (lat. permanens - daimi)
mübarizəsi kimi qəbul olunur.
Lakin, atom silahının meydana gəlməsi, raket,
hərbi-dəniz və hərbi-hava qüvvələrinin bu silahla təchiz
olunması həm qarşıdurmaya, həm də kütləvi informasiya
vastələrinin mövzularına təsir edir. Bu vaxta qədər dünya
nizamının əsas seqmentləri arasında baş verən münaqişələr
geniş auditoriyaya əsas mərkəzlər – Quru (iqtisadiyyatın və
nəqliyyatın güclü olması) və Dəniz (böyük dövlətlərin
okeanlarda zəifliyi) arasında bir-birinə uyğunlaşmayan və
kifayət qədər güclü olan iki siyasətin davamı kimi, yəni
planetar miqyasda güc bərabərliyi kimi təqdim olunurdu.
Atom silahının yaranması ilə güc mərkəzləri
arasındakı qeyri-mütənasib qarşıdurma geosiyasi oyunların
planını bir qədər dəyişir. Artıq bu dövlətlər əmin ola
bilmirlər ki, coğrafi cəhətdən bir-birindən uzaqda
yerləşmələri onların təhlükəsizliyini təmin edə bilər.
Bu dövrdə artıq mətbuatın iştirakı ilə müharibədən
sonrakı geosiyasətin “ikinci” dalğası sürət götürməyə başlayır. “Yeni dalğanın” və mətbuatın nümayəndələri vurğunu
“fundamental geosiyasi dualizmdən” dəyişən geosiyasi
reallıqlara keçirirlər. Demək olar ki, kütləvi informasiya
vastələrinin çıxışlarında siyasi, iqtisadi və demoqrafik
motivlər getdikcə daha əhəmiyyətli yer tutmağa başlayır.
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Beləliklə, geosiyasətdə, o cümlədən onun ruporu olan
kütləvi informasiya vastələrinin beynəlxalq mövzuya aid
materiallarının məzmununda faktiki olaraq sakit inqilab baş
verir. Əgər əvvəllər mətbuatda dövlətin xarici siyasətinin
fəallığının əsas motivi kimi onun coğrafi vəziyyətlə izah
olunan maraqları ön plana çəkilirdisə və müstəsna olaraq
böyük dövlətlər məqalələrin obyekti kimi götürülürdüsə,
indi beynəlxalq cəmiyyətin bütöv məkan-siyasi təşkili
məsələləri, ayrı-ayrı dövlətlərin və regional strukturların
transformasiyası, xüsusilə də Şimal – Cənub münasibətləri
ön plana çıxır. Bundan əlavə, diqqət dünyanın müxtəlif
nöqtələrində “böyük dövlətlər klubu” çərçivəsində inkişafa
və yeni “güc mərkəzlərinin” yaranması məsələlərinə
yönəldilirdi.
1960-1970-ci illərdə “geosiaysət” anlayışı kütləvi
informasiya vastələrində daha geniş mövqelərdən şərh
olunmağa başlayır. Konkret təbii-iqlim zonalarına aid olan
dövlətlərin üstünlüyü ideyası inkişaf etdirilir. H.Kissincerin
“beşqütblülük”» konsepsiyası jurnalistikada gücün Şimalda
cəmləşməsi fikrini əsaslandırmaq üçün geniş istifadə
olunurdu (H.Kissincer dünya arenasında beş güc mərkəzini
əsas oyunçular hesab edirdi – ABŞ, SSRİ, Birləşmiş
Avropa, Yaponiya və Çin. Çinin Şimala aid edilməsi bir
qədər inandırıcı görünmür).
1970-ci illərdə mətbuatda çoxqütblü dünya nizamı
ideyasına daha tez-tez müraciət edilir. Bu ideya xüsusilə
Qərb
mətbuatında
(Avropa)
ABŞ-ın
dönmədən
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“zəifləməsi”, Qərbdə və Şərqdə yeni alternativ güc
mərkəzlərinin yaranması ilə bağlı idi.
Eyni zamanda, həm sahə elmində, həm də kütləvi informasiya vasitələrində güclü dövlət parametrləri yeni
mövqedən nəzərdən keçirilirdi. Dünya iqtisadiyyatının
beynəlmilləşməsi, daha sonra isə qloballaşması, həmçinin
güc göstəricisi olan təbii ehtiyatlar artıq elə də mühüm rol
oynamırdı. Çünki, elmi-texniki inkişaf, o cümlədən hərbi
təchizat sahəsindəki nailiyyətlər artıq landşaft (geniş ərazi,
meşə, dağ, çay, dəniz və s.) amilini xeyli zəiflətmişdi.
Dövlətin geosiyasi gücü qiymətləndirilərkən hərbi,
demoqrafik və maddi resurslarla mənəvi resurların (ictimai
təminat) məcmusu əsas götürülürdü. Bu da geosiyasi
məqsədlərə nail olunmasında mənəvi resurslardan
istifadənin (ictimai təminat, o cümlədən informasiya
təminatı140 – KİV vasitəsi ilə) böyük əhəmiyyət kəsb etməsi
ilə bağlı idi.
140

İctimai
rəyin
formalaşdırılması,
informasiya
təminatı
texnologiyalarının mürəkkəbliyinə, çəkilən xərclərin və göstərilən
səylərin həcminə görə hərbi-sənaye komplekslərində istifadə olunan
texnologiyalarla müqayisə etmək olar. ABŞ xarici siyasətinin
informasiya təminatı sisteminin başında ABŞ İnformasiya Agentliyi
(USİA) durur. USİA Dövlət Departamentinin tərkib hissəsidir və o,
“Amerikanın səsi”, “Azadlıq radiosu/Azad Avropa”, “Marti Radio və
Televiziyası”, “Uorld Televijn” və “Azad Asiya Radiosu” televiziya və
radio verilişləri korporasiyalarının fəaliyyətlərinə rəhbərlik edir. USİAnın 5 min ştat işçisi vardır və onun illik büdcəsi 1 mlrd. ABŞ $-ıdır.
Təkcə bu rəqəmlər ABŞ-ın öz xarici siyasətinin ictimai və informasiya
təminatına nə qədər mühüm əhəmiyyət verdiyini sübut edir. Müasir
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1980-ci illərin sonu – 1990-cu illərin başlanğıcında
həm geosiyasət, həm də kütləvi informasiya vasitələri
beynəlxalq sistemdəki transformasiyaların və geosiyasi
dəyişikliklərin miqyasını proqnozlaşdırmaqda bir növ
acizlik göstərirlər. Çünki, bu dövrdə “dünya nizamı”
kateqoriyasının geosiyasi təhlili lokal və regional konfliktlər
mövzusunu gündəlikdən sıxışdırıb çıxarır.
Bu dövrdə baş verən dəyişikliklər, SSRİ-nin süqutu
ikiqütblülüyün dağılmasına və keyfiyyətcə yeni beynəlxalq
münasibətlər sisteminə keçidin əsasını qoyur. Z.Bjezinski
(SSRİ-nin dağılması modelinin müəllifi) 141 dünya
siyasətində və iqtisadiyyatında Amerika Birləşmiş
Ştatlarının unikal imkanlar qazandığını bildirir və ABŞ-ın
«dünyanın birinci və yeganə güclü dövlətinə çevrildiyini»
göstərir.
Hazırkı dövrdə KİV materiallarında uniqütblülük
konsepsiyası əsas yer tutur. Biopolyar dünyanın «sovet»
dövrdə ABŞ özünün geosiyasi məqsədlərinə nail olmaq üçün ictimai
fikrin formalaşdırılmasında informasiya sistemlərinin istifadəsi
sahəsində şəksiz liderdir.
141

Brzezinski Z. and Huntington P. Political Power: USA-USSR.
Similarties and Contraste Convergence or Evolution. The Viking Press,
1964; Brzezinski Z. Game Plan. A Geostrategic Framework for the
Conduct of the US.-Soviet Contast. Boston/New York: The Atlantic
Monthly Press, 1986.; Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.,
1998.
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qütbünün çökməsi ilə beynəlxalq sistem təkqütblü sistemə
çevrilir. Burada isə əsas yer ABŞ-a ayrılır.
Lakin həm geosiyasətçilər, həm də bu mövzunu işıqlandıran KİV nümayəndləri arasında belə bir fikir də hökm
sürür ki, amerikanosentrik təkqütblülük ideyası bir qədər
şişirdilmiş ideyadır. Hesab edirlər ki, Amerikanın üstünlüyü
uzunmüddətli perspektivdə o qədər də inandırıcı görünmür.
Dünya geosiyasətində baş verən son proseslər və
onların kütləvi informasiya vasitələrində şərhi göstərir ki,
benyəlxalq münasibətlər sistemi getdikcə “unimultipolar
sistem” (biryarımqütblü sistem) şəklini alır. Məsələn, ABŞ
çox zaman ikitərəfli, regional və digər münasibətlərdə
hegemon dövlət kimi hərəkət edir, lakin mütləq dünya lideri
kimi özünü tam təsdiq edə bilmir. Çünki, hətta ABŞ kimi
güclü bir ölkə bu yükü iqtisadi, siyasi, hərbi və mənəvi
baxımdan təkbaşına çəkə bilməz. Müasir dünya nizamına
görə, geosiyasi aksiyaları həyata keçirmək üçün ona ən azı
bəzi dövlətlərin siyasi (böyük dövlətlərin və beynəlxalq
təşkilatların verdiyi mandat) və mənəvi dəstəyi mütləq
lazımdır.
KİV tanınmış politoloqların, diplomatların və dövlət
xadimlərinin cəlb olunması yolu ilə “biryarımqütblü
sistem” sxemini şərh edərək beynəlxalq münasibətlərin
gəlcəkdə ən azı iki istiqamətdə inkişafını proqnozlaşdırır:
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1. Yeni ikiqütblülüyə doğru hərəkət (mövcud güc
mərkəzlərinin koalisiyasının və yaxud da onlardan birinin
bazasında yeni fövqəldövlətin yaranması ilə).
2. Çoxqütblülüyün meydana gəlməsi (güc mərkəzlərinin təməl parametrləri ilə ölçülən sərbəst oyun
nəticəsində).
Yeni ikiqütblülük şəraitində üç istiqamətdə güc
mərkəzlərinin yaranması ehtimal olunur:
1. Asiya-Sakit okean regionu (ASR). Əgər Çin ciddi
daxili münaqişələrdən qaça bilsə, paralel olaraq hərbi güc
də daxil olmaqla, stabil iqtisadi inkişaf tempini (1980-ci
illərdə və 1990-cı illərin birinci yarısında olduğu kimi)
qoruyub saxlaya bilsə, XXI əsrin ilk rübünün sonlarında
artıq ABŞ üçün ciddi rəqibə çevrilə bilər (heç olmasa, ASR
regionunda). Bu zaman rəqabət səhnəsi Atlantika və
Avropadan Asiyaya və Sakit okean regionuna keçə bilər.
Rəqabətin ilkin elementləri artıq görünməkdədir. ABŞ
Çində insan hüquqlarının pozulması, uyğur, Tibetin
müstəqilliyi və s. məsələləri qaldırır. Həmçinin, Çinin
Şimali Koreya və Yaponiya ilə münasibətləri və s.
məsələlər də müxtəlif səviyyələrdə müzakirə obyektinə
çevrilir.
Çinin ABŞ-a alternativ güc mərkəzinə çevrilməsi
onun a) “üçüncü dünya” adından çıxış edə bilibbilməməsindən, b) Rusiya ilə partnyor və müttəfiq
münasibətləri qurmasından və s.) Asiyada davamlı koalisiya
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(islam dövlətləri və Hindistanla) yarada bilməsindən çox
asılıdır.
2. Atlantika regionu. Proqnozlara görə, 2020-2025-ci
illərdə iki güclü koalisiyanın – ABŞ-ın başçılıq etdiyi Sakit
okean (Yaponiya və Çin cəlb olunmaqla) və Avrasiya
(Avropa və Rusiya) koalisiyaları meydana gələ bilər. Artıq
Avropa və ABŞ arasında aşkar şəkildə olmasa da, münasibətlərin (xüsusilə də enerji təhlüəkizliyinin təmin
olunması sahəsində) bir qədər gərginləşməsi hiss olunur.
Avropa İttifaqının (Aİ) iqtisadi potensialı demək olar ki,
ABŞ-ın iqtisadi potensialına bərabərdir və Aİ-də vahid
valyuta sisteminin yaradılması birləşmiş Avropanın iqtisadi
imkanlarını xeyli artırır. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya
ticarətinin 40 %-i Avropanın payına düşür və bu, rəqabət
baxımından olduqca ciddi bir göstəricidir. Avropa ASEM
(Asia-Europe Meeting) çərşivəsində ASİB (Asiya-Sakit
okean İqtisadi Birliyi), ACEAN və Şərqi Asiya ölkələri ilə
sıx iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələri yaradır.
3. 1990-cı illərdə Şərqi Avropada və keçmiş SSRİ
ərazisində yaranmış yeni müstəqil dövlətlərin və yaxud
ayrica regionların timsalında yeni aktyorların siyasi ön
səhnəyə çıxmaları, onların öz müstəqilliklərini qoruyub
saxlamaları məqsədi ilə konsolidasiya üçün göstərdikləri
cəhdlər yeni güc mərkəzlərinin (yeni region) əmələ
gəlməsinə şərait yarada bilər.
Göründüyü kimi, çoxqütblülük hər şeydən əvvəl həm
ayrı-ayrı güc mərkəzləri arasında, həm də bu mərkəzlərdəki
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daxili qarşılıqlı münasibətlərin mahiyyətinin başlıca transformasiyasını ifadə edir. Bu münasibətlər getdikcə daha mürəkkəb və çoxçalarlı xarakter alır, bir sıra konkret hadisələrdən asılı olur. Buna görə də həmin münasibətlər çoxvariasiyalı və dəyişkəndirlər. Bəzən, bu münasibətlərdəki
dəqiq qarşıdurma xətləri yox olur, hərbi, coğrafi ərazi və
digər aspektlərin rolu azalır, beləliklə də dünya siyasətini
müəyyən edən amillərin sayı artır. Getdikcə qeyri-ənənəvi
parametrlər – iqtisadiyyat, maliyyə, kommunikasiya və
informasiya sistemi, elmi-texniki inkişaf və s. amillər daha
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Zənnimizcə, müasir dövrdə beynəlxalq aləmdə baş
verən həddindən artıq mürəkkəb siyasi proseslərlə bağlı
olaraq dünya KİV-i qarşısında duran ümumi, həmçinin
Azərbaycan jurnalistikası qarşısında duran spesifik
vəzifələri müəyyən etmək üçün beynəlxalq həyat və
beynəlxalq münasibətlər probleminin sovet mətbuatında, o
cümlədən onun struktur elementlərindən biri olan
Azərbaycan mətbuatında işıqlandırılması təcrübəsinin
həm tarixi, həm də praktik aspektdən nəzərdən keçirilməsi
faydalı olardı.
Məlum olduğu kimi, kütləvi informasiya vasitələri
XX əsrdə özünün yüksək təşəkkülünü tapmışdır. Bu da
ictimai inkişafla əlaqədar olaraq obyektiv tələbata olan
ehtiyacla, insanların dünyada baş verən proseslər, hadisələr
və faktlar barədə daha çox bilgi almaq istəkləri ilə izah
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olunur. Xüsusilə, İkinci Dünya müharibəsindən sonra, yəni
təsir dairələrinin güçlü dövlətlər arasında yenidən
bölündüyü və “soyuq müharibə”nin başlandığı bir dövrdə
həm dünya, həm də sovet jurnalistikası beynəlxalq
münasibətlər problematikasına daha çox diqqət yetirməyə
başlayılar. Bu da öz növbəsində KİV-in strukturunda
müəyyən dəyişikliklər etməyə, kütləvi auditoriyaya
çatdırılan materialların məzmununa, üslub və xarakterinə
yeni səciyyəvi çalarlar verməyə bilməzdi.
1961-ci ildə sovet KİV sistemində yeni “Novosti”
Mətbuat Agentliyi (Агентство печати “Новости” АПН) fəaliyyət göstərməyə başlayır. Agentliyin 100-dən
çox ölkədə nümayəndəliyi var idi və xaricdə 45 dildə 2 mln.
nüsxə tirajla jurnal, qəzet və mətbuat bülletenləri çap edirdi.
130 ölkədə, ingilis, fransız, alman, ispan və ərəb dillərində
təxminən 1 mln. nüsxə ilə “Moskovskie novosti”
(“Московские новости”) qəzeti, 7 dildə yarım milyon
nüsxə ilə illüstrasiyalı ayliq “Sputnik” (“Спутник”)
daycesti çap olunurdu. 80-ci illərin ortalarından “SİTA”
(“TACC”) öz fəaliyyətini daha da genişləndirir. Onun 14
respublikada yerli agentlikləri, 6 şöbəsi və Rusiya
Federasiyasında 72 müxbir məntəqəsi var idi. Agentlik 110
xarici ölkədən məlumatlar təqdim edirdi.
Müharibədən sonrakı illərdə (xüsusilə 1960-1980-ci
illər) sovet jurnalistikasının beynəlxalq münasibətlər
problematikasında SSRİ-nin egidası altında dünya sosializm
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sisteminin inkişafı, sosialist ölkələrinin iqtisadi və hərbi
bloklarının möhkəmlənməsi məsələlərinə geniş yer ayrılırdı.
Əfqanıstan hadisələri ilə əlaqədar olaraq (1979-1988ci illər) kütləvi informasiya vasitələri sovet qoşunlarının bu
ölkədəki kontingentinin beynəlmiləl missiyası haqqında
məqalə, korrespondensiya, müsahibə və oçerklər çap edir,
televiziya və radio proqramlarında reportajlar hazırlanıb
geniş auditoriyaya təqdim edilirdi. Lakin bu materiallar
jurnalist yaradıcılığı baxımından əksər tələblərə cavab versə
də, onların məzmunu obyektiv xarakter daşımırdı.
Hadisələrin əsl səbəbi, gedişi, xüsusilə də itkilər
oxuculardan, tamaşaçı və dinləyicilərdən gizlədilirdi.
KİV-in beynəlxalq problematikaya həsr olunmuş
materiallarının məzmunu, xüsusilə də sosialist düşərgəsinin
itkiləri sovet jurnalistikasının yaradıcı pafosuna, sovet həyat
tərzinin rəsmi fasadına çevrilmiş “inkişaf etmiş sosializm”
cəmiyyətinin nailiyyətlərinin təbliği ilə uzlaşmırdı. Həmin
illərin publisistikası öz parlaqlığı, çoxçalarlığı, bədiiliyi və
anlaqlığı ilə seçilsə də, dünyanın, o cümlədən, ölkənin
ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında baş verən ziddiyyətli
proseslər jurnalistikada adekvat işıqlandırılmırdı.
1980-ci illərin sonuna yaxın beynəlxalq həyat məsələlərini işıqlandıran qəzetlərin tirajı xeyli artır. Məsələn,
“Arqumentı i faktı” (“Аргументы и факты”) qəzetinin
tirajı 1990-cı ildə rekord həddə - 34 mln. nüsxəyə çatır.
“Komsomolskaya pravda” (“Комсомольская правда”)
20,3 mln., “Trud” (“Труд”) 20 mln. nüsxə ilə çap
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olunmağa başlayır. Bütövlükdə, 1987-1990-cu illərdə dövri
mətbuatın həcmi 10 % artmışdı.142
İnformasiya agentliklərinin də fəaliyyəti əhəmiyyətli
dərəcədə genişlənir. 1991-ci ildə artıq “SİTA”-nı (“TACC”)
dünya ölkələri ilə bağlayan 336 teleqraf və 180 telefon
əlaqəsi kanalı fəaliyyət göstərirdi. Xarici ölkələrin 600-dən
çox informasiya agentliyi, 115 ölkədən qəzet və jurnal
redaksiyaları bu agentliyin abunəçiləri idilər.
“SİTA”-dan əlavə, təkcə APN (АПН) ölkə daxilində
20, xarici ölkələrdə isə 120 müxbir məndəqəsinə malik idi.
1990-cı ilin iyul ayında APN-nin bazasında “Novosti”
Dövlət İnformasiya Agentliyi (Государственное информационное агентство “Новости” АПН-ИАН) yaradılır.
1989-cu ildə ilk müstəqil, rəsmi nöqteyi-nəzəri deyil, öz
mövqeyini ifadə edən “Postfaktum” (“Постфактум”) və
“İnterfaks” (“Интерфакс”) agentlikləri fəaliyyətə
başlayır. İlkin dövrlərdə xüsusilə “İnterfaks”-ın materialları
öz populyarlığı ilə seçilirdi və artıq 1990-cı ildə dünyanın
40-dan çox ölkəsində onun informasiyalarından istifadə
edirdilər.
1985-ci ildən sonra SSRİ-də başlayan yenidənqurma,
aşkarlıq143, sovet cəmiyyətinin demokratikləşməsi prosesləri
142

Вачнадзе Г. Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине. – М.,
1992
143
Aşkarlıq – geniş tanışlıq və müzakirə üçün açıqlıq, əlyetərlilik;
dövlət və ictimai təşkilatların fəaliyyətində maksimal şəffaflıq və
düzlük, ölkənin mühüm problemlərinin demokratik surətdə həllində
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beynəlxalq münasibətlər sahəsində mövcud olan köhnə
ideoloji
ehkamların
sındırılmasına
və
“soyuq
müharibə”prinsiplərindən imtina edilməsinə şərait yaradır.
Ölkədə elan olunan yeni siyasi təfəkkürün formalaşması
çağırışları cəmiyyətin həyatında bütün istiqamətlərdə
olduğu kimi, KİV-in beynəlxalq münasibətlərin işıqlandırılması sahəsindəki fəaliyyətində də ciddi dəyişikliklərə
səbəb olur və bu istiqamətdə yeni meyarlar əmələ gəlir.
Beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı inamın yaranması, güc tətbiq edilməsindən imtina, qarşılıqlı iqtisadi
yardımın göstərilməsi məsələləri kütləvi informasiya vasitələrinin materiallarının ənənəvi məzmununda dəyişikliklər etdiyi kimi, onların geniş auditoriyaya təqdim edilməsində də yeni formaların yaranmasına səbəb olur. Xarici
ölkələrlə yaradılan telekörpülər daha çox tamaşaçını əhatə
edir. Bu illərin publisistikası, məqalə və oçerkləri
müharibədən sonrakı dövrdə cəmiyyətin həyatında, demokratik yeniləşmə yolunda olan ciddi problemlərə diqqəti
cəlb edən janrlar idi.

ictimai rəyin təsirli və fəal forması; rəhbərin dəyişməsi və yaxud da
sosial-iqtisadi şəraitin təsiri ilə dövlət siyasətinin dəyişməsi. Bax:
Современная идеологическая борьба: Словарь / Сост. С.И.Беглов.
М., 1988, стр.61.
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Üçüncü fəslə sözardı

Adını “Qarabağ dərdi” qoydum
Birinci sözardı
“Mətbuat milli-tarixi yaşayışın, etnopsixoloji
düşüncənin,
ictimai-siyasi
hadisələrin
sənədləşən,
rəsmiləşən formasıdır. Mətbuatı öyrənməklə biz həm də
özümüzün kimliyini formalaşdırır, yaşanan tarixin
həqiqətlərinə aydınlıq gətirir, ötən dövrlərin ictimai həyat
təcrübəsindən nəticə çıxarmağa müvəffəq oluruq”.
Şamil Vəliyev. Azərbaycan ədəbiyyatı və
mətbuatından araşdırmalar (2006-2010).
Bakı, “Elm və təhsil”, 2011. s.144.
İkinci sözardı
“... tarixi hadisələrlə tanışlıq insanı sövq edir ki,
çağdaş həyatımızın problemlərinə göz yetirsin, düşünsün ki,
... bizdən gün-gündən uzaqlaşsa da, onun həqiqətləri bizim
üçün nə qədər aktualdır. Bu, tarixin təkrarı deyil, biganəlik
üzündən unudulmuş faktların yenidən bərpası, təkrarı,
dərkidir, yaşanmasıdır, yaddaşsızlıq sindromudur. İndi
tarixi unutqanlığımızın faciəsini yaşamaqla başqa bir iztirab
dənizindəyik. Bu dərdin adı “Qarabağ dərdi”dir ...”.
Yenə orada, s.151.
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IV FƏSİL
Sovet KİV-inin millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlər sahəsində fəaliyyətinin metodoloji
prinsipləri: bəzi aspektlər
1985-1991-ci illərdə keçmiş Sovet İttifaqında başlamış aşkarlıq və yenidənqurma, “ölkədə hüquqi, demokratik
dövlətin əsaslarının formalaşması prosesləri” kütləvi
informasiya vasitələrinin də fəaliyytində bir canlanma
əmələ gətirmiş və obyektiv olaraq cəmiyyətin inkişafında
onların rolunu artırmışdı. KİV-in “daxili və beynəlxalq
həyatın meyllərini və hadisələrini, iqtisadi və sosial
prosesləri dərindən təhlil etmələrinə, yeni və qabaqcıl nə
varsa, hamısını fəal müdafiə etmələrinə, adamları
düşündürən aktual problemlər qaldırmalarına və onların
həlli üçün yollar təklif etmələrinə” ciddi ehtiyac yaranmışdı.
“Mətbuat, tele-viziya və radionun işi çıxışların siyasi
aydınlığı və məqsəd-yönlülüyü, məzmun dərinliyi,
operativliyi, informasiya zənginliyi, parlaq və anlaşıqlı
olması ilə fərqlənməli idi”144.
144

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Proqramı. Yeni
redaksiya//Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası XXVII qurultayının
materialları. B.: Azərnəşr, 1986. - s.181.
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Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi, insanların başqa xalqların tarixinə və
mədəniyyətinə, dinc və birgəyaşayış hüquqlarına, beynəlxalq hüquq və normalara hörmət ruhunda tərbiyə olunmaları
sahəsində də kütləvi informasiya vasitələrinin əhəmiyyəti və
rolu durmadan artırdı.
Cəmiyyətin demokratikləşməsi şəraitində millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin inkişafı məsələləri
mühüm sosial-siyasi problem kimi həyatın özü tərəfindən
irəli sürülmüşdü və bu sahədəki o qədər də ürəkaçan
olmayan vəziyyət bu məsələni təxirəsalınmaz vəzifələr
arasında ön plana çıxarırdı.
İqtisadiyyatda, sosial və siyasi sferalarda, xüsusilə
də millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər sahəsində
böhran proseslərinin gücləndiyi bir vaxtda cəmiyyətdə milli
və beynəlxalq münasibətlərə aid konsepsiyaların yenidən və
vəziyyətdən çıxış edərək nəzərdən keçirilməsi və elmi
təhlilə cəlb edilməsi bütün dövrlər üçün vacib əhəmiyyət
kəsb etmişdir. Sov.İKP-nin XXVIII qurultayı bəyan edirdi
ki, milli siyasət prinsiplərindən (lenin prinsipləri)
uzaqlaşmalar
“millətlərarası
və
dövlətlərarası
münasibətlərin gərginləşməsinə”gətirib çıxarmış və nəticədə
“uzun müddət zahiri əmin-amanlıq görüntüləri altında
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toplanıb qalmış ciddi problemlər partlamış və üzə
çıxmışdır.”145
Milli münasibətlər problemlərinin “konservasiyası”,
monolit və sarsılmaz dostluq, milli məsələnin tam və qəti
şəkildə həlli stereotiplərinin kütləvi şüura yeridilməsində
sovet kütləvi informasiya vasitələrinin də “xidmətləri” az
olmamışdı. Tədqiq olunan problemi, zənnimizcə, ona geniş
mənada tarixi nəzər yetirmədən dərk etmək mümkün
deyildir. Ona görə də həmin dövrdə insanların mətbuat
vasitəsilə “beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə olunması”
prinsiplərinin bəzi aspektlərinin təftiş baxımından nəzərdən
keçirilməsi vacibdir.
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, kommunist
jurnalistikasının fəaliyyəti marksizm-leninizmin nəzəri
müddəalarından irəli gələn bir sıra prinsiplərə (kommunist
mətbuatının üç təməl prinsipi – partiyalılıq, millilik və
elmilik) əsaslanırdı. Kommunist jurnalistikası nəzəriyyəçilərinin iddialarına görə, bu prinsiplər sovet mətbuatının
fəaliyyətinin digər prinsiplərinin və xarakterik cizgilərinin
düzgün başa düşülməsinə və hərtərəfli təhlil ediməsinə
imkan yaradırdı. Onlar ilk növbədə sosialist beynəlmiləlçiliyini nəzərdə tutur və onun covet məbuatının bütün
materiallarının qayəsini və iş formalarını təşkil etdiyini
145

Материалы ХХУШ съезда Коммунистической
Советского Союза. - М.: Политиздат, 1990, - C.2I-22.
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göstərirdilər. İzah edirdilər ki, bu halda mətbuatın partiya
xarakteri partiyanın bütün millətlərə və xalqlara sosialist
həyat tərzinin “üstünlüklərini” həyata keçirməyə, SSRİ-nin
və sosialist birliyinin mövqelərinin möhkəmlənməsinə,
sosial tərəqqi və bəşəriyyətin dinc gələcəyi uğrunda, sosial
zülmə və ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizədə fəhlə hərəkatının
mətinliyinin möhkəmlənməsinə imkan yaradan aktiv
fəaliyyətində özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verir.
Mətbu təbliğatın mövqeyinin elmiliyi dedikdə isə sosialist
millətlərinin və xalqlarının hərtərəfli inkişaf və çiçəklənmə
əsasında daim yaxınlaşması sahəsində obyektiv tendensiyaların marksizm-leninizm tərəfindən izahı nəzərdə tutulurdu.
Mətbuatın fəaliyyətinin məqsədi, bütövlükdə kommunist partiyasının ali məqsədi – zəhmətkeşlərin maraqlarına xidmət etmək kimi bəyan edilmişdi. Sovet mətbuatı
oxucularda sovet vətənpərvərliyi, sosializmin nailiyyətlərini
qorumağa hazır olmaq hissi tərbiyə edir, eyni zamanda
şovinizmin, milli məhdudiyyətin və kosmopoli-tizmin
istənilən təzahürünü kəskin şəkildə qamçılayırdı. Mətbuatın
işinin təkcə mahiyyəti deyil, onun həm də sisteminin
təşkilati forması da cəmiyyətin “demokratik pinsiplərinə,
millətlərin və bütövlükdə sovet xalqının zəhmətkeş
təbəqələrinin tələbat və ehtiyaclarına” cavab verməli idi.
Alman filosofu, sosioloq, iqtisadçı, siyasi jurnalist,
fəlsəfədə dialektik və tarixi materializmin, iqtisadiyyatda
əlavə dəyər, siyasətdə isə sinfi mübarizə nəzəriyyələrinin
(bu istiqamətlər sonradan kommunist və sosialist
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hərəkatının və ideologiyasının əsasını təşkil etmişdir)
yaradıcısı Karl Henrix Marks beynəlmiləlçiliyi prinsip kimi
milli problemə bütün ölkəni əhatə edən sosial problemə
yanaşma kimi izah edirdi.146
Rusiya və sovet siyasi və dövlət xadimi, Rusiya
Sosial-demokrat Fəhlə (bolşeviklər) Partiyasının yaradıcısı,
Rusiyada 1917-ci il Oktyabr çevrilişinin təşkilatçılarından
və rəhbərlərindən biri, marksizm-leninizmin banisi, Üçüncü
(Kommunist) İnternasionalın ideoloqu və yaradıcısı Vladimir Ulyanov (ləqəbi - Lenin, tarixi rolu və qiymətləndirilməsi haqqında ziddiyyətli fikirlər mövcuddur) əsil beynəlmiləlçiliyin mahiyyətindən danışarkən, müxtəlif millətlərin
və xalqların bir-birinə münasibətlərində, onların maraqlarının nə vaxt və insan fəaliyyətinin hansı sahələrində toqquşmalarından asılı olmayaraq, hərəkətlərində eqoizmi istisna
edərək yazırdı ki, beynəlmiləlçi olmaq üçün təkcə öz xalqın
barədə fikirləşmək yox, hamının marağını, onlrın ümumi
azadlığını və bərabərliyini ondan yuxarı tutmaq lazımdır.147
Beləliklə, marksizm-leninizm ideologiyasına uyğun
olaraq, nə partiya mətbuat orqanları, nə də bu orqanların
kollektivlərinin və ya da ayrılıqda hər bir jurnalistin
146

Маркс К. Общий устав и организационный регламент Международного товарищества рабочих // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е
изд.-Т.17. - С, 445.
147

Ленин В.И. Итоги дискуссии о самоопределении // Полн.собр.
соч. - Т.30. - c.44-45.
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yaradıcılıq fəaliyyətləri qeyri-beynəlmiləlçi ola bilməzdi.
Əks halda, bu onların partiyalılıq prinsipinə zidd ola bilərdi.
Partiyalılıq prinsipindən çıxış edərək, proletar beynəlmiləlçiliyi prinsipi özündə bir neçə mühüm cəhəti birləşdirirdi.
Bu bir tərəfdən:
a) sosial-sinfi cəhətdir ki, marksizm-leninizm klassiklərinin yazdıqları kimi, “bir tərəfdən, müxtəlif
millətlərin proletarlarının apardıqları mübarizədə
onlar (kommunistlər – bizim tərəfimizdən xüsusi
olaraq qeyd edilir – İ.M.) milliyyətindən asılı
olmayaraq, bütün proletariatın ümumi maraqlarını
müəyyən edir və müdafiə edirlər;
digər tərəfdən:
b) inkişafın müxtəlif – proletariatın burjuaziya ilə
mübarizəsinin də keçdiyi - pillələrində onlar
həmişə bütövlükdə hərəkatın maraqlarının
nümayəndəsi kimi çıxış edirlər.148
Ikinci tərəfi ölkədə kommunist partiyasının
institusional vahidliyi ifadə edir ki, o da V.I.Leninin (o,
partiyanın vacibliyini zamanın təsdiq etdiyini deyir)
fikrincə, “vahid, mərkzləşdirilmiş, mübariz təşkilat” kimi
148

Маркс К,, Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии //
Соч. -2-е изд. - ТЛ. - c.437.
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fəaliyyət göstərməli, “dilinə və milliyyətinə fərq qoymadan,
nəzəri və praktiki, taktiki və təşkilati məsələlərin daimi
birgə həlli ətrafında birləşmiş bütün proletariata” istinad
etməlidir.149
Beynəlmiləlçilik prinsipinin konseptual əhəmiyyətli
tərəfini həyatın bütün təzahürləinə marksizm-leninizm
nöqteyi-nəzərindən yanaşmağı özündə birləşdirən ideya
tərəfi təşkil edirdi. Bu prinsip həmçinin milli məsələ ilə
bağlı marksizm-leninizm ideyalarının təbliğini, millətlərin
yaxınlaşmasını, yeni cəmiyyət quruculuğunda onların birgə
fəaliyyətlərini və qarşılıqlı yardımlarının təbliğini özündə
birləşdirirdi.
SSRİ-də partiya və sovet mətbuatı zəhmətkeşlərin
beynəlmiləlçilik, xalqlar dostluğu ideyaları ruhunda tərbiyə
olunmasının ən təsirli vasitəsi rolunu oynamalı, zəhmətkeşlərdə materialist dünyagörüşünün formalaşmasında fəal
iştirak etməli, marksizm-leninizm nəzəriyyəsini sistemli
şəkildə və ətraflı təbliğ etməli, vacib məsələlər sırasında
milli siyasəti izah və təbliğ etməli, ölkədə hüquqi,
demokratik dövlət quruculuğu praktikasını göstərməli idi.
K.Marks beynəlmiləlçilik prinsipini ictimai praktika
qanunlarından ayıraraq, elmi nəzəriyyə səviyyəsinə
qaldırmışdı. Bu prinsipin qarşısında özünü daim fəaliyyət
149

Ленин В.И. Нужна ли "самостоятельная политическая партия"
еврейскому пролетариату // Поли.собр.соч. -Т.7. - c.l22.
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göstərən qanunauyğunluq kimi büruzə vermək tələbi
qoyulmuşdu.
Bu tələblərə rəğmən kommunist mətbuatı hansı
vəzifələri icra etməliydi? Proletar beynəlmiləlçiliyi
mətbuatın səyləri ilə vacib ictimai ehtiyaca çevrilməli,
özünü ictimai inkişafın gedişində davamlı, lazımlı və
təkrarlanan ənənə kimi təsbit etməli idi.
Beynəlmiləlçilik prinsipi kommunist mətbuatının
səyləri ilə nəinki insanların şüurunda, həmçinin xeyli sayda
elmi əsərlərdə150 də özünə yer eləmişdi. Ona görə də biz
bəzi aspektləri xırdalıqlarına qədər təhlil etməyi
məqsədəuyğun hesab etmirik. Eyni zamanda, apardığımız
tədqiqat çərçivəsində sovet mətbuatının öz fəaliyyətinin
beynəlmiləlçilik xarakterini realizə etdiyi tarixi-konkret
istiqamətlərin məyyən edilməsini bütövlükdə dünya
kommunist mətbuatının bşəriyyət qarşısında “misilsiz
xidmətlərinin” qiymtləndirilməsi üçün faydalı hesab edirik.
150

Марксизм-ленинизм о пролетарском интернационализме. - М.:
Политиздат,1969; Клепикова в.И. Роль ленинской "Искры" в
развитии идей и принципов пролетарского интернационализма. М.: Высшая школа, 1963; Овсепян Р.В. Многонациональная печать
большевиков. – М.: Изд. МГУ. 1972; Суворов К.И. Роль "Правды" в
интернациональном воспитании рабочего класса России // Из
истории борьбы В.И.Ленина за укрепление партии. - М.: Мысль,
1964; Портянкин И.А. Рабочая печать в период борьбы за создание
Коммунистической партии Советского Союза. - М.: Изд. МГУ,
1956.
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Sovet cəmiyyətinin mövcud olduğu müxtəlif
dövrlərdə sovet mətbuatı beynəlxalq fəhlə və milli
hərəkatların spesifikasından çıxış edərək və müxtəlif
intensivlik dərəcəsi nəzərə alınmaqla, aşağıdakı konseptual
məsələləri təbliğ etməli idi:
a) milli problemlərin həllində və milli münasibətlərin inkişafında kommunist partiyasının
rəhbər rolunu;
b) sosializm quruculuğu üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən şərt kimi, onun daxili və xarici
düşmənlərdən müdafiəsi və dünya azadlıq
hərəkatının stimullaşdırılması
faktoru kimi
SSRİ-nin möhkəmləndirilməsinin vacibliyinin
təbliği;
c) rus xalqının digər müttəfiq respublikaların
iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına göstərdiyi
köməyin təbliği;
ç) proletar internasionalizmi prinsiplərinin dönmədən həyata keçirilməsi uğrunda mübarizə, tam
bərabərlik,
qarşılıqlı
hörmət,
dostluq,
qardaşcasına əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım;
d) şovinizmin və millətçiliyin ən kiçik təzahürlərinə
belə qarşı mübarizə;
e) ölkədə xalqlar arasındakı iqtisadi və mədəni
səviyyələr arasındakı fərqin bərabərləşdirilməsi
prosesi;
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ə) və ölkədə milli məsələlərin həllinin beynəlxalq
əhəmiyyətinin təbliği.
Kommunist partiyası bütün istiqamətlərdə olduğu
kimi, milli siyasət sahəsində də KİV-lərin fəaliyyətini tam
nəzarətdə saxlayır və göstərirdi ki, mətbuatın işi bu sahədə
təkcə proletar internasionalizminin nəzəri müddəalarının
təbliği ilə məhdudlaşmamalıdır. Burada cəmiyyətin öz
mahiyyətinə görə beynəlmiləlçi, strukturuna, istehsalat və
ictimai münasibətlərin xarakterinə görə mütəşəkkil sosialsiyasi,
iqtisadi,
mənəvi-mədəni
həyatının
forma
rəngarəngliyi öz əksini tapmalıdır.
Beləliklə, sovet mətbuatının əks etdirdiyi və
formalaşdırdığı beynəlmiləlçilik prinsipinin və milli
siyasətin “tarixi kəsikdə” nəzərdən keçirilməsi bir daha
əminlik yaradır ki, bu proses müstəsna qaydada yalnız
sərfəli istiqamətlərdə, müsbət faktlar və nümunələr əsasında
həyata keçirilmişdir. Zənnimizcə, bu onunla izah oluna bilər
ki, özü-özlüyündə təkcə millətçilik müsbət deyil, milli
münasibətlərdəki problemlər, kəskin münaqişəli situasiyalar
mətbuat üçün inzibati-amiranə sistem tərəfindən qapalı zona
idi (məsələn, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycan kütləvi
informasiya vasitələri üçün bağlı idi).
1985-ci ildən başlayaraq Sovet İttifaqında “hüquqi,
demokratik dövlətin” formalaşması (bütün xalqların həm
hüquqi, həm də faktiki bərabərliyi əsasında), millətlərarası
münasibətlərdəki kəskin münaqişə vəziyyəti, hətta bəyan
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edilmiş sosialist plüralizmi 151 milli münasibətlərin, milli
siyasətin və onun real olaraq həyata keçirilməsinin, - bu
prosesdə kütləvi informasiya vasitələri kimi güclü ictimai
institutun iştirakının tam kompleksinə bizə yeniləşdirilmiş
mövqedən yanaşmaq imkanı verir.
Elmi ədəbiyyat və rəsmi materiallarla, Sovet
İttifaqında “çoxmillətli dövlətin inkişafı, Sov.İKP-nin milli
məsələləri həll etmək təcrübəsi” ilə tanışlıq göstərir ki,
“partiya və sovet elmi bu problemi həmişə diqqət
mərkəzində saxlamış və ona birincidərəcəli vəzifə kimi
yanaşmışdır.” Başqa sahələrdə oluğu kimi, burada da
arzuolunanlar gerçəlik kimi təqdim olunur. İnsanların
beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə olunması və kütləvi
informasiya vasitələrinin – ilk növbədə də mətbuatın
fəaliyyətində beynəlmiləlçilik prinsiplərinə riayət edilməsi
məsələlərinə xeyli sayda tədqiqat işi həsr olunmuşdur.
Əlbəttə, biz bu mövzuya və dövrə aid ədəbiyyatın
hamısını təhlil etməyi qarşımıza məqsəd qoymamışıq, buna
heç imkanmız da yoxdur. Biz onlardan fərqli sistemlərdə bu
sahədə KİV-lərin faliyyətinin spesifik cəhətlərini müəyyən
etmək və müqayisəli təhlillər aparmaq üçün daha çox elmi
151

Biz bu anlayışı plüralizmin mahiyyətinin müxtəlif baxış və
dünyagörüşlərinin, maraqların aşkar edilməsi və uzlaşdırılması, onların
dialoq əsasında müqayisə edilməsi, bütövlükdə xalqın və cəmiyyətin
rifahı naminə hərəkətverici qüvvəyə çevrilmsi və s. motivasiyalara
hörmət mənasında işlədirik.
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əhəmiyyət kəsb edən bəzilərinin üzərində dayanacağıq. (Bu
barədə bir qədər sonra).
Bütövlükdə,
deməyə
haqqımız
vardır
ki,
deklarativliyinə və müəyyən dərəcədə sosial sifariş xarakteri
daşımasına baxmayaraq, bu elmi işlər ən azı elmi
faktoqrafiya baxımından müəyyən praktik əhəmiyyətə
malikdir.
Milli mətbuatın fəaliyyəti ilə bağlı kompleks
məsələlər, iqtisadi, siyasi və maarifləndirmə sahəsində
cəmiyyətin qarşısında duran vəzifələrənin yerinə
yetirilməsində KİV-in iştirakı və rolu problemləri
“Çoxmillətli sovet jurnalistikası” monoqrafiyasında
araşdırılır. 152 Monoqrafiyada sovet məbuatının keçdiyi yol,
milli respublikalarda mətbuatın yaranma və inkişaf prosesi,
çoxmillətli sovet jurnalistikasının formalaşma mərhələləri
və s. araşdırılır. Monoqrafiyada milli məsələdə markizmleninizm dünyagörüşünün formalaşmasında mətbuatın rolu
problemi nəzərdən keçirilsə də, elmi yanaşmadakı
deklarativlik beynəlmiləlçilik ideyalarının və xalqlar
arasındakı dostluq münasibətlərinin hərtərəfli və obyektiv
araşdırılmasına mane olur. Tədqiqat işindəki deklarativlik
hətta sözügedən sahədə mətbuatın fəaliyyətinin forma və
metodlarının düzgün müəyyən edilməsində də çətinliklər
yaradır.
152

Многонациональная советская журналистика. -М.: Мысль,1975.
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Marksizm-leninizm
ideologiyası
çərçivəsində
aparılan bütün tədqiqat işləri üçün xarakterik olan, bu və ya
digər dərəcədə ciddi elmi və praktik əsasların olmaması,
tədqiqatın icazə verilən qəlib daxilində və nəticə etibarı ilə
buradan əmələ gələn “yeknəsəklik” obyekiv nəticələr əldə
etməyə də mane olur.
Sovet mətbuatının bilavsitə beynəlmiləlçilik ruhunda
tərbiyə məsələləri üzrə fəaliyyətini araşdırmaq məqsədi ilə
A.Həkimovun “Özbəkistan mətbuatı və kütlələrin
beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə edilməsi” 153 mövzusunda
tədqiqat işinə nəzər yetirək.
Tədqiqatçı marksizm-leninizm metodologiyasına
istinad edərək, proletar beynəlmiləlçiliyi ideyasının
təbliğində, SSRİ xalqlarının iqtisadi və mədəni
əməkdaşlığında mətbuatın rolunu araşdırır. Müəllif elmi
dövriyəyə böyük həcmdə faktiki material daxil edir və
bunun da əsasında “beynəlmiləlçilik tərbiyəsinin tematik
istiqamətlərini” müəyyən edə bilir. Elmi iş o vaxtın tədqiqat
işləri üçün xarakterik olan ümumi qüsurlardan da xali
deyildir. O cümlədən:
mətnin rəqəmlərlə, digər statistik material və kəmiyyət
göstəriciləri ilə həddən artıq yüklənilməsi;
153

Хакимов А. Печать Узбекистана
воспитание масс.- Ташкент, 1974.
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publikasiyaların
keyfiyyətinin
tənqidi
təhlilinin
aparılmaması;
xalqlar dostluğunun mətbuat vacitəsi ilə təbliğində
ardıcıllığın və planauyğunluğun olmaması.
Tədqiqatçılar araşdırmalar zamanı dünya elminin
söykəndiyi ümumi fəlsəfi yanaşma metoduna deyil,
kommunist partiyasına sərf edən uydurma metodoloji
prinsiplərə istinad edirdilər. Araşdırmamızın problematikasına uyğun elmi işlərdə tədqiqatçılar “bu işlərin aktual
suala: kütləvi informasiya vasitələri ilə hansı yollarla, hansı
forma və metodlardan istifadə etməklə beynəlmiləlçilik
ruhunda tərbiyə sahəsində yüksək effektivliyə nail olmaq
mümkündür?” 154 sualı ətrafında birləşir, fikirlərini
bölüşürdülər.
Bu baxımdan, Moskva Dövlət Universiteti
jurnalistika fakültəsinin müəllim-professor heyəti tərəfindən
yazılmış “Sovet jurnalistikası və zəhmətkeşlərin kommunist
tərbiyəsi” kitabı155 da müəyyən maraq doğurur. Bu əsərdə
kütləvi informasiya vasitələrinin vahid kompleksin tərkib
hissəsi kimi vəzifəsinin kütləni yalnız məlumatlandırmaq və
154

Якимов О.Д. Пути повышения и эффективности
интернационального воспитания трудящихся средствами печати в
период развитого социализма: Дисс... канд.истор.наук. - М.: АОН
при ЦК КПСС, 1980. - c.14.
155
Советская журналистика и коммунистическое воспитание
трудящихся. - М.: Изд. МГУ, 1979.
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maarifləndirməkdən ibarət olmadığını müəyyən etməklə
yanaşı, həm də onun ən ümdə vəzifəsinin sosializm
cəmiyyəti vətəndaşının dünyagörüşünü formalaşdırmağa
kömək etməkdən ibarət olduğunu göstərmkdən ibarətdir.
Tədqiqatımızın mövzusuna uyğun olaraq, bu kitabda
bizi “Mətbuat və sovet adamlarının sosialist vətənpərvərliyi
və proletar beynəlmiləlçiliyi ruhunda tərbiyə edilməsi”
başlıqlı xüsusi bölmə daha çox maraqlandırır. Burada yeni
millətlərarası münasibətlərin formalaşmasına aid mövzu
istiqamətlərindən ibarət bütöv bir spektr təqdim olunur.
Kitabın müəllifləri, bizim fikrimizə görə,
materialların verilməsində ardıcıllığın və müntəzəmliyin,
dəqiqliyin, qarşılıqlı bağlılığın əhəmiyyətini xüsusi
vurğulayırlar. Onların belə bir fikirləri ilə də razılaşmaq olar
ki, istənilən qəzet janrı “proletar beynəlmiləlçiliyi ideyasını
oxucuya çatdıra” bilər və bunun üçün daha səmərəli
işləməlidir.156 Əgər biz “proletar beynəlmiləlçiliyi” ifadəsini
başqa bir müasir ideya ilə, məsələn, “dövlətlərin dinc yanaşı
yaşaması” ideyası ilə əvəz etsək, problemin aktuallığına
şübhə yeri qalmaz.
Zənnimizcə, əgər bu tədqiqat işinin müəllifləri
xüsusi olaraq kütləvi informasiya vasitələri ilə insanların
beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə olunmalarının effektliliyi

156

Советская журналистика и коммунистическое воспитание
трудящихся. - М.: Изд. МГУ, 1979. - c.95.
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problemini, ələlxüsus da bu effektliyin əldə olunması
prinsiplərini araşdırsaydılar, elmi işin dəyəri daha yüksək
olardı.
1990-cı illərdə jurnalist ictimaiyyətində və
nəzəriyyəçilər arasında o dövr üçün məlum elmi qiymətə
malik tədqiqat işlərindən biri də F.İ.Aqzamovun
“Kommunist mətbuatında beynəlmiləlçiliyin təbliği”157 elmi
əsəri idi. Diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri o idi ki,
beynəlmiləlçilik prinsipi ilk növbədə kütləvi informasiya
vasitələrinə şamil edilərək araşdırılırdı.
Zənnimizcə, müəllif haqlı olaraq belə bir nəticəyə
gəlir ki, prinsip “obyektiv şərtlərə və subyektiv amillərə
əsaslanır və məhz bu amillərdən əmələ gəlir, yəni:
1) millətlərin və xalqların ictimai həyatının
beynəlmiləlləşdirilməsi ənənələrindən;
2) marksizm-leninizm ideologiyasının beynəlmiləlçilik xarakterindən;
3) beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyənin qarşısında
duran vəzifələrdən;
4) burjua millətçiliyinə və onun təzahürlərinə qarşı
daim mübarizə aparmağın vacibliyindən.158
157

Агзамов Ф.И. Пропаганда интернационализма в коммунистиче
ской прессе //Вопросы теории и практики массовых средств
пропаганды. - М.: Мысль, 1971.
158
Агзамов Ф.И. Пропаганда интернационализма в коммунистиче
ской прессе //Вопросы теории и практики массовых средств
пропаганды. - М.: Мысль, 1971. – c.145.
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Bu istiqaməti İ.İvert özünün “Mətbuat və
zəhmətkeşlərin beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə edilməsi” 159 əsərində xırdalıqlarına qədər nəzərdən keçirir. O,
obyektiv və subyektiv amillərin dialektik qarşılıqlı əlaqələrini
beynəlmiləlçilik
ruhunda
tərbiyə
işinin
kütləvi informasiya vasitələri ilə həyata keçirilməsinin
təsirliliyinin təməli kimi tədqiq edir.
Bütövlükdə, yuxarıda adları sadalanan və bir sıra
digər tədqiqatçılar ayrı-ayrı aspektləri, mətbuat vasitəsilə
beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə işinin tematik istiqamətlərini nəzərdən keçirərək, yekunda diqqəti onun sistemlilik
prinsipi üzərində cəmləşdirirlər.
Əlbəttə, onlar sistemlilik anlayışını, ideya yönümlüyü və mövzusundan asılı olmayaraq, materialların təkcə
çap olunma müntəzəmliyi ilə eyniləşdirmir, əksinə,
beynəlmiləlçiliyin təbliğində müntəzəmliyi vurğulayırlar ki,
bu da özlüyündə sistemlilik prinsipinin olmasını nəzərdə
tutur.
Bununla bərabər, yuxarıda göstərilən mövqelərlə
razılaşmayan tədqiqatçılar da vardır. Məsələn, A.K.Cəlilov
hesab edir ki, “mətbuat orqanlarının beynəlmiləlçilik və
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə sahəsində apardıqları işin
159

Иверт И. Печать и интернациональное воспитание трудящихся.
Таллинн,1975.
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uğurlu olmasının əsas şərtlərindən biri bu çox mühüm siyasi
kampaniyanın (ifadənin altından xətti biz çəkmişik)
təşkilində və aparılmasında ciddi şəkildə düşünülən və
həyata keçirilən müntəzəmlikdir. 160 Bu kampaniyanın
təşkilində məhz ətraflı düşünülmənin və müntəzəmliyin
qabardılması heç də işin mahiyyətini dəyişmir, belə ki,
ətraflı düşünülmə və müntəzəmlik istənilən qəzet
kampaniyasının keçirilməsində tələb olunur. Belə hesab
edirik ki, bu halda qəzet kampaniyası ilə gündəlik
praktikanın qarışıq salınması ilə bağlı əldə olunan nəticə
tamamilə doğrudur. Məlumdur ki, hər bir kampaniyanın
başlanğıcı və sonu olur. Beynəlmiləlçilik ideyasının
mətbuat vasitəsilə təbliği fasiləsiz fəaliyyət növüdür.
Konkret-tarixi şəraitlərdə onun yalnız intensivliyi dəyişir.
Bu problemati-ka özünün hərtərəfli mənasını
O.D.Yakimovun “Mətbuat və beynəlmiləlçilik ruhunda
tərbiyə” 161 əsərində öz əksini tapır. O, sovet adamlarında
siyasi
mədəniyyətin
və
kommunist
əqidəsinin
formalaşmasında mətbuatın roluna xüsusi yer ayırır.
Müəllifin qənaətnə görə, mətbuat beynəlmiləlçilik ruhunda
tərbiyənin mənəvi və sosial-psixoloji problemləri-nin
həllində əvəzolunmaz əhəmiyyətə malikdir.
160

Джалилов А.К. Повышение роли печати в интернациональном
вос питании трудящихся в условиях развитого социализма: Дис. ...
канд.филос.наук. - М.: АОН при ЦК КПСС, 1978. - c.137.
161
Якимов О.Д. Печать и интернациональное воспитание. - М.:
Мысль, 1983.
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Həmçinin, bu da
çox vacibdir ki, mətbuat
cəmiyyətdəki yüksək siyasi anlamların mahiyyətini hər bir
insan üçün psixoloji əhəmiyyət daşıyan şəxsi anlamlar kimi
nəzərdən keçirir. Bu baxımdan, mətbuatın oxucu
auditoriyasına təsirinin səmərəliliyi məsələləri xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Sözügedən elmi işin müəllifi kütləvi informasiya
vasitələri ilə beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə ənənələrinin
və bu sahədə KİV-in səmərəliliyinin artırılması yollarının
öyrənilməsində sistemlilik metodunun tətbiq olunmasını
təklif edir. Tədqiqatçı belə bir mövqedən çıxış edir ki,
beynəlmiləlçilik və xalqlar dostluğu ideyasının təbliğində
yüksək səmərəliliyə o halda nail olmaq mümkündür ki,
gərək bu yanaşma mətbuatda beynəlmiləlçiliyin tərbiyə
edilməsinin məqsəd və vəzifələrinin, prinsiplərinin, mövzu
istiqamətlərinin, metod və formalarının təbii birliyini
nəzərdə tutsun.
Sovet dövrünün son illərinin diqqəti çəkən elmi
işlərindən biri də S.İ.İnoyatovun “Zəhmətkeşlərin
beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə olunmasında mətbuatın
rolu” kitabıdır. 162 Ölkənin vahid xalq təsərrüfatı
kompleksinin inkişafında, sənayenin intensivləşdirilməsində

162

Иноятов СИ. Роль печати в интернациональном воспитании тру
дящихся. - Ташкент; "Фан", 1986.
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(səmərələşdirilməsində), sosial-iqtisadi vəzifələrin həyata
keçirilməsində, milli mədəniyyətlərin qarşılıqlı surətdə
zənginləşməsində, kütlələrin beynəlmiləlçilik ruhunda
tərbiyə olunmasında və s. sahələrdə mətbuat orqanlarının
iştirakının ciddi təhlilə cəlb olunması bu işi digər elmi
işlərdən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biridir.
Belə hesab edirik ki, milli regionlardan olan iki
tədqiqatçının elmi işlərinin üzərində ətraflı dayanmağımız
daha məqsədəuyğun olardı, çünki bu işlər faktiki olaraq,
problematika üzrə zaman etibarı ilə Sovet İttifaqının son
dövrünə aid iri elmi tədqiqat əsərləridir.
Təhlillər göstərir ki, bizim tədqiq etdiyimiz
problematika SSRİ-nin son dövr elmi ədəbiyyatında
müntəzəm və sistematik olaraq araşdırılmamıdır. Bizə elə
gəlir ki, yetmişinci illərdə elmi dəyərinə görə bərabər
səviyyədə olmayan, xarakterik səthiliyi, şüarsayaqlığı və
təmtəraqlılığı ilə seçilən işlər çoxluq təşkil edir. Cəmiyyətin
yaşadığı inzibati-amiranəlik dövrünün əksi kimi bu ənənə
80-ci illərin ilk illərinə də aiddir. Cəmiyyətin faktiki olaraq
oynadığı oyunda əsas qayda təntənə ilə elan olunan və arzu
olunanların gerçəklik kimi qələmə verilməsi idi. Bu qayda
ilə, o cümlədən, beynəlmiləlçiliyn və milliliyin vəhdətinin
əldə olunması “fenomeni” ilə onu sosialist həyat tərzinin
ayrılmaz səciyyəsi kimi izah edirdilər. Təəssüf ki, bütün
sahələrdə olduğu kimi, KİV tədqiqatçıları da bu
problematika üzrə əsərlərində “dövrün tələblərindən”
uzaqlaşa bilməmişlər.
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80-ci illərin ortaları bu istiqamətdə elmi aktivliyin
bir qədər güclənməsi dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu
dövrə aid bəzi elmi tədqiqat işləri fikirlərin inersiyası ilə,
əksər hallarda köhnə yanaşma ilə seçilirlər. Yalnız 80-ci
illərin ortalarından başlayaraq millətlərarası münasibətlərin
gözlənilmədən kəskin şəkildə gərginləşməsi və çoxlu sayda
əlavə mürəkkəb sosial çətinliklər yaratması ilə bağlı olaraq
ölkədə
millətlərarası
münasibətlərin
problemsizliyi
haqqında əvvəlki stereotiplərin yenidən baxılmasına və milli
siyasətdə yeni təfəkkürün formalaşmasına obyektiv
ehtiyacın yaran-ması alimlərdə bu aspektlərə marağın və
elmi baxışların aktullaşmasına gətirib çıxarır. Nəticədə
təhlillərin əhatəliliyi və dərinliyi, problematikaya elmi
müdaxilə və nüfuz da artır.163 Eyni zamanda, biz belə hesab
edirik ki, millətlərarası münasibətlər sahəsində əmələ gələn
ziddiyyətlərin fonunda bu problemə həsr olunan elmi
tədqiqat işlərinin sayı həm metodoloji, həm də metodiktətbiqi planda (konkret regionların özünəməxsus cəhətləri
və ilk növbədə milli xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla)
olduqca az idi.
163

Роль средств массовой информации в совершенствовании
межна циональных отношений. - М.: АОН при ЦК КПСС, I98S. Часть
1-2;
Печать
и
проблемы
совершенствования
интернационального воспитания. - Баку: Азернешер, 1987; Вестник
МГУ. Серия 10. Журналистика, 1990. - №№ I,3,5.
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Həmçinin biz əminik ki, kütləvi informasiya
vasitələrinin millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
işıqlandırılması üzrə fəaliyyətlərini, ölkədə gedən yenidənqurma proseslərinin dinamikliyi və ziddiyyətliliyi nəzərə
alınmaqla, dərindən tədqiq etmək və daha dəqiqləşdirilmiş
elmi proqnozlar vermək üçün millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərin vəziyyətini tədqiqatın əhatə etdiyi dövr üzrə
ümumilikdə nəzərdən keçirmək və onun nəticəlrini müasir
dövrdəki vəziyyətlə müqayisə etmək olduqca vacibdir.
Dövrə aid elmi ədəbiyyatda göstərildiyi kimi,
“ictimai həyatın bütün sahələrinin inkişafının dinamik
xarakteri” şəraitində millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlər sahəsində yaranmış mürəkkəb və ziddiyyətli
vəziyyəti təhlil etmək üçün tədqiqatçılar marksizm-leninizm
metodologiyasının tələblərindən kənara çıxa bilməyərək,
problemə lenin materialist yanaşma metoduna müraciət
etmək məcburiyyətində qalır, millətlərin inkişafı sahəsndə
əmələ gəlmiş deformasiya, gərginlik və s. çətinliklərdən
yaxa qurtarmaq yolunu Lenin tərəfindən milli problemlərə
praktik münasibətlə bağlı işlənib hazırlanmış prinsiplərə
uyğun müəyyən etmək metodunda görürdülər.164
Inqilabi (Böyük Oktyabr sosialst inqilabı nəzərdə
tutulur. Lakin, xarici və hazırda postsovet ölkələrinin elmi
ədəbiyyatında oktyabr çevrilişi ifadəsi işlədilir) praktikadan
164

Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Дис. ... канд. ист. наук. – Москва.:
АОН при ЦК КПСС, 1991, c. 30.
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və onun elmi təhlilindən irəli gələn lenin prinsipləri
aşağıdakı anlamlarla ifadə olunur:
 milli inkişafla bağlı bütün məsələlər zəhmətkeş
kütlənin ümumi maraqları nəzərə alınmaqla həll
edilməlidir;
 bütün millətlərin və xalqların, etnik qrupların tam
bərabrliyi (hüquqi və faktiki) həyata keçirilməlidir;
 xalqların öz dövlət və ərazilərini müəyyən etmək,
azad inkişaf və özünümüəyyən etmək hüququ təmin
edilməlidir;
 proletar beynəlmiləlçiliyi prinsipləri əsasında
inkişafetmiş və az inkişafetmiş xalqlar arasında
qarşılıqlı münasibətlər qurulmalıdır;
 millətçiliyin, şovinizmin və yerliçiliyin bütün
təzahürlərinə qarşı daim mübarizə aparılmalıdır.
SSRI-də milli münasibətlərin inkişafı Sov.İKP MKnın həyata keçirdiyi milli siyasətə uyğun baş verirdi. Bu
siyasətin başlıca şərtlərini Leninin millətlərarası münasibətlərə aid baxışları təşkil edirdi. Lenin yazırdı ki, qalib
sosializm mütləq tam demokratiyanı həyata keçirməlidir,
deməli, yalnız millətlərin bərabərliyini təmin etməməli, həm
də məzlum xalqların öz müqəddəratını müəyyən etmək
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hüququnu, yəni azad şəkildə siyasi ayrılma hüququnu
gerçəkləşdirməyə şərait yaratmalıdır.165
Bununla birlikdə, Lenin çox ciddiliklə göstərirdi ki,
“... heç bir marksist bütövlükdə marksizmin və sosializmin
əsaslarından üz döndərmədən, inkar edə bilməz ki,
sosializmin maraqları xalqların öz müqəddəratını müəyyən
etmək hüququndan yüksəkdə durur”.166 Bu zaman o, qeyd
edirdi ki, “biz öz müqəddəratını müəyyən etmək azadlığı,
yəni müstəqillik, məzlum xalqların ayrılmaq azadlığını tələb
edirik, ona görə yox ki, biz xırda təsərrüfatlara
parçalanmağı və ya da kiçik dövlətlər idealını arzu edirdik,
əksinə, ona görə ki, biz böyük dövlətlər və millətlərin
yaxınlaşmasını, hətta qaynayıb-qarışmasını istəyirik, lakin
əsil demokratik, əsil beynəlmiləlçilik bazasında”, bu da
ayrılmaq
azadlığının
olmaması
kimi
başa
167
düşülməməlidir”. Mütəxəssislərin fikrinə görə, Lenin bu
baxışları ilə millətlərarası münasibət-lərə düşünülmüş bir
başlanğıc vermişdir.
Sov.İKP-nin XXVI qurultayında deyilmişdi ki,
keçmişdən bizə miras qalmış milli məsələ birdəfəlik həll
165

Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на само
определение // Поли.собр.соч. - Т.27. - c.252.
166

Ленин В.И. К истории вопроса о несчастном мире // Полн.собр.
соч. - Т.35. - c.251.
167
Ленин В.И. Революционный пролетариат и права наций на
само определение // Полн.собр.соч. - Т.27. - c.68.
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olunmuşdur. XXVII qurultay isə “milli münasibətlərin
inkişafının çoxmillətli Sovet dövləti üçün çox böyük
əhəmiyyəti olduğunu” vurğulamış, onların həllini “sosializmin
böyük
nailiyyəti,
dünya
sivilizasiyasının
168
zənginləşdirilmiş nailiyyəti”
kimi qiymətləndirmişdir.
“Keçilən yolun nəticələri inandırıcı surətdə təsdiq edir:
keçmişdən miras qalan milli məsələ Sovet İttifaqında
müvəffəqiyyətlə həll edilmişdir.169 . Milli münasibətlər istər
millətlərin və xalqların daha da tərəqqi etməsi, istərsə də
könüllülük, bərabərlik, qardaşcasına əməkdaşlıq əsasında
onların dönmədən bir-birinə yaxınlaşması ilə səciyyəvidir.
Burada inkişafın vaxtı çatmış meyllərinə nə süni surətdə
təkan verməyə, nə də bunları ləngitməyə əsla yol verilə
bilməz. Bu inkişaf uzaq tarixi perspektivdə millətlərin tam
birliyinə səbəb olacaqdır”. 170 Lakin, qurultayın
keçirilməsindən cəmi beş il ötməsinə baxmayaraq, həm
Kommunist Partiyasının sənədlərində, həm də kütləvi
168

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası XXVII qurultayının materialları.
B.: Azərnəşr, 1986. - s.58.
169
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası XXVII qurultayının materialları.
B.: Azərnəşr, 1986. – 161.
170

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Proqramı. Yeni
redaksiya//Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası XXVII qurultayının
materialları. B.: Azərnəşr, 1986. - s.170-171.
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informasiya vasitələrində ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirən
və ya da vəziyyəti tənqidi baxımdan qiymətləndirən
materiallara tez-tez rast gəlinir. Buna səbəb nə idi? Bəlkə bu
formullar düzgün deyildi?
Unutmaq olmaz ki, milli məsələ sosial münasibətlər
sistemində ən mürəkkəb məsələlərdən biridir və burada bir
çox sosial-sinfi, tarixi və mədəni-məişət ənənələri bir-birinə
qarışır. Nəzərə alınmalıdır ki, keçmiş sovet ittifaqında
yaşayan millətlər və xalqlar sosializm cəmiyyəti quruculuğuna müxtəlif sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf
səviyyələrində başlamışdılar.
Kommuntis partiyası milli məsələnin həlli barədə
bəyanat (və buradan irəli gələn siyasi göstərişlər) verərkən
çox güman ki, onun sinfi, marksizm-leninizm anlamında
həllini nəzərdə tuturdu. Həqiqətən də milli məsələ əvvəlki
siyasi sistemdən miras qalmış vəziyyətdə həll olunmuşdu.
Ölkədə milli zülm və qeyri- bərabərliyin, bir xalqın başqa
bir xalq tərəfindən istismarı hallarının, insana nifrət,
şovinizm və irqçilik praktikasının açıq şəkildə özünü büruzə
verməsinin qarşısı alınmışdı.
Kommunist partiyası milli məsələnin həlli barədə
bəyanatını belə əsaslandırırdı ki, milli məsələ artıq fərqli
sistemdəki məzmuna malik deyil və əsas etibarilə millətlərarası münasibətlərin problematikası kimi (millətlərarası
münasibətlərin müasir vəziyyətindən irəli gələn)
mövcuddur. Etnik əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənən
qrupların mövcudluğu artıq onların qarşılıqlı münasibət268
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lərində hər hansı bir problem və ziddiyyət yaratmaya
bilməz. Onların məzmunu isə ictimai inkişafın sosializm
mərhələsi ilə izah olunur. Bu isə, o cümlədən, keçmişdən
miras qalmış və ya da özünü onun qalıq təzahürləri kimi
göstərən milli problemlərdir. “Doğma xallar” (özü də
hissolunacaq
dərəcədə)
millətlərarası
münasibətlər
sahəsində də saxlanılmaqdadır.
Bu müddəanın metodoloji əhəmiyyəti də var idi. O,
həm milli münasibətlər sahəsində yaranmış vəziyyəti təhlil
etməyə, burada əldə olunan nailiyyətləri, eyni zamanda,
problemləri görməyə, başlıcası isə, onların mövcud
olduğunu və həlli yollarını axtarmağa kömək edirdi.
Əlbəttə, ölkədə milli siyasətin nailiyyətləri ilə bağlı fikir və
müddəaları tamamilə inkar etmək də düz deyil.
Lakin, biz tədqiqatı aparmaqda məqsədlərimizə nail
olmaq üçün milli proseslərdəki problemlər üzərində
dayanmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Bu problemləri iki
qrupa bölmək olar:
 cəmiyyətdə mövcud olan neqativ hallarla sıx baglı
problemlər;
 millətlərin həyatının bütün sahələrinin beynəlmiləlləşdirilməsi ilə bağlı problemlər.
Ümumiyyətlə, hər bir ölkədə yaşayan millətlər və
xalqları o ölkənin cəmiyyətinin bir hissəsi hesab olunurlar.
Buna görə də cəmiyyətin sosial orqanizmi üçün xarakterik
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olan neqativ hallar o cəmiyyətdə yaşayan millətlər və
xalqlar üçün də xarakterik olur. Bu sahədəki neqativ hallar
şəxsiyyətəpərəstiş dövründə, ideoloji və siyasi durğunluq,
həmçinin sosializm quruculuğundakı deformasiya illərində
əmələ gəlmişdi və cəmiyyətin bütün cferalarını əhatə edirdi.
Bəzi milli-dövlət törəmələrində bu deformasiyalara
özlərinin (yerli) neqativ xüsusiyyətli problemləri də əlavə
olunurdu və onlar ayrı-ayrı dairələrin səyləri ilə milli
çalarlar kəcb edirdilər.
Milli siyasətdəki neqativ hallar barədə Sov.İKP-nin
XIX Ümumittifaq Konfransında (28 iyun – 1 iyul 1988-ci
il) ümumiləşdirilmiş və ətraflı söhbət getmişdir. Konfransın
qətnamələrindən birində deyilir ki, “... bununla bərabər
çoxmillətli Sovet dövlətinin formalaşmasının başlanğıc
mərhələsinə xas olan dinamizm milli siyasətin lenin
prinsiplərindən uzaqlaşmaq, şəxsiyyətəpərəstiş, durğunluq
ideologiya və psixologiyası mərhələlərində qanunçuluğun
pozulması nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə itirilmiş və
sarsıdılmışdı. Milli məsələnin həllində əldə olunmuş
nəticələr mütləqləşdirilir, milli münasibətlərin problemliliyi
haqqında təsəvvürlər öz təsdiqini tapırdı. Həm ayrı-ayrı
respublikaların və muxtar qurumların, həm də milli
qrupların sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının tələbləri
kifayət səviyyədə nəzərə alınmırdı. Millətlərin və xalqların
inkişafının gedişi prosesinin özü tərəfindən irəli sürülən bir
çox məsələlər öz həllini vaxtında tapmırdı. Bu isə bəzən
münaqişə xarakteri kəsb edən ictimai narazılığa gətirib
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çıxarırdı. Milli eqoizm və təkəbbürlülük, himayədarlıq
əhval-ruhiyyəsi və yerliçilik faktlarının özünə yer alması
halları davam edirdi”.171
Sanki özünün rəhbərliyi altında baş verən
“pozuntuları” görməyən və yaxud da görmək istəməyən
Kommunist partiyası yenidən “millətlər və milli
münasibətlər haqqında marksizm-leninizm nəzəriyyəsi”nə
və “milli siyasətə aid lenin prinsipləri”nə əsaslanaraq,
millətlərin və milli münasibətlərin inkişafının strateji
kursunun o dövr üçün konsepsiyasını hazırlayır. Partiyanın
XXVII və XXVIII qurultayları, XIX Ümumittifaq konfransı
sovet millət və xalqlarnın inkişafına kompleks yanaşma
xəttini işləyib hazırlayırlar. Bu yanaşmaya görə, partiya
millətin mahiyyətinin iqtisadi, sosial-sinfi, mənəvi-ideoloji
münasibətlərin məcmusu ilə determinasiyaya uğradığını
açıq surətdə etiraf edir, lakin, öz ənənələrinə sadiq qalaraq,
bu prosesdə kimin hansı dərəcədə məsuliyyət daşıdığı
barədə isə susur.
Kommunist partiyası bundan çıxış edərək, ictimai
həyatın bütün sferalarının köklü şəkildə yenidən qurulması
ilə millətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi arasında
qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyinə “xüsusi diqqət” yetirir. Bu
“xüsusi diqqət”in əsas istiqamətləri partiyanın XIX
171

Bax: Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının XIX Ümumittifaq
konfransının materialları. “Azərnəşr”, Bakı, 1988, səh. 134-135.
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Ümumittifaq konfransının qəbul etdiyi “Millətlərarası
münasibətlər haqqında” qətnamədə172 öz əksini tapır:
 milli siyasətin lenin norma və prinsiplərinin əzmlə
möhkəmləndirilməsi və yaradıcılıqla inkişaf
etdirilməsi;
 çoxmillətli sovet dövlətinin möhəmlənməsi və
tərəqqisi ilə sıx bağlı olan və müttəfiq respublika və
muxtariyyətlərin cavabdehliyi ilə onların müstəqilliyinin inkişafına yönəldilmiş kursun həyata
keçirilməsi;
 sovet federasiyasının demokratik prinsiplər əsasında
daha da inkişafı və möhkmlənməsi üzrə vaxtı çatmış
məsələlərin həll edilməsi;
 regionların və respublikaların təsərrüfat fəaliyyətlərində daha çox müstəqilliklərinin təmin edilməsi və
respublikaların ümumittifaq proqramların yerinə
yetirilməsinə töhfələrinin dəqiq müəyyən edilməsi
şərti ilə təsərrüfat hesabına keçmələri üçün lazımi
şəraitin yaradılması;
 millətlərin və xalqların mədəni bənzərsizliyinə
əsaslanaraq, milli regionlarda mənəvi nailiyyətin
təmin olunması;
172

Bax: Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının XIX Ümumittifaq
konfransının materialları. “Azərnəşr”, Bakı, 1988, səh. 134-135.
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 SSRİ-nin bütün vətəndaşlarının öz ana dillərindən,
millətlərarası ünsiyyət dili kimi rus dilindən könüllü
istifadə etməlrinin və təhsil dilinin azad şəkildə
seçiminin demokratik prinsiplərinin təmin edilməsi;
 sovet adamlarında sosialist beynəlmiləlçiliyi və
sovet vətənpərvərliyi hisslərinin, millətlərarası
ünsiyyət mədəniyyətinin, millətçiliyə, şovinizmə və
milli özünütəcridə qarşı mübarizə ruhunun
formalaşdı-rılması;
 çoxmillətliliyin xalqların ikişafının və qrşılıqlı
zənginləşmələrinin mənbəyi kimi qiymətləndirilməsi, insanlarda beynəlmiləlçilik ruhunda həyat
tərzinə müsbət münasibətin aşılanması.
Millətlərarası münasibətlər sahəsindəki nöqsanları
vaxtilə bağlı qapılar arxasında müzakirə edən kommunist
partiyası artıq bu uğursuzluqlarını açıq etiraf etməklə
yanaşı, həm də silahlı münaqişələr səviyyəsinə gəlib çatmış
hadisələrə görə məsuliyyəti öz üzərindən atmaq üçün
ictimaiyyəti, hər bir insanı beynəlmiləlçiliyin daşıyıcısı kimi
bu işə qoşulmağa, adamları yenidənqurma ətrafında
toplamağa, onları milli zəmində qanlı qarşıdurmalardan və
talanlardan çəkindirərək, öz arxalarınca aparmağa çağırırdı.
Millətlərarası münasibətlər və kütləvi iformasiya
vasitələri tədqiqatçıları arasında belə bir mövqe də mövcud
idi ki, millətlərarası münasibətlərin xarakteri daha çox
iqtisadi, sosial və mənəvi-ideoloji faktorlarla müəyyən
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olunur. Onların fikrinə görə, millətlərarası münasibətlərin
təkilləşməsində iqtisadi faktorlar müstəsna qaydada
daha vacib əhəmiyyət kəsb edir, çünki məhz iqtisadiyyat
həyatın bütün sahələrinin yenidən qurulmasının maddi
əsasını təşkil edir və iqtisadi-sosial problemlərin uzun
müddət həll edilməməsi və ya düzgün həll edilməməsi
millətlərarası münasibətlərə də öz mənfi təsirini göstərir.
Biz isə tədqiqatçıların bu fikri ilə razılaşmırıq, çünki
xüsusilə Dağlıq Qarabağ hadisələrinin təhlili bu arqumentin
ictimai fikirdə bilərəkdən yanlış olaraq formlşdırılmasını və
separatçılığın bu arqumentlə pərdələnməsini ortaya
qoymuşdur. Bu barədə növbəti fəsildə daha ətrflı
danışacağıq. Hələlik isə ...
Amma, bu da bir həqiqətdir ki, həddən artıq böyük
bir əraziyə malik ölkənin iqtisadi həyatının idarə
olunmasının mərkəzləşdirilməsi yerli xalqlarda sahiblik
hissinin itirilməsi və boğulması ilə əlaqədar narazılıqlar
əmələ gətirmiş, ictimai əmək və istehsal sahəsində əsrlərlə
formalaşmış milli ənənələrin inkar olunmasına gətirib
çıxarmışdı.
Sov.İKP millətlərarası münasibətlər sahəsində
yaranmış böhran vəziyyətini qeyri-siyasi motivlərlə
bağlamağa çalışırdı. Partiyanın XXVII qurultayında qəbul
olunmuş SSRİ-nin iqtisadi və sosial inkişafının əsas
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istiqamətləri 173 bütün ölkənin, o cümlədən, hər bir
respublikanın iqtisadiyyatının inkişafı ilə əlaqədar qəti
tədbirlərin görülməsini nəzərdə tutur və belə hesab edirdi ki,
bu tədbirlər respublikaların sosial-iqtisadi təsirinin
artmasına, xalqların əmək fəaliyyətlərinin inteqrasiyasının
güclənməsinə gətirib çıxaracaqdır. Buradan isə, aşağıdakı
prinsipial əhəmiyyətli tapşırıqların irəli gələcəyi
düşünülürdü:
-

millətlərarası
münasibətlərin
daha
intensiv
inkişafının təmin edilməsi;
onların məzmununun daha qiymətli maddi dəyərlər
mübadiləsi ilə zənginləşdirilməsi;
millətlərarası münasibətlərin masştabının genişləndirilməsi;
millətlərarası qarşılıqlı təsirin yeni forma və
kanallarının tapılması.

Bütün respublikalar bir-biri ilə sıx iqtisadi tellərlə
bağlı olduqlarına görə, partiya öz göstərişlərini ilk növbədə
vahid xalq təsərrüfatı kompleksi çərçivəsində hər bir

173

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası XXVII qurultayının materialları.
B.: Azərnəşr, 1986. - s. 292-367.
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respublikanın maddi-mənəvi potensialının artırılmasına
yönəldirdi.
XIX Ümumittifaq konfransı və Sov.İKP-nin sonrakı
sənədləri bu sahədə qarşıya, partiyanın təbirincə desək,
aşağıdakı “mühüm vəzifələri” qoyur:
respublikalararası mövcud təsərrüfat və elmi-texniki
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və optimallaşdırılması;
əməyin ittifaqdaxili bölgü və kooperasiyasının
üstünlüklərinin, elmi cəhətdən əsaslandırılmış
regional siyasətin daha geniş həyata keçirilməsi;
müttəfiq respublikaların iqtisadi hüquqlarının
yenidən nəzərdən keçirilməsi və müasir radikal
islahatlara uyğun vəziyyətə gətirilməsi;
ümumittifaq vahid xalq təsərrüfatı kompleksində baş
verən proseslər haqqında dəqiq və ətraflı
iformasiyanın, aşkarlığın təmin edilməsi.
Kommunist partiyası millətlərarası iqtisadi münasibətlərin təkmilləşməsində demokratik mərkəziyyətin yeni
anlamının, təsərrüfatda özünüidarəetmənin genişlənməsinin,
respublikalarda və əmək kollektivlərində təsərrüfat hesabına
keçilməsinin, digər regionlarla əlaqələrin yaradılmasının
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayır. Lakin, bu dəfə də
partiyanın çağırışları şüar olaraq qalır. Bu prinsiplərə riayət
olunmaması regional iqtisadiyyat və ekologiya üçün yeni
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problemlər əmələ gətirir, demoqrafik proseslərdə kortəbii
hərəkət istiqamətlərinin əmələ gəlməsinə şərait yaradır.
Kommunist partiyası həmçinin belə hesab edirdi ki,
respublikaların siyasi, sosial-iqtisadi maraqlarının təmin
olunması, onların suveren hüquqlarının genişlənməsi və
müdafiəsi üçün konstitusiya normaları əsasında dövləthüquqi tədbir mexanizmləri sisteminin işlənib hazırlanması
da böyük əhəmiyyətə malikdir.
Partiya, eyni zamanda, vurğulayırdı ki, ümumittifaq
iqtisadiyyatının inkişafı, bu sahədə onillərlə bir müddətdə
yaranan əlaqələrin saxlanılması, respublikaların iqtisadiyyatının inkişafı sosial problemlərin uğurla həll olunmasını
təmin edəcəkdir ki, bu da millətlərarası münasibətlərin
təkmilləşməsinə, SSRİ-nin saxlanılmasına və radikal
şəkildə yenilənməsinə həlledici təsir göstərəcəkdir.
Partiya qeyd edirdi ki, respublikaların iqtisadi
müstəqilliklərinin möhkəmlənməsi, onların xalq təsərrüfatı
potensiallarının artması, rifah halının yüksəlməsi iqtisadi
ixtisaslaşma və inteqrasiya, ümumi bazarın gəlirlərindən
bərabər faydalanma, ümumi elmi-texniki potensialın artması
proseslərindən ayrılmazdır.
Beləliklə, ...
Millətlərarası münasibətlərin təkmilləşməsində
sosial amillər xüsusi rol oynayır. Bunlar aşağıdakılardır:
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-

-

insanların rifah halının yüksəldilməsi, ölkənin
müxtəlif regionlarında gəlirlərin təmin olunması və
səviyyələrinin bərabərləşdirilməsi, təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, yaşayış yeri ilə təminatın
və səhiyyə xidmətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi;
millətlərarası münasibətlərdə sosial ədalətlilik
prinsipinin tam reallaşdırılası;
cəmiyyətdəki bütün sosial qrupların yaxınlaşması;
zehni və fiziki əmək, şəhərlə kənd arasında nəzərəçarpacaq fərqlərin aradan qaldırılması.

Millətlərarası münasibətlərdəki gərginlik sosial
ədalət prinsipindən yayınmalarla, ölkənin bəzi regionlarında
sosial məsələlərin həllinə diqqətin azalması ilə sıx bağlıdır.
Sov.İKP-nin XXVIII qurultayında qeyd edildiyi kimi, “açıq
etiraf etmək lazımdır: mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları
ilkin vaxtlar bu problemlərə qeyri-adekvat, lazımi diqqət
yetirmədən yanaşmışlar. Bundan da hər növ destruktiv
qüvvələr – separatistlər, qatı millətçilər, korrupsiyaya
qurşanmış elementlər sui-istifadə etmişlər. Təəssüf ki, etiraf
etmək lazımdır ki, bu şəraitdə beynəlmiləlçilik sınağından
heç də hamı çıxa bilmədi”. 174

174

Материалы ХХVIII съезда Коммунистической
Советского Сою за. - М.: Политиздат, 1990. - c.22.
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Sosial problemlərə laqeydlik məişətdəki, kollektivdəki mənəvi-psixoloji iqlimə mənfi təsir göstərir, müxtəlif
millətlərin nümayəndələri arasında əsl insani münasibətlərin
formalaşmasına mane olur.
Kommunist partiyası hesab edirdi ki, millətlərarası
münasibətlərin təkmilləşməsinin sosial əsası fəhlə sinfi ilə
kəndlilərin və ziyalıların möhkəm ittifaqıdır. Yüksək
beynəlmiləlçilik mədəniyyətinə malik fəhlə sinfinin
çəkisinin artması sosialist milli özünüdərkinin formalaşmasında həlledici rola malik idi. Bu prosesdə çoxmillətli
əmək kollektivləri xüsusi rol oynamalı idilər.
Sov.İKP milli fəhlə sinfi kadrlarının möhkəmlənməsinə, yerli millətdən olan fəhlələrin sayının artmasına
(Orta Asiya respublikalarında və Qazaxıstanda) “xüsusi
diqqət yetirirdi”.
Həqiqətən də əhalinin tərkibinin çoxmillətli olması
bir çox respublikalar üçün xarakterik idi. Bu, ümumittifaq
iqtisadi maraqlarla müəyyən olunurdu. Lakin, 80-ci illərdə
immiqrasiya prosesləri artıq nəzarət olunmayan bir xarakter
almışdı, yəni bu proseslər respublikaların sosial və s.
maraqları nəzərə alınmadan baş verirdi. Bu da, öz
növbəsində, yerli və gəlmə əhali arasında həyat
nemətlərinin bölgüsündə sosial bərabərlik prinsipini pozur,
münaqişə situasiyası əmələ gətirir, millətlərarası
münasibətlərdə problemlərin yaranmasına əsas verirdi.
Başqa bir təhlükə də - yerli əhalinin çoxluq təşkil etdiyi
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respublikalarda milli qapalılığa, xüsusiləşməyə və
germetizasiyaya cəhdlər mövcud idi.
Yuxarıda deyilənlərdən çıxış edərək, milli
münasibətlərdəki ziddiyyətləri və neqativ halları “sırf milli”
hesab etmək olmaz. Sosial-iqtisadi həyatdakı durğunluq
təzahürləri milli münasibətlərdə neqativ tendensiyalar
yaratmışdı.
Bütün bu şərtlər problemlərin obyektiv kompleksi
(regionların sosial-iqtisadi inkişafında hələ də qalmaqda
olan qeyri-bərabərlik, millətlərin və xalqların sosial-sinfi
strukturlarındakı fərqlər, mədəniyyət potensialının inkişaf
səviyyəsindəki müxtəlifliklər və s.) ilə birlikdə millətçilik
deformasiyası, yerliçilik tendensiyaları və s. üçün şərait
yaratmışdı. Ona görə də, partiya vəziyyətin həqiqətən də
başlı-başına buraxılmış halda olduğunu dərk edərək, bu dəfə
“SSRİ-nin bütün vətəndaşlarının hüquqları haqqında
məsələni çox ciddi qoyur”. Sov.İKP-nin milli siyasət
platformasında irqi və milli mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq,
vətəndaşların
bərabərliyi
konstitusiya
prinsipinin tam və ardıcıl həyata keçirilməsi vəzifəsi
qoyulur.
Sov.İKP-nin o dövrə aid rəhbər sənədləri ilə tanışlıq
göstərir ki, partiya millətlərarası münasibətlərin
təkmilləşdirilməsində mənəvi-ideoloji amillərin xüsusi
əhəmiyyət kəsb etdiyi qənaətindədir. İqtisadi və sosial
tərəqqi xalqların milli özünüdərki və intellektual potensialı
ilə müşayiət olunur. Lakin, bu irəliləyişlər mənəviyyat
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sferasında yeni problemlər əmələ gətirir: məsələn, dil,
mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət, tarixi abidələr, təbiətin
mühafizəsi və s. Sov.İKP-nin XXVII və XXVIII qurultaylarının materiallarında və partiyanın digər sənədlərində qeyd
olunur ki, milli regionlarda iqtisadi və sosial tərəqqi
millətlərin və xalqların mədəni bənzərsizliyinə söykənən
mənəvi tərəqqi ilə müşayiət olunmalıdır. Ona görə ki,
sosialist mədəniyyəti cəmiyyətin ideya-mənəvi cəhətdən
birləşməsində güclü faktor kimi çıxış edir.
Sov.İKP-nin Proqramında sovet xalqının məzmununa görə sosialist, milli formalarına görə müxtəlif, ruhuna
görə beynəlmiləlçi vahid mədəniyyətinin gələcək inkişafı
millətlərarası münasibətlər sahəsində mühüm vəzifə kimi
nəzərdən keçirilirdi. Bütövlükdə, öz fəaliyyətində “partiya
bunu əsas tuturdu ki, Lenin milli siyasətinin ardıcıl
yeridilməsi, xalqlar dostluğunun hər vasitə ilə möhkəmləndirilməsi sosializmi təkmilləşdirməyin tərkib hissəsidir,
çoxmillətli sosialist Vətənimizin daha da tərəqqi etməsi
üçün ictimai praktikada yoxlanmış bir yoldur”.175

175

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası XXVII qurultayının materialları.
B.: Azərnəşr, 1986. – səh. 172.
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Əlbəttə, tədqiqatımızın bu hissəsində, əvvəlki və
indən sonrakı hissələrində Sov.İKP-nin sənədlərindən
gətirdiyimiz sitatlar reallığı düzgün əks etdirməsə də və bir
qədər bayağı səslənsə də, milli siyasət və millətlərarası
münasibətlərin təkmilləşdirilməsi sahəsində vəziyyətin
düzgün qiymətləndirilməsi, obyektiv elmi nəticələrin əldə
olunması və ən əsası isə gələcəkdə dövrün media
xüsusiyyətlərinin müəyyən olunması kimi iri proyektlər
üçün faydalı olacağına şübhə etmirik.
Tarixi təcrübə və milli siyasətdəki deformasiya və
neqativ halların təhlili kommunist partiyasına aşağıdakı
nəticələrə gəlməyə imkan verir:
 millətlətlərin bərabərliyi və özünümüəyyənetmə
lenin prinsiplərinin bərpası – yaranmış gərginliyin
aradan qaldırılmasının, vahid çoxmillətli ölkənin
gələcək inkişafının yeganə yoludur;
 ictimai şüurda bəzi obyektiv və subyektiv səbəblər
üzündən reallaşdırılması mümkün olmayan sovet
federalizminin düzgün anlamını formalaşdırmaq,
onun potensial imkanlarını arqumentlərlə əsaslandırmaq bütün ideoloji işin mühüm vəzifəsidir;
 bu zaman səhvlərin, təhriflərin, bütün sovet
xalqlarının inkişaf sahəsində bərabərliyinin təmin
edilməsinə olan tələblərin inkar edilməsinin tənqidi
təhlili vacibdir.
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Partiyanın yuxarıda sadalanan konseptual göstərişlərindən müvafiq olaraq millətlərarası münasibətlərin
təkmilləşdirilməsi sahəsində kütləvi informasiya vasitələrinin qarşısında duran vəizfələr irəli gəlirdi (bu barədə
düşüncələrimizi sizinlə bir qədər sonra bölüşəcəyik).
Həmin dövrdə yaranmış mürəkkəb sosial-siyasi
şərait hətta ölkədə gedən demokratikləşmə prosesinin
özünün birmənalı olmadığını və onun kəskin ziddiyyətlərlə
müşayiət olunduğunu göstərirdi. Neqativ tendensiyalar
yanlış başa düşülən milli maraqlar zəminində baş verən
münaqişələrin daha da kəskinləşməsində və getdikcə daha
çox vüsət götürməsində özünü açıq şəkildə büruzə verirdi.
Belə bir şəraitdə mətbuatın ali məqsədi SSRİ
xalqlarının birliyinin möhkəmlənməsnə fəal kömək etmək,
siyasi,iqtisadi və sosial islahatların keçirilməsində onların
birgə səylərinin üstünlüklərini inandırıcı şəkildə göstərmək
və sübut etmək, özünü xalqın hüquq və maraqlarınn
müdafiəçisi kimi qələmə verənlərin qızışdırıcı və
məsuliyyətsiz çıxşlarının əsl məğzini açıb göstərmək olmalı
idi.
Milli siyasətdə yeni təfəkkürün (başqaları ilə
yanaşı – daxili və xarici siyasətdə yeni təfəkkür, yeni
iqtisadi təfəkkür və s.) formalaşması xüsusi əhəmiyyət kəsb
edirdi. Milli siyasətdə yeni təfəkkür necə başa düşülürdü?
Məlum olduğu kimi, təfəkkür – gerçəkliyin dərki,
əşyalarla təzahürlər arasındakı daha əhəmiyyətli və
qanunauyğun əlaqələrin müəyyən edilməsidir. Bu əlaqələrin
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dərk edilməsinin səviyyəsi, səthi təzahürləri daha dərin və
geniş, qanunauyğun və əhəmiyyətli əlaqələrə çevirmək
bacarığı təfəkkürün səviyyəsini müəyyən edir.
Milli siyasətdə yeni təfəkkür isə, sosial-siyasi
həyatda baş verən proseslərə göstərilən mövqe, ideya və
təsəvvürlərin əksinin və praktik fəaliyyət üçün nəticə və
tövsiyələrin formalaşdırılmasıdır.
Tədqiqatımıza aid olan dövrdə milli siyasətdə yeni
təfəkkürlə bağlı üç baxış mövcud idi:
birincisi - yeni təfəkkür Lenindən sonrakı dövrdə
milli siyasətin tam yararsız vəziyyətdə olduğunu və onun
sadəcə şəxsiyyətəpərəstiş və durğunluq illərində yol
verilmiş səhv və yayınmaların olmadığını iddia edirdi.176 Bu
baxışın tərəfdarı olan alimlər bu məsələlərdə yenidən
Leninə qayıtmağı təklif edirdilər. Bəziləri hesab edirdilər ki,
inqilabdan əvvəlki dövrə qayıtmaq vacibdir. Bu dövrdə
Lenin unitar, mərkəzləşmiş dövlətin üstünlüklərini təşviq
edirdi. Bəzi alimlər Leninin oktyabrdan sonrakı dövr üçün
xarakterik olan federalizm konsepsiyasına tərəfdar çıxırdılar. Onların fikrinə görə, məhz bu yanaşma millətlərarası
münasibətlərin stabilləşməsinə kömək edə bilər. Çünki,
ölkədə yaranmış konkret-tarixi şəraitin təhlili və tarixi
təcrübə göstərir ki, millətlərin öz müqəddəratını müəyyənetmə prinsipi, onların könüllü surətdə demokratiya və
176

Bax: Вопросы философии. - 1988. - № 9. -c.43-44.
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bərabərhüquqluluq əsasında birləşmələri böhran vəziyyətindən çıxmağa kömək edə bilərdi;
ikincisi – bu baxışa uyğun olaraq, millətlərarası
münasibətlər sahəsində müxtəlif millətlərin vəziyyətində
qeyri-bərabərlik olmamalıdır. Bu millətlərin bəziləri
özlərinin dövlət-ərazi bölgülərinə malik idilər, bəzilərinin
isə ümumiyyətlə öz dövlətçilikləri yox idi, müxtəlif
mədəniyyət assosiasiyalarında, mərkəz və cəmiyyətlərində
birləşmişdilər. Bunu nəzərə alaraq, yeni təfəkkür bütün
millətlərə və xalqlara eyni yanaşmanı tələb edirdi.
Bəzi tədqiqatçılar polietnik xarici dövlətlərin –
özünün milli dövlətçiliyi olmayan, milli bölgüləri isə ərazi
bölgüləri ilə üst-üstə düşməyən dövlətlərin təcrübələrinə
müraciət edirdilər. 177 Bu situasiyada etnomədəniyyətin
bütövlüyü və vətəndaşların şəxsi hüquqları müdafiə olunur.
Bu variant etniklərarası qarşılıqlı təsiri sadələşdirdiyinə
baxmyaraq, çoxmillətli dövlətin (SSRİ-dən fərqli)
formalaşdırılması sahəsində tarixi təcrübədən irəli gəlir.
SSRİ-nin son dövrlərində bu ərazidə yaşayan
xalqların milli özünüdərki xeyli artmışdı. Bu xalqların
əksəriyyəti siyasi, iqtisadi müstəqilliyi, dövlətçiliyi daimi
dəyər kimi qiymətləndirir, sosialist suverenlik prinsipinin
həyata keçirilməsi tələbini irəli sürürdülər. Lakin, xalqların
qeyri-bərabər sosial, mədəni səviyyələri xalqların çoxvari177

Bax: Тишков В.А. Народы и государство // Коммунист. - 1989. №1. - c.55.
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antlı inkişaf yollarının tətbiq olunmasını tələb edirdi. Milli
münasibətlərdəki yeni təfəkkür də öz növbəsində bunu tələb
edirdi. Partiyanın milli siyasət platforması da diqqəti milli
müxtəlifliyin və xalqların inkişafının çoxvariantlığının
nəzərə alınmasına yönəldirdi.178
Kommunist partiyası kütləvi informasiya vasitələrini
milli siyasətdə elə növ təfəkkür formalaşdırmağa çağırırdı
ki, bu təfəkkür ümumittifaq maraqların prioritetini, onların
ayrı-ayrı xalqların, şəxslərin və qrupların maraqları ilə
vəhdətini təmin edə bilsin. Bu praktik olaraq yeni və
mürəkkəb vəzifənin həlli milli siyasətdəki mövcud
stereotiplərin sındırılmasını tələb edirdi.
İllərlə yığılıb qalmış problemlər, millətlərarası
münasibətlərin kəskinləşməsi, milli siyasətin keyfiyyətcə
inkişaf etdirilməsini tələb edirdi. Milli məsələdə yeni siyasi
təfəkkür Sov.İKP-nin sentyabr (1989-cu il) plenumunda
qəbul olunmuş Platformada öz əksini tapmışdı. Bu sənəddə
millətlərarası münasibətlərin harmonizasiyası yeni əsasda
yenidənqurma konsepsiyasının tərkib hissəsi və partiyanın o
dövrdəki siyasətinin ali məqsədlərindən biri kimi müəyyən
edilmişdi. Sənəddə qeyd olunurdu ki, xalqlar arasında
inamın və qarşılıqlı anlamın möhkəmlənməsi üçün hər
şeydən öncə təhrifə yol verilməyən, SSRİ-də millətlərarası
münasibətlərin inkişafı sahəsində gedən real proseslər
178

Bax: Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 19-20
сен-тября 1989 г. -М.: Политиздат, 1989. - С,228-234.
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haqqında, millətlərarası münasibətlərdə kəskin toqquşmaların yaranmasına gətirib çıxaran səbəblər barədə doğru
məlumatların verilməsi olduqca vacibdir və burada “ağ
ləkələr” qalmamalıdır. 179 Bu işdə kütləvi informasiya
vasitələrinin xüsusi rolu qeyd olunur.
Milli siyasət sahəsində formalaşmış təfəkkürdə
əmələ gəlmiş məlum stereotiplərin aradan qaldırılması
cəmiyyətin inkişaf şəraitinin dəyişməsi, millətlərarası
münasibətlərdəki ziddiyyətlərlə, milli təfəkkürün özünün
məzmunundakı dəyişikliklərlə izah olunurdu.
Həm partiya, həm də tədqiqatçılar tərəfindən milli
siyasətdə yeni təfəkkür, ilk növbədə, milli proseslərin
idarəolunmasına yanaşmanın elmiliyi, xalqlar arasındakı
münasibətlərdə ziddiyyət və münaqişələrin köklərinin və
səbəblərinin vaxtında aşkarlanması, milli inkişaf
perspektivlərini görmək, bərabərhüquqluluq və qarşılıqlı
inam əsasında yeni İttifaq yaratmaq bacarığı ilə xarakterizə
edilirdi. Bu zaman əvvəlki təcrübə nəticəsində əldə ounmuş
müsbət praktikanın saxlanılması və ümumittifaq maraqların
dar milli maraqlardan üstün tutulması, milli münasibətlərdə
ayrılıqda hər bir xalqın inkişafı və gələcəkdə SSRİ
xalqlarının dostluğunun və qardaşlığının inkişafı naminə
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Bax: Материалы Пленума центрального Комитета КПСС. 19-20
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müstəsna diqqət – ölçülüb-biçilmiş mövqenin göstərilməsi
çox vacib idi.
Beləliklə, kütləvi informasiya vasitələri onların
üzərinə qoyulmuş vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəlmək
üçün öz fəaliyyətlərində milli siyasətlə bağlı yeni
təfəkkürün inqilabilik və varislik kimi xüsusiyyətlərini
nəzərə almalı idi. Milli münasibətlərdə cari proseslərin,
müxtəlif
regionların
milli
spesifikasının
və
özünəməxsusluğunun dərindən öyrənilməsi də mühüm
əhəmiyyət daşıyırdı. Məhz kütləvi informasiya vasitələrinin
birbaşa iştirakı ilə səmərəli mexanizmlər, millətlərarası
münasibətlərin idarəedilməsi vasitələri müəyyən edilməli,
yeniləşən sosializm sistemində milli faktorun yerini nəzərə
alan kompleks proqramlar işlənib hazırlanmalı idi.
Mətbuatın mühüm vəzifəsi real həyatı, millətlərarası
münasibətlərdəki ziddiyyətli prosesləri obyektiv əks
etdirmək və bununla da yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən
çıxış yolunun tapılmasına, ictimai şüurun formalaşmasına
kömək etməli, kütlələrin psixologiyasına daxil olmalı və
“canlı şüura çevrilməli idi”.180
İnsanların ölkənin siyasi həyatında başlamış
dəyişikliklərin məzmununu yaxşı başa düşmələri üçün
onların dərindən və hərtərəfli dərk edilməsi, yeni baxışlar və
180

Маркс К., Энгельс о. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс
Ф. Соч,, - 2-е изд. - Т.З. - c.25.

288

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

yeni yanaşmalar tələb olunurdu. Məhz bu mövqedən çıxış
edərək kütləvi informasiya vasitələri insanların şüuruna fəal
təsir etməli, oxucularda ümumittifaq dövlət maraqlarına
görə məsuliyyət hissi tərbiyə etməli, ümumilikdə bütün
ölkənin, ayrı-ayrılıqda isə hər bir millətin və xalqın çiçəklənməsi üçün nəzərdə tutulmuş yenidənqurma kursunun
həyata keçirilməsində iştirak etmək tələbatını inkişaf
etdirməli idi.
Kommunist partiyasının tapşırığına əsasən, kütləvi
informasiya vasitələri siyasi islahat nəzəriyyəsini, millətlərarası münasibətlərin o vaxtkı mənzərəsini açıb göstərməli,
milli münasibətlərdəki prosesləri, bu sahədəki neqativ
ənənələri və ziddiyyətləri dərindən təhlil etməli idi.
Qətiyyətlə demək olar ki, kütləvi informasiya vasitələri bu
vəzifəninin öhdəsindən gələ bilmirdi. Həm inzibati-amiranə
idarəetmə üsul-idarəsi, həm problemin masştabına,
kəskinliyinə və inkişaf tempinə görə yeniliyi mətbuatı çaşbaş vəziyyətdə qoymuşdu. Jurnalistikanın daxili və xarici
qanunauyğuluqları da buna imkan vermirdi. Bu mövzuda
yazan peşəkar jurnalistlər demək olar ki, yox idi.
Millətlərarası münasibətlər probleminin mətbuatda
işıqlandırılmasına mənfi təsir göstərən nöqsanladan biri də
dövrün tələblərinə cavab verən metodoloji yanaşmaların və
tövsiyələrin olamaması idi, hətta ilk baxışdan yüksək
peşəkarlıqla, zəngin material əsasında yazılmış publikasiyalarda aydınlıq və bəşəri oriyentirlər yox idi. Əksər
müəlliflər köhnəlmiş doqmatik stereotiplərə istinad edirdilər
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və bütün bunlar kütləvi informasiya vasitələrinin
fəaliyyətinin səmərəliliyinə pis təsir göstərirdi.
Milli siyasətdə yeni təfəkkürün formalaşdırılmasına
mətbuatın təbliğatçılıq təsirinin müəyyən prinsipləri
mövcud
idi.
Onların
içərisində
informasiyanın
hərtərəfliliyi və həqiqiliyi mühüm yer tuturdu. Kütləvi
informasiya vasitələ-ri cəmiyyətin siyasi həyatına aid
məsələlər, millətlərarası münasibətlərin bütün təzahürləri,
buradakı proseslər, problemlər və ziddyyətlər barədə ətraflı
məlumatlar verməli idi. Aşkarlıq – mürəkkəb vəziyyətdən
yeganə düzgün çıxış yolu, millətlər və xalqlar arasında
münasibətlərin normallaşması və təkmilləşdirilməsi vasitəsi
hesad edilirdi. V.İ.Lenin məşhur sovet iqtisadçısı, siyasi
iqtisad və dünya iqtisadiyyatı üzrə görkəmli alim
Y.S.Varqeyə məktubunda yazırdı: - “Mən sualın
qoyuluşunu düzgün
hesab etmirəm (Kommunist
İnternasionalının İcraiyyə Komitəsini (KİİK) və ya fəhlə
mətbuatını və yaxud da hər ikisinimi məlumat-landırmaq?)
Bizə dolğun və həqiqi informasiya lazımdır. Həqiqət isə
kimə xidmət edəcəksə, ondan asılı olmamalıdır”.181 Leninin
bu tələblərinə şəxsiyyətəpərəstiş illərində olduğu kimi,
durğunluq illərində də riayət olunmurdu. KİV
materiallarında yalnız milli münsibətlərdə müsbət hallardan,
millətlərin və xalqların çiçəklənməsindən, onların vahid
181
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qardaşlıq ailəsində birləşməsindən danışılır, arzu olunan
gerçəklik kimi qələmə verilirdi.
Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, beynəlmiləl və
millinin vəhdətinə nail olunması “fenomeni” də ciddicəhdlə sosialist həyat tərzinin ayrılmaz cizgisi kimi təlqin
edilirdi.
Yalnız
müvəffəqiyyətlər
barədə
verilən
informasiyalar, həyatın neqativ halları barədə məlumatların
verilməməsi
milli
siyasətdə
düzgün
təfəkkürün
formalaşmasına
deyil,
əksinə,
milli
proseslərin
problemsizliyi barədə təsəvvürlər yaradırdı.
Kommunist partiyası yenidənqurma, ictimai həyatın
demokratiləşməsi, aşkarlıq şəraitində KİV-lərin qarşısında
cəmiyyətin bütün məsələlər, o cümlədən milli münasibətlər
barədə məlumatlandırılmasının səviyyəsini qaldırmaq
vəzifəsini qoymuşdu. Etiraf etmək lazımdır ki, məhz bu
dövrdə kütləvi informasiya vasitələri üçün bir sıra “bağlı
mövzular” üzərindən dəmir örtüklər götürülür və insanlar
ilk dəfə şəxsiyyətəpərəstiş illərində bütöv xalqlara qarşı
aparılan repressiyalar, ahısqa türklərinin, krım tatarlarının
(türklərinin),
Qərbi
azərbaycanlıların,
Volqaboyu
almanlarının və s. xalqların faciələri ilə tanış ola bilirlər.
XIX Ümumittifaq partiya konfransının aşkarlıq
haqqında
qəbul
etdiyi
Qətnamədə
“aşkarlığın
genişlənməsində kütləvi informasiya vasitələrinin mühüm
rolu” qeyd edilir, partiya “onları bütün mübahisə edən
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tərəflərin nöqteyi-nəzərlərini təhrif etmədən ölkədəki
vəziyyətə ümumxalq nəzarəti vasitəsi olmağa çağırırdı”.182
Partiyanın bəyan etdiyinə görə, mətbuatın
fəaliyyətinin səviyyəsi keyfiyyətcə yeni – ölkədə gedən
dəyişikliklərin ruhuna cavab verən pilləyə qaldırılmalı idi.
“Zəhmətkeşlərin yalnız onların qonşularının deyil, ölkənin
bütün respublikalarının necə yaşamaları və inkişaf etmələri
barədə tam məlumatları olmalıdır. Həm də bunu ona görə
etmək lazım idi ki, bəzən respublikalar arasındakı qarşılıqlı
münasibətlər haqqında kifayət qədər tam olmayan və ya
hətta birtərəfli informasiyaya əsaslanan danışıqlar və
mülahizələrlə rastlaşmaq olur”.183
Tədqiqatımızın əhatə etdiyi illərdə, həmçinin bir
qədər əvəlki dövrlərdə də mətbuat səhifələrində bu və ya
digər respublikanın həyatina aid bəzi mühüm, kəskin sosial
hadisələrin işıqlandırılması “kifayət qədər tam olmayan
informasiyaya” əsaslanırdı. Qeyri-obyektivlik, səriştəsizlik,
həqiqətdən çəkinmək, jurnalistin birtərəfliliyi, bəzən isə
açıq şəkildə qərəzliliyi, gerçəkliyə uyğun gəlməyən
mülahizələri:
- yalan
məlumatlar
verməklə
geniş
oxucu
auditoriyasını çaşdırır;

182

Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической
партии Советского Союза. - М., 1988. - c.144.
183
Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической
партии Советского Союза. - М., 1988. - c.59.
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-

yerlərdə, birbaşa münaqişələrin baş verdiyi
regionlarda haqlı narazılıqlar yaradır;
millətlərarası münasibətləri daha da kəskinləşdirirdi.

Regional problemlər və respublikaların həyatı
barədə ətraflı və düzgün informasiyanın olmaması
bütövlükdə ölkənin, həm də hər bir insanın həyatında öz
neqativ əks-sədasını tapırdı. “Həyat göstərdi ki, istənilən
regional problemlər, əgər onlar vaxtında öz həllini tapa
bilmirlərsə, mütləq qlobal xarakter alır və bütövlükdə
ölkəyə neqativ təsir göstərirlər”, 184 - bu fikir SSRİ Xalq
Deputatlarının
birinci
Qurultayının
tribunasından
deyilmişdi.
Milli problemlər özlərini qeyri- adi kəskin şəkildə
büruzə verdikləri bir vaxtda xalqlar arasındakı ünsiyyətin,
millətlərarası daimi canlı dialoqun təsirli formalarından biri
kimi mətbuatın rolunun
artmasına xüsusi ehtiyac
duyulurdu. Kütləvi informasiya vasitələrinin ümdə
vəzifələrindən biri də cəmyyətin hər bir üzvündə
millətlərarası ünsiyyət mədəniyyəti formalaşdırmaq idi.
Lakin, KİV bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilirdimi? Tədqiq
etdiyimiz dövrün regional və mərkəzi
mətbuat
184

Правда. - 1989. - 2 июля.
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materiallarının təhlili bu suala müsbət cavab almaq imkanı
vermir.
Milli siyasət sahəsində vəziyyətin həqiqətən də
gərgin oduğunu anlayan kommunist partiyası kütləvi
informasiya vasitələrinin fəaliyyətini, iş stilini təkilləşdirməyə “cəhdlər göstərirdi”. Rəsmi sənədlərdə və çıxışlarda
KİV-lərin fəaliyyətinin təkilləşdirlməsinin məqsədi milli
proseslərin siyasi və praktik məzmununun hərtərəfli və
dolğun şəkildə təhlili və onların mətbuat səhifələrində əks
etdirilməsi kimi izah edilirdi.
Təhlillər göstərir ki, həqiqətən də bu dövrdə
informasiyanın tematikası bir qədər genişlənmiş, yeni
mövzular və rubrikalar əmələ gəlmişdi. Qəzet səhifələrində
əvvəlki dövrlərə nisbətən milli mövzulara həsr olunmuş
“dəyirmi masa”ların, diskussiyaların, elmi sessiyaların və
müzakirələrin materiallarına daha tez-tez rast gəlmək olur.
Oxucu məktublarına geniş yer verilir, mətbuat oxucu
auditoriyası ilə dialoq formasından daha çox istifadə etməyə
başlayır.
Azərbaycan KP MK-nın orqanı “Kommunist” qəzeti
“Yenidənqurma və milli məsələ”, “Milli siyasət: Sov.İKPnin platformasının layihəsini müzakirə edirik”, “İdeoloji iş:
yenidənqurma yollarında”, “Redaksiyaya məktub”, “Aktual
şərh” və s. diskussiya xarakterli rubrikalar altında diqqəti
cəlb edən materiallar çap etməyə başlayır.
Azərbaycan KP MK-nın başqa bir orqanı, rus
dilində çap olunan “Бакинский рабочий” qəzetinin
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səhifələrində isə yeni podborkalar (qəzetdə ümumi sərlövhə
altında dərc edilən eyni məzmunlu kiçikhəcmli yazılar)
görünür - “Yenidənqurma və biz”, “Günün vacib məsələsi”,
“Zaman diktə edir”, “Nəzər nöqtəsi”, “Atual mövzuda
dialoq” və s. Millətlərarası mövzuda materiallar “Tarixin
səhifələri”, “Vahid ailədə”, “Biz beynəlmiləlçilərik”, “Xalq
işi uğrunda mübarizlər”, “Aktual mövzu” və s. rubrikalar
altında yerləşdirlir.
Gənclər üçün çap edilən “Azərbaycan gəncləri” və
“Молодежь Азербайджана” qəzetlərində yeni – “Sov.İKPnin millətlərarası münasibətlər üzrə Plenumunu qarşılayaq”,
“Obyektiv təhlil zamanın tələbidir”, “Aktual müsahibə”,
“Biz beynəlmiləlçilərik”, “Tarixin açılmamış səhifələri”,
“Bu dostluğun tarixi qədimdir”, ”Dostluq körpüləri” və s.
rubrikalar tətbiq edilir.
Millətlərarası münasibətlər mövzusunda materiallarda münaqişə situasiyaları, şaiyələr, milli məsələlərin
həllində partiya və dövlət orqanlarının qətiyyətsiz fəaliyyətləri, həmçinin qəzet səhifələrində (yerli və mərkəzi) milli
münaqişələrin işıqlandırılması (bəzən qeyri-obyektiv və
natamam) barədə cəsarətli, açıq, sərbəst və ətraflı fikir
mübadiləsi gedir. Bütün bunlar, əlbəttə, müəyyən dərəcədə
kütləvi informasiya vasitələrinə marağı artırır, milli
siyasətdə yeni təfəkkürün formalaşdırılması sahəsində
fəaliyyətinin güclənməsinə təsir göstərirdi. Yuxarıda
adlarını çəkdiyimiz redaksiyaların poçtunun təhlili (cədvəl
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№ 2) tədqiqat dövründə milli mövzuda çıxışlara oxucu
marağının ilbəil artdığını göstərir.
Mütəxəssislərin fikrinə görə, o dövrün tələblərinə,
ayrı-ayrı regionlardakı şəraitə və milli xüsusiyyətlərə
uyğunlaşdırılmış, elmi cəhətdən əsaslandırılmış beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə sisteminin işlənilib hazırlanmasının
böyük əhəmiyyəti ola bilərdi. Beynəlmiləlçilik ruhunda
tərbiyə işinə elmi yanaşma mətbuatın milli məsələlərə
təsirinin səmərəliliyini artırır. Elmi tədqiqat işlərinin azlığı,
metodoloji yanaşmaların zəifliyi durğunluq dövründə mətbuatda milli münasibətlərin hərtərəfli və obyektiv
işıqlandırılmasına mənfi təsir göstərirdi. Məhz əsl elmi
yanaşma problemin dərindən öyrənilmsini, dəqiq
ümumiləşdirmələrin aparılasını və böhrandan çıxış yollarını
müəyyənləşdirməyə imkan yarada bilərdi. Çünki, ölkədəki
ictimai-siyasi həyatın stabilləşməsi mətbuatın real siyasi
həyatı və onun inkişaf qaunauyğunluqlarını necə
işıqladırmasından olduqca asılıdır. Xüsusilə də durğunluq
illərində nə partiya bu məsələni jurnalistlər qarşısında
ciddiliklə qoymurdu, nə də jurnalistlər bu prinsipə əməl
etmirdilər. Onlar da partiya funksionerlərinin çıxışlarındakı
kimi, arzu olunanı gerçəklik kimi qələmə verirdilər ki,
bunun da nəticəsində “sovet xalqı” ölkənin həyatındakı
çətin dövrlərdə, xüsusilə də İkinci Dünya müharibəsi
illərində əldə etdiyi dəyərlərin bir çoxunu, o cümlədən də,
millətlərarası xəfif dostluq münasibətlərini də itirmiş, hətta
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“vahid sovet xalqı” qabığı içindəki xalqlar bir-birlərindən
təcrid olunmuş vəziyyətə düşmüşdülər.185
Hamı uzun müddət elə fikirləşirdi ki, onların
yaşadıqları “ümumi evdə” (SSRİ-də) xalqlar arasındakı
qarşılıqlı münasibətlərdə tam idilliyadır (sakit həyat) və heç
bir problem yoxdur.
Kütləvi informasiya vasitələri “hər bir sovet
adamında çılğın vətənpərvər, əqidəli internasionalist”
tərbiyə edərək, vəziyyətin olduğu kimi dərk olunmasına,
xalqların bir-birləri və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət hissi
ruhunda tərbiyə olunmalarna nail ola bilmirdilər.
Millətlərarası münasibətlər sahəsində yaranmış
situasiya mətbuatın qarşısında milli siyasətdə kommunist
partiyasının və dövrün tələblərinə uyğun olaraq millətlərin
öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi və xalqların könüllülük
əsasında birləşməsindən çıxış edərək, yeni təfəkkürün
foralaşması vəzifəsini də qoymuşdu. Bu vəzifəyə uyğun
olaraq, kütləvi informasiya vasitələri siyasi həyatın obyektiv
şərtlərini və inkişaf qanunauyğunluqlarını nəzərdən
keçirməli, ölkədə yaranmış konkret-tarixi şəraiti xalqların
sosialist əsaslarla yeni inkişaf variantları ilə sıx əlaqədə
185

Bax: Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Дис. ... канд. ист. наук. – Москва.:
АОН при ЦК КПСС, 1991. – c. 49-50.
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təhlil etməli, insanlarda birlikdə yaşamaq və əməkdaşlıq
etmək bacarığı formalaşdırmalı idi. Milli siyasətdə kütləvi
informasiya vasitələri ilə yeni təfəkkürün foralaşması
probleminin prinsipial aspektlərindən biri təhlillərin
dərinliyi, dəqiqliyi, sözügedən tematikaya aid materialların
səriştəliliyi idi. Təhlillər göstərir ki, milli münasibətlər
barədə həm yerli, həm də mərkəzi mətbuatda çox
yazılmasına baxmayaraq, problemin mürəkkəbliyi, bəzən
isə mülahizələrin səthiliyi və qərəzliliyi ona gətirib
çıxarmışdı ki, məsələnin bir sıra aspektləri parlaq şəkildə
bərq vurur, bəziləri isə milyonlarla oxucunun nəzərindən
gizlədilirdi. Mütəxəssislərin fikrincə, yalnız dərin və dəqiq
təhlillər, açıq həqiqət bu sahədəki neqativ təzahürlərin dar
düyününü aça bilərdi. Milli mövzuda yazan jurnalist sosialsiyasi gərginliyin mahiyyətini dərindən bilməli, xalqların
tarixi ilə bağlı hərtərəfli biliyə malik olmalı, ayrı-ayrı
regionların milli xüsusiyyətlərindən baş çıxarmalı idi.
Amma təhlilər göstərir ki, belə parlaq materiallara nəinki
yerli qəzetlərdə, hətta mərkəzi qəzetlərdə də nadir hallarda
rast gəlmək mümkündür. Özünün dərinliyi və obyektivliyi
ilə “Правдa” qəzetində 186 Q.Ovçarenkonun və
A.Çernenkonun, “Труд” qəzetində 187 Z.Ponamaryovun,

186

Bax: Эмоции и разум //Правда -1988. - 21 марта; Подстрека- тели
//Правда. -1988. -4 апреля; Кому это выгодно //Правда. -11988. - 28
сентября; Горькое слово беженец // Правда. -1988. - 29 сентября.
187
Bax: Пономарев В. Над пропастью//Труд. - 1989. - 5 января.
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“Комсомольская правдa” qəzetində 188 A.Mürsəliyevin
publikasiyaları özlərinin dərinliyi, obyektivliyi və
səriştəliliyi ilə seçilirlər.
Azərbaycan
mətbuatından
nümunə
kimi
189
“Бакинский рабочий” qəzetində K.Rəhimovun
və
190
191
Q.Qluşkovun , “Kommunist” qəzetində F.Mehdinin ,
“Молодежь Азербайджана” qəzetində F.Hüseynovun 192 ,
“Azərbaycan gəncləri” qəzetində isə B.Rzayevin 193
məqalələrini misal göstərmək olar.
Bu məqalələrdə biz hadisələrin təhlilində jurnalistin
öz yanaşmasının, səbəb və nəticə arasındakı əlaqələri
görmək bacarığının şahidi oluruq. Müəlliflər tərəflərin
mövqeyindəki ziddiyyətləri diqqətlə öyrənməyə çalışır,
problemin həlli yollarını müəyyən etməyə cəhd göstərirlər.
188

Bax: Мурсалиев А. Национальный вопрос // Комсомольская
правда. - 1989. - 5 августа.
189
Bax: Рагимов К.Н. О свободе, совести и о свободе совести //
Бакинский рабочий. - 1989. - 26 августа.
190
Bax: Глушков Г.Г. Дефицит гласности или дефицит
объективности // Бакинский рабочий. - 1989. - 9 августа.
191
Bax: Mehdi F. Biz öz yolumuzdan dönməyəcəyik//Kommunist.
1989. - 7 yanvar.
192
Bax: Гусейнов Ф. Многое сделано, многое предстоит // Моло
дежь Азербайджана. - 1988, - 5 апреля
193
Bax: Rzayev B. Həqiqətlər və surroqatlar//Azərbaycan gəncləri.
1988. - 17 sentyabr.
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Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, bu cür yanaşma heç
də bütün nəşrlər və hər bir jurnalist üçün xarakterik deyildi.
Hadisələrin işıqlandırılması, faktların şərhi, situasiyaların
qiymətləndirilməsi heç də həmişə real vəziyyətə uyğun
gəlmirdi. Mülahizələrin çoxu hərtərəfli və dərin təhlillərə
deyil, hər şeydən əvvəl emosiyalara, hisslərə və simpatiyalara əsaslanırdı. Bəzi mərkəzi və yerli kütləvi informasiya
vasitələrinin bu mövzuda çıxışları açıq-aydın qərəzliliyi və
subyektivliyi ilə fərqlənirdi. Bu çıxışlar nəinki vəziyyətin
normallaşmasına, münasibətlərin sağlamlaşmasına şərait
yaratmır, hərçənd ki, son instansiyada həqiqəti üzə
çıxaracaqlarını iddia edirlər, əksinə, - millətlərarası
parçalanmaları daha da qızışdırırdı.
Məsələn, götürək “millətlərin öz müqəddəratını
təyin etmək hüququ haqqında” məsələni. Açıq deyək ki, bu
məsələ millətlərarası münasibətlər sahəsində ən kəskin
problemlərdən biridir. Ekstremist yönümlü cərəyanların
nümayəndələri bundan çox bacarıqla sui-istifadə edirdilər.
Təəssüf ki, bu cür “hüquqsuz, məsum xalqların” elmdə və
mətbuatda da müdafiəçiləri tapılırdı (bu halda bizi Dağlıq
Qarabağ
Muxtar
Vilayəti
ətrafındakı
situasiya
maraqlandırır). Bəzi müəlliflər oxucuları inandırmağa
çalışırlar ki, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin öz
müqəddəratını təyin etmək hüququ 194 hələ Sovet
194

Bax: Алоян В. Вернуть автономиям подлинный смысл //
Комсомоль ская правда. - 1989. - 19 сентября.
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hökumətinin ilk illərində pozulmuşdur, “Dağlıq Qarabağda
bir-birinə zidd olan qərarlar qəbul olunmuşdur: əvvəlcə bu
vilayət bir respublikanın, sonra isə başqasının sərəncamına
verilir”. 195 Mətbuat səhifələrindəki bu cür inandırmalar
regionun tarixi ilə tanış olmayan oxucuda Azərbaycan
Respublikasının tarixi barədə hadisələrin zəncirvari inkişafı
kimi, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni əhalisinin
diskriminasiyasına yönəldilmiş yanlış təsəvvür yaradır.
Tarixi faktlar və sənədlər isə tamam başqa bir tarixi həqiqəti
təsdiq edir. Dağlıq Qarabağın əhalisi (necə erməni, eləcə də
azərbaycanlı) 1923-cü ilin yayında keçirilmiş ümumxalq
səsverməsində yekdiliklə Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin Azərbaycanın tərkibində elan edilməsinə səs
vermişdir. 196 Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində
saxlanılmasının vacibliyini partiyanın vilayətdəki vəziyyətlə
yaxından tanış olan, vilayətin əhalisinin maraqlarını ayıq
surətdə qiymətləndirən görkəmli xadimləri də qeyd
edirdilər... Təəssüf ki, bütün bunlar saxtalaşdırılır, toza
bulanmış “özbaşınalıq” və “əzabkeş” donu geyindirilir.197
Beləliklə, kütləvi informasiya vasitələrində tarixi
həqiqətlərə tamamilə uyğun gəlməyən bəyənatların peyda
195

Bax: Антонович И.И. Все цвета спектра//Правда. - 1989. -27
сентября
196
Bax: Кочарли Т.К. Необходимое уточнение // Бакинский
рабочий, 1989. - 8 июля.
197
Bax: Гулиев Д.П. Следовать истине, а не амбициям // Бакин ский
рабочий. - 1980. - 10 июня.
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olması milli münasibətləri daha da kəskinləşdirirdi. Yalnız
ətraflı, dəqiq və obyektiv informasiya, sənədlərlə sübut
edilən siyasi nəticələr kütləvi informasiya vasitələrinə
millətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili rolunu
oynamaq imkanı verə bilərdi.
Milli mövzuda publikasiyalar oxucu auditoriyasına
münaqişə situasiyalarının nə üçün və necə baş verdiyini izah
etməkdə, onların real səbəbləri nədir, tərəflərin toqquşması
kimə faydalıdır, vəziyyətin düzəlməsi və millətlərarası
barışıq üçün hansı yollarla irəliləmək lazımdır suallarına
cavab tapmaqda kömək etməli idi.
Sov.İKP Mərkəzi Komitəsində kütləvi informasiya
vasitələrinin, ideoloji müəssisələrin və yaradıcılıq
ittifaqlarının rəhbərləri ilə görüşdə qeyd olunmuşdu ki,
“yenidənqurma və islahatlar haqqında yazanlardan böyük
səriştəlilik, müasir kateqoriyalarla düşünmək bacarığı tələb
olunur...”.198 Millətlərarası münaqişələr problemi cəmiyyət
üçün yeni olduğu üçün bu mövzuda yazan jurnalistlərdən
xüsusi diqqətlilik və əlahiddə həqiqətpərəstlik, tənqidi təhlil
və konstruktivlik tələb ounurdu. Jurnalist səriştəliliyi
problemi dəqiq bilməyi, müdriklik və ədəb, ehtiyatlılıq və

198

Демократизация - суть перестройки, суть социализма // Встреча
в ЦК КПСС с руководителями средств массовой информации,
идеологических учреждений и творческих союзов. - М.: Полит
издат, 1988. - c.21.
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prinsipiallıq, tərəflərin mövqelərini müqayisə etmək, bütün
milli qrupların maraqlarını aşkara çıxarmaq, ümumi
maraqdan çıxış etmək bacarığını nəzərdə tutur. Milli
problematika üzrə ixtisaslaşmış juralistlərin (Dağlıq
Qarabağ hadisələrinə qədər redaksiyalarda bu cür jurnalistlər yox idi), “Бакинский рабочий”dən Q.Qluşkovun,
İ.Şükürovun və L.Polonskinin, “Kommunist”dən Z.Sultanovun, V.Səmədovun, Ə.Əsgərovun, “Azərbaycan gəncləri”ndən A.Atakişiyevin, A.Fərzəlinin və S.Bəşirovanın,
“Молодежь Азербайджана”dan S.Əsgərovanın (Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətində erməni yaraqlıları tərəfindən
öldürülmüşdür), Z.Axundovun və başqalarının materialları
regiondakı münaqişənin az-çox tam xəritəsini yarada bilir.
Bu materiallarda münaqişənin real yaranma səbəbləri və
hadisələrin xronikası öz əksini tapır. Bu publikasiyalar
həmçinin kütlənin zahiri kortəbii, çox zaman isə, irrasional
hərəkətləri arxasında milli eqoizm, siyasi haqq-hesab
hissləri və ambisiyalarla yaşayanların, insanları konkret
sosial-iqtisadi problemlərin həllindən uzaqlaşdırıb, milli
münaqişənin sonsuz və mənasız dalanına salmaq
istəyənlərin əsl simalarını görmək imkanı verir.
Millətlərarası münasibətlər sahəsində kütləvi
informasiya vasitələri ilə yeni təfəkkürün formalaşmasında
tematikanın genişləndirilməsinin və mövzunun aktuallığının
əhəmiyyəti heç də az deyil. “Kommunist” və “Бакинский
рабочий” qəzetləri milli münasibətlər problemləri,
sosializm şəraitində bu sahədə ziddiyyətlərin yaranması,
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cəmiyyətin həyatında milli ilə transmillinin birliyi,
millətlərarası ünsiyyət mədəniyyəti, insanlarda maraqların
birliyi hissi, milli özünüdüşünmənin, milli mədəniyyətin və
ana dilinin inkişafı haqqında daha çox nəzəri materiallar çap
edirlər. Bəzi məqalələrdə milli məsələ beynəlxalq arenada
kəskin və intensiv ideoloji mübarizənin predmeti kimi
nəzərdən keçirilir. Məqalələrdə millətçilik qalıqlarının və
əhval-ruhiyyəsinin xaricdəki bəzi ideoloqlar və mərkəzlər
tərəfindən qızışdırıldığı barədə fikirlərə də rast gəlinir.
“Azərbaycan gəncləri” və “Молодежь Азербайджана” qəzetləri azərbaycan və erməni xalqları, eləcə də
SSRİ-də yaşayan digər xalqlar arasındakı qarşılıqlı
münasibətlərin tarixinə və 80-ci illərdəki vəziyyətinə həsr
olumuş yazılara daha çox yer ayırırlar. Dağlıq Qarabağın
tarixinə və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaranmasına silsilə məqalələr həsr olunur. Mətbuatın əsas mövzuları
arasında kiçik xalqları narahat edən, ölkəmizdə millətlərarası münasibətlər sahəsində yaranan problemləri
fərqləndirmək
olar
ki,
onların
işıqlandırılması
böyüklüyündən və kiçikliyindən asılı olmayaraq, hər kəsin
respublikada öz evindəki kimi yaşamasını təmin etsin.
Milli mövzuda yazıların rubrikalarının palitrası da
xeyli genişlənmiş və zənginləşmişdi. Qəzet səhifələrindəki
ənənəvi “Biz beynəlmiləlçilərik”, “Vahid ailədə”, “SSRİ
bizim vətənimizdir” və s.-lərə “Xalq işi uğrunda mübarizlər”, “Yenidənqurma və milli məsələ”, “Zamanın tələbi –
obyektiv təhlil”, “Dostluq körpüləri”, “Bu dostluğun tarixi
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qədimdir”, “Xeyirxahlıq babalarımızdan qalıb” və s. yeni
rubrikalar əlavə olunmuşdu.
Tədqiqatlar həmin dövrdə mətbuata marağın xeyli
artdığını göstərir. Bu, ilk növbədə onunla bağlı idi ki,
qəzetlər əvvəlki dövrlərə nisbətən mürəkkəb problemlər,
mlli münasibətlərdəki münaqişə situasiyaları barədə artıq
açıq söhbətlər aparırdı; ikincisi, mətbuat vəziyyətin
normallaşmasına, xalqlar arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına cəhdlər göstərirdi. Zənnimizcə, məhz bu cür
yanaşma ilə kütləvi informasiya vasitələrinin milli siyasətdə
dövrün tələblərinə cavab verən yeni təfəkkürün
formalaşmasına təsiri öz ifadəsini müəyyən dərəcədə tapır.
Həm də baxmayaraq ki, mətbuatın köməyi ilə artıq
milli məsələlərin inzibati-amiranə metodlarla həlli üçün
xarakterik olan xeyli stereotipin aradan qaldırılmasına nail
olunmuşdu, milli siyasətdə yeni təfəkkürün formalaşması,
millətlərarası münasibətlər sahəsində vəziyyətin tam sabitləşməsi haqqında danışmaq hələ çox tez idi. Sosial-siyasi,
iqtisadi, mənəvi-mədəni həyatın real çətinlikləri özünü ciddi
surətdə büruzə verirdi. Millətlərarası münaqişələr nəticəsində bəzi respublikalar və ölkənin ayrı-ayrı regionları
arasındakı iqtisadi və digər əlaqələr pozulmuş, istehsalat və
sosial infrastrukturlar parçalanmış, xalqın rifah halı
pisləşmişdi. Sosial gərginlik isə getdikcə artmaqda idi.
“SSRİ-də təxminən bir milyon insan etnik həyəcan

305

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

nəticəsində öz evlərini itirmiş, üç milyon sovet vətəndaşı isə
növbəti iki ildə emiqrasiya etməyə hazırlaşır”.199
Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin sentyabr (1989-cu il)
plenumunda partiyanın milli siyasət üzrə qəbul olunmuş
platforması kütləvi informasiya vasitələrində millətlərarası
münasibətlər probleminin işıqlandırılmasının məzmununa,
forma və metodlarına, perspektivinə müəyyən korrektələr
edir. Mətbuatın fəaliyyətinin insanların şüuruna təsir etməsi
üçün partiyanın bütün siyasəti (o cümlədən, milli) və hər bir
konkret qərarı praktik, real işə transformasiya edilirdi ki,
“işlərin qabağa getməsindən ötrü..., kütlələrin təkcə
partiyanın siyasi kursunu bilməsi və onu bölüşməsi vacib
deyildi, onlar özləri xalqın özünüidarəsinin inkişaf
etdirilməsi üçün bunları şüurlu və fəal surətdə, əzmlə həyata
keçirməlidirlər. Partiya bu vəzifənin yerinə yetirilməsində
ən çox kütləvi informasiya vasitələrinə arxalanır”.200
Məhz bu mövqedən yanaşılaraq, KİV-in qarşısında
problematika üzrə aşağıdakı vəzifələr qoyulmuşdu:
 fəal elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması;
199

Bax: Взгляд со стороны // Что делать. - 1991. - 19 февраля.

200

Bax: Средства массовой информации в социалистическом
обществе, -М.: Политиздат, I989. - c,68.
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 möhkəm beynəlmiləlçilik əqidəsinin aşılanması;
 dərin dostluq hisslərinin tərbiyə edilməsi;
 bütün

millətlərə və xalqlara hörmət hissinin
gücləndirilməsi;
 millətlərarası ünsiyyət mədəniyyətinin yüksəldilməsi.
Dördüncü fəslin sonu qismində belə nəticəyə gəlirik ki:
- cəmiyyətin demokratikləşməsi, hüquqi dövlətin
əsas-larının yaranması, vətəndaş cəmiyyətinin
formalaş-ması
şəraitində
millətlərarası
və
dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi
məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir;
- bu prosesdə obyektiv olaraq milli və transmilli
siyasətdə yeni təfəkkürün formalaşması amili kimi
kütləvi informasiya vasitələrinin rolu getdikcə artır;
- tədqiqat dövründə mətbuata marağın artması
qəzetlərin əvvəlki dövrlərə nisbətən milli münaqişə
situasiyaları barədə artıq açıq söhbətlər aparması,
vəziyyətin normallaşmasına, xalqlar arasında
münasibətlərin yaxşılaşmasına cəhdlər göstərməsi,
milli məsələlərin inzibati-amiranə metodlarla həlli
üçün xarakterik olan bəzi stereotiplərin aradan
qaldırılmasına nail olması ilə izah olunur;
- sovet hakimiyyəti illərində jurnalistukanın daim
kommunist partiyası və onun tətbiq etdiyi ciddi
senzura tərəfindən təzyiqlərə məruz qalması
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-

-

mətbuata bütün sahələrdə, xüsusilə də millətlərarası
və dövlətlərarası münasibətlər problematikasının
obyektiv surətdə və həssaslıqla öyrənilməsi və
işıqlandırılması istiqamətlərində böyük çətinliklər
yaratmışdır;
fərqli sistemlərdə milli və transmilli münasibətlər
konsepsiyalarının cəmiyyət haqqında nəzəriyyələrin
tərkib hissəsi kimi yenidən müqayisəli şəkildə
nəzərdən keçirilməsinə, əsasən də şəxsiyyətəpərəstiş, ideoloji və siyasi durğunluq illərində bu sahədə
yol verilmiş deformasiya və təhriflərin, milli eqoizm
və sui-istifadə hallarının, ümumiyyətlə KİV-in bu
istiqamətdə fəaliyyətinin elmi araşdırılmasına ciddi
ehtiyac vardır;
regionun polietnik tərkibə malik olması, millətlərarası münasibətlərin mürəkkəbliyi, gələcəkdə
milli zəmində yeni toqquşmaların baş verməyəcəyinə zəmanətin olmaması, cəmiyyətin inkişafının
dinamik xarakteri bütün səviyyələrdə KİV-in
fəaliyyətinin təkmilləşməsini: milli proseslərin
siyasi və praktik məzmununun və onların mətbuat
səhifələrində aydın və obyektiv işıqlandırılması
məsələlərinin elmi təhlilini tələb edir.
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Dördüncü fəslə sözardı

Bağbanla pinəçinin rəvayəti
Sov.İKP MK-nın yüksək səviyyədə patiyadaxili
çəkişmələrə həsr olunmuş 1957-ci il iyun Plenumu
“G.Malenkov, L.Kaqanoviç və V.Molotov antipartiya qrupu
haqqında” qərar qəbul edir. Plenum həmçinin Sov.İKP MKnın bütün partiya təşkilatlarına, Sov.İKP MK-nın üzvlərinə
və üzvlüyünə namizədlərə “G.Malenkov, L.Kaqanoviç və
V.Molotov antipartiya qrupu haqqında” qapalı məktub
göndərir. Məktub göndərilərkən G.Malenkov, L.Kaqanoviç
və V.Molotovun kütləvi repressiyalara aidiyyəti olmaları
barədə məlumatların mətbuatda dərc olunması qadağan
edilir.201
Plenumunda Sov.İKP MK-nın üzvü, Azərbaycan KP
MK-nın birinci katibi İ.Mustafayev N.Xruşşovla Malenkov,
Molotov və Kaqanoviçin münasibətləri haqqında öz fikrini
söyləyir və çıxışının sonunda bir Azərbaycan rəvayəti
danışır: “Bir şəhərdə iki qonşu yaşayırmış, onlardan biri
pinəçi, digəri isə bağban imiş. Bağban hər gün əlində meyvə
çıxırmış, meyvələri yeyib sonra tumlarını da pinəçiyə
201

Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского
пленума ЦК КПСС и другие документы, с.563-580.
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atırmış. Pinəçi hər gün bu tumları toplayıb tərəzinin gözünə
yığırmış. Meyvə dənələri bir girvənkə daş çəkisində olanda
o, girvənkəlik daşla vurub bağbanın başını yarır. Pinəçini
mühakimə edən zaman o deyir: Bağban mənə nə etmişdisə,
mən də ona elə cavab verdim”.202
P.S. Rəhbərləri bir-birini didən, həyat əhəmiyyətli
məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində çap
olunmasına qadağa qoyan ölkədə yaşayan millətlərin
arasındakı münasibətlər necə olmalı idi?
İlham A.Mazanlı

202

Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского
пленума ЦК КПСС и другие документы, с.46-68.
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V FƏSİL
Millətlərarası münasibətlərin kəskinləşməsi
şəraitində (Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında
baş verən hadisələr dövründə) mərkəzi və
regional KİV-in fəaliyyəti
XX
əsrin
sonlarında
sovetlər
ittifaqında
millətlərarası münasibətlər sahəsində yaranmış o qədər də
ürəkaçan olmayan vəziyyət Kommunist Partiyası tərəfindən
tənqidi baxımdan təhlil edilərək, bu sahədə ziddiyyətlərin
aradan qaldırılması, situasiyanın sağlamlaşdırılması üçün
geniş fəaliyyət proqramı hazırlanır. Ölkədə müttəfiq
respublikaların hüquqlarının artırılması, milli siyasətdə yol
verilmiş ciddi nöqsanların, bəzi xalqlara münasibətdə
haqsızlıqların aradan qaldırılması istiqamətində kurs
götürülür. Kommunist Partiyası və hökumət mövcud
çoxmillətli dövlətin bərabərhüquqluluq əsasında Sovet
Respublikaları İttifaqına çevrilməsi çağırışları ilə çıxış edir.
Partiya müttəfiq respublikaların suverenliyinin qəbul
edilməsini
millətlərarası
münasibətlər
sisteminin
təkmilləşməsinə imkan verən prinsip kimi qiymətləndirirdi.
Lakin, partiya və hökumət tərəfindən milli məsələlərlə bağlı
irəli sürülən vəzifələrin yerinə yetirilməsi ciddi çətinliklərlə
üzləşirdi. Partiya bunu yerli orqanların (müttəfiq
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respublikaların aidiyyəti təşkilatlarının) qətiyyətsizliyi, bu
kimi situasiyalara hazır olmamaları ilə izah edirdi. Bizcə, bu
fikirlə razılaşmamaq olar. Düşünürük ki, başlıca səbəb
yerli orqanların mərkəzi hakimiyyətə inamının olmaması ilə
bağlı idi. Əvvəlki fəsillərdə bunu sübut edən nümunələrlə
rastlaşmışıq. Bu fəsil də daxil olmaqla, son iki fəsildə də bu
barədə ətraflı söhbət gedəcəkdir. Kommunist Partiyası
həmişə öz uğursuzluqlarına görə sadəcə yerli orqanları
tənbeh edir, onları partiyanın “rəhbər göstərişləri”ni yerinəyetirməməkdə günahlandırırdı. Ayrı-ayrı xalqlara qarşı isə
(o cümlədən, Azərbaycan xalqına) ciddi cəza tədbirləri
həyata keçirilirdi.
Sov.İKP-nin XXVIII qurultayı bəyan edirdi ki, “...
milli məsələ və millətlərarası münasibətlər bəzi hallarda
kəskin forma almışdır. Etnik zəmində qanlı toqquşmalar baş
vermişdir, çox sayda insan bu toqquşmaların qurbanı
olmuşdur. Qaçqınlar meydana gəlmişdir, minlərlə insan öz
daimi yaşayış yerini dəyişmiş, dərbədər düşmüş və ağır
məşəqqətlər içindədir”. 203 (1991-ci ilin əvvəlinə olan
məlumata görə, ölkədə 600 mindən çox qaçqın var idi). On
milyonlarla insan özünün milli dövlət qurumlarının
sərhədlərindən kənarda yaşayırdı, digər milyonlarla insan
isə minlərlə başqaları ilə qırılmaz insani tellərlə bağlı idi.
203

Материалы ХХVIII съезда Коммунистической
Советского Союза. - М.: Политиздат, 1990. - c.22.
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Bu sayda insan kütləsini yerindən tərpətmək, bu əlaqələri
qırmaq təkcə ölkənin həyatı üçün deyil, bütün dünya üçün
kataklizm demək idi. Bir şeyi xatırlatmaq yerinə düşər ki,
1990-1991-ci illərdə Şərqi Avropada sosializm düşərgəsinin
dağılması ilə başlamış proseslər nəticəsində əmələ gəlmiş
humanitar hüquqi və sosial problemlər (məsələn, Kosovo
düyünü) hələ də tam həll olunmamışdır.
Çoxmillətli dövlət olan SSRİ-də də o dövrdə sülhün
və əmin-amanlığın bərpası üçün tədbirlər çox ləng aparılırdı
və yaxud da ümumiyyətlə bu sahədə heç bir iş görülmürdü,
milli zəmində toqquşmaların masştabı isə getdikcə artmaqda
idi. Bu cür vəziyyət cəmiyyətdə gedən yeniləşmə prosesinə
passiv münasibəti artırır, insanların əhval-ruhiyyəsinə pis
təsir göstərir, onlarda dövlətə inamsızlıq hissini
gücləndirirdi. Müttəfiq respublikalar özlərinin bərbad
vəziyyətdə olan iqtisadi-sosial, humanitar problemlərini
təkbaşına həll etməyə çalışırdılar. Yuxarıların amorf
vəziyyətindən yararlanıb özlərinin milli eqoist istəklərinə
nail olmağa çalışan xalqlar da var idi.
Əks siyasi sistemin politoloq və sovetoloqları SSRİdə zaman-zaman özünü qabarıq şəkildə büruzə verən milli
məsələləri və millətlərarası münasibətlərdəki ziddiyyətləri
daim diqqət mərkəzində saxlayırdılar. Sovet mütəxəssisləri
əvvəllər onların əsərlərini açıq düşmənçilik xarakteri
daşıyan, Sov.İKP-nin milli siyasətinin mahiyyətini təhrif
edən, ölkədə gedən demoqrafik proseslərin məğzini yanlış
izah edən və tarixi saxtalaşdıran sənədlər adlandırırdılar.
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Sovet mətbuatı buna müvafiq əkstəbliğatla cavab verməyə
çalışsa da, bu publikasiyaların ölkədə stabilliyi pozmaq, onu
milli ədavət zəminində parçalamaq qabiliyyətini tam
qiymətləndirə bilmirdi.
Qərb sovetoloqlarının cərgəsində ən parlaq sima,
ABŞ prezidentinin (1977-1981-ci illər) milli təhlükəsizlik
məsələləri üzrə sabiq köməkçisi Zbiqnev Bjezinski hələ
1960-cı illərin əvvəllərində belə bir tezis irəli sürmüşdü ki,
SSRİ-ni Amerika Birləşmiş Ştatlarının potensial düşməni
kimi iqtisadi cəhətdən zəiflətməklə yanaşı, həm də
çoxmillətli dövlət kimi burada yaşayan xalqların milli
hisslərinə təsir göstərməklə dağıtmaq mümkündür.204
Bundan təxminən iyirmi il sonra yenə də elə həmin
Z.Bjezinski yazırdı: “Sovet İttifaqında siyasi nizam
velikorus xalqının dominantlığına əsaslanır və əsas etibarilə
zorla qeyri-rus xalqlarının boynuna qoyulmuş sosial
razılıqdan və siyasi tabeçilikdən qaynaqlanır. Bu səbəbdən
də, əgər Moskvanın idarə etmək imkanı zəifləyərsə, Sovet
İttifaqının siyasi xarakteri və hətta ərazi bütövlüyü də sual
altında qala bilər. Bu daha vacibdir, ona görə ki, Sovet
İttifaqında doqmatik rejimin siyasi tələbləri ilə sistemin
iqtisadi ehtiyacları arasındakı ziddiyyətlərin güclənməsindən asılı olaraq, daxili gərginlik də artır... Sovet İttifaqı
204

Brzezinski Z. and Huntington P. Political Power: USA-USSR.
Similarties and Contraste Convergence or Evolution. The Viking Press,
1964; Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998.
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mövcud siyasi sisteminin totalitar xarakterini qismən də
olsa zəiflətmədən, öz cəmiyyətini real olaraq müasirləşdirə
bilərmi? - yəqin ki, növbəti 20 il ərzində sovet gerçəkliyinin
əsas sualı bu olacaqdır.”205
Z.Bjezinski bu müddət üçün Sovet İttifaqını silahsız
parçalamaq məqsədi ilə Birləşmiş Ştatların bu ölkədə milli
münasibətlərin kəskinləşdirilməsi üzrə fəaliyyət proqramını
irəli sürür. O, həmin illərdə radionun geniş imkanlarını
nəzərə alaraq, əsasən bu, eyni zamanda, digər kütləvi
informasiya vasitələrindən istifadə etməklə, sovet müsəlmanlarında dəqiq siyasi özünüdərk hissinin formalaşdırılmasının
vacib olduğunu vurğulayır və göstərir ki, yalnız bu yolla
islam millətlərinin sovetcəsinə “əridilməsinin” qarşısını
almaq, həmçinin qeyri-rus millətlərdə öz müstəqillikləri
uğrunda mübarizədə inadkarlıq əzmininin gücləndirilməsi ilə
SSRİ-də evolyusion dəyişikliklərə nail olmaq mümkündür.206
Biz bu planın ardıcıl olaraq yerinə yetirilməsinin və
son nəticədə SSRİ-nin, ümumiyyətlə isə, sosializm
düşərgəsinin süqutunun artıq şahidi olmuşuq. Lakin,
205

Brzezinski Z. Game Plan. A Geostrategic Framework
Conduct of the US.-Soviet Contast. Boston/New York: The
Monthly Press, 1986.-P.224.
206
Brzezinski Z. Game Plan. A Geostrategic Framework
Conduct of the US.-Soviet Contast. Boston/New York: The
Monthly Press, 1986.-P.237-238.
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çoxsaylı etnik tərkibə malik və dünya siyasətində strateji
geosiyasi bir regionda yerləşməyimiz və yaşamağımız
gələcəkdə bu cür situasiyalarda resbuklikamızın və burada
yaşayan millətlərin ümumi maraqlarının qorunması naminə
KİV-in fəaliyyətinin məqsədyönlü tərzdə tənzimlənməsi və
milli münasibətlər sahəsində baş verən proseslərin kütləvi
informasiya vasitələrində işıqlandırılması praktikasının
kompleks şəkildə araşdırılmasının və elmi təhlilinin xüsusilə vacib olduğu qənaətindəyik. Tədqiqat üçün seçdiyimiz
dövrdə həm sahə elmi, həm də jurnalistika mütəxəssisləri
belə hesab edirdilər ki, kütləvi informasiya vasitələri “....
milli inkişaf və milli münasibətlər məsələləri üzrə daimi
fəaliyyət göstərən diskussiya klubu, millətlərin açıq və
könüllü birliyinin konkret formalarının axtarışının təsəbbüskarı, çoxmillətli cəmiyyətin bütün qüvvələrinin birləşməsi
və onun siyasi, təsərrüfat və mənəvi həyatına yeni ideya və
yeni təcrübə ilə təsir vasitəsi olmalıdır.”207 Onlar mətbuatın,
başlıca vəzifələrini bunda görür, KİV-i millətlərarası ünsiyyətin təsirli vasitəsi kimi nəzərdən keçirirdilər. Bu vəzifələr
ilk növbədə – baş verən proseslərin dialektikasının real əks
etdirilməsi, situasiyaların müxtəlifliyinin və mürəkkəbliyinin, cəmiyyətdə baş verən bir çox təzahülərin ziddiyyətliliyinin açılıb göstərilməsindən ibarət idi. Kütləvi informasiya
207

Bax: Телевидение в системе межнационального общения:
проблемы и решения // Вестник Московского университета. Серия 10. -1990. - № 3. - c.8.
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vasitələri ölkədə xalqlar arasındakı yeni münasbətlərin
elementlərinin praktikada necə möhkəmlənməsi (müttəfiq
respublikalar arasında birbaşa müqavilələrin bağlanması),
insanların təfəkküründə hansı dəyişikliklərin baş verməsi və
s. məsələlərə xüsusi yer ayırmalı idilər.
Həqiqətən də kütləvi informasiya vasitələrinin
çoxmillətli əhali ilə qarşılıqlı təsir vasitəsi kimi, yəni geniş
oxucu və tamaşaçı auditoriyasına malik sosial-siyasi institut
kimi potensial imkanları çox böyükdür. Məsələn, tədqiq
olunan dövrdə yalnız Azəraycanda 5,6 milyon tirajla 150
dən çox respublika, şəhər, rayon və sahə qəzetləri, illik tirajı
33 milyon nüsxə olan jurnal və jurnal tipli nəşrlər çap
olunurdu. Radio və televiziyanın gündəlik yayım həcmi 50
saatdan çox idi. Bunlardan əlavə respublikada müxtəlif
komitə, cəmiyyət və təşkilatların orqanı olan 52 yeni qəzet
və 8 jurnal (onların çoxu alternativ idilər) nəşr olunurdu.
Respublikada yalnız abunə ilə yayılan mərkəzi qəzet və
jurnalların birdəfəlik tirajı 1,5 milyon nüsxədən artıq idi.
Statistik rəqəmlərdən də göründüyü kimi, o dövrdə
respublikada ictimai şüura böyük “mətbu təsir” imkanları
mövcud idi. Bu imkanlar kütləvi informasiya vasitələri
tərəfindən necə istifadə olunurdu? Kütləvi informasiya
vasitələri millətlərarası həyatın problemsizliyini, insanların
beynəlmiləlçilik, başqa xalqlara hörmət ruhunda tərbiyə
edilməsini təmin etmək məqsədi ilə KİV-dən nə dərəcədə
səmərəli istifadə edə bilirdi?
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Respublika qəzetlərinin (“Kommunist”, “Бакинский
рабочий”, “Azərbaycan gəncləri” və “Молодежь Азербайджана”) 1986-1991-cı illərdə çap olunmuş nömrələrinin
kontent-analizi millətlərarası münasibətlər sahəsində gedən
proseslərin, tərəflər arasında mətbuat səhifələrində aparılan
“müharibələrin” təhlili üçün xeyli empirik material verir.
Kütləvi informasiya vasitələri millətlərarası münasibətlər sahəsində gedən prosesləri kifayət qədər adekvat
işıqlandıra bilirdimi? – sualına dəlillərlə cavab vermək,
mətbuatın fəaliyyətini təfərrüatı ilə nəzərdən keçirmək
məqsədi ilə Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən
hadisələri aşağıdakı dövrlərə bölməyi məqsədəmüvafiq
hesab edirik:
1. yanvar 1986-cı il – yanvar 1988-ci il (Dağlıq
Qarabağdakı hadisələrə qədərki dövr);
2. yanvar 1988-ci il (hadisələrin başlanğıcı) – iyul
1988-ci il (hadisələr dövü);
3. iyul 1988-ci il (SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Qərarı) – 1991-ci il (hadisələrin tədricən qaynar
məcraya keçdiyi dövr).
Tədqiqatın nəzərdə tutduğumuz bütün istiqamətləri
üzrə məqsədlərimizə nail olmaq üçün respublikamızda
Azərbaycan və rus dillərində çap olunan qəzetlərin müxtəlif
parametrlər üzrə təhlillərini aparmışıq. Tədqiqatın birinci
dövrü (yanvar 1986-cı il – yanvar 1988-ci il) – ölkədə
sosial-siyasi həyatın yenidən qurulması konsepsiyasının
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işlənib-hazırlanması dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu
dövrdə təhlil olunan nəşrlər kommunist partiyasının milli
münasibətlərin təkmilləşdirilməsi sahəsində fəaliyyətinin:
a) vahid çoxmillətli ittifaq dövlətinin hər vasitə ilə
möhkəmləndirilməsi və inkişafı;
b) vahid xalq təsərrüfatı kompleksi çərçivəsində hər
bir müttəfiq respublikanın maddi və mənəvi
potensialı-nın artırılması;
c) məzmununa görə sosialist, milli formalarına görə
müxtəlif, ruhuna görə beynəlmiləlçi vahid mədəniyyəti olan sovet xalqının inkişaf etdirilməsi kimi əsas
strateji istiqamətləri üzrə təbliğat işi aparırdılar.
Birinci dövrdə kütləvi informasiya vasitələrinin qarşısında sözügedən sahədə konkret olaraq hansı vəzifələr
dururdu? Partiyanın tələbinə uyğun olaraq, respublikada
zəhmətkeşlərin beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə edilməsində mətbuatın strategiyasının əsasını aşağıdakı tematik
istiqamətlər təşkil edirdi:
 milli məsələ üzrə marksizm-leninizm nəzəriyyəsinin,
Sov.İKP milli siyasətinin mahiyyətinin, məqsəd və
vəzifələrinin öyrənilməsi və təbliği;
 milli münasibətlər sahəsində Sovet hakimiyyətinin
“tarixi zəfərlərinin”, SSRİ xalqlarının “nailiyyətlərinin”, “inqilabi, döyüş və əmək ənənələrinin”,
internasionalizmin təbliği;
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mədəniyyətlərinin qarşılıqlı zənginləşmə vasitəsi
kimi təbliği;
sovet xalqlarının əməkdaşlığınının və birgə əmək
prosesində bir-birlərinə göstərdikləri qarşılıqlı
yardımların işıqlandırılması;
müxtəlif millətlərdən olan əmək adamlarının, onların
milli xüsusiyyətləri, sosial-mədəni maraqları və gündəlik praktikada ehtiyacları nəzərə alınmaqla, yaxınlaşmasını və birliyini təmin edən tədbirlərin təbliği;
respublikada yaşayan xalqların ölkədəki bütün
millətlərlə əmək, sosial-peşə və mədəni əlaqələrinin
müxtəlif formalarının təbliği;
Sovet hökumətinin, Sov.İKP-nin “milli siyasətinin
nailiyyətlərini” saxtalaşdıranların ifşa edilməsi üzrə
əks-təbliğat işinin aparılması;
“millətçiliyin və millətçilik qalıqlarının mürtəce mahiyyətinin, siyasi və sosial-mənəvi zərərinin” açılıb
göstərilməsi.

Təhlillər göstərir ki, bu istiqamətlər özünün məzmununa görə kütləvi informasiya vasitələrinin cəmiyyətin
ikişafının əvvəlki mərhələlərində apardığı fəaliyyətlə üstüstə düşür, eyni zamanda onlar ölkənin yaşadığı tarixi
dövrlə izah olunan yeni səciyyəvi cizgilərə də malikdirlər.
Biz təqdim olunan elmi araşdırmada problemati-kanın bütövlükdə daha dərindən təhlil edilməsi məqsədi ilə
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yuxarıda göstərilən istiqamətlərin fərqli cəhətlərinin müəyyən edilməsinin vaciblyini xüsusi qeyd etsək də, bu istiqamətlərin artıq bir sıra elmi əsərlərdə (onların bəziləri barədə
yuxarıda məlumat vermişik) əsaslı şəkildə tədqiq olunduğunu nəzərə alaraq, onların təfərrüatı ilə təhlil olunmasını
qarşımıza məqsəd qoymamışıq. Bizim məqsədimiz milli
münaqişə şəraitində kütləvi informasiya vasitələrinin
fəaliyyətinin kompleks şəkildə öyrənilməsin-dən ibarətdir.
Regiondakı hadisələrin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin köklərinin və səbəblərinin, münaqişənin azərbaycan
və erməni, eyni zamanda mərkəzi kütləvi informasiya
vasitələrində işıqlandırılmasının təhlili göstərir ki, mətbuat
bu şəraitdə heç də cəmiyyətdəki funksiyasına uyğun olaraq
layiq olduğu yüksək mövqeyə qalxa bilməmişdir. Bəzi
qəzetlər əksər hallarda hadisələrlə bağlı ictimaiyyətə doğru
informasiya vermir, durğunluq dövrü təbliğatının
cəbbəxanasından götürdükləri “növbətçi” ifadələrlə, xalqlar
arasında dostluğun və birliyin möhkəmlənməsinə ümumi
çağırışlarla insanların başının altına yastıq qoymaq
taktikasını seçmişdilər. Bununla bərabər, əhalini çaşdıran,
həm müsahibəyə və mikrofona “buraxılan” şəxslərin, həm
də jurnalistlərin özlərinin siyasi və peşəkarlıq baxımından
yetkin olmadıqlarını nümayiş etdirən materiallar çap
edilirdi. Bu cür materiallar və burada yol verilən ciddi
məzmun və prinsip qüsurları iki xalq arasında
müasibətlərdəki gərginliyin yumşaldılmasına deyil, əksinə,
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daha da kəskinləşməsinə xidmət edir, bir çox hallarda isə
mərkəzi mətbuata inamsızlıq hissini gücləndirirdi.
Azərbaycan və rus dillərində çap olunan nəşrlərin eyni ölçü parametrləri (tezliyi, həcmi, məzmunun kateqoriyası
və elementləri, informasiyanın nişanı) və tipi (forma və
janrlar) üzrə tədqiqi (kontent-analizi) Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki hadisələrə qədərki dövrdə respublika mətbuatında milli və transmilli ideyaların təbliği sahəsində real
vəziyyətin mövzu üzrə dəqiq araşdırılmasına imkan yaradır.
Birinci dövrə aid tədqiqatlar təsdiq edir ki,
beynəlmiləlçilik mövzusu respublikanın partiya və gənclik
mətbuatı üçün kifayət qədər ənənəvidir. “Vahid ailədə”,
“SSRİ bizim vətənimizdir”, “Doğma ölkəmiz boyunca”,
“Biz beynəlmiləlçilərik”, “Xalqların qardaşlıq ailəsində”,
“Bütün ölkə tikir”, “Biz Azərbaycandanıq” və s. bu kimi
daimi rubrikalar altında müttəfiq respublikalar arasında
qarşılıqlı əlaqələr, əməkdaşlıq, nəhəng tikintilərdə azərbaycanlıların iştirakı barədə publikasiyalar çap olunur.
Təhlillər göstərir ki, heç də həmişə publikasiyaların
verilməsinin uğurlu formalarından istifadə olunmur,
rubrikalar janr baxımından tamamilə bəsit çeşiddə təqdim
olunur, beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyənin səmərəliliyini
yüksəldən mühüm komponentlərdən, məsələn oçerk və
reportajlardan isə demək olar ki, çox zəif istifadə olunur.
Mücərrəd-nəzəri məqalələr və ya da faktoqrafik materiallar
üstünlük təşkl edir ki, bunlar da oxucular tərəfindən olduqca
zəif mənimsənilir. Milli həyat və millətlərarası münasibətlər
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sahəsindəki neqativ hallar barədə kəskin materiallara demək
olar ki, rast gəlinmir. Qəzetlərin arxiv dəstlərini
vərəqləyərək, belə bir paradoksal (inanılmaz) nəticəyə
gəlmək olur ki, planetin “qaynar nöqtəsi” olan Dağlıq
Qarabağ uzun müddət Azərbaycan kütləvi informasiya
vasitələri üçün, mahiyyət etibarı ilə, “bağlı zona” olmuşdur.
Demək olmaz ki, milli və transmilli həyat məsələlərinə qəzet səhifələrində kifayət qədər yer ayrılır. Əksinə, bizim fikrimizcə, hətta bəzən bu məsələlərin işıqlandırılmasına diqqətin azaldılması tendensiyası müşahidə olunur, xüsusilə də gənclər mətbuatında bu tendensiya daha çox nəzərə
çarpır. Məsələn, “Azərbaycan gəncləri” qəzetində 1987-ci
ildə cəmi 59 tematik material çap olunmuşdur və bu 1982-ci
ildə çap olunanlardan iki dəfə azdır. “Молодежь Азербайджана” qəzetinin tematik çıxışları əsasən bir “coğrafiyanı”
– Bakını əhatə edir. Bu materialların xeyli hissəsi isə (30 %)
yalnız məlumatlan-dırma funksiyasını yerinə yetirir, yəni
faktı təsdiq edir, lakin millətlərarası münasibətləri konkret
insan taleləri vasitəsi ilə açmağa cəhd göstərmir.
Bildiyimiz kimi, informasiyalılıq, davamlılıq,
informasiya axınının stabilliyi oxucu auditoriyasına ideoloji təsirin mühüm aspektləri hesab olunur. Lakin, təhlillər
beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə tematikası üzrə publikasiyalarda bu parametrlərin özünü lazımi səviyyədə və
keyfiyyətdə büruzə verə bilmədiyini göstərir. Redaksiyaların fəaliyyətində dəqiq strategiyanın olduğu hiss olunmur,
jurnalistlərin peşəkarlığı problemin işıqlandırılması
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istiqamətində irəli sürülən tələblərdən xeyli aşağıdır,
problematika üzrə qəzet materiallarının 70 %-i SİTA və
Azərinformdan “iqtibas edilmişdir”. Redaksiyalarda, nadir
istisnalar olmaqla, milli problematika üzrə ixtisaslaşmış
jurnalistlər tapmaq çox çətindir. Sanki, bu problemlər o
qədər sadə və mənasızdır ki, onların dərindən təhlil
edilməsinə və ya da ətraflı öyrənilməsinə ehtiyac yoxdur.
Millətlərarası münasibətlərin kəskinləşməsi və bu
müstəvidə milli qarşıdurmalar ölkədə gedən aşkarlıq və
yenidənqurma şəraitində baş verirdi və artıq bəzi ittifaq və
region kütləvi informasiya vasitələri bu hadisələrin
işıqlandırılmasında fəal mövqe və peşəkarlıq nümayiş
etdirirdilər. Beynəlmiləlçilik hisslərindən söz gedən
materiallarda müttəfiq respublikaların qarşılıqlı iqtisadi
əlaqələri birtərəfli işıqlandırılırdı, “meydança sahibi” olan
qəzet öz respublikasının töhfəsini “qiymətləndirir”,
başqalarının adını çəkməyi belə unudurdu. Beləliklə, milli
və beynəlmiləlin işıqlandırılmasında balanslaşdırma və
qarşılıqlı tamamlama aspekti pozulurdu. Azərbaycan KİVlərinin redaksiya siyasətlərindəki və fəaliyyətlərindəki
“çatışmazlıqlar” isə göz qabağında idi.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və onun ətrafında
baş verən hadisələrlə əlaqədar Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətində yeni mərhələ başlayır. Bu
mərhələdə millətlərarası münasibətlər problemlərinə həsr
olunmuş materialların həcmi və kəmiyyəti kəskin şəkildə
artır. Lakin, bu materialların təhlilinə keçməzdən əvvəl, bu
324

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

hadisələrin köklərinə qısa bir tarixi ekskurs etməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Dağlıq Qarabağ hadisələrinə qədər neçə on illər idi
ki, Ermənistanın yaradıcı ziyalılarının, partiya və dövlət
xadimlərinin böyük bir hissəsi tərəfindən “Qarabağ
məsələsi” adlandırılan problem süni şəkildə yaradılır və
şişirdilirdi. Millətçilik mülahizələri erməni jurnalistikasında, ədəbiyyatında və kinematoqrafiyasında əvvəllər
olduğu kimi, hadisələrin gedişi dövründə də “sanballı” yer
tuturdu. S.Kaputikyanın “Karvanlar hələ yol gedir”,
“Xəritənin və qəlbin meridianları”, M.Şaginyanın “Tarixdə
mühüm tarix”, B.Ulubabyanın “Albaniya”, “Aqvank” və
“Aran” toponimləri haqqında”, S.Ayvazyanın “Erməni
taleyi”, V.Petrosyanın “Erməni eskizləri”, G.Eminin
“Ermənistan haqqında yeddi mahnı”, Z.Balayanın “Ocaq”
və s. çoxsaylı əsərlərdə208 erməni xalqının “müstəsnalığı” və
qonşu gürcü və azərbaycan xalqlarından “intellektual
üstünlükləri” ardıcıllıqla və məqsədyönlü şəkildə təbliğ
olunur, “dənizdən dənizə uzanan” “Böyük Ermənistan”
ideyası və onun masştabları “əsaslandırılırdı”. Beləliklə,
Ermənistanın Azərbaycana və Gürcüstana ərazi iddialarının
və de-“tarixi erməni torpaqları” olan Dağlıq Qarabağın,
Naxçıvanın və Cavaxetiyanın Ermənistana qaytarılmasının
“qanuniliyi” artıq xeyli vaxt idi ki, geniş oxucu
auditoriyasına, xüsusilə də erməni gəncliyinə “peyvənd
208

Bu əsərlərin çoxu Moskvada nəşr olunmuşdur.

325

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

edilirdi”. Təəssüf ki, ermənilər bu səpkidən olan qəzetjurnal materiallarını, kitabları və digər təbliğat məhsullarını
mərkəzi nəşrlərdə çap etdirməyə çalışır və əksər hallarda
buna nail olurdular.
Azərbaycanda nəşr olunan “Kommunist”, “Бакинский рабочий”, “Azərbaycan gəncləri”, “Молодежь Азербайджана” qəzetlərinin, Ermənistanda çıxan “Коммунист”
(rus dilində) qəzetinin 209 və mərkəzi mətbuatın - xüsusi
olaraq “Правда” və “Известия” qəzetlərinin sözügedən
problematika üzrə tədqiqi aşağıdakı tendensiyaları aşkar edir:
 Azərbaycan KİV-lərinin mövqeyi bütün aspektlər
üzrə konstitusiyanın müvafiq müddəaları, sovet
qanunvericiliyinin normaları, münaqişənin səbəb və
vəziyyətinə verilən rəsmi qiymətləndirmə ilə üstüstə düşür;
 erməni mətbuatının mövqeyinin rəsmi mövqe ilə,
yəni dövrün qanunvericiliyi ilə, insanların ictimai
həyatın müxtəlif səviyyələrində qarşılıqlı münasibətlərinin təsbit edilmiş hüquqi normaları ilə ziddiyyət
təşkil etməsi göz qabağındadır. Bu mövqe guya bir
növ yeni, daha təkmil - Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin mütləq Ermənistanın tərkibinə daxil
209

“Коммунист” (rus dilində) qəzeti Ermənistan KP MK-nın orqanıdır.
1990-cı ilin avqust ayından “Голос Армении” adı ilə çap olunur.
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edilməsini nəzərdə tutan inzibati-siyasi sistemə
istiqamətlənmişdir;
 mərkəzi mətbuat erməni mətbuatının mövqeyinə
yaxınlıq nümayiş etdirir, lakin burada zahiri bir
obyektivlik görüntüsü saxlanılır. Mərkəzi mətbuatda
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin mövcud siyasiinzibati sistemdə Konstitusiyanın maddələrinə
uyğun fəaliyyət göstərib-göstərməməsi barədə aydın
və dəqiq mülahizə tapmaq çox çətindir.
Fikrimizi əsaslandırmaq və mövqeləri müqayisə
etmək məqsədi ilə bəzi problemləri və onların kütləvi
informasiya vasitələri tərəfindən qiymətləndirilməsini
nəzərdən keçirməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Məzmununa görə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə aid
qəzet materiallarının aşağıdakı təsnifatını vermək olar:
1.
2.
3.
4.
5.

sosial-iqtisadi;
milli-mədəni;
ideoloji;
inzibati-siyasi;
hüquqi.

Birinci qrupa (sosial-iqtisadi) aid olan KİV
materiallarının təhlilinə əsasən rəsmi qəbul olunmuş
vəziyyət aşağıdkı kimi müəyyən edilmişdir: vilayətdə
yaşayan əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti ölkənin bir çox
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regionu üçün xarakterik olan vəziyyətdən yaxşı olmasa da,
bütövlükdə Azərbaycan və Ermənistan üzrə vəziyyətdən pis
deyil, daha az kritikdir.
Azərbaycan mətbuatının mövqeyi: durğunluq dövrü
ölkənin hər yerində olduğu kimi, Dağlıq Qarabağın sosialiqtisadi vəziyyətinə də neqativ təsir göstərmişdir, lakin bu
təsir Azərbaycanın digər rayonları ilə müqayisədə o qədər
də çox deyil, əksinə azdır.
Ermənistan mətbuatının mövqeyi: Bakının qərəzli
millətçi siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağın sosialiqtisadi vəziyyəti Azərbaycanın digər rayonlarından kəskin
şəkildə geri qalır.
Mərkəzi mətbuatın nümayiş etdirdiyi tendensiya:
Mərkəzi mətbuat Azərbaycanın digər rayonları və SSRİ-nin
bəzi bölgələri, o cümlədən Ermənistanla müqayisədə Dağlıq
Qarabağda həyat səviyyəsinin daha yaxşı olması barədə
susur.
Milli-mədəni sferada faktiki vəziyyət: Dağlıq
Qarabağın mədəniyyət və təhsil sahəsində Ermənistanla
geniş əməkdaşlıq əlaqələri var, ancaq bu əməkdaşlıq İttifaq
miqyasında mövcud olan inzbati-amiranə idarəçilik
sisteminin ümumi hökmranlığı ilə izah olunan nöqsanlardan
da xali deyildir.
Azərbaycan mətbuatının mövqeyi: Dağlıq Qarabağın
Ermənistanla kifayət qədər mədəni əlaqələri var.
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Ermənistan mətbuatının mövqeyi: Dağlıq Qarabağda milli erməni mədəniyyəti inkar edilir və sıxışdırılır,
Ermənistanla mədəni əlaqələrə maneçilik törədilir.
Mərkəzi mətbuatın nümayiş etdirdiyi tendensiya:
Azərbaycanın əvvəlki rəhbərlərinin apardıqları səhv siyasətin
nəticəsi olaraq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni
əhalisinin mədəni müstəqilliyi qənaətbəxş səviyyədə deyil.
İdeoloji sferada faktiki vəziyyət: sinfi və
ümumxalq ideyası ilə müqayisədə milli birlik və milli
maraq ideyasına yenidən üstünlük verilir, proletar beynəlmiləlçiliyinin və sovet sosialist millətlərinin inteqrasiyası
ideyasına olan ehtiyac yaddan çıxarılır.
Azərbaycan mətbuatının mövqeyi: Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin erməni əhalisinin bir hissəsi qatı
millətçilik ideologiyasına, “Böyük Ermənistan”ın reanimasiyası mürtəce ideyasına (erməni xəstəliyi) yoluxmuşdur.
Ermənistan mətbuatının mövqeyi: “Qarabağ hərəkatı” cəmiyyətin demokratikləşməsi, yenidənqurma və
aşkarlıq prosesinin inkişafının, lenin milli siyasətinin ardıcıl
olaraq həyata keçirilməsinin nəticəsi və sübutudur.
Mərkəzi mətbuatın nümayiş etdirdiyi tendensiya:
hərəkatın
ideoloji
müxtəlifliyi,
çoxmillətli
sovet
cəmiyyətinin gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsi ideyası
ilə millətçilik təzahürlərinin birgə mövcudluğu.
İzibati-siyasi sferada faktiki vəziyyət: yuxarı
rəhbər orqanlara itaətsizlik.
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Azərbaycan mətbuatının mövqeyi: yuxarı rəhbər
orqanlara heç nə ilə bəraət qazandırılması mümkün olmayan
itaətsizlik.
Ermənistan mətbuatının mövqeyi: inzibati-siyasi
sistemin qeyri-təkmilliyi ilə izah olunan itaətsizlik.
Mərkəzi mətbuatın nümayiş etdirdiyi tendensiya:
sükut.
Hüquqi sferada faktiki vəziyyət: SSRİ və Azərbaycan SSR konstitusiyalarının müdəalarının pozulması.
Azərbaycan mətbuatının mövqeyi: konstitusiya
müddəalarının pozulması, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
rəhbərliyinin ekspansiv (lat. expansio – genişlənmə,
yayılma) və qanunazidd hərəkətləri.
Ermənistan mətbuatının mövqeyi:
millətlərin öz
müqəddəratını təyin etmə prinsipindən irəli gələn qanuni tələb.
Mərkəzi mətbuatın nümayiş etdirdiyi tendensiya:
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin konstitusiya və faktiki
statusları arasındakı ziddiyyət.
Xarakterik haldır ki, tematika üzrə bütün KİV
materiallarında problemin həlli yollarını müəyyən etməyə
cəhdlər göstərilir. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri
böhrandan çıxış yolunu bütün ölkənin sosial-iqtisadi orqanizminin inkişaf etdirilməsində görür, yəni baş vermiş münaqişənin ölkə üçün universal, ümumi xarakterini etiraf edir.
Ermənistan mətbuatı çıxış yolunu “son məqsəd”ə
nail olmaqda, yəni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
Ermənistana birləşdirilməsində görür. Bütün materiallarda
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belə bir fikir qırmızı xəttlə keçir ki, Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsi yenidənqurmanın, cəmiyyətin
demokratiləşməsinin ən böyük nailiyyəti və gələcək
inkişafın mütləq şərti ola bilər. Lakin, istənilən sağlam
düşüncəli adamı yenidənqurmanın uğur qazanmasının məhz
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistanın tərkibində
olub-olmamasından asılı olması, eyni zamanda geniş
auditoriyanı buna inandırmaq üçün KİV-in xüsusi
fəaliyyətinə ehtiyacın olması ideyası məhz gülüş və təəssüf
hissindən başqa heç nə doğurmur.
Digər sözlərlə: əgər Azərbaycan mətbuatı dar milli
deyil, ümumi maraqları nəzərə alan mövqe tutursa,
Ermənistan mətbuatı ümumi demokratik prosesdən öz
“məkrli faydasını” qopartmağa çalışır. Azərbaycan mətbuatı
DQMV-dəki hansısa xüsusilə kəskin sosial-iqtisadi
vəziyyətlə bağlı sübutolunmaz fikirlə razı olmamasına
baxmayaraq, muxtar vilayətin inkişafı üçün əlavə vəsaitlərin
ayrılması, iki xalq arasında qarşılıqlı inamın bərpa olunması
məqsədi ilə burada müvəqqəti xüsusi idarəetmə formasının
tətbiqi haqqında qərarları (yolverilməz olsa da) böyük
anlamla qəbul və təbliğ edir. Mərkəzi mətbuatda
münaqişənin əsasən Azərbaycan tərəfindən güzəştlərin
edilməsi hesabına həll olunması tendensiyası özünü açıq
şəkildə büruzə verir. Bu zaman kritik situasiyada olan
istənilən bir xalqın psixoloji vəziyyətinə - ikinci tərəfin
maksimum tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı
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güzəştlərin edilməsinin qeyri-məqbul olması haqqında sadə
bir həqiqətə belə yumulur.
Bununla bərabər, mövzu üzrə publikasiyaların təhlili
göstərir ki, Dağlıq Qarabağ hadisələrinin başlanğıc
mərhələsində, yəni münaqişə ətrafında debatların qızışdığı bir
vaxtda, həm situasiyanın idarə olunması, həm də qəzet
səhifələri milli münasibətlər siyasətini işləyib hazırlayan
mütəxəssislərin, alimlərin və ya da publisistlərin sərəncamına
deyil, əvvəllər bu problemlərlə ümumiyyətlə məşğul olmayan,
bolşevizm sousunda (xörək şirəsində) qaynamış əmrəmüntəzir
“siyasi mujiklərin” ixtiyarına verilir. Zənnimizcə, ciddi,
obyektiv və vaxtında edilmiş təhlil, qətiyyətli və dəqiq
nümayiş etdirilən mövqe münaqişənin kəskinləşməsinin
qarşısının alınmasını və bəlkə də həllini tezləşdirə bilərdi.
Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, “Правдa”,
“Известия” və “Комсомольская правда” qəzetlərində
Dağlıq Qarabağ hadisələrinə həsr olunmuş publikasiyaların
təxminən 4 %-i millətlərarası münasibətlər problemlərinə
bələd olan müəlliflərə məxsusdur. Materialların 80 %-i
münaqişənin mahiyyətini və səbəblərini aça bilmir. Qeyriobyektiv informasiya isə geniş oxucu və tamaşaçı
auditoriyasında münaqişə barədə yanlış fikir formalaşdırır,
qarşılıqlı inamsızlığa və millətlərarası münasibətlərin
getdikcə daha da mürəkkəbləşməsinə doğru aparır.
Jurnalistika ictimaiyyətinə yaxşı məlumdur ki,
aşkarlıq 1980-ci illərin ortalarında ölkədə (harada ki,
özbaşınalıq həddinə keçməmişdi) gedən yenidənqurma
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posesinin əsas alətlərindən birinə çevrilmişdi. O dövrdə biz
jurnalistlərin aşkarlığın çatışmazlığından gileylənməyə də
haqqımız yox idi. Məsələnin məğzi həqiqəti oxucuya
olduğu kimi deyib-deməməyimizdən ibarət idi.
Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən
hadisələrin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması təcrübəsi həyatımızın yan keçilmiş qanun və
təzahürlərinin də olduğunu göstərir. Təhlillər həmçinin
həmin dövrdə mətbuatın aşkarlıq çatışmazlığı xəstəliyinə
deyil, obyektivlik çatışmazlığı xəstəliyinə tutululduğunu da
aşkara çıxarır. Bundan əlavə, təhlillər həm də milli hisslərə
həssaslıqla yanaşmaq tələbi ilə millətlərarası münasibətlərə
aid münaqişələrin açıq və sərt tonda işıqlandırılması
arasında da ziddiyyətlərin olduğunu göstərir. Sirr deyil ki,
bəzən hətta doğru, qərəzsiz informasiya da emosiyaları
coşdura bilir. Belə olan halda “kəsilmiş”, tam olmayan,
yanlış və birtərəfli informasiyanın nələrə gətirib çıxardığını
təsəvvür etmək o qədər də çətin deyildir. Biz Dağlıq
Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələrin kütləvi
informasiya vasitələrində işıqlandırılması praktikasında
artıq bunun şahidi olmuşuq.
Tədqiqatlar göstərir ki, mətbuat Dağlıq Qarabağ və
onun ətrafında baş verən hadisələri işıqlandırarkən
aşağıdakı prinsipə uyğun hərəkət etmişdir: “Dağlıq Qarabağ
hadisələri haqqında yazmaq qadağan deyil, lakin yazarkən
belə bir prinsipə riayət etmək lazımdır – publikasiyalar
DQMV əhalisində, Azərbaycanda və Ermənistanda
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narazılıq yaratmamalıdır.” Araşdırmalar həmçinin məhdudlaşdırılmış aşkarlığın istifadə etdiyi “yaradıcılıq işi”nin
hadisələrin səbəbləri haqqında obyektiv və operativ
təhlillərin olmamasını, hadisələrin işıqlandırılmasında
gecikmələrin, balanslaşdırılmamış informasiyanın ötürülməsini, fikirlərin şərhində qüsurların və təhriflərin olduğunu
ortaya çıxarır. Belə bir şəraitdə, əlbəttə ki, mətbuat
millətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru
rolunu oynaya bilməz. Əksinə, mətbuat qeyri-stabilləşdirici,
destruktiv amil kimi çıxış edir.
Fikrimizi təsdiq etmək üçün qəzet materiallarına,
Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələrə
qayıtmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Bu problemin “onun
ətrafında” söz birləşməsi ilə ifadə etdiyimiz ikinci hissəsi
həm siyasi məzmununa, həm də sosial nəticələrinə görə
muxtar vilayətin özündə gedən proseslərdən qat-qat genişdir.
“Qarabağ hərəkatı”nın başlanğıc dövründə mətbuatın qarşısında ehtirasları qızışdırmamaq, bu problemə yanaşmanın incəliklərini və təmkinli olmağı unutmamaq şərti
qoyulmuşdu. 1988-ci ilin birinci yarısında tematik
publikasiyalar az olsa da, mətbuatın “dirijor çubuğu” altında
fəaliyyət göstərməsi, müəyyən stereotiplər formlaşdırması
və onları “tonqal”dan uzaq olan adamların şüuruna
yerləşdirməsi aydın hiss olunurdu. Bu stereotiplərdən
aşağıdakılarını xüsusilə fərqləndirmək olar:
Birinci stereotip – Dağlıq Qarabağın sosialiqtisadi geriliyi. Bütün mərkəzi qəzetlər və erməni mətbuatı
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münaqişənin başlanğıc mərhələsindən tutmuş və bütün
proses boyunca muxtar vilayətin erməni əhalisinin həyat
səviyyəsinin acınacaqlı bir vəziyyətdə olduğu barədə fikir
formalaşdırırlar. “Ölkədə ən ağır vəziyyət” stereotipi
alternativ mülahizələr olmadan, təkidlə ictimai şüura
yerləşdirilir. Publikasiyalardan bəzi nümunələrə nəzər salaq:
“Ölkə boyu səfərlərimdə mən heç yerdə, Dağlıq Qarabağda
olduğu kimi, baxımsızlıqla, insanların taleyinə etinasızlıqla
rastlaşmamışam.” 210 Başqa bir nümunə: “Mən ölkədə heç
yerdə, heç zaman bu regionda bütün sahələrdə olduğu kimi
baxımsızlıq görməmişəm.”211
Mərkəzi mətbuatda çox nadir hallarda obyektiv fikrə
də rast gəlmək olur:
“Sual: “Бакинский рабочий” qəzeti bu yaxınlarda
xeyli alimin iştirak etdiyi bir “dəyirmi masa” haqqında
böyük material çap etmişdir. Publikasiyanın məğzi DQMVnin respublikanın vəziyyət ən yaxşı olan rayonlarından biri
olduğunu göstərməkdir. Sizin fikrinizcə, bu cür nəticələr
birtərəfli münasibətdən irəli gəlmir ki?
Cavab: Bu nəticələr dəqiq göstəricilərə əsaslanır.
Mənzillə təminata görə DQMV, deyək ki, Azərbaycan üzrə
orta göstəriciləri 1,4 dəfə qabaqlayır. Başqa göstəricilər də

210

По пути обновления политической системы // Правда. - 1988. 2
декабря.
211
Ожидание // Московские новости. - 1989. - 12 февраля.
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var ki, onlara görə vilayətdəki vəziyyət hər iki müttəfiq
respublikadakından daha yaxşıdır.”212
Bu cavab muxtar vilayətin sosial inkişafı haqqında
aşağıdakı məlumatları sənədlərlə əsaslandırır. 213

Göstəricilər
Xəstəxana
çarpayılarının
sayı (10 min nəfərə düşən)
Bütün
ixtisasdan
olan
həkimlərin sayı (10 min
nəfərə düşən)
Orta tibb işçilərinin sayı (10
min nəfərə düşən)
Kütləvi kitabxanaların sayı
(10 min nəfərə düşən)
Klubların sayı (10 min
nəfərə düşən)
Kino qurğularının sayı
(10 min nəfərə düşən)
Uşaqların
məktəbəqədər

Azərb.
SSR
97,7

DQMV

SSRİ

101,7

130,1

Erm.
SSR
86,2

38,4

29,1

42,7

38,6

93,5

122,7

114,7

93,5

6,0

13,0

4,8

4,1

5,0

15,0

4,8

3,8

3,0

11,2

5,4

2,9

20

35

57

39

212

Нагорный Карабах: программа развития // Известия. - 1988. -25
марта.
213
Bax: Экономика Нагорно-Карабахской автономной области
Азербайджанской ССР: проблемы и перспективы // Бакинский
рабочий. - 1988. - 11 марта.
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müəssisələrlə əhatə olunması
(müvafiq yaş-ra nisb. %-lə)
I növbə şagirdlərinin sayı
(ümumi saya nisbətən %-lə)
1 sakinə düşən mənzil fondu
(kv.m), o cümlədən:
şəhər yerində
kənd yerində

74,3

92,5

78,2

87,8

10,9

14,6

14,9

13,7

12,2
9,2

14,6
14,6

14,3
16,1

13,1
15,0

Cədvəldən də göründüyü kimi, DQMV-dəki sosialiqtisadi vəziyyət, əgər müqayisə ilə götürsək, mərkəzi
mətbuatın oxucuya təqdim etdiyi kimi, o qədər də
acınacaqlı deyil. Sözsüz, demək olmaz ki, vilayətdə hər şey
yaxşıdır, amma mərkəzi qəzetlərin təqdim etdikləri
“baxımsızlıq” İttifaqın bütün regionları (xüsusilə də
Rusiyanın qaratorpaq zonaları) üçün daha xarakterik idi.
Nəticə etibarilə, birinci stereotipi elementar statistik
təhlilə də cəlb etmək olar. Eyni zamanda, bu stereotip bir
qəzetdən başqa bir qəzetə, radioverilişdən teleproqrama,
məqalədən məqaləyə, dildən dilə keçərkən öz “işini görür”
və beləliklə də problemə daha geniş planda yanaşmağa
mane olur və geniş auditoriyanı həqiqətdən yayındırır.
Başlıcası isə budur ki, bu stereotip ikinci – emosional bir
stereotipə yol açır.
İkinci stereotip – “Dağlıq Qarabağın əzabkeş,
başıbəlalı xalqı”. Bu stereotip o dövrdə öz əksini təkcə
kütləvi informasiya vasitələrində tapmırdı, həmçinin siyasi
tədbirlərdə də səslənirdi. O daha dayanıqlı, artantirajlıdır,
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çünki “obyektivdir”, yəni ölkədəki ümumi vəziyyətin
fonunda çox həqiqətəbənzər görünürdü.
Ancaq məsələ burasındadır ki, xüsusilə də kütləvi
informasiya vasitələri bir tərəfin müəyyən “əzabkeşliyini”
mütləqləşdirir, lakin ikinci tərəfin birinci əzabkeşlik
tərəfindən törəyən əzabını “görmürdü”. Amma bu da yaxşı
məlumdur ki, ikinci tərəfin əzabı heç də az olmur ki, bəzi
hallarda birinci tərəfin əzabından hətta qat-qat çox olur.
Erməni daşnaklarının XX əsrin əvvəllərində Qərbi Azərbaycanın əksər mahallarında, Qubada, Şamaxıda, Bakıda və
nəhayət Ermənistan silahlı qüvvələrinin Rusiya Federasiyasının regiondakı 4-cü ordusunun 366-ci atıcı alayı ilə
birlikdə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı (1989-cu
il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə) qətliamlarını buna
misal göstərmək olar.
Gəlin, faktlara müraciət edək. “Qarabağ hərəkatı”
nəticəsində muxtar vilayətin iqtisadi və sosial vəziyyəti
daha da pisləşir. İki qonşu müttəfiq respublika arasında
münasibətlər mürəkkəbləşir. “Qarabağ problemi” millətçilik
dalğasını və ekstremizm azğınlığını yaradır, külli sayda
məcburi insan yerdəyişməsinə gətirib çıxarır. Ölkənin
həyatında böyük miqyasda insan axınları əmələ gəlir.
Ermənistan ərazisinin (tarixi Qərbi Azərbaycan torpaqları)
azərbaycanlılardan axırıncı etnik təmizlənməsi prosesi
(əvvəllər də iki dəfə bu cür irimiqyaslı deportasiya həyata
keçirilmişdir – İ.M.) nəticəsində təxminən 250 min
soydaşımız və onlarla birlikdə Ermənistandan çıxarılmış 18
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min müsəlman kürd Azərbaycana pənah gətirir. Orta
Asiyada milli zəmində baş vermiş toqquşmalara görə 50
minədək ahısqa türkü də (İkinci Dünya müharibəsi illərində
Gürcüstandan Orta Asiyaya deportasiya olunmuş)
respublikamıza üz tutmuşdur. Daha sonra Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın və yeddi ətraf
rayonun işğalı nəticəsində 700 min azərbaycanlı məcburən
öz doğma ev-eşiyini tərk etmişdir. Sayca çox az olsa da,
Bakıda yaşayan ermənilərin də aqibəti belə olmuşdur.
Mərkəzi mətbuat münaqişə tərəflərindən birinin
əzabkeş olduğunu xüsusi canfəşanlıqla qeyd edir, ittifaqın
və dünyanın diqqətini qaçqın ermənilərin və Dağlıq
Qarabağın erməni əhalisinin ağır vəziyyətinə cəlb edir və bu
zaman münaqişənin digər tərəfinin iztirabları haqqında heç
nə yazmır və susmağa üstünlük verir. Mərkəzi mətbuatın bu
cür mövqeyi münaqişə haqqında tam və obyektiv informasiyaya malik olmayan həm ölkə, həm də dünya ictimaiyyətində böyük çaşqınlıq və rus (kommunist) mətbuatının obyektivliyinə (ruslar bunu gözləməsə də) şübhə yaradır:
doğrudanmı torpağını, ev-eşiyini, normal yaşayış üçün
vəsaitini (hər şeyini) itirmiş, neçə illərdir çadırlarda və yaxud da elemantar şəraiti olmayan qeyri-yaşayış tikililərində
məskunlaşan 1 milyondan artıq azərbaycanlının taleyi bu
gün də Dağlıq Qarabağda öz ev-eşiyində yaşayan 120 minlik erməni əhalisinin taleyindən “ağır və ya əzablı” deyil?
Maraqlıdır ki, mərkəzi mətbuat öz publikasiyalarında Fərqanə, Yeni Uzen, Düşənbə, Moldova, Gürcüstan,
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Pribaltika, Cənubi Osetiya və s. regionlardan olan qaçqınlar
haqqında “əzabkeş” sözünü işlətmir. Məgər bu insanlar
Dağlıq Qarabağ ermənilərindən azmı əzab çəkiblər və yaxud da “əzabkeş” ifadəsi erməni sözünün yanında işlədilmək üçünmü yaradılıb?
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin kütləvi informasiya
vasitələrində işıqlandırılmasının formalaşdırdığı üçüncü
stereotip – “tərəflərin günah balansı” stereotipidir. Bu
stereotip daha uzunmüddətli təsir xarakteri daşıyır.
Araşdırmalar göstərir ki, tədqiqat dövrünün əhatə
etdiyi vaxt kəsiyində
bütün kütləvi informasiya
vasitələrində (həm respublika, həm də mərkəzi) kəsilib
qısaldılmış informasiya üstünlük təşkil edir. Bu informasiyalar geniş auditoriyaya həqiqətdə nə baş verdiyini,
başlıcası isə niyə baş verdiyini anlamaq imkanı vermir.
Aşkarlıq prinsipi belə yerinə yetirilir: bir tərəf haqqına nəsə
danışılırsa, dərhal ona oxşar bir məlumat da digər tərəf
barədə verilir. “Tərəflərin günah balansı”na hətta
müqayisəolunmaz hadisələr və hərəkətlər barədə söhbət
getdiyi hallarda da riayət olunur. Belə olan tərzdə Sovet
İttifaqı Teleqraf Agentliyinin (SİTA) o dövrdəki rəhbəri,
SSRİ xalq deputatı L.Kravçenkonun mülahizəsi ilə
razılaşmamaq olmur: “Əgər lap əvvəldən, Stepanakertdə ilk
mitinqlər başlayan (sonralar isə ardı-arası kəsilməyən)
zaman iradə və təşəbbüs göstərilsəydi, əgər heç bir istisna
olmadan bütün kütləvi informasiya vasitələri dəqiq mövqe
tutsaydılar, iş bu boyda, sonralar daha da genişlənən, böyük
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drama gəlib çatmazdı. İndi isə vəziyyət belədir: əgər bir
azərbaycanlının öldürülməsi və ya yaralanması haqqında
məlumat daxil olursa, bir erməninin də öldürülməsi faktını
gözləmək lazım gəlir. Yalnız bu halda publikasiya dərc
oluna bilər.”214
Yuxarıda adı çəkilən stereotipin ardınca ictimai şüura yeni – “muxtar vilayətin və Ermənistanın blokadası”
stereotipi yeridilir. “Blokada” dəmir yolunun MeğriKorçevan sahəsində (Ermənistan SSR-in ərazisi) terrorçuların törətdiyi partlayışın nəticəsi kimi deyil, “erməni
xalqının milli-azadlıq hərəkatına təzyiq metodu kimi təqdim
olunur. Ancaq, faktlar həqiqətdən güclüdür: qatarların
dayanması maşinistlərin öz həyatlarının təhlükəsizliyinə
görə qatarı Ermənistan tərəfə hərəkət etdirməkdən boyun
qaçırmaları olmuşdu. O vaxta qədər 20-dən artıq maşinist
dəmir yolunda təhrikçilərin qızışdırdıqları qarışıqlıqlar
zamanı yaralanmış və xəstəxanalara yerləşdirilmişdilər.
Tədqiqat zamanı KİV-in fəaliyyəti ilə bağlı diqqəti
çəkən səciyyəvi cəhətlərdən biri də informasiya
boşluğudur. Təhlillər göstərir ki, informasiya boşluğu
adətən regionda hadisələr kəskinləşən zaman həm mərkəzi,
həm Azərbaycan, həm də erməni mətbuatında yaranır. Bu
214

Материалы ХХХII съезда Коммунистической
Азербайджана // Бакинский рабочий. - 1990. - 13 июня.
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və ya digər situasiyanı nəzərdən keçirərək, belə nəticəyə
gəlmək olur ki, “mətbuat, radio, TV öz funksiyasına
müvafiq olan yüksəkliyə qalxa bilmədi: nə haqqındasa ötəri
danışılmış, nələr isə tamamilə unudulmuşdur. Şayiələrin və
gərginliyin koptəbii surətdə artması da
elə buradan
215
başlayır.”
“Dəqiq informasiyanın olmaması isə şəraiti
daha da gərginləşdirən şayiələr üçün zəmin yaradır.”216
Tədqiqatımızın əhatə etdiyi dövrdə Sov.İKP MKnın milli siyasət və millətlərarası münasibətlər şöbəsinin
müdiri V.Mixaylov qeyd edirdi ki, mərkəzi kütləvi
informasiya vasitələrindəki ştamplar, stereotiplər, informasiya boşluqları “Azərbaycan xalqı haqqında yanlış
təsəvvürlər” yaratmış və onları möhkəmləndirmişdir.” 217
Eyni zamanda, ittifaq səviyyəsində qeyd olunmuşdu ki,
(Sov.İKP MK-nın və SSRİ Ali Sovetinin Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətində nümayəndəsi A.Volski) “tərəflərdən hər
biri mərkəzi kütləvi informasiya vasitələrini praktik olaraq
eyni sözlərlə respublikalardakı vəziyyəti qeyri-obyektiv
işıqlandırmaqda ittiham edir.”218
215

Карпов В.В. Сейчас как никогда нужно мудрое слово писателей
//Известия. - 1988. - 26 ноября.
216
Абрамян X. Слышу зов пахарей // Советская культура. - 1988. - 8
декабря.
217
Материалы ХХХII съезда Коммунистической партии
Азербайджана // Бакинский рабочий. - 1990. - 13 июня.
218
Bax: По пути обновления политической системы // Правда. 1988с -2 декабря.
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Bu mühakimələr kütləvi informasiya vasitələrinin
problematika üzrə fəaliyyətindəki nöqsanların – yayınmaların indikatorları idi. Əlbəttə, qəzetlərdəki publikasiyalarda
hər şeyi münaqişənin təsviri ilə eyniləşdirmək də olmaz.
Lakin, tədqiqatlar sovet kütləvi informasiya vasitələrinin
ənənəvi beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik mövzusuna və
problemlərinə yönümlülüyünə baxmayaraq, keçən əsrin 80ci illərində mətbuatın xalqlar dostluğu və millətlərarası
münasibətlər mövzusunda əksər çıxışları üçün qeyripeşəkarlıq, səriştəsizlik, qeyri-obyektivlik və s. bu kimi
cizgilərin xarakterik olduğunu göstərir.
Redaksiyaya daxil olan oxucu məktublarının bütövlükdə geniş auditoriyanın reaksiyasının hər bir redaksiya
üçün ictimai rəyin həssas barometri rolunu oynaması
jurnalist ictimaiyyətinə yaxşı məlumdur. Bu şərtin millətlərarası və dövlətlərarası problematikanın təhlilində nəzərə
alınması xüsusilə aktual və vacibdir. Bu məqsədlə tədqiq
olunan dövrdə respublikamızda çap olunan dörd qəzetin –
“Kommunist”, “Бакинский рабочий”, “Azərbaycan gəncləri” və “Молодежь Азербайджана” qəzetlərinin oxucu
poçtunun bir çox parametrlər üzrə kompleks tədqiqatını
aparmışıq. Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz bütün nəşrlərdə bu
dövrdə redaksiyalara daxil olan məktubların sayının davamlı şəkildə azalması müşahidə olunur: bütün redaksiyalara
1986-cı illə müqayisədə 1987-ci ildə 1 mindən 4 minə qədər
az məktub daxil olmuşdur. “Бакинский рабочий”
qəzetinin rusdilli şəhər əhalisindən ibarət stabil oxucu
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auditoriyasının olmasına baxmayaraq, 1988-ci ildə əvvəlki
illə müqayisədə 1,5 min oxucu məktubu itirmişdir. Gənclər
qəzetləri isə öz oxucu auditoriyasını tam şəkildə qoruyub
saxla bilmişdir. Bu dövr ərzində ən böyük məktub itkisi ilə
yalnız “Kommunist” qəzeti rastlaşır, bir ildə oxucu
məktublarının demək olar ki, yarısını itirir. 1989-cu ildə
bütün redaksiyalarda məktublarla bağlı vəziyyət qismən
stabilləşir (Bax: Əlavələr. Cədvəl № 1).
Bu mənzərəni nə ilə izah etmək olar? Bəzi
tədqiqatçılar bunu o dövrdə Sovet İttifaqında başlamış
yenidənqurmanın, cəmiyyətin demokratikləşməsinin və
sosial-məişət problemlərinin həllində yerli hakimiyyət
orqanlarının hüquq və imkanlarının real surətdə artması ilə
izah edirlər.219
Əgər əvvəllər redaksiyalara daxil olan məktublar
arasında şəxsi müraciətlər, ərizələr və əhalinin müxtəlif
təbəqələrinin şəxsi məsələlərinin həlli ilə bağlı şikayətlərin
sayı çoxluq təşkil edirdisə, yenidənqurma, demokratikləşmə
prosesinin dərinləşməsi ilə əlaqədar olaraq vəziyyət bir
qədər dəyişmişdir, bu problemlərlə bağlı redaksiyalara
müraciətlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır.
Bu ənənə tədqiqat dövründə qəzet səhifələrində
oxucu məktublarının çap olunmasında da özünü büruzə
219

Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Дис. ... канд. ист. наук. – Москва.:
АОН при ЦК КПСС, 1991. c. 79.

344

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

verir. Çap olunan oxucu məktublarının sayı ilk illərdə
kəskin surətdə hansı ardıcıllıqla azalmışdısa, sonrakı illərdə
onların sayı eyni ardıcıllıqla da artmış və stabilləşmişdir.
Belə bir cəhət xüsusi maraq doğurur ki, bütövlükdə
ümumi oxucu məktublarının sayının azaldığı bir tendensiya
dövründə bütün tədqiq olunan qəzetlərdə millətlərarası və
dövlətlərarası problematikaya aid məktubların sayı kəskin
surətdə artmışdır. Belə ki, 1987-ci ildə mövzu üzrə oxucu
məktublarının sayı 1986-cı illə müqayisədə 1,5 – 2 min
ədəd, sonrak illərdə isə müvafiq olaraq hər il min ədəd artır.
Təhlillər göstərir ki, tədqiq olunan dövr ərzində bütün
redaksiya poçtunun üç hissəsinə qədərini (hadisələrin ən
qızğın mərhələlərində: mart-iyun 1988-ci il, yanvar-mart
1989-cu il, fevral-mart 1990-cı ildə 90 %-ə qədərini)
müstəsna olaraq millətlərarası münasibətlər problemlərinə
aid məktublar təşkil edir (Bax: Əlavələr. Cədvəl № 2).
Ümumilikdə, millətlərarası münasibətlərə aid
yazıların sayı durmadan artır. Dörd qəzet üzrə cəmlənmiş
rəqəmlərlə bu artım aşağıdakı kimi görünür:
1986-cı il – 286 material;
1987-ci il – 494 material;
1988-ci il – 1131 material;
1989-cu il - 1578 material.
Bütövlükdə isə tədqiqat dövründə millətlərarası
münasibətlərə aid materiaların sayı 5,5 (!) dəfə artmışdır.
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“Kommunist” və “Бакинский рабочий” qəzetlərində bu
rəqəm müvafiq olaraq, 6 və 7 dəfə artım təşkil edir. Bu
tendensiya bütün tədaqiqat dövründə müstəsna qaydada
dayanıqlı olmuşdur (Bax: Əlavələr. Cədvəl № 3).
Millətlərarası münasibətlərin problemləri üzrə (bir
qədər əvvəl biz bu problemləri beş növə bölmüşdük).
Onlardan üçünə (sosial-iqtisadi, milli-mədəni, dövləthüquqi) aid materialların say bölgüsünün təhlili problematika üzrə gələcəkdə yeni elmi araşdırmaların aparılması üçün
maraqlı və həm də əhəmiyyətli mülahizələr verir. Bu halda
da millətlərarası münasibətlərə aid materialların artım tendensiyası müşahidə olunur ki, bunun da yuxarıda təqdim
olunan təhlillərdən çıxış edərək, çox təbii olduğunu deyə
bilərik. Lakin, bu üç istiqamət arasındakı “balans” eyni
deyildir. Bütün tədqiq olunan dövr ərzində sosial-iqtisadi
sferaya aid materiallar (xüsusilə də 1988-ci ilə qədər)
əhəmiyyətli üstünlük əldə edirlər. Bizim fikrimizə görə,
bunu millətlərarası münasibətlərdəki problemsizlik stereotipinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə qədər müvafiq sosial
sifariş yerinə yetirən redaksiya kollektivlərinin adekvat
reaksiyasını diktə etməsi ilə izah etmək olar. Xalqlar
dostluğunun, əksər hallarda, müxtəlif respublikaların əmək
kollektivləri arasında istehsalat-iqtisadi əlaqələr prizmasından təsvir edilməsinə üstünük verilirdi.
Yenidənqurma prosesi obyektiv olaraq xalqın özü
tərəfindən mənəvi-mədəni sferaya göstərilən diqqəti
gücləndirmiş, onun mlli özünüdərkini artırmışdı. Bununla
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əlaqədar olaraq, bu tematika üzrə materialların sayı da bir
qədər artmışdır. Eyni zamanda,
millətlərarası
münasibətlərin dövlət-hüquqi sferası praktik olaraq diqqəti
çəkməmişdir. Məsələn, tədqiq olunan 4 nəşrdə 1986-cı
ildə cəmi 14 material dərc edilmişdir. Əgər sosial-iqtisadi
istiqamətdə 177, mənəvi-mədəni istiqamətdə isə 105
materialın dərc edildiyini nəzərə alsaq, dövlət-hüquqi
mövzuda materialların həddən artıq az olduğunu görürük.
Ancaq, sonrakı illərdə, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ
hadisələri,
muxtar
vilayətin
erməni
əhalisinin
konstitusiyayazidd tələbləri başlandıqdan sonra mənzərə
köklü şəkildə dəyişir. Bütövlükdə problematika ilə bağlı
materialların, xüsusilə də dövlət-hüquqi problemlərə aid
materialların sayı artır. 1987-ci ildə dörd qəzetdə bu cür
materialların ümumi sayı 24-ə, 1988-ci ildə 139-a
(bunlardan 128-i “Kommunist” və “Бакинский рабочий”
qəzetlərində), 1989 cu ildə isə artıq 170-ə (o cümlədən, 138i “Kommunist” və “Бакинский рабочий” qəzetlərində)
qədər artır.
Gördüyümüz kimi, bu mövzuya gənclər mətbuatının
da marağı artır. Çap olunan materialların sayı 1986-cı ildəki
6 publikasiyadan 1989-cu ildə 32 publikasiyaya çatır (Bax:
Əlavələr. Cədvəl № 4. Qeyd: yuxarıda göstərilən təhlildə
operativ informasiya materialları və millətlərarası zəmində
münaqişə situasiyaları
və toqquşmalar
haqqında
məlumatların sayi nəzərə alınmamışdır).
347

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

Mənzərənin daha tam olması məqsədi ilə millətlərarası münasibətlər probleminin işıqlandırılması üzrə dərc
olunan materialların sayının publiksiyaların ümumi sayına
%-lə nisbətini müəyyən edən müvafiq hesablamalar da
aparmışıq. Araşdırdığımız dövr ərzində millətlərarası
münasibətlərin sosial-iqtisadi problemləri ilə bağlı
publikasiyaların redaksiyalar üzrə
sayı millətlərarası
problematikaya aid materialların ümumi sayına faizlə
nisbəti aşağıdakı kimidir:
sosial-iqtisadi problemlər üzrə - “Бакинский
рабочий” 39 %, “Kommunist” - 33,7 %,
“Молодежь Азербайджана” - 61,4 %, “Azərbaycan
gəncləri” - 67,2 %.
mənəvi-mədəni problemlər üzrə - “Бакинский
рабочий” - 19,4 %, “Kommunist” - 20,7 %,
“Молодежь Азербайджана” - 33,1 % və
“Azərbaycan gəncləri” - 25,1 %.
dövlət-hüquqi tematika üzrə - “Бакинский
рабочий” - 8,1 %, “Kommunist” - 8,5 %,
“Молодежь Азербайджана” - 5,6 %, və
“Azərbaycan gəncləri” - 4,1 %.
Ümumilikdə isə bu üç istiqamətdə verilmiş
materialların çəkisi faizlə aşağıdakı kimi görünür: sosialiqtisadi məsələlər - 50,4 %, mənəvi-mədəni problemlər 24,6 % və dövlət-hüquqi məsələlər - 6,6 %. Göründüyü
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kimi, dövlət-hüquqi məsələlərə ayrılan yer o biri
istiqamətlərdən xeyli azdır.
Zənnimizcə, istənilən siyasi sistemdə millətlərarası
münasibətlərin gərginləşdiyi bir şəritdə əhalinin dövləthüquqi tərbiyə məsələlərinə diqqətin artırılması, insanların
şüurunda qanuna, dövlət hakimiyyətinə hörmətlə
yanaşılması və vətəndaşın konstitusiya tələblərinə sözsüz
riayət etməsi hissinin formalaşdırılması redaksiyaların
fəaliyyətində prioritet istiqamət olmalıdır (Bax: Əlavələr.
Cədvəl № 5).
Tədqiq olunan mövzunun işıqlandırılmasının
səmərəliliyinin cəmiyyətin həyatında böyük əhəmiyyət kəcb
etməsi baxımından problematika üzrə çap olunan
materalların janrları da müəyyən elmi maraq doğurur
(vəziyyətin daha geniş və dərindən qavranılması üçün bu
göstəricilərin də faizlə verilməsini məqsədəuyğun hesab
edirik). Təhlillər göstərir ki, tədqiqatımzın əhatə etdiyi
dövrdə millətlərarası münasibətlərin işıqlandırılmasında ən
çox
istifadə
olunan
və
geniş
yayılmış
janr
korrespondensiya janrı olmuşdur: tədqiq olunan
qəzetlərdən “Бакинский рабочий” və “Kommunist” 1/З halda, “Молодежь Азербайджана” və
“Azərbaycan
gəncləri” isə 1/4 halda bu janrdan istifadə edir. Sonrkı
yerdə məqalə janrı gəlir: respublika qəzetlərinin
materiallarının
beşdə birini, gənclər qəzetlərinin
materiallarının isə yeddidə bir hissəsini bu janr təşkil edir.
Bütün redaksiyalar müsahibə, hesabat və diskussiya
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janrlarına demək olar ki, bərabər sayda yer ayırmışlar
(müvafiq olaraq: 11,6 %, 3,1 % və 9,3 %). Belə bir cəhət də
diqqəti cəlb edir ki, partiya nəşrləri gənclər nəşrlərinə
nisbətən informasiya janrına daha çox müraciət edirlər:
müvafiq olaraq - 13,9 % və 9 %.
Öz növbəsində, gənclər nəşrləri partiya nəşrlərini
reportaj və oçerk janrlarından istifadədə qabaqlayır:
müvafiq olaraq - 17,7 % - 7,1 % və 21,7 % - 3,1 %.
Sonuncu mövqelər onunla izah oluna bilər ki,
gənclər mətbuatı daha çox “canlı” material çap edir
(məsələn, o vaxtlar ölkədə geniş yayılmış zərbəçi komsomol
tikintilərindən və Azərbaycan gənclərinin bu tikintilərdə
iştirakından). Bu da izah olunandır ki, burada üstünlük
əlbəttə ki, “çevik” janrlara verilməlidir. Çünki, geniş oxucu
kütləsi qəzet mətninin canlı, qeyri-şablon dildə olmasına
daha çox ehtiyac hiss edir. Buna görə də məhz etibarlı
məlumatlar, yaxşı “başa düşülən” janrlar materialın daha tez
qavranılmasını və asan anlaşılmasını təmin edir. Bu vacib
şərti nəzərə alaraq, millətlərarası münasibətlər kimi həssas
problemi işıqlandıran kütləvi informasiya vasitələrinin bu
istiqamətdə mütləq müvafiq janr korrektəsi aparması
olduqca vacibdir (Bax: Əlavələr. Cədvəl №6).
Nəhayət, millətlərarası münasibətlər mövzusunun
işıqlandırılmasında,
problemin
həllində
mətbuatın
təsirliliyinin artırılması ilə bağlı olaraq publikasiyaların
müəllif kateqoriyalarının da araşdırılması vacib əhmiyyət
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kəsb edir (verilmiş rəqəmlərin rahat qavranılması üçün biz
onları da faizlə nisbətə çevirmişik).
Təhlillər həmçinin bu illər ərzində milli
münasibətlərə aid jurnalistlərin özlərinin yazdıqları
materialların sayının azaldığını göstərir. Bu barədə
rəqəmlərlə ifadə olunmuş geniş material Əlavələrdə
verilmiş 7 №-li Cədvəldə öz əksini tapır. Mülahizələrimizi
təsdiq etmək məqsədi ilə hamı üçün müəyyən əhəmiyyət
kəsb edən tendensiya qismində “Kommunist” qəzetini
götürə bilərik. Bu qəzet həm də ona görə maraq doğurur ki,
tədqiqat dövründə respublikada Azərbaycan dilində nəşr
olunan ən iri qəzetlərdən biri idi və rusdilli tədqiqatçılar
üçünAzərbaycan dilini bilməmək baxımından o qədər də
əlçatan deyildi.
Beləliklə, əgər 1986-cı ildə bu qəzetdə jurnalist
publikasiyaları problematika üzrə bütün materilların ümumi
sayının 52,7 %-ini təşkil edirdisə, tədqiqat dövrünün
sonuncu ilində bu rəqəm 40,6 %-ə bərabər olmuşdur.
Zənnimizcə, bunun əsas səbəbi millətlərarası münasibətlərin
gərginliyinin qızğın dövründə kütləvi informasiya
vasitələrində analitik və qiymətləndirmə materiallarına olan
ehtiyacın obyektiv surətdə güclənməsi ilə bağlıdır. Bu cür
materialları isə yalnız millətlərarası münasibətlər problemi
ilə məşğul olan alimlər, mütəxəssislər və peşəkar jurnalistlər
hazırlaya bilərdilər. Araşdırmalar isə həmin dövrdə
redaksiyalarda bu sahə üzrə ixtisaslaşmış jurnalistlərin
olmadığını göstərir. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bu
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dövrdə hər bir redaksiyada “Sov.İKP-nin qurultaylarının
qərarlarından ruhlanaraq hər qoyundan iki, üç, bəzən hətta
dörd (!!!) quzu alan çobanlardan”, “... şəraitində
zəhmətkeşlərin sağlamlığının bərpasında (nə üçün
“bərpasında”,
“qorunmasında”
ola
bilməzdimi?)
velosipedin (fantaziyanıza uyğun olaraq, başqa bir
qurğunun və ya idman alətinin də adını çəkə bilərsiniz. Bu
mövzularda dissertasiya müdaifiə edib, alimlik dərəcəsi
alanlar da var idi – İ.M.) rolundan” yazan “peşəkar”
jurnalistlər, ... idman və s. bu kimi şərhçilər və jurnalistlər220
də var idi. Amma, çoxmillətli bir ölkədə (SSRİ) milli
məsələlər barədə yazan jurnalistlər, sadəcə olaraq, yox idi.
Bax belə. Analoji materialların 1986-cı ildəki 5,3 %-dən
1989-cu ildəki 9,7 %-ə qədər artımı da bununla izah olunur.
Kütləvi informasiya vasitələrində obyektiv olaraq
rəsmi materialların da sayı artır. Məsələn, yuxarıda
göstərilmiş mərhələ ərzində “Kommunist” qəzetində rəsmi
məlumatların sayı 2,2 dəfə artmışdır.
Beləliklə, sözügedən istiqamətdə nəzərdən keçirilən
məsələlərə yekun vuraraq, qeyd edə bilərik ki, tədqiq
etdiyimiz qəzetlərin redaksiyalarının işi müəyyən mənada
spontan (lat. spontaneus – özbaşına), özfəaliyyət xarakteri
daşıyr. Əslində isə, belə bir mürəkkəb şəraitdə hər bir
220
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redaksiya öz işini elmi yanaşmaya və proqnozlaşdırmaya
istinad edərək qurmalıdır. Yalnız belə olan halda kütləvi
informasiya vasitələrinin millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili kimi rolu
əhəmiyyətli dərəcədə arta bilər.
Belə hesab edirik ki, Azərbaycan və erməni
mətbuatının nümayəndələrinin millətlərarası münasibətlərlə bağlı poblemlər kompleksinə yanaşmalarının
müqayisəli təhlili də müəyyən praktik və elmi əhəmiyyət
kəsb edir. Müqayisənin obyekti kimi “Бакинский рабочий”
və “Коммунист” (“Голос Армении”) qəzetlərinin
seçilməsini məqsədəuyğun sayırıq. Hər iki qəzet o dövrdə
öz respublikalarının aparıcı qəzetləri idilər, hər ikisi rus
dilində çap olunurdu və rusdilli əhalinin timsalında sabit
oxucu auditoriyasına malik idilər. Konkret olaraq, hər iki
qəzetin 1989-cu il buraxılışlarının üzərində dayanmağı daha
məqsədəuyğun hesab edirik, çünki bu il hadisələrin ən
kəskin inkişaf etdiyi il idi, münaqişə isə o dövr üçün ən
qaynar nöqtəsinə qalxmışdı.
Kontent-analizə istinad edərək, aşağıdakı bir sıra
mövqelər üzərində daha ətraflı və təfsilatı ilə dayanmaq
istərdik (bu mövqelər kitaba diaqram şəklində əlavələrdə də
öz əksini tapır).
Birinci mövqe – publikasiyaların tezliyi. Beləliklə,
“Бакинский рабочий” 1989-cu ilin yanvar ayında
millətlərarası münasibətlər tematikasına aid “Коммунист”
(“Голос Армении”) qəzetinə nisbətən 2,5 dəfə çox
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material dərc etmişdir. Lakin, say fərqlərinə baxmayaraq,
hər iki qəzetin yazıları öz məzmun kəskinlikləri ilə
seçilirlər. Bu vəziyyət etnik azərbaycanlıların və müsəlman
kürdlərin Ermənistandan zorla çıxarılmaları və 1988-ci ilin
sonundan başlayaraq həmin qaçqınların böyük axınlarla
Azərbaycana gəlmələri ilə izah olunur. Fevral ayında
“Бакинский рабочий” qəzetində bu cür materialların
sayının azalmasına baxmayaraq, bu mövzu qəzetin
səhifələrində daim öz yerini saxlamışdır. İyun ayında hər iki
qəzetdə analoji materialların sayı praktik olaraq bərabərdir
və ya “Бакинский рабочий”də yanvar ayına nisbətən 7
dəfə, “Коммунист” (“Голос Армении”) qəzetində isə 3
dəfə azalmışdır. Avqust ayında qondarma “DQMV
əhalisinin səlahiyyətli nümayəndələrinin qurultayı” Dağlıq
Qarabağın Azərbaycan SSR-in muxtar vilayəti statusunu
tanımadığını elan edir. Bununla əlaqədar olaraq hər iki
qəzetdə materialların sayı çox sürətlə artır, təxminən on beş
gün ərzində “Бакинский рабочий”də 90-na yaxın,
“Коммунист” (“Голос Армении”) qəzetində isə 35
material dərc olunur. Bu, ilin əvvəlindəki səviyyədən də
yüksək idi. Sonrakı aylarda materialların sayı bir qədər
aşağı düşsə də, bütövlükdə publikasiyaların ümumi sayı ilin
birinci yarısı ilə müqayisədə xeyli çoxdur (Bax: Əlavələr.
Diaqram № 1).
Ümumilikdə, 1989-cu ildə “Бакинский рабочий”
qəzetində millətlərarası münasibətlərə aid 600-dən çox,
“Коммунист” (“Голос Армении”) qəzetində isə təxminən
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400 və yaxud 1,5 dəfə az material dərc olunmuşdur. Bu
onunla izah olunur ki, qaçqınlar problemi həmin mərhələdə
Azərbaycan üçün daha ağır problem idi, çünki Ermənistandan zorla çıxarılmış 250 min azərbaycanlı, 18 min müsəlman kürd, həmçinin Orta Asiyanın bəzi respublikalarını tərk
etmiş 48 min ahısqa türkünün hamısı bir nəfər kimi yalnız
Azərbaycana gəlmişdi. O zaman Bakını tərk etmiş
ermənilərin isə heç də hamısı Ermənistana getməmişdi,
onların böyük bir hissəsi Rusiya Federasiyasında
yerləşmişdi.
İkinci mövqe – publikasiyaların xarakteri.
Publikasiyaların ümumi sayına görə, faizlə münasibətdə
götürsək, “Бакинский рабочий” və “Коммунист” (“Голос
Армении”) qəzetlərində materiallar xarakteri etibarilə
müvafiq olaraq aşağıdakı kimi bölünür:
məlumat xarakterli - 62,3 % və 60,4 %;
problem xarakterli - 3,7 % və 16,7 %;
analitik-konstruktiv xarakterli - 5,5 % və 8,3 %;
qiymətləndirmə xarakterli - 22,1 % və 8,3 %; və
analitik xarakterli - 6,7 % və 6,3 %
Gördüyümüz
kimi,
məlumat
xarakterli
publikasiyaların sayına görə faktiki bərabərlikdir. Analitik
xarakterli materiallarla bağlı da analoji vəziyyəti müşahidə
edirik. Qiymətləndirmə xarakterli yazıların sayına görə də
“Бакинский рабочий” “Коммунист” (“Голос Армении”)
355

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

qəzetini xeyli qabaqlayır. Problem xarakterli publikasiyalar
üzrə isə azərbaycanlı jurnalistlər erməni həmkarlarından
geridə qalırlar. Düz sözə nə deyəsən? “Problem yaratmaq”
istedadını ermənilərin əlindən ala bilməzsən. Bütövlükdə,
xarakterinə görə publikasiyaların sayı arasında elə bir
əhəmiyyətli fərq yoxdur və təxmini yönümlülükləri çox
vaxt üst-üstə düşür (Bax: Əlavələr. Diaqram № 2).
Analoji
vəziyyəti
üçüncü
mövqedə
publikasiyaların tonuna görə müqayisəsində də müşahidə
edirik. “Бакинский рабочий” qəzetində mövzu üzrə dərc
olunan materialların 85,4 %-i, “Коммунист” (“Голос
Армении”) qəzetində isə 83,1 %-i sakit (yumşaq) tonda və
müvafiq olaraq, 14,6 %-i və 16,9 %-i isə fitnəkarlıq (təhrik)
tonunda yazılmış publikasiyalara aid edilir (Bax: Əlavələr.
Diaqram № 3).
Dördüncü mövqe – publikasiyaların müəllifləri
də xüsusi əhəmiyyət kəsb edən mövqedir. “Бакинский
рабочий” qəzetinin materiallarının 44,2 %-i, “Коммунист”
(“Голос Армении”) qəzetindəki yazıların isə 57,3 %-i
rəsmi məlumatlardır. Müvafiq olaraq, 39,2 %-i və 26,7 %-i
bu qəzetlərin müxbirlərinin, 9,5 %-i və 6,9 %-i isə alimlərin
yazılarıdır. Problematika üzə dərc olunan materialların
müvafiq olaraq 4,0 %-ini və 8,7 %-ini oxucu məktubları
təşkil edir (Bax: Əlavələr , Diaqram № 4).
Beləliklə, kontent-analizin yekunlarına əsaslanaraq
(Bax: Əlavələr. Diaqram № 5-13), belə nəticəyə gələ bilərik
ki, erməni qəzetində rəsmi materiallar sayca üstünlük təşkil
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edir. “Бакинский рабочий” qəzetinin müxbirləri öz erməni
həmkarlarından
daha fəaldırlar və rəsmi materiallar
arxasında daha az gizlənirlər. Bu qəzet milli problematika
üzrə alimləri də çox fəal surətdə öz tərəfinə çəkə bilir.
Erməni qazetinin güclü tərəfi kimi onun kəmiyyətcə iki dəfə
çox material çap etməsini qeyd etmək olar.
Hər iki qəzetin materiallarının konkret istiqamətlər
üzrə müqayisəli təhlili mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan qəzeti fitnəkarlıq və təhriklə məşğul olan
insanlar, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində Moskvanın
qeyri-qanuni yaratdığı xüsusi idarəetmə forması,
millətlərarası münasibətlər zəminində talanlar, iğtişaşlar,
kiçik toqquşmalar və s. hüquq pozuntuları, mitinqlər,
tətillər, qaçqınların problemləri barədə yazılara daha çox yer
ayırır. Erməni qəzeti isə, müvafiq olaraq, dəmir yolu ilə
yüklərin çatdırılmasındakı gecikmələr, milli mənsubiyyətinə
görə işdən çıxarılmalar, erməni silahlı dəstələrinin hərbi
obyektlərə və hüquq-mühafizə orqanlarına basqınları
haqqında yazılar dərc edilir.
“Коммунист” (“Голос Армении”) qəzetində il
ərzində fitnəkarlıq və təhriklə məşğul olan insan qrupları
haqqında yazılara demək olar ki, rast gəlinmir ( ayda 0-1-2
material). “Бакинский рабочий” qəzetində ilin ilk 3 ayı
ərzində təxminən 40, avqust ayında isə 16 belə yazı dərc
edilmişdir.
Əgər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi
idarəetmə forması haqqında
“Бакинский рабочий”
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qəzetində ilin ikinci yarısında bütövlükdə 150 material
verilmişdirsə, erməni qəzetində cəmi 3 yazı çap
olunmuşdur.
Bunu onunla izah edə bilərik ki, Azərbaycanın
əhalisi bu dövrdə artıq DGMV-də xüsusi idarəetmə
formasının yaradılması aktını Azərbaycan SSR-in və SSRİnin konstitusiyasına zidd bir hərəkət və DGMV-nin
sonradan Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxarılmasına
hazırlığa cəhd kimi qəbul edirdi. Hadisələrin bu cür inkişafı
Ermənistanı qane edirdi: Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
Moskva tərəfindən faktiki olaraq Azərbaycana tabeçilikdən
çıxarılmışdı.
Azərbaycan mətbuatı talan, iğtişaş, soyğunçuluq
faktlarını, xüsusilə də ilin sonunda Bakı şəhərində baş
vermiş kiçik toqquşmaları və millətlərarası zəmində digər
hüquq pozuntularını
ictimaiyyətdən gizlətmir. Təkcə
avqust ayında bu tematika ilə bağlı 40-dan çox, sentyabrdekabrda hər ay təxminən 30 material çap olunur. Bu
məzmunda materiallar “Коммунист” (“Голос Армении”)
qəzetindəkindən 4 dəfə artıq idi.
Tətillər (sentyabr- dekabr) haqqında materiallarla
bağlı da analoji vəziyyətlə rastlaşırıq, müvafiq olaraq
“Бакинский рабочий”də 90-a yaxın, “Коммунист”
(“Голос Армении”) qəzetində isə 30-a yaxın publikasiya
çap olunmuşdur. Biz bu faktı da ikinci tərəfin milli
münasibətlərdəki problemin kəskinliyi və acı nəticələri
haqqında susması kimi qiymətləndiririk. Oxşar tendensiya
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ikinci yarımildə mitinqlər, nümayişlər, yürüşlər və s.
haqqında dərc olunan mterialların müqayisəsində də özünü
büruzə verir – 2:1. Hərçənd ki, bütün bu problemlər
Ermənistan üçn daha ciddi problemlər idi.
İl ərzində hər iki qəzetdə “Qarabağ” təşkilatının
fəaliyyəti barədə təxminən bərabər sayda material
verildiyinin şahidi oluruq. Bu bir daha sözügedən problemin
həm “Бакинский рабочий”, həm də
“Коммунист”
(“Голос Армении”) qəzetlərinin daim diqqət mərkəzində
olduğundan xəbər verir. Bu da öz növbəsində ictimaiyyətin
məhz bu informasiyaya olan tələbatını özündə əks etdirir.
Eyni zamanda, bu publikasiyaların “qütbləri” “milli
sərhədlər” boyunca kəskin şəkildə ayrılır – bir qəzet nəyisə
tərifləyirsə, mütləq o biri qəzet bunu pisləyir. Yaranmış
situasiyanın psixoloji spesifikası özünü məhz bunda büruzə
verir – “Qarabağ” hərəkatı hər iki tərəf üçün - tərəflərdən
birindən ötrü milli ideyanın təcəssümü, eyni zamanda hər
iki xalqın faciəsinin əsas günahkarı kimi çıxış edir.
Erməni mətbuatı tədqiq etdiyimiz dövrdə yüklərin
dəmir yolu ilə Azərbycan ərazisindən keçərək Ermənistana
daşınmasındakı gecikmələr (erməni mətbuatı bunu
“blokada” adlandırır, faktiki səbəblərini isə biz bir qədər
əvvəl göstərmişik) haqqında daha çox yazır, nəinki
Azərbaycan mətbuatı. Məsəl üçün, ilin ikinci yarısında vəziyyətin daha da mürəkkəbləşdiyi bir dövrdə
“Коммунист” (“Голос Армении”) qəzeti bu mövzuya 120
dəfə müraciət etmiş, “Бакинский рабочий” isə məsələ ilə
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bağlı 60 material dərc etmişdir – iki dəfə az. Səbəbi
aydındır, bu problem erməni tərəfinə daha çox təsir
göstərmiş, respublikanın sosial-iqtisadi həyatı iflic
vəziyyətinə düşmüşdür. Necə deyərlər, gen qaz, dərin qaz,
axırda özün düşərsən.
Erməni mətbuatında silahlı birləşmələrin Ermənistan
SSR ərazisindəki hərbi obyektlərə və hüquq-mühafizə
orqanlrına hücumları haqqında çoxsaylı material dərc
etməsi də izah olunandır. Bu cür materialların sayının
sıçrayışla artması ilin son dekadasında özünü daha çox
büruzə verir. “Коммунист” (“Голос Армении”) qəzeti
oktyabr-dekabr aylarında təxminən 40 belə material dərc
edir. “Бакинский рабочий” isə bu məzmunda 10 yazı ilə
kifaytlənmişdir. Bu, həmin dövrdə Ermənistan ərazisində, o
cümlədən, silah və hərbi texnika ələ keçirmək məqsədi ilə
hərbi obyektlərə hücumların sayının artması ilə izah olunur.
Azərbaycanda bu cür faktlara tək-tək rast gəlinirdi. Bir şeyə
diqqət yetirmək lazımdır ki, erməni mətbuatı bu hadisələri
təhlil etməkdən yayınır, yalnız hadisə barədə SSRİ və
respublika daxili işlər nazirliklərinin rəsmi informasiyalarını
çap edir.
Azərbaycan
mətbuatında
insanların
milli
mənsubiyyətinə görə işdən çıxarılması haqqında
materialların dərc edilməsinin ən qızğın vaxtı ilin əvvəlinə
təsadüf edir. Bu vaxt Azərbaycan ərazisinə Ermənistandan
güclü qaçqın axını başlayır. Belə ki, “Бакинский рабочий”
yanvar ayında 10, fevralda isə 6 belə material dərc edir.
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“Коммунист” (“Голос Армении”) faktiki olaraq yarım il
susur və yalnız Ermənistan qaçqın problemi ilə
qarşılaşdıqdan sonra – 1989-cu ilin yayında, əsasən də
Bakıdan
ermənilər getməyə başlayanda qəzet kəskin
şəkildə fəallaşır. Oktyabr-dekabrda qəzetdə bu məsələ ilə
bağlı 30 material çap olunur. Bu vaxt artıq “Бакинский
рабочий” qəzetində mövzu ilə bağlı yazıların sayı azalmağa
doğru gedir. Bu onunla bağlı idi ki, həmin vaxta artıq
Ermənistanda azərbaycanlılar qalmamışdılar və beləliklə də
milli mənsubiyyətinə görə işdən çıxarılma problemi
gündəlikdən bir növ, demək olar ki, silinmişdi.
Apardığımız təhlillərdə xüsusi yerlərdən birini də
hər iki qəzetin bilavasitə qaçqınlar problemini necə
işıqlandırması məsələsinin aydınlaşdırılması tutur.
Əlavələrdə göstərdiyimiz diaqramda təkcə il ərzində çap
olunmuş materialların kəmiyyətləri arasındakı böyük fərq
deyil
(“Бакинский
рабочий”də
təxminən
250,
“Коммунист” (“Голос Армении” qəzetində 75), həmçinin
bütün əvvəlki cədvəllər üzrə də açıq şəkildə xeyli fərqlər
görünür. Birincisi, Azərbaycanda bu məsələyə böyük
diqqətin göstərilməsi materialların sayının çox olmasında öz
əksini tapır. Həmdə ki, problemin yeniliyi və ağırlığı nəzərə
alınaraq, respublikada xüsusi qaçqınlar cəmiyyəti
yaradılmışdı, onların yerləşdirilməsi, ərzaqla və tibbi
xidmətlə təmin olunmaları məsələləri ilə Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin strukturunda yeni
yaradılmış ayrıca şöbə məşğul olurdu. İlin əvvəlində və
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sonunda “Бакинский рабочий” qəzetində hər ay 30-35 və
yaxud da hər gün material dərc olunurdu. Əgər, ilin birinci
yarısında qəzet azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi
şəkildə qovulması,
Azərbaycana gələrkən yollarda
yaşadıqları çətinliklər, məşəqqətlər və başlarına gələn
faciələr barədə (xüsusilə qış aylarında) materiallar dərc
edirdisə, bu tematikanın inkişafı bir qədər stabilləşəndən
sonra, yəni ilin ikinci yarısında yazıların məzmunu
kompleks problemlərlə - qaçqınların məskunlaşdırılması,
sosial və hüquqi problemlərinin həlli və s. ilə bağlı idi.
“Коммунист” (“Голос Армении”) qəzeti bu dövrdə
qaçqın probleminə, “Qarabağ” və ya “blokada”
problemlərinə nisbətən, müqayisəyəgəlməz dərəcədə sakit
münasibəti ilə fərqlənir. Bir tərəfdən, biz yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, Bakını tərk edən ermənilərin əksər hissəsi
nədənsə (yeni bir tarixi “hoqqa” çıxaracaqları heç şübhə
doğurmur – İ.M.) Ermənistana yox, Rusiya Federasiyasına
gedir ... Digər tərəfdən, qaçqın problemi Ermənistanın
qarşısında nəinki ciddi problem kimi durmurdu, hətta
Dağlıq Qarabağ ətrafında situasiyanın istənilən inkişafı
şəraitində aşkar olsa da belə, heç “kozır kartı” (uduşlu xal
kartı) rolunu da oynamırdı. Bu mövzu “Qarabağ” və ya
“blokada” hərəkatları kimi “uduşlu” olmadığından nə bu
qəzetdə, nə də erməni mətbuatının əsas kütləsində bu
problemə lazımi yer ayrılmır: məsələn, aprel ayında – 1,
may ayında - 0, iyun ayında isə - 2 material dərc
olunmuşdur. Bir neçə əvvəlki və bir neçə sonrakı aylarda bu
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məsələyə indikindən cüzi də olsa, bir qədər çox diqqət
yetirilmişdir.
Bütövlükdə, yuxarıda təqdim etdiyimiz təhlili
qiymətləndirərək, diqqətinizi belə bir məqama cəlb etmək
istəyirik ki, müqayisə etdiyimiz bu iki qəzetin nəinki
konkret mövzulara yanaşmaları, problemin təklif etdikləri
həlli yolları da bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir (özüözlüyündə bu tamamilə təbiidir),
eyni zamanda bu
təkliflərin hər iki qəzetdə işıqlandırılmasının qeyriadekvatlığı da diqqətdən kənarda qalmır. “Бакинский
рабочий” bu tematika üzrə dərc olunmuş materialların
sayına görə erməni qəzetini 1,5 dəfə qabaqlayır.
Azərbaycan qəzeti daha çox analitik, qiymətləndirici
materiallara, milli siyasət üzrə alim-mütəxəssis yazılarına
və jurnalist publikasiyalarına yer ayırır. Erməni qəzeti isə
rəsmi materiallara tərəf yön götürür. “Коммунист” (“Голос
Армении”) qəzetinin “Qarabağ” hərəkatı və s. bu kimi
materiallara prioritet verməsi, zənnimizcə, bu qəzetin
özünün faktiki olaraq “Qarabağ” hərəkatının ruporu olması
ilə bağlı idi, onun liderləri bu qəzeti “öz altlarına
çəkmişdilər” və qəzet onların siyasətini yeridirdi: baş
verənlərin bəziləri barədə susur, digərlərini isə qəsdən
“şişirdirdi”. Bizə elə gəlir ki, erməni qəzeti iki xalqın
mürəkkəb ümumi faciəsi şəraitində beynəlxalq jurnalist
etikasına, beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə
(Cenevrə (2) və Haaqa (2) konvensiyaları), jurnalistikanın
daxili və xarici qanunauyğunluqlarına, heç olmasa, “sovet
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mətbuatı üçün xarakterik olan beynəlmiləlçilik prinsipinə”
riayət etməli, daşınılıb-düşünülmüş mövqe nümayiş
etdirməli idi. Bu gün Ermənistanın münaqişənin nəticəsi
olaraq düşdüyü ağır sosial-iqtisadi vəziyyət, regionda
həyata keçirilən beynəlxalq iqtisadi layihələrdən kənarda
qalması yaxın perspektivdə bu xalq üçün ürəkaçan heç nə
vəd etmir.
XX əsrin səksəninci illəri sovet cəmiyyətinin
həyatında
millətlərarası
münasibətlər
sahəsində
ziddiyyətlərin ən çox kəskinləşməsi və onların açıq
millətlərarası münaqişələrə çevrilməsi dövrü kimi
xarakterizə olunur. Əgər əvvəllər mərkəzlə hansısa müttəfiq
respublika arasında münasibətlərin pisləşməsi halları
müşahidə olunmuşdusa, indi bir dövlətin tərkibində
“könülülük
prinsipi
əsasında
birləşmiş
müstəqil
respublikalar” arasındakı münasibətlər gərginliyin son
fazasına qədəm qoymuşdu. Milli gərginlik ocaqları, demək
olar ki, ölkənin bütün regionlarında baş qaldırırdı. Bu
gərginliklər müxtəlif intensivlik dərəcəsi ilə inkişaf edərək,
dövlət strukturlarını və kütləvi informasiya vasitələrini
(həm mərkəzi, həm də regional) qəflətən hazır olmadıqları
çətin duruma salırdı.
Təkin və ümuminin dialektik qarşılıqlı əlaqə və
qarşılıqlı təsirini nəzərə alaraq, Dağıq Qarabağ probleminin
ilk əsasını, bizim fikrimizcə, əgər ona ölkədə baş verən
bütün
millətlərarası
münaqişələr
problematikası
prizmasından yanaşsaq, daha tutumlu hissələrə bölmək və
364

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

konkret-tarixi, elmi baxımdan nəzərdən keçirmək olar. Bu
münaqişələrin büruzə verməsinin forma, xarakter və
intensivlik
müxtəlifliyinə baxmayaraq, bu hadisələrin
kökündə nə isə ümumi bir cəhətin olduğunu yəqin edir və
belə düşünürük ki, bu ümumi cəhət bütün millətlərarası
münaqişələrin səbəblərinə, əsas simptomlarına, inkişaf
mərhələlərinə, bəzi tipik baş vermə xüsusiyyətlərinə, faktiki
nəticələrinə və s. aiddir.
Bu problematikanın əsas aspektlərinin elmi cəhətdən
araşdırılması, kütləvi informasiya vasitələrinin bu
istiqamətdə fəaliyyətinin öyrənilməsi bizə millətlərarası
münaqişələrin inkişafının bəzi qanunauyğunluqlarını və
tendensiyalarını aşkara çıxarmaq və bunların da əsasında
xalqlar arasındakı ziddiyyətlərin həllində, millətlərarası və
dövətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsində kütləvi
informasiya vasitələrinin daha fəal iştirakı yollarını
müəyyən etmək imkanı verir.
Belə düşünürük ki, bir sıra elmi metodlara, o
cümlədən respublika və mərkəzi qəzetlərin kontentanalizinə, alimlərin və mütəxəssislərin metodoloji və
metodik-tətbiqi
işlərinə,
regionun
milli-psixoloji
xüsusiyyətlərinə istinad edərək, tədqiqatımızın əhatə etdiyi
dövr üçün millətlərarası gərginliyin yaranmasının və
inkişafının aşağıdakı əsas şərt və faktorlarını müəyyən
etmək olar:
 milli məsələlərin idarəetmə mexanizminin faktiki
unifikasiyası və həddən artıq mərkəzləşdirilməsi;
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 mövcud idarəetmə mexanizminin xalqların millimənəvi, milli-mədəni tələbat və maraqlarını inkar
etməsi, bəzi millətlərə isə fərqli pozitiv münasibət
göstərməsi;
 əməyin iqtisadi və sosial baxımdan əsaslandırılmadan milli-regional bölgüsü. Adətən, bu cür bölgü
nəticəsində bəzi milli-ərazi cəmiyyətləri iqtisadi və
sosial inkişaf səviyyəsinə görə başqalarından
hissolunacaq dərəcədə seçilirlər;
 iqtisadiyyatın, sosial sferanın və ətraf mühitin
ümumi böhranqabağı vəziyyəti;
 siyasi
mədəniyyətin,
hüquqi
düşüncənin,
millətlərarası ünsiyyət mədəniyyətinin və s. bu kimi
göstəricilərin aşağı səviyyədə olması.
Tarixi təcrübə göstərir ki, adətən milli ziddiyyət və
münaqişələrin həlli üçün müəyyən siyasətlərin (o cümlədən,
beynəlxaq ictimaiyyətin iştirakı ilə) hazırlanıb həyata
keçirilməsinə baxmayaraq, onların bu və ya başqa bir
səviyyədə həll olunacağı üçün xeyli vaxt lazım olur.
Hərtərəfli düşünülmüş, həqiqətdən də yüksək dərəcədə
obyektivliklə işlənib hazırlanmış tövsiyələrlə də konkret
tarixi mərhələdə onların tam həllinə nail olmaq mümkün
deyildir. Yalnız onların bir qədər ləngidilməsinə, münaqişə
tədbirlərinin (hərbi əməliyyatların) eskalasiyasına yol
verilməməsinə,
bu
tədbirlərin
yumşaldılmasına,
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“situasiyanın dondurulmasına” və s.-yə nail olunsa da, milli
münaqişələrin tam həlli kifayət qədər çətin olur.
Beynəlxalq təcrübə də təsdiq edir ki, millətlərarası
və dövətlərarası münaqişələrin həlli təkcə tərəflərin
özlərindən asılı olmur. Burada daxili faktorlarla yanaşı
xarici faktorlar da mühüm rol (bəzi hallarda daha çox)
oynayır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də istisna deyil.
Bütün bunları nəzərə alaraq, tədqiq olunan regionda
millətlərarası münasibətlərdəki gərginliyi kəskinləşdirən bir
sıra əsas faktorlar üzərində dayanmağı məqsədəuyğun hesab
edirik.
Kütləvi şüurun sosial-psixoloji deformasiyası
güclü sarsıntının təsiri, ya da bu və ya digər ideyanın təhrif
olunmuş formada başa düşülməsi (o cümlədən, kütləvi
informasiya vasitələrinin köməyi ilə) nəticəsində əmələ
gəlir və inkişaf edir.
Belə ki, 1988-ci ilin dekabr ayında Ermənistanda
(Hamamlı şəhəri) baş vermiş zəlzələdən sonra erməniləri
çulğalamış kədər hissi ilkin vaxtlar onların diqqətini Dağlıq
Qarabağla bağlı iddialarından (haqsız olsa da belə)
yayındırsa da, sonralar tədricən kütləvi şüurda böyükdən
kiçiyə qədər bütün ermənilərin beyninə zomblaşdırılmış
“Böyük Ermənistan” yolunda özünü qurban vermək
“ideyası”na və “əzabkeş” erməni xalqının ölməyib yaşamaq
“problemi”inə qarışır (burada yuxarıda toxunduğumuz
“erməni xəstəliyi”nin təsirini də unutmaq olmaz). Bu ideya
baxımından istənilən qurban milləti fəlakətə yaxınlaşdıran
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ümumi itki kimi qəbul olunur. Bütün bu proseslərin erməni
kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən daim şişirdilməsi
və yayılması vəziyyəti daha təhlükəli həddə çatdırır.
Azərbaycan və erməni mətbuatının Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ilkin mərhələsinin ən qaynar vaxtını (1989cu il) – bu barədə biz yuxarıda ətraflı məlumat vermişik əhatə
edən
çıxışlarının
təhlili
millətlərarası
münasibətlərdəki gərginliyin münaqişənin bilavasitə
iştirakçıları (azərbaycanlı və erməni əhali) tərəfindən dərk
edilməsinin aşğıdakı səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən
etmək imkanı verir:
1. Münaqişənin fəal iştirakçılarının millətlərarası
münasibətlərdəki gərginliyin azaldılması yollarının
bilərəkdən
məhdudlaşdırılması
istiqamətində
nümayiş etdirdikləri istək və cəhdlər. Məsələn,
Ermənistan tərəfindən bu cəhd Dağlıq Qarbağ
Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın tərkibindən
çıxarılması tələbi şəklində özünü büruzə verir;
Azərbaycan isə bu tələbin heç cürə yol verilməz
olduğunu iddia edir, çünki Dağlıq Qarbağ əzəli
Azərbaycan torpağıdır və əbədi olaraq Azərbaycan
dövləti ərazisinin tərkib hissəsi olaraq qalacaqdır.
2. Yol verilən zorakılıq halları haqqında şayiələrin
yayılma masştablarının genişləndirilməsi, milli
hisslərin qızışdırılmasında şayiələrdən istifadə
olunması və qarşı tərəfin daha ciddi zorakılıq
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3.

4.

5.

6.

tədbirləri görməyə təhrik edlməsi (bu cür hallar
təkcə yerli mətbuata münaqişələr barədə məlumat
verilməsi qadağan edildiyi hallarda deyil, həm də
mətbuatın özünün gözləmə mövqeyi seçdiyi
vəziyyətlərdə də baş verir).
Bəzən,
münaqişələrin
həllinin
mümkün
variantlarının, o cümlədən kütləvi informasiya
vasitələrinin iştirakı və köməyi ilə, hərtərəfli
təhlilinə əsaslanmayan, əksinə mətbuatın özü
tərəfindən də qızışdırılan hsslərə qapılaraq, tələsik
qərarların
qəbul
edilməsi
tenensiyalarının
güclənməsi.
Bir tərəfdən qanunazidd xarakterli konkret
hərəkətlərin həyata keçirilməsi üçün cəhdlərin
göstərilməsi, digər tərəfdən isə, hansısa zorakılıq
hərəkətinin yerinə yetirilməsindən imtinaya görə bu
dəfə artıq ekstremistlər tərəfindən cəzalandırılmaq
qorxusu.
Münaqişə iştirakçılarında, o cümlədən, qeyri-formal
birlklərin mətbuat orqanlarının iştirakı ilə, müxtəlif
növ zorakılıqlara müsbət münasibətin formalaşdırılması.
Münaqişə
iştirakçılarından
birinin
barışıq
istiqamətində atdığı addımın zəiflik əlaməti və ya
da taktiki gediş kimi interpretasiyası (əlbəttə,
mətbuat vasitəsi ilə).
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Kütləvi informasiya vasitələri materiallarının təhlili
həmçinin mərkəzi, respublika və yerli məbuat
orqanlarının fəaliyyətindəki
aşağıda göstərilən
xarakterik nöqsan və çatışmazlıqları daha aydın və tam
şəkildə müəyyən etmək imkanı verir. Bütövlükdə isə bu
materiallar aşağıdakı kimi xarakterizə olunurlar:
millətlərarası münaqişələrin ilkin mərhələlərində
onların qarşısının alınması sahəsində təsirli
tədbirlərin görülməsində qətiyyətsizliyin və gözləmə
mövqeyinin, həmçinin cinayət hallarının qarşısının
alınmasında liberallığın nümayiş etdirilməsi;
Məsələn, vaxt baxımından ermənilərin Masisdə
(Zəngibasar) və Quqarkda (Böyük Qarakilsə)
azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri birinci
talanlar tam hüquqi və siyasi qiymətini almadığı
halda, Sumqayıtda ermənilərin provakasiya məqsədi
ilə özlərinin özlərinə qarşı törətdikləri vəhşiliklər
onların özləri tərəfindən də real vaxt rejimində bütün
dünyaya yayılmış, hadisələrin sonrakı gedişinin də
göstərdiyi
kimi,
nəinki
erməni-azərbaycan
münasibətlərinin, eyni zamanda, ölkənin başqa
regionlarında da milli münaqişələrin daha da
alovlanmasında qızışdırıcı rol oynamış, milətlərarası
münasibətlərə destruktiv təsir göstərmişdir;
mərkəzin və münaqişə tərəflərindən birinin –
Ermənistanın
Dağlıq
Qarabağ
problemini
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qanunvericiliklə və beynəlxalq normalarla nəzərdə
tutulmayan tədbirlərlə həll etmək cəhdləri;
tərəflərin hərəkət və mövqelərində ardıcıllığın
olmaması.
Münaqişənin
inkişafının
ilkin
mərhələsində respublikaların hakimiyyət orqanları
mərkəzlə münasibətlərini korlamaqdan çəkinirlər və
ona görə də əksər ktitik hallarda gözləmə mövqeyi
tuturlar (bu mövqe Azərbycan üçün daha
xarakterikdir). Ermənistan hökuməti isə getdikcə
əhalinin daha çox ifrat millətçilik hisslərinə qapılmış
qrup və təbəqələrini dəstəkləməyə başlayır;
mərkəzi və respublika hakimiyyətinin bəzi
vəzifələrindən sui-istifadə edən nümayəndələrinin öz
hakimiyyətlərinin ömrünü uzatmaq məqsədi ilə
millətlərarası münasibətləri daha da gərginləşdirmək
cəhdləri. Bu tendensiya Ermənistan tərəfi üçün daha
xarakterikdir. Xüsusilə sovet dövründə dotasiya
hesabına dolanan Ermənistan Dağlıq Qarabağ
problemindən yararlanaraq həm ölkə büdcəsindən,
həm də müttəfiq respublikaların büdcələridən
xərclənilməyən vəsaitlərdən “artıqlar” qoparma-ğa
çalışır;
mərkəzi hakimiyyətin liberallığı və
respublika hakimiyət orqanlarının fəaliyyətsizliyi
fonunda qeyri-rəsmi ictimai birliklərin, məsələn,
“Qarabağ” hərəkatının, Daşnaksutyun toplumunun,
“DQMV əhalisinin səlahiyyətli nümayəndələrinin
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qurultayı”nın nüfuzu və kütlələrə təsiri getdikcə
artır. Erməni təşkilatlarının fəaliyyətlərində emosiya
üstünlük təşkil edir, onlar
hər cür siyasi
dialoqlardan qaçır, nəyin bahasına olursa olsun,
Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini
təkid edirlər.
Millətlərarası, o cümlədən də, dövlətlərarası
münasibətlərin kəskinləşməsi faktorları arasında ayrı-ayrı
kütləvi informasiya vasitələrinin qeyri-konstruktiv,
bəzən isə təhrikedici mövqeyini də göstərmək olar. Bizim
bu nəticəyə gəlməyimiz “Коммунист” (“Голос Армении”)
və “Бакинский рабочий” qəzetlərinin 1989-cu il üzrə
millətlərarası münasibətlər problematikasına aid dərc
etdikləri materialların kontent-analizinə əsaslanır.
Millətlərarası münasibətlər problemini işıqlandırarkən hər iki qəzet zorakılığın mühakimə edilməsi və
qarşısının alınmasında axıradək möhkəm və ardıcıl mövqe,
problemə ölçülüb-biçilmiş və dözümlü münasibət nümayiş
etdirə bilmirlər. Məqalələrdə açıq şəkildə təhrikedici
çağırışlar səslənir, başqa xalqın nümayədəsinin timsalında
düşmən obrazı yaradılır.
Kütləvi informasiya vasitələrinin çıxışlarının
xarakterinə və tonuna görə tərəflərin mövqelərini tam
dəqiqliyi ilə izləmək mümkündür. Tədqiq olunan dövrün
ilkin mərhələlərində Azərbaycan mətbuatının əsəblərin
tarımını yumşaltmaq və ictimaiyyətin diqqətini digər
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problemlərə cəlb etmək üçün göstərdiyi cəhdlər aydın hiss
olunur. Erməni qəzetində çap olunmuş publikasiyalar isə
əksinə, tərəflər arasında qarşıdurmanın güclənməsinə
yönəldilmişdir və bu da dərhal Azərbaycan mətbuatının
cavab reaksiyasına səbəb olur.
Nəticə etibarilə, hər iki tərəfin KİV-lərində qərəzli
(bəzən də təhrikedici) materialların sayı artır, bu da öz
növbəsində qarşı tərəf haqqında intensiv şəkildə neqativ
ictimai fikir formalaşdırır (Bax: Əlavələr. Diaqram № 3).
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin genezisinə daha
dərindən bələd olmaq üçün qəzet materiallarının təhlilinə
əsaslanaraq, böhranın inkişf mərhələlərini nəzərdən
keçirmək kifayət edir. Ümumiyyətlə, millətlərarası və
dövlətlərarası münaqişələrin yaranma və inkişaf prosesinin
aşağıdakı dörd mərhələyə bölünməsi məqbul sayılır:
 münaqişə situasiyasının potensial mövcudluğu və ya

başlanğıc mərhələsi vəziyyətində olması;
 potensial münaqişənin real münaqişəyə və yaxud
münaqişə tərəflərinin özlərinin birbaşa və ya yanlış
anlaşılmış maraqlarının dərk olunması pilləsinə
keçməsi;
 münaqişə hərəkətlərinin kulminasiyası;
 münaqişənin aradan qaldırılması və ya həlli
mərhələsi.
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İstənilən potensial münaqişənin inkişaf pillələrinin
müəyyən edilməsi, əgər böhranın ilkin diaqnostikası və
münaqişənin qarşısının alınması üzrə tədbirlərin və
tövsiyələrin işlənib hazırlanması imkanları vaxtında həyata
keçirilməyibsə, yalnız retrospektiv aspektdə təhlil oluna və
nəzərdən keçirilə bilər.
Əgər biz bu mülahizəni Dağlıq Qarabağ hadisələrinə
tətbiq etsək, bu cür təhlilin SSRİ hökuməti tərəfindən artıq
aparıldığının şahidi oluruq. Bu təhlilin materialları 1988-ci
il mart ayının 24-də Sov.İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər
Sovetinin qəbul etdikləri “Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin 1988-1995-ci illərdə sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” Qərarda öz
əksini tapmışdır. Lakin, ölkənin o vaxtkı partiya və dövlət
rəhbərliyinin
qətiyyətsizliyi,
fəaliyyətlərində
dəqiq
mövqenin olmaması (bu cəhət öz növbəsində kütləvi
informasiya vasitələrinə də neqativ təsir göstərirdi)
münaqişə tərəflərinin ictimai şüurunda Moskvanın gah
Azərbaycanın, gah da Ermənistanın tərəfini saxlaması
barədə fikrin formalaşmasına gətirib çıxarır. Bununla
əlaqədar olaraq, regiondakı münaqişə son dərəcə təhlükəli
həddə gəlib çıxmışdı və hadisələr bütün iştirakçıların
emosional ciddiliyi ilə ifadə olunmuş gərgin bir vəziyyətdə
cərəyan edirdi. Bütün bunları nəzərə alaraq, belə bir aralıq
nəticəsinə gəlmək olar ki, regiondakı milli gərginliyin, o
cümlədən, erməni-azərbaycan münasibətlərinin kəskinləş374
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məsi artıq münaqişə davranışı eskalasiyasının bir neçə
mərhələsini keçmişdir.
Hər iki respublikanın kütləvi informasiya
vasitələrindən götürülmüş
geniş empirik və sosioloji
materialın təhlili bizə münaqişənin aşağıdakı inkişaf
mərhələlərini müəyyən etmək imkanı verir. I mərhələ
1988-ci ilin fevral ayına qədər olan dövrü, yəni gərginliyin
eskalasiyasının faktiki başlanğıcına qədər olan dövrü əhatə
edir. Bu mərhələdə kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi
ilə Ermənistanda və Dağlıq Qarabağın erməni əhalisində
Ermənistanın Azərbaycana olan ərazi iddialarının qanuniliyi
haqqında fikir formalaşdırılır. Azərbaycan mətbutında isə I
mərhələnin sonlarına yaxın bir neçə cavab publikasiyası
dərc edilir (buna aid yuxarıda nümunələr göstərmişik).
II mərhələ 1988-1989-cu illəri əhatə edir. Bu dövr
gərginliyin eskalasiyası ilə xarakterizə olunur (qatı
millətçililik mötivləri üstünlük təşkil edir). Bu mərhələnin
aşağıdakı tərkib hissələrini göstərmək olar:
-

-

zorakılıq hərəkətlərinin tətbiqi ilə milli ədavətin
daha da qızışdırılması və bu təzahürün vaxtaşırı
özünü büruzə verməsi;
KİV-də ölkədə o qədər də əlverişli olmayan həyat
şəraitinə aid materiallar dərc etməklə, xalqla dövlət
arasında qarşılıqlı inamın zəiflədilməsi;
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-

-

-

münaqişənin istehsal sahələrinə mənfi təsir
göstərməsi (tətillər, regionların və nəqliyyat
magistrallarının blokadası və s.);
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində Azərbaycan
Respblikası dövlət strukturlarının diskreditasiyası
prosesinin güclənməsi;
yerli kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə
gərginliyin daha da qızışdırılması.

III mərhələ 1989-cu ilin sonunu və 1990-cı ili
əhatə edir və özünü münaqişə tərəflərinin açıq
toqquşmaları şəklində büruzə verir. Bu dövrün əsas
motivini hökumət orqanlarına itaətsizlik, mütəşəkkil və
ekstremist qrupların çıxışları təşkil edir. III mərhələnin
aşağıdakı xarakterik elementlərini göstrmək olar:
 millətçilik zəminində xüsusi qəddarlıqla müşayiət

olunan milli toqquşmalar;
 qarşıdurma strukturlarının tədricən formalaşması
(erməni yaraqlılarının koordinasiya mərkəzləri və
mobil dəstələri, əlavə dəstək qrupları yaradılır,
ermənilər Azərbaycan tərəfindən də analoji cavab
tədbirlərinin görülməsinə nail olmaq istəyirlər);
 yaraqlılar tərəfindən qarşı tərəfin icra strukturlarına
hərbi zərbələrin endirilməsi;
 ali hakimiyyət qurumlarının nüfuzdan salınması
prosesinin gücləndirilməsi;
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 millətçi qrupların açıq təsiri ilə rəsmi mətbuatın

millətçilik ideyaları ətrafında birləşdirilməsi.
Ermənistanda buna, demək olar ki, tam nail
olunmuşdu.
Azərbycnda isə bir neçə nəşr
münaqişənin kəskinləşdirilməsində iştirak edirdi.
IV mərhələyə 1990-1991-ci illəri daxil etmişik. Bu
mərhələdə əhalinin mütəşəkkil qrupları siyasi
hakimiyyət orqanlarına qarşı açıq çıxışlara keçirlər
(mərhələnin başlıca motivi ictimai quruluşun
dəyişdirilməsi idi). Sözügedən mərhələnin aşağıdakı
fərqləndirici xüsusiyyətlərini göstərmək olar:
partiya-sovet və dövlət aparatının xalq tərəfindən
bütün dəstəklərini itirməsi;
 dövlət və hakimiyyət nümayəndələrinə münasibətdə
təcavüzkarlığın güclənməsi;
 iqtisadi çətinliklərin böhran həddinə çatması;
 zorakılığın ümumi eskalasiyası.



Bu mərhələdə Ermənistanın
partiya və sovet
orqanları öz mövqelərini itirirlər. Kütləvi informasiya
vasitələri, o cümlədən, tədqiqata cəlb etdiyimiz
“Коммунист” (“Голос Армении”) qəzeti də müxalifətin
tərəfinə keçir. Azərbaycanda isə partiya və sovet orqanları,
o cümlədən, kütləvi informasiya vasitələri öz funksiyalarını
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yerinə yetirməkdə davam edirlər. Alternativ mətbuat erməni
mətbuatının təbliğinə qarşı olduqca sərt və heç bir güzəştə
getməmək istiqamətində təbliğat aparır.
KİV və bəzi siyasətçilər perspektivdə hadisələrin
mümkün inkişafını nəzərdə tutaraq, daha bir mərhələni - V
mərhələni proqnozlaşdırırdılar. Bu mərhələyə yaxın
perspektiv – 1991-1992-ci illəri daxil edilirdi. Sovet
İttifaqının süqut edəcəyi təqdirdə isə, perspektivdə
yaşayacağımız dövrə, sosial-siyasi proseslərə, o cümlədən,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli probleminə uyğun yeni
mərhələlərin müəyyən edilməsini və bu mərhələlərin
sosial-siyasi, elmi xarakteristikalarının müəyyən edilməsini
gələcək tədqiqatçıların öhdəsinə buraxırıq.
Biz
isə
1991-1992-ci
illərdə
əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün münaqişənin
nisbətən zəifləyəcəyi və ya da onun qaynar məcradan
siyasi məcraya (danışıqlar) keçəcəyi dövr kimi
xarakterizə edə bilərik. Ən əsası da budur ki, bütün bu
proseslərin fərqli bir siyasi sistemdə də baş verə biləcəyi
mümkündür.
Bu mərhələnin əsas vəzifələri arasında aşağıdakıları
fərqləndirmək olar:
geniş əhali təbəqələrinin diqqətinin insanların həyat
şəraitinin normallaşdırılması məsələlərinə cəlb
edilməsi;
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münaqişənin həllinə kömək etmələri üçün regionun
və dünyanın nüfuzlu ölkələrinə (burada mütləq
tarixi, mədəni, mənəvi, dini, milli, psixoloji və s.
amillər və ənənələr nəzərə alınmalıdır), beynəlxalq
təşkilatlara, beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətlərin
edilməsi və humanitar şərait nəzərə alınmaqla,
həyata keçiriləcək tədbirlərin intensivliyinin və
investisionluğunun artırılması;
gərginliyin ümumi səviyyəsinin aşağı salınması
(ayrı-ayrı lokal gərginliklər istisna olmaqla) üçün
müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;
mərkəzi hakimiyyətin özünün tərkib hissəsi olan
bir respublikasını başqa bir respublikasının
işğalından, onun əhalisini isə daxili zorakılıqdan
qorumaq iqtidarında olmadığı və ya olmaq
istəmədiyi, və yaxud da hansısa siyasi məqsədlər
(əlbəttə ki, məkrli) naminə bu cür hallara göz
yumduğu və ya hətta özünün də ona kömək etdiyi
(məsələn, Qərbi Azərbaycanın azərbaycanlılardan
sonuncu etnik təmizlənməsi zamanı onlarla
soydaşımızın qətlə yetirilməsi, Xocalı faciəsinin
törədilməsi, Dağlıq Qarabağın və ətraf yeddi
rayonun işğal edilməsi) təqdirdə respublikanın
özünü
və
əhalisini
qorumaq
məqsədilə
özünümüdafiə tədbirlərini həyata keçirməsi və ya
da yaxın gələcək üçün proqnozlaşdırma əsasında
dövlətin və dövlətçiliyin, müstəqilliyin və
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suverenliyin təmin edilməsi və qorunub
saxlanılması üçün əvvəlcədən müvafiq hazırlıq
işlərinin görülməsi.
Zənnimizcə, bu mərhələdə münaqişə tərəflərinin və
münaqişədə marağı olan tərəflərin bütün kütləvi
informasiya vasitələrinin: həm rəsmi, həm də alternativ
mətbuatın fəaliyyəti obyektiv olaraq həqiqətən də çox
böyük əhəmiyyət kəsb etməlidir. KİV-in fəaliyyəti mütləq
məxsus olduğu ölkənin KİV-inin fəaliyyətini tənzimləyən
qanunvericiliyinə və hüquqi dövlətin həyat əhəmiyyətli
normalarına uyğun olub-olmadığından irəli gəlməlidir.
Münaqişə tərəflərinin və münaqişədə marağı olan tərəflərin
praktikasında kütləvi informasiya vasitələrinin psixoloji
təsir, situasiyanın gərginləşdirilməsi, zorakılıq hərəkətlərinə
və konstitusiyaya uyğun yaradılmış hakimiyyətə itaətsizlik
çağırışı aləti kimi istifadə olunması hallarına (hətta istisna
qaydada belə) yol verilməməlidir. Belə fikirləşirik ki, bu
şərt həm də münaqişə tərəflərindən və ya münaqişədə
marağı olan tərəflərdən hansısa birinə mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq, jurnalistin peşə missiyasının humanist
mahiyyətinə nə dərəcədə uyğun gəlib-gəlməməsinin
yoxlanılması üçün də münasib bir vaxt deyil.
Bizim fikrimizcə, jurnalistin yaradıcılıq etikası və
insanın milli ləyaqətinə hörmət hissi millətlərarası
münasibətlər və kütləvi informasiya vasitələri arasındakı
əlaqə və qarşılıqlı təsir prosesində xüsusi əhəmiyyət kəsb
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etməli və ötəri olmamalıdır. Belə düşünürük ki, bu prosesdə
beynəlxalq, regional və lokal miqyaslarda millətlərarası
barışıq konsepsiyalarının hazırlanması və icrası səmərəli ola
bilər. Burada əsas rolu kütləvi informasiya vasitələri
oynamalıdır, çünki məhz bu sosial institut ictimai fikrin və
münasibətin formalaşması mexanizminə daha yaxındır və
bu prosesdə də aparıcı rol oynaya bilər.
Konkret olaraq, Dağlıq Qarabağ hadisələri dövründə
hər iki respublikadakı situasiyanın fövqəladəliyini,
gərginliyin yaranmasında və kəskinləşməsində kütləvi
informasiya vasitələrinin neqativ rolu nəzərə alınaraq,
situasiyaya uyğun müvafiq keçid dövrü müəyyən edilməli
və mövcud qanunvericilik aktları ilə mərkəzi və yerli
mətbuatda çap olunan publikasiyalarda və analoji radio və
televiziya verilişlərində qarşılıqlı antimilli təbliğat
dayandırılmalı idi.
Regionda gedən geosiyasi proseslərin həddən artıq
mürəkkəbliyini, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
probleminin 25 ildən artıq müddətdir ki, həll olunmamış
vəziyyətdə qaldığını (BMT Təhlükəsizlik Şurasının
problemin həlli ilə bağlı qəbul etdiyi dörd Qətnamənin
Ermənistan tərəfindən yerinə ytirilməməsi səbəbindən),
hərbi əməliyyatların, o cümlədən, münaqişədə marağı
olanların bu və ya digər formada iştirakı ilə, hər an yenidən
başlamaq ehtimalını, Azərbaycanın və eləcə də
Ermənistanın da qoşulduğu beynəlxalq humanitar hüquqa
aid Konvensiyaların tələblərini nəzərə alaraq, aşağıdakı
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bəzi təkliflərimizi bölüşmək istərdik (əlbəttə, buna görə bizi
söz azadlığının məhdudlaşdırılmasında və kosmopolitizmdə
günahlandıranlar da tapılacaqdır):




münaqişə tərəflərinin mənsub olduqları ölkələrin
Jurnalistlər Birliyi Təşkilatlarının strukturunda
(müstəqil qurum da ola bilər), tərkibində milli
məsələlər üzrə nüfuzlu mütəxəssislərin də olduğu,
millətlərarası və dövlətərarası münasibətlərin
işıqlandırılması sahəsində etika məsələləri üzrə
komissiyaların
(Avropa
ölkələrinin
KİV
redaksiyalarında bu cür komissiyalar və yaxud da
hüquqşünaslardan ibarət qruplar vardır) yaradılması;
KİV haqqında milli qanunvericiliyin əhəmiyyətinə
xələl gətirilmədən, münaqişə dövründə millətlərarası
və dövlətərarası münasibətləri işıqlandıran kütləvi
informasiya vasitələrinin fəaliyyətlərini tənzimləyən
müvəqqəti əlaqələndirmə sisteminin yaradılması;
kütləvi informasiya vasitələri haqqında milli
qanunvericiliyin və beynəlxalq sənədlərin tələblərinə
uyğun, jurnalistin peşə və xidməti etik (deontoloji)
kodeksinin hətta hər hansı bir elementini pozan,
düşmənçiliyi, millətçiliyi, şovinizmi qızışdıran,
qəsbkarlığı rəğbətləndirən nəşrlərin, radio və
televiziya
proqramlarının,
müasir
elektron
informasiya vasitələrinin fəaliyyətlərinə müvafiq
korrektələrin edilməsi;
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beynəlxalq təcrübənin də göstərdiyi kimi, milli
qarşıdurmanın kəskinləşməsinin, gərginlik və
çılğınlıq dinamizminin, mitinqçilik psixologiyasının
jurnalist tərəfindən tələm-tələsik qəzet səhifələrinə,
radio verilişlərinə və televiziya ekranlarına, internet
və
intranet
monitorlarına
köçürülməsinin
millətlərarası və dövlətərarası münasibətlərin
harmonizasiyasına pozitiv heç bir töhfə verə
bilmədiyinə görə, jurnalistin mövqeyindəki əsl
radikalizmin xalqın milli özünüdərki, milli
mənəviyyatı, mədəniyyəti və milli ruhunun inkişafı
ətrafında cəmləşməsi.

Adətən, cəmiyyətdə bu cür situasiyalar yarandıqda,
mütəxəssislər, o cümlədən də, kütləvi informasiya vasitələri
yaranmış vəziyyəti iki mövqedən: a) de-fakto və b)
perspektiv baxımından qiymətləndirməyə cəhd göstərirlər.
Vəziyyətin perspektivdə sabitləşəcəyi təqdirdə regionun
kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətlərinin mətbuat
haqqında milli qanunlara uyğun sakit bir hüquqi məcraya
qayıdacağı heç kimdə elə də ciddi şübhə doğurmur. Lakin,
yalnız bir variantın – hətta ən çox üstünlük verilən və
obyektiv olaraq gözlənilən – hadisələrin inkişafı variantının
nəzərdən keçirilməsi dialektik baxımdan da düzgün
olmazdı. Bununla əlaqədar olaraq bir sıra digər variantların
da nəzərdən keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əvvəlcə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi kimi bir çox münaqişələrin başlıca
xarakterik cizgilərinin aydınlaşdırılması, sonra isə onların
əsasında mümkün alternativlərin nəzərdən keçirilməsi
faydalı ola bilərdi. Zənnimizcə, bu cizgiləri aşağıdakı kimi
qruplaşdıra bilərik:












münaqişələrin millətçi, icma və dini xarakter
daşıması;
qarşıdurma, o cümlədən, mərkəzi hakimiyyət
qurumları ilə;
separatist yönümlülük;
istisna qaydada sürəkli xarakterə malik olması;
qarşı tərəfin separatist iddialarına mərkəzi
hakimiyyətin rədd cavabı;
kütləvi informasiya vasitələrinin qarşı duran
tərəflərin təsiri altına düşmələri;
kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən ictimai
fikirdə gərginliyin eskalasiyası.

Əgər Qafqazdakı münaqişə ilə digər regionlardakı
münaqişələr arasında paralellər aparsaq, həmçinin tədqiq
etdiyimiz münaqişənin inkişafı ilə bağlı proqnoz versək,
ümumi xarakterli nəticəyə də gələ bilərik. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində ən mühüm ümumi aspekt bundan ibarətdir
ki, bu münaqişə:
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birincisi, mərkəzi hakimiyyətin nüfuzuna qarşı
yönəlmişdir. a) SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin milliərazi quruluşu kimi mürəkkəb bir məsələnin hakimiyyət
orqanlarına təsir göstərmək, emosiya və hissləri gərginləşdirmək yolu ilə həllinin yolverilməzliyi haqqında 23 mart
1988-ci il tarixli və b) Sov.İKP-nin və SSRİ Nazirlər
Sovetinin Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin 1988-1995-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında 24 mart 1988-ci il
tarixli Qərarları yerinə yetirilməmiş qalmışdır.
ikincisi, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üç dövlət
qurumunun - Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR və Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayəti – qarşılıqlı münasibətləri mövqeyindən nəzərdən keçirilərsə, bu münaqişənin açıq-aydın
ərazi iddiası xarakteri daşıdığı heç bir şübhə doğurmur;
üçüncüsü, bu münaqişədə aparıcı rollardan birini
millətçilik faktoru oynayır. Ermənistan SSR-in SSRİ və
Azərbaycan SSR Konstitusiyalarına uyğun olaraq
Azərbaycana məxsus əraziyə iddiası dövlətlərarası ərazi
münaqişəsi sxeminə uyğun gəlir. Zənnimizcə, bu cür
münaqişələrin həllində prinsipial siyasi yanaşma, kimin
tərəfindən irəli sürülməsinə və hansı tarixi faktlarla təsdiq
olunmasına baxmayaraq, ərazi iddiasıdan könüllü surətdə
geri çəkilməkdir.
Beynəlxalq təcrübə də göstərir ki, ərazi və etnik
motivə malik münaqişələr uzun zaman davam edir, istisna
qaydada sürəkli xarakter daşıyır və əksər hallarda güzəşt
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yolu ilə öz həllini tapa bilmir. Bu münaqişələr adətən
tərəflər üçün xeyli neqativ iqtisadi və sosial nəticələrlə
müşayiət olunur, cəmiyyətdə ümumi depressiyaya, psixoloji
sarsıntılara, əhalinin total yorğunluğuna və sonda nisbi
stabilliyə cəhdlər göstərməsinə gətirib çıxarır.
Münaqişə tərəfləri arasında tədricən normal iqtisadi,
mədəni və s. əlaqələr bərpa olunmağa başlayır. Biz bu
prosesin ayrı-ayrı elementlərinə tədqiq etdiyimiz dövrün son
mərhələlərində artıq rast gəlirik. İlk növbədə Azərbaycan və
bəzi erməni kütləvi informasiya vasitələrinin çıxışlarının
tonu əvvəlki dövrlərə nisbətən bir qədər sakitləşir. Bu
dövrün son günlərində hətta mərkəzi mətbuatda bəzi erməni
alimlərinin cəmiyyətin öz xalqını faciəyə aparan ekstremist
qanadını mühakimə edən publikasiyaları çap olunur. Bu
yazıların müəllifləri Ermənistanı ərazi iddialarından əl
çəkməyə və Azərbaycan xalqı ilə barışmağa çağırırlar. 221
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin erməni əhalisi
Azərbaycana qarşı irəli sürülən ərazi iddiasının
mənasızlığını və son həddə tarixi əsassızlığını dərk edərək
kütləvi informasiya vasitələri ilə “Azərbaycan xalqına
müraciət”lə çıxış edir 222 (ermənilərin bu addımını onların
221

Bax: Хзарджян С. Народ сам выберет судьбу // Рабочая
трибуна. - 1991. - 20 марта.
222
Bax: “Dağlıq Qarabağ ermənilərinin
Azərbaycan xalqına
müraciəti”//Kommunist. - 1991. - 30 yanvar.
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hiyləgərliyi və özlərini sülhə, barışığa meylli xalq sifətində
göstərmələri kimi də nəzərdən keçirmək olar. – İ.M.).
Bununla bərabər, kütləvi informasiya vasitələrində
vəziyyətin müəyyən qədər ümumi stabilləşməsi fonunda
ümidsizlik aktının və ya özünün bütün mümkün təzahürləri
ilə mütəşəkkil ekstremizmin yenidən baş qaldırıb gərginliyi
artıra biləcəyi barədə də fikirlər səslənirdi.
Ümumiyyətlə, tədqiq etdiyimiz dövrdə təkcə
Qafqazda yox, ölkənin bütün regionlarında terrorizm
yönümlü mütəşəkkil ekstremizmin baş vermə ehtimalı
olduqca böyük idi. Fikrimizi təsdiq edən bir neçə nümunələr
də artıq var idi. Vəziyyətin bu cür olması baş vermiş
təzahür və tendensiyaların – mitinq fəallığından tutmuş
millətlərarası münaqişələrə, kütləvi iğtişaşlara, daha sonra
isə tətillərə aparıb çıxaran, ümumiyyətlə, qarşı tərəfə təsir
göstərməyin bütün qeyri-sivil formalarının istifadə oluması
ilə izah edilirdi. Əgər münaqişənin alovlanmasına qədər
Ermənistan-Azərbaycan mübahisəsinin sülh yolu ilə və
təcili həlli real idisə, hadisələrin sonrakı inkişafı, mərkəzi
hakimiyyətin ləngliyi və qətiyyətsizliyi, münaqişənin həlli
üçün siyasi qərarların qəbul olunmaması situasiyanı daha da
gərginləşdirmiş və mürəkkəbləşdirmişdi.
Yerli və mərkəzi kütləvi informasiya vasitələrində
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müxtəlif
variantlar da irəli sürülür:
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a) Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan
SSR-in tərkibindən çıxarılıb Ermənistan SSR-ə
birləşdirilməsi;
b) Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə tam özünü
idarəetmə formasının verilməsi;
c) Xüsusi İdarəetmə Komitəsinin yaradılması ( nə
Azərbaycan SSR-nin, nə də SSRİ-nin
Konstitusiyalarında belə bir idarəçilik forması
nəzərdə tutulmamışdı).
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, münaqişənin həlli
üçün təklif edilən müxtəlif variantların - DQMV-yə ya tam
özünü idarəetmə formasının verilməsinin və ya Xüsusi
İdarəetmə Komitəsinin yaradılmasının və ya da Azərbaycan
SSR-in
tərkibindən
çıxarılıb
Ermənistan
SSR-ə
birləşdirilməsinin Qafqaz kimi çoxsaylı etnik tərkibə malik,
milli münasibətlərdə heç də hər şeyin rəvan olmadığı bir
regionda hansı ağır nəticələrə gətirib çıxaracağı barədə də,
o cümlədən, kütləvi informasiya vasitələrində, fikirlər
səslənir, proqnozlar verilirdi.
Biz isə bu monoqrafiyanın müəllifinin 1988-1991-ci
illərdə RF Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu
Akademiyasının kütləvi informasiya vasitələri kafedrası
üzrə aspiranturasında təhsil alarkən kafedranın ümumi elmitədqiqat işi çərçivəsində milli münasibətlər və mətbuat
problematikası ilə bağlı apardığı kontent-analizin (əhatə
etdiyi dövr və mətbuat orqanlarının adları barədə yuxarıda
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məlumat vermişik – İ.M.) nəticələri əsasında gəldiyi və
1991-ci ildə həmin kafedrada müdafiə etdiyi “Mətbuat
millətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili kimi”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasına daxil etdiyi
mülahizə və proqnozların 223 bir hissəsini oluğu kimi sizə
təqdim edirik:


DQMV-yə özünü tam idarə etmək statusunun
verilməsi və ya da Ermənistan SSR-ə
birləşdirilməsi həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan
SSR-də və Dağıstanda (xüsusilə də Dərbənd
rayonunda) kompakt şəkildə və çox sayda yaşayan
azərbaycanlılar arasında antierməni əhvalruhiyyəsinin kəskin surətdə qızışacağına gətirib
çıxara bilər. Burada Azərbaycan SSR-in öz
ərazisində suverenliyinin məhdudlaşdırılmasına
qarşı etiraz mitinq və nümayişlərinin keçirilməsi,
eyni zamanda Dərbənddə və ona bitişik ətraf
rayonlarda yaşayan azərbaycanlılara muxtariyyətin
verilməsi, hətta bu ərazilərin Azərbaycana
birləşdirilməsi ilə bağlı tələblərin irəli sürülməsi də
qaçılmazdır. Dağıstan MSSR-də məskunlaşmış
digər xalqların sərt cavab reaksiyasının olacağı da

223

Bax: Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Диссертация ... канд. ист. наук. –
Москва.: АОН при ЦК КПСС, 1991. – с. 101-108.
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tam mümkündür və bu da kütləvi iğtişaşlara və
istisna deyil ki, qan tökülməsinə gətirib çıxara
bilər.224
 Gürcüstan
Respublikasının
əsasən
əhalisi
azərbaycanlılardan ibarət olan rayonlarında da
(Marneuli, Bolnisi, Dmanisi, Qardabani və s.)
vəziyyətin gərginləşəcəyini proqnozlaşdırmaq
mümkündür. Hazırda burada da millətçiliyin
gücləndiyi (Abxaziya, Cənubi Osetiya, Cavaxetiya
və s. bölgələr) bir vaxtda ya bu bölgəyə (Borçalı
mahalı) geniş muxtariyyətin verilməsi, ya da
ümumiyyətlə Azərbaycan SSR-ə birləşdirilməsi
tələbləri ilə bağlı təşvişlərin baş qaldıracağı və
gürcü-azərbaycanlı
qarşıdurmalarının
olacağı
labüddür. Bu halda təkcə göstərilən zonada yığcam
şəkildə yaşayan azərbaycanlılar (əhalinin böyük
əksəriyyətini təşkil edirlər) yox, eyni zamanda
bütün Şərqi Gürcüstan ərazisində səpələnmiş halda
yaşayan və əsasən kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul
olan minlərlə azərbaycanlı ailələrinin də ekstremist
qruplar tərəfindən zorakılıq hərəkətlərinə məruz
qalacaqları şübhə doğurmur. Bu variantın hipotez
qanunauyğunluğunu həmin dövrdə Dağıstanın və
Gürcüstanın
azərbaycanlı əhalisinin Dağlıq
224

Bax: Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Диссертация ... канд. ист. наук. –
Москва.: АОН при ЦК КПСС, 1991. – с. 103.
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Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hadisələrdə
Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etmələri və
bununla əlaqədar keçirdikləri çoxsaylı lokal
tədbirlər bir daha təsdiq edir. 225
 Belə düşünürük ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinə geniş sərbəstlik verildiyi, yaxud da onun
Ermənistan SSR-ə birləşdirildiyi hallarda çoxlu
erməninin yaşadığı Cənubi Gürcüstan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsindən heç də az ciddi olmayan,
həm yerli ermənilərin, həm də Ermənistan SSR
əhalisinin eyni vaxtda dəstəkləyəcəkləri yeni bir
böhran mərkəzinə çevrilə bilər. Burada söhbət, ən
azı geniş muxtariyyətdən gedəcəkdir, lakin
Cavaxetiyanın Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi
haqqında şüarların səsləndiriləcəyi də istisna deyil.
Gürcüstandakı mövcud situasiyada bu addım gürcü
tərəfinin ən sərt cavabı ilə qarşılaşa bilər və əgər
bu rayonlarda iğtişaşlar başlayarsa, respublikanın
əksər şəhərlərində və bütün kənd rayonlarında,
məsələn, Acarıstanda ermənilərə qarşı zorakılıq
hərəkələri tətbiq edilə bilər.226
225

Bax: Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Диссертация ... канд. ист. наук. –
Москва.: АОН при ЦК КПСС, 1991. – с. 104.
226
Bax: Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Диссертация ... канд. ист. наук. –
Москва.: АОН при ЦК КПСС, 1991. – с.105.
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 Dağlıq Qarabağdakı situasiyanın mürəkkəbliyini və
problemin
tənzimlənməsinin
əhəmiyyətini
xarakterizə edərək deyə bilərik ki, bütövlükdə bu
problemin
islam
dünyası
ilə
münasibət
məsələlərinə də aidiyyəti var və deməli, təkcə bu
regiondakı xalqların münasibətlərinin mənafeyinə
deyil, həmçinin bir tərəfdən Azərbaycan SSR-in
Orta Asiya respublikaları ilə, o biri tərəfdən isə
digər
müttəfiq
respublikalarla
qarşılıqlı
münasibətlərinin də mənafeyinə toxunur.
 Beynəlxalq planda isə bu problemin SSRİ (keçmiş)
və Türkiyə, İran, Əfqanıstan, Pakistan, iyirmi
ikidən artıq ərəb və s. müsəlman ölkələri arasındakı
münasibətlərə də aidiyyəti vardır 227 (kütləvi
informasiya vasitələri və dövlətlərarası münasibətlər və onların qarşılıqlı təsir problemləri ayrıca
bir elmi araşdırmanın tədqiqat obyekti ola bilər).
Diqqətinizi başqa bir vacib məsələyə də cəlb etmək
istərdik. Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər üzrə bir
sıra mütəxəssislər, media araşdırıcıları, o cümlədən bu kitabın
müəllifi, münaqişə situasiyasının tədqiqatımıza uyğun
istiqamətdə proqnozlaşdırılan və güman edilən inkşafı
227

Bax: Мазанлы И.А. Печать как фактор совершенствования
межнациональных отношений. Диссертация ... канд. ист. наук. –
Москва.: АОН при ЦК КПСС, 1991. – с. 105.
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səviyyəsində - Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında hər iki
tərəfin kütləvi informasiya vasitələrinin oynaya biləcəkləri
ölçüyəgəlməz neqativ rol da nəzərə alınmaqla – yuxarıda
adları çəkilən regionların kütləvi informasiya vasitələrinin
ciddi hüquqi nəzarət altına (“insan heç bir vəziyyətdən asılı
olmayaraq, ayrı-seçkiliyə və işgəncəyə məruz qalmamalıdır” 228 tələblərinin əksinə olaraq bu cür hərəkətləri
rəğbətləndirən materialların dərc olunmasına yol verilməməsi
baxımından) alınmasını, onların milli məsələlər istiqamətində
fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini təklif edirlər.
Tədqiqatçıların bu və bunabənzər digər təklifləri,
həmçinin fərqli mövqeləri problemlə bağlı müəyyən, həm
də
haqlı suallar doğururdu: regionda millətlərarası
gərginliyin stabilləşdirilməsi və azaldılması üçün birinci
növbədə hansı tədbirlər görülməlidir? Həmin dövrdə bir
dövlətin tərkibində olan iki respublika arasında olan
münaqişənin həlli nə dərəcədə real idi? Kütləvi informasiya
vasitələri tərəfindən hadisələrin gedişinə pozitiv təsirin
artırılması imkanları var idimi? Biz bu sualların cavablarını
aşağıdakı mülahizələrdə görürük.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini təcrid
olunmuş vəziyyətdə yox, regionun digər problemləri ilə
kompleks şəkildə, ayrıca bir dövlətin marağından deyil,
228

İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə. Maddə 2, Maddə 5.
İnsan hüquqları – Beynəlxalq müqavilələr toplusu. – Bakı,
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 1998, səh. 2.
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bütün regionun sabitliyə, millətlərarası qarşılıqı anlaşmaya
olan ehtiyacından və marağından çıxış edərək realistcəsinə
nəzərdən keçirmək vacib idi. Bu problemin həllində kütləvi
informasiya vasitələri və xalq diplomatiyası öz aparıcı
rollarını oynamalı idilər.
Həmçinin, problemin həlli ilə bağlı danışıqlarda
təkcə Azərbaycan və Ermənistan milli hərəkatlarının nümayəndələrinin deyil, çoxtərəfli əsasda dövlət strukturlarının,
başqa xalqların və millətlərin nüfuzlu təmsilçilərinin də
iştirak etmələri vacib idi. Zənnimizcə, millətlərarası və
dövlətlərarası münaqişələrin həllində xüsusi regional
konfransların keçirilməsi və burada başlıca problemlərin
kompleks şəkildə həllinə cəhdlərin göstərilməsi də faydalı
ola bilərdi. Qarşısına millətlərarası
və dövlətlərarası
münaqişələrin siyasi həllini qoymuş bu cür konfransların
keçirilməsi həqiqətən də həm bu istiqamətdə milli siyasətin,
həm də dövlətlərin beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapmış
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində real irəliləyiş hesab
oluna bilərdi. Mütləq bu konfransların seksiyalarından biri
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili kimi kütləvi informasiya vasitələrinin
fəaliyyəti problemlərinə həsr olunmalıdır.
Yerli mətbuatın keçirdiyimiz kontent-analizi yuxarıda bu barədə ətraflı məlumat vermişik - Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin regional və mərkəzi kütləvi
informasiya vasitələrində işıqlandırılması tendensiyalarının
izlənilməsi,
jurnalistlərlə
keçirdiyimiz
söhbətlər,
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münaqişənin inkişaf prosesi boyunca apardığımız şəxsi
müşahidələr, həmçinin münaqişənin sosial-psixoloji
cəhətlərinin onun bilavasitə iştirakçıları tərəfindən dərk
edilməsi xüsusiyyətlərini bilməyimiz (xüsusən də ona görə
ki, müəllif uzun müddət indi Ermənistan adlanan Qərbi
Azərbaycanda yaşamışdır) bizə münaqişə zonalarında
gərginliyin və sərt qarşıdurmanın qarşısının alınması,
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi yönümündə kütləvi informasiya vasitələri üçün
müəyyən təkliflər irəli sürmək imkanı yaradır:
kütləvi informasiya vasitələrinin münaqişənin
səbəblərinin uydurulmuş (və ya sadələşdirilmiş)
stereotiplərinin əhali tərəfindən dərk edilməsinin
aradan qaldırılması, əhaliyə onun mürəkkəbli-yinin
və çoxşaxəliliyinin, geniş diapazonda, lakin
beynəlxalq qanunlar və öhdəliklər çərçivəsində həlli
yollarının izah olunması üçün istifadə edilməsi;
münaqişənin neqativ iqtisadi, siyasi, mədəni,
sosial və s. nəticələrinin onun bilavasitə
iştirakçılarının şüuruna çatdırılması;
şayiələrlə mübarizənin gücləndirilməsi, onların
əsassızlığının açıq şəkildə ifşa edilməsi, şayiələri
yayanlara qarşı neqativ ictimai fikrin formalaşdırılması;
əhalinin
diqqətinin
mətbuat
tərəfindən
münaqişələrin emosional, təkəbbürlü yollarla
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deyil,
siyasi, demokratik yolla, beynəlxalq
normalar çərçivəsində həlli imkanlarına cəlb
edilməsi və bu istiqamətdə konkret yolların
tövsiyə edilməsi;
münaqişə iştirakçılarının qanuni tələblərinin tam
ödənilməsinin və əsassız, qeyri-konstutusiya
xarakterli iddialarının qəti şəkildə yolverilməzliyinin mətbuat tərəfindən dəstəklənməsi;
kütləvi informasiya vasitələrinin münaqişəyə
aparan hər bir qanunazidd hərəkət və çağırışın –
bunun ayrıca bir şəxsin, qrup və ya kütlənin
hərəkəti olmasına baxmayaraq - qəti şəkildə
cəzalandırılması faktlarının geniş ictimaiyyətə
çatdırılmasına kömək etməsi və görülən tədbirlər
barədə əhalinin mütləq məlumatlandırılması;
mətbuatın millətlərarası zəmində zorakılıq
faktlarının açıldığı materiallarla konstitusiya yolu
ilə seçilmiş qanuni hakimiyyətə xüsusilə kömək
göstərməsi;
milli qarşıdurma kimi mürəkkəb bir şəraitdə əsl
humanizm və beynəlmiləlçilik mövqeyində dayanan, münaqişə iştirakçılarının tələblərinin nə
dərəcədə qanuni olub-olmamasını anlamaqda
onlara yardım göstərən, ümumiyyətlə millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin sağlamlaşmasına çalışan jurnalistlərin mənəvi və maddi
cəhətdən rəğbətləndirilməsi.
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Kütləvi informasiya vasitələrinin xüsusi vəzifələri
içərisində onun milli münaqişələrin sakitləşdirilməsində və
tənzimlənməsində obyektiv surətdə maraqlı olan sağlam
sosial və siyasi qüvvələri hər vasitə ilə dəstəkləməsinin
vacibliyini də qeyd etmək lazımdır. Mətbuatın millətçilik
və milli istisnalıq mövqeyindən çıxışı xüsusilə çoxmillətli
cəmiyyətlərdə birmənalı qarşılanmır və “gərgin” mövzunun
yeni səhifələrinin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də
redaksiyalar cəmiyyətin bütün milli təbəqələri tərəfindən
rəğbətlə qarşılanan, milli əmin-amanlıq imicinə malik
jurnalistlərin publikasiyalarına daha geniş yer verməlidir.
Beləliklə, millətlərarası münasibətlərin kəskinləşməsi şəraitində (Dağlıq Qarabağ hadisələri dövründə) mərkəzi
və regional kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini bu
səpkidən olan elmi araşdırma işləri üçün irəli sürülən
tələblər baxımından nəzərdən keçirdikdən sonra gəldiyimiz
aşağıdakı nəticələrin tədqiqat dövrünə adekvat olduğunu
düşünürük:


1980-1990-cı illərdə Sovet İttifaqnda milli məsələ
və millətlərarası münasibətlər sahəsindəki
gərginlik özünün kulminasiya nöqtəsinə çatmışdır
(Qazaxıstan hadisələri; Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Sovet qoşunlarının Bakıda əhaliyə qarşı törətdiyi qırğınlar; Tbilisi hadisələri, Gürcüstan
Abxaziya və Cənubi Osetiya qarşıdurmaları;
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Dnestryanı gərginliyi; Novıy Uzen hadisələri;
Fərqanə münaqişəsi; Düşənbə iğtişaşları,
Pribaltika münaqişələri və s.);


problemlərin həllində ölkə rəhbərliyi güc yolunu
və bəzi hallarda tərəfkeşlik mövqeyini tutur,
qəbul olunmuş sosial-siyasi qərarların icrasında
qətiyyətsizlik və biganəlik nümayiş etdirir. Bu da
insanlarda ümidsizlik və dövlətə inamsızlıq,
cəmiyyətdə gedən proseslərə passiv münasibət
hissi oyadır.



Belə bir şəraitdə millətlərarası münasibətlər
sahəsində gedən proseslərin kütləvi informasiya
vasitələri tərəfindən təhlili xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Bu mülahizəmiz tədqiqat işində regional və
mərkəzi mətbuatın potensial imkanlarına aid
nümunələrin üzərində göstərilir və öz təsdiqini
tapır. Zənnimizcə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin güclənməsi və kəskinləşməsi şəraitində bu potensialdan səmərəsiz
istifadə olunmuşdur. Mətbuat gərginliyin getdikcə
daha da artdığı bütün mərhələlərdə millətlərarası
münasibətlərdəki proseləri qeyri-adekvat işıqlandırmışdır. Bir sıra prinsipial istiqamətlər üzrə
nəinki münaqişə tərəflərinin, eyni zamanda
mərkəzi mətbuatın da mövqeləri bir-birindən
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ciddi şəkildə fərqlənir, situasiyanın lokallaşmasına və sağlamlaşmasına xidmət göstərmir, birbirini qarşılıqlı şəkildə inkar edən və ictimai
şüuru deformasiyaya məruz qoyan stereotiplər
yaradılır;
tədqiq etdiyimiz nəşrlərin kontent-analizi, oxucu
poçtunun öyrənilməsi, müəllifin regionda
apardığı elmi müşahidələr, həmçinin bizə belə bir
nəticəyə də gəlməyə əsas verir ki, bəzi redaksiya
kollektivlərinin fəaliyyəti bir növ özfəaliyyət
xarakteri daşıyır, hadisələrə analitik-proqnozlaşdırma mövqeyindən yanaşılmır;

Belə düşünürük ki, bu fəslin sonunda irəli
sürülmüş təklif və tövsiyələrin tətbiqi yolu ilə münaqişə
bölgələrində kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı və
köməyi sayəsində sosial-siyasi və millətlərarası gərginliyin
azaldılmasına və sağlamlaşdırılmasına nail olmaq
mümkündür və biz buna inanırıq.
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Beşinci fəslə sözardı

Rusiyanı parçalamaq Z.Bjezinskinin
hobbisidirmi?
Birinci sözardı
Mən və ...
2000-ci il iyun ayının 3-də gövdəsində müstəqil
Azərbaycanın üçrəngli bayrağını, Simurğ quşunun siluetini,
və AzALın loqosunu bütün dünyanın gözü qarşısında dünya
boyunca fəxarətlə daşıyan təyyarəmiz Bakıdan 3 saatlıq
məsafəni qət etdikdən sonra Almaniyanın Frankfurt
şəhərində yerə endi. Nəzərdə tutulmuş kiçik texniki eniş
ardınca mindiyimiz başqa bir təyyarə Amerika Birləşmiş
Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtona üz tutdu. Dünya Bankının
xətti ilə Şərqi Avropada və postsovet məkanında böyük
sayda yerini dəyişmiş əhalinin sosial-siyasi və hüquqi
problemlərinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransda iştirak
etmək üçün gedirdim Vaşinqtona. Atlantik okeanı üzərindən
9 saatlıq uçuş ayırırdı bizi bu şəhərdən. 45 illik ömür
arxivimi gəzdirdiyim başımda bu 9 saatda bircə fikir cövlan
edirdi təkbaşına. Orta məktəb illərindən üzü bəri
“tanıdığım” Franklin Ruzveltin, Teodor Drayzerin, Nil
Olden Armstronqun, Gordi Haunun, Jan Klod Vandamın
ölkəsinə, Zbiqnev Bjezinskinin Amerikasına cibimdə
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müstəqil Azərbaycan Respublikasının xidməti pasportu ilə
gedirdim.
İlham A.Mazanlı
İkinci sözardı
Y.Çayka yalan məlumata görə KİV-i
cəzalandırmağı təklif etdi
“2013-cü il oktyabrın 10-na keçən gecə Moskvanın
cənubundakı Qərbi Biryulevo rayonunda naməlum şəxs
cavan bir oğlanı bıçaqlamış və hadisə yerindən qaçmışdı.
Bir qədər sonra Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalov bu
cinayətdə şübhəli bilinərək saxlanılmış və həbs edilmişdi.
Oktyabrın 13-də rayon sakinləri toplaşaraq qətlin tezliklə
araşdırılmasını, Pokrovski meyvə bazasının bağlanılmasını
və miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsini tələb etmişdilər.
Lakin, “xalq yürüşü” genişlənərək iğtişaşlara çevrilmiş və
nəticədə 400 nəfər saxlanılmışdı.
Bu hadisə sözün əsl mənasında Rusiya
ictimaiyyətində milli zəmində parçalanma əmələ
gətirmişdir. Dünya televiziya kanallarında nümayiş etdirilən
süjetin montaj olması haqqında söylənilən mütəxəssis
rəyləri, O.Zeynalovu suçlayan və ya dəstəkləyən
nümayişlərin keçirilməsi bunu bir daha təsdiqləyir. Lakin,
tədqiqatımız üçün önəmli olan məsələ bu yox, Rusiya
rəhbərliyinin bu hadisə ilə bağlı söylədikləri fikirlərdir.
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Rusya Federasiyasının baş prokuroru Yuri Çayka
“İnterfaks”a müsahibəsində millətlərarası münaqişələrin
səbəbləri və gedişi haqqında dezinformasiyaya görə KİVlərə qarşı inzibati məsuliyyət tətbiq olunmasını təklif edir.
Onun fikrinə görə, bu cür publikasiyalar millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlərin vəziyyətinə olduqca neqativ
təsir göstərir. O, milli zəmində münaqişələrin meydana
gəlməsi üçün əhalinn məqsədyönlü şəkildə dezinformasiyasına görə kütləvi informasiya vasitələrinin redaksiyalarının
ciddi cəzalandırılmasınının təsirli olacağına inandığını
bildirir.229
Baş prokuror nədənsə bu metodun kommunist
amiranə-inzibati rəhbərlik metodu olduğunu və özünü
doğrultmadığını dəfələrlə sübut etdiyini unudur.
Zənnimizcə, Y.Çayka rusiya gəncliyinin və KİV-lərdə
çalışan jurnalistlərin başqa millətlərə hörmət ruhunda
tərbiyə edilməsinə diqqəti cəlb etsəydi, daha təsirli olardı.
Üçüncü sözardı
Rusiya Federasiyasının prezidenti V.Putinin
bəyanatı
Rusya
Federasiyasının
prezidenti
Vladimir
Vladimiroviç Putin isə prezident yanında Millətlərarası
Münasibətlər Şurasının iclasında paytaxtın Biryulevo
229

Чайка предложил наказывать СМИ за дезинформацию.
Forbes.ru. 22 октября 2013. http://news.rambler.ru/21777912/
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rayonundakı hadisə ilə əlaqədar deyir: “Biryulevoda,
məsələn, bilirsiniz ki, sakinlərin narazılığı illərlə üst-üstə
yığılıb
qalmışdır.
Millətlərarası
münasibətlərdəki
çəkişmələr, bir qayda olaraq yerlərdə yaranır, yerli
hakimiyyət isə onların sorğularına heç bir reaksiya
verməmişdir. Əgər situasiyanı yerlərdə olduğu kimi görmək
istəməyən, heç bir tədbir görməyən və insanları eşitmək
istəməyən hakimiyyət nəyə lazımdır.”230
Dördüncü sözardı
... və yenə mən
Bu da regionda Rusiya Federasiyası kimi böyük bir
ölkənin prezidentinin bəyanatı. Eynilə, Dağlıq Qarabağ
problemi başlayan zaman Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun
(Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
sonuncu Baş katibi, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
sonuncu sədri, SSRİ Ali Sovetinin ilk sədri, SSRİ-nin ilk və
sonuncu prezidenti) bəyanatları ilə həmahəng səslənir:
problemlər illərlə yığılıb qalmışdır; məmur biganəliyi;
tədbir görməyən hakimiyyət nəyə lazımdır?
230

Путин прокомментировал конфликт в Бирюлево , отчитав
чиновниов, 22 октября 2013. http://news.rambler.ru/21775650/
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Tamamilə doğrudur. Biz də bu sualı veririk. Belə
hakimiyyət nəyə lazımdır? Marksisme (alman iqtisadçısı) leninizmin (rus qisasçısı) yaratdığı hakimiyyətin aqibətinin
şahidi olduq, chauvinisme (fransız əsgəri) - putinizm (?)
hakimiyyətinin aqibətinin şahidi olacağımız gün də uzaqda
deyil.
İlham A.Mazanlı
Beşinci sözardı
Gəlin birlikdə diqqətlə oxuyaq
Əvvəlcə:
“Sovet İttifaqında siyasi nizam velikorus xalqının
dominantlığına əsaslanır və əsas etibarilə zorla qeyri-rus
xalqlarının boynuna qoyulmuş sosial razılıqdan və siyasi
tabeçilikdən qaynaqlanır. Bu səbəbdən də, əgər Moskvanın
idarə etmək imkanı zəifləyərsə, Sovet İttifaqının siyasi
xarakteri və hətta ərazi bütövlüyü də sual altında qala bilər.
Bu daha vacibdir, ona görə ki, Sovet İttifaqında doqmatik
rejimin siyasi tələbləri ilə sistemin iqtisadi ehtiyacları
arasındakı ziddiyyətlərin güclənməsindən asılı olaraq, daxili
gərginlik də artır... Sovet İttifaqı mövcud siyasi sisteminin
totalitar xarakterini qismən də olsa zəiflətmədən, öz
cəmiyyətini real olaraq müasirləşdirə bilərmi – yəqin ki,
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növbəti 20 il ərzində sovet gerçəkliyinin əsas sualı bu
olacaqdır.”
Z.Bjezinski, “Oyunun planı”, 1986.
Sonra:
“Rusiya – hər cəhətdən iflasa uğramış ölkədir və
yaxın illərdə xaos, dilənçilik və fasiləsiz etnik münaqişələr
içində itib-batacaqdır. Rusiya öz həyatında heç bir geosiyasi
seçimə malik olmayan “qara deşik”dir, çünki söhbət yalnız
mahiyyətcə onun fiziki cəhətdən mövcud olubolmamasından gedir. Rusiyanı mütləq hissələrə bölmək
lazımdır, bu zaman o, Rusiyanın avropa hissəsini, Sibir
respublikasını və Uzaq Şərq respublikasını birləşdirən
konfederasiyadan ibarət olacaqdır ki, onlardan hər biri üçün
ayrılıqda Avropa ilə, yeni Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə və
Şərqlə sıx iqtisadi əlaqələr qurmaq daha asan olacaqdır.
Lakin, Rusiyanın Qərbin genişləndirilmiş dünya nizamına
hər hansı bir inteqrasiyası mümkün deyildir. Rusiya
həddindən artıq geridə qalmış, kommunizm tərəfindən
iqtisadi cəhətdən dilənçilik vəziyyətinə salınmış bir ölkədir
və ona görə də o, ABŞ üçün az-çox uyğun demokratik
tərəfdaş olmaq halında deyildir. Rusiya məğlub edilmiş
geosiyasi rəqibdir və zəiflədilmiş, geridə qalmış, problemli
və hörmətli geosyasi oyunçu rolunu oynamağa imtina
cavabı almış ölkədir.”
Z.Bjezinski, “Böyük şahmat taxtası”, 1997.
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Axırda:
Əgər Qərb Rusiya ilə uzunmüddətli strateji ittifaq
yarada bilməsə, bu onun üçün qlobal təcridə çevrilə bilər.
Bu indiki şəraitdə - Çinlə Rusiyanın yaxınlaşması nəzərə
alınarsa, daha vacibdir. Dünyada bir güçlü dövlətin – ABŞın, onun nə qədər güclü və ya zəif olmasından asılı
olmayaraq, dominantlıq etməsi artıq mümkün deyildir. Bu
xüsusilə dünya arenasına yeni regional güclü dövlətlərin
çıxdığı bir situasiyaya daha çox aiddir. Qərb hər halda
dünya
təcridindən
və
beynəlxalq
ikinci
plana
sıxışdırılmaqdan qaça bilər. Lakin, bunun üçün o yeni,
həyati güclə nəfəs almalı, yeni srategiya və fəaliyyət planı
işləyib hazırlamalıdır. Qərb üçün bu Yeni Strategiya Rusiya
və Türkiyəni Qərbin beynəlxalq sisteminə inteqrə etməyi
bacarmaqdan ibarətdir.”
Z.Bjezinski, “Strateji baxış”, 2012.
Altıncı sözardı
... və yenə də mən
Bəli, Z.Bjezinskinin yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz
birinci və ikinci diskursları artıq həyata keçmişdir. Onun
1982-ci ildə hazırladığı “NATO-nun Şərqə doğru
genişləndirilməsi” planında sovet monstrının 22 dövlətə
parçalanması məsələsi qoyulurdu. Silahsız parçalanma
planına uyğun olaraq SSRİ milli və iqtisadi faktorlar
əsasında artıq çökdürülmüş və dağıdılmışdır.
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Planda göstərilən ölkələrin çoxu SSRİ-nin dağılması
nəticəsində müstəqillik əldə etmişdir. Ukrayna, Belorus,
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Qazaxıstan və s.
Hazırda Bjezinski planının “SSRİ dağıldıqdan sonra
bizim əsas düşmənimiz provaslav ruslar olacaq” – mərhələsi, yəni indiki Rusiyanın parçalanması (yenə silahsız) və bu
ərazidə Sibir, Uzaq Şərq, İdel-Ural231, Kazak və s. suveren
respublikaların yaradılması diskursunun
reallaşdırılması
istiqamətində fəaliyyətlər davam etdirilir.
Ancaq, Z.Bjezinskinin üçüncü diskursunda bir fərq
var əvvəlkilərdən. Fərqi hiss edirsinizmi? Bəlkə, o vaxtdan
ötən son 15 il ərzində nəsə dəyişmişdir? Bəli, dəyşmişdir.
Bu 15 il Putinin hakimiyyəti ilə eyni dövrə düşür.
Z.Bjezinskinin “Qərbin Rusiya ilə uzunmüddətli
strateji ittifaq yarada bilməsi”indən, “Çinlə Rusiyanın
yaxınlaşmasının nəzərə alınması”ndan, dünya arenasına
yeni regional güclü dövlətlərin çıxması ilə əlaqədar “Qərb
üçün Rusiya və Türkiyəni Qərbin beynəlxalq sisteminə
inteqrə etməyi bacarması”ndan asılı olaraq dünyada bir
231

İdel-Ural Respublikası haqqında qısa tarixi arayış və respublianın
müxtəlif qruplar tərəfindən hazırlanmış xəritələrinin bir neçə variantı
Əlavələr bölməsində (səh. 488-491) sizə təqdim olunur.
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güçlü dövlətin – ABŞ-ın dominantlıq etməsinin artıq
mümkün olmadığı” haqqında “gəldiyi qənaət” müəyyən
çaşqınlıq yaradır. “Qara deşik” (ifadə Z.Bjezinskiyə
məxsusdur – İ.M.) olan Rusiyanın özünü Ukrayna
hadisələri ilə əlaqədar “dəlisov” aparması da (prezident
Putinin timsalında) bəlkə bununla bağlıdır? “Kosmik
yarış” 232 (1957-1975-ci illər) və “Kosmik qalxan” 233
“Kosmik yarış” — SSRİ və ABŞ arasında 1957-1975-ci illərdə
kosmosun fəthi sahəsində gedən mübarizə və ümumi "Silahlanma
yarışı"nın, o cümlədən, mədəni, texnoloji və ideoloji qarşıdurmanın
mühüm tərkib hissəsi idi. Bu dövr kosmosa süni peyklərin buraxılması,
avtomatik stansiyaların Ay, Mars və Veneraya göndərilməsi, insanın
kosmosa çıxması və Ay səthinə enməsi faktları ilə səciyyələnir.
Kosmik tədqiqatlar elmi və hərbi layihələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb
etməklə yanaşı, həm də cəmiyyətdə böyük ruh yüksəkliyi yaratmaq
xüsusiyyətinə malik idi. 1957-ci il oktyabrın 4-də Sovet
İttifaqında Yerin ilk süni peyki "Sputnik-1"in kosmosa göndərilməsi ilə
başlayan yarış SSRİ və ABŞ peyklərinin öz daşıyıcı raketləri ilə orbitə
çıxarılması, idarəolunan kosmik uçuşların həyata keçirilməsi ilə davam
edir. 1966-68-ci illərdə SSRİ-nin kosmik gəmilərinin dalbadal qəzaya
uğraması nəticəsində kosmosda üstünlüyü ABŞ ələ alır. ABŞ-ın
"Apollon-11" kosmik gəmisi 1969-cu il iyulun 21-də ilk astronavt Nil
Armstronqu və Edvin Oldrini Ay səthinə çıxarır. “Kosmik yarış” 1975ci ildə Soyuz-Apollon sınaq layihəsi və dilənçi vəziyyətinə düşmüş
SSRİ büdcəsi ilə başa çatmışdır.
233
“Kosmik qalxan” — NATO-nun Avropa üzərində kosmik
qalxan yaratmaq layihəsinə Rusiya 2016-cı ildə raketdən və kosmosdan
müdafiə elementləri ilə təchiz olunmuş 6 eskadra minadaşiyanının
istehsalına başlamaq niyyətində oduğu bəyənatla cavab vermişdir. Bu
gəmilər Rusiyanın Dünya okeanlarındakı kosmosdan müdafiə
sistemlərinin dayaq nöqtələri olacaqlar. Hazırda bu gəmilərdə S-400
“Triumf” sistemlərindən istifadə edilir. Mütəxəssislərin fikrinə görə,
232
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layihələrinə (2017-ci ildə başa çatması gözlənilir) bənzər bir
şey olmaya bu? Axı bu layihələrə də dəstək verənlərdən
(birincinin son mərhələlərində - İ.M.) və korrektə
edənlərdən biri elə Z.Bjezinskinin özüdür. Nəticə? “Kosmik
yarış” layihəsi İkinci Dünya müharibəsindən olduqca ağır
humanitar və iqtisadi (tamamilə dağılmış) itkilərlə çıxmış
SSRİ-ni 1991-ci ildə çökdürdü. Mütəxəsislər “Kosmik
qalxan” layihəsinin isə Rusiyanı 2025-ci ilə qədər
parçalayacağını proqnozlaşdırırlar.
Bəlkə tələsməyək, “bəlkə də qaytardılar” frazasının
psixoloji təsirinə düşməkdə, Azərbaycanın kütləvi
informasiya vasitələrinin cənab və xanım siyasi icmalçıları?
Qarşımızdakı dünyanın 1 nömrəli politoloqu, SSRİ-nin və
Varşava blokunun süqutunun arxitektoru, Bakı Dövlət
Universitetinin fəxri doktoru Zbiqnev Bjezinskidir.
İlham A.Mazanlı

bunları əvəz edəcək S-500 raketləri Amerikanın Aegis Combat
Systemindən qat-qat güçlü və səmərəlidir. ABŞ-ın özünün, Yaponiya,
Norveç, Cənubi Koreya, İspaniya və s. ölkələrin Hərbi Dəniz Qüvvələri
Aegis Combat sistemləri ilə təchiz olunmuşdur (“La Stampa” qəzeti, 3
sentyabr 2012.). Rusiyanın bəyənatına ABŞ-ın da cavabının yumşaq
olacağı gözlənilmir.
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VI FƏSİL
Millətlərarası və dövlətlərarası məsələlərin
həllində KİV-in səmərəliliyinin
yaradıcılıq amilləri
Məlum olduğu kimi, tədqiqatımızın əhatə etdiyi
dövrdə (1986-1991-ci illər) milli zəmində silahlı
münaqişələr, bu proseslərdə jurnalistikanın iştirakı,
jurnalistlərin vəzifə və məsuliyyətləri, onların mühafizəsi və
bu səpkidən olan bir sıra digər məsələlər sovet, o cümlədən,
onun tərkib hissəsi olan Azərbaycan mətbuatı üçün yeni,
eyni zamanda jurnalistin məsuliyyəti, peşəkarlığı və
sənətkarlığı, mövzuya bələdlilik və analitik təhlil
baxımından ciddi problem kimi özünü büruzə verməyə
başlayır. Əvvəlki fəsillərdə üstündə ətraflı dayandığımız
milli münaqişələr, müttəfiq respublikalarda milli azadlıq
hərəkatlarını boğmaq məqsədi ilə sovet ordusu və daxili
qoşun bölmələrinin öz xalqına - dinc əhaliyə qarşı törətdiyi
qırğınlar, kütləvi insan tələfatı ilə müşayiət olunan
irimiqyaslı silahlı qarşıdurmalar, alovlanan “qaynar
nöqtələr” KİV-in qaynar mövzularına çevrilir. Adətən,
silahlı münaqişələr barədə məlumatlar xəbər bülletenlərinin
əvvəlində verilir. Bu məlumatları isə məhz bu nöqtələrdə,
ön cəbhədə və əksər hallarda mülki əhali ilə bir yerdə olan
jurnalistlər hazırlayır və redaksiyalara ötürürlər.
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Bildiyimiz kimi, jurnalist fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən biri onun ictimai-siyasi həyatda mövcud
olan problemlərin həllini asanlaşdıran informasiya təsirini
şüurlu surətdə və ardıcıl olaraq daimi faktora çevirmək
niyyətidir. Jurnalist yaradıcılığı cəmiyyətdə baş verən
siyasi, ictimai, iqtisadi və mənəvi proseslərin gözlənilməz
real dəyişiklikləri ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan, jurnalist
peşəsi həqiqətən də çox çətin və riskli peşələrdən biridir.
Mütəxəssislər bu peşəni hərbçi, polis və şaxtaçı
peşələrindən sonra ən təhlükəli peşələrdən biri hesab edirlər.
Eyni zamanda, jurnalistika sadəcə peşə deyil,
zamanın çağırışı, spesifik dünyagörüşü və düşüncə tərzidir.
Bu peşənin sahibi laqeyd olmamalı, başqasının ağrı-acısını
hiss etməyi bacarmalıdır. Sadalanan keyfiyyətlər “qaynar
nöqtələrdə” çalışan jurnalistlər üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Bu zaman jurnalistdən baş verən hadisələrin əsl
səbəblərinin
müəyyənləşdirilməsi,
bu
hadisələri
proqnozlaşdırmaq bacarığı, xüsusi takt, düzgün psixoloji
yanaşma və faktların obyektiv qiymətləndirilməsi tələb
olunur.
Peşəkar jurnalist mürəkkəb proseslərin ən
əhəmiyyətlisini görə bilməli, faktların izahını verməli, öz
fikirlərini aydın və dəqiq sözlərlə ifadə etməlidir. Dəqiqlik,
qərəzsizlik, vicdanlı və obyektiv mövqe nümayiş etdirmək
jurnalistdən tələb olunan əsas keyfiyyətlərdəndir. Jurnalistin
işi yalnız faktları sadalamaqdan ibarət deyil, o, insanları
dünyada baş verən proseslər üzərində düşünməyə məcbur
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etməlidir. Jurnalistikanın məqsədi həyatı tədqiq etmək,
həqiqəti axtarıb tapmaqdır. Həqiqətin axtarılıb tapılması isə
tarixin bütün zamanlarında təhlükəli olmuşdur. Beynəlxalq
jurnalist təşkilatlarının verdikləri məlumatlara görə, hər il
dünyada öz peşə borcunu yerinə yetirərkən təxminən 100
jurnalist həlak olur, yüzlərlə jurnalist isə müxtəlif növ
zorakılıqlara məruz qalır, barmaqlıqlar arxasına atılırlar.
Hətta vəziyyət o həddə gəlib çatmışdır ki, Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsi özünün 3 may 1996-cı il tarixli 98-ci
iclasında münaqişə və gərginlik şəraitində çalışan
jurnalistlərin müdafiəsi haqqında xüsusi Bəyannamə qəbul
etmişdir.
XX əsrin səksəninci illərinin ortalarında keçmiş
SSRİ-də başlamış “yenidənqurmanın dinamik inkişafı,
cəmiyyətin köklü şəkildə yenilənməsi dövründəki
demokratik dəyişikliklər” jurnalistlərin “peşəkarlığına və
şəxsi keyfiyyətlərinə” olan tələbləri də artırmışdı. İlk
növbədə bu, birbaşa millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlər problematikasından irəli gələn vətəndaş jurnalist məsuliyyətinin həm keyfiyyətinə, həm də
göstəricilərinə aid idi.
Məsuliyyət etikanın, şəxsiyyəti cəmiyyətin onun
qarşısında qoyduğu mənəvi tələblərin
yerinə yetirilməsi
nöqteyi-nəzərindən xarakterizə edən, şəxsin və sosial
qrupların həm özlərinin mənəvi cəhətdən təkmilləşməsində,
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həm də ictimai münasibətlərin təkmilləşməsində iştirak
səviyyəsini ifadə edən kateqoriyasıdır.234
Məsuliyyət insanın həm özünə və başqalarına
münasibətdə aydın mövqe nümayiş etdirməsi, həm də
etibarlı və vicdanlı olması deməkdir. Məsuliyyət insanın öz
əməlləri və hərəkətləri nəticəsində əldə etdiyi nəticələrin
onun özünün əməyinin məhsulu olduğunu dərk etməsi, eyni
zamanda bunu etiraf etməyə hazır olması deməkdir.
Məsuliyyət insanın günahı, səhvi deyil, onun özünün
özünə olan inamıdır. Məsuliyyət özündə insanın öz
əməllərinə görə özünə hesabat vermək hissini, öz vicdanı
qarşısında öhdəlik daşımaq hissini, özünün və
ətrafındakıların rifahı naminə etik normalar çərçivəsində
hərəkət etmək hissini ehtiva edir. Məsuliyyət insanın öz
nailiyyətlərini necə əldə etdiyini izah etmək və göstərmək
bacarığıdır. Məsuliyyət hər hansı bir problemi əxlaq və
mənəviyyat prinsiplərindən çıxış edərək,
həll etmək
235
qabiliyyətidir.
Məsuliyyət, eyni zamanda, mənəvi kateqoriya kimi
şəxsin mənəviyyat sahəsində davranışının onun cəmiyyət
qarşısında borcuna uyğun olub-olmaması deməkdir.
234

http://pro-psixology.ru/azbuka-dlya-nesovershennoletnix/234otvetstvennost.html

235

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ответственность.
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Zənnimizcə, məsuliyyət həm də cəmiyyətin həyatının
müxtəlif sahələrində baş verən hadisələrin, həmçinin geniş
auditoriya ilə kütləvi informasiya vasitələri arasındakı
qarşılıqlı təsir prosesində qarşılıqlı inamın düzgün
qiymətləndirilməsidir. Ona görə də hər bir vətəndaş
jurnalistdən fikir aydınlığı, ifadə sadəliyi, informasiya
dəqiqliyi və vətəndaşlıq mövqeyi gözləmək (tələb etmək)
hüququna malikdir. Bu, hər bir KİV əməkdaşının xüsusi
statusundan və sosial rolunun vacibliyindən irəli gəlir.
Beynəlxq Jurnalistlər Federasiyası yarandığı ilk
gündən jurnalistin məsuliyyəti məsələsinə ciddi önəm
verməyə başlamışdır. Fderasiyanın 1939-cu ildə Bordo
şəhərində keçirilmiş yeddinci konqresində təsdiq edilmiş
“Jurnalistlərin peşə vicdanı kodeksi”ndə jurnalistlər üçün
irəli sürülən peşə tələbləri içərisində jurnalistin məsuliyyəti
məsələsinə çox ciddi önəm verilir. Sənəddə deyilir ki,
jurnalist dərc etdirdiyi materialların məsuliyyətini dərk
etməlidir.236
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham
Əliyev ölkəmizin yaşadığı indiki mürəkkəb şəraiti,
regiondakı geosiyasi prosesləri əsas götürərək, jurnalistin
vətəndaşlıq mövqeyinin və məsuliyyətinin hazırda xüsusilə
aktual xarakter daşıdığını vurğulamış və bu amilləri
respublikamıza qarşı aparılan “qara piar” kampaniyasına,
236

Vəliyev H.A. Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi. Bakı, “Tuna”
nəşriyyatı, 2012, s. 573.
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ölkəmizə qərəzli münasibət göstərən bəzi beynəlxalaq
təşkilatların böhtanlarına şəxsi maraqlar baxımından deyil,
məhz vətəndaşlıq, dövlətçilik mövqeyindən yanaşmaq,
mübarizə aparmaq keyfiyyəti kimi qiymətləndirmişdir.237
Jurnalistə cəmiyyətdə baş verən təzahür və
hadisələrə qiymət vermək, müxtəlif instansiyalar adından
nəticələr çıxarmaq və qeydlər etmək hüququ verilmişdir.
Bütün bunlar cəm halda jurnalistin üzərinə mətbu sözə görə
xüsusi məsuliyyət qoyur. Kütləvi informasiya vasitələri
cəmiyyətdə böyük nüfuza malik olmaqla yanaşı, həm də
geniş auditoriyanın təfəkkür və şüurunun formalaşmasına
aktiv surətdə təsir etmək keyfiyyətinə malikdir.
Məlumdur ki, savadsız insan müxtəlif siyasi
fırıldaqlar üçün ən uyğun gələn obyektdir. Tarixdə
müxtəlif mən-bələrdən, o cümlədən, kütləvi informasiya
vasitələrindən yanlış məlumatlar almış insanların çox
asanlıqla cəmiyyətdə elə də güclü mövqeyi olmayan sosialsiyasi qüvvələrin təsiri altına düşmələrinə və yaxud da
onların inamının son həddə elə onların özlərinin faciəsinə
gətirib çıxarmasına aid nümunələr olduqca çoxdur. Elə
bizim tədqiq etdiyimiz Dağlıq Qarbağ münaqişəsinin ilkin
illərndə böyük sayda insan kütləsinin baş verən hadisələr
barədə gec və qeyri-obyektiv məlumatlandırılması da
237

Jurnalistlərin peşəkarlığı, məsuliyyəti, informasiyaların dəqiq
çatdırılması hər zaman aktualdır. “Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru,
Millət vəkili B.Sadıqovla müsahibə. /http://xeberim.az/2013/11/27/.
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onların faciəsi ilə nəticələnmişdir. Bu faciələrin əsas
səbəblərindən biri də jurnalistlərin peşəkarlıq-mənəvi
keyfiyyətlərinin aşağı səviyyədə olması idi.
Qəzet səhifəsinə çıxarılan söz həqiqətin özü
olmalıdır. Müəlliflərin və kütləvi informasiya vasitələrində
çalışan jurnalistlərin yüksək məsuliyyətləri məhz bununla
izah olunur. KİV əməkdaşına heç kim və heç nə onun öz
peşə borcu qarşısında zərrə qədər də olsun yalan danışmağa,
vicdansızlıq etməyə əsas verə bilməz.
Təhlillər göstərir ki, yuxarıda sadalanan regionlarda
baş verən silahlı münaqişələri həm beynəlxalq humanitar
hüquq haqqında adi təsəvvürləri belə olmayan, həm də
mürəkkəb hərbi situasiyalara bələd olmayan təcrübəsiz
jurnalistlər işıqlandırmışlar. Zaman-zaman əldə olunan
təcrübə isə çox baha başa gəlmişdir Azərbaycan
jurnalistikasına. Salatın Əsgərova, Osman Mirzəyev, Alı
Mustafayev, Çingiz Mustafayev, Arif Hüseynzadə,
Fəxrəddin Şahbazov kimi tanınmış jurnalistlərimizi
itirmişik. Silahlı münaqişələrdə doqquz jurnalistimiz ağır
yaralanmışdır. Psixoloji zərbə alan onlarla jurnalistin acı
taleyini də buna misal göstərmək olar.
Dağıq Qarabağda erməni yaraqlıları tərəfindən qətlə
yetirilmiş ilk jurnalistimiz, “Молодежь Азербайджана”
qəzetinin müxbiri Salatın Əsgərova, cəmiyyətdə böyük
nüfuza malik jurnalistlər Osman Mirzəyev, Alı Mustafayev,
Çingiz Mustafayev – vicdan və namus adamı, həyatlarının
son anına qədər humanizmə sadiq qalmış jurnalist – insanlar
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idilər. Salatın Əsgərovanın reportaj və korrespondensiyaları
redaksiyaya ən qaynar nöqtələrdən daxil olurdu. Onun
materilları həmişə jurnalistin insanlara münaqişənin əsl
səbəbləri, erməni millətçi dairələrinin məkrli məqsədləri,
cəmiyyətdə yaranmış boşluqdan istifadə edərək ərazi
iddialarını həyata keçirmək, millətçilik zəminində siyasi
kapital yığmaq və s. barədə həqiqəti çatdırmaq cəhdləri ilə
seçilirdi.
Ümumiyyətlə, jurnalistin cəmiyyətdə gedən
taleyüklü proseslər, cəmiyyətin qarşısında duran müqəddəs
amallar və ali məqsədlər barədə hazırladığı materiallar ilk
növbədə
onun özünün qarşısında həm materialların
keyfiyyəti, həm də jurnalistin mənəvi saflığı baxımından
bəzi sresifik tələblər irəli sürür. Jurnalist yalnız kəskin
problemlərin qoyuluşu ilə, çatışmazlıqları aşkara çıxarmaq
və tənqid etməklə kifayətlənməməli, heç nədən çəkinmədən
ən xırda detallarda belə həqiqətin arxasınca axıradək
getməlidir. Kütləvi informasiya vasitələrində hətta
yarımhəqiqətlərə belə yer olmamalıdır.
Tədqiqatımızın əhatə etdiyi dövrdə araşdırmamızın
obyekti kimi müəyyən etdiyimiz qəzetlərin kontent-analizi
jurnalistin peşəkarlığı və sənətkarlığı ilə də bağlı bəzi
mühüm məqamları ortaya çıxarır. Bu məqamlar o vaxtkı
praktikanın
təhlili
və
əldə
olunan
nəticələrin
ümumiləşdirilməsi hələ də müharibə şəraitində olan ölkənin
jurnalistikası üçün faydalı hesab oluna bilər. Bu baxımdan
“Правда” qəzetində dərc olunmuş “Emosiyalar və idrak”
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məqaləsi Azəbaycanda və Ermənistanda böyük rezonans
yaratmışdı. Redaksiyanın xüsusi müxbiri Q.Ovçarenko ilə
birlikdə sözügedən respublikalarda qəzetin xüsusi
müxbirləri Y.Arakelyan və Z.Qədimbəyov da bu məqalənin
həmmüəllifləri idilər. 238
Müəlliflər regiondakı situasiyanın faktiki vəziyyətini
açır, Yerevandakı və Xankəndindəki millətçi rəhbərlərin və
onların iradələrinin icraçılarının iç üzlərini açıb hər iki xalqa
çatdırır, insanları emosiyalara qapılmamağa çağırır və
barışığın əsası kimi idrakı götürməyi tövsyə edirdilər.
Azərbaycan xalqı bu materialı böyük anlam və təqdirlə
qarşılayır. Lakin bu material erməni millətçilərinin ürəyincə
olmur və onlar yenidən gərginliyi artırırlar və Xankəndinin
erməni əhalisinin bu məqaləyə etiraz əlaməti olaraq yenidən
tətilə başlamalarına nail olurlar.
Məqalə müəlliflərindən birinin – Y.Arakelyanın
cəsarəti və özünün peşə borcuna sədaqəti yüksək
qiymətləndirilməlidir. Məqalə dərc olunandan dərhal sonra
öz üzərində erməni millətçilərinin güclü təzyiqini hiss edən
Y.Arakelyan “Правда” qəzetinin Ermənistan üzrə xüsusi
müxbiri vəzifəsini tərk etməli olur.
“Правда” qəzeti tədqiq etdiyimiz dövrdəki
nömrələrinin birində yazırdı: - “Eyni zamanda, təəssüflə
qeyd etmək lazım gəlir ki, jurnalist kadrlarının bir hissəsi
238
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ölkə qarşısındakı məsuliyyət hissini itirmişdir və siyasi
kallıq, yenidənqurmanın
köklü və cari vəzifələrini
239
anlamadığını nümayiş etdirir.
“Правда” qəzeti yalnız bu
cür yaza bilərdi. Orqanı olduğu Kommunist Partiyasının
Mərkəzi Komitəsi millətlərarası münasibətlər sahəsində
yaranmış biabırçılığın məsuliyyətini öz üzərinə götürmək
istəmir,
bu
işdə
yerli
hakimiyyət
orqanlarını
günahlandırırdı.
Kommunist Partiyasının təbirincə desək, “aşkarlıq
və cəmiyyətin demokratik əsaslarının formalaşdığı bir
dövrdə jurnalist ictimaiyyətində təhlükəli bir xəstəliyin
residivləri – konyunkturaçılıq, mənəvi həyasızlıq, yalan və
yarımhəqiqət – yenidən baş qaldırır.” Partiya hətta tələmtələsik bu işdə “günahkarları” müəyyən
edir və
özünəməxsus qəddarlıqla cəzalandırırdı. Azərbaycanda
“qurban” kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilkin
dövrlərindən münaqişənin həllində mərkəzi hakimiyyətin
fəaliyyətsizliyini və qətiyyətsizliyini tənqid edən Nəcəf
Nəcəfov müəyyən edilmişdi.
“Правда” qəzetinin yuxarıda qeyd edilən sayında
çap olunmuş “Demokratiya demaqogiyaya dözmür” başlıqlı
məqalədə oxuyuruq: - “Молодежь Азербайджана”nın
redaktoru N.Nəcəfov belə bir mürəkkəb dövrdə ölçülübbiçilmiş və aydın bir mövqedən şüurlu surətdə yayınmaya
239
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yol vermiş, rəhbərlik etdiyi qəzetin köməyi ilə ehtirasların
gərginləşməsinə və vəziyyətin kəskinləşməsinə şərait
yaratmışdır.” Qəzetin bildirdiyinə görə, o, yol verdiyi kobud
səhvlərə, siyasi cəhətdən yetkin olmayan, qərəzli materiallar
çap etdiyinə görə,
Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin Bürosu tərəfindən “ciddi partiya
məsuliyyətinə cəlb edilmiş, ideoloji vacib sahədən
uzaqlaşdırılmışdır.”
Lakin, Kommunist partiyasının “cəzalandırdığı”N.Nəcəfov xalqının haqq işi uğrunda mübarizədən kənarda qalmamış, bir müddət Azərbaycanın müstəqilliyinin
ruporu olan “Azadlıq” qəzetinin redaktoru kimi çalışmışdır.
Mətbuat ictimai fikrin tribunasıdır. Ancaq, təhrif
olunmuş faktlar əsasında formalaşdırılmış ictimai fikir
oriyentir rolunu oynaya bilməz. Gözəl üslubiyyat
materialına bükülmüş yarımhəqiqi fikirlər çox təhlükəli
olur. Onlar geniş auditoriyanın emosiyasına mənfi təsir
göstərir, müəyyən neqativ stereotiplər formalaşdırırlar ki,
bunları da sındırmaq və ya dəyişmək xeyli vaxt tələb
olunur.
Təhlillər
göstərir
ki,
kütləvi
informasiya
vasitələrinin dar və məkrli
maraqlar üçün istifadə
olunmasına heç cür yol vermək olmaz. Bu, jurnlistdən
yüksək mənəvi mədəniyyət, prinsipiallıq və obyektivlik
tələb edir. Tamamilə təbiidir ki, mətbuat geniş müzakirələr
apararaq, baxışların və fikirlərin fərqindən həqiqəti arayıb
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tapır, lakin bəzən belə də olur ki, hansısa bir jurnalist
hansısa hadisə, predmet, təzahür haqqında aradan kiçik bir
vaxt keçməmiş belə, tamamilə fərqli fikirlər söyləyir və
bununla da açıq-açığına ümumbəşəri, o cümlədən, jurnalist
etikasına hörmətsizlik göstərir.
Buna nümunə kimi,
tədqiqatımızın əhatə etdiyi dövrdə Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətində çap olunan “Советский Карабах” qəzetinin
redaktoru olmuş jurnalist E.Q.Sarkisyanı göstərə bilərik.
Fikrimizin inandırıcı olması üçün zəhmətkeşlərin
beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
edilməsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu
məsələlərinə həsr olunmuş və 1987-ci il may ayının 16-da
Bakıda keçirilmiş respublika seminar-müşavirəsində onun
çıxışının stenoqramına diqqətinizi cəlb etmək istərdik: “Dağlıq Qarabağın tarixi müxtəlif millətlərdən olan
zəhmətkeşlərin sosial və milli zülmə qarşı, yeni ədalətli
cəmiyyət quruculuğu uğrunda birgə mübarizələrinin
nümunələri ilə zəngindir. 1923-cü ildə Azərbaycan SSR-nin
tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması,
onun iqtisadiyyatının görünməmiş yüksəlişi, mədəniyyətinin inkişafı – bütün bunlar lenin milli siyasətinin tarixi
həqiqiliyinin parlaq təsdiqidir. Dağlıq vilayətin tarixi,
müasir həyatı, inkişaf perspektivləri beynəlmiləlçilik,
xalqların qardaşlığı ideyalarının təbliği üçün zəngin material
verir.”240
240
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İndi isə gəlin diqqət yetirək: bu sözlər muxtar
vilayətin qəzetinin rəhbərinə məxsusdur,
özü də
beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
məsələlərinə həsr olunmuş seminarda səslənmişdir. Natiq öz
çıxışını patetik (yun. pathetikos – ehtiraslı, həyəcanlı)
olaraq “Beynəlmiləlçilik salnaməsi” adlandırmışdır. Bütün
bunlar Dağlıq Qarabağ hadisələrinə cəmi 5 ay qalmış baş
vermişdir (Ermənistan SSR-nin Mehri və Qafan
rayonlarından zorla çıxarılmış azərbaycanlılar 1988-ci ilin
yanvar ayında ilk qaçqınlar kimi Azərbycana daxil
olmuşlar. 1988-ci ilin fevral ayında isə Xankəndində
DQMV-nin Azərbaycan SSR-nin tərkibindən çıxarılıb
Ermənistan SSR-nin tərkibinə verilməsi tələbi altında
petisiya (lat. petitio - kollektiv ərizə) üçün imzalar
toplamağa başlanılmışdır).
Beş ay əvvəl insanları beynəlmiləlçiliyə və xalqların
qardaşlığına çağıran E.Q.Sarkisyanın rəhbərlik etdiyi qəzet
birdən-birə millətçiliyin, açıq ekstremizmin carçısına
çevrilir, insanları silahlı qarşıdurmalara təhrik edir.
Jurnalistin
bu
cür
qeyri-səmimiliyi,
peşə
məsuliyyətini, ən əsası isə insanlıq məsuliyyətini itirməsi
dərin kədər hissi oyadır. Təəssüf ki, bu cür nümunələr az
deyil.

воспитания. - Баку: Азернешр, 1987. - C.112.
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Bəzi hallarda isə azərbaycanlı müəlliflərin
publikasiyaları ermənilər tərəfindən “üsyankarlıqla”
qarşılanır. Bu özünü daha çox tarixi mövzularda yazılan
materiallarda göstərir. Müxbirlərimizin xalqımızın tarixi
salnamələrində milli fərəh yerimiz olan abidələrimiz
haqqında fikirləri ermənilər “qardaş respublikaları daha da
doğma edən, keçdikləri ümumi inkişaf yolunu inkar edən”
və hansısa “səciyyəvi cizgi” və “ekzotika” axtarışında olan
yazılar kimi qiymətləndirir və bəzi hallarda bu yazıların
Moskvanın əli ilə Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsində müzakirə edilməsinə də nail
olurdular.
Məsələn, Azərbaycan KP MK Moskvanın göstərişi
ilə “Sovet Naxçıvanı” qəzetində241 çap olunmuş “Milli və
ümumbəşəri iftixar abidəsi” başlıqlı məqaləni 242 müzakirə
etdikdən sonra “onun zərərli ideoloji yönümlü olduğunu”
qeyd etmiş və “müəllifi Bibliyadan götürülmüş bir rəvayəti
çox qədim zamanlarda Naxçıvanda baş vermiş tarixi fakt
kimi qələmə verməkdə” mühakimə etmişdir. Kommunist
partiyasının bu məqalə ətrafında yaratdığı “ideoloji” ajiotaj
(fr. agiotage – həyəcan, hər hansı bir iş, məsələ ətrafında
241

Qəzet XX əsrin əvvəllərində – 1921-ci il noyabr ayının 9-da
Naxçıvanda “Cavanlar həyatı” adı ilə nəşrə başlamışdır. Həmin ilin
dekabr ayının sonundan 1922-ci ilin yanvarınadək “Füqəra səsi”, 1922ci ilin aprelindən 1980-ci ilin yanvarınadək “Şərq qapısı”, 1980-ci ildən
1989-cu ilədək “Sovet Naxçıvanı” adı ilə çap olunmuşdur. 1989-cu
ildən qəzet fəaliyyətini “Şərq qapısı” adı ilə davam etdirir.
242
“Sovet Naxçıvanı” - 1986. - 6 fevral.
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maraqların mübarizəsi) onun əsas məğzini – müəllifin
ictimaiyyətin diqqətinin
Gəmiqayadakı nadir qaya
rəsmlərinin qorunmasına cəlb edilməsi ideyasını kölgədə
qoyur.
Millətlərarası və dövlətlərarası mövzuda hazırlanan
materialların həssas cəhətlərindən biri də budur ki, qarşı
tərəf burada hətta durğu işarələrinin qoyuluşunda belə onun
milli hissiyyatına toxunan nəsə bir məna tapa bilir. Ona görə
də publisistik nümayiş məqsədi ilə seçilmiş hər bir faktın,
hər bir təzahürün, xüsusilə də millətlərarası münasibətlər
sahəsində, şüurlu surətdə dönə-dönə tənqidi təhlil edilməsi
olduqca vacibdir. Müəllif millətlər, xalqlar arasındakı real
təzahürləri əks etdirərkən təkcə rasional və intellektual
əsaslara deyil, həmçinin mənəvi və emosional hisslərə də
mütləq diqqət yetirməlidir. Hətta, kütləvi informasiya
vasitələrinin nəşriyyat və ya ekran-efir icrası da təkrartəkrar nəzərdən keçirilməlidir. Bu cür materialların
hazırlanmasında qeyri-təbiiliyə, riyakarlığa, qərəzliliyə və
subyektivliyə, üzərindəki təsvirin bir hissəsi pozulmuş və
yaxud da aydın təsviri olmayan klişelərdən istifadəyə belə,
yol vermək arzuolunmazdır. İstənilən qeyri-dəqiqlik və
səliqəsizlik əks auditoriya tərəfindən faktların qəsdən təhrif
olunması kimi qarşılanır. Bu cür materiallar nəinki
beynəlmiləlçilik problematikasının açılmasına mane olur,
eyni zamanda gözlənilməyən, əks nəticələrə gətirib çıxarır.
Məsələn, “Бакинский рабочий” qəzetinin 11-12 iyun
1987-ci il tarixli sayında Ermənistan SSR-nin gerbinin
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təhrif olunmuş təsvirinin çap olunması, səliqəsizliyə və
səhlənkarlığa
yol
vermiş
əməkdaşların
ciddi
cəzalandırılmalarına baxmayaraq, bu fakt bir müddət
ermənilər tərəfindən müəyyən instansiyalarda qəsdən
şişirdilmiş və yanlış yozulmuşdur.243
O, dövrdə kütləvi informasiya vasitələrinin və
onların əməkdaşlarının fəaliyyətləri, KİV-lərin özləri
arasında və cəmiyyətdəki digər sosial-siyasi institutlar
arasındakı münasibətlər
“Mətbuat və digər kütləvi
informasiya vasitələri haqqında” SSRİ Qanunu ilə
tənzimlənirdi. Qanun həmçinin hər bir jurnalistin qarşısında
müəyyən tələblər irəli sürürdü. Bu tələblər jurnalistin
sənətkarlığı, peşəkarlığı, eyni zamanda onun insani
keyfiyyətləri və vətəndaşlıq mövqeyi ilə bağlı idi. Amma,
tamamilə aydın idi ki, publikasiyaların məzmununa, onlaın
mənəvi təmizliyinə, peşə etikasının norma və prinsiplərinə
görə, “heç bir qanun kütləvi informasiya vasitələrinin
rəhbərlərinin, bizim bütün jurnalist korpusumuzun
vətəndaşlıq mövqeyini, ... məsuliyyətini əvəz edə
bilməz.”244
Kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin
səmərəliliyini təmin edən əsas amillərdən biri də jurnalistin
səriştəliliyidir. Bakı Dövlət Universitetinin professoru

243
244

Bax: “Бакинский рабочий”. – 1987.- 20 iyun.
Bax: “Правда”. – 1988.- 26 декабря.
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C.Məmmədli səriştəliliyin və erudisiyanın jurnalistin vacib
xarakter xüsusiyyətlərinə aid olduğunu vurğulayır. O,
erudisiyanı istedadın tərkib hissəsi, səriştəliliyi isə təcrübədə qazanılan keyfiyyət kimi nəzərdən keçirir və erudisiyanı jurnalistin informasiya almaq duyumu ilə bağlayır.
Tədqiqatçı-alim fikrini inkişaf etdirərək, səriştəliliyi
jurnalistin informasiya almaq və onu geniş auditoriyaya
təqdim etmək qabiliyyəti kimi245 xarakterizə edir.
Jurnalist ictimaiyyətinə bir həqiqət də yaxşı
məlumdur ki, cəmiyyətdə irimiqyaslı sosial-siyasi proseslər
baş verərkən jurnalistin səriştəlilik səviyyəsi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatımızın əhatə etdiyi dövr
SSRİ-də 1980-ci illərin ortalarından həyata keçirilməyə
başlanılan yenidənqurma və aşkarlıq, demokratik
cəmiyyətin və hüquqi dövlətin əsaslarının yaradılması
istiqamətində addımların atılması ilə eyni dövrə
düşdüyündən sözügedən sferada jurnalistin səriştəlilik
səviyyəsinə yeni tələblərin irəli sürüldüyünün və məzmunca
yeni məna kəsb etdiyini müşahidə edirik.
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının XIX
Ümumittifaq konfransında deyildiyi kimi, “indi bizim
mətbuata ... proseslərin dərinliyinə getmək, mürəkkəb
dialektikanı, yeni cəmiyyət quruculuğunun bütün
sahələrində olan ziddiyyətləri təhlil etmək lazımdır. Bunun
245
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üçünsə həm geniş bilik, həm də böyük səriştəlilik
lazımdır.”246
Jurnalist peşəsi elə bir peşədir ki, o, kütlənin
içərisində işləyir və yaşayır. Ona görə də məhz insanların
düşüncə və hissləri barədə yazmalı, hər şeyi olduğu kimi
əks etdirməli, sadəcə olaraq hadisələri qeydə alan yox, baş
verənlərə iti gözlə baxan tədqiqatçı olmalıdı. Lakin,
tədqiqatlar göstərir ki, həmin dövrdə bu heç də həmişə
mümkün olmurdu. Kütləvi informasiya vasitələrinin əksər
əməkdaşları, peşəkar jurnalistlərin jurnalı, SSRİ Jurnalistlər
İttifaqının orqanı “Jurnalist” jurnalının qeyd etdiyi kimi,
hadisələrə “köhnə tərzdə düşünən təsərrüfatçılar kimi inadla
baxmaqda davam edirdilər” və belə fikirləşirdilər ki, son
həddə işləri problemlər və ehtiyaclar içərisində yaşayan
insanlar özləri yox, rəsmi qərarlar və təlimatlar həll edir.
KİV-in çıxışlarında cəmiyyətdə gedən proseslərə siyasi
baxış (kommunist partiyasının) jurnalistin özünün baxışını
həmişə kölgədə qoyur və yaxud da rəsmi elan edildiyinin
əksinə olaraq, jurnalistin mövqeyi ümumiyyətlə hiss
olunmurdu. Əslində isə, problemlərin təhlilində baxışların
məhdudluğu və səthilik, hadisələrə birtərəfli münasibət,
faktlar
əsasında
ümumiləşdirmələrin
aparılmasında
səriştəsizlik özünü daha qabarıq büruzə verirdi. Jurnalistlər
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arasında özlərini həqiqətən peşəkar hesab edənlər isə,
əslində “dərk olunmayan qeyri-səriştəlilik vəziyyətində
idirlər”.247
XX əsrin sonlarında cəmiyyətdə cərəyan edən
ictimai-siyasi reallıqların mürəkkəbliyinin və çoxçalarlılığının, xüsusilə də millətlərarası münasibətlərin gərginliyinin
məcmusu jurnalistin yeni təfəkkür səviyyəsinə, bütün
ictimai elmlərə aid dərin biliyə malik olmasını tələb edirdi.
Bunsuz jurnalistin səriştəliliyini təsəvvür etmək mümkün
deyildi. Bu həm də ona görə vacib idi ki, millətlərarası
münasibətlərin gərginliyinin artdığı vəziyyətdə “jurnalist bir
növ “döyüş şəraitində” işləyirdi. Müəllimim, alimlik
imicinə hədsiz hörmət bəslədiyim, hazırda Moskva Dövlət
Universiteti iqtisadi jurnalistika və reklam kafedrasının
müdiri, professor Vladimir Markoviç Qoroxov jurnalistin
səriştəliliyi ilə əlaqədar yazır: “Jurnalist hadisələri təhlil
etmək, toplanılmış materialları ümumiləşdirmək, bu və ya
digər təzahürlərin səbəblərini araşdırmaq, münaqişəyə
müdaxilə etmək üçün gözü ilə görmədiyi, eşitdiyi mücərrəd
mühakimələrə əsaslanmamalı, həqiqəti əks etdirən
nəticələrə həyatın özünün, hadisələrin özünün mərkəzində
gəlib çıxmalıdır...”,248 çünki jurnalistin işinin praktik tərəfi
düşüncə və mənəviyyat elementləri ilə məhz burada
çulğalaşır.
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Məlumdur ki, jurnalist öz səriştəliliyinin lazımi
səviyyəsinə (xüsusilə də milli problematika üzrə) yalnız
aşağıdakı şərtlərin təmin olunduğu halda çata bilir:
a) millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
sahəsindəki təzahür və proseslər haqqında
mühakimələr irəli sürmək üçün əsasların olması;
b) arqumentlərin elmi cəhətdən obyektiv, sübutedici və
inandırıcı olması;
c) təhlillərin elmilik baxımından dərin və dəqiq olması,
d) vəziyyətin ümumbəşəri maraqdan və beynəlxalq
normalar çərçivəsində həlli mövqeyindən çıxış
edərək qiymətləndirilməsi;
e) nəticə və tövsiyələrin konkretliyi.
Gözlərimdə və qəlbimdə insanlıq, müəllimlik və
təmizlik mücəssəməsi kimi yer tutmuş, elmi rəhbərim,
hazırda Moskva Mass-Media İnstitutu jurnalistika
kafedrasının professoru A.G.Mendeleyev jurnalistin
səriştəliliyinin elmi xarakteristikasını açaraq yazır: “Bir
şeyi də mütləq nəzərə almaq lazımdır ki, müasir oxucunun
və tamaşaçının səviyyəsi ona jurnalistin problemi bilmək və
geniş auditoriyaya çatdırmaq qabiliyyətini qiymətləndirmək
imkanı verir. Bundan da oxucunun jurnalistə, daha dəqiq
desək, bütövlükdə qəzetə və bununla bağlı hər şeyə
inamının səviyyəsi olduqca asılıdır. Axı, insanlar həyata
jurnalistin gözü ilə baxır, onu jurnlistin köməyi ilə öyrənir,
fakt və hadisələri jurnalistin tutduğu mövqedən
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qiymətləndirirlər. Əlbəttə, əgər onun səriştəliliyinə
inanırlarsa”.249
Araşdırılan
nəşrlərin
səhifələrində
əsaslı
materiallarla yanaşı, millətlərarası münasibətlər kimi
mürəkkəb bir problemin tədqiq edilməsinə səthi yanaşılan
yazılara da rast gəlirik. Bu yazılarda milli münaqşələrin
həlli üçün verilən təkliflərdə sxematizmin və problemin
aktuallığı qarşısında jurnalistlərin zəifliyinin, bəzi hallarda
isə cəsarətsizliyinin şahidi oluruq. Çox vaxt bu mövzuda
yazılar həm də ona görə az olur ki, jurnalistin obyektiv
mövqeyi digər tərəfin narazılığına səbəb olur. Bu halda
təkcə jurnalistin öz təhlükəsizliyi barədə narahatlığı deyil,
həmçinin onun və ya redaksiya rəhbərliyinin tərəflərdən
birinə rəğbəti də özünü büruzə verə bilər ki, bu da
problemin qeyri-obyektiv və səriştəsiz işıqlandırılmasına
səbəb ola bilər.
Millətlərarası münasibətlər sahəsində problemlərin
işıqlandırılmasında jurnalistlərin səriştəliliyinin artırılması
məsələləri praktik olaraq təkcə regiondakı redaksiyaları
deyil, bütövlükdə bütün jurnalist ictimaiyyətini narahat edir.
SSRİ Jurnalistlər İttifaqının 1991-ci il fevralında keçirilmiş
qurultayında yaranmış situasiya ilə bağlı jurnalistlərin
narahatlıqlarının şahidi oluruq.
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Araşdırmalarımız tədqiq etdiyimiz dövrdə jurnalist
kollektivlərinin heç birində, buna kəskin və zəruri ehtiyac
olmasına baxmayaraq, millətlərarası problemlər kompleksi
üzrə ixtisaslaşmanın olmadığını göstərir. 1987-ci ilin fevral
ayında Ümumittifaq Mətbuat İşçilərinin İxtisasartırma
İnstitutunda din və milli məsələlər üzrə təşkil olunmuş
kurslar isə (bu kitabın müəllifi də həmin kursların iştirakçısı
olmuşdur – İ.M.) daldan atılan daş funksiyasından başqa
heç bir rol oynaya bilmədi. Artıq millətlərarası münasibətlər
burulğanı “qardaş xalqlar”ın yaşadığı SSRİ adlı bir evin
qapısının ağzını kəsmişdi. Zənnimizcə, milli münasibətlərin
problemsizliyi ilə bağlı yüksək tribunalardan verilən
deklarativ bəyanatlar bu problematikaya peşə marağının –
eyni ilə də ehtiyacın olmadığı qənaətinə gətirib
çıxarmışdı. İntellektual “himayə” şəraitində işləyən
jurnalistləri isə sosial sifariş qane edirdi: publikasiyaları
təmtəraqlı sözlər və şüarçılıq tamamlayırdı. Millətlərarası
münaqişələr jurnalistikanın gündəlik praktikasına gözlənilmədən daxil olduqda isə, jurnalistlər bu problematikanın
obyektiv surətdə dərk edilməsinə və işıqlandırılmasına
tamamilə hazır olmadıqları bir vəziyyətə düşürdülər. Bizə
belə gəlir ki, bu dövrdə hətta milli münasibətlər
tematikasına hansısa bir biganəlik kompleksi də
formalaşmışdı.
Bizim fikrimizə görə, ümumiyyətlə çoxmilli tərkibə
malik cəmiyyətlərdə, o cümlədən otuzdan çox müxtəlif
etnik mənşəli millət və xalqların nümayəndələrinin
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yaşadıqları respublikamızda jurnalistin səriştəliliyi,
bilavasitə millətlərarası münasibətlər problematikası üzrə
yazan, tele-, radio,- video,- audio,- və müxtəlif multimedia
materialları hazırlayan jurnalist kadrlarının yetişdirilməsi və
ixtsaslarının artırılması sisteminin yaradılmasından və bu
sistemin nə dərəcədə effektiv fəaliyyət göstərməsindən
olduqca asılıdır.
Yaranmış bu cür obyektiv ehtiyacı nəzərə alaraq,
respublikada millətlərarası münasibətlər problematikasını
işıqlandıran jurnalistlərin hazırlanması və yaxud da bu
mövzuda yazan jurnalistlərin ixtisaslarının artırılması,
biliklərinin genişləndirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin
həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Məsələn, Bakı Dövlət
Universitetinin jurnalistika fakültəsində, o cümlədən digər
universitetlərin jurnalist kadrları hazırlayan fakültə və
bölmələrində “Jurnalistika və millətlərarası münasibətlər”,
“Jurnalistika və dövlətlərarası münasibətlər”, “Jurnalistika
və milli inkişaf siyasəti” və s. seçmə fənlərinin tədris
proqramlarına daxil edilməsi, hazırda mövcud olan
proqramlara müvafiq korrektələrin edilməsi, jurnalistlərin
bilik və vərdişlərinin bilavasitə praktikaya yaxınlaşdırmaq
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rəhbər işçilərin
ixtisasartırma kurslarının (jurnalist potoku), Azərbaycan
Respublikası Jurnalistlər Birliyinin Jurnalistika İnstitutunun
(əgər hazırda fəaliyyət göstərmirsə, onun bərpası olduqca
fayda verə bilərdi)
kütləvi informasiya vasitələrinin
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problemləri ilə məşğul olan beynəlxalq və yerli qeyrihökumət təşkilatlarının təlim proqramlarına daxil edilməsini
məqsədəuyğun hesab edirik. Bu məsələlər həmişə
respublika qəzetləri redaktorları şurasının və zona
yaradıcılıq seminarlarının diqqət mərkəzində dayanmalıdır.
Təcrübə göstərir ki, bu cür tədbirlər jurnalistlərə
problemin mahiyyətinə daha dərindən bələd olmaq,
millətlərarası münasibətlər sahəsində özlərinin konkret
bilik dairələrini genişləndirmək imkanı verir. Əlbəttə, inkar
etmək olmaz ki, bu səpkidən olan bəzi tədbirlər artıq
keçirilmişdir. Lakin, etiraf etməliyik ki, bu tədbirlərin
keçirilməsində müəyyən nöqsanlara (qəzetlərin kontentanalizi də bunu təsdiq edir) yol verilmişdir. Bu nöqsanların
ən başlıcası odur ki, bu tədbirlərin təşkilində lazımi
sistemlilik yoxdur, sözügedən formaların hər biri, eyni
zamanda yerlərdə təşkil olunan tədbirlər, ümumi sistemin
elementi kimi yox, ayrılıqda götürülmüş və qalanları ilə
əlaqəsi olmayan element kimi çıxış edir.
Millətlərarası və dövlətlərarası məsələlər sahəsi üzrə
jurnalist kadrlarının hazırlanması və ixtisaslarının
artırılması uyğunlaşdırılmış və razılaşdırılmış bir sistem
şəklində fəaliyyət göstərməlidir. Bu sistemin hər bir bəndi
təkcə sistemin əsas vəziyyətini əks etdirməməli, həm də
sistemin inteqrativ (ayrı-ayrı hissələrin və ya elementlərin
bir tam şəklində birləşməsi) keyfiyyətlərinin formalaşmasına şərait yaratmalıdır, yəni bir bənd o biri bəndi
qarşılıqlı surətdə zənginləşdirməlidir və əksinə. Yalnız bu
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cür qarşılıqlı əlaqə şəraitində son həddə kütləvi informasiya
vasitələri əməkdaşlarının keyfiyyətcə inkişafına nail olmaq
mümkündür.
Apardığımız araşdırmalar həmçinin göstərmişdir ki,
tədqiq etdiyimiz dövrdə millətlərarası münasibətlər
sahəsində jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasının
məqsəd, forma və metodları arasında da bir uyğunsuzluq
vardır. Bu istiqamətdə yaradıcılıq təliminin formalaşmış ilk
təcrübəsi lazımi elmi-praktik yeniliyə də malik olmamışdır.
Şübhəsiz, mühazirə, seminar və s. kimi dərs formaları
gələcəkdə də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamalıdır. Eyni
zamanda, bu cür dərslərin diskussiya, “dəyirmi masa”,
söhbət, işgüzar oyunlar s. formalarda keçirilmələri faydalı
ola bilər. Biz belə düşünürük ki, problemin xüsusi
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu sferada jurnalist kadrlarının
hazırlanması və ixtisaslarının artırılması prosesi öyrənilən
konkret situasiyanı həyata maksimum yaxınlaşdırmağa
imkan
verən
texniki
təlim
vasitələri
ilə
möhkəmləndirilməlidir.
Beləliklə, obyektiv olaraq jurnalistlərin vahid
fasiləsiz təhsil sisteminin yaradılması vacib məsələ kimi öz
aktuallığını bu gün də qoruyub saxlayır. Jurnalist
kadrlarının hazırlanması və ixtisaslarının artırılması ilə bağlı
bir sıra yeniləşdirilmiş konseptual formalar da mövcuddur.
Jurnalistlərin iqtisadi təhsili ilə bağlı maraqlı formalar
(ağırlıq mərkəzinin bilavasitə Jurnalistlər İttifaqının
yaradıcılıq təşkilatlarına keçirilməsi, bu məsələlərin
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müvafiq redaksiya kollektivlərində təşkil olunan təlim
çərçivəsində öyrənilməsinin təşkili və təkmilləşdirilməsi və
s.formalar) təcrübədə tətbiq edilir.250
Bu təcrübənin millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlər problematikası-nın hazırda respublikamız
üçün də aktual olduğunu və kütləvi informasiya vasitələrnin
bu proseslərin tənzimlənməsində aparıcı rolunu nəzərə
alaraq, milli və beynəlxalq münasibətlər mövzusunda
materiallar hazırlayan jurnalistlərin fasiləsiz təhsil
sisteminin vacibliyini bir daha vurğulayır və sistemin
aşağıdakı elementlərdən ibarət ola biləcəyini düşünürük:
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi yanında milli və
beynəlxalq münasibətlər mövzusunda yazan
jurnalistlərin illik ixtisasartırma kursları.
Təlimin müddəti: bir aya qədər.
Təlimçilər: nüfuzu və konstruktiv mövqeyi, böyük
həyat təcrübəsi, regionun tarixi xüsusiyyətləri və
milli psixoloji spesifikası barədə bilikləri
jurnalistlərə problemin mahiyyətini daha dərindən
mənimsəməkdə kömək edə biləcək alimlər,
mütəxəs-sislər, ictimai-siyasi xadimlər, problematika
üzrə tanınmış jurnalistlər, diplomatik missiyaların
250
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əməkdaşları, mədəniyyət xadimləri, din xadimləri,
nüfuzlu ağsaqqallar.
Təlimin metodu: dialoq, diskussiya və müxtəlif
baxışların sərbəst müqayisəsi, qarşılıqlı inam və
qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında millətlərarası
və dövlətlərarası münasibətlərin sağlamlaşdırılması
və getdikcə daha da təkmilləşdirilməsi.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi yanında milli və
beynəlxalq münasibətlər mövzusunda diqqəti cəlb
edən materiallar hazırlayan şöbələrin müdirlərinin
ixtisasartırma kursları.
Təlimin müddəti: iki həftəyə qədər.
Təlimçilər: analoji, vəzifə iyerarxiyası və elmi
səviyyə nəzərə alınmaqla. Kursların bu cür
təşkilində
proqramda
konkret
regionun
xüsusiyyətlərini əhatə etmək mümkündür.
Təlimin metodu: adekvat.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında milli və
beynəlxalq münasibətlər mövzusunda diqqəti cəlb
edən materiallar dərc edən KİV-lərin redaktor
müavinlərinin ixtisasartırma kursları.
Təlimin müddəti: iki həftəyə qədər.
Təlimçilər: analoji.
Təlimin metodu: adekvat.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında respublika KİV436
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ləri rəhbərlərinin milli və beynəlxalq həyat
problematikası üzrə xüsusi proqram əsasında
ixtisasartırma kursları.
Təlimin müddəti: bir həftə.
Təlimçilər: analoji.
Təlimin metodu: adekvat.
Bakı
Dövlət
Universitetinin
jurnalistika
fakültəsinin beynəlxalq jurnalistika kafedrasında
ayrıca – vəzifələrindən biri də milli və beynəlxalq
həyat problematikası üzrə jurnalist kadrlarının
hazırlanması olan qrupun yaradılması.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında, Bakı Dövlət
Universitetinin jurnalistika fakültəsində, jurnalist
kadrları hazırlayan digər ali məktəblərdə kütləvi
informasiya
vasitələrini
millətlərarası
və
dövlətlərarası münasibətlərin
təkmilləşdirilməsi
faktoru kimi tədqiq edən doktorant-jurnalist və
dissertant-jurnalist qruplarının yaradılması.
Jurnalist fəaliyyətinin bir sıra digər istiqamətləri ilə
yanaşı özünü doğrultmuş – praktika ilə tanışlıq,
təcrübə mübadiləsi formalarından fəal şəkildə
istifadə olunması: YUNESKO-nun, Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT),
Avropa İttifaqının (Aİ), beynəlxalq jurnalist
təşkilatlarının xətti ilə keçirilən müvafiq tədbirlərdə
(ezamiyyətlər, treyninqlər və s.) iştirak etmək. Bu
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işlərin səmərəli və sistemli şəkildə aparılması
məqsədi ilə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi yanında
xüsusi KİV, millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlər qrupunun yaradılması.
Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
problematikası üzrə məşhur əcnəbi jurnalist və
politoloqların respublikaya dəvət olunması və
müvafiq qurumlarla, o cümlədən redaksiyalarda,
görüşlərin keçirilməsi.
Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
problematikası üzrə mətbuatın və bütövlükdə bütün
kütləvi informasiya vasitələri sisteminə daxil olan
elementlərin koordinasiyasının təşkil olunması.
Bizim fikrimizə görə, bu funksiyanı vahid
metodoloji mərkəz daha yaxşı yerinə yetirə bilər.
Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
sahəsindəki problemlər və onların həllində kütləvi
informasiya vasitələrinin iştirakı və rolu ilə bağlı
regional elmi-praktik konfransların keçirilməsi
(əvvəlki fəsildə bu barədə təklif vermişdik) və
onların münasibətlərin inkişaf səviyyəsinə uyğun
olaraq dövrilik prinsipi əsasında təşkil olunması.

Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
məsələləri üzrə jurnalist kadrlarının hazırlanması və
ixtisaslarının artırılması sistemi ilə yanaşı, özünü
tədqiqatımızın əhatə etdiyi dövrdə milli məsələlərin
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işıqlandırılması üzrə bacarıqlı publisist kimi təqdim edə
bilmiş və geniş oxucu və tamaşaçı auditoriyasının hörmət və
ehtiramını qazanmış tanınmış jurnalistlərin yaradıcılıq
laboratoriyası (iş metod və üsulları) ilə tanışlıq da, az
effekt vermir.
Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
sferasında yeni siyasətin formalaşmasına kütləvi
informasiya vasitələrinin təsirini müəyyən edən mühüm
faktorlardan biri də jurnalist sənətkarlığıdır. Bu anlayışın
çoxçalarlılığı özündə - fakt və materialların axtarılmasını və
təhlilini, mürəkkəb problemlərin yaradıcılıqla nəzərdən
keçirilməsini və mahiyyətinin açılmasını, onların bacarıqla
və aydın tərzdə geniş auditoriyaya çatdırılmasını, toxunulan
məsələlərə cəmiyyətdə əks-səda yaradılmasını və s.
keyfiyyətləri ehtiva edir.
Təhlillər göstərir ki, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz
Çingiz Mustafayev, Osman Mirzəyev, Nəcəf Nəcəfov,
Salatın Əsgərova, Alı Mustafayev və başqa jurnalistlərimizi
təkcə yaradıcılıq və sənətkarlıq elementləri deyil, həm də
böyük Vətən və millət sevgisi, müqəddəs jurnalist peşəsinin
fanatları kimi şəhidlik zirvəsinə ucalmaq cəsarəti birləşdirir.
Hazırda
respublikamızın
müxtəlif
kütləvi
informasiya vasitələrində çalışan və milli siyasət,
millətlərarası və dövlətlərarası münasibət məsələləri ilə
bağlı materiallar hazırlayan və ya şərhlər verən
jurnalistlərimizdən tədqiqatçı-jurnalist, Bakı Dövlət
Universitetinin professoru Qulu Məhərrəmli, “Эхо”
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qəzetinin beynəlxalq həyat şöbəsinin müdiri Nurani,
İctimai Televiziyanın şərhçisi Füzuli İsmayılov, AzTV-nin
icmalçısı Sahil İsgəndərov və digərlərindən hər birinin
özünün sənətkarlıq baxımından individuallığı və aydınlığı
ilə seçilən dəsti-xətti olsa da, mövzunun açılmasına
yanaşmaları, problemə dərindən bələd olmaları, geniş
auditoriyanı hiss etmək, onunla paritet əsaslarla söhbət
etmək (müasir KİV istifadəçisinin yüksək intellektual
səviyyəsi bunu tələb edir) və diqqətini sözügedən mürəkkəb
bir proses (qabaqlayıcı və çəkindirici tədbirlər görülməsə,
problemə çevrilir) ətrafında tarım saxlamaq üçün neyrolinqvistik manevrlər etmək istedadı onları bir-birinə
yaxınlaşdırır. Bu jurnalistləri başqalarından fərqləndirən
daha bir mühüm keyfiyyət isə, onların öz peşə borclarını
vicdanla və jurnalist təmizliyi ilə yerinə yetirmələridir.
Millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
sahəsində mövcud olan problemlərin həllində kütləvi
informasiya vasitələrinin iştirakının səmərəliliyini artıran
jurnalist sənətkarlığı faktorunun əsas səciyyələrindən biri də
jurnalistin publisistika elementlərindən istifadə etmək
bacarığıdır.
Publisistika termininin məzmunu ilə bağlı hələ lap
qədim zamanlardan başlayaraq (Yunanıstan, İtaliya,
İngiltərə) diskussiya və polemikalar aparılsa və hamının
məqbul hesab etdiyi bir mülahizə barədə razılıq əldə
olunmasa da, onun bəzi xarakterik cizgilərini müəyyən
etmək mümkün olmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin
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professoru C.Məmmədli bu cizgilərin aşağıdakı təsnifatını
verir: publisistika jurnalistikanın xüsusi sahəsidir; publisistika intellektual yaradıcılığın mürəkkəb bir sahəsidir;
jurnalistika yaradıcılığın xüsusi növü olan publisistikanı
özündə əks etdirir; ədəbiyyat da, publisistika da
yaradıcılığın məhsuludur, eyni ədəbi materialdan – sözdən
yoğrulur; publisistika sözü birbaşa deyir, dəqiq ünvana
ötürür, real həyat faktlarına söykənir; publisistika şüura
yönəldilir və ictimai məzmun kəsb edir. Professor
C.Məmmədli həmçinin, XXI əsrin əvvəlində informasiyalı
cəmiyyətin formalaşdığı bir zamanda bədii sözə marağın
azalması birbaşa informasiya çatdıran ədəbi növün –
publisistikanın yeni təkanla meydana girdiyini nümayiş
etdirdiyini qeyd edir.251
“Publisistika”
termininin
müasir
və
son
anlamlarından birinə “Словарь иностранных слов”da rast
gəlirik: publisistika (latınca publicus – ictimai) ədəbiyyatın
ictimai fikrə birbaşa təsir etmək məqsədi ilə mühüm sosial
məsələlərin müzakirəsinə həsr olunmuş növüdür; publisistika müasir mətbuatla sıx bağlıdır; bu növdə yazılan
əsərlər sırasına məqalələr, oçerklər, pamfletlər, felyetonlar
və s. daxil edilir. 252

251

Məmmədli C.Ə. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik.
Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2012, səh. 370-373.
252
Словарь иностранных слов. - 9-е изд., испр. – М.: Русский язык,
1982, стр. 410.
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Publisistikaya münasibətdə yuxarıdakı iki mövqeni
müqayisə edərək yəqin etmək olur ki, publisistika insanların
ağlına, əhval-ruhiyyəsinə və davranışına ciddi təsir vasitəsidir; təsir açıq və ictimaiyyətin gözü qarşısında həyata keçirilir; təsir mənbəyi məhz ictimaiyyətin diqqətini cəlb
etmək istədiyi müzakirə obyektinə münasibətdə aydın
şəkildə ifadə olunmuş mövqe tutur. Publisistik fəaliyyət
üçün təkcə mətbuat istifadə olunmur. Natiqin çıxışı, sənədli
film, təşviqat plakatı, hətta səhnələşdirilmiş tamaşalar da
açıq ideoloji akt ola bilər. Belə hallarda publisistika
jurnalistikadan daha “geniş” məna kəsb edir. Eyni zamanda,
müasir dövrdə publisistikanın mövcudluğunu mətbuatın
unikal imkanlarından kənarda təsəvvür etmək mümkün
deyildir. Deməli, hazırda jurnalistika publisisitikaya nisbətən “geniş” məna kəsb edir. Ona görə də millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlər problematikasını araşdırarkən
publisistika termininin jurnalistikanın sinonimi kimi istifadə
olunmasına diqqətlə yanaşılmalı, müəyyən kontekstlərdə
yerində işlənib-işlənməməsi düzgün qiymətləndirilməlidir.
Jurnalistika tədqiqatçısı V.V.Uçyonova yazır ki,
publisistika müdrik siyasət kimi gələcəyə istinad edir,
inkişaf tendensiyalarını müəyyən edir, bununla da sabahkı
günü təsdiq edir və gələcəyi yaxınlaşdırır. Publisistika bu
gün elə kökləri tapıb aşkara çıxarır ki, bu köklər sabah
çoxala bilir. Onların səthi tələskənliyə yol verilmədən, həm
də gecikmədən müəyyən edilməsi, elan edilməsi, onlara
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diqqət, hörmət və ümumxalq dəstəyinin göstərilməsi
qiymətəgəlməz dərəcədə vacibdir.253
Biz də belə fikirləşirik ki, məhz bu cür yanaşmalar
jurnalistləri kəskin milli münasibətlərin mərkəzində olmaq
imkanı, onları vicdanla, dərindən və obyektiv mühakimə
etmək bacarığı ilə təmin edir. Onlar ümumbəşəri dəyərləri,
xalqımızın obyektiv olaraq layiq olduğu haqqını kənar
millətçi və təkəbbürlü, həmçinin şəxsi və qrup
maraqlarından üstün tutaraq, belə çətin mövzuların altına
girirlər. Peşə borclarını yerinə yetirmələri naminə şəxsi
rahatlıqlarından imtina edir, bilə-bilə onları müşayiət
edəcək gərginliklə, təhlükə ilə barışırlar.
Nümunə kimi jurnalist L.Polonskinin fəaliyyətinə
nəzər sala bilərik. Biz bu jurnalisti ona görə seçmişik ki, o
nə azərbaycanlıdır, nə də erməni. Təbii ki, millətlərarası
münasibətlərin kəskinləşdiyi, artıq çoxlu sayda qurbanların
olduğu bir vaxtda L.Polonski və onu kimi neçə-neçə
jurnalist bəziləri kimi öz təhlükəsizlikləri üçün kənarda
qalmağa üstünlük verər, gözləmə mövqeyi seçə bilər və
gərginliyin qurtaracağı günü gözləyərdilər də. Lakin, onlar
peşə borclarına sadiq qalaraq, öz publisistik imkanları və
sənətkarlıqları ilə vəziyyətin normallaşmasına heç də az
töhfə verməmişlər.

253

Ученова В.В. Публицистика и политика. - М.: Политиздат, 1979.
- c.205.
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L.Polonski “Ədalətli qərar” başlıqlı məqaləsində 254
ölkənin ən ali dövlət hakimiyyəti orqanının – SSRİ Ali
Soveti Rəyasət heyətinin 23 mart və 18 iyul 1988-ci il
tarixli iclaslarının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
Azərbaycan SSR-nin ərazisi olduğunu və hakimiyyətə təsir
göstərilməklə
milli-ərazi quruluşunun dəyişdirilməsinin
mümkünsüzlüyü-nü bir daha təsdiq etməsi haqqında
qərarlarını özlərinə xas bir tərzdə şərh edən dairələrin
(əsasən, Yerevanda və Moskvada) cəhdləri ilə bağlı öz
düşüncələrini qələmə almışdır. Məqalədə klassiklərin,
alimlərin əsərlərinə istinadlara rast gəlinmir, amma
müəllifin bu problemin araşdırılmasına xeyli vaxt sərf etdiyi
aydın hiss olunur. Onun düşüncələri bir çox yazıçıların,
tarixçilərin, humanistlərin fikirləri ilə həmahəng səslənir.
Müəllif böyük faktiki material əsasında tarixən yaranmış
reallığın sarsılmazlığını sübut edir. Onun münaqişənin hər
iki tərəfinin nümayəndələrindən aldığı məktublar çox
səmimi və inandırıcıdı təsir bağışlayır. Müəllifin mülahizələri və çağırışları mücərrədliyin məhsulu deyil, iki qonşu
xalqın taleləri üçün dərin düşüncələrin və içdən gələn narahatlığın yekunlarıdır. Yüksək səviyyədə jurnalist sənətkarlığı ilə yazılmış bu məqalə cəmiyyətdə geniş müsbət əkssəda doğurmuş, oxucu rəylərinə səbəb olmuşdur. Redaksiya
məqalə ilə əlaqədar yüzlərlə məktub almışdır.
254

Bax: Бакинский рабочий. -1988. - 12 ноября.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövzusunda yazılmış
həm bu, həm də bir sıra digər müəllif və jurnalist
məqalələrinin səciyyəvi cizgisi onların inandırıcılığı, fakt və
təzahürlərin peşəkarlıqla təhlilidir. Bizə yaxşı məlumdur ki,
fakt jurnalistdən ötrü yalnız material, təhlillər aparmaq üçün
“xammal”dır. Faktı sadəcə qeyd etmək azdır, onu tədqiq
etmək, başqa faktlarla müqayisələr aparmaq, onların
qarşılıqlı təsirliliyini yoxlamaq lazımdır, çünki istənilən fakt
həmişə çoxtərəfli və ziddiyyətli olur.
Sirr deyil ki, münaqişənin ilk dövrlərində hətta
mərkəzi nəşrlər də “bişmiş fakt” axtarışına çıxmışdılar və
onların başqa faktlarla məntiqi qarşılıqlı əlaqədə
olmadıqlarını təfsir edirdilər. Faktlara bu cür, bəzən də
prinsipsiz və şəraitə uyğun münasibət sayəsində münaqişə
haqqında qeyri-obyektiv mənzərə yaranmışdı. Dağlıq
Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı əsas
faktlardan ibarət “zəncir” boyunca gəzinən jurnalistlər –
Q.Rojnov “Sonsuz yol” 255 və D.Xarapovitski “Mən
Azərbaycandan Ermənisatana qədər yol boyunca nələri
gördüm” 256 məqalələrində faktiki vəziyyətin tam
mənzərəsini yaratmışlar.
Qeyd edək ki, Q.Rojnov “Огонек” jurnalının
icmalçısı idi, məqaləsini isə respublika qəzetində çap
255

Bax: Г.Рожнов. Дорога без конца. “Вышка”, 1990, 11 февраля.

256

Bax: Д.Храповицкий. Что я видел и слышал на пути из
Азербайджана в Армению. “Союз”, 1990, октябрь, № 41.
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etdirmişdi. Bəzi mərkəzi qəzetlərdə münaqişə ətrafında baş
vermiş faktlara bəslənilən “seçilmiş” münasibətin
mənzərəsini
yaratmaq
məqsədi
ilə
Q.Rojnovun
məqaləsindən bəzi parçalara diqqət yetirək: “Azərbaycan
torpağında kiminlə görüşdümsə, söhbət etdiyim hər bir kəs
açıq şəkildə özünün inamsılığını gizlətmədi: “Sizin
səfərlərinizdən nə fayda, bütün mərkəzi qəzet və jurnallar,
radio və televiziya bizi narahat edən problemlər barədə ya
susur, a da utanmadan yalan danışırlar.” Bir gün keçmədi ki,
mən insanların düz danışdıqlarına əmin oldum: Uzanmış
milətlərararsı münaqişədə nə baş versə də, oxucuya və ya da
dinləyiciyə dramatik hadisələrin eyni versiyası təqdim
olunur: Azərbaycan az qala qaniçən təcavüzkar, onun
qonşuları isə günahsız günahkarlardır.
Onlara vəd
vermişdim və yalançı olmaq da
istəmirdim: Moskvaya qayıdanda mütləq həqiqəti
danışacam. Nə oldu? İki aydan çox vaxt keçib, mən hələ də,
Azərbaycana və Ermənistana səfərim barədə bir sətir də olsa
belə çap etdirə bilməmişəm. Nəyə görə? Çox sadə izahı var:
mənim danışdığım həqiqət artıq aydan-aya oxucunun və
dinləyicinin beyninə yerləşdirilənlərə qəti uyğun gəlmir.
Ona görə də mən Mockvada işıq üzü görməyən oçerkimi
Azərbaycana göndərirəm. Bu, mənə inanan, mənim
düzgünlüyümə və vicdanıma ümid edən insanların
qarşısında özümə bəraət qazandırmaq üçün yeganə
imkanımdır.”
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Zənnimizcə, bu misal özünün bütün tamlığı ilə qəzet
nəşrlərinin və onların jurnalist kadrlarının özbaşınalığının
və yaxud da şüurlu surətdə “təhrif olunmuş” faktların dərk
olunmasının, təfsirinin və onların qarşılıqlı təsirini
görməmək arzusunun hansı vəziyyətə gətirib çıxardığına
inanmaq üçün bir nümunədir.
Apardığımız tədqiqat, milli tematika problemlərini
işıqlandıran jurnalistlərlə keçirdiyimiz söhbətlər bizi əmin
edir ki, sözügedən publisistika sahəsində ən ciddi çatışmazlıqlardan biri də metodik analizlərin az aparılmasıdır.
Jurnalistlər milli və dövlətərarası münasibətlər sferasında
mürəkkəb təzahürlərə kifayət qədər primitiv “instrumentari”
ilə yaxınlaşırlar və təbii ki, çox səthi və qeyri-ibrətamiz
nəticələr əldə edirlər.
Bununla bərabər, bu instrumentari elmi nöqteyinəzərdən yeni deyildir. Bəzi tədqiqatçıların bununla bağlı
maraqlı təklifləri də vardır. Biz onları əsas götürərək,
millətlərarası və dövlətərarası münasibətlər barədə yazan
jurnalistlərə aşağıdakı təhlil alətlərindən istifadə etməyi
məsləhət görürük:
 problemin mahiyyətinin hərtərəfli öyrənilməsi;
 tarixi və digər mənbələrin son dərəcə dəqiqliklə
araşdırılması;
 əvvəlki publikasiyaların öyrənilməsi (qəzet və
jurnallardan seçmə kəsiklərin – elektron versiyaların
- dosyesi. Yaxşı olar ki, hər bir redaksiyada bu
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problematika ilə bağlı materialların informasiya
bankı yaradılsın);
 müxtəlifqütblü – irəli sürülmüş hipotezləri həm
təsdiq edən, həm də inkar edən – faktların şərtsiz
təhlili;
 bu problematika üzrə mütəxəssislərlə, alimlərlə,
nüfuzlu ictimai xadimlərlə görüşlərin keçirilməsi.
Belə fikirləşirik ki, bu cür yanaşma məqalənin
mövzusunu dəqiq müəyyən etməyə, hər bir faktın asanlıqla
tədqiq edilməsinə, problemə geniş və hərtərəfli mövqenin
formalaşmasına imkan yarada bilər. Əlbəttə, hər bir jurnalist
konkret situasiyanın öyrənilməsinə yalnız onun özünə xas
olan vasitələrdən istifadə etməklə də yanaşa bilər. Bu isə öz
növbəsində plüralizm üçün geniş yol açır.
Jurnalist sənətkarlığının qiymətli xüsusiyyətlərindən
biri də tədqiqatın düşünülmüş şəkildə polemik
kəskinləşdirilməsidir. Bu yanaşma jurnalistlərə təkcə öz
baxışlarını müdafiə etmək fürsəti deyil, həm də problemin
bir çox tərəflərinin ziddiyyətliliyini üzə çıxarmaq və geniş
auditoriyaya toxunulan məsələnin mahiyyəti ilə bağlı öz
mövqeyini bildirmək imkanı verir. Polemikanın gücü və
başlıca məzmunu fakt və arqumentlərin inandırıcılığındadır.
Təfəkkürün stereotiplərinə qarşı isə realizm qoyulur.
Aydındır ki, jurnalistlərin topladıqları fakt və rəqəmlər
yüksək statuslu publikasiyalarda daha çox təsir gücünə
malik olur. Burada hətta kiçik səhvə belə yol vermək olmaz,
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çünki millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər mövzusu
işıqlandırılarkən buraxılan hər bir kiçik səhv belə, bu
münasibətlərin gərginləşməsinə və öncədən deyiləsi
mümkün olmayan ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Həyatın həyəcanlı dili ilə yalnız insan – gündəlik
həyatında rastlaşdığı, onu ciddi narahat edən problemlər və
bu problemləri işıqlandırmağı qarşısına məqsəd qoyan şəxs
danışa bilər və bu şəxs onu narahat edən problem barədə
laqeyd hisslərlə yaza bilməz.
Məlum olduğu kimi, jurnalistin yaradıcılıq
arsenalında onun sözünün emosional mənalılığı və ya
emosional ifadəliliyi mühüm yer tutur. Lakin, istənilən
başqa tematikadan – məsələn, iqtisadiyyat məsələlərindən
fərqli olaraq - millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlər
kimi həssas bir mövzuda, deyilən və ya yazılan hər bir
jurnalist sözü özündə dinamik enerji və emosional hisslər
daşıyır. Ona görə də bizə belə gəlir ki, bu sözlər yol verilən
ciddi norma çərçivəsində işlədilməli, jurnalistin özünün
intellektual və mənəvi səviyyəsindən irəli gəlməli,
jurnalistikanın daxili “müdafiə mexanizmləri” ilə,
konstitusiyaya, hüquqi normalara və mətbuat haqqında
qanunun tələblərinə uyğun olaraq, hətta jurnalistin özü
tərəfindən
özünün
qarşısında
bu
münasibətlərin
sağlamlaşdırılmasına kömək etmək kimi xeyirxah bir vəzifə
qoyulsa belə, ona həmin münasibətləri gərginləşdirmək
imkanı vermək olmaz. Bu zaman jurnalist ilk növbədə
“zərər vurmamaq” prinsipi ilə hərəkət etməli, sonra isə
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imkan
daxilində
vəziyyətin
sağlamlaşdırılmasına
çalışmalıdır.
Əgər jurnalistin hazırladığı material yuxarıdakı
tələblərə cavab verərsə, şübhəsiz ki, emosional hisslərlə
zəngin tədqiqat işi nəinki insanın heysiyyatına toxunacaq,
eyni zamanda ümumbəşəri maraqlara xidmət edəcəkdir.
Əlbəttə, “istənilən hissləri təsvir etmək olur, ancaq oxucuya
ylnız saxta səmimiyyətə yol vermədən təsir etmək
mümkündür”. 257 Müasir KİV istifadəçisinin yüksək
intellektual səviyyəsi diskursu daha aktual edir.
Milli münasibətlərə həsr olunmuş jurnalist
mətnlərində leksiki zənginliyin, dokumentalizmin vətəndaş
emosionallığı ilə vəhdətinin, intonasiyanın təsirliliyi ilə
parlaq obrazlılığın həmahəngliliyinin olduqca böyük təsir
imkanları var.
Sözün gücü, nüfuzu insanların diqqətini özünə cəlb
edir, onlarda inam hissi, vəziyyətin yaxşılaşmasına kömək
etmək arzusu və qarşılıqlı etibarın bərpa olunması istəyi
aşılayır. Tədqiqat zamanı respublikamızın bir sıra tanınmış
jurnalistlərinin, məsələn İbrahim Şükürovun (“Бакинский
рабочий”), Tofiq Rüstəmovun, Rəşid Mahmudovun (“Коммунист” – “Xalq qəzeti”), İbrahim Müslümovun (“Azərbaycan kommunisti”), Osman Mirzəyevin (“Вышка”),
257

Ученова В.В. Публицистика и политика. - М.: Политиздат, 1979.
- c.131.
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Vaqif Əfəndiyevin (“Молодежь Азербайджана”) və
başqalarının yaradıcılıq laboratoriyaları ilə tanışlığımız,
onlarla şəxsi söhbətlərimiz bizə belə deməyə əsas verir ki,
yalnız yazmaq istedadı deyil, həmçinin zəhmətə
qatlaşmaq, dəqiq vətəndaşlıq mövqeyi, söz üzərində
qərəzsiz iş və s. yaradıcılıq keyfiyyətləri jurnalistə aktiv
oxucu marağı doğuran, vəziyyətin normallaşmasına
təsir göstərə bilən materiallar hazırlamaq imkanı verir.
Onların fikirlərinə görə, yalnız milli marağı öz şəxsi
marağından və mənafeyindən üstün tutan jurnalistlər
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsinə töhfə verə bilərlər. Araşdırmalarımız təsdiq edir
ki, milli regionlarda və xüsusilə də mərkəzi kütləvi
informasiya vasitələrində bu cür jurnalistlərin sayı olduqca
azdır. Mərkəzi mətbuatın təmsilçilərinin əksəriyyətinin isə
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin işıqlandırılmasında sosial
sifariş yerinə yetirdikləri çox aydın hiss olunur.
Münaqişə dövründə, xüsusilə də onun ilkin
mərhələlərində respublikamızın redaksiya kollektivlərinin
problemin KİV-də işıqlandırılması sahəsində uğursuzluqlarının səbəbini təkcə yuxarı orqanların onların təşəbbüs və
sərbəstliklərinə qoyduqları məhdudiyyətlərə (istisna deyil)
aid tövsiyələrlə əlaqələndirmək düzgün olmazdı (həmin
dövrdə qeyri-formal mətbuat hər cür təlimatlardan kənarda
idi). Sadəcə, jurnalistlər hadisələrin bu cür gedişinə peşə
sənətkarlığı baxımından hazır deyildilər. Araşdırmalarımızın göstərdiyi kimi, məhz buna görə respublikanın rəsmi
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mətbatının nüfuzu kəskin şəkildə aşağı düşürdü. Bu tezisi
Bakıda 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən sonra oxucuların
respublika mətbuatına münasibəti ilə bağlı Azərbaycan SSR
Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
tərəfindən keçirilmiş sorğunun nəticələri də təsdiq edir
(müqayisə olunan məlumatlar %-lə göstərilir).
Respondentlər aşağıdakı sualla bağlı münasibətlərini
bildirirlər:
“Qəzetlər günün tələblərinə cavab verirmi?”

Nəşrin adı
Rəsmi qəzetlər
“Кommunist”
“Бакинский рабочий”
“Azərbaycan gəncləri”
“Молодежь
Азербайджана”
“Вышка”
Alternativ qəzetlər
“Azərbaycan”
“Vətən səsi”
“Azadlıq”

Tam
cavab
verir

Müəyyən
qədər

Cavab
vermir

6,6
4,2
4,1
3,9

19,1
20,6
17,2
15,5

20,0
15,6
20,4
21,3

4,2

15,1

16,0

51,3
37,3
52,4

12,1
11,0
8,8

2,0
1,3
0,9
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Təbiidir ki, 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda baş
vermiş qanlı hadisədən sonra paytaxtda yaranmış kəskin
gərginlik dövründə keçirilmiş sorğunun göstəriciləri
əsasında respublika əhalisinin rəsmi mətbuata “soyuq”
münasibətini ümumi nəticə kimi qiymətləndirmək düzgün
olmazdı. Bu cavabın səbəbi bilavasitə bütün problemlərin
məcmusu ilə bağlıdır. Həm də ki, 1991-ci ildə rəsmi
qəzetlər artıq opponentləri ilə müqayisədə daha çox tiraj
yığaraq vəziyyəti dəyişməyə nail ola bilmişdilər. Eyni
zamanda, aparılmış təhlillər məlum şəraitlərdə subyektiv
faktorların (səriştəlilik və sənətkarlıq) KİV-in fəaliyyətinə
nə qədər pozitiv təsir göstərirsə, bu faktorların aşağı
səviyyədə olması kütləvi informasiya vasitələrinin
millətlərarası
və
dövlətlərarası
münasibətlərin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətinin səmərəliliyinə
bir o qədər neqativ təsir göstərir.
Biz də belə fikirləşirik ki, məhz bu cür yanaşmalar
jurnalistləri kəskin milli münasibətlərin mərkəzində olmaq
imkanı, onları vicdanla, dərindən və obyektiv mühakimə
etmək bacarığı ilə təmin edir. Onlar ümumbəşəri dəyərləri,
xalqımızın obyektiv olaraq layiq olduğu haqqını kənar
millətçi və təkəbbürlü, həmçinin şəxsi və qrup
maraqlarından üstün tutaraq, belə çətin mövzuların altına
girirlər. Peşə borclarını yerinə yetirmələri naminə şəxsi
rahatlıqlarından imtina edir, bilə-bilə onları müşayiət
edəcək gərginliklə, təhlükə ilə barışırlar.
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Bu fəsildə baxılmış məsələlərdən aşağıdakı başlıca
nəticələrə gələ bilərik:
 formalaşmaqda

olan vətəndaş cəmiyyətində
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
təkmilləşdirilməsi obyektiv olaraq, jurnalistlərin
peşə və şəxsi keyfiyyətlərinə, ilk növbədə - onun
məsuliyyətinə,
səriştəliliyinə
və
jurnalist
sənətkarlığına olan tələbləri artırır;
 tədqiqatımızın
əhatə
etdiyi
dövrdə
milli
münasibətlərin problemsizliyi haqqında deklarativ
bəyanatlar bu problematikaya peşə marağının və
ümumiyyətlə bu məsələni işıqlandıran jurnalistlərin
hazırlanmasına elə də ciddi eytiyacın olmadığı
qənaətinə gətirib çıxarmışdı (əslində isə bu
probemlərin mövcudluğunu kommunist partiyası
1972-ci ildən başlayaraq, yuxarı eşelonda qapalı
şəraitdə etiraf etməyə başlamışdı). Məntiqi olaraq,
jurnalist kadr korpusu həddən artıq gərginləşmiş
milli problemlərin obyektiv dərk olunmasına və
kütləvi informasiya vasitələrində peşəkarlıqla
işıqlandırılmasına hazır olmadığı bir duruma
düşmüşdü;
 kütləvi informasiya vasitələrinin millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi
amili kimi rolunun gücləndirilməsi məqsədi ilə
məhz bilavasitə millətlərarası problemlər kompleksi
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üzrə ixtisaslaşmış jurnalist kadrlarının hazırlanması
və ixtisaslarının artırılması sisteminin yaradılmasının faydalı ola biləcəyi qənaətindəyik (bu sistemin
bir sıra elementlərini yuxarıda təqdim etmişik);
 zənnimizcə, araşdırılan problemlə bağlı jurnalist
instrumentarisinin əsasına mütləq
- a) problemin mahiyyətinin;
- b) tarixi mənbələrin;
- c) medianın tədqiqata qədərki çıxışlarının;
- d) problemlə bağlı irəli sürülən ehtimal və
fərziyyələri həm təsdiq, həm də inkar edən faktların
və
- e) məsələ ilə əlaqədar mütəxəssislərin, alimlərin,
nüfuzlu ictimai xadimlərin və əlbəttə cəmiyyətin
mövqeyinin hərtərəfli öyrənilməsi və s. elementlər
daxil edilməlidir;
 Bütövlükdə, problematika üzrə jurnalist hazırlığı
sistemində regionun milli psixoloji səciyyələri
mütləq nəzərə alınmalıdır;
 hesab edirik ki, millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərin işıqlandırılması sahəsində, xüsusilə
də münasibətlərin gərginləşməsinə qədərki
və
gərginliyin ilkin dövrlərində
jurnalistlərin yol
vermiş olduqları nöqsanlardan müvafiq nəticələr
çıxarılmalı və problem üzrə səriştəli jurnalist
kadrlarının hazırlanması sistemində geniş istifadə
olunmalıdır.
455

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

Altıncı fəslə sözardı

“Fikrin müəllifi çox vaxt onu ilk dəfə deyən yox,
daha gözəl deyən sayılır”
İnsanların (jurnalistlərin) fəaliyyət (mövzu) dairəsi
genişləndikcə, biliklərin əhatə dairəsi də genişlənmiş olur.
Müxtəlif fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq müxtəlif bilik
sahələri (ixtisaslaşma) yaranır. ... bilik sahələri ... heç də
bütün adamlara deyil, fəaliyyət sahələrindən asılı olaraq
yalnız müəyyən qrup adamlara (korporativ - jurnalist
ictimaiyyəti) mənsub olur. ... və ixtisaslaşma yalnız maddi
fəaliyyət sahələrini əhatə edir.
... Biliklərin nəsildən nəslə ötürülməsi prosesi
müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif xalqlarda fərqli üsullarla
həyata keçirilmişdir.
Kiminsə öz bildiklərini başqalarına çatdırması ilk
dövrlərdə əsasən şifahi nitq, şərti işarələr vasitəsi ilə və ya
təcrübənin bilavasitə bölüşdürülməsi ilə mümkün olmuşdur.
Sonralar bu vasitələr getdikcə çoxalmış, yazının müxtəlif
formaları, kitablar, sxem və qrafiklər, radio və televiziya,
audio- və videokasetlər, kompüter, İnternet və s. də biliyin
saxlanması
və
ötürülməsi
(informasiyanın
industriyalaşdırılması) vasitələri kimi çıxış etmişdir. Lakin
əhəmiyyətli olan biliyin (informasiyanın) hansı təbii və
456

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

texniki vasitələrlə ötürülməsi yox, onun necə əldə edilməsi,
həqiqətə nə dərəcədə uyğun olması (obyektivlik) və nə
dərəcədə dəqiq ifadə edilməsidir (sənətkarlıq).
İnsanın ağlı, düşüncə qabiliyyəti nə qədər çox
inkişaf etsə, gerçəklik haqqında o qədər dqiq, düzgün bilik
əldə edər, hiss orqanlarının verdiyi zahiri məlumatla
kifayətlənməyərək, daxili, sabit, zəruri əlamətləri üzə
çıxarır, ümumilərin nə dərəcədə əlaqəli olduğunu öyrənir
(peşəkarlıq, prinsipiallıq).
Biliklərin əsasında əməli fəaliyyət dayansa da, bilik
də öz növbəsində fəaliyyt meydanını genişləndirməyə
(jurnalistin dünyagörüşünü) xidmət edir. Lakin hər bir
konkret fəaliyyət üçün müəyyn konkret biliklər tələb olunur.
... Başqa sözlə, elmi fəaliyyət biliyə seçki ilə yanaşılmasını,
müəyyən bir fikrin, ideyanın aydınlaşması, kristallaşması
üçün zəruri olan mühm biliklərin ön plana çəkilməsini,
xüsusi müstəviyə köçürülməsini (problemin aktuallığı) tələb
edir.
Əbu Turxanın hikmət dünyası.
Prof.Dr.Səlahddin Xəlilovun təqdimatında.
Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2012, səh. 355-357.

P.S. kursivlər mənimdir – İ.M.
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NƏTİCƏ
Kütləvi informasiya vasitələrinin millətlərarası
münasibətlərin təkmilləşdirilməsi amili kimi elmi
xarakterstikasının açılması məqsədi ilə apardığımız tədqiqat
işi (1986-1991-ci illərdə SSRİ-də milli münasibətlərin
həddindən artıq kəskinləşdiyi dövrü əhatə edir) bizə bu
prosesin səmərəliliyinə təsir edən kompleks obyektiv və
subyektiv faktorları müəyyən etmək imkanı vermişdir.
Tədqiqatımızın qarşısında duran məqsəd və vəzifələlərdən
(millətlərarası münasibətlərin gərginləşməsi və milli
qarşıdurma şəraitində – Dağlıq Qarabağ
hadisələri
dövründə – mərkəzi və regional KİV-in fəaliyyətinin təhlili,
müasir dövrdə milli inkişaf, millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərin təkmilləşdirilməsində KİV-in yeri və rolu)
çıxış edərək aşağıdakı konseptual xarakterli nəticələrə
gəlmişik:
1. Demokratik cəmiyyətin, hüquqi dövlətin əsaslarının
yaradılması
şəraitində
millətlərarası
və
dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi
məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Milli inkişaf
siyasətinin
formalaşması,
millətlərarası
və
dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi
prosesində ən aktiv və təsirli rolu isə kütləvi
informasiya vasitələri oynayır. Cəmiyyətdə gedən
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dəyişikliklərin dinamik xarakteri isə öz növbəsində:
a) bütün səviyyələrdə KİV-in fəaliyyətinin daha da
canlandırılmasını; b) cəmiyyətdə gedən proseslərdən
kənarda və geri qalmamasını, əksinə cəmiyyətədki
funksiyasına görə bu prosesləri qabaqlamasını,
onları yönləndirməsini və proqnozlaşdırmasını; c)
milli proseslərin, millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlərin siyasi və praktik məzmununun
hərtərəfli və tam təhlilini; d) onların obyektiv və
dərindən işıqlandırılmasını tələb edir. Kütləvi
informasiya vasitələri bütün hallarda, xüsusilə də
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin
kəskin xarakter aldığı
situasiyalarda vacib
stabilləşdirici faktor rolunu oynamalıdır;
2. Tədqiqatlar göstərir ki, keçmiş SSRİ-də cəmiyyətin
demokratikləşməsi,
vətəndaş
cəmiyyətinin
əsaslarının yaradılması istiqamətində atılan ilk
addımlar belə, bu ölkədə, o cümlədən, Qafqaz
regionunda millətlərarası münasibətlər sahəsində
ciddi problemlərin olduğunu ortaya qoydu, bu da öz
növbəsində uzun müddət “qapalı” qalan mövzuların
açılmasına və kütləvi informasiya vasitələrində
işıqlandırılmasına imkan yaradır. Lakin, həmin
dövrdə mətbuatın köməyi ilə bir çox stereotipləri
sındırmaq mümkün olsa da, kommunist partiyası
bütün istiqamətlərdə olduğu kimi, milli siyasət
sahəsində də əsaslı şəkildə dönüş yarada bilmir və
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kommunist rejiminin fəaliyyətsizliyi açıq milli
qarşıdurmalara, bəzi hallarda isə məhz bu rejimin
havadarlığı ilə gərgiliyin ən son həddinə gətirib
çıxarır. Bu vəziyyətə hazır olmayan mətbuat da öz
vəzifəsinə uyğun olaraq insanların düşüncələrinin
formalaşmasına təsir göstərə və stabilləşdirici amil
rolunu oynaya bilmir.
3. Apardığımız araşdırmalar sübut edir ki, SSRİ
məkanındakı
“ideoloji
əmin-amanlıq”,
“təntənəlilik”, “milli məsələlərin problemsizliyi” ilə
bağlı bəyanatların verildiyi bir şəraitdə kütləvi
informasiya vasitələri arzu olunanları və bəyan
edilənləri gerçəklik kimi qələmə verməklə,
beynəlmiləllə millinin guya əldə olunan vəhdətinin
sosialist həyat tərzinin ayrılmaz xüsusiyyəti olması
“fenomen”indən istifadə edərək, bir növ sosial
sifariş yerinə yetirir.
4. Milli münasibətlər sahəsində yığılıb qalmış inersiya,
gerçəkliyin obyektiv şəkildə işıqlandırılmasına
“ehtiyacın olmaması” respublika kütləvi informasiya
vasitələrinin də potensial imkanlarına neqativ təsir
göstərir.
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin
kəskinləşməsi və daha da güclənməsi kütləvi
informasiya vasitələrinin bu şəraitdə işləməyə hazır
olmadıqlarını nümayiş etdirir, onların potensialından
səmərəli istifadə etməyi bacaran jurnalistlərin
olmadığını,
ümumiyyətlə,
münaqişənin
460

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

gərginləşdiyi bütün mərhələlərdə millətlərarası
münasibətlər sahəsində gedən prosesləri adekvat
şəkildə işıqlandıra bilmir. Nəinki münaqişə
tərəflərinin, hətta bəzi mərkəzi nəşrlərin də bir sıra
prinsipial məsələlərlə bağlı mövqeləri bir-birinə
uyğun gəlmir, situasiyanın lokallaşmasına və
sağlamlaşmasına şərait yaratmır. Xüsusilə də
mərkəzi kütləvi informasiya vasitələrində bir-birini
qarşılıqlı şəkildə istisna edən və kütləvi şüurda
deformasiyalar əmələ gətirən stereotiplər yaradılır.
Bəzi mərkəzi qəzetlər hətta öz müxbirlərinin
regiondan hazırladıqları obyektiv materialları
müxtəlif bəhanələrlə çap etməkdən imtina edir. Bu
da həm bəzi mərkəzi hakimiyyət orqanlarının, həm
də mərkəzi KİV-lərin münaqişə tərəflərinə
münasibətdə obyektiv mövqe tutmadıqlarını açıq
şəkildə büruzə verir. Redaksiya kollektivlərinin
hərəkətləri müəyyən mənada özfəaliyyət xarakteri
daşıyır. Millətlərarası münasibətlər kimi ciddi bir
mövzunun işıqlandırılması zamanı bu cür hallara yol
verilməsi arzuolunan deyil. Problemə analitik və
proqnostik yanaşma çox zəifdir. KİV-lər sadəcə
olanları təsvir etməklə kifayətlənirlər (hətta bu halda
da müəyyən tərəfkeşliyə yol verilir).
Belə hesab edirik ki, 1990-cı il yanvarın 20-də
sovet qoşunlarının Bakıda öz xalqına qarşı
törətdikləri
qanlı hadisələrindən sonra mərkəzi
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mətbuatdan fərqli olaraq, respublika mətbuatı
millətlərarası
münasibətlərin
gərginləşməsi
şəraitindəki üçillik fəaliyyət təcrübəsindən real
nəticələr çıxarmağa başlayır.
Onun fəaliyyəti
məqsədyönlülüyü, əhatəliliyi, istiqamətliliyi, həyata
və insanlara yaxınlılığı, ümumiyyətlə, müəyyən
səriştəliliyi və təhlilə meylliliyi ilə fərqlənməyə
başlayır. Zənnimizcə, bu dövr ayrıca bir tədqiqatın
aparılmasını tələb edir.
5. Formalaşmaqda olan vətəndaş cəmiyyətində
millətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi
obyektiv olaraq jurnalistlərin peşəkarlıq və şəxsi
keyfiyyətlərinin artırılmasını tələb edir. Bu tələblər
ilk növbədə jurnalistin məsuliyyəti, peşəkarlığı və
jurnalist sənətkarlığı ilə bağlıdır. Tədqiqatlar
göstərir ki, Dağlıq Qarabağ hadisələri ərəfəsində
jurnalist kadr korpusu millətlərarası münasibətlər
sahəsində problemlərin kəskinləşməsinin obyektiv
surətdə dərk olunmasına və bu məsələlərin
mətbuatda peşəkarlıqla işıqlandırılmasına hazır
olmamışdır.
Azərbaycan Respublikasının çoxsaylı milli tərkibə
malik olduğunu, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu
yolu ilə inkişaf etdiyini, bu prosesdə kütləvi informasiya
vasitələrinin yerini və rolunu, xüsusilə də onun
millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmil462
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ləşdirilməsi faktoru kimi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun
bu istiqamətdə fəaliyyətinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması
və müasir tələblər baxımından yeni bir səviyyəyə
qaldırılması məqsədi ilə aşağıdakı müəyyən konkret
tövsiyələri irəli sürmək olar:


müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının olduqca
mürəkkəb proseslər gedən və geosiyasi baxımdan
dünyanın
böyük
dövlətlərinin
maraqlarının
toqquşduğu bir regionda yerləşməsi kütləvi
informasiya
vasitələrindən
millətlərarası
və
dövlətlərarası münasibətlərin işıqlandırılmasına
diqqətlə yanaşmağı, problemin çoxşaxəliliyini,
mürəkkəbliyini, zddiyyətliliyini və milli-psixoloji
xüsusiyyətlərini nəzərə almağı tələb edir. Lazım
gələrsə,
respublikanın
suverenliyinin
və
dövlətçiliyinin qorunub-saxlanılması məqsədi ilə
KİV-in bu istiqamətdə fəaliyyətini tənzimləmək
üçün müəyyən bir sistemin (beynəlxalq təşkilatlar və
ya bir sıra “demokratiya ixrac edən ölkələr” bu
addımı söz azadlığının və informasiya hüququnun
məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirsələr belə)
yaradılması. Millətlərarası və dövlətlərarası
münasibətlər problematikası üzrə mətbuatın və
bütövlükdə bütün kütləvi informasiya vasitələri
sisteminə daxil olan elementlərin koordinasiyasının
təşkil olunması (bizim fikrimizə görə, bu funksiyanı
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vahid metodoloji mərkəz yerinə yetirə bilər); Bu
mexanizmlər
mütləq
ölkənin
konstitusiya
qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərməlidir;
 KİV-lərin imicinə xələl gətirsə belə, redaksiyaların
rəhbərliyi “millətçilik” xəstəliyinə yoluxmuş, milli
müstəsnalığı təşviq edən jurnalistləri millətlərarası
problemlərin işıqlandırılmasından uzaqlaşdırmalıdır.
Xüsusilə,
millətlərarası
və
dövlətlərarası
münasibətlərin həddən artıq gərginləşdiyi dövrlərdə
bu cür jurnalistlərin nəşr olunmaq imkanları
məhdudlaşdırılmalı, ən əsası isə açıq millətçilik
yolunu
tutmuş, milləti beynəlxalq təcridə
sürükləyən KİV rəhbərləri daha təmkinli, tolerant,
millətlərin və dövlətlərin beynəlxalq dinc yanaşı
yaşamaq prinsiplərinə hörmətlə yanaşan, bu
prinsiplərə riyət edən, xalq arasında dərin hörmətə
və inama layiq olan şəxslərlə əvəz olunmalıdır.
 bilavasitə
millətlərarası
və
dövlətlərarası
münasibətlər problematikası kompleksi sahəsində
ixtisaslaşmış jurnalist kadrlarının hazırlanması və
ixtisaslarının artırılması üzrə effektli təhsil və təlim
sisteminin yaradılması tövsiyə edilir.
 Cəmiyyətdə
millətlərarası
və
dövlətlərarası
münaqişələrlə
bağlı
yaranmış
ictimai-siyasi
situasiyanın stabilləşməsi üçün, onun bütün spesifik
cəhətləri və xüsusi əhəmiyyəti (münaqişələrin həlli
üçün uzun sürən vaxtın tələb olunması, vəziyyətin
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sağlamlaşması üçün potensial imkanlar, tərəflər
arasında qarşılıqlı inamın bərpa olunması və s. daxil
olmaqla) nəzərə alınmaqla, millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlər mövzusunda regional
konfransların keçirilməsi və bu konfransların
seksiyalarından birinin ayrıca olaraq millətlərarası
və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşməsində
KİV-in yeri və rolu mövzusuna həsr olunması
faydalı ola bilər.
Təxirəsalınmaz vəzifələrin
tədbirləri də daxil etmək olar:

cərgəsinə

aşağıdakı

a) kütləvi informasiya vasitələrinin münaqişənin
səbəblərinin uydurulmuş (və ya sadələşdirilmiş)
stereotiplərinin əhali tərəfindən dərk edilməsinin
aradan qaldırılması, əhaliyə onun mürəkkəbliyinin
və çoxşaxəliliyinin, geniş diapazonda, lakin
beynəlxalq qanunlar və öhdəliklər çərçivəsində həlli
yollarının izah olunması üçün istifadə edilməsi;
münaqişənin neqativ iqtisadi, siyasi, mədəni, sosial
və s. nəticələrinin onun bilavasitə iştirakçılarının
şüuruna çatdırılması; şayiələrlə mübarizənin
gücləndirilməsi, onların əsassızlığının açıq şəkildə
ifşa edilməsi, şayiələri yayanlara qarşı neqativ
ictimai fikrin formalaşdırılması;
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b) əhalinin diqqətinin mətbuat tərəfindən münaqişələrin
emosional, təkəbbürlü yollarla deyil,
siyasi,
demokratik yolla, beynəlxalq normalar çərçivəsində
həlli imkanlarına cəlb edilməsi və bu istiqamətdə
konkret yolların tövsiyə edilməsi;
c) münaqişə iştirakçılarının qanuni tələblərinin tam
ödənilməsinin və əsassız, konstutusiyayazidd
xarakter daşıyan iddialarının qəti şəkildə
yolverilməzliyinin
mətbuat
tərəfindən
dəstəklənməsi;
d) kütləvi informasiya vasitələrinin münaqişəyə aparan
hər bir qanunazidd hərəkət və çağırışın – bunun
ayrıca bir şəxsin, qrup və ya kütlənin hərəkəti
olmasına baxmayaraq – qəti şəkildə cəzalandırılması
faktlarının geniş ictimaiyyətə çatdırılmasına kömək
etməsi və görülən tədbirlər barədə əhalinin mütləq
məlumatlandırılması;
e) mətbuatın millətlərarası zəmində zorakılıq faktlarının açıldığı materiallarla konstitusiya yolu ilə
seçilmiş qanuni hakimiyyətə kömək göstərməsi.
Mətbuatın xüsusi vəzifələrindən biri də münaqişələrin, əsasən də dövlətlərarası ziddiyyətlərin mülayimləşməsində və tənzimlənməsində obyektiv surətdə maraqlı olan
sağlam sosial və siyasi qüvvələri dəstəkləməkdən ibarət
olmalıdır. Televiziya və radio proqramlarında azsaylı
xalqların həyatı, adət-ənənələri, məişətləri və s. ilə bağlı
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verilişlər təşkil olunsa da (bu sahədə İctimai Televiziyanın
fəaliyyəti diqqəti daha çox çəkir) milli məsələlər üzrə
ixtisaslaşmış ayrıca nəşrlərin olması bu sahədə problemlərin
müzakirə və həll olunmasına töhfə verə bilərdi. Bizim
fikrimizcə, müasir oxucu və tamaşaçının səviyyəsi və zövqü
nəzərə alınmaqla, bu nəşrlərin yüksək dizaynı, rəng çalarlığı
(canlı rənglərin zənginliyi və sintezi), poliqrafiya icrası ilə
müasir audio-video-multimedia məhsulları aləminə yenilik
gətirə bilən və fərqlənən elmi-praktik jurnalın yaradılması
daha məqsədəmüvafiq olardı. Respublika miqyasında
populyar olan və yayılan qəzetlərdə isə sözügedən
problematika üzrə ayrıca şöbənin və ya qrupun
yaradılmasını milli məsələlərin problemə çevrilməməsi
istiqamətində qabaqlayıcı və çəkindirici faktor rolunu
oynayacağına şübhə etmirik. hazırda Hollandiyada yaşayan,
qondarma Talış-Muğan Respublikasının uydurma prezidenti
Əlikram Hümbətovun 2013-cü il sentyabrın 4-də Yerevana
səfəri və Yerevan Dövlət Universitetində talışşünaslıq üzrə
magistr proqra-mının açılışında iştirakı ( eyni minvalla
burada ləzgi, avar, tat, ingiloy və s. poqram və mərkəzlərinin yaradılmayacağına da zəmanət yoxdur) bunu daha
aktual edir.
Kütləvi informasiya vasitələrinin millətlərarası və
dövlətlərarası münasibətlər problemlərinin həllinə təsirinin
səmərəliliyinin artırılması üçün sosioloji tətqiqatlardan
geniş istifadənin də əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə də
redaksiya kollektivlərində sosialoloji tədqiqat yönümlü
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səriştəli xidmətlrin yaradılması redaksiyaların bu
istiqamətdəki fəaliyyətlərini daha canlı edə bilər. Bu xidmət
insanların əhval-ruhiyyəsinin, onların ictimai təzahürlərə
münasibətlərinin təhlilinə, situasiyaları proqnozlaşdırmalarına və qəzetin ictimaiyyəti cəmiyyətdəki problemlərin
həllinə cəlb etmək imkanlarının artırılmasına daha geniş
şərait yarada bilər.
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Cədvəllər, diaqramlar və qrafik materiallar

469

Cədvəl № 1

Tədqiqat dövründə qəzet redaksiyalarına daxil olan məktublar

Istifadə
olunmuşdur

Cəmi

1989
Istifadə
olunmuşdur

Cəmi

1988

Istifadə
olunmuşdur

Cəmi

Cəmi

Nəşrin adı

1987

Istifadə
olunmuşdur

1986

Бакинский
рабочий

13700

5200

10750

5960

9220 2100 7333

1535

Kommunist

40102

4450

35744

5863

14700 1850 2034
3

1259

4250

2970

3920

2850

4100 2800 3980

2650

14521

4860

13508

4160

15251 3723 1503
7

3315

Молодежь
Азербайджана
Azərbaycan
gəncləri

Cədvəl № 2

Tədqiqat dövründə qəzet redaksiyalarına millətlərarası probemlərə
aid daxil olan məktublar
Nəşrin adı
Бакинский рабочий
Kommunist
Молодежь
Азербайджана
Azərbaycan gəncləri

1986

1987

1988

1989

1800

2085

2776

2940

3005

4787

5350

9205

853

895

1200

1534

1611

1852

3100

4314

Cədvəl № 3

Millətlərarası probemlərə aid çap olunan materialların sayı
Nəşrin adı

1986

1987

1988

1989

Бакинский рабочий

94

178

437

649

Kommunist

133

226

540

723

Молодежь Азербайджана

19

31

69

93

Azərbaycan gəncləri

40

59

85

113

Cədvəl № 4
Millətlərarası münasibətlərdəki problemlərin işıqlandırılması üzrə
materialların sayı

Nəşrin adı

Sosial-iqtisadi

Mənəvi- mədəni

Dövlət-hüquqi

Sosial-iqtisadi

Mənəvi-mədəni

Dövlət-hüquqi

Sosial-sosial-

Mənəvi-mədəni

Dövlət-hüquqi

1989

Dövlət-hüquqi

1988

Mənəvi-mədəni

1987

Sosial-iqtisadi

1986

Бакинский рабочий

65

36

3

101

62

6

183

94

56

245

85

71

Kommunist

70

58

5

93

71

7

161

113

59

223

94

67

Молодежь Азербайд.

12

4

3

16

10

5

38

22

9

43

34

16

Azərbaycan gəncləri

30

7

3

40

13

6

43

23

15

57

31

16

QEYD: milli zəmində baş vermiş münaqişə və toqquşmalar barədə informasiya
və məlumatlar nəzərə alınmayıb.

Cədvəl № 5

Millətlərarası münasibətlərdə problemlərin işıqlandırılması üzrə
materialların bölgüsü
(publikasiyaların ümumi sayına görə %-lə)

Nəşrin adı

Sosial-iqtisadi

Mənəvi-mədəni

Бакинский рабочий

39,1

19,4

8,1

Kommunist

33,7

20,7

8,5

Молодежь Азербайджана

61,4

33,1

5,6

Azərbaycan gəncləri

67,2

25,1

4,1

Dövlət-hüquqi

Cədvəl № 6

Millətlərarası münasibətlərdə problemlərin işıqlandırılması üzrə
mterialların janrları

məqalə

Korrespondensiya

informasiya

hesabat

diskussiya

müsahibə

peportaj

oçerk

(publikasiyaların ümumi sayına görə %-lə)

Бакинский рабочий

20,1

38,6

12,3

2,2

8,3

8,9

6,5

3,2

Kommunist

18,2

31,3

15,5

2,4

10,3

11,8

7,7

2,9

Молодежь Азербайджана

13,4

25,7

8,7

4,1

9,8

10,4

16,2

21,7

Azərbaycan gəncləri

15,6

28,3

9,3

3,6

8,7

15,4

19,1

21,6

Nəşrin adı

Cədvəl № 7

Millətlərarası münasibətlərdə problemlərin işıqlandırılması üzrə
materialların müəllifləri ( %-lə)
Бакинский
рабочий

kateqoriyalar

Kommunist

Молодежь
Азербайджана

Azərbaycan
gəncləri

1986

1987 1988 1989 1986 1987

1988

1989

1986

1987

1988 1989

1986 1987 1988 1989

54,4

51,3

35,4

39,2

52,7

50,6

35,2

40,6

61,2

64,5

46,8

56,3

63,5 65,3

47,2

55,4

4,0

3,6

10,0

9,5

5,3

4,7

9,3

9,7

4,2

3,9

8,2

9,3

3,8

9,1

9,6

12,1

14,2

5,6

4,0

11,1

12,5

5,5

2,8

8,7

9,3

6,9

2,6

10,9 10,1

5,3

2,8

18,2

21,2

46,0

44,2

20,0

21,9

46,0

44,2

15,4

13,7

32,4

30,8

13,6 14,5

34,8

31,3

11,3

9,7

3,0

3,1

10,9

10,3

4,0

2,7

10,5

8,6

5,7

1,0

8,6

3,6

0,9

jurnalistlər
alimlər
4,0

məktublar

rəsmi
məlumatlar
digərləri

6,1
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II ƏLAVƏ
KONTENT-ANALİZƏ CƏLB OLUNMUŞ
DÖVRİ MƏTBUAT
(qəzetlər və jurnallar)
I. Azərbaycan dilində
1. “Kommunist” (“Xalq qəzeti”) - Azərbycan KP MK,
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin və Nazirlər
Sovetinin orqanı, 1986-1991-ci illər.
2. “Azərbaycan gəncləri” - Azərbycan LKGİ MK-nın
orqanı, 1986-1991-ci illər.
II. Rus dilində
3. “Бакинский рабочий” - Орган ЦК КП
Азербайджана, Верховного Совета и Совета
Министров Азербайджанской ССР, 1986-1989 гг.
4. “Коммунист” (“Голос Армении”) - Орган ЦК КП
Армении, Верховного Совета и Совета
Министров Армянской ССР, 1986-1989 гг.
5. “Молодежь Азербайджана” - Орган ЦК ЛКСМ
Азербайджана,1986-1991 гг.
6. “Правда” - Орган ЦК КПСС, 1986-1989 гг.
7. “Известия” – Орган Верховного Совета СССР,
1986-1991 гг.
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III ƏLAVƏ
Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələrin

XRONOLOGİYASI
I.

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
qısa tarixçəsi

Azərbaycan dövləti öz köklərini Qafqaz Albaniyası
dövlətindən alır. Hazırda Dağlıq Qarabağ kimi tanınan ərazi
vaxtilə həmin dövlətin bir hissəsi olub. Qədim mənbələrə
görə, Albaniyanın etnik tərkibi yerli Qafqaz və türk
xalqlarına aid 26 qəbilə birləşməsindən ibarət idi. Albaniya
zəngin və nadir mədəniyyətə malik idi, onun 52 hərfdən
ibarət əlifbası vardı. Eramızın 313-cü ilində xristianlıq
Albaniyada dövlət dini elan edildi, müstəqil alban kilsəsi
fəaliyyətə başladı. Gərgin və mürəkkəb şərait Albaniyanın
müstəqilliyinin uzunmüddətli olmasına imkan vermədi.
Eramızın 705-ci ilində Albaniya dövləti Ərəb Xilafətinin
tərkibinə qatıldı. Bundan sonra ermənilərlə Bizansa qarşı
ittifaq yaradan Xilafət Albaniya ilə Bizans arasında mövcud
olan sıx əlaqələri pozmaq məqsədi ilə alban kilsəsini erməni
qriqorian kilsəsindən asılı vəziyyətə saldı.
Orta əsrlər dövründə Qarabağ Azərbaycanın indiki
ərazisində o zaman mövcud olmuş türk müsəlman sülalələri
tərəfindən idarə edilən dövlətin bir hissəsi olmuş və orada
türkdilli xalqlar məskunlaşmışdı.
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XVIII əsr türk (Azərbaycan) sülaləsi olan
Cavanşirlərin başçılıq etdiyi Qarabağ Xanlığının yaranması
ilə əlamətdardır. Bu, Azərbaycan zadəganlarının irsi sülalə
ənənəsinin hökm sürdüyü Azərbaycan Xanlığı idi və burada
məskunlaşmış etnik sülalələr arasında azərbaycanlılar
üstünlük təşkil edirdi.
Qarabağ Xanlığı ilə Rusiya İmperiyası arasında
imzalanan Kürəkçay müqaviləsindən (1805) sonra Xanlıq
Rusiya İmperiyasının hökmranlığı altına keçməyə məcbur
oldu. Bütün Qafqaz bölgəsini işğal etdikdən sonra Rusiya
İmperiyası ərazi üzərində öz nəzarətini yaratmaq və
gücləndirmək məqsədi ilə müxtəlif vasitələrlə “ayır-buyur”
siyasətini həyata keçirməyə başladı. İrandan və Osmanlı
İmperiyasından ermənilərin Qarabağa köcürülməsi və
bununla da bölgədə demoqrafik vəziyyətin süni yolla
dəyişdirilməsi bu sahədə görülən genişmiqyaslı tədbirlərin
bir hissəsi idi. Rusiya-İran (1806-1813, 1826-1828) və
Rusiya-Osmanlı (1828-1829) müharibələrindən sonra
ərazinin etnik tərkibi tamamilə dəyişdirildi. Təkcə 18281830-cu illər ərzində İrandan 40.000-dən çox, Osmanlı
İmperiyasından isə 84.600 erməni köçürülüb Azərbaycanda
məskunlaşdırıldı.
1828-ci ildə Rusiya çarının əmri ilə işğal olunmuş
Azərbaycan xanlıqlarının (İrəvan və Naxçıvan) ərazisində
erməni vilayəti yaradıldı. Bu, Osmanlı İmperiyasının arxa
qapısında, münaqişə edən iki tərəf arasında dövlət qurumu
yaratmaq və türkdilli xalqları bir-birindən ayırmaq məqsədi
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daşıyırdı. 1836-cı ildə Rusiya çarı tərəfindən alban
kilsəsinin ləğv olunması alban əhalisinin qəti şəkildə
Qriqorianlaşdırılması (erməniləşdirilməsi) ilə nəticələndi.

Hadisələrin illər üzrə xronologiyası
1918-ci il
28 may

29 may

4 iyun

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və
Ermənistan Respublikasının müstəqilliyi
elan olunur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
Rusiyanın təzyiqi ilə İrəvan şəhərini
müstəqilliyini elan etmiş, lakin paytaxtı
olmayan Ermənistan Respublikasının
hökumətinə güzəştə gedir. Həmin vaxt
İrəvanın əhalisinin 70 faizi azərbaycanlılardan, 30 faizi ermənilərdən və başqa
etnik qruplardan ibarət idi.
Osmanlı İmperiyası və üç Cənubi Qafqaz
Respublikası (Ermənistan, Azərbaycan və
Gürcüstan) arasında Batumi Sülh Müqaviləsi bağlanır. Türkiyə hər üç respublikanın müstəqilliyini tanıyır. İrəvan və Eçmiədzin daxil olmaqla Ermənistanın 10.000
kv. km.-lik ümumi ərazisi müyyənləşdiril494
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iyun-iyul

ir. Dağlıq Qarabağ Azər-baycan Xalq
Cümhuriyyətinin tərkibində saxlanılır.
Iyunun 4-də imzalanmış müqavilənin
şərtlərinə xəyanət edən Ermənistan
Rusiyanın
köməyi
ilə
Azərbaycan
ərazilərini işğal etməyə başlayır. Naxçıvan,
Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz, Qarabağ və s.
bölgələrdə 115 kənd dağıdılır, 7729
azərbaycanlı qətlə yetirilir, 50.000 nəfər
yurd-yuvasından didərgin düşür.

1920-ci il
11 yanvar

27 aprel
28 aprel

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi
İttifaq xalqlarının Ali Soveti tərəfindən defakto tanınır.
Azərbaycanın Sovet Rusiyasının 11-ci
Qızıl Ordusu tərəfindən işğal edilir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süquta
uğraması və Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması elan edilir

1921-ci il
5 iyul

Rusiya Kommunist (bolşevik) Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu
müsəlmanlarla və ermənilər arasında sülhün, aşağı və yuxarı Qarabağ arasında
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iqtisadi əlaqələrin, Azərbaycanla davamlı münasibətlərin qorunub saxlanılması
zərurətini əsas götürərək, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-in tərkibində saxlanılması və ona geniş regional muxtariyyətin verilməsi barədə qərar qəbul edir.
Dağlıq
Qarabağa
özünüidarə
hüququnun verilməsi ilə eyni vaxtda
əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan
ibarət olan Zəngəzur mahalı və Qazax
rayonunun bir hissəsi (9.000 kv.km.)
Ermənistanın ərazisinə daxil edilir.
Ümumilikdə, Sovet hakimiyyəti dövründə
Azərbaycanın 20.000 kv.km. ərazisi
Ermənistana verilmişdir.

1923-cü il
7 iyun

Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsi Moskvanın tapşırğı ilə “İnzibati
mərkəzi Xankəndi olmaqla, Dağlıq
Qarabağ muxtar vilayətinin yaradılması”
haqqında qərar qəbul edir.

1947-1953- SSRİ Nazirlər Soveti “Kolxozçuların və
digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan
cü illər

SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz
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ovalığına köçürülməsi haqqında” qərar
qəbul edir (№4083, 23.XII.1947-ci il).
Qərara əsasən 1948-ci ildə - 10 min nəfər,
1949-cu ildə - 40 min nəfər, 1950-ci ildə 50 min nəfər azərbaycanlı Kür-Araz
ovalığına köçürülür, onların boşaltdıqları
ərazilərə xaricdən Ermənistan SSR-ə gələn
ermənilər yerləşdirilir.

1987-ci il
avqust

21 oktyabr

noyabr
16 noyabr

Qarabağ erməniləri Moskvaya DQMV-nin
Ermənistan SSR-in tərkibinə verilməsi
tələbi ilə minlərlə insanın imzaladığı
petisiya göndərirlər.
Heydər Əliyev M.S.Qorbaçovun təşəbbüsü
ilə Sov.İKP Siyasi Bürosu üzvlüyündən
azad edilir.
Ermənistanın Qafan rayonunda azərbaycanlılara hücum edilir.
M.S.Qorbaçovun itisadi məsələlər üzrə
müşaviri, milliyyətcə erməni A.Aqanbekyan Fransada səfərdə olarkən Dağlıq
Qarabağın Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən mqsədəuyğunluğu barədə bəyanat verir. Bu bəyanat yeni
münaqişənin başlanğıcına işarə idi.
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noyabrdekabr

Yerevanda Dağlıq Qarabağ vilayətinin
Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi şüarları
altında nümayişlər keçirilir.

19 8 8-ci il
25 yanvar

13 fevral

18 fevral

19 fevral
21 fevral

22 fevral

Ermənistanın Qafan rayonundan qovulmuş
qaçqın-azərbaycanlılar Azərbaycana daxil
olmağa başlayırlar.
Xankəndində ilk mitinq keçirilir. İşirakçılar DQMV-nin Ermənistana birləşdirilməsini tələb edirlər.
Ermənistandan
zorakılıqla
çıxarılan
qaçqın-azərbaycanlıların sayı 4 min nəfərə
çatır
Bakıda Dağlıq Qarabağla bağlı ilk
mitinqlər başlayır.
Xankəndində Vilayət Xalq Deputatları
Sovetinin sessiyası DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxıb Ermənistan
SSR-in tərkibinə daxil olmaq barədə qərar
qəbul edir. Bu qərarın təsdiq olunması
barədə Azərbaycan və Ermənistan Ali
Sovetlərinin Rəyasət Heyətlərinə müraciət
qəbul olunur
Bakıda və Sumqayıtda “Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir!”
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22 fevral
22 fevral

26 fevral

27 fevral

28-29 fevral

1 mart
2 mart
2 mart
10 mart

şüarları altında mitinqlər genişlənir.
Ermənilər
Əsgəran
rayonunda
iki
azərbaycanlını öldürürlər.
Dağlıq Qarabağ partiya təşkilatının aktivi
mövcud milli-ərazi quruluşuna yenidən
baxılması barədə tələblərin millətlərarası
münasibətlərə zərər verdiyini və ağır
nəticələrə gətirib çıxaracağını qeyd edir
Erməni yazıçıları Zori Balayan və Silva
Kaputikyan M.S.Qorbaçovun qəbulunda
olurlar.
Xankəndində “Azərbaycanla – heç zaman!”
şüarları altında mitinqlr keçirilir.
Şəhərdə müəssiələr işləmir.
Sumqayıtda erməni ekstremistlərinin bilavasitə təşkilatçılığı və iştirakı ilə kütləvi
iğtişaşlar və talanlar baş verir.
Sumqayıtlı qaçqınlar Xankəndinə gəlməyə
başlayırlar.
Ermənistandan
qaçqın-azərbaycanlıların
yeni dalğası başlanır.
Xankəndində Sumqayıtda ölənlərə abidə
qoyulur.
Sov. İKP-nin iclasında hər iki respublika
rəhbərlərinin regiondakı vəziyyət haqqında
məlumatları dinlənilir.
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18 mart

22 mart

23 mart

24 mart

Mayın
dekadası
18 may

21 may

Azərbaycan Kommunist Partiyası Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayəti Komitəsinin
plenumu
DQMV-nin
Ermənistana
birləşməsi haqqında qərar qəbul edir.
“Правда” qəzetində “Emosiya və idrak”
məqaləsinin çap olunmasına etiraz əlaməti
olaraq Xankəndində tətillər başlanır.
SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti milliərazi quruluşu məsələlərinin, xüsusilə də
emosiya və ehtirasların kəskinləşdiyi bir
şəraitdə, hakimiyyət orqanlarına təzyiq
göstərmək yolu ilə həllinin yolverilməzliyi
haqqında qərar qəbul edir
Sov. İKP və SSRİ Nazirlər Soveti “19881995-ci illərdə Azərbaycan SSR DQMVnin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” qərar qəbul
edirlər.
ilk Ermənistandan daha 1000 nəfər qaçqın
Azərbaycana daxil olur.
Azərbaycanlıların zorla Ermənistandan
qovulmasına qarşı etiraz əlaməti olaraq
Bakıda çoxminli mitinq keçirilir.
K.Bağırovu və K.Dəmirçiyanı Azərbaycan
və Ermənistan KP birinci katibi
vəzifəsindən azad edilirlər.
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22 may

Sov. İKP MK-nın katibi Y.K.Liqaçovun
Bakıda olarkən guya Dağlıq Qarabağ
məsələsinin artıq həll olunması və bir daha
müzakirə edilməyəcəyi barədə bəyanat
verməsi
haqqında
şaiyələrlə
bağlı
Xankəndində üçüncü tətil dalğaları
başlayır.
iyunun
ilk Ermənistandan Azərbaycana yeni qaçqın
dekadası
axını başlayır. Respublikaya əlavə 2000
qaçqın daxil olur. DQMV-də azərbaycanlılar iş yerlərinə buraxılmırlar. Onlara
vilayəti tərk etmək təklif olunur.
14 iyun
Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi
Ermənistandan daha 4 min qaçınazərbaycanlının respublikaya gəlməsi
barədə məlumat yayır.
Iyunun son Ermənistandakı
mürəkkəb
vəziyyət
dekadası
Azərbaycana yeni qaçqın axınına səbəb
olur.
12 iyul
Vilayət Xalq Deputatları Sovetinin
Sessiyası DQMV-nin Azərbaycan SSR-in
tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul
edir.
13 iyul
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət
Heyəti DQMV Sessiyasının 12 iyul 1988ci il tarixli qərarını qeyri-qanuni elan edir.
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18 iyul

3 sentyabr

8 sentyabr

12 sentyabr

18 sentyabr

21 sentyabr

21 sentyabr

SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan
SSR-ə mənsub olduğunu təsdiq edir.
Xankəndinin azərbaycanlılar yaşayan
rayonu – Kərkicahan atəşə tutulur.
“Azərbaycanlılar! Artsax torpağında sizə
yer yoxdur!” məzmunlu vərəqələr yayılır.
Respublika Prokurorluğu Xankəndində vətəndaşlara xidmət bürosunda sifarişçilərin
böyük məbləğdə aldadılmaları faktı ilə əlaqədar təhqiqat işi başlaması ilə əlaqədar
idi.
Xankəndində vilayət prokurorluğuna basqın olur, son günlərdə həbs olunanların
azad edilməsini tələb edirlər, prokurorluğun əməkdaşlarına qarşı zor tətbiq
etməyə cəhdlər göstərilir.
Bir
neçə
yüz
xankəndli
erməni
azərbaycanlıların
yaşadıqları
Xocalı
kəndini yandırmağa cəhd göstərir. Kənd
sakinləri ilə atışmada bir neçə adam
yaralanır, bir nəfər isə həlak olur.
Xankəndində azərbaycanlıların evlərinə
basqınlar baş verir. İnsanlar Şuşaya
qaçmalı olurlar.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və
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16 noyabr

18 noyabr –
5 dekabr

18 noyabr

22 noyabr

23 noyabr
24 noyabr
5 dekabr

Ağdam rayonu ərazisində xüsusi vəziyyət
elan olunur.
Şuşanın yaxınlığındakı Topxna meşəsində
Kənəkir Alüminium Zavodu (Erm.SSR)
qanunsuz tikinti işi aparmağa başlayır.
Meşənin qırılması davam edir.
Topxana meşələrinin qırılmasına və burada
qanunsuz tikinti işlərinin aparılmasına
etiraz əlaməti olaraq Bakıda mitinqlər
başlayır.
Bakıda mitinqlər davam edir. Mitinq
iştirakçıları
Topxanadakı
tikitintinin
dayandırılması ilə yanaşı DQMV ilə bağlı
bütün qərarların yerinə yetirilməsinin tələb
edirlər.
Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində
Topxana meşələrinin Ermənistana məxsus
şirkət tərəfindən qırılmasına etiraz əlaməti
kimi kütləvi iğtişaşlar qeydə alınır.
Gəncədə nümayişçilərlə qarşıdurmada üç
hərbçi həlak olur.
Topxanadakı qanunsuz tikinti işləri
dayandırılır.
Bakıda, Naxçıvanda və Gəncədə xüsusi
vəziyyət tətbiq edilir.
5 dekabra keçən gecə Bakıdakı Lenin
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5 dekabr

7 dekabr
10-11 dekabr
dekabrın
ikinci yarısı

meydanı nümayişçilərdən azad edilir.
Bakıda Lenin meydanının nümayişçilərdən
azad edilməsi zamanı guya qurbanların
olduğu barədə şayiələrlə bağlı iğtişaşlar
qeydə alınır. İğtişaşlarda 3 nəfər həlak
olur.
Ermənistanın Spitak (əvvəlki adı Hamamlı) şəhərində zəlzələ baş verir.
M.S.Qorbaçov Ermənistana gəlir. “Qarabağ” komitəsinin üzvləri həbs edilirlər.
Ermənistandan Azərbaycana ən kütləvi
qaçqın axınları. Çoxlu sayda insanlar qarlı
dağ aşırımlarından keçib gəlməyə məcbur
olurlar. Onları mülki vertolyotlarla xilas
edirlər. Dövlət Statistika Komitəsinin
məlumatına görə, artıq Ermənistandan
Azərbaycana 165 mindən çox qaçqın daxil
olmuşdu.

1989-cu il
12 yanvar
19 aprel

Azərbaycan SSR DQMV-də Xüsusi
İdarəetmə Komitəsi təsis edilir.
Zəlzələdən dağılmış Spitakdan (əvvəlki adı
Hamamlı)
bir neçə min erməninin
Xankəndinə köçürülməsi xəbərlri ilə
əlaqədar olaraq Bakıda nümayişlər
keçirilir.
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20 aprel

SSRİ Nazirlər Kabineti daimi yaşayış
yerlərini müvəqqəti dəyişmş azərbaycanlı
və erməni millətlərindən olan şəxslərə
yardım göstərilməsi barədə qərar qəbul
edir.
27 aprel
Azərbaycan SSR Nazirlər Kabineti Ermənistandan Azərbaycana gələn qaçqınların
Abşeron rayonunun Altıağac-Xızı zonasında məskunlaşdırılması barədə qərar qəbul
edir.
mayın birinci İş yerlərindən qovulmuş azərbaycanlıların
dekadası
işlə təmin olunması məqsədi ilə azərbaycanlı kəndlərində sənaye obyektlərinin
tikilməsi xəbəri ilə əlaqədar Xankəndində
mitinqlər keçirilir. Yerevanda DQMV-dəki
vəziyyəti müzakirə etmək üçün Ermənistan
SSR Ali Soveti Sessiyasının çağırılması
tələbi ilə nümayişlər keçirilir.
19 may
Sov.İKP MK Siyasi Bürosu millətlərarası
münasibətlər komissiyasının iclasında
DQMV haqqında məsələ müzakirə edilir.
may-iyun
Xalq Deputatlarının birinci qurultayı SSRİ
Ali Sovetinin Dağlıq Qarabağ üzrə
komissiyasının yaradılmasını qərara alır.
31 may
“Qarabağ” erməni komitəsinin üzvləri
həbsxanadan azad edilirlər.
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7 iyul

11 iyul

20-27 iyul
29 iyul

1 avqust

16 avqust

25 avqust

7 iyula keçən gecə Xankəndinin
azərbaycanlılar
yaşayan
Kərkicahan
rayonu atəşə tutulur. Daxili qoşunların
köməyi ilə toqquşma dayandırılır.
DQMV-də vəziyyət kəskin şəkildə dəyişir.
19 hərbçi xəsarət alır. Xankəndində 3
azərbaycanlıya hücum olur: ikisi öldürülür,
bii isə ölümcül yaralanır.
SSRİ Ali Sovetinin Dağlıq Qarabağ üzrə
Komissiyası muxtar vilayətdə işləyir.
Azərbaycandan
Ermənistana
gedən
qatarların hərəkəti Ermənistan ərazisindən
keçərkən onlara hücumlar edidiyi üçün
dayandırılıb. Naxşıvan ASSR blokada
vəziyyətində qalır.
Ermənistanın Ararat
rayonu ilə
Azərbaycanin İliç rayonun sərhəddində Kərki kəndinin yaxınlığında toqquşma bş
verir.
Xankəndində
“DQMV
əhalisinin
səlahiyyətli nümayəndələrinin qurultayı
küçirilir
və
qurultay
DQMV-nin
Azərbaycan SSR-nin muxtar vilayəti
statusunu qəbul etmir.
SSRİ Rabitə nazirinin DQMV rabitə sisteminin Leninqrad vilayət rabitə idarəsinə
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tabe olunması barədə əmri ləğv edilir.
27 avqust
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət
Heyəti “DQMV əhalisinin səlahiyyətli nümayəndələri qurultayının” 16 avqust 1989cu il tarixli qərarını qeyri-qanuni elan edir.
2 sentyabr
Sov.İKP MK-da Azərbaycan və Ermənistan KP MK Büro üzvlərinin görüşü
keçirilir.
sentyabrın ilk “DQMV əhalisinin səlahiyyətli nümayəndekadası
dələri qurultayının” 16 avqust 1989-cu il
tarixli qərarı Bakıda gərginliyi artırır.
Şəhərdə etiraz nümayişləri və tətillər
başlayır.
9 entyabr
Bakıda nümayiş iştirakçıları DQMV xüsusi
İdarəetmə Komitəsinin buraxılmasını,
Azərbaycanın bütün ərazisində onun
suverenliyinin bərpa olunmasını
tələb
edirlər.
11 sentyabr
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi qeydiyyatdan
keçir.
17 sentyabr
Azərbaycan
SSR
Ali
Sovetinin
Növbədənkənar Sessiyasi DQMV-dəki
vəziyyəti müzakirə edir.
18 sentyabr
Ağdam sakinləri ilə şəhərin yaxınlığındakı
yolu təmizləmək üçün gəlmiş hərbçilər
arasında toqquşma baş verir. Əliyalın
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25 sentyabr

sentyabrın
son dekadası

6 oktyabr
oktyabrın
ikinci
dekadası
noyabrın
ikinci
dekadası

28 noyabr

insanlara qarşı hərbçilərin silah işlətmələri
münaqişənin
kəskinləşməsinə
gətirib
çıxarır.
Azərbaycan Respublikası Ali Soveti
müstəqillik haqqında deklarasiya qəbul
edir.
Ermənistan ərazisində qatarlara hücumlar
Azərbaycanda dəmiryolçuların tətillərinə
səbəb olur. Maşinistlərin təhlükəsizliyi ilə
əlaqədar olaraq Ermənistana gedən
qatarların hərəkəti dayandırılır.
Azərbaycanla
Ermənistan
arasında
qatarların hərəkəti bərpa olunur.
DQMV-nin əhalisi əsasən azərbaycanlılardan ibarət olan Şuşa şəhərinin yolu
Xankəndində
ermənilər
tərəfindən
bağlanılır.
Ermənistan SSR ərazisində azərbaycanlı
maşinistlərə və dəmir yolu qatarlarına
hücumlar yenidən qeydə alındığına görə
Ermənistana gedən dəmir yolu yenidən
bağlanır.
SSRİ Ali Soveti “DQMV-də vəziyyətin
normallaşması üzrə tədbirlər haqqında”
qərar qəbul edir. DQMV üzrə Respublika
Təşkilat Komitəsinin yaradılması və
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DQMV Xüsusi İdarəetmə Komitəsi ləğv
edilərək, Vilayət xalq deputatları sovetinin
fəaliyyətinin bərpa olunması qərara alınır.
1 dekabr
Ermənistan SSR Ali Soveti “Ermənistan
SSR və Dağlıq Qarabağın birləşməsi
haqqında” konstitusiyayazidd qərar qəbul
edir.
dekabrın bir- Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın
inci və ikinci sərhəd kəndlərinə çoxsaylı hücumlar qeydə
dekadaları
alınır. Azərbaycanın Xanlar və Ağdərə
rayonlarına Ermənistan yaraqlılarından
ibarət desantlar enirlər.
7 dekabr
Azərbaycan SSR Ali Soveti Ermənistan
SSR Ali Sovetinin “Ermənistan SSR və
Dağlıq Qarabağın birləşməsi haqqında” 1
dekabr 1989-cu il tarixli qərarını suveren
Azərbaycan
Respublikasının
işlərinə
müdaxilə və onun ərazi bütövlüyünə iddia
kimi qiymətləndirir.

1990-cı il
9 yanvar

11 yanvar

Ermənistan SSR Ali Sovetinin Sessiyası
1990-cı ilin plan və büdcəsinə baxaraq,
DQMV-nin sosial-iqtisadi inkişaf planını
özünün təsir sferasına daxil edir.
Azərbaycan SSR Ali Soveti bu aksiyanı
pisləyir və onu respublikanın suverenliyi509
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13-14 yanvar

17-19 yanvar

20 yanvar

21 yanvar
22 yanvar

Yanvarfevralın
sonuncu
dekadaları
28 mart

nin kobud şəkildə pozulması kimi
qiymətləndirir.
Bakıda təhrikçilərin səyi ilə kütləvi
iğtişaşlar törədilir, 50-dən çox insan həlak
olur.
Azərdaycan KP MK-nın binası qarşısında
respublika rəhbərliyinin istefası tələbi ilə
mitinqlər keçirilir. Bakıya qoşun yeridilməsi təhlükəsinə qarşı etiraz əlaməti
olaraq, şəhərin baş giriş yollarında sədlər
qurulur
Sovet qoşunları dinc əhaliyə atəş açaraq
Bakıya girir. Həmin gecə 150-dən çox
günahsız insan, o cümlədən qocalar və
uşaqlar qətlə yetirilir. Bakıda fövqəladə
vəziyyət tətbiq edilir.
Azərbaycan SSR Ali Soveti qoşunların
dərhal Bakıdan çıxarılmasını tələb edir.
20 yanvar qırğınının qurbanları Dağüstü
parkda dəfn olunurlar. Mərasimdə 1
milyondan çox insan iştirak edir.
DQMV-də vəziyyət gərginləşir. Erməni
yaraqlıları azərbaycan kəndlərini atəşə
tutur, yollarda partlayışlar törədirlər.
Azərbaycan

KP
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2 aprel

23 may

11 iyun
21 iyun
25 iyul

10 avqust

22 avqust
23 avqust
2 sentyabr

Respublikasının Nazirlər Kabineti DQMVdə və Azərbaycanın Ermənistanla sərhəd
rayonlarındakı vəziyyət haqqında məsələni
müzakirə edir
Xankəndindəki tətillər dayandırılır. Erməni
separatçıları xəlvəti olaraq Ermənistan
SSR Ali Sovetinə seçkilərə hazırlaşırlar.
Azərbaycanın Ermənistanla sərhədində
yerləşən Gədəbəy rayonunda hərbi maşın
erməni terrorçuları tərəfindən atəşə tutulur,
1 hərbçi həlak olur.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti
A.Mütəllibov DQMV-yə gəlir.
Ermənilər Laçın rayonunun kəndlərinə
hücum edirlər. İki azərbaycanlı həlak olur.
Sov.İKP MK Qarabağdakı qanunsuz
birləşmələrin silahsızlaşdırılması haqqında
qərar qəbul edir.
Erməni terrorçuları tərəfindən TbilisiAğdam marşrutu ilə hərəkət edən avtobus
partladılır, 17 azərbaycanlı qətlə yetirilir.
Erməni
terrorçuları
Ağdam-Martuni
yolunda körpünü partladırlar.
Ermənistan
parlamenti
suverenlik
haqqında qətnamə qəbul edir.
Sov.İKP XXVIII qurultayının Azərbaycan
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11 oktyabr

3 noyabr

18-20 noyabr

19 noyabr
28 noyabr

30 noyabr

15 dekabr

22 dekabr

partiya
təşkilatından olan bir qrup
nümayəndələri DQMV-yə gəlirlər.
Tuğ kəndində Dağlıq Qarbağ üzrə
respublika təşkilat komitəsinin səyyar
iclası keçirilir.
Azərbaycanın Laçın rayonunda erməni
terrorçuları
2
azərbaycanlını
qətlə
yetirirlər.
Azərbaycan SSR Əfqanıstan Veteranları
Şurasının üzvləri Xankəndində və vilayətin
digər şəhərlərində olurlar.
Laçın
rayonunun
kəndləri
erməni
yaraqıları tərəfindən atəşə tutulur.
Azərbaycan
Respublikası
Qadınlar
Şurasının üzvlərindən və tələbələrdən
ibarət bir qrup DQMV-də olur.
Erməni terrorçuları Dağlıq Qarabağda
Azərbaycan Respublikası DİN əməkdaşlarını güllə-baran edirlər. 4 nəfər qətlə
yetirilir, 3 əməkdaş isə ağır yaralanır.
Əsgəran
rayonunda
Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 2
əməkdaşı öldürülür.
Ermənistan KP MK-nın birinci katibi
S.Poqosyan və erməni separatçılarının
ideloqlarından biri Z.Balayan xüsusi
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rayonun komendantının icazəsi olmadan
Xankəndinə gəlirlər və elə həmin gün də
komendantlıq
tərəfindən
DQMV
ərazisindən çıxarılırlar.

1991-cı il
17 mart

30 aprel

12 iyun
10 avqust

30 avqust
2 sentyabr

Sovet İttifaqının saxlanılması ilə bağlı
referendum keçirilir. Azərbaycan referendumda iştirak edir, Ermənistan imtina edir.
Sovet qoşun hissələri XTPD ilə birlikdə
Azərbaycanın
Xanlar
rayonundakı
Çaykənd məntəqəsindəki erməni yaraqlılarının silahsızlaşdırılmasına başlayır.
Boris Yeltsin Rusiya Federasiyasının
prezidenti seçilir.
Dağlıq Qarabağ Vilayət KP şöbə müdiri
V.Qriqoryan Qarabağın erməni ziyalılarının Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşünü
keçirdiyinə görə erməni millətçiləri
tərəfindən öldürülür.
Azərbaycan SSRİ-nin tərkibindən çıxdığını
elan edir.
Xankəndində Dağlıq Qarabağ Respublikasının yaradılması elan edilir. “Dağlıq
Qarabağ Respublikasının özünümüdafiə
dəstələri” adı altında 15.000 yaraqlıdan
ibarət qanunsuz silahlı dəstələr təşkil
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3 sentyabr
8 sentyabr
23 sentyabr

16 oktyabr
oktyabrnoyabr

20 noyabr

26 noyabr

olunur.
Heydər Əliyev Naxçıvan Parlamentinin
sədri seçilir.
Ayaz Mütəllibov Azərbaycanın prezidenti
seçilir.
Rusiya və Qazaxıstan prezidentlərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin Jeleznovodskda (Rusiya)
görüşləri keçirilir və Qarabağla bağlı sülh
planı imzalanır.
Levon
Ter-Petrosyan
Ermənistanın
prezidenti seçilir.
Əldə edilmiş razılığa baxmayaraq, erməni
yaraqlıları Dağlıq Qarabağın Xocalı,
Martuni və Hadrut rayonlarının azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə silahlı basqın
edirlər. 30 –a yaxın kənd viran edilir.
Erməni terrorçuları Xocavənd rayonunun
Qarakənd kəndi üzərində gövdəsində
Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycanın
yüksək vəzifəli şəxsləri və tanınmış
jurnalistlər
olan
“Mİ-8”
mülki
vertolyotunu vururlar. 22 nəfərin qətlə
yetirilməsi sülh planının həyata keçirilməsini pozur.
Azərbaycan Parlamenti Dağlıq Qarabağın
514
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31 dekabr
1992-cı il
30-31 yanvar

25-26 fevral

28 fevral

muxtariyyətini ləğv edir və Stepanakertin
əvvəlki adını bərba edir – Xankəndi.
SSRİ dağılır.

Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-ə üzv
qəbul olunurlar. ATƏT münaqişənin
həllində vasitəçi rolunu öz üzərinə götürür.
ATƏT-ə üzv olunduqdan dərhal sonra
Ermənistan silahlı qüvvələri Xocalı şəhərinin əhalisinə qarşı soyqırımı törədir.
Rusiyanın regiondakı 4-cü ordusunun
Xankəndində yerləşən 366-cı motoatıcı
alayının iştirakı ilə 613 nəfəri (o cümlədən,
63 uşağı, 106 qadını, 70 qocanı) qətlə
yetirir və şəhəri yerlə-yeksan edir. 487
nəfər, o cümlədən 76 uşaq yaralanır, 1275
nəfər əsir götürülür, 150 nəfər hələ də itkin
düşmüş hesab olunur.
Praqada ATƏT-in yüksəkvəzifəli rəsmilərinin yeddinci görüşü keçirilir. Bu görüş
tərəfləri yubatmadan Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ ərazisində atəşkəs elan etməyə,
yalnız sülh yolu ilə və ümumi razılıqla
dəyişdirilməsi mümkün olan daxili və
xarici sərhədlərin toxunulmazlığına hör515
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Fevralın sonu

6 mart

10 mart

11 mart

24 mart

14 aprel

mətlə yanaşmağa, bütün ərazi iddialarından, eləcə də düşməncəsinə təbliğatın
bütün növlərindən imtina etməyə çağırır.
Rusiyanın 4-cü ordusunun 366-cı motoatıcı
alayı Xankəndindən Gürcüstana köçürülür.
25 tank, 87 zirehli döyüş maşını, 28
piyada döyüş maşını, 45 artilleriya top
sistemi qanunsuz olaraq erməni separatçılarına saxlanılır.
Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Respublikasının prezidenti postundan istefaya
göndərilir.
Rusiyanın 4-cü ordusunun 366-cı motoatıcı
alayı Xankəndindən Gürcüstana köçürüldükdən sonra burada ləğv edilir.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi
Azərbaycan
Respublikasının
Dağlıq
Qarabağ ərazisinin mülki əhalisinə qarşı
yönəldilmiş zorakılıq və hücumları
pisləyən bəyanat yayır.
ATƏT birinci əlavə Helsinki görüşü
ATƏT-in sədrliyi altında Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı konfransın təşkil
olunması barədə qərar qəbul edir. Minsk
qrupu təşkil olunur.
Qarabağ ermənilərinin lideri Artur
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İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

7 may

8 may

14-15 may

17-18 may

1 iyun5 avqust
7 iyun

Mkrtçyan vəfat edir.
Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının İranın vasitəçiliyi ilə Tehranda
görüşü keçirilir. Görüş Dağlıq Qarabağda
vəziyyətin
nizama
salınmasına
və
münaqişənin sülh yolu ilə həllinə həsr
olunmuşdu. Dövlət başçıları görüşün
sonunda kommünike imzalayırlar
Tehranda kommunikenin imzalanması ilə
eyni vaxtda Ermənistan Dağlıq Qarabağın
Şuşa şəhərini (əhalisinin 91.7 % azərbaycanlılardan ibarət idi) işğal edir. 20 mindən
çox azərbaycanlı şəhəri tərk edir.
Ayaz Mütəllibov yenidən hakimiyyətə
qayıdır və dərhal da hakimiyyətdən
uzaqlaşdırılır.
Helsinkidə ATƏT-in yüksəkvəzifəli rəsmiləri ilə görüşdə münaqişənin sülh yolu ilə
həllinə dair müzakirələr getdiyi bir vaxtda
erməni silahlı qüvvələri Laçın rayonunu
işğal edirlər. Bu işğal nəticəsində 63.341
Azərbaycan vətəndaşı məcburi köçkünə
çevrilir.
Minsk qrupu Romada danışıqlar aparır.
Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan Respublika517
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sının prezdenti seçilir.
15 avqust
Robert Köçəryanın başçılığı ilə Qarabağı
Müdafiə Komitəsi yaradılır.
19 sentyabr Azərbaycanın və Ermənistanın müdafiə
nazirləri Soçidə (Rusiya) bütün silahlı
əməliyyatların iki ay ərzində (müddətin
daha sonra uzadılması şərti ilə) dayandırılması barədə razılığa gəlirlər.
24 oktyabr
ABŞ Konqresi Azadlığa Dəstək Aktına
Azərbaycana ABŞ hökumət yardımını
qadağan edən 907-ci düzəlişi qəbul edir.
9-12 dekabr
Ermənistan Soçidə əldə edilən razılığı
pozaraq, Azərbaycanın Zəngilan rayonunun 8 kəndini işğal edir.
14-15 dekabr ATƏT-in Stokholmda iclası keçirilir.

1993-cü il
10 fevral

20 mart
27 mart3 aprel

Surət Hüseynov Azərbaycan prezidentinin
xüsusi nümayəndəsi vəzifəsindən azad
edilir.
Rəhim Qazıyev Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilir.
Cenevrədə aparılan sülh danışıqları ilə eyni
vaxtda Ermənistan Azərbaycanın Kəlbəcər
rayonunu işğal edir. 60.698 azərbaycanlı
daimi yaşayış yerindən didərgin düşür.
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6 aprel
15 aprel

25-29 aprel

30 aprel

4 iyun
11 iyun

BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri
Kəlbəcərin işğalını pisləyən bəyanat verir.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dərinləşməsi barədə bəyannaməsi. Nazirlər
Komitəsi
münaqişənin
dərinləşməsi,
xüsusilə, döyüş zonasının Azərbaycanın Kəlbəcər rayonuna kimi genişlənməsi
ilə bağlı ciddi narahatlığını bildirir və
BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin dərhal
bütün hərbi əməliyyatları dayandırmaq
tələbini və regionda sülhə və sabitliyə
təhlükə
törədən
bütün
qüvvələrin
çıxarılmasına dair çağırışlarını dəstəkləyir.
Islam Konfransı Təşkilatı Ermənistanın
Azərbaycana hücumlarını və Azərbaycan
torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğalını qətiyyətlə pisləyən qətnamə qəbul edir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası işğalçı
qoşunların Kəlbəcər rayonundan və
Azərbaycanın son zamanlar işğal olunmuş
digər ərazilərindən dərhal çıxarılmasını
tələb edən 822 saylı qətnamə qəbul edir.
Surət Hüseyov Gəncədə Elçibəy hakimiyyətinə qarşı qiyama başçılıq edir.
Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının
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14 iyun

15 iyun
17-18 iyun
24 iyun
24 iyun
30 iyun
23 iyul

bəyanatı: “Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə tərəfləri və bütün ölkələr
tərəfindən yubadılmadan, bütünlüklə icra
edilməsi zəruri olan 822 saylı qətnaməsini
qətiyyətlə dəstəkləyirik. Biz döyüş əməliyyatlarını dərhal dayandırmağa, işğalçı
qoşunları Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın işğal olunmuş digər rayonlarından çıxarmağa çağırırıq”.
Levon Ter-Petrosyan ATƏT-in sülh danışıqlarına dəstək vermək üçün Xankəndinə
gəlir.
Heydər Əliyev Azərbaycan Parlamentinin
sədri seçilir.
Elçibəy gizli olaraq Bakını tərk edir və
Naxçıvana gedir.
Parlament Heydər Əliyevə fövqəladə
səlahiyyət verir.
Ermənilər yenidən Ağdərə rayonunu işğal
edirlər.
Heydər Əliyev Surət Hüseynovu baş nazir
təyin edir.
ATƏT-in Minsk Konfransının sədri cənab
M.Rafaellinin səfərindən dərhal sonra
Azərbaycanın Ağdam rayonu Ermənistan
tərəfindən işğal olunur. Rayonun 158
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24 iyul

29 iyul

18 avqust

23-26 avqust

25-26 avqust

minlik əhalisi rayonu tərk edir.
Ağdam şəhərinin (Azərbaycan) işğalı
barədə ATƏT-in Minsk Konfransının sədri
bəyanat verir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası işğalçı qoşunların Ağdam rayonundan və Azərbaycan
Respublikasının işğal olunmuş digər
rayonlarından dərhal, tamamilə və qeyrişərtsiz çıxarılması barədə 853 saylı
qətnamə qəbul edir.
İşğalçı qüvvələrin Ağdam rayonundan və
Azərbaycanın işğal olunmuş digər
rayonlarından tamamilə, dərhal və qeyrişərtsiz çıxarılması barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri bəyanat yayılır.
Edilmiş
xəbərdarlıqlara
baxmayaraq,
Ermənistan öz təcavüzkar siyasətini davam
etdirərək, Azərbaycanın Fizuli və Cəbrayıl
rayonlarını işğal etdi. Nəticədə, 209.985
Azərbaycan vətəndaşı yurd-yuvasından
didərgin düşür.
ATƏT sədrinin silahlı qüvvələrin Azərbaycanın Qubadlı və Zəngilan rayonlarının
işğalına
yönləndirilməməsi
barədə
Ermənistan prezidenti L.Ter-Petrosyana
müraciətini Ermənistan rədd edir.
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31 avqust

24 sentyabr
25 sentyabr
3 oktyabr
14 oktyabr

24 oktyabr

28 oktyabr
1 noyabr
11 noyabr

Azərbaycanın Qubadlı rayonu Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edılir.
31.364 Azərbaycan vətəndaşı köçkün
vəziyytinə düşür.
Azərbaycan MDB-yə daxil olur.
Heydər Əliyev və Robert Köçəryan
Moskvada gizli görüç keçirirlər.
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının ATƏT-in
Minsk Qrupunun fəaliyyət cədvəlində
nəzərdə tutulmuş qarşılıqlı və zəruri
addımların dərhal yerinə yetirilməsi, eləcə
də qoşunların işğal olunmuş ərazilərdən
çıxarılması barədə 874 saylı qətnamə qəbul
edir.
Ermənistan Azərbaycanın Füzuli və Zəngilan rayonlarının Bakı ilə əlaqələrini kəsmək üçün Horadiz qəsəbəsini ələ keçirir.
– Ermənistan Azərbaycanın Füzuli
və
Zəngilan rayonlarını işğal edir. 34.924
nəfər öz evini tərk etməyə məcbur olur.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Zəngilan və
Füzuli rayonlarının işğalını, yerli əhaliyə
edilən hücumları və Azərbaycan Respublikasının bəzi ərazilərinin bombardman
522
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11 dekabr
22 dekabr

olunmasını pisləyən, Zəngilan, Füzuli
rayonlarından və Azərbaycanın işğal
olunmuş digər ərazilərindən işğalçı
qüvvələrin çıxarılmasını tələb edən 884
saylı qətnamə qəbul edir.
Heydər Əliyev açıq şəkildə Azərbaycan
ordusunu tənqid edir.
Azərbaycan ordusunun yeni hücumları
başlayır.

1994-cü il
10-11 yanvar

20-24 yanvar

12-18 fevral
15 aprel

aprel

Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası
ölkələrinin dövlət və hökumət başçıları
ərazi ələ keçirilməsi üçün güc tətbiq
edilməsini pisləyən qərar qəbul edirlər.
Azərbaycan ordusu Kəlbəcər rayonunda
hücuma keçir. Ermənilər böyük itki verərək geri çəkilirlər.
Ermənilər əks-hücuma keçirlər. Azərbaycan xeyli hərbçisini itirir.
MDB-nin üzvü olan dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərinin
toxunulmazlığına hörmətlə yanaşılması
barədə qətnamə qəbul olunur. Ermənistan
bu qətnaməyə qoşulmur.
Ermənistan Tərtər istiqamətində hücuma
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4-5 may
12 may
9-10 iyun

20 sentyabr

3-4 oktyabr
5-6 dekabr

22 dekabr

başlayır.
Bişkək danışıqları
atəşkəsə çağıran
protokolun qəbul olunması ilə nəticələnir.
Atəşkəs barədə razılıq qüvvəyə minir.
Şimali Atlantika Şurası nazirlərinin görüşündə münaqişənin həllinə aparan mərhələli sülh prosesi üçün BMT Təhlükəsizlik
Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun
hərəkət edilməsi qərara alınır.
Azərbaycan və xarici neft şirkətləri Xəzər
dənizində
neft
yataqlarının
birgə
araşdırılması barədə müqavilə bağlayırlar.
Surət Hüseynov uğursuz çevriliş cəhdindən
sonra Azərbaycandan qaçır.
ATƏT-in Budapeşt Sammiti. Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli sahəsində
ATƏT-in fəaliyyətinin gücləndirilməsi
barədə qərar qəbul olunur.
Dağlıq Qarabağın parlamenti Robert
Köçəryanı “prezident” seçir.

1995-ci il

.

yanvar

Münaqişənin dayandırılması barədə razılığın dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar
davam etdirilir
Rusiya Isveçlə brlikdə ATƏT-in Minsk

6 yanvar
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13-17 mart
21 aprel
12 noyabr

qrupunun həmsədri olur
Bakıda çevrilişə cəhd olur.
Minsk qrupunda Finlandiya İsveçi əvəz
edir
Azərbaycanda parlament seçkiləri keşirilir.

1996-cı il
3 iyul
23 sentyabr
24 noyabr
2-3 dekabr

Boris Yeltsin yenidən Rusiyanın prezidenti
seçilir.
Levon Ter-Petrosyan mübahisəli prezident
seçkilərində qalib gəlir
Robert Köçəryan Dağlıq Qarabağın
“pezidendi” seçilir.
ATƏT-in Lissabon Sammitində ATƏT-in
sədri Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişənin həllinin üç başlıca prinsipini
ATƏT-in üzvü olan bütün dövlətlərin (53)
dəstəklədiyi barədə bəyanat verir: 1)
Ermənistan
Respublikasının
və
Azərbaycan
Respub-likasının
ərazi
bütövlüyü; 2) Azərbaycan daxilində Dağlıq
Qarabağa yüksək muxta-riyyət verilməsini
öz müqəddəratını təyin etmək hüququna
əsaslanan razılaşma ilə müəyyən edilən
Dağlıq Qarabağın rəsmi statusu; 3) Dağlıq
Qarabağın və onun bütün əhalisinin
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təhlükəsizliyinin təminatı, eləcə də
tərəflərin razılaşmanı təmin etmək üçün
qarşılıqlı öhdəlikləri. Yalnız Ermənistan
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiq
edən yekun bəyannamənin əleyhinə səs
verir.
1997-ci il
1 yanvar
14 fevral
20 mart
2 aprel

22 aprel

Fransa Minsk qrupunda həmsədr qismində
Finlandiyanı əvəz edir.
ABŞ Minsk qrupunda üçüncü həmsədr
qismində seçilir.
Robert Köçəryan Ermənistanın baş naziri
təyin edilir.
Rusiya Dövlət Dumasının Müdafiə
Komitəsinin sədri general Lev Roxlin
Rusiyadan Ermənistana bir milyard ABŞ
dolları məbləğində qeyri-qanuni silah
göndərilməsi
barədə
məruzə
edir.
Sonradan L.Roxlin naməlum şəraitdə qətlə
yetirilir.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyası
Cənubi Qafqazda münaqişələr barədə
qətnamə (№ 1119) qəbul edir. Qətnamədə
qeyd edilirdi ki, regionda mövcud olan
münaqişələr 1975 –ci il Helsinki Yekun
Aktının və 1990-cı il Paris Nizamnamə526
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1 iyun

29 avqust
1 sentyabr

sinin müddəalarına uyğun həll olunmalıdır:
1. Sərhədlərin
toxunulmazlığı;
2. Nəzərdə tutulan ərazilərdə bütün
əhalinin, xüsusilə çoxmillətli sülhməramlı
qüvvələrin təhlükəsizliyinin təminatı;
3. Bütün
tərəflərlə
razılaşdırılmaqla,
Abxaziyanın və Dağlıq Qarabağın yüksək
muxtariyyət
statusu;
4. Qaçqın və məcburi köçkünlərin geri
qayıtmaq hüququ və insan hüquqlarına
uyğun olaraq onlara yenidən vətəndaşlıq
hüququnun verilməsi.
Həmsədrlər münaqişənin həlli ilə bağlı
kompleks plan təklif edirlər. Təklifin
başlıca ideyası iki əsas məsələ ilə bağlı
paralel danışıqların aparılmasından ibarət
idi: işğal olunmuş ərazilərdən silahlı qüvvələrin çıxarılması və Dağlıq Qarabağın
statusunun müəyyənləşdirilməsi. Bu plandan imtina edən Ermənistandan fərqli
olaraq, Azərbaycan təklifi bəzi istisnalarla
qəbul edir.
Rusiya-Ermənistan dostluğu müqaviləsi
imzalanır.
Arkadi Qukasyan Dağlıq Qarabağın
“prezidenti” seçilir.
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19 sentyabr

26 sentyabr

10 oktyabr

Həmsədrlər münaqişənin “mərhələli” həlli
planını təqdim edirlər. Bu plan münaqişənin ikimərhələli həllini əks etdirirdi: birinci
mərhələdə - Laçın istisna olmaqla, keçmiş
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindən
kənarda yerləşən altı rayondan silahlı
qüvvələrin çıxarılması, yerli əhalinin geri
qaytarılması və münaqişə ərazisində əsas
kommunikasiya əlaqələrinin bərpa edilməsi; ikinci mərhələdə - Laçın və Şuşanın,
eləcə də Dağlıq Qarabağın statusunun
müəyyən edilməsi.
Levon Ter-Petrosyan mətbuat konfransında çıxış edir və Qarabağ məsələsində
jurnalistlərlə mübahisə edir.
Strasburqda Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri birgə bəyannamədə münaqişənin mərhələli həlli planını dəstəklədiklərini bildirirlər. L.Ter-Petrosian özünün
“Müharibə və sülh” məqaləsində münaqişənin mərhələli həllinin əhəmiyyətini qeyd
edir. Baş nazir R.Koçaryan (Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin sakini və
vəzifəyə seçilməzdən əvvəl separatçı rejimin lideri) ölkədə Prezident səlahiyyətlərini icra etməyə başlayır. Onun prezident
528

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

12 noyabr

seçkilərində qələbəsindən sonra Ermənistanın münaqişənin həllində mövqeyi daha
da dolaşığa düşür.
“Çıraq” yatağından ilk Azərbaycan nefti
soradan Qərbə nəql olunmaq üçün
Gürcüstanın Supsa şəhərinə daxil olur.

1998-ci il
3 fevral
30 mart
aprel-may

11 oktyabr
9 noyabr

Levon Ter-Petrosyan istefa verir.
Robert Köçəryan Ermənistanın prezidenti
seçilir.
Ermənistan ölkənin keçmiş prezidentinin
münaqişənin mərhələli həllinə verdiyi
razılığı rəsmən rədd edir.
Heydər Əliyev yenidən Azərbaycanın
prezidenti seçilir.
Həmsədrlər münaqişənin həlli ilə bağlı
“ümumi dövlət” adlı yeni plan irəli
sürürlər. Bu təklif beynəlxalq hüquq
normaları və prinsipləri, eləcə də milli
qanunvericiliklə ziddiyyət təşkil etdiyi
üçün Azərbaycan tərəfi ondan imtina
edir. Azərbaycan ATƏT-in Minsk Qrupu
çərçivəsində aparılan danışıqların həmsədrlərin münaqişənin mərhələli həlli
barədə keçmiş təklifi əsasında yeniləşdiril529
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məsinə hazır olduğunu bildirir.

1999-cu il
8 mart

25 aprel
30 may

11 iyun
12 iyun

11 oktyabr

Həmsədrlər sülh prosesində irəliləyiş əldə
etmək məqsədi ilə münaqişənin həlli
barədə aparılan danışıqlarda iştirak etmək
üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin xüsusi nümayəndələrinin təyin
olunmasını təklif edirlər. İl ərzində xüsusi
nümayəndələr üç dəfə: Praqada (2) və
Vyanada (1) görüşürülər
Heydər Əliyev və Robert Köçəryan
Vaşinqtonda ilk ikitərəfli görüş keçirirlər
Ermənistanda
parlament
seçkilərində
Vazgen
Sarkisyanın
və
Karen
Dəmirçiyanın başçılıq etdikləri “Birlik”
bloku qalib gəlir
Vazgen Sarkisyan Ermənistanın baş naziri
təyin edilir.
Avropa İttifaqı – Azərbaycan Əməkdaşlıq
Komitəsinin
yekun
sənədində
AB
münaqişənin sülh yolu ilə həllinə
əsaslanaraq
Azərbaycanın
ərazi
bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiq
edir.
Heydər Əliyev və Robert Köçəryan
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27 oktyabr

2 avqust

17 dekabr

31 dekabr

Naxçıvanla Ermənistanın sərhəddində
görüşürlər.
Nairi Unanyanın başçılıq etdiyi silahlı
dəstə Ermənistan palamentinə hücum edir,
nəticədə Vazgen Sarkisyan və Karen
Dəmirçiyan, həmçinin 6 nəfər yüksək
vəzifəli şəxs öldürülür.
Aİ Azərbaycan Respublikasının Dağlıq
Qarabağ bölgəsində qondarma “prezident
seçkiləri”nin keçirilməsini pisləyir.
Samvel
Babayan
Qarabağ
silahlı
qüvvələrinin komandanı postudan azad
edilir
Boris
Yeltsin
Rusiya
prezidenti
vəzifəsindən istefa verir.

2000-ci il
22 mart
25 mart
5 noyabr

Xankəndində Arkadi Qukasyana silahlı
hücum edilir. Samvel Babayan həbs edilir.
V.Putin Rusiya prezidenti seçilir.
Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirilir.

2001-ci il
26 yanvar
fevral

Heydər Əliyev və Robert Köçəryan
Parisdə görüşürlər.
ATƏT-in əvvəlki sülh planı haqqında
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26 fevral

4-5 mart
3-7 aprel
19 may

22 iyun
10-12 iyul
1 avqust

Ermənistan və Azərbaycan mətbuatına
informasiya sızır.
Arkadi Qukasyana sui-qəsd təəşkil etdiyinə
görə Samvel Babayan 14 il həbs cəzası
alır.
Heydər Əliyev və Robert Köçəryan
yenidən Parisdə görüşürlər.
ABŞ-ın Florida ştatının Ki-Uest şəhərində
sülh danışıqları aparılır.
Minsk qrupunun həmsədrləri separatçı
Dağlıq Qarabağla Azərbaycan arasındakı
cəbhə xəttini keçirlər.
Minsk qrupu Maltada məsləhətləşmələr
aparır.
Minsk qrupunun nümayəndələri münaqişə
regionunda olurlar.
Minsk qrupunun həmsədrləri Soçidə
Heydər Əliyev və Robert Köçəryanla
görüşürlər.

2002-ci il
12-15 may

11 avqust

Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər
nazirlərinin müavinləri Minsk qrupunun
egidası altında Praqada Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı danışıqlar aparırlar.
Dağlıq Qarabağda “prezident” seçkiləri
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14 avqust

26 avqust

18 sentyabr

keçirilir. Arkadi Qukasyan “prezident”
seçilir.
Heydər Əliyev və Robert Köçəryan
Azərbaycan və Ermənistanın sərhədində
görüşürlər.
Azərbaycan Konstitusiyasında dyişikliklə
edilməsi ilə əlaqədar olaraq referendum
kçirilir.
Bakı-Ceyhan boru kəmərinin tikintisinin
təntənəli açılış mərasimi keçirilir.

2003-cü il
23 yanvar

30 yanvar

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Strasburqda geniştərkibli bürosu münaqişənin
sülh yolu ilə həlli məqsədi ilə Azərbaycan
və Ermənistan tərəfindən götürülmüş öhdəliklərin icrası ilə bağlı xüsusi iclas keçirir.
Avropa Şurasının Baş katibi Ermənistan
prezidenti
Koçaryanın
“Ermənistanla
Azərbaycan arasında etnik ziddiyyət”
barədə son bəyanatı ilə bağlı öz təəssüf
hissini bildirir. Avropa tarixinin qara
səhifələrini xatırladan Valter Şvimmer
Ermənistanda fevralın 19-na planlaşdırılan
prezident seçkilərinə də toxunaraq, burada
heç vaxt yaxşı seçki strategiyasının olma533
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19 fevral –
5 mart

25 may
19 iyun

dığını vurğulayır.
Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilir.
R.Köçəryan ikinci dəfə Ermənistan Respublikasının prezidenti seçilir. ATƏT-in
İnsan Hüquqları və Demokratik Təsisatlar
İnstitutu və Avropa Şurasının Parlament
Assambleyasından olan müşahidəçilər
seçkilərdə ciddi qanun pozuntularının
olduğunu bildirirlər.
Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilir.
Ermənistanın koalisiya höküməti dördillik
fəaliyyət planını parlamentə təqdim edir.
Proqramın “Müdafiə və təhlükəsizlik”
bölməsində bildirilir ki, ötən illərdə olduğu kimi, hökümət Dağlıq Qarabağ probleminin sülh danışıqları əsasında həllinə,
“Arsax” (Dağlıq Qarabağ) əhalisinin öz
müqəddaratını təyin etmək hüququnun
beynəlxalq səviyyədə tanınmasına və
“Dağlıq Qarabağ Respublikası” əhalisinin
təhlükəsizlik təminatına ümid edir. “Dağlıq
Qarabağ Respublikası”nın Azərbaycana
birləşdirilməsinin mümkünlüyü istisna
edilir. Proqramın təqdim edilməsi zamanı
Ermənistanın Baş naziri A.Markaryan
Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud
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8 iyul

23 iyul

4 avqust
15 oktyabr

2 dekabr

11 dekabr

münaqişədən danışır və deyir ki, “Qarabağ
Azərbaycanın ərazisi ola bilməz, Ermənistanla ümumi sərhəd təşkil etməlidir və
Qarabağ ermənilərinin öz müqəddaratını
təyin etmək hüququ dünya tərəfindən
tanınmalıdır”.
Ermənistan və Azərbaycanın müdafiə
nazirləri görüşür və sərhəddə atışma
məsələlərini müakirə edirlər.
Azərbaycan
BMT-nin
Təhlükəsizlik
Şurasına
rəsmi
şikayət
edərək
Ermənistanın atəşkəs rejimini pozduğunu
bildirir.
İlham Əliyev Azərbaycanın Baş naziri
təyin edilir.
Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirilir.
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçilir.
Ermənistan parlamentinə hücum edən
qrupun üzvlərinə məhkəmə hökmü
çıxarılır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının prezidenti R.Köçəryanla Cenevrədə
ilk görüşü keçirilir.
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2004-cü il
13 yanvar

23 yanvar
29 yanvar

5 fevral
19 fevral

24 mart

5 aprel
13 aprel

13 aprel
16 aprel

Azərbaycan NATO-nun Bakıda keçirilən
seminaında iştirak etmək üçün Ermənistan
nümayndələrinə viza vermir.
İlham Əliyev Fransaya rəsmi səfər edir.
Bakı işğal olunmuş rayonların qytarılması
şərti ilə Ermənistana gedən dəmir yolunun
açılmasına razılıq verir. Ermənistan bu
plandan imtina edir.
İlham Əliyev Moskvaya rəsmi səfər edir.
NATO-nun Budapeştdəki təlim mərkəzində Azərbaycanlı zabit onu təhqir edən
erməni zabitini öldürür.
İlham Əliyev Türküəyə Ermənistanla
sərhədini açdığı təqdirdə, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin
həllinin
mümkün
olmayacağı barədə xəbərdarlıq edir.
Ermənistan müxalifəti Robert Köçəryanın
itefası tələbi ilə mitinqlərə başlayır
Ermənistanda polislə müxalifət arasındakı
toqquşmalarda yüzlrlə insn yaralanır və
həbs edilir.
İlham Əliyev Türkiyəyə səfər edir.
Praqada ATƏT-in Minsk Qrupunun
həmsədrlərinin iştirakı ilə Azərbaycan və
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28-30 aprel
12-13 may

14 may

21 iyun

28-29 iyun

3-12 avqust

8 avqust

Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü
keçirilir.
Varşavada Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin görüşü keçirilir.
Strasburqda ATƏT-in Minsk Qrupunun
həmsədrlərinin iştirakı ilə Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü
keçirilir.
Robert Köçəryan Moskvaya gedir və
Vladimir
Putinlə
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsini müzakirə edir.
Praqada ATƏT-in Minsk Qrupunun
həmsədrlərinin iştirakı ilə Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü
keçirilir.
İstanbulda Türkiyənin xarici işlər naziri
Abdullah Gülün iştirakı ilə Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü
keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş
ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələri
hərbi təlimlər keçirir.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
erməni separatçı rejimi yerli özünüidarə
orqanlarına seçkilər keçirir. Azərbaycan bu
seçkilərin qanunsuz olduğunu bəyan edir.
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30

avqust Praqada
ATƏT-in
Minsk
Qrupu
həmsədrlərinin iştirakı ilə Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü
keçirilir.
15 sentyabr
Astanada MDB sammiti çərçivəsində
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
görüşü keçirilir. Ermənistan prezidenti
Robert Köçəryan xarici işlər nazirlərinin
keçmiş dörd görüşünün nəticələrini daha
aydın təhlil etməyə ehtiyac olduğu üçün
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər
nazirlərinin növbəti Praqa görüşünün təxirə
salınmasını (25 oktyabr, 2004) xahiş edir.
14 oktyabr
Azərbaycan “Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində vəziyyət” adlı əlavə maddənin
BMT Baş Məclisinin əlli doqquzuncu
iclasının gündəliyinə daxil edilməsi barədə
müraciət edir.
29 oktyabr
Baş Komitənin tövsiyəsinə müvafiq olaraq,
BMT-nin Baş Məclisi “Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı əlavə
maddəni iclasın gündəliyinə daxil etməyi
qərara alır. Qərar qəbul edilərkən 43 dövlət
lehinə, 1 dövlət (Ermənistan) əleyhinə səs
verir, 99 dövlət bitərəf qalır.
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2005-ci il
25 yanvar

aprel

15 may
25 may
27 may

19 iyun
19 iyun
avqust

AŞ Parlament Assambleyası Azərbaycan
ərazilərini işğal etdiyinə və etnik
təmizləməyə görə Ermənistanı tənqid edən
Qərar qəbul edir.
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər
nazirləri Londonda ATƏT-in Minsk Qrupu
həmsədrləri
ilə
ayrılıqda
görüşlər
keçirirlər.
Varşavada Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin görüşü keçirilir.
Bakıda Bakı-Tiflis-Ceyhan Neft borusunun
rəsmi açılışı olur.
Kazanda MDB dövlət başçılarının
sammitində Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin görüşü keçirilir.
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər
nazirlərinin Parisdə görüşü keçirilir.
Dağlıq Qarabağda parlamentə qanunsuz
seçkilər keçirilir.
Azərbaycan
Respublikasının
Hərbi
prokurorluğu 1992-ci il Xocalı qətliamı ilə
əlaqədar yeni təhqiqat işlərinə başlayır.

2006-cı il
17-18 yanvar

Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər
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10-11 fevral

4 iyun

nazirlərinin Londonda görüşü keçirilir. İki
ölkənin prezidentlərinin fevralda Parisdə
görüşü barədə razılıq əldə edilir.
Parisin yaxınlığındakı Rambuye məntqəsndə
Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin görüşü keçirilir. Görüş
nəticəsiz başa çatır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
Buxarestdə “Qara dəniz- dialoq və
tərəfdaşlıq uğrunda” forumu çərçivəsində
bağlı qapı arxasında görüşləri keçirilir.

Qeyd: 2007-ci ildən bu günə qədər Ermnistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müxtəlif səviyyələrdə və
formatda müzakirə edilməsinə baxmayaraq,
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə,
problemin həlli istiqamətində hələlik elə bir ciddi
nəticə əldə edilməmişdir.
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IV ƏLAVƏ
1. İdel-Ural Respublikası haqqında qisa
ARAYIŞ
Ural-Voljski ştatı (tatarca İdel-Ural Ştatı) – tatar və
başqırd xalqlarnın öz milli dövlətlərini yaratmaq
istiqamətində baş tutmayan layihələrdən biridir. Layihənin
reallaşdırılması üçün göstərilən cəhdlər nəticəsində bu
respublika Kazan şəhərinin tatarlar yaşayan hissəsində cəmi
28 gün (1-28 mart 1918-ci il) mövcud
olmuşdur.
Həmçinin, Daxili Rusiya və Sibir Türk-Tatar Mədəni-Milli
Muxtariyyətinin, Ural-Voljski Ştatının, Tatar-Başqırd Sovet
Sosialist Respublikasının
yaradılması layihələri də
olmuşdur. Fevral çevrilişi tatar xalqının da siyasi fəallığını
artırmışdı. Tatar dövlətçiliyinin inkişaf yolları geniş
müzakirə olunurdu. İlkin dövrlərdə tatar xalqının həm ərazi,
həm də mədəni-milli muxtariyyət formaları təklif olunurdu.
I Ümumrusiya müsəlmanları qurultayı (may 1917,
Moskva ş.) ərazi muxtariyyəti və federativ quruluş haqqında
qərar qəbul edir. Millət Məclisi (20 noyabr (2 dekabr) 191711(24) yanvar 1918, Ufa) Daxili Rusiya və Sibir TürkTatar Mədəni-Milli Muxtariyyətinin Əlaqələndirmə Orqanı
haqqında qərar qəbul edir. Bu Əlaqələndirmə orqanı I
Ümumrusiya müsəlmanları qurultayı ilə I Ümumrusiya
Müsəlman Hərbi qurultayı və Ümumrusiya Müsəlman
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Ruhanilərinin birgə iclasında (22 iyul (4 avqust) 1917-ci
ildə Kazanda seçilmişdi.
II Ümumrusiya Müsəlman Hərbi qurultayı [(Kazan),
8(21) yanvar – 18 fevral (3 mart)1918-ci il] RSFSR Ştatının
tərkibində İdel-Ural Ştatının yaradılması (bura bütün Ufa
quberniyası, Kazan quberniyasının bir hissəsi, Simbirsk,
Samara, Orenburq, Perm, Vyatsk quberniyaları dxil idi) və
üç nazirliyin (dini, maarif və maliyyə), həmçinin iki
komitənin (hərbi və xarici işlər) tərkibində onun
qanunvericilik orqanı olan “Milli idarə”nin və icra
orqanlarının formalaşması haqqında Qətnamə qəbul edir.
Qurultayda Müəssislər Məclisinə və Şuraya
münasibətə görə parçalanma baş verir. Sol fraksiya
qurultayı tərk edir. Lakin, seçilmiş orqanların
(kollegiyaların) işi başladıqdan sonra, 16 (29) yanvar 1918ci ildə Kazanda Kollegiyanın elə birinci iclasında sədr
Q.Şərəf sol fraksiyanın təklifini (Qurultayın dəstəkləmədiyi)
təsdiq etməyi təklif edir. Əsasnamənin bu variantı böyük səs
çoxluğu ilə qəbul olununduqdan sonra Kollegiyanın üzvləri
Q.Qubaydullin və N.Xalfin etiraz əlaməti olaraq
kollegiyanın tərkibindən çıxırlar.
Həmçinin, layihələr müzakirə edilərkən başqırd
xalqının tatarların (“tatar xalqının”) tərkibinə daxil edilməsi
ətrafında da qızğın polemika gedir. Müəssislər Məclisi
bolşeviklər tərəfindən 1918-ci il yanvarın 5 (18)-də
dağıdıldıqdan sonra vəziyyət daha da gərginləşir. İdel-Ural
Ştatının öz müstəqilliyini elan edəcəyi 1918-ci il fevralın
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15 (1mart) gününü əngəlləmək üçün Kazan Fəhlə, Əsgər və
Kəndli Deputatları Şurası fevraın 15-də (1 mart) şəhərdə
hərbi vəziyyət tətbiq edir və II Ümumrusiya Müsəlman
Hərbi qurultayının və Hərbi Şuranın rəhbərliyini həbs edir.
Hadisələrin sonrakı xronikası isə aşağıdakı kimidir:
-

-

-

-

15 (28) fevral – həbs olunanlar axşamayaxın
azad edilirlər.
II Ümumrusiya Müsəlman Hərbi qurultayı öz
iclaslarını Kazan şəhərinin tatar hissəsinə keçirir
15 fevral (1 mart) - Bulaki çayının o biri
sahilində Sovet Rusiyası tərkibində respublika İdel-Ural Muxtar Ştatı (sovet tarixşünaslığında
ən alçaldıcı bir adla – “Zabulaçni Respublikası” )
elan edilir.
15 fevral (1 mart) Qurultayın qərarları ilə
Sovnarkom yaradılır və inqilabi qərargah
tərəfindən silahlı drujinalar formalaşdırılır.
Sovnarkom “İdel-Ural olkəse” qəzeti vasitəsi ilə
Sovetləri tanıdığını,
İdel-Ural Ştatını
dəstəkləyən bütün təşkilatlarla əməkdaşlıq
etməyə hazır olduğunu bəyan edir.
15 fevral (28 mart) 1918 - “Zabulaçni
Respublikası” bolşeviklər tərəfindən məhv edilir.
Əməliyyatlarda Kazan qırmızıqvardiyaçıları,
Hərbi dənizçi dəstələri (Kazana M.Vahidovun
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tələbi ilə gətirilmişdilər) və vaisovçu bölmələr
iştirak edir.
Müsəlmn xalqlarının, o cümlədən, tatarların və
başqırdların, öz milli müqəddəratlarını müəyyən etmək
problemlərinin demokratik həllinə sülh yolu ilə nail olmaq
cəhdləri bu cür qəddarlıqla qarşılanır və məhv edilir.
Moskvada isə Xalq Komissarları Şurasının tapşırığı ilə Milli
məsələlər üzrə Xalq Komissarlığında İdel-Ural Ştatınn sovet alternativi
kimi Tatar-Başqırd respublikasının layihəsi işlənilib hazırlanırdı.

İdel-Ural Respublikasının yaradılmasına
həsr olunmuş təntənəli tədbirin elanı
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Ural-Voljski Ştatı (tatarca İdel-Ural Ştatı) – tatar və başqırd
xalqlarnın öz milli dövlətlərini yaratmaq istiqamətində baş
tutmayan layihələrdən biri. Layihənin reallaşdırılması üçün
göstərilən cəhdlər nəticəsində bu respublika Kazan
şəhərinin tatarlar yaşayan hissəsində cəmi 28 gün (1-28
mart 1918-ci il) mövcud olmuşdur.
Həmçinin, Daxili Rusiya və Sibir Türk-Tatar Mədəni- Milli
Muxtariyyətinin, Ural-Voljski Ştatının, Tatar-Başqırd Sovet
Sosialist Respublikasının
yaradılması layihələri də
olmuşdur.
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2. “NATO-nun Şərqə doğru genişləndirilməsi” planına
əsasən parçalanmış keçmiş SSRİ ərazisində
yaradılacaq ölkələrin (ikinci mərhələ)
XƏRİTƏLƏRİ
I.

XX əsrin əvvəllərində reallaşdırılması baş tutmayan
İdel-Ural respublikasının xəritəsi

II. “Sibirin ABŞ-a birləşdirilməsi üzrə referendumun
keçirilməsi” qrupunun hazırladığı xəritə
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II. Böyük İdel-Ural Respublikası qrupunun
hazırladığı xəritə

III.

İdel-Ural və Avrasiya İttifaqı qrupunun
hazırladığı xəritə
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IV.

“İdel-Ural – bizim Vətənimizdir” qrupuun
hazırladığı xəritə

V. MKİ-nin məruzəsi əsasında hazırlanmış xəritə

Qeyd: Xəritələr
http:/www.google.ru/search?q=идель+урал&newwindow İnternet
axtarış səhifəsindən götürülmüşdür.
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V ƏLAVƏ
Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı
xalq və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının
qorunması, dil və mədəniyyətinin inkişafı üçün dövlət
yardımı haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
FƏRMANI
Azərbaycan Respublikasının ərazisində milli azlıq,
azsaylı xalq və etnik qrupların yaşadığını və onların sərbəst
inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq ehtiyacını nəzərə
alaraq, respublikada millətlərarası münasibətləri daha da
təkmilləşdirmək və qurulmaqda olan hüquqi dövlət tələbləri
səviyyəsinə qaldırmaq məqsədini açıqlayaraq, Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktının 19-cu maddəsini əsas götürərək, ölkəmizdə milliyyətindən, irqindən və dinindən asılı olmayaraq şəxsiyyət
azadlığını və bütün vətəndaşların hüquq bərabərliyinin
dönmədən həyata keçirilməsi zəruriyyətini nəzərdə tutaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə,
Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinə və baş
idarələrinə, yerli icra hakimiyyəti başçılarına tapşırılsın:
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Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan milli azlıq,
azsaylı xalq və etnik qrupların nümayəndələrinin
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında müəyyən
edilən siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni hüquqlarını və
azadlıqlarını qorumaq, onların həyata keçirilməsinə
yaxından kömək göstərmək məqsədi ilə nazirlik və
idarələrin fəaliyyət çərçivəsində milli münasibətlərlə bağlı
məsələlərə, bu Fərmandan irəli gələn vəzifələrə hərtərəfli
baxılsın.
Milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların
nümayəndələrinin peşə hazırlığına uyğun olaraq və heç bir
ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan bərabər hüquqlara malik
olmasını nəzərə alaraq həmin hüquqların həyata keçirilməsi
üçün hərtərəfli şərait yaradılsın, onların pozulmasına
yönəldilmiş hər hansı bir hərəkətin, yaxud hərəkətsizliyin
qarşısı alınsın, ərizə və şikayətlərə baxılmasında və
vətəndaşların qəbulunda həmin məsələlərin həllinə diqqət
artırılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aparatına,
Azərbaycan
Respublikasının
Nazirlər
Kabinetinə,
Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinə və idarələrinə,
yerli icra hakimiyyəti başçılarına aşağıdakı istiqamətlərdə
dövlət yardımının və hökumət siyasətinin həyata keçirilməsi
bir vəzifə olaraq tapşırılsın:
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- milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların mədəni,
dil və dini özgünlüyünün qorunub saxlanması və
inkişaf etdirilməsi;
- milli ənənə və adətlərə əməl, dini mərasim və
ayinlərin tam azad icra edilməsi, ibadət yerlərinin
qorunub saxlanılması və onlardan istifadə
olunması;
- milli sənətkarlığın, peşəkarlıq və özfəaliyyət
yaradıcılığı və xalq sənətlərinin sərbəst inkişaf
etdirilməsi;
- bütün millətlərin tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması;
- əhali üçün əhəmiyyəti olan yerlər, qoruqlar, parklar
və digər təbiət obyektlərinin mühafizə olunub
saxlanılması.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə,
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət, xalq təhsili, maliyyə,
ədliyyə nazirliklərinə, şəhər, rayon icra hakimiyyəti
başçılarına:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq
bütün millətlərin öz mədəniyyət və dini müəssisələrini,
cəmiyyətlərini təşkil etmək və fəaliyyət göstərmək
hüququnun təmini üçün şərait yaratmaq və müvafiq qanuni
tədbirlər görmək tapşırılsın.
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Belə müəssisələrə, cəmiyyət və birliklərə qanunvericilikdən
irəli gələn dövlət yardımı göstərmək, o cümlədən bina,
maddi ehtiyatlar və maliyyə vəsaiti ayırmaq məqsədəuyğun
hesab edilsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı
xalq və etnik qrupların hüquqları haqqında qanun layihəsini
1 ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Dövlət
Sərhədini
Mühafizə
Komitəsi
bütün
millətlərin
nümayəndələrinin digər dövlətlərin ərazisində yaşayan
soydaşları ilə sərbəst əlaqə saxlaması məqsədi ilə
Azərbaycan
Respublikasının
dövlət
sərhədlərini
sadələşdirilmiş qaydada keçmək hüquq haqqında qanun
layihəsini bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan
Respublikası Prezidentinə təqdim etsinlər.
Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi, başqa əlaqədar nazirliklər və idarələr müvafiq
dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr bağlanılması
haqqında təkliflər versinlər.
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6. Azərbaycan Respublikasının Xalq Təhsili Nazirliyi
azsaylı xalqların sıx yaşadığı ərazidə orta məktəb proqramı
üzrə, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində isə fakultativ məşğələlər keçirmək yolu ilə həmin xalqların dili və ədəbiyyatının
öyrənilməsi üçün tədbirlər hazırlayıb həyata keçirsin.
Azərbaycan Xarici Dillər Pedoqoji İnstitutunun Azərbaycan
Dövlət Dillər İnstitutuna çevrilməsini nəzərə alaraq burada
azsaylı xalqların filologiyası şöbəsi və müvafiq kafedra
açılsın.
M.A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət
Universitetinin Quba filialında, M.Ə. Sabir adına Pedaqoji
Məktəbin Qusar filialında Dağıstan türkləri, yerli əhali və
azsaylı xalqlar üçün kadrlar hazırlansın.
Respublikanın dağlıq rayon sakinləri, azsaylı xalqların
gəncləri və respublikadan kənarda yaşayan soydaşlarımız
üçün ali və orta ixtisas məktəblərinə güzəştli qəbul haqqında
müvafiq təkliflər hazırlanıb təqdim olunsun.
7. Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyasında və
M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində
Azərbaycanda (güney bölgəsi daxil olmaqla) yaşayan bütün
xalqların qədim köklərini, tarixi inkişafını, dil və
ədəbiyyatının tədqiqini təmin etmək və onu dünya tələbləri
səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi ilə semitologiya, antik
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dillər, qafqazşünaslıq kafedraları və şöbələri açılsın, burada
Şumer, Elam, Manna, Midiya, Albaniya, Hun, Xəzər və
başqa qədim etnosların tarixi və mədəni irsini araşdırmağa
qadir olan mütəxəssislər hazırlansın. Bu məqsədlə xaricdən
mütəxəssislər dəvət olunsun və xaricə, dünya əhəmiyyətli
elm və tədris ocaqlarına tələbə, aspirant və elmi işçilər ezam
edilsin, bütün xərclər dövlət büdcəsi hesabına ödənilsin.
8. Azərbaycan Respublikasının xalq təhsili və mədəniyyət
nazirlikləri azsaylı xalqların sənətkarlığını, bədii peşəkarlıq
və özfəaliyyət yaradıcılığını, qədim sənətlərini yaşatmağa,
milli mədəniyyət mərkəzlərində kitabxanaların, bədii
özfəaliyyət kollektivlərinin, xalq incəsənəti studiyalarının
və emalatxanalarının yaradılmasına yardım göstərsinlər.
9. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mətbuat Komitəsi
azsaylı xalqların dillərində tədris, sorğu-məlumat və bədii
ədəbiyyatın buraxılışına diqqət yetirsin.
Ölkəmizdə milli münasibətlər üzrə respublika əhəmiyyətli
dövri mətbuat orqanının olmamasını nəzərə alaraq, bütün
xalqların həyat və yaradıcılığını, əməyini, mənəvi dünyasını
işıqlandırmaq, dil və mədəniyyətlərinin yayılmasına dövlət
yardımı göstərmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin millətlərarası münasibətlər üzrə müşavir
xidmətinin nəzdində "Elin səsi" adlı iri ölçülü həftəlik
respublika qəzeti buraxılsın.
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10. Dövlət Televiziya Verilişləri Şirkəti Azərbaycanda
yaşayan azsaylı xalqların və etnik qrupların ədəbiyyatını,
folklorunu, əmək və həyatını işıqlandıran teleradioproqramlar təşkil etsin, habelə ləzgi, talış və kürd dillərində
"Respublika yenilikləri", yerli radioqovşağı ilə azsaylı xalqların dillərində gündəlik verilişlər getməsini təmin etsin.
11. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Fərmanda göstərilən xalqların dil və mədəniyyətinə dövlət
yardımı tədbirlərinin maliyyələşdirilməsini təmin etsin.
12. Bakı, Sumqayıt, Lənkəran, Qusar, Zaqatala, Qəbələ icra
hakimiyyəti başçıları 1 ay müddətində slavyan, yəhudi,
ləzgi, talış, avar, udin və başqa azsaylı xalqların və etnik
qrupların milli mədəniyyət mərkəzlərini bina, yaxud
xidməti iş otağı ilə təmin etsinlər.
13. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Aparatında
yaradılmış millətlərarası münasibətlər üzrə Məsləhət
Şurasına bütün millətlərin mənafeyini təmsil etməklə
yanaşı, millətlərarası münasibətləri təkmilləşdirmək, habelə
Prezident səlahiyyətinin həyata keçirilməsi bu Fərmandan
doğan əməli məsələlərin həlli üçün müvafiq tövsiyyələr və
tədbirlər hazırlanması tapşırılsın.
14. Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna, Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə,
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Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə,
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə tapşırılsın
ki, milli əlamətə görə ayrı-seçkiliyə, milli müstəsnalığın,
milli üstünlüyün bərqərar edilməsinə və ya milli
düşmənçiliyin qızışdırılmasına yönəldilən hər hansı bir
hərəkətin qanunla müəyyən edilmiş qaydada qarşısı alınsın
və günahkarlar qanuni məsuliyyətə cəlb olunsunlar.
AR-in Prezidenti Əbülfəz Elçibəy, Bakı, 1992-ci il
Fərmana edilmiş dəyişilik və əlavələrin
SİYAHISI
18 iyul 2005-ci il tarixli 260 nömrəli Fərman
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2005-ci il, № 7, maddə 596) ilə 10-cu bənddə “Dövlət
Televiziya və Radio Verilişləri Şirkəti” sözləri “Azərbaycan
Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 596.
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VI ƏLAVƏ

BMT-nin Minillik Bəyannaməsi
ÖN SÖZ
Birləşmiş Millətlərin Minillik Bəyannaməsi yeni əsr
üçün tarixi sənəddir. 2000-ci il sentyabr ayının 6-dan 8-dək
Nyu Yorkda keçirilən Minillik Sammitində qəbul olunmuş
bu sənəd dünya rəhbərlərinin ən böyük yığıncağında iştirak
edən 147 Dövlət və Hökumət başçılarının, ümumilikdə isə
191 millətin maraqlarını təmsil edir.
Bu Bəyannamə uzun aylar boyu davam edən söhbətlərdən sonra, insanlarının səsinin eşidilməsinə imkan
yaradan regional müzakirələr və Minillik Forumu nəzərə
almaqla ərsəyə gətirilib. Mənim Minillik Hesabatımda təklif
etdiyim bir çox tapşırıq və vəzifələrin bu Bəyannaməyə
daxil edilməsini görmək mənim üçün çox xoşdur.
Sammitin keçirilməsini təklif etməkdə mənim istəyim
Minilliyin simvolik qüvvəsini dünyanın hər yerində yaşayan
insanların əsl ehtiyaclarını ödəmək işinə yönəltməkdən
ibarət olub. Dünya rəhbərlərinə qulaq asarkən və onların
qəbul
etdikləri
Bəyannaməni
oxuyarkən
mən
qarşılaşdığımız problemlər və bu problemlərin həlli yolunda
təcili addımlar atılmasına çağırış barədə onların
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fikirlərindəki nəzərə çarpacaq dərəcədə oxşarlıqdan çox
təsirləndim.
Rəhbərlər hədsiz yoxsulluq içərisində yaşayan insan
təbəqəsinin sayının yarıyadək azaldılması, hamının təmiz su
və ilkin təhsillə təmin edilməsi, HIV/AIDS-in yayılmasının
qarşısının alınması və digər inkişaf yönümlü nailiyyətlərin
əldə olunması üçün xüsusi vəzifələr müəyyən ediblər. Onlar
Birləşmiş Millətləri sülh əməliyyatlarını gücəndirilməyə
çağırırlar ki, aztəminatlı insan təbəqələri ehtiyac duyduqları
anlarda bizlərə arxalana bilsinlər. Onlar eyni zamanda bizi
ədalətsizliyə və qeyri-bərabərliyə, terrora və cinayətlərə
qarşı mübarizə aparmağa və ümumi irsimizi, bəşəriyyəti
gələcək nəsillərin xatirinə qorumağa çağırırlar.
Bəyannamədə dünya rəhbərləri bu Təşkilatı yeni əsrə
uyğunlaşdırmaq üçün aydın istiqamətlər göstəriblər. Onlar
haqlı olaraq Birləşmiş Millətlərin səmərəliliyi ilə çox
maraqlanırlar. Onlar işlərin icra olunduğunu və ən əsası isə
bu işlərin nəticələrini görmək istəyirlər. Öz tərəfimdən onu
deyə bilərəm ki, mən və mənim bütün işçi heyətim bütün
cəhdlərini bu tapşırıqların həll olunmasına həsr edəcəyik.
Ancaq eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, elə
həmin dünya rəhbərlərinin özləri Birləşmiş Millətləri təşkil
edirlər. Qarşıya qoyduqları məqsədlərin əldə olunması
onların qüvvəsindən asılıdır və buna görə də elə onlar özləri
bu nailiyyətlər üçün cavabdehdirlər. Mən həmin rəhbərlərə,
onların seçicilərinə, bütün dünya xalqlarına deyirəm:
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Birləşmiş Millətlərin hər hansı bir problemə sinə gəribgərmədiyini yalnız siz müəyyən edə bilərsiniz.
Kofi Annan
Birləşmiş Millətlər

Təşkilatının

Baş

katibi

Baş Assambleya aşağıdakı Bəyannaməni qəbul edir:

Birləşmiş Millətlərin Minillik Bəyannaməsi
I. Dəyər və Prinsiplər
1. Biz, Dövlət və Hökumət başçıları 6-8 sentyabr
2000-ci il tarixində, yeni minilliyin astanasında Birləşmiş
Millətlərin Nyu Yorkda yerləşən Baş Qərargahında
tolaşmışıq ki, daha sülhsevər, çiçəkli və ədalətli bir
dünyanın vacib prinsipləri kimi bu Təşkilata və onun
Nizamnaməsinə qarşı sədaqətimizi bir daha təsdiq edək.
2. Biz bilirik ki, hər birimizin öz cəmiyyətlərimiz
üzrə daşıdığımız ayrı-ayrı öhdəliklərdən əlavə, biz qlobal
səviyyədə insan şəxsiyyəti, bərabərlik və obyektivlik kimi
məsələlər üzrə ümumi cavabdehlik daşıyırıq. Rəhbər
olmaqla biz eyni zamanda bütün dünya xalqları, xüsusilə də
daha aztəminatlı təbəqə və daha dəqiq desək, gələcəyin
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sahibi olmalı olan dünya uşaqları qarşısında daha böyük
cavabdehlik daşıyırıq.
3. Biz daimi və bəşəri olaraq yaratdığımız Birləşmiş
Millətlərin Nizamnaməsində irəli sürülən prinsip və məqsədlərə sadiq qaldığımızı təsdiq edirik. Əslində, dünya
millətləri və xalqları bir birindən daha çox asılı və bir birləri
ilə daha çox əlaqəli hala gəldikləri üçün yuxarıda göstərilən
amillərin müvafiqliyi və ilham yaratma gücü daha da artıb.
4. Nizamnamədə göstərilən məqsədlər və vəzifələrə
əsasən biz bütün dünyada uzun-müddətli və ədalətli bir sülh
şəraiti bərqərar etməliyik. Biz Dövlətlərin suveren
bərabərliyini müdafiə etmək, onların ərazi bütövlüyünə və
siyasi müstəqilliyinə hörmət etmək, münaqişələri sülh yolu
ilə ədalət prinsipləri və beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq,
həll etmək koloniya və xarici işğal əsarətində qalan
xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüquqlarını,
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq insan hüquqları və
fundamental azadlığa hörmət, irqindən, cinsindən, dilindən
və dinindən asılı olmayaraq hər kəsin bərabər hüquqlarına
hörmət, iqtisadi, sosial, mədəni və humanitar xarakterli
beynəlxalq məsələlərin həllində beynəlxalq əməkdaşlıq
kimi
amilləri
dəstəkləməkdə
əlimizdən
gələni
əsirgəməməliyik.
5. Biz inanırıq ki, bu gün qarşımızda duran əsas
vəzifə qloballaşmanın bütün dünya insanlarının həyatında
müsbət bir qüvvəyə çevrilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
Çünki qloballaşma insanlara böyük imkanlar təklif etdiyi
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halda, hal-hazırda onun mənfəəti və dəyərləri insanlar
arasında bərabər şəkildə bölüşdürülmür. Biz başa düşürük
ki, inkişaf etməkdə olan və ya keçid dövrü iqtisadiyyatına
malik olan ölkələr bu ümumi problemə sinə gərməkdə
böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Ona görə də, yalnız geniş və
davamlı cəhdlər hesabına bizim ümumi bəşəriyyət və onun
bütün müxtəliflikləri əsasında hamı arasında bərabər
bölüşdürülmüş bir gələcək yaratmaqla qloballaşmanı hamı
üçün tam ədalətli və obyektiv şəklə gətirmək olar. Bu
cəhdlərə qlobal səviyyədə qəbul olunmuş, inkişaf etməkdə
olan ölkələr və ya keçid dövrü yaşayan iqtisadiyyatların
ehtiyaclarına cavab verən qayda-qanunlar və ölçülər daxil
olmalı və həmin ölkələrin səmərəli iştirakı sayəsində
formalaşdırılaraq icra olunmalıdır.
6. Biz müəyyən fundamental dəyərlərin iyirmi birinci
əsrdə beynəlxalq münasibətlər sahəsində əsas xarakter
daşıyacağını nəzərə alırıq. Bunlar aşağıdakılardır:
o Azadlıq. Kişilər və qadınlar layiqli həyat tərzi keçir-

mək və öz uşaqlarını da bu tərzdə, aclıqdan və zorakılıq
qorxusundan, təzyiqdən və ya ədalətsizlikdən uzaq
böyütmək hüququna malikdirlər. Xalqların iradəsinə
əsaslanan demokratik və iştirak xarakterli hakimiyyət bu
hüquqların ən yaxşı təminatçısıdır.
o Bərabərlik. Heç bir fərd və ya heç bir millət
inkişafdan mənfəətlənmək imkanından məhrum edilməli
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deyil. Kişilər və qadınlar üçün bərabər hüquqlar və imkanlar
yaradılmalıdır.
o Həmrəylik. Qlobal problemlər, obyektivlik və sosial
ədalətin əsas prinsiplərinə müvafiq olaraq mənfəətlərin və
yüklərin bərabər paylanması şəklində idarə olunmalıdır.
Əzab çəkənlərə və ya daha az mənfəət əldə edənlərə daha
çox mənfəət əldə edənlər yardım etməlidirlər.
o Dözümlülük. İnsan varlıqları öz inanc, mədəniyyət
və dil müxtəlifliklərinə baxmayaraq bir-birlərinə hörmətlə
yanaşmalıdırlar. Cəmiyyətlər daxilində və cəmiyyətlər
arasında mövcud olan fərqlər nə hədə qorxu, nə də təzyiqlə
qarşılanmalı, əksinə insanlığın qiymətli dəyərləri kimi
qorunmalıdır. Sülh mədəniyyəti və bütün sivilizasiyalar
arasında dialoq çox fəal şəkildə həyata keçirilməlidir.
o Təbiətə hörmət. Davamlı inkişaf amillərinə əsasən
bütün canlı varlıqların və təbii resursların idarə olunması
sahəsində yüksək ağıl və uzaqgörənlik nümayiş olunmalıdır.
Yalnız bu yolla təbiətin bizə bəxş etdiyi ölçüyə gəlməz
sərvətlər qorunub-saxlana və gələcək nəsillərə ötürülə bilər.
Bizim və gələcək nəsillərin yaxşı yaşaması üçün hal-hazırda
mövcud olan qeyri-davamlı istehsal və istehlak qaydaları
dəyişdirilməlidir.
o Bölüşdürülmüş məsuliyyət. Ümumdünyəvi iqtisadi
və sosial inkişafın idarə olunması üzrə məsuliyyət,
həmçinin, beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik sahəsindəki
təhlükələr dünyanın bütün xalqları arasında bərabər
bölüşdürülməli və çoxşaxəli tərzdə həyata keçirilməlidir.
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Dünyada ən universal və ən geniş təmsil olunmuş təşkilat
kimi Birləşmiş Millətlər bu işdə mərkəzi rol oynamalıdır.
7. Bu bölüşdürülmüş dəyərləri icraya çevirmək üçün
biz xüsusi əhəmiyyət verdiyimiz əsas vəzifələri müəyyən
etmişik.
II. Sülh, Təhlükəsizlik və Tərksilah
8. Biz öz xalqlarımızı, son onillik ərzində 5
milyondan çox insan həyatına son qoyan Dövlətlər daxili və
ya Dövlətlərarası müharibə təhlükəsindən azad edəcəyik.
Biz həmçinin, kütləvi qırğın silahlarının yaratdığı təhlükəni
də aradan qaldırmağın yollarını axtaracağıq.
9. Beləliklə biz aşağıdakıları qət edirik:
Milli işlərdə olduğu kimi beynəlxalq işlərdə də
qanunun aliliyinə hörməti gücləndirmək, xüsusilə də
Birləşmiş Millətlərin Nizamnaməsinə uyğun olaraq Üzv
Dövlətlərin tərəflər kimi çıxış etdikləri halda Beynəlxalq
Ədalət Məhkəməsinin qərarlarına əməl etmələrinə təminat
yaratmaq.
o Birləşmiş Millətlərin sülh və təhlükəsizlik məsələlə-

rini daha səmərəli şəkildə idarə etməsi üçün onu,
münaqişələri sülh yolu ilə həll etmək, sülhü qoruyubsaxlamaq, münaqişələrdən sonra sülhü bərqərar etmək və
yenidənqurma işləri aparmaq üçün lazım olan müvafiq
alətlərlə təmin etmək. Bu baxımdan biz Birləşmiş
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Millətlərin Sülh Əməliyyatları Qrupunun hesabatına istinad
edərək Baş Assambleyadan onun məsləhətlərini təcili olaraq
müzakirə etməyi xahiş edirik.
o Nizamnamənin 8-ci Fəsilinə müvafiq olaraq
Birləşmiş Millətlərin regional təşkilatlarla əməkdaşlığını
gücləndirmək.
o Silahlara nəzarət və tərksilah, beynəlxalq humanitar,
hüquq və insan hüquqları kimi sahələrdə əldə olunmuş
razılaşmaların Dövlətlər tərəfindən icra olunmasını təmin
etmək və bütün Dövlətləri Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsinin Roma Statutunu imzalamağa və təsdiq
etməyə çağırmaq.
o Beynəlxalq terrorizmə qarşı razılaşdırılmış addımlar
atmaq və bütün müvafiq beynəlxalq konvensiyalara tezliklə
qoşulmaq
o Ümumdünya
narkomaniya problemini aradan
qaldırmaq sahəsindəki öhdəliklərin icrası yönümündə
cəhdlərimizi ikiqat artırmaq.
o Transmilli cinayətin bütün aspektləri, o cümlədən
qanunsuz silah satışı, kontrabanda və çirkin pulların
yuyulması kimi işlərə qarşı mübarizə cəhdlərini
intensivləşdirmək.
o Birləşmiş Millətlərin iqtisadi sanksiyalarının günahsız insanlara mənfi təsirini azaltmaq, bu sanksiyalar
recimini adi baxışlara tətbiq etmək və sanksiyaların üçüncü
tərəflərə mənfi təsirini aradan qaldırmaq.
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o Kütləvi

qırğın silahlarının, xüsusilə də nüvə
silahlarının ləğv olunmasına çalışmaq və bu məqsədə nail
olmaq üçün bütün variantlardan, o cümlədən nüvə
təhlükəsinin aradan qaldırılması yollarını müəyyən etmək
üçün beynəlxalq konfrans çağırılmasının mümkünlüyündən
istifadə etmək.
o Kiçik və yüngül silahların qanunsuz satışına son
qoymaq məqsədilə təcili addımlar atmaq, xüsusilə də silah
ötürülməsi prosesini daha şəffaf şəkildə həyata keçirməklə
və regional tərksilah işlərini dəstəkləməklə, Kiçik və
Yüngül Silahların Qanunsuz Satışı üzrə Birləşmiş
Millətlərin qarşıdan gələn Konfransının bütün tövsiyyələrini
nəzərə almaqla bu məqsədə nail olmaq.
o Bütün Dövlətləri Yerüstü Minaların İstifadəsi, Tədarükü və Ötürülməsinin Qadağan Edilməsi və Onların
Zərərsizləşdirilməsi Konvensiyasına, həmçinin, şərti silahlar
üzrə Konvensiyaya əlavə edilmiş minalar üzrə protokola
qoşulmağa çağırmaq.
10. Biz Üzv Dövlətləri, fərdi və kollektiv şəkildə,
həm indi, həm də gələcəkdə Olimpik Barışıqlığa riayət
etməyə və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin idman və
Olimpiada oyunları vasitəsilə sülh və insan anlaşmasını
gücləndirmək üçün göstərdiyi cəhdləri dəstəkləməyə
səsləyirik.
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III. İnkişaf və Yoxsulluğun Aradan Qaldırılması
11. Biz kişiləri, qadınları və uşaqları misgin və qeyriinsani yaşayış şəraitindən və milyonlarla insanın düçar
olduğu hədsiz kasıblıqdan azad etmək üçün əlimizdən
gələni əsirgəməyəcəyik. Biz inkişaf hüququnun hər bir kəs
üçün həqiqətə çevrilməsi və bütün bəşəriyyətin kasıblıqdan
yaxa qurtarmasına çalışacağıq.
12. Buna görə də biz həm qlobal, həm də milli
səviyyələrdə elə bir mühit yaratmağa qərar vermişik ki, bu
mühit inkişaf və yoxsulluğun aradan qaldırılması
məqsədləri üçün əlverişli olsun.
13. Yeri gəlmişkən, bu öhdəliklərin uğurla yerinə
yetirilməsi hər bir ölkə daxilində mövcud olan yaxşı idarəetmədən asılıdır. O həmçinin, beynəlxalq səviyyədə yaxşı
idarəetmədən və maliyyə, pul və ticarət sistemlərindəki
şəffaflıqdan asılıdır. Biz açıq, obyektiv, qaydalara
əsaslanan, aşkar və ayrıseçkilik salmayan çoxşaxəli ticarət
və maliyyə sistemlərinə əsaslanırıq.
14. Davamlı inkişaf sahəsində gördükləri işləri
maliyyələşdirmək üçün lazım olan resursları səfərbər
etməkdə inkişaf etməkdə olan ölkələrin qarşılaşdıqları
problemlər bizi narahat edir. Buna görə də biz İnkişafın
Maliyyələşdirilməsi üzrə Yüksəksəviyyəli Beynəlxalq və
Dövlətlər-arası tədbirin 2001-ci ildə keçirilməsi üçün
əlimizdən gələni edəcəyik.
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15. Biz eyni zamanda, ən zəif inkişaf etmiş ölkələrin
xüsusi ehtiyaclarını ödəmək sahəsində də öhdəliklər götürmüşük. Bu baxımdan biz 2001-ci ilin may ayında
keçirilməli olan Birləşmiş Millətlərin Ən Zəif İnkişaf Etmiş
Ölkələr üçün Konfransını alqışlayırıq və onun uğurla həyata
keçməsi üçün qüvvələrimizi mümkün qədər səfərbər
edəcəyik. Biz sənaye ölkələrini aşağıda göstərilənləri həyata
keçirməyə çağırırıq:
o Əsasən

həmin Konfransın keçirildiyi müddət
ərzində ən zəif inkişaf etmiş ölkələrdən edilən bütün əsas
ixracın qeyri-məhdud səviyyədə və rüsum-xərcləri
alınmadan əldə olunması üzrə müvafiq qayda qəbul etmək;
o Məsələni ləngitmədən həddən artıq borc altında
olan ölkələri borclardan azad etmək üzrə müvafiq
proqramları icra etmək və həmin ölkələrin yoxsulluğu
aradan qaldırma üzrə göstərdikləri cəhdlərin əvəzinə onların
bütün rəsmi ikitərəfli borclarını ləğv etmək; və
o Xüsusilə öz resurslarını həqiqətən yoxsulluğun aradan qaldırılması işinə sərf etməyə çalışan ölkələrə daha
geniş inkişaf yönümlü yardım göstərmək.
16. Eyni zamanda biz, az və ya orta gəlirlə inkişaf
etməkdə olan ölkələrin borclarını uzun müddət ərzində idarə
edə bilmələri üçün tərtib olunmuş müxtəlif milli və
beynəlxalq tədbirlər vasitəsilə borc problemləri ilə daha
ətraflı və səmərəli şəkildə məşğul olmağı qərarlaşdırırıq.
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17. Biz həmçinin, Barbados İcra Proqramını və Baş
assambleyanın 22-ci xüsusi sessiyasının nəticələrini təcili və
tam surətdə həyata keçirməklə inkişaf etməkdə olan kiçik
ada Dövlətlərinin xüsusi ehtiyaclarını ödəməyi qət edirik.
Biz beynəlxalq ictimaiyyəti təhrik edirik ki, aztəminatlı
təbəqələrin inkişafında inkişaf etməkdə olan kiçik ada
Dövlətlərinin ehtiyaclarını nəzərə almağa təminat
yaratsınlar.
18. Biz dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan
ölkələrin xüsusi ehtiyaclarını və problemlərini başa düşür və
həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli donorları həmin ölkələrin
xüsusi inkişaf ehtiyaclarını ödəmək və onların tranzit
nəqliyyat sistemlərini təkmilləşdirməklə çoğrafi çətinlikləri
aradan qaldırmalarına kömək etmək məqsədilə bu qrup
ölkələrə göstərilən maliyyə və texniki yardımı artırmağa
çağırırıq.
19. Bundan əlavə biz aşağıdakıları qət edirik:
o 2015-ci ilədək gündəlik gəliri bir dollardan aşağı

olan və aclıqdan əzab çəkən insan təbəqələrinin sayını
yarıyadək azaltmaq, və həmin vaxta qədər təmiz içməli su
əldə edə bilməyən və ya onun üçün pul ödəmək imkanı
olmayan insan təbəqələrinin sayını yarıbayarı azaltmaq.
o Həmin vaxta qədər dünyanın hər bir yerində yaşayan
uşaqların, oğlan və qızların ibtidai təhsili bitirmələrinə və
onların sonradan bütün növ təhsil imkanlarından istifadə
etmələrinə təminat yaratmaq.
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o Həmin vaxta qədər (3 rüb ərzində) ana ölümü

hallarının sayını və beş yaşınadək uşaqların ölüm hallarının
mövcud dərəcəsini 2/3 dəfə azaltmaq.
o Həmin vaxta qədər bəşəriyyətə ağır zərbə vuran
HİV/AIDS-in, malyariyanın və digər irimiqyaslı
xəstəliklərin yayılmasını dayandırmaq və müalicəsinə
çalışmaq.
o HİV/AIDS-lə yoluxmuş uşaqlara xüsusi yardım
göstərmək
o 2020-ci ilədək xarabalıqlarda yaşayan ən azı 100
milyon əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün
"Xarabalıqlarsız Şəhərlər" adlı təşəbbüsdə təklif olunmuş
vacib nailiyyətləri əldə etmək.
20. Biz həmçinin aşağıdakıları qərarlaşdırırıq:
o Yoxsulluğa, aclığa və xəstəliklərə qarşı mübarizə

aparmanın və həqiqətən davamlı olan inkişafa təkan
vermənin səmərəli yolları kimi gender bərabərliyi və
qadınlara səlahiyyət verilməsini təkmilləşdirmək.
o Dünyanın hər bir yerində yaşayan gənclərin layiqli
və məhsuldar iş tapmalarına imkan yarada bilən
strategiyaları tərtib və icra etmək.
o İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə əsas dərman preparatlarına ehtiyacı olan insanların onları asanlıqla əldə etmələrinə imkan yaratmaq məqsədilə farmaseptik sənayeni gücləndirmək.
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o İnkişaf

və yoxsulluğun aradan qaldırılması
sahələrində özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə
güclü müttəfiqlik yaratmaq.
o ECOSOC-un 2000-ci ildə nazirlər səviyyəsində keçirilmiş sessiyasında qəbul olunmuş Bəyannamədə
göstərilən məsləhətlərə müvafiq olaraq hər bir kəsin yeni
texnologiyaların, o cümlədən informasiya və rabitə texnologiyalarının mənfəətindən bəhrələn-mələrinə təminat
yaratmaq.
Ümumi Ətraf Mühitimizin Mühafizəsi
21. Biz bütün bəşəriyyəti, hər şeydən əvvəl isə, uşaqlarımızı və nəvələrimizi, insan əməlləri ilə hədsiz şəkildə
korlanmış planetdə yaşamaq təhlükəsindən azad etmək və
vəsaitləri ehtiyaclarını ödəməyən insanlara yardım etmək
üçün əlimizdən gələni etməliyik.
22. Biz davamlı inkişaf prinsiplərini, o cümlədən
Birləşmiş Millətlərin Ekologiya və İnkişaf üzrə
Konfransında razılaşdırılmış 21-ci Gündəlikdə irəli sürülən
prinsipləri dəstəklədiyimizi bir daha təsdiq edirik.
23. Buna görə də biz bütün ekoloci fəaliyyətimiz
daxilində yeni etik müdafiə və nəzarət variantı qəbul edir və
ilkin addım kimi aşağıdakıları qət edirik:
o Kioto Protokolunun Birləşmiş Millətlərin Ekologiya

və İnkişaf üzrə 2002-ci ildə keçiriləcək Konfransının
onuncu ildönümünə qədər qüvvəyə minməsini təmin etmək
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və istixana qazlarının tələb edilən səviyyədə azaldılmasına
başlamaq yönümündə bütün cəhdləri səfərbər etmək.
o Bütün növ meşələrin idarə olunması, nəzarəti və
inkişafı üçün bütün cəhdlərimizi intensivləşdirmək
o Bioloci Müxtəliflik Konvensiyasının və Ciddi Quraqlığa və ya Səhralaşmaya düçar olmuş Ölkələrdə, xüsusilə
də Afrikada Səhralaşmaya Qarşı Mübarizə Konvensiyasının
icra olunması üçün müvafiq təzyiq göstərmək.
o İnsanlara həm sulardan, həm də müvafiq ləvazimatlardan lazımi qədər istifadə imkanı verən, suların regional,
milli və yerli səviyyələrdə idarə olunması strategiyaları
vasitəsilə sulardan qeyri-davamlı istifadəni dayandırmaq.
o Təbii və insanların törətdiyi fəlakətlərin sayının və
tə-sirinin azaldılması üçün əməkdaşlığı gücləndirmək.
o Müxtəlif nəsillərin informasiya mənbələrindən
lazımi qədər istifadələrinə təminat yaratmaq
V. İnsan
İdarəetmə

Hüquqları,

Demokratiya

və

Səmərəli

24. Biz, demokratiyanı inkişaf etdirmək, qanunun
aliliyini gücləndirmək, həmçinin, beynləxalq səviyyədə
tanınmış insan hüquqlarına və fundamental azadlıqlara, o
cümlədən inkişaf hüquqlarına hörmət etmək yolunda
əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.
25. Bu məqsədlə də biz aşağıdakıları qət edirik:
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o İnsan Hüquqları üzrə Ümumdünya Bəyannaməsinə

tam hörmətlə yanaşmaq və ona sadiq qalmaq.
o Bütün üzv ölkələrdə hamının sivil, siyasi, iqtisadi,
sosial və mədəni hüquqlarının tam müdafiəsi və gücləndirilməsi uğrunda mübarizə aparmaq.
o Demokratiyanın prrinsiplərini və təcrübələrini həyata keçirmək üçün bütün üzv ölkələrimizin potensial
imkanlarını artırmaq və insan hüquqlarına, o cümlədən
azlıqların hüquqlarına hörməti gücləndirmək.
o Qadınlara qarşı zorakılıq hallarının bütün formalarına qarşı mübarizə aparmaq və Qadınlara qarşı
ayrıseçkiliyin Bütün Formalarının Ləğvi üzrə Konvensiyanı
həyata keçirmək.
o Miqrantların, miqrant işçilərin və onların ailələrinin
hüquqlarına hörmət etmək onları qorumaq, bir çox cəmiyyətlərdə artmaqda olan irqçilik və ksenofobiya (xarici
vətəndaşlara qarşı kinli münasibət) hərəkətlərinə son
qoymaq və bütün cəmiyyətlərdə harmoniya və dözümlülüyü
gücləndirmək məqsədilə müvafiq addımlar atmaq.
o Mühüm rola malik olan mətbuatın azadlığını və ictimaiyyətin informasiya mənbələrindən istifadə etmək hüquqlarını təmin etmək.
VI. Aztəminatlı Təbəqələrin Müdafiəsi
26. Biz, təbii fəlakətlərdən, soyqırımlardan, silahlı
münaqişələrdən və başqa insani əməllərdən əzab çəkən
uşaqlara və sivil vətəndaşlara yardım etmək və onları
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müdafiə etmək üçün bütün cəhdlərimizi sərf edəcəyik ki,
həmin insanlar mümkün qədər tez bir müddət ərzində
normal həyat şəraiti əldə etmiş olsunlar.
Bu məqsədlə də biz aşağıdakıları qət edirik:
o Beynəlxalq humanitar qanunlara müvafiq olaraq

mürəkkəb
fövqəladə
vəziyyətlərdə
vətəndaşların
müdafiəsini gücləndirmək.
o Qaçqınları özündə məskunlaşdıran ölkələrdə problemlərin bölüşdürülməsi və bu ölkələrin aldığı yardımın
əlaqlələndirilməsi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı
gücləndirmək, bütün qaçqın və didərginlərin sağ-salamat və
könüllü olaraq öz yurd-yuvalarına qayıtmalarına və öz
cəmiyyətlərində rahat şəkildə məskunlaşmalarına yardım
etmək.
o Uşaq Hüquqları üzrə Konvensiyanın və onun,
uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsi, uşaqların
satılması, uşaq pozğunluğu və uşaq pornoqrafiyası kimi
məsələlərə aid şərti protokolunun təsdiqinə və icrasına təkan
vermək.
VII. Afrikanın Xüsusi Ehtiyaclarının Ödənilməsi
27. Biz Afrikada demokratiyanın möhkəmlənməsini
dəstəkləyəcək və uzun müddətli sülh, yoxsulluğun aradan
qaldırılması və davamlı inkişaf uğrunda mübarizədə onlara
yardım edəcək və bununla Afrikanın dünya iqtisadiyyatının
cərəyanına qoşulmasına çalışacağıq.
573

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

28. Beləliklə də biz aşağıdakıları qət edirik:
o Afrikanın demokratik cəhətdən geridə qalmış bölgələrinin siyasi və institusional strukturlarına tam dəstək
vermək Münaqişələrin aradan qaldırılması və siyasi sabitliyi
gücləndirmək, resursların bu kontinentdə sülhü bərqərar
etmə əməliyyatlarına sərf olunmasına çalışmaq üçün
regional və sub-regional mexanizmlərin yaradılmasına və
saxlanmasına çalışmaq
o Afrikada yoxsulluğun aradan qaldırılması və davamlı inkişaf sahəsində mövcud problemləri həll etmək
üçün xüsusi tədbirlər görmək, o cümlədən borcları ləğv
etmək, bazarlardan istifadə imkanlarını artırmaq, Rəsmi
İnkişaf üzrə Yardımı gücləndirmək, Birbaşa Xarici
İnvestisiyanı və texnologiya imkanlarını artırmaq.
o HİV/AIDS epidemiyası və digər yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün özünə potensial
imkanlar yaratmaqda Afrikaya yardım etmək

VIII. Birləşmiş Millətlərin Gücləndirilməsi
29. Biz Birləşmiş Millətləri, öz qarşısında duran
bütün prio-ritetləri yerinə yetirmək üçün daha səmərəli bir
alətə çevirmək yolunda əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik;
həmin prioritetlər aşağıdakılardan ibarətdir: dünyanın bütün
insanelarının inkişafı və yoxsulluğun aradan qaldırılması
uğrunda mübarizə; cahillik və xəstəliklərə, ədalətsizliyə,
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zorakılığa, terror və cinayətlərə və bizim ümumi evimizin
korlanması və dağıdılmasına qarşı mübarizə.
30. Beləliklə də biz aşağıdakıları qət edirik:
o Baş

Assambleyanın BMT-nin baş məsləhətçi,
qanunverici və təmsilçi orqanı kimi mərkəzi rolunu bir daha
təsdiq etmək və onun öz rolunu səmərəli şəkildə həyata
keçirməsi üçün lazımi şəraiti yaratmaq
o Təhlükəsizlik Şurasının bütün aspektlərində ətraflı
islahatlar aparılmasına nail olmaq üçün cəhdlərimizi
intensiveləşdirmək
o Mövcud nailiyyətlərinə əsaslanaraq İqtisadi və
Sosial Şuranı daha da gücləndirmək və Nizamnamədə onun
üçün təyin olunmuş rolu icra etməsinə yardım etmək
o Beynəlxalq məsələlərdə ədaləti və qanunun aliliyini
təmin etmək məqsədilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsini
gücləndirmək
o Birləşmiş Millətlərin əsas orqanlarının öz funksiyalarını yerinə yetirmələrinə təkan vermək məqsədilə
onlar arasında əlaqələndirməni və mütəmadi məşvərəti
möhkəmləndirmək
o Təşkilatın, öz qarşısında duran vəzifələri yerinə
yetirməsi üçün ona lazım olan resurslarla vaxtı-vaxtında və
əvvəlcədən təchiz olunmasını təmin etmək
o Ən yaxşı idarəetmə təcrübəsi və mümkün texnologiyanı tətbiq etmək və Üzv Dövlətlər tərəfindən
razılaşdırılmış prioritetləri əks etdirən tapşırıqlara xüsusi
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diqqət yetirməklə, Üzv Dövlətlərin maraqları daxilində, Baş
Assambleya tərəfindən razılaşdırılmış prosedurlara və
qaydalara müvafiq olaraq Katibliyi həmin resurslardan ən
mükəmməl şəkildə istifadə etməyə sövq etmək.
o Birləşmiş
Millətlər
Təşkilatı
Heyətinin
Təhlükəsizliyi üzrə Konvensiyaya ciddi əməl olunmasına
nəzarət etmək
o Sülh və inkişaf məslələrinə tam əlaqələndirilmiş
yanaşma metodunu əldə etmək baxımından Birləşmiş
Millətlər, onun agentlikləri, Bretton-Vudz təşkilatları və
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, həmçinin, digər çoxtərəfli
orqanlar arasında daha geniş siyasi əlaqə və daha
mükəmməl əməkdaşlıq yaratmaq
o Müxtəlif
sahələrdə, o cümlədən sülh və
təhlükəsizlik, iqtisadi və sosial inkişaf, beynəlxalq qanun və
insan hüquqları, demokratiya və gender məsələləri
sahəsində Birləşmiş Millətlər və milli parlamentlər arasında
onların ümumdünya təşkilatları, Parlamentlərarası İttifaqı
vasitəsilə əməkdaşlığı gücləndirmək.
o Təşkilatın məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsinə yardım etmək üçün fərdi sektora, qeyri-hökumət təşkilatlarına və vətəndaş cəmiyyətinə daha böyük imkanlar
yaratmaq.
31. Biz Baş Assambleyadan tələb edirik ki, bu
Bəyannamənin şərtlərinin icrası üzrə əldə olunan
nailiyyətləri mütəmadi olaraq nəzərdən keçirsin və Baş
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Katibdən xahiş edirik ki, Baş Assambleya tərəfindən
nəzərdə tutulan və gələcək fəaliyyətin əsası hesab oluna
bilən vaxtaşırı hesabatlar hazırlasın.
32. Biz bu tarixi hadisə ilə əlaqədar hamılıqla təsdiq
edirik ki, Birləşmiş Millətlər bütün bəşər ailəsinin ümumi
bölünməz evidir ki, onun vasitəsilə biz sülh, əməkdaşlıq və
inkişaf sahəsində ümumi məqsədlərimizə nail olmağın
yollarını axtaracağıq. Buna görə də biz bu ümumi
vəzifələrin həyata keçirilməsinə güclü dəstək verəcəyimizə
və onlara nail olmaq üçün əlimizdən gələni
əsirgəməyəcəyimizə söz veririk.
A/RES/55/2 saylı Qətnamə
8 sentyabr 2000-ci il
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VII ƏLAVƏ
TƏKLİF OLUNAN BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏRİN
SİYAHISI
1. İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə.
İstənilən nəşri.
2. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Pakt . İstənilən nəşri.
3. İnsan hüquqları haqqında Amerika Konvensiyası.
İstənilən nəşri.
4. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının
müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası. İstənilən nəşri.
5. Kütləvi informasiya vasitələri və insan hüquqları
haqqında Bəyannamə. Avropa Şurasının Konsultativ Assambleyası tərəfindən 23.01.1970-ci ildə qəbul olunmuşdur.
6. Avropa İttifaqı üzv-dövlətlərinin hökumət
nümayən-dələri konfransının Bəyannaməsi. Maastrixt,
17.02.1992-ci il. “İnformasiya əldə etmək hüququ haqqında
Bəyannamə”.
7. “Parlamentlərarası Assambleya üzv-dövlətlərində
informasiya münasibətlərinin tənzimlənməsi prinsipləri haqqında” tövsiyə edilən qanunvericilik aktı. Müstəqil Dövlətlər Birliyi iştirakçı-dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyasının Qərarı ilə qəbul olunmuşdur, 23.05.1993-cü il,
Sankt-Peterburq.
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8. “İnformasiya sahəsində yeni beynəlxalq nizam”ın
yaradılması münasibəti ilə bağlı Talluar Bəyannaməsi.
17.05.1981-ci ildə Talluarda (Fransa) dünyanın 20
ölkəsindən olan müstəqil informasiya strukturlarının
rəhbərləri tərəfindən qəbul olunmuşdur.
9. İohannesburq prinsipləri. “Milli təhlükəsizlik,
özünüifadə azadlığı və informasiyanın əldə edilməsi”. 1995ci il oktyabrın 1-də qəbul olunmuşdur.
10. İnformasiya azadlığı haqqında ABŞ Federal
Qanunu. (The Federal Freedom of Information Act,
20.06.66).
11. İnsanın şəxsi həyatının müdafiəsi haqqında ABŞ
Federal Qanunu. (The Federal Privacy Act).
12. “İctimai rəy sorğusunun bəzi növlərinin nəşri və
yayılması haqqında” Fransa Respublikasının Qanunu. №
77-808, 19.07.1977-ci il.
13. “İdarəetmə orqanları və ictimaiyyət arasında
münasibətlərin yaxşılaşmasına yönəldilmiş tədbirlər və
inzibati, sosial və maliyyə vəziyyətləri haqqında” Fransa
Respublikasının Qanunu. № 78-753, 17.07.1978-ci il (№
79-987, 11.07.1979-cu il tarixli Qanunla edilmiş
dəyişikliklər nəzərə alınmaqla).
14. “Siyasi həyatın maliyyə aşkarlığı haqqında”
Fransa Respublikasının Qanunu. № 88-227, 11.03.1988-ci
il.
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15. Hamburqun azad Hanzey şəhərinin mətbuatı
haqqında Qanun. 29.01.1965-ci il (1980-ci il və 1985-ci il
dəyişiklikləri nəzərə alınmaqla).
16. Şimali-Reyn Vestfaliya torpağının mətbuatı
haqqında Qanun, Maddə 4 – “İnformasiya hüququ”.
17. Bavariya torpağının mətbuatı haqqında Qanun.
18. İsveç. Mətbuat azadlığı haqqında Akt.
07.02.1974-cü ildə Riksdaqın qəbul etdiyi redaksiyada,
1983-cü ildə edilmiş dəyişikliklər və əlavələrlə).
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VIII ƏLAVƏ
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik
Konsepsiyası
(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 may
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir)
Mündəricat
Giriş
1. Təhlükəsizlik mühiti
2. Azərbaycan Respublikasının milli maraqları
3. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlər
3.1. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və konstitusiya quruluşu əleyhinə qəsdlər
3.2. Qanunun aliliyinə nail olunması, ictimai asayişin qorunması və
insan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət
funksiyalarını yerinə yetirməyə qarşı fəaliyyət
3.3. Separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm
3.4. Terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının yayılması
3.5. Regional münaqişələr və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq
3.6. Azərbaycan Respublikasının enerji infrastrukturuna qarşı fəaliyyət
3.7. Xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılıq
3.8. İqtisadi qeyri-sabitlik
3.9. Peşəkar insan ehtiyatlarının çatışmazlığı
3.10. Regional hərbiləşdirmə
3.11. Ekoloji problemlər
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4. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas
istiqamətləri
4.1.Təhlükəsizliyin xarici siyasət vasitələri ilə təmin edilməsi
4.1.1. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
4.1.2. Avropa və Avratlantik strukturlara inteqrasiya
4.1.3. Beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə
4.1.4. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
4.1.5. Regional əməkdaşlıq və ikitərəfli münasibətlər
4.1.5.1. Region ölkələri ilə əməkdaşlıq
4.1.5.2. Qeyri-region ölkələri ilə əməkdaşlıq
4.2. Müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi
4.3. Təhlükəsizliyin daxili siyasət vasitələri ilə təmin edilməsi
4.3.1. Demokratiyanın möhkəmləndirilməsi
4.3.2. Milli və dini tolerantlıq mühitinin qorunması
4.3.3. Elm, təhsil, mədəniyyət və mənəviyyatın qorunması
4.3.4. İqtisadi və sosial inkişaf
4.3.5. Daxili təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi
4.3.6. Sərhəd təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi
4.3.7. Miqrasiya siyasəti
4.3.8. Enerji təhlükəsizliyi siyasəti
4.3.9. Nəqliyyat təhlükəsizliyi siyasəti
4.3.10. Fövqəladə idarəetmə, ətraf mühitin və əhalinin sağlamlığının
mühafizəsi
4.3.11. İnformasiya təhlükəsizliyi siyasəti
Yekun müddəalar
Giriş
Çoxəsrlik dövlətçilik tarixi keçmiş, 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik
respublika qurmuş və 1920-ci ildə müstəqilliyini itirmiş Azərbaycan
Sovet İttifaqının süqutundan sonra, 1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini
bərpa etmişdir. Azərbaycan xalqı daha geniş demokratik dəyərlərə
qovuşmaq imkanından istifadə edərək, özünün milli dövlətçilik
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ənənələrinə, tarixi və mədəni irsinə söykənən müasir demokratik hüquqi
dövlət quruculuğu yolunu seçmişdir.
Müstəqilliyin ilk dövründə gənc respublika Ermənistan tərəfindən hərbi
təcavüzə məruz qalmış, daxili qeyri-sabitlik, iqtisadi böhran, keçid
dövrünün çətinlikləri və digər ciddi problemlərlə üzləşmişdir. Buna
baxmayaraq, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası bütün çətinlikləri dəf edərək,
düzgün strateji inkişaf yolunu müəyyən edərək, hazırda uğurla
irəliləyən, regionda və dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirən
iqtisadi, siyasi və digər baxımlardan dinamik inkişaf edən müasir ölkəyə
çevrilməkdədir. Belə ki, Azərbaycan Xəzər-Qafqaz məkanında regional
əməkdaşlıq üçün olduqca mühüm, bir çox hallarda isə həlledici dövlət
olub, xüsusən enerji və nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsində
əvəzsiz rol oynamaqdadır. Bu ümumi strategiyanın başlıca məqsədi
Azərbaycan Respublikasının çiçəklənməsi, davamlı inkişafı və əhalinin
rifahının təmin edilməsi, eləcə də bütün regionda təhlükəsizlik və
sabitliyin təmin olunmasına töhfə verməkdən ibarətdir.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası (bundan
sonra Konsepsiya) dövlətin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü və
demokratik inkişaf yolunu, strateji seçimi kimi Avratlantik məkana
inteqrasiyasını, bununla yanaşı, tarazlaşdırılmış xarici siyasətinin
çoxşaxəliliyini vurğulayan, Azərbaycan Respublikasında şəxsiyyət,
cəmiyyət və dövləti xarici və daxili təhdidlərdən qorumağa yönəlmiş
siyasət və tədbirlərin məqsəd, prinsip və yanaşmalarının məcmusudur.
1. Təhlükəsizlik mühiti
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik mühiti onun suverenliyi,
ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı, milli maraqları, davamlı
inkişafı, əhalisinin rifah və dəyərlərinin qorunmasına təsir edən
amillərin məcmusudur.
Qərb və Şərq dünyalarının qovuşduğu coğrafi məkanda yerləşən
Azərbaycan Respublikası bir çox sivilizasiyaların müsbət məqamlarını
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özündə cəmləşdirmişdir. Avropanın mütərəqqi dəyərlərini paylaşan və
Avratlantik təhlükəsizlik arxitekturasının ayrılmaz bir halqası olan
Azərbaycan
Respublikası bu məkanın təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verməkdədir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası islam dünyasının bir hissəsi
kimi bu mədəniyyətin irs və təfəkkürünü bölüşür.
Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi və hazırda qeyri-sabit olan
region dostluq və əməkdaşlıq ruhlu regional və beynəlxalq tərəfdaşlarla
birlikdə inkişaf üçün səmərəli istifadə oluna biləcək geniş potensiala və
imkanlara malikdir. Azərbaycan Respublikasının zəngin təbii ehtiyatları
ölkənin çiçəklənməsi və milli rifahın təmin olunması üçün perspektivlər
açır, onu beynəlxalq əhəmiyyətli enerji mənbəyi və beynəlxalq enerji
təchizatı şəbəkəsinin mühüm tərkib hissəsinə çevirir.
Azərbaycan Respublikasının və tərəfdaş ölkələrin iqtisadiyyatlarının
inkişafına artıq töhfə verən beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat və
kommunikasiya dəhlizlərinin inkişaf etdirilməsi, neft və qaz boru
kəmərlərinin inşası region ölkələrinin əməkdaşlığının bariz
nümunəsidir.
Ölkənin yerləşdiyi coğrafi şərait ona mühüm üstünlüklər verməklə
yanaşı, eyni zamanda, onu bir sıra təhlükəsizlik problemləri ilə də
üzləşdirir. Bu problemlərin ən vacib və bariz nümunəsi Azərbaycan
Respublikasının qonşu Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz
qalması və bunun nəticəsində ölkə ərazisinin bir hissəsinin işğal
olunması və təxminən bir milyon azərbaycanlının məcburi köçkün və
qaçqına çevrilməsidir. Təcavüz zamanı Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlarına qarşı soyqırımı və terror aktları daxil olmaqla, sülhə və
insanlığa qarşı ən vacib cinayətlər törədilmişdir və zəbt olunmuş
ərazilərdə transsərhəd mütəşəkkil cinayətkar, o cümlədən beynəlxalq
terrorçu
qruplar
tərəfindən
qeyri-qanuni
fəaliyyət
həyata
keçirilməkdədir. İndiki Ermənistan və işğal olunmuş Azərbaycan
Respublikasının ərazilərində azərbayanlılara məxsus tarixi, mədəni və
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arxeoloji abidələr kütləvi surətdə dağıdılmış, təbii sərvətlər talan
edilmiş, ətraf mühitə ciddi ziyan vurulmuşdur. Azərbaycan
Respublikasının məruz qaldığı bu təcavüz onun hazırkı təhlükəsizlik
mühitində və milli təhlükəsizlik siyasətinin müəyyən edilməsində əsas
amildir. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik
mühiti üçün beynəlxalq terrorçuluq, qeyri-qanuni miqrasiya, transmilli
mütəşəkkil cinayətkarlıq, insan alveri, narkotik vasitələrin
qaçaqmalçılığı və kütləvi qırğın silahlarının yayılması kimi təhdidlərin
mövcudluğu dövlət qarşısında müəyyən vəzifələr qoyur.
2. Azərbaycan Respublikasının milli maraqları
Azərbaycan Respublikasının milli maraqları Azərbaycan xalqının
fundamental dəyər və məqsədlərini, habelə insan, cəmiyyət və dövlətin
tərəqqisini təmin edən siyasi, iqtisadi, sosial və digər tələbatların
məcmusundan ibarət olmaqla, aşağıdakılardır:
* dövlətin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, onun
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin
edilməsi;
* Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanılması,
azərbaycançılıq ideyasının təşviqi;
* vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, insan hüquq və əsas
azadlıqlarının təmin olunması;
* demokratik və vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının inkişafı, qanunun
aliliyi, asayişin təmini yolu ilə dövlətin funksiyala-rının yerinə
yetirilməsinin gücləndirilməsi, əhalinin təhlükəsiz-liyinin qorunması;
* beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək, qlobal və regional
təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə vermək üçün dəyərlərini bölüşdüyü
beynəlxalq təşkilatlarla inteqrasiyaya yönəlmiş əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi;
* bazar iqtisadiyyatının inkişafı, onun hüquqi əsaslarının
təkmilləşdirilməsi, iqtisadi sabitliyin təmin olunması məqsədilə daxili
və xarici sərmayələr üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
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* təbii sərvətlərdən tam səmərəli istifadə edilməsi, davamlı iqtisadi
inkişaf, ətraf mühitin qorunması, tədris, elmi və texnoloji potensialın
artırılması yolu ilə Azərbaycan xalqının gələcək inkişafının, əhalinin
layiqli həyat səviyyəsinin və fiziki sağlamlığının təmin edilməsi;
* dünya azərbaycanlılarının bölüşdüyü dəyərlərə əsaslanan milli
özünəməxsusluğun və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi;
* Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi irsinin və mənəvi dəyərlərinin
qorunması, eləcə də ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşdirilməsi, dilinin,
özünüdərk, vətənpərvərlik və milli iftixar hissinin, intellektual
potensialının inkişaf etdirilməsi.
3. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlər
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
əsas vəzifələrdən biri onun milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin aradan
qaldırılması və ya nəzarətdə saxlanılmasıdır.
Azərbaycan
Respublikasının
milli
təhlükəsizliyinə
təhdidlər
aşağıdakılardır:
3.1. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və konstitusiya quruluşu əleyhinə qəsdlər
Beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hər bir dövlətin onun müstəqilliyi,
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşu əleyhinə yönəlmiş
açıq və gizli fəaliyyətdən özünü qorumaq hüququ vardır. Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı Ermənistanın
təcavüzkar siyasəti bu cür fəaliyyətin bariz nümunəsidir.
Ölkənin sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatında aparılan islahatlara və
əldə edilən mühüm nailiyyətlərə baxmayaraq, Ermənistanın Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü ciddi siyasi və sosial çətinliklər yaradır.
Bu problem Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına qarşı ən
ciddi təhdiddir və regiondan kənara da öz təsirini göstərməkdədir.
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Münaqişənin tənzimlənməsinin nəticələrindən asılı olmayaraq,
monoetnik dövlətçilik, etnik təmizləmə və ərazi ekspansionizminin
Ermənistanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi qalmasının iki ölkə
arasında münasibətlərə gələcəkdə də mənfi təsir göstərəcəyi
qaçılmazdır.Bundan əlavə, bir sıra ekstremist ünsürlərin Azərbaycan
Respublikasında etnik və dini zəmində əlavə çətinliklər yaratmaq
cəhdləri də diqqət yetirilməli amillərdəndir.
3.2. Qanunun aliliyinə nail olunması, ictimai asayişin qorunması və
insan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət
funksiyalarını yerinə yetirməyə qarşı fəaliyyət
1990-cı illərin əvvəllərində bu problemin bir sıra aspektləri ilə üzləşmiş
Azərbaycan Respublikasının demokratik dövlət quruluşu əleyhinə
çalışan müəyyən daxili və xarici qüvvələrin dövlət funksiyalarının
yerinə yetirilməsinə qarşı cəhdləri milli təhlükəsizliyə təhdid törədən
mümkün fəaliyyətlər sırasındadır.
3.3. Separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm Separatçılıq, etnik,
siyasi və dini ekstremizm özünün istənilən formasında dövlətin və
cəmiyyətin fundamental əsaslarını sarsıtmaqla, ölkənin milli
təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə mənbəyi ola bilər.
3.4. Terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının yayılması
Əsas terrorçu qrupların yerləşdiyi və kütləvi qırğın silahlarının
yayılması problemlərinin olduğu bölgələrə yaxınlıq ölkə üçün potensial
təhdid yaradır. Kütləvi qırğın silahları və ya onların istehsalat
texnologiyalarının terrorçuluq məqsədi ilə əldə olunması ehtimalı bu
təhdidləri daha da kəskinləşdirə bilər.
3.5. Regional münaqişələr və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq
Azərbaycan Respublikası ərazisinn bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən
işğalının davam etməsi və qonşu dövlətlərdə həll edilməmiş
münaqişələr nəticəsində əmələ gəlmiş "nəzarətsiz" ərazilərin
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mövcudluğu transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı və digər qeyri-qanuni
fəaliyyətləri ölkənin və bütövlükdə regionun təhlükəsizliyinə əsas
təhdidlərdən birinə çevirmişdir.Region ölkələrində münaqişələrin
alovlanması Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi üçün
təhdid yaradır. Regiondakı münaqişələr Azərbaycan Respublikasının
xarici iqtisadi münasibətlərinə ciddi ziyan vura, ölkəyə kütləvi qaçqın
axını ilə nəticələnə və qeyri-qanuni silah alveri, insan alveri, narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və digər qeyri-qanuni fəaliyyətlər daxil
olmaqla, transmilli cinayətkarlığı artıra bilər.
3.6. Azərbaycan Respublikasının enerji infrastrukturuna qarşı fəaliyyət
Enerji ehtiyatlarının işlənməsindən və tranzitindən əldə olunmuş gəlirlər
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Bunu
nəzərə alaraq, siyasi vasitələrə və ya infrastruktura fiziki zərər vurmaq
yolu ilə sənayenin bu sahəsinin sıradan çıxarılmasına cəhdlər mümkün
təhdidlər sırasındadır.
3.7. Xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılıq
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq aləmdə gedən inteqrasiya və
əməkdaşlıq prosesləri çərçivəsində digər dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı
münasibətlərin qurulmasında maraqlıdır. Bununla belə, Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq münasibətlərdə xarici siyasi, hərbi və ya
iqtisadi asılılığa düşməsi onun milli maraqlarının təmin olunmasına
təhdid yarada bilən amillərdəndir.
3.8. İqtisadi qeyri-sabitlik
Müstəqilliyin ilk illərində hərbi təcavüzə məruz qalma, bazar
iqtisadiyyatına keçid və beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya ilə bağlı
çətinliklər nəticəsində Azərbaycan Respublikası ötən əsrin 90-cı
illərinin birinci yarısında ciddi iqtisadi böhran keçirmişdir. Buna
baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatına keçməkdə
israrlı olmuş, qapılarını xarici sərmayələrə açmış və xüsusilə energetika
sektorunda böyük uğurlar əldə etmişdir. Bununla belə, sürətlə artan neft
və qaz gəlirlərindən həddən artıq asılılıq makroiqtisadi tarazlığı poza və
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beləliklə, ölkəni potensial qlobal və regional iqtisadi böhranların təsirinə
qarşı müdafiəsiz vəziyyətə sala bilər.
3.9. Peşəkar insan ehtiyatlarının çatışmazlığı
Təhsil sahəsi müstəqilliyin ilk illərindəki mürəkkəb sosial-iqtisadi
vəziyyətlə bağlı - maliyyə çatışmazlığı və struktur problemləri daxil
olmaqla - mənfi nəticələri bu gün də hiss edilən ciddi çətinliklərlə
üzləşmişdir. Peşəkar milli işçi qüvvəsinin və idarəetmə sektorunun
inkişafı üçün zəruri olan bütün səviyyələrdə təlim və tədrisin təmin
edilməsinə qadir olan mütərəqqi təhsil sisteminin inkişafındakı və idarə
edilməsindəki uğursuzluq Azərbaycan Respublikasının inkişafına uzaq
perspektivdə mənfi təsir göstərə bilər.
3.10. Regional hərbiləşdirmə
Regionda silahların və silah sistemlərinin həddən artıq cəmləşməsi
regional sabitliyə xələl gətirir. Bu, region ölkələri arasında hərbi
tarazlığı poza bilər. Rasional milli təhlükəsizlik maraqlarından artıq
hərbiləşmə, o cümlədən qeyri-effektiv nəzarət edilən xarici hərbi
bazalar səhv qiymətləndirməyə və regional silahlanma yarışına səbəb
ola bilər. Belə artan hərbiləşmənin digər aspekti ondan ibarətdir ki, bu,
məhdud iqtisadi resursların sosial-iqtisadi inkişafdan yayınmasına və
qarşılıqlı inamın pozulmasına gətirib çıxara bilər.
3.11. Ekoloji problemlər Azərbaycan Respublikasındakı ekoloji
problemlər Sovet İttifaqının enerji ehtiyatına olan tələbatının ödənilməsi
məqsədi ilə əsasən Abşeron yarımadasında və Xəzər dənizində ekoloji
nəticələr nəzərə alınmadan qeyri-təkmil üsullarla onilliklər ərzində
aparılmış neft hasilatı ilə bağlıdır. Bundan əlavə, Azərbaycan
Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində flora
və faunanın kütləvi şəkildə məhv edilməsi, o cümlədən bu ərazilərdə
genişmiqyaslı yanğınlar ölkə üçün ən böyük ekoloji problemlərdən
birinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının şirin su ehtiyatlarının böyük həcminin
qonşu ölkələrdə formalaşması və bu ölkələrin ərazilərində kimyəvi,
radioaktiv və digər zərərli maddələrlə intensiv çirklənməyə məruz

589

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

qalması əhalinin içməli su ilə təmin olunmasında problemlər yaradır.
Bundan əlavə, Ermənistan ərazisində seysmik zonada yerləşən və
texnoloji baxımdan köhnəlmiş Metsamor Atom Elektrik Stansiyası
bütövlükdə region üçün təhlükə mənbəyidir.
Ətraf mühitin çirklənməsi, münbit torpaqların deqradasiyası, təbii
resurslardan qeyri-rasional istifadə, sənaye və məişət tullantılarının tələb
olunan səviyyədə emal olunmaması ciddi problem mənbəyidir. Ekoloji
problemlər iqtisadi və sosial həyata mənfi təsir göstərir, ictimai
sağlamlığa, cəmiyyətin maddi sərvətinə və dövlətin müvafiq
qurumlarının fəaliyyətinə ciddi maneələr yaradır.
4. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas
istiqamətləri
Suveren dövlət kimi, Azərbaycan Respublikası daxili və xarici siyasət
vasitələrindən istifadə edərək mövcud təhlükəsizlik mühitində
təhdidlərin nəzarət altında saxlanılmasına və aradan qaldırılmasına,
habelə ölkənin milli maraqlarının təmin edilməsinə yönəlmiş milli
təhlükəsizlik siyasətini formalaşdırır və həyata keçirir.
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasəti xarici və daxili
təhlükəsizlik arasında mövcud ayırıcı xətləri əhatə edən və adekvat
çoxfunksiyalı tədbirlər tələb edən təhdidlərin müxtəlif ölçülü xarakterini
nəzərə alır.
4.1. Təhlükəsizliyin xarici siyasət vasitələri ilə təmin edilməsi
4.1.1. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və
bölünməzdir. Beynəlxalq hüquqda təsbit olunmuş bütün vasitələrdən
istifadə etməklə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək Azərbaycan
Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin ən ümdə vəzifəsidir.
Ərazilərin zəbt edilməsi və etnik təmizləmə ümumbəşəri və Avropa
dəyərlərinə, eləcə də sülh, demokratiya, sabitlik və regional əməkdaşlıq
prinsip və ideyalarına ziddir.
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Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının səyləri dövlətlərarası siyasi razılaşmanın
əldə olunması ilə məhdudlaşmır və bu razılaşmaya nail olduqdan sonra
iki xalq arasında davamlı, qarşılıqlı sülhün və anlaşmanın bərqərar
olmasına yönələcəkdir.
Azərbaycan Respublikası ona qarşı təcavüzün və ərazisinin bir
hissəsinin işğalının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün münaqişənin
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolu ilə nizamlanmasının
tərəfdarı olmaqda davam edir. Münaqişənin nizamlanmasının hüquqi və
siyasi əsasları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Təhlükəsizlik
Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinə, həmçinin ATƏT-in, Avropa Şurasının müvafiq sənəd və
qərarlarında əks olunmuş beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə
söykənir. Bu sənədlər Azərbaycan Respublikasının suverenliyini, ərazi
bütövlüyünü və beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığını bir
daha təsdiq etmişdir.
Münaqişə Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş bütün
ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması, bu ərazilərdə
Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının bərpa edilməsi,
məcburi surətdə çıxarılmış azərbaycanlıların öz doğma yurd-yuvalarına
qayıtması, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı və erməni
icmalarının dinc yanaşı yaşamasını və Azərbaycan Respublikasının
tərkibində yüksək səviyyəli özünüidarəetməni təmin edən hüquqi
statusun qanuni və demokratik proses çərçivəsində işlənib hazırlanması,
ölkənin ümumi iqtisadi inkişafı, regional inteqrasiya çərçivəsində bu
bölgənin kommunikasiyalarının bərpası və sosial-iqtisadi yüksəlişi üçün
şəraitin yaradılması əsasında həll olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulması və
həmin ərazilərdə qanunsuz fəaliyyətlə bağlı məsələləri daim diqqət
mərkəzində saxlayır. Ermənistanın vaxtilə azərbaycanlılar yaşamış
bölgələrində və Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində
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tarixi və mədəni irsin məhv edilməsi, azərbaycanlıların yaşayış
məntəqələrinin simasının dəyişdirilməsi kimi faktların araşdırılması və
buna müvafiq qiymət verilməsi üçün Azərbaycan Respublikası mövcud
siyasi və hüquqi vasitələrdən istifadə edərək bundan sonra da lazımi
tədbirlər görəcəkdir. İşğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanuni
məskunlaşdırma və təbii sərvətlərin istismarı və ənimsənilməsi bu
baxımdan xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı dövlət orqanlarının və
vətəndaş cəmiyyətinin beynəlxalq səviyyədə və ölkə daxilində
fəaliyyətlərinin və səylərinin uzlaşdırılması, Azərbaycan Respublikasına
qarşı təcavüz və ərazisinin bir hissəsinin işğalı zamanı azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş soyqırımı, insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətlərinin
təqibi, "erməni problemi"nin hərtərəfli, dərindən tədqiqi, həqiqətlərin
üzə çıxarılması və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması,
münaqişəyə beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymət verilməsinin təmini
məqsədilə kompleks işlərin görülməsi və sair istiqamətlərdə ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilməlidir.
4.1.2. Avropa və Avratlantik strukturlara inteqrasiya
Azərbaycan Respublikası Avropa və Avratlantik siyasi, təhlükəsizlik,
iqtisadi və digər strukturlara inteqrasiya strateji məqsədini güdür.
Azərbaycan Respublikası Avratlantik strukturla ilə tərəfdaşlığı
bütövlükdə Avratlantik məkanda ümumi təhlükəsizliyə, iqtisadi inkişafa
və demokratiyaya dəstək verəcək vasitə kimi görür.
Azərbaycan Respublikası Avropa və Avratlantik məkanda qeyrisabitliyin, münaqişələrin və təhdidlərin aradan qaldırılmasında NATO
ilə birgə işləyir və təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipinə zidd coğrafi
və siyasi ayrı-seçkilik olmadan Avropa və yerləşdiyi regionda vahid
təhlükəsizlik sisteminin qurulması yükünü bölüşmək əzmindədir.
Azərbaycan Respublikası Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurası və NATO-nun
"Sülh naminə tərəfdaşlıq" Proqramı çərçivəsində NATO ilə mümkün
olan tərəfdaşlıq vasitələrindən tam gücü ilə istifadə edir.
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Bu baxımdan Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı NATO ilə
əməkdaşlığın yaxın və orta perspektivdə daha da gücləndirilməsi
yolunda mühüm bir vasitədir. Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat
Planından Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik sektorunun
islahatlar yolu ilə NATO standartlarına yaxınlaşdırılması və siyasi
dialoqun inkişaf etdirilməsi üçün bir mexanizm kimi bundan sonra da
istifadə olunacaqdır. Avropa məkanına daha sıx inteqrasiyanın zəruriliyi
mövqeyindən çıxış edən Azərbaycan Respublikası Avropa İttifaqı ilə
çoxşaxəli qarşılıqlı əlaqələr yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının
Avropa İttifaqı ilə münasibətləri "MDB Ölkələrinə Texniki Dəstək"
(TACİS), "Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi" (TRACECA) və
digər proqramlar çərçivəsində inkişaf etdirilir. Azərbaycan Respublikası
ilə Avropa İttifaqı arasında 1999-cu ildən qüvvəyə minmiş Tərəfdaşlıq
və Əməkdaşlıq Sazişi siyasi dialoq, demokratiyanın inkişafına kömək,
eləcə də iqtisadi əməkdaşlıq və sərmayə qoyuluşu üçün əlverişli çərçivə
yaradır.
Azərbaycan Respublikasının 2004-cü ildə Avropa İttifaqının "Yeni
Qonşuluq Siyasəti"nə daxil edilməsi və bu siyasət çərçivəsində 2006-cı
ildə qəbul edilmiş Azərbaycan-Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planının həyata
keçirilməsi siyasi dialoq və siyasi, iqtisadi və institusional islahatlar
sahəsində əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirərək keyfiyyətcə yeni
mərhələyə keçid üçün zəmin yaradır.
Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında 2006-cı ildə
imzalanmış "Enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlıq haqqında" Anlaşma
Memorandumu Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin enerji mənbələr
və nəqli yollarının çoxşaxəliliyinin təmin edilməsi, Azərbaycan
Respublikasında enerji infrastrukturunun inkişafı və müasirləşdirilməsi,
enerji resurslarından səmərəli istifadə olunması və tükənməz enerji
mənbələrindən yararlanmasına öz töhfəsini verəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ilə daha yaxından
əməkdaşlıq etməsi Qafqazda sabitliyə töhfə verəcək və Avropa
dəyərlərinin yayılmasına kömək edəcəkdir.
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4.1.3. Beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq sülhün və sabitliyin qorunub
saxlanmasına yönəlmiş birgə tədbirlərdə iştirak etməklə, beynəlxalq və
regional təhlükəsizliyə töhfə vermək üçün davamlı səylər göstərir.
2001-ci il 11 sentyabr hücumlarından sonra terrorçuluqla mübarizə
beynəlxalq gündəliyin ən vacib məsələlərindən birinə çevrilmişdir.
Beynəlxalq ictimaiyyətin terrorçuluğa qarşı mübarizəsini tam
dəstəkləyən Azərbaycan Respublikası istənilən pərdə altında həyata
keçirilən terror fəaliyyəti əleyhinə bir sıra mühüm addımlar atmışdır.
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorçu təşkilatlara qarşı
mübarizəni dəstəkləmək məqsədilə öz hava məkanını və hava
limanlarını açıq elan etmişdir. Azərbaycan Respublikası, həmçinin
qlobal və regional səviyyədə terrorçuluğa qarşı mübarizə məqsədi ilə
qəbul edilmiş bütün konvensiyaların iştirakçısıdır.
Azərbaycan Respublikası ən həssas bölgələrdə vəziyyətin
sabitləşməsinə çalışır. Azərbaycan sülhməramlıları Serbiyanın Kosovo
əyalətində və Əfqanıstanda NATO-nun başçılığı ilə həyata keçirilən
sülhməramlı əməliyyatlarda, İraqda beynəlxalq koalisiyanın tərkibində
təhlükəsizliyin təmin olunmasında iştirak edirlər.
Azərbaycan Respublikası silahlara nəzarət və onların yayılmaması
sahəsində müvafiq beynəlxalq müqavilələrin iştirakçısı kimi, beynəlxalq
təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəlmiş səyləri tam dəstəkləyir.
Beynəlxalq silahların yayılmaması rejiminin zəifləməsindən ciddi
narahat olan Azərbaycan Respublikası adekvat nəzarətin tətbiqi üçün
beynəlxalq ictimaiyyət və müvafiq təşkilatlarla əməkdaşlığını davam
etdirəcəkdir. Azərbaycan Respublikası onun Ermənistan tərəfindən işğal
edilmiş ərazilərində silahlara nəzarət mexanizminin tətbiq
olunmamasından narahatdır. Beynəlxalq nəzarətdən kənarda qalan bu
ərazilərdə çoxlu silah və sursatın olması regional sülhə ciddi təhdidlər
yaradır.
4.1.4. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
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Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatların işində fəal iştirak
etməsi onun təhlükəsizliyi və xarici siyasəti üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Miqyas və nüfuzundan asılı olmayaraq, universal və regional
beynəlxalq təşkilatlar dünyada yaranan yeni təhdidlərlə mübarizədə
getdikcə daha çox rol oynayırlar. Belə ki, beynəlxalq təşkilatlar
təhdidlərin aradan qaldırılmasına və ya onların qarşısının alınmasına
yardım etməklə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının
qlobal siyasətdə müdafiəsinə imkanlar yaradırlar. Eyni zamanda,
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan Respublikasının üzləşdiyi
təhlükəsizlik problemlərinə tərəfdaş dövlətlərin diqqətini cəlb etmək
üçün əlverişli forum rolunu oynayırlar. Bu baxımdan, universal və
regional beynəlxalq təşkilatların mövcudluğu, inkişafı və müasir
dünyada baş verən dəyişikliklərə uyğunlaşması Azərbaycan
Respublikası üçün əhəmiyyətlidir.Azərbaycan Respublikası 1992-ci
ildən üzvü olduğu BMT-nin beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin
bərqərar olmasında, davamlı inkişafın və demokratikləşmənin qorunub
saxlanmasında əvəzsiz rol oynadığını qəbul edir.
Azərbaycan Respublikasının BMT-yə göstərdiyi maraq ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin həlli ilə məhdudlaşmır. Azərbaycan
Respublikası BMT dəyərlərini bölüşərək insan hüquqları, iqtisadi və
sosial sahələrdə həyata keçirilən müxtəlif proqramlar çərçivəsində BMT
ilə əməkdaşlığı genişləndirir. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq
ictimaiyyətin BMT və digər qurumlar çərçivəsində terrorçuluğa qarşı
mübarizəsinə töhfə verməkdədir.
Azərbaycan Respublikası XXI əsrin problem və təhdidlərinə səmərəli
cavab vermək üçün BMT-nin iş qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə, o
cümlədən beynəlxalq hüquq sisteminin möhkəmləndirilməsi və qəbul
edilmiş qərarların icrasının təmini istiqamətində bu təşkilat daxilində
islahatların aparılmasını dəstəkləyir.
Azərbaycan Respublikasının 1992-ci ildən üzvü olduğu ATƏT Avropa
qitəsinin bütün dövlətlərini əhatə edən və onlar arasında münasibətlərin
və ümumi təhlükəsizliyin norma və prinsiplərini təsbit edən yeganə
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regional təşkilatdır. ATƏT-in Helsinki Yekun Aktı və digər sənədləri
regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün prinsipial siyasi
əsasdır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsində oynadığı rol
baxımından ATƏT-lə əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının xarici
siyasətində xüsusi yer tutur. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası
digər sahələrdə də ATƏT-lə əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan Respublikası ATƏT-in yeni siyasi mühitdə oynadığı
mühüm rolu nəzərə alaraq, təşkilatın səmərəliliyinin, xüsusən də onun
prinsiplərinə riayət edilməsi istiqamətində bütün təşkilat üzvlərinin
xoşməramlı niyyəti və fəal iştirakı şəraitində müvafiq islahatların
aparılması yolu ilə onun rolunun artırılmasında maraqlıdır.
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı Avropa
xalqları ailəsinə inteqrasiyanı və Avropa standart və dəyərlərindən
bəhrələnməni özündə ehtiva edir. Azərbaycan Respublikası 2001-ci
ildən üzvü olduğu Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində öz milli
qanunvericiliyinin
Avropa
standartlarına
uyğunlaşdırılması
istiqamətində tədbirlər görür. Ölkəmiz təşkilatın fundamental
sənədlərindən olan "İnsan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında" Avropa Konvensiyasını və onun müvafiq protokollarını
2001-ci il yanvarın 25-də imzalamış, 2001-ci il dekabrın 25-də isə
ratifikasiya etmişdir.
İslam dünyasının tərkib hissəsi olan Azərbaycan Respublikası İslam
Konfransı Təşkilatı (İKT) çərçivəsində fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirir.
1991-ci ildə İKT-yə üzv olduqdan sonra Azərbaycan Respublikası bu
təşkilat çərçivəsində fəal iştirakçıya çevrilmişdir. İKT Ermənistanı
təcavüzkar qismində tanıyan və pisləyən ilk beynəlxalq təşkilatdır. İKTnin ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu məsələyə dair aydın və
ədalətli mövqeyi Azərbaycan Respublikasının həmin təşkilatla
münasibətlərinin yüksələn xətt üzrə inkişafına əlverişli zəmin
yaratmışdır. Sivilizasiyalararası körpü rolunu oynayan Azərbaycan

596

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

Respublikası Qərb və Şərq mədəniyyətlərindən bəhrələnməklə dövlətlər
və xalqlar arasında dialoqa töhfə verməyə davam edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB)
çərçivəsində əməkdaşlıq münasibətlərinin saxlanılmasında, MDB
ölkələri ilə ikitərəfli əsaslarda iqtisadi, siyasi, hüquqi və humanitar
sahələrdə münasibətlərin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır.
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın üzv olduğu
"Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə - GUAM" 1997-ci ildə
yaradılmış, 2006-cı ildə isə beynəlxalq regional təşkilata çevrilmişdir.
GUAM demokratiya, inkişaf və təhlükəsizlik sahələrində ümumi
maraqlar əsasında tərəfdaş dövlətləri birləşdirir. Azərbaycan
Respublikası GUAM-ın üzvü olan dövlətlər üçün əhəmiyyət kəsb edən
məsələlərdə, əsasən, ərazilərində mövcud münaqişələrin həll edilməsi
və təcavüzkar separatizmlə mübarizə istiqamətində onların səylərinin
birləşdirilməsi və vahid mövqedən çıxış edilməsinə xüsusi önəm verir.
GUAM üzvlərinin yerləşdiyi coğrafi məkan onların müasir geosiyasi və
geoiqtisadi mövqeyi, xüsusilə, enerji məsələləri və nəqliyyat dəhlizləri
baxımından Avrasiya regionunda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. GUAMın demokratiya və iqtisadi inkişaf konsepsiyasının həyata keçirilməsi
üzv ölkələrin inkişafına və beynəlxalq məkandakı roluna müsbət təsir
göstərəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritetlərindən biri də
Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QİƏT) ilə əməkdaşlığıdır.
1992-ci ildə Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı formatı kimi yaranan və
1998-ci ildə beynəlxalq regional təşkilata çevrilən QİƏT Qara dəniz,
Xəzər dənizi və Aralıq dənizini əhatə edən regional və subregional
səviyyədə inteqrasiya proseslərinə və iqtisadi əməkdaşlığa yardım
məqsədi daşıyır.
4.1.5. Regional əməkdaşlıq və ikitərəfli münasibətlər
Çoxşaxəli tarazlaşdırılmış xarici siyasət həyata keçirən Azərbaycan
Respublikası bütün dövlətlərlə suverenliyə və ərazi bütövlüyünə hörmət,
sərhədlərin toxunulmazlığı və daxili işlərə qarışmama kimi beynəlxalq
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hüququn hamılıqla qəbul edilmiş norma və prinsipləri əsasında dost
münasibətlərin qurulmasında maraqlıdır və buna nail olmaq üçün səy
göstərir. Azərbaycan Respublikası dünyanın əksər ölkələri ilə belə
münasibətlər qurmuşdur və onları inkişaf etdirməkdədir.
Azərbaycan Respublikası əməkdaşlıq etdiyi dövlətlərlə regional və
beynəlxalq problemləri həll etmək istiqamətində birgə fəaliyyət göstərir.
Regional təhlükəsizlik, terrorçuluqla mübarizə, kütləvi qırğın
silahlarının yayılmaması və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması
prioritet sahələr sırasındadır.
Regionda sülh və sabitliyə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikası
bir sıra addımların atılmasını vacib hesab edir. İlk növbədə, region
kütləvi qırğın silahlarından azad məkan olmalıdır. Nüvə silahının
yayılmaması sahəsində mövcud beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
regional münasibətlərin inkişafı həm regional, həm də beynəlxalq
səviyyədə sabitliyin bərqərar edilməsi və möhkəmlənməsi üçün zəruri
şərtlərdəndir. Regionda xarici hərbi qüvvələrin olmaması regional
təhlükəsizliyə töhfə verərdi. Regional təhlükəsizlik region ölkələrinin
bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıması, militarist və
təcavüzkar siyasətdən çəkinməsi vasitəsi ilə yaradılmalıdır.
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş
norma və prinsiplərinə, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrə və milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, eləcə
də müvafiq xarici dövlətlərin qanunvericiliyi nəzərə alınmaqla, xaricdə
yaşayan azərbaycanlıların hüquq və əsas azadlıqlarının təmin
edilməsinə və onların milli özünəməxsusluğunun və dəyərlərinin
qorunub saxlanılmasına kömək göstərməkdə davam edəcəkdir.
4.1.5.1. Region ölkələri ilə əməkdaşlıq
Azərbaycan Respublikası qonşu ölkələrlə hərtərəfli tərəfdaşlıq
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə böyük önəm verir. Bu ölkələrlə
münasibətlərdə Azərbaycan Respublikası əsas problemlərin qarşılıqlı
şəkildə və beynəlxalq hüquqa uyğun həllinin tərəfdarıdır. Azərbaycan
Respublikası qonşu
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ölkələrlə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məqsədi ilə
aparılan danışıqların tezliklə başa çatdırılmasında maraqlıdır.
Separatçılığın, etnik, siyasi və dini ekstremizmdən qaynaqlanan
risklərin zərərsizləşdirilməsində digər dövlətlərlə, xüsusən, Azərbaycan
Respublikası ilə qonşuluq təmaslarına malik ölkələrlə harmonik
münasibətlərin qurulması mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan Respublikası regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olması
üçün regional əməkdaşlığı əvəzolunmaz amil kimi qiymətləndirir. Eyni
zamanda, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti Cənubi Qafqazda hərtərəfli
regional əməkdaşlıq yolunda əsas maneədir. Bu siyasətdən imtina
etməyənədək Azərbaycan Respublikası Ermənistanla əməkdaşlığı
mümkün hesab etmir. Digər tərəfdən, Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə arasında üçtərəfli strateji tərəfdaşlıq və genişlənən əməkdaşlıq
regionda sabitlik amilinə çevrilmişdir. Bu əməkdaşlıq Qara dəniz və
Xəzər dənizi regionlarının əhəmiyyətini artıran, Avropa və bütövlükdə,
qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən "Bakı-Supsa", Heydər Əliyev
adına "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" neft ixrac boru kəmərləri və Cənubi
Qafqaz qaz boru kəməri ("Bakı-Tbilisi-Ərzurum") kimi üç uğurlu enerji
infrastrukturu layihəsi ilə Avropa üçün yeni həyati və təhlükəsiz enerji
mənbəyinin əsasını qoydu. Geostrateji cəhətdən önəmli olan "BakıTbilisi-Qars dəmir yolu bağlantısı" layihəsinin həyata keçirilməsi
regional əməkdaşlığın daha da sürətləndirilməsi və genişləndirilməsi
istiqamətində mühüm bir addım olaraq, eyni zamanda, yeni qlobal
imkanlar yaradır.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini tanımış ilk dövlət olan və
regionda sülh və sabitliyin bərqərar olunmasında müstəsna rol oynayan
Türkiyə ilə bütün sahələrdə hərtərəfli münasibətlər son dərəcədə
mühümdür. Etnik, mədəniyyət və dil baxımından bir-biri ilə sıx bağlı
olan ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlər strateji əməkdaşlıq
səviyyəsində daha da genişlənməkdə və dərinləşməkdədir. Azərbaycan
Respublikası və Türkiyənin trans-regional iqtisadi layihələrin
gerçəkləşməsinə töhfələri, eləcə də Türkiyənin Ermənistan-Azərbaycan
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münaqişəsinin həllinə yönəldilmiş səyləri iki ölkənin mövqelərinin tam
uyğunluğunu və onlar arasında əməkdaşlığın keyfiyyət səviyyəsini
nümayiş etdirir.
Azərbaycan Respublikasının Gürcüstan ilə əməkdaşlığının və
tərəfdaşlığının hərtərəfli inkişafı ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edən məsələlərdən biridir. İki dövlətin ümumi maraqlarının
mövcudluğu, regiondakı enerji infrastrukturu və nəqliyyat layihələrinin
həyata keçirilməsi, eləcə də qarşılıqlı maraq kəsb edən digər sahələr
çərçivəsində Gürcüstan ilə sıx əməkdaşlıq edən Azərbaycan
Respublikası ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini daha da
inkişaf etdirməyə davam edəcəkdir.
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın “emokratiya və
İqtisadi İnkişaf Naminə - GUAM" çərçivəsində mövcud tərəfdaşlığı
regional əməkdaşlığın digər bir nümunəsidir.
Ukrayna və Moldova ilə tərəfdaşlıq yalnız GUAM çərçivəsində deyil,
eyni zamanda, ikitərəfli əsaslarda siyasi, iqtisadi, humanitar və digər
sahələrdə inkişaf etdirilir.
Azərbaycan ilə Rusiya arasında mövcud olan münasibətlər regionun
sabitliyi və inkişafı üçün mühüm amildir. Azərbaycan Respublikası
Rusiya Federasiyası ilə ikitərəfli əsaslarda, eləcə də Avropa regional
təşkilatları, xüsusilə də MDB çərçıvəsində çoxtərəfli əsaslarda siyasi,
iqtisadi, humanitar, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, cinayətkarlığa qarşı
mübarizə və digər shələrdə strateji tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan Respublikası Xəzəryanı ölkələrlə sülh və mehriban
qonşuluq şəraitində yaşamaq və müxtəlif regional layihələrdə birgə
iştirakda maraqlıdır. Azərbaycan Respublikası Xəzəryanı ölkələr olan
Rusiya və Qazaxıstanla yaxın qonşuluq münasibətlərinə malikdir. Bu
gün Azərbaycan neftinin Xəzər dənizindən Qara dəniz vasitəsilə Avropa
bazarlarına daşınması marşrutlarından biri də Bakı-Novorossiysk boru
kəməridir. Qazaxıstanla Azərbaycan Respublikası arasında isə
Qazaxıstan neftinin Xəzər dənizi və Azərbaycan ərazisindən "BakıTbilisi-Ceyhan" sistemi vasitəsilə beynəlxalq bazarlara nəql edilməsinə
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dəstək verilməsi və şərait yaradılması haqqında 2006-cı ildə müqavilə
imzalanmışdır. Bu üç Xəzəryanı ölkə artıq Xəzər dənizinin dibinin
bölüşdürülməsi barədə razılığa gəlmişlər.
Azərbaycan Respublikası yaxın qonşuları İran və Türkmənistan ilə də
belə razılaşma əldə ediləcəyinə və yaxın gələcəkdə Xəzər dənizinin
statusunun müəyyən olunacağına, Xəzər dənizindən yalnız sülh
məqsədləri və sahilyanı dövlətlərin çiçəklənməsi üçün istifadə
olunacağına inanır.
Azərbaycan Respublikası qonşu İranla münasibətlərinə böyük
əhəmiyyət verir. Tarix və mədəniyyət sahələrində zəngin müştərək irsə
malik iki ölkə arasında münasibətlər dövlətimizin xarici siyasətinin
vacib istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikası İranla siyasi,
iqtisadi, mədəni və digər sahələr üzrə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin inkişaf
etdirilməsində maraqlıdır.
4.1.5.2. Qeyri-region ölkələri ilə əməkdaşlıq
Azərbaycan Respublikası region ölkələri ilə yanaşı, digər ölkələrlə də
əməkdaşlıqda maraqlıdır. İlk növbədə, Azərbaycan Respublikası strateji
tərəfdaşı olan ABŞ ilə BMT və Avratlantik strukturlar çərçivəsində,
antiterror koalisiyasında, beynəlxalq terrorizm, separatçılıq, kütləvi
qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, korrupsiya,
qanunsuz silah və insan alveri kimi qlobal çağırış və təhdidlərə qarşı
mübarizə məsələlərində, ikitərəfli münasibətlər səviyyəsində isə siyasi,
hərbi, iqtisadi, enerji təhlükəsizliyi sahələrində, ölkəmizdə demokratik
islahatların aparılması istiqamətində əməkdaşlıq edir.
Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığını ikitərəfli və çoxtərəfli əsaslarda quran
Azərbaycan Respublikası Avropa iqtisadi və hüquqi məkanına
inteqrasiyanın dərinləşməsində, birgə regional iqtisadi layihələrin
həyata keçirilməsində maraqlıdır. Azərbaycan Respublikası xüsusilə
Baltikyanı, Şərqi və Cənub-Şərqi Avropa ölkələri ilə siyasi, iqtisadi
əməkdaşlığın genişləndirilməsini vacib hesab edir. Azərbaycan
Avropada
enerji
mənbələrinin
diversifikasiyası
və
enerji
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təhlukəsizliyinin təmin olunması siyasətinə öz töhfəsini verməklə bu
istiqamətdə bir sıra mühüm addımlar atmışdır.
Mərkəzi və Orta Asiya dövlətləri ilə də münasibətlər Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasətində əhəmiyyətli yer tutur. Bu regionun
ölkələri ilə mövcud ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə
xüsusi önəm verilir.
Azərbaycan Respublikası Uzaq Şərqin və Cənub-Şərqi Asiyanın qabaqcıl dövlətləri olan Çin, Koreya Respublikası və Yaponiya ilə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bu ölkələrin Azərbaycan Respublikasındakı iqtisadi layihələrə fəal qoşulması, "Avropa-Qafqaz-Asiya
Nəqliyyat Dəhlizi" (TRACECA) layihəsinin gerçəkləşməsi ikitərəfli
münasibətlərin zəngin potensialının inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli
zəmin yaratmışdır. Cənub-Şərqi və Cənubi Asiyada yeni iqtisadi və
siyasi güc mərkəzlərinin təşəkkülü Azərbaycan Respublikasının xarici
siyasətinin bu istiqamətə marağının artmasına səbəb olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Yaxın Şərq dövlətləri ilə münasibətləri də
böyük potensiala malikdir və ölkəmiz bu dövlətlərlə ikitərəfli əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi istiqamətində səyləri davam etdirəcəkdir.
4.2. Müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi
Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyəti ölkənin milli
maraqlarını təmin etmək üçün əsas amillərdən biridir.
Azərbaycan Respublikasının müdafiə siyasəti milli resurslara və
mövcud təhlükəsizlik vəziyyətinə əsaslanan, demokratik nəzarət altında
olan müdafiə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə və saxlanmasına
əsaslanır. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri ölkənin
müdafiə qabiliyyətinin əsasını təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasının milli müdafiə siyasətinin əsasını
aşağıdakılar təşkil edir:
* bütün ölkələrlə dinc yanaşı yaşama;
* digər dövlətlərin suverenliyinə və müstəqilliyinə hörmət və onların
daxili işlərinə qarışmama;
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* mövcud dövlət sərhədlərinin bütövlüyü və onların dəyişməzliyi;
* beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi;
* hərbi quruculuqda konkret qüvvələr nisbətini nəzərə almaqla zəruri
müdafiə kifayətliliyi məfhumunun dəstəklənməsi.
Tarixi keçmişini, təhlükəsizlik vəziyyətini, demokratik dövlət quruculuğunun əsas vəzifələrini və ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən
işğal olunması faktını nəzərə alan Azərbaycan Respublikasının apardığı
milli müdafiə siyasətinin əsas məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:
* Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, suverenliyinin
qorunması, ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi və bütün əraziləri üzərində nəzarətin təmin olunması;
* xarici hərbi təcavüzün qarşısının alınması və dəf edilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin döyüşə və səfərbərliyə
hazırlıq səviyyəsində saxlanılması;
* NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" Proqramının müvafiq
mexanizmlərində iştirakının davam etdirilməsi, NATO dövlətləri və
digər tərəfdaş ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əsaslara söykənən ikitərəfli və
çoxtərəfli hərbi əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;
* Azərbaycan Respublikasının müdafiə sahəsində öz üzərinə götürdüyü
beynəlxalq hüquq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi;
* müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə beynəlxalq
təhlükəsizliyə töhfə. Azərbaycan Respublikasının müdafiə siyasəti
aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:
* Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri və qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan başqa silahlı birləşmələrlə mərkəzləşdirilmiş rəhbərliyin
vəhdəti və bu fəaliyyətə demokratik nəzarətin təmin olunması;
* Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin olunması sisteminə qarşı hərbi təhdidlərin vaxtında aşkarlanması və qiymətləndirilməsi;
* hərbi sahədə milli təhlükəsizliyin təmin olunması üçün qüvvə, vasitə
və ehtiyatların zəruri kifayətliliyi, onların müvafiq planlaşdırılması və
istifadəsi.
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Hərbi sahədə milli təhlükəsizliyin etibarlı təmin edilməsi məqsədi ilə
müdafiə sahəsində dövlətin praktiki fəaliyyəti mühüm hərbi vəzifələri,
ehtimal olunan müharibə və hərbi münaqişələrin xüsusiyyət və məqsədinin qiymətləndirilməsi, mümkün təhlükənin miqyasını, ölkənin hərbi sahədə təhlükəsizliyinə təhdid olan hərbi və siyasi qüvvələrin və digər
amillərin yerini, silahlı qüvvələrin təşkili prinsiplərini və mümkün təcavüzün qarşısını almağa hazırlıq yollarını müəyyən etməkdən ibarətdir.
Milli müdafiə siyasətinin mühüm elementlərindən biri iqtisadiyyat və
müdafiə arasında optimal qarşılıqlı nisbətin bərqərar edilməsi və milli
müdafiə sənayesinin inkişaf etdirilməsidir. Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi yolunda hərbi-siyasi və hərbi-texniki sahədə
beynəlxalq əlaqələrin və əməkdaşlığın hər cür inkişafı müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Avratlantik məkanın təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiya, NATO dövlətlərinin qüvvələri ilə qarşılıqlı uzlaşan hərbi əməliyyat qüvvələrinin yaradılması, böhranların aradan qaldırılması məqsədilə
müvafiq beynəlxalq təşkilatların mandatı əsasında aparılan sülhməramlı
cavab əməliyyatlarında iştirak etmək Azərbaycan Respublikasının
müdafiə siyasətinin əsas istiqamətlərindən hesab olunur.
Ölkə ərazisinin və onun vətəndaşlarının tam müdafiəsi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının tələbidir ki, bu da bütün vasitələrlə
təmin olunmalıdır. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələri və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan başqa silahlı birləşmələr
səlahiyyətləri daxilində öz vəzifələrini həyata keçirirlər. Dövlətin Silahlı
Qüvvələri və başqa silahlı birləşmələri Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında, qanunlarında, digər normativ hüquqi aktlarda,
beynəlxalq humanitar hüquq sahəsində tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə təsbit olunmuş hüquq və vəzifələri yerinə yetirir.
4.3. Təhlükəsizliyin daxili siyasət vasitələri ilə təmin edilməsi
4.3.1. Demokratiyanın möhkəmləndirilməsi
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Azərbaycan Respublikası insan hüquq və əsas azadlıqlarının qorunmasına təminat kimi demokratik idarəetmə və vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf
etdirilməsini alternativsiz yol kimi seçmişdir.
Dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasından sonra ərazisinin bir
hissəsinin qonşu Ermənistan tərəfindən davam edən işğalının mənfi
təsirlərinə baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası qanunvericilik
sistemində və iqtisadi sistemdə mühüm islahatlar aparmışdır.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsinə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və
BMT-nin insan hüquqları üzrə müqavilə-nəzarət orqanlarına müraciət
etmək hüququ təmin edilmişdir. İnsan hüquq və əsas azadlıqlarını
qorumaq üçün Ombudsman təsisatı yaradılmış, məhkəmələrin
müstəqilliyi təmin olunmuşdur. Bütün kütləvi informasiya vasitələri
üzərində dövlət nəzarəti və senzura ləğv edilməklə söz azadlığını
qoruyan müvafiq qanunvericilik tədbirləri görülmüşdür.
Eyni zamanda, davam edən demokratik islahatlar prosesi çərçivəsində
ölkədə seçki praktikasının bundan sonra da inkişaf etdirilməsi, qanunların
icrası mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, dövlət idarələrində və bu
idarələrə işəgötürmə ilə bağlı şəffaflığın yaradılması, yerli özünüidarə
orqanlarının səlahiyyətlərinin aydın surətdə müəyyən olunması və onların
yerli problemlərin həll edilməsində rolunun artırılması, habelə kütləvi
informasiya vasitələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi hökumətin diqqət mərkəzində olan önəmli
məsələlər sırasındadır.Bütün təhlükəsizlik strukturları üzərində
demokratik və mülki nəzarət, onların fəaliyyətinin şəffaflığı, korrupsiyaya
qarşı səmərəli mübarizə, ümdə vəzifəsi xalqa xidmət olan yüksək vəzifəli
şəxslərin məsuliyyətinin daha da artırılması və onların məsul olduğu
sahələr üzrə fəaliyyətləri barədə Milli Məclis deputatlarının, kütləvi
informasiya vasitələri ilə ictimaiyyətin məlumatlandırılması kimi
məsələlər üzrə hökumət ardıcıl səylərini davam etdirəcəkdir.
Demokratik hüquqi dövlətin qanunun aliliyi, insan hüquq və əsas
azadlıqları və sosial ədalət kimi fundamental əsaslarının təmin olunması
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müvafiq dövlət funksiyalarının yerinə yetirilməsi əleyhinə yönəlmiş
fəaliyyətlərə qarşı mübarizəyə və milli maraqların həyata keçirilməsinə
əhəmiyyətli dəstək verəcəkdir.
4.3.2. Milli və dini tolerantlıq mühitinin qorunması
Azərbaycan Respublikası həmişə müxtəlif millətlərin və dinlərin sülh
şəraitində birgə yaşayışına nümunə olmuşdur. Azərbaycan dövləti
cəmiyyətin maraqlarından irəli gələn rasional milli siyasət kursunu, dini
tolerantlıq mühitinin qoruması və inkişafını, bütün vətəndaşların qanun
qarşısında bərabərliyi və qanunun aliliyini, demokratik hüquq və azadlıqların, həmçinin insanların bu hüquq və azadlıqlardan sərbəst istifadə
imkanlarının təmin edilməsini müvafiq riskin real təhdidə çevrilməsinin
qarşısının alınması və neytrallaşdırılmasının mühüm şərtləri qismində
nəzərdən keçirir. Hazırkı mərhələdə ölkədə bərqərar edilmiş milli və
dini tolerantlıq mühitinin qorunması və inkişafı dövlət qarşısında duran
başlıca vəzifələrdən hesab olunur. Azərbaycan dövlətinin milli siyasət
kursu Konstitusiyanın əsas prinsiplərindən birinə əsaslanır: Azərbaycan
Respublikası bütün ölkə vətəndaşlarının ümumi və bölünməz vətənidir.
4.3.3. Elm, təhsil, mədəniyyət siyasəti və mənəviyyatın qorunması
Elm, təhsil, mədəniyyət və mənəviyyatın qorunması siyasəti
Azərbaycan xalqının mədəni irsinin, maddi və mənəvi dəyərlərinin
mühafizəsinə, onun mədəni tələbatlarının ödənilməsi vasitələrinin və
elmi-texniki potensialının daxili və xarici təhdidlərdən qorunmasına,
mütərəqqi daxili və beynəlxalq inkişafdan bəhrələnməsinə yönəlmişdir.
Azərbaycan Respublikası ümumdünya mədəniyyətinin qloballaşması
meyillərindən kənarda qalmamaq şərti ilə, milli mədəniyyətin
özünəməxsusluğunu qoruyur və eyni zamanda, dünyanın mədəni
nailiyyətlərindən milli mədəniyyətin tərəqqisində istifadə üçün imkanlar
yaradır. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun
olaraq öz ərazisində tarixi və mədəni abidələrin qorunmasını təmin edir.
Ölkənin davamlı inkişafı üçün adekvat sayda, yaxşı təhsil almış və təlim
keçmiş peşəkar insan potensialını, həmçinin elmi-texniki tərəqqini
təmin etmək zəruridir. Bu məqsədlə, Azərbaycan Respublikası elm və
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təhsil səviyyəsinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, yeni
texnologiyalardan istifadə üçün inkişaf etmiş ölkələrlə əməkdaşlıq
əlaqələrini genişləndirir, beynəlxalq təcrübəni öyrənir və tətbiq edir.
Azərbaycan Respublikası elmi potensialın qorunması və inkişafına dair
dövlət siyasətinin uzunmüddətli proqramlarını hazırlayıb həyata keçirir.
4.3.4. İqtisadi və sosial inkişaf
Ölkənin iqtisadi inkişafının davamlı olması hökumətin iqtisadi
siyasətinin təməl prinsipidir. Bu həm iqtisadi, həm də sosial ölçülərin
bərabər səviyyədə nəzərə alınmasını tələb edən kompleks bir məsələdir.
Ona görə də Azərbaycan Respublikası bu istiqamətlərin hər biri üzrə
sinxron və əlaqələndirilmiş proqram həyata keçirmək niyyətindədir.
Azərbaycan Respublikasında inflyasiya tempinin məqbul səviyyədə
saxlanılması və valyuta bazarında sabit və proqnozlaşdırıla bilən vəziyyət təmin edilmiş, strateji valyuta ehtiyatları əhəmiyyətli dərəcədə
artmışdır. Dövlət idarəetmə sistemində struktur islahatları həyata keçirilmiş, müəssisələrin böyük qismi öz fəaliyyətlərini bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq səmərəli təşkil edə bilmişdir.
Sürətlə artan neft və qaz gəlirlərindən həddən artıq asılılıq nəticəsində
yarana biləcək iqtisadi qeyrisabitlik təhdidinin qarşısının alınması məqsədilə iqtisadi siyasət iqtisadi çoxşaxəliliyin təşviqinə yönəldilməlidir.
Sahibkarlıq fəaliyyətində mühüm inkişaf müşahidə olunmuş,
iqtisadiyyatın liberallaşmasının dərinləşdirilməsi istiqamətində nailiyyətlər əldə edilmişdir. Artım tempi əhalinin rifah səviyyəsinin artması
üçün görülən konkret tədbirlər, struktur-texnoloji müasirləşmənin
həyata keçirilməsi və ölkənin rəqabət üstünlükləri sayəsində təmin
edilməlidir. Sosial-iqtisadi inkişafda yeni nailiyyətlərin əldə edilməsi
həm də islahatların aparılmasına, özəlləşdirmə zamanı şəffaflığın təmin
edilməsinə, iqtisadiyyatın müasirləşməsinə, sosial dəyişikliklərin keçirilməsinə kompleks yanaşmanın davam etdirilməsini tələb edir.
Həyata keçirilən regional iqtisadi siyasətin əsas məqsədi ölkəmizin
bütün bölgələrinin mövcud potensialından səmərəli istifadə etməklə
qeyri-neft sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin
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daha da genişləndirilməsinə, ixracyönlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluq səviyyəsinin,
xüsusilə, gənclərin faydalı əməklə məşğulluğunun artırılmasına və ölkə
iqtisadiyyatının dinamik inkişafının təmin edilməsinə nail olmaqdır.
Azərbaycan Respublikasının uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı
inkişafının təmin edilməsində sərmayələrin cəlb edilməsi xüsusi rol
oynayır. Sərmayələrin tələb olunan həcm və keyfiyyəti, ilk növbədə,
özəl sərmayələrin dəstəyi nəticəsində təmin edilə bilər. Ona görə də
əlverişli sərmayə mühitinin yaxşılaşdırılması qarşıda duran ən əsas
vəzifələrdəndir. Bunun üçün şəxsi mülkiyyətin qorunması və korporativ
idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə, mülkiyyət formasından asılı
olmayaraq bütün sərmayədarlar üçün daha əlverişli rəqabət mühitinin
yaradılmasına, sərmayə fəaliyyətinin normativ hüquqi bazasının daha da
təkmilləşdirilməsinə, sərmayə axınının qeyri-neft sektorunun və
regionların inkişafına yönəldilməsinin stimullaşdırılmasına diqqət
yetiriləcəkdir. Eyni zamanda, Azərbaycan şirkətlərinin xarici ölkələrdə
fəaliyyəti və beynəlxalq layihələrdə iştirakı dəstəklənəcəkdir.
Həmçinin "Şərq-Qərb" və "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizində Azərbaycan Respublikasının tranzit ölkə kimi potensialının gücləndirilməsinə, müasir texnologiyaların ölkəmizə gətirilməsinə və informasiyatelekommunikasiya sistemlərinin inkişafına xüsusi önəm veriləcəkdir.
4.3.5. Daxili təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi
Daxili təhlükəsizliyin təmin olunması dövlətin ən vacib vəzifələrindən
biridir. Bu, həmçinin onun beynəlxalq risk və təhdidlərə cavab vermə
qabiliyyətini gücləndirir. Davamlı daxili təhlükəsizlik yalnız insan
hüquq və əsas azadlıqlarına hörmət, vətəndaş cəmiyyətinin və sosial
rifahın inkişafı vasitəsi ilə mümkündür. Azərbaycan Respublikasının
müvafiq dövlət orqanları öz növbəsində ictimai asayişi qorumaq, cinayətkarlıq və korrupsiya ilə mübarizə aparmaqla, daxili təhlükəsizliyin
təmin olunmasında məsuliyyət daşıyır. Bu sahədə hüquq mühafizə

608

İlham A.Mazanlı_________________________________________________________

orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə qanunvericilik və institusional islahatlar aparılır, praktiki tədbirlər görülür.
Milli təhlükəsizliyin ən vacib elementlərindən biri kimi kəşfiyyat və
əks-kəşfiyyat dövlətin və onun vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin
olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
4.3.6. Sərhəd təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi
Azərbaycan Respublikasının həssas coğrafi vəziyyəti onu beynəlxalq
terrorçuluq, qeyri-qanuni miqrasiya, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq,
insan alveri, narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və kütləvi qırğın
silahlarının yayılması kimi bir sıra transsərhəd təhdidlər ilə üzləşdirir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası ilə 132 km və Ermənistanla 733 km.
uzunluğunda olan beynəlxalq sərhədləri Ermənistan tərəfindən zəbt
olunmuşdur. Bu sərhədlərin nəzarətdən kənarda qalması yuxarıda sadalanan cinayətkarlıq üçün münbit şərait yaradır. Transsərhəd təhdidlərin
mövcudluğu ölkənin sərhəd təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirilməsini
zəruri edir. Sərhəd təhlükəsizliyi siyasətinin effektiv həyata keçirilməsi
üçün mərkəzi dövlət orqanı kimi Dövlət Sərhəd Xidməti yaradılmışdır.
Ölkədə aparılan ümumi demokratik dövlət quruculuğu və xüsusən,
təhlükəsizlik sektorunun islahatı prosesi çərçivəsində sərhəd təhlükəsizliyinə konseptual olaraq yenidən baxılır və Dövlət Sərhəd Xidmətinin
hərbi qurumdan hüquq-mühafizə orqanına keçidi məqsədi ilə əsaslı
struktur islahatları aparılır. NATO və digər xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlıq şəraitində aparılan islahatlar nəticəsində effektiv sərhəd nəzarəti sistemi yaradılmaqla Silahlı Qüvvələrin və digər təhlükəsizlik strukturlarının sərhəd təhlükəsizliyi sahəsindəki mümkün dəstəkləyici rolu və
fəaliyyətlərinin koordinasiyası mexanizmləri daha da təkmilləşdirilir.
Sərhəd təhlükəsizliyi məsələsi neft və qaz yataqlarının, nəqliyyat
dəhlizlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında getdikcə daha çox
əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Sərhəd təhlükəsizliyinin daha səmərəli
təmin edilməsi üçün normativ hüquqi baza beynəlxalq standartlara
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uyğunlaşdırılır, idarəetmə sistemi təkmilləşdirilir və şəffaf büdcə sistemi
yaradılır.
Azərbaycan Respublikası sərhəd təhlükəsizliyi sahəsində NATO,
Avropa İttifaqı, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, Atom Enerjisi üzrə
Beynəlxalq Agentlik, Sərhəd Məsələləri üzrə Beynəlxalq Konfrans və
digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, habelə ikitərəfli və çoxtərəfli
qaydada dövlətlərarası səviyyədə əməkdaşlığı genişləndirir.
Bu istiqamətdə islahatları daha da inkişaf etdirmək üçün havadan və
dənizdə nəzarət, axtarışxilasetmə, çeviklik imkanları müasirləşdirilir,
təlim sistemi təkmilləşdirilir, quru sərhədlər və nəzarət məntəqələri
müasir texniki avadanlıqlarla təmin olunur və peşəkar heyətə keçid
sürətləndirilir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunduqdan sonra sərhədlərin
nəzarətdən kənarda qalmış hissəsinin Azərbaycan Respublikasının ümumi sərhəd təhlükəsizliyi sisteminə daxil edilməsi və həmin ərazilərdə ən
müasir tələblərə uyğun təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi
islahat və quruculuq prosesində müvafiq şəkildə nəzərə alınır.
4.3.7. Miqrasiya siyasəti
Son illərin təhlili göstərir ki, Azərbaycanda müşahidə olunan sürətli
sosial-iqtisadi inkişaf, energetika və nəqliyyat sahələrində beynəlxalq
kommunikasiyaların genişlənməsi, eyni zamanda, ölkəmizin geosiyasi
mövqeyi miqrasiya proseslərinin intensivləşməsinə gətirib çıxarmışdır.
Bu da öz növbəsində ölkənin inkişafı və təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi baxımından milli maraqlara uyğun miqrasiya siyasətinin
həyata keçirilməsini, onun əsasında miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi məsələlərinin təkmilləşdiril-məsini şərtləndirir.
Azərbaycan Respublikasında miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsi, qanunvericiliyin beynəlxalq normalara və müasir
dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi, milli təhlükəsizliyin və
sabit sosial-iqtisadi, demoqrafik inkişafın təmin edilməsi, əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi, ölkə ərazisində əhalinin mütənasib
yerləşdirilməsi, miqrantların intellektual və əmək potensialından istifadə
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edilməsi, tənzimlənməyən miqrasiya proseslərinin mənfi təsirinin aradan qaldırılması, insan alveri də daxil olmaqla, qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması məqsədilə 2006-2008-ci illər üçün Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Miqrasiya Proqramı qəbul olunmuşdur.
Miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, idarəetmə
sisteminin inkişaf etdirilməsi, miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi və
proqnozlaşdırılması, bu sahədə müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi məqsədi ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradılmışdır.
Ölkədə miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi hazırda effektiv immiqrasiya siyasətinin formalaşdırılmasını, beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini, emiqrasiya
proseslərinin nəzarətdə saxlanılmasını və vahid informasiya bazasının
yaradılmasını zəruri edir.
4.3.8. Enerji təhlükəsizliyi siyasəti
Xəzər hövzəsinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektorunda
yerləşən mövcud neft və qaz yataqlarının, habelə perspektivli strukturların işlənməsi, istismarı, müasir neft-qaz özüllərinin ikintisi və quraşdırılması, əsas ixrac neft və qaz boru kəmərlərinə, terminallarına olan
təhdidlərin aşkar edilməsi, qiymətləndirilməsi və adekvat tədbirlərin
görülməsi Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinin ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biridir.
Heydər Əliyev adına "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" əsas ixrac neft boru kəməri
və Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri Xəzər dənizi ilə Qara dəniz və
Aralıq dənizi arasında enerji nəqlinin, Xəzəryanı ölkələrin geostrateji və
iqtisadi maraqlarını təmin edən mühüm obyektlərin təhlükəsizliyinin
qorunması və bununla əlaqədar artan risklərin idarə olunması və
azaldılması Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin ən vacib
vəzifələrindəndir.
Heydər Əliyev adına "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" əsas neft ixrac boru
kəmərinin 2006-cı ildən istifadəyə verilməsi Azərbaycan neftini dünya
bazarında mühüm amilə çevirmişdir. Azərbaycan neftini Türkiyənin
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Ceyhan limanına, qazını isə Türkiyənin Ərzurum qaz terminalına
çıxaran kəmərlərin coğrafiyası müəyyən təhlükəsizlik riskləri yaradır.
Azərbaycan Respublikası enerji ehtiyatlarının istehsalı və nəqli ilə bağlı
yaradılan və istismar olunan infrastrukturun təbii fəlakətlərə, texnogen
xarakterli fövqəladə hadisələrə və təxribatlara məruz qalma ehtimalına
qarşı kompleks tədbirlər həyata keçirir.
XXI əsrdə dünyada enerji daşıyıcıları ilə bağlı böhran gözlənildiyindən
Azərbaycan Respublikasında alternativ enerji mənbələrindən istifadə
edilməsi qərara alınmışdır. Küləkli və günəşli günlərin sayına görə
ölkənin əlverişli şəraitə malik olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycanın
enerjiyə olan ehtiyacının müəyyən hissəsi külək, dəniz, günəş, biokütlə,
kiçik dağ suları və su elektrik stansiyaları hesabına təmin oluna bilər.
4.3.9. Nəqliyyat təhlükəsizliyi siyasəti
Azərbaycan Respublikasında zəngin enerji ehtiyatlarının olması
iqtisadiyyatın əsaslı və sürətli inkişaf etməsinə müsbət təsir göstərən,
lakin müxtəlif dövlətlərin regiondakı maraqlarını şərtləndirən və
münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olan əsas amillərdən biridir.
Müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası öz enerji
sektorunu daha da inkişaf etdirmiş və müxtəlif növ nəqliyyat şəbəkələri
yaratmışdır. Bu nəqliyyat şəbəkələrinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ölkə üçün əsas vəzifələrdən biridir.
Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin və boru kəmərlərinin təhlükəsizliyini
təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikası aşağıdakı vəzifələri həyata
keçirir:
* nəqliyyatın və nəqliyyatda təhlükəsizliyin təmin edilməsi;
* nəqliyyat sistemində səfərbərlik hazırlığının təmin edilməsi;
* Avropa-Qafqaz-Asiya və "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin
artırılması məqsədi ilə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi;
* nəqliyyat infrastrukturlarının mühafizə sisteminin etibarlılığının təmin
edilməsi;
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* nəqliyyat infrastrukturlarının təhlükəsizliyinə kənardan təhdid yarada
biləcək amillərin aşkarlanması və qarşısının alınması;
* nəqliyyat vasitələri və infrastrukturlarında, o cümlədən boru
kəmərlərində terror aktlarının törədilməsində istifadə oluna biləcək
vasitələrin dövriyyəsinin qadağan olunması və ya bu dövriyyəyə ciddi
nəzarətin həyata keçirilməsi;
* nəqliyyat obyektlərinin tikintisi və istismarı zamanı sosial və ekoloji
mühitə ziyan vurulmasının qarşısının alınması.
Sözügedən vəzifələr Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri və
digər təhlükəsizlik strukturlarının, habelə aidiyyəti dövlət qurumlarının
fəaliyyətində öz əksini tapmalı və onların həyata keçirilməsi üçün
adekvat imkanlar yaradılmalıdır.
4.3.10. Fövqəladə idarəetmə, ətraf mühitin və əhalinin sağlamlığının
mühafizəsi
Ətraf mühitlə bağlı olan təbii fəlakətlər və insanların fəaliyyəti nəticəsində baş verən texnogen qəzalar əhalinin sağlamlığına, rifahına və
əmlakına ziyan yetirməklə daxili təhlükəsizliyə zərər vura bilər. Bu mənada, onlar ümumi təhlükəsizlik kontekstində nəzərdən keçirilməlidir.
Azərbaycan Respublikasında fövqəladə halların xəbərdar edilməsi və
nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanması və
əlaqələndirilməsinə məsul olan ayrıca qurum - Fövqəladə Hallar
Nazirliyi yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası böhranların idarə olunması və fövqəladə
halların qarşısının alınması üzrə tədbirlər planlarının hazırlanması ilə
bağlı təcrübə qazanılması və informasiya mübadiləsi sahəsində bir sıra
dövlətlərlə ikitərəfli əməkdaşlıq edir. Bu sahədə çoxtərəfli əməkdaşlıq
isə NATO mexanizmləri vasitəsilə geniş inkişaf etdirilir və Azərbaycan
Respublikası həmin imkandan fəal istifadəni davam etdirəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası ekoloji problemlərə ciddi yanaşır və ona görə
də bu sahədə yaranan və zərər vura bilən təhlükələrdən, risklərdən və
təhdidlərdən xəbərdardır. Təbii və texnogen fəlakətlərə və böhran

613

KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi

vəziyyətlərinə hazır olmaq və onların qarşısını almaq dövlət üçün əsas
məsələlərdəndir.
Azərbaycan Respublikası ölkə əhalisinə, ərazisinə və iqtisadiyyatına
radioaktiv, bakterioloji və kimyəvi vasitələrlə göstərilən zərərli təsirin
qarşısının alınmasına yönəlmiş tədbirləri fəal surətdə həyata keçirir.
Strateji əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin, o cümlədən neft və qaz
hasilatı və emalı müəssisələrinin, terminalların, magistral boru
kəmərlərinin, içməli su mənbələrinin, elektrik stansiyalarının,
hidrotexniki qurğuların təbii fəlakətlərdən, texnogen qəzalardan və
terror təhlükəsindən müdafiəsi dövlət üçün əsas vəzifələrdən biridir.
Coğrafi və geoloji şəraitin müxtəlifliyi nəzərə alınmaqla, ölkə ərazisinin
təbii fövqəladə hallardan mühafizəsi ilə bağlı dağıntılara gətirib çıxara
bilən amillərin, o cümlədən zəlzələlər, sellər, subasmalar, sürüşmələr və
palçıq vulkanlarının törədə biləcəyi fəsadlar və onların nəticələrinin
aradan qaldırılması yolları daim diqqət mərkəzindədir.
Bir neçə iqlim qurşağı ilə əhatə olunan Azərbaycan Respublikası
ərazisindəki zəngin bitki və heyvanat aləminin qorunub-saxlanması
zəruri şərtdir.
Ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olan mənbələrin ləğv olunmasına,
Xəzər dənizinin ekoloji problemlərinin aradan qaldırılmasına, onun
biomüxtəlifliyinin qorunması və bərpa olunmasına və bununla bağlı
digər məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir.
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə bitki mühafizəsi
vasitələrindən (pestisidlərdən və bioloji preparatlardan) istifadəyə
nəzarət, karantin obyekti mənbələrinin vaxtında aşkar edilərək ləğv
olunması vacib məsələlərdən biridir.
Əhalinin sağlamlığının qorunması üçün dərmanların keyfiyyətinə
nəzarət mexanizmlərinin və saxta dərmanlara qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi zəruridir.
4.3.11. İnformasiya təhlükəsizliyi siyasəti
Azərbaycan Respublikasının informasiya təhlükəsizliyi siyasəti dövlət,
ictimai və fərdi informasiya ehtiyatlarının qorunmasına, habelə
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informasiya sahəsində milli maraqların müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlər
kompleksinin həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Azərbaycan Respublikasının informasiya sahəsində milli təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün ölkədə informasiyanın, həmçinin dövlət
informasiya ehtiyatlarının müdafiəsi sahəsində milli sistem və
informasiya infrastrukturu inkişaf etdirilir və möhkəmləndirilir. Dövlət
orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən qərarların qəbul edilməsinin
informasiya təminatının həyata keçirilməsi məqsədi ilə obyektiv və
mühüm məlumatlar toplanılır.
Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat qabiliyyətinin uzlaşdırılması və səmərəliliyinin artırılması, habelə məxfi informasiyanın mühafizə olunmasının
koordinasiyası milli təhlükəsizlik sektorunun bu sahəsində əsas
məsələlərdəndir. Azərbaycan Respublikası öz milli kəşfiyyat və əkskəşfiyyat qabiliyyətini artıracaq və dövlət sirrinə aid edilmiş
məlumatların mühafizəsi ilə bağlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsini
davam etdirəcəkdir.
İnformasiya təhlükəsizliyini tənzimləmək məqsədi ilə dövlət sirri təşkil
edən məlumatların mühafizəsinin hüquqi mexanizmləri təkmilləşdirilir
və informasiya azadlığı təmin olunur. Hüquqi və inzibati mexanizmlər
vətəndaşların hüquqlarını və dövlət strukturlarının fəaliyyəti üzərində
demokratik nəzarəti təmin edəcəkdir.

Yekun müddəalar
Azərbaycan Respublikasının strateji coğrafi mövqeyi onun Avratlantik
məkandakı siyasi və iqtisadi proseslərdə olduqca mühüm rol oynamasını
təmin etmişdir. Bu, regiondakı enerji və nəqliyyat layihələrinin həyata
keçirilməsində özünü büruzə verməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik mühiti eyni zamanda, hərbi
münaqişələr,
beynəlxalq
terrorçuluq,
transmilli
mütəşəkkil
cinayətkarlıq, qeyri-qanuni miqrasiya, insan alveri və narkotik
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vasitələrin qaçaqmalçılığı, kütləvi qırğın silahlarının yayılması kimi
təhdidlərin mövcudluğu ilə səciyyələnir ki, bu da, ölkəni bir sıra
təhlükəsizlik problemləri ilə üzləşdirir.
Bu Konsepsiya Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik
siyasətinin əsasını təşkil edir və dövlətin milli maraqlarının qorunması
məqsədi ilə müvafiq dövlət strukturlarının üzərinə xüsusi vəzifələr
qoyur və bu kontekstdə onların laqələndirilmiş fəaliyyətini zəruri edir.
Konsepsiya ölkənin daim dəyişən təhlükəsizlik mühitini, Azərbaycan
Respublikasının milli maraqlarını və təhlükəsizlik siyasətinin əsas
istiqamətlərini müəyyən edir.
Azərbaycan Respublikasının hökuməti bu Konsepsiyadan irəli gələn
vəzifələri həyata keçirmək üçün müvafiq tədbirlər görəcəkdir. Dövlətin
daxili və xarici siyasətinə uyğun olaraq ölkənin təhlükəsizliyinin daha
etibarlı təmin edilməsinə şərait yaradılması məqsədi ilə Konsepsiya
müntəzəm qaydada yeniləşdirilə bilər. Konsepsiya, həmçinin hərbi
doktrina, xarici siyasət strategiyası, müdafiə icmalı, iqtisadi konsepsiya,
mədəniyyət, elm, təhsil, səhiyyə və nəqliyyat strategiyaları da daxil
olmaqla, dövlət fəaliyyətinin müxtəlif sahələri ilə bağlı daha müfəssəl
sənədlərin hazırlanması üçün əsasdır.
Təhlükəsizlik sahəsində hazırlanacaq digər konseptual sənədlər ümumi
ictimai konsensusu əks etdirməli, real olmalı və bu Konsepsiya ilə
birlikdə, ölkədə demokratik, hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti,
demokratik nəzarət altında olan güclü və effektiv təhlükəsizlik sektoru
quruculuğuna, davamlı iqtisadi və sosial tərəqqiyə kömək etməlidir.
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