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ГейдАр АЛИеВ – Азыркы 
АзербАйжАндын неГИздЄЄчЇсЇ, 

куруучусу жАнА корГоочусу

Биздин мамлекетти чыўдоого жана анын єнїгїшї-
нє бїткїл ємїрїн арнап, єзїнїн кылган иштери менен 
элдин чексиз сїйїїсїнє ээ болгон, бїгїнкї эгемендїї, 
гїлдєп єнїгїп бараткан Азербайжандын куруучусу, 
биздин улуу жол башчыбыз Гейдар Алиевдин атын ук-
канда, бир дагы азербайжан сыймыктанбай койбойт. 
Бїгїн дїйнєнїн кайсы жеринде болбосун, Гейдар Алиев 
жєнїндє сєз болсо азербайжан, ал эми азербайжан жє-
нїндє сєз болсо, Гейдар Алиев элестейт. 1969-жылы 
14-июлдагы Азербайжандын КП БК плнумунда Гейдар 
Алирза оглу Алиев азербайжандын КП БК нин бирин-
чи секретары болуп шайланган. Ошол кїнї азербай-
жандын тарыхында жаўы доор башталды десек болот. 
Азыр жалпы азербайжан элинин жол башчысы, кєрї-
нїктїї мамлекеттик ишмер, бїткїл дїйнєгє белгилїї 
саясатчы, єзїнїн атын жыйырманчы кылымдын тары-
хына алтын тамгалар менен жазып салган, улуу фило-
соф жана уникалдуу инсан Гейдар Алиевдин туулган 
кїнїн, дїйнєнїн бардык бурчунда жогорку деўгээлде 
белгилешет. Жыйырманчы кылымдын 70–80-жылда-
ры Гейдар Алиев Азербайжан Советтик Социалисттик 
Республикасын жетектеген, (Азербайджанской ССР) 
(1969-жылдын 14-июлунан – 1982-жылдын 3-декаб-
рына чейин), андан кийин дїйнєдєгї эки чоў єлкєнїн 
бири СССРдин жетекчилеринин бири болгон. Ал дїй-
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нє саясатынын борбору болгон кремлде, КПССтин БК 
Политбюросунун мїчєсї, СССРдин МИнистрлер Сове-
тинин башчысынын биринчи орун басары болуп иш-
теп, Гейдар Алиев мындай жогорку орунду ээлеген би-
ринчи азербайжан жана биринчи мусулман болгон. Ал 
єтє акылдуу, билимдїї, турмуштук тажрыйбасы чоў, 
аябагандай чечен адам болгондуктан, ошол кездеги 
дїйнєлїк масштабдагы саясий ишмерлерден айырма-
ланып турчу. 

Гейдар Алиев дїйнєнїн саясий асманындагы чол-
пон жылдыз эле. Бир аз убакыттан кийин, 1987-жылы 
октябрь айында, Михаил Горбачевдун мусулман элде-
рине атайын жїргїзгєн душмандык саясатына макул 
болбой, бардык ээлеген постторунан арызын жазып ке-
тип калды. 1990 жыл январь айында Советтик Армия-
нын бєлїктєрїн Бакуга киргизгенде, Москвада жашап 
жаткан союздук маанидеги персоналдык пенсионер 
Гейдар Алиев, єзїнїн эли туш болгон кайгылуу окуяга 
кош кєўїл карап отуруп калган жок. Кайгылуу окуя 
болгон кїндїн эртеси. балдарын, кызын, неберелерин 
жана баласын, Азербайжан республикасынын азыркы 
президенти Ильхам Алиевди алып, Азербайжан ССРи-
нин Москвадагы туруктуу єкїлчїлїгїнє келип, чогул-
ган элдин жана чет элдик массалык маалымат кара-
жаттарынын єкїлдєрїнїн алдында, Михаил Горбачев 
баштаган борбордук бийликти жана Абдурахман Вези-
ров башында турган республиканын марионеттик же-
текчилерин кандуу окуяга жол бергендиктери їчїн 
айыптап, сєз сїйлєдї. Ошондон кийин жалпы азербай-
жан элинин жол башчысы Гейдар Алиевдин саясий 
жылдызы кайрадан жанды. 1990-жылдын июнь айын-
да єз мекенине келип азербайжанда жїрїп жаткан та-
рихый процесстердин башында турду. Їч жылдан ки-
йин, дїйнєлїк коомчулуктун кєўїлїнїн борборунда 



– 7 –

турган республикада демократиялык шайлоо болуп 
єттї, анын жїрїшїндє кєпчїлїк шайлоочулар Г. Алиев 
Азербайжан республикасынын президенти болсун, деп 
єз добуштарын беришти. Ошентип ал экинчи жолу 
азербайжан мамлекетин башкарып калды. Гейдар 
Алиев кєрєгєчтїк жана акылмандык менен жїргїзгєн 
тышкы жана ички саясатынын натыйжасында, кыска 
мєєнєттїн ичинде жарандык согуштун коркунучу жєн-
гє салынып, єдкєдє улуттук биримдик пайда болуп, 
єлкє коомдук-экономикалык кризисти ийгиликтїї же-
ўип чыкты. Гейдар Алиевдин жетекчилиги астында 
«Контракт века», «Баку-Тбилиси-Жейхан» ж. б дїй-
нєлїк маанидеги чоў масштабдагы проекттерге кол 
коюлуп, ишке ашырылды. Бул проекттердин ишке 
ашырылышы дуйнє коомчулугун таў калтырды. Анын 
єлбєс идеялары респуликанын єнїгїшїнє, элдин жыр-
галчылыгына жаркыраган жол ачып берди. Мына 
ошондуктан, дїйнєнїн кєптєгєн єлкєлєрїндє жана 
шаарларында, анын эстелиги коюлуп жатат. Кєптєгєн 
кєчєлєргє, парктарга жана проспекттерге анын аты бе-
рилген. Илимпоздор, тарыхчылар, философтор жана 
журналисттер ал жєнїндє кєп томдуу китептерди жа-
зып жатышат. Ар бир эле кєрїнїктїї мамлекеттик 
жана саясий ишмер мындай сыйга татыктуу боло бер-
бейт. Ушул макаланы жаза баштаганда алдыма бир 
максат койгом, ал кыска формада жалпы улуттун жол 
башчысынын ємїр баянынын негизги моменттерин 
кєргєзїї менен, аны уникалдуу мамлекеттик жана 
саясий ишмер катары белгилеп, анын жасаган иште-
рин айтып берїї болчу. Бул жумушту аткаруу жеўил 
болбосо да, Гейдар Алиевге инсан катары берилгенди-
гимден, кєўїл коюп макаламды жаза баштадым. Мам-
лекеттик ишмерлерди, тарихый инсандарды, тарых-
тын єзї жасайт. Окумуштуу тарыхчылардын милдети, 
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тарихый окуяларды обьективдїї жана адилеттїї ана-
лиздеп элге жеткирїїдє турат. Алар тарихый процест-
ти так жана конкреттїї чагылдырганы їчїн келээрки 
муундардын алдында жооп беришет. Ушул жагынан 
алганда, Гейдар Алиевдин азербайжандын тарыхында, 
дїйнєлїк саясатта жана эл аралык мамилелерде ойно-
гон ролун туура чагылдырып берїї єтє жоопкерчилик-
тїї жана сыймыктуу иш. Анын їстїнє, акыркы 50 
жылдын ичинде кєптєгєн баатырдык эпизоддорго, же-
ўиштерге, ийгиликтерге, элдин эгемендїїлїккє болгон 
умтулуусуна толгон Азербайжандын тарыхы, Гейдар 
Алиевдин аты жана анын жасаган иштери менен бай-
ланыштуу. Ошол эле убакта-бул азербайжан эли туш 
болгон кайгылуу окуялардын, армениянын азербай-
жанга кылган курадуу агрессиясынын, армениянын 
куралдуу кїчтєрїнїн азербайжанга илгертен бери тие-
шелїї жерлерин басып алуусунун, Гейдар Алиевдин 
кайрадан бийликке келип, мамлекетти жана єлкєнї 
талкаланып калуудан сактап калуусунун тарыхы. Гей-
дар Алиевдин ємїрї, азербайжандын мамлекеттїїлї-
гїнїн тарихый мезгилинин элуу жылдай убакытын єз 
ичине камтыйт (эгерде санакты 1918 жылдан баштаса) 
акыркы элїї жылдын ичинде, биздин мамлекеттин та-
рыхынын ар бир барагы Гейдар Алиевдин катышуусу 
менен жазылган. 1969 жылдын 14 июлунан, республи-
канын жетекчиси болуп шайлангандан баштап, каза 
болгонго чейин улуттун жол башчысынын зор эмгеги 
азербайжандын гїлдєп єсїшїнє, алдыўкы цивилиза-
циалуу єлкєлєрдїн арасында татыктуу орун ээлєєгє 
багытталган. Ошол жылдары Гейдар Алиев Азербай-
жанда биринчи адам болуу менен бирге, дїйнєлїк сая-
сатта да эў белгилїї инсандардын бири болгон. Дїйнє-
дє кєп жылдар мамлекетти башкарып, элини сїйїїсїнє, 
сыйына татыктуу болгон аз эле мамлекеттик жана сая-
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сий ишмерлер табылат. Гейдар Алиевди жалаў эле 
азербайжан эли жакшы кєрбєйт, аны бїткїл тїрк жана 
мусулман дїйнєсї сыйлап жана сыймыктанат. Ал эле 
эмес. Азербайжан СССРдин курамында турган мезгил-
де да, ошол чоў єлкєдє жашаган элдер, андан келечек-
теги жетекчини кєрїшкєн. АКШ да Гейдар Алиевди 
Джордж Вашингтонго, германияда Конрад Аденауэрге, 
Францияда Шарль де Голлго, Улуу Британияда Уинс-
тон Черчиллге теўешет. Чынында эле кєрїнїктїї та-
рихый инсан катары Гейдар Алиевдин кайталангыз, 
уникалдуу жана оригиналдуу єзгєчєлїктєрї бар эле. 
Анын кайталангыз єзгєчєлїктєрї жана сапаттары эм-
неде эле? Азербайжандын жалпы улуттук жол башчы-
сынын инсандык сапаты бир саясий системанын алка-
гына батпайт. Гейдар Алиевдин саясий кєз карашы 
марксистик-лениндик идеологиянын таасиринин ас-
тында совет доорунда калыптанып, єзїнїн зейрек кез-
дешїїчї жєндємї жана таланты менен СССРдин же-
текчилигиндеги эў жогорку кызматта иштесе дагы, 
так ошол Гейдар Алиев биринчи болуп, совет мамлеке-
тинин акыркы башчысы Михаил Горбачевдун азербай-
жанга жана башка тїрк, мусулман республикаларына 
каршы жїргїзгєн адилетсиз, теўсиз саясатына жана 
эскирип, жараксыз болуп калган тїшїнїктєргє каршы 
чыккан. Акыл деўгээли єтє жогору турган Гейдар 
Алиев советтик идеологиянын ар бир пунктун анализ-
деп, анын эффективдїїлїгїн иш жїзїндє текшерип, 
керектїїсїн эл жана мамлекет їчїн пайдаланып, ке-
рексизин ыргытып турган. Кээ бир совет жетекчилери-
нен єзгєчєлєнїп, Гейдар Алиев советтик, коммунист-
тик иделогиянын туткуну болуп калган жок, ал єзїнїн 
улутун, тилин жана динин унуткан эмес. Саясий же-
текчи жана тарихый инсан катары, ал єзїнїн улуттук 
кулк мїнєзїн, улуттук идеологиясын унутпай, теске-
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рисинче ошол баалуулуктарга таянып, єзїнїн тегере-
гине миллиондогон элди топтоп, алардын колдоосуна 
ээ болгон. Эгерде азыр кээ бир саясий жана мамлекет-
тик жетекчилердин кылган ишине кєз жїгїртсєк, 
алардын бардыгы теў єз доорунун баатыры, конкрет-
тїї тарихый доордун жана саясий системанын жетек-
чиси болгон. Мисалы, Петр Биринчи он сегизинчи кы-
лымдын башында Россиянын падышасы эле. Ал россия 
мамлекетинин чегинде, єзїнїн коомдук-саясий бийли-
гинин алкагында чоў масштабдуу реформа жїргїзгєн. 
Экинчи дїйнєлїк согуштун убагында, андан кийин 
дагы єз єлкєлєрїн жакшы башкарган Шарль де Голл-
ду, Уинстон Черчиллди, Франклин Рузвельтти рефор-
матор деп атап койсок болот. Жыйырманчы кылымда 
революциялардын жетекчилери болгон Мустафа Ке-
маль Ататюрк, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Моа 
Цзе дун, Фидель Кастро єз єлкєлєрїндє революция жа-
сап, жаўы мамлекеттик тїзїлїштї орнотушкан. Ленин 
менен Сталин советтик идеологиянын жол башчылары 
болушса, Черчилль менен Рузвельт капиталисттик 
дїйнєнїн жол башчылары болушкан. Биринчи экєє 
їчїн АКШ менен Улуу Британиянын идеологиясы тап-
такыр жараксыз болсо, тигилер їчїн советтик идеоло-
гия жараксыз болгон. Бирок єзїнїн саясий системасы-
нын алкагында жогоруда айтылган жол башчылардын 
бири, реформатор, экинчиси консерватор, їчїнчїсї ре-
волюционер, ал эми тєртїнчїсї диктатор катары та-
рыхта калды. Ал эми Гейдар Алиев саясатчы жана жол 
башчы катары, жогоруда айтып кеткен жол башчылар-
га окшошпогон єзгєчєлїктєргє ээ болчу. Анын кайта-
лангыстыгы жана уникалдуулугу, совет мезгилиндеги 
эў чоў єлкєнїн баатыры жана жол башчысы, азыркы 
кезде, демократиялык азербайжандын жол башчысы 
болгондугунда жатат. Мындай кєрїнїштїн сыры эмне-
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де? Эмне їчїн Гейдар Алиевдин идеялык жана концеп-
туалдык кєз карашы, бир коомдук-саясий системанын 
алкагына баткан эмес? Кантип бири-бирине каршы 
турган коомдук-саясий тїзїлїштїн алкагында, бири-
бирине каршы келген идеялык концепцияларга кара-
бай Гейдар Алиев эл-жерин сїйїп, иш билгилик менен 
єз єлкєсїн башкарып, дїйнєлїк аренада сыйга татык-
туу болуп калды? Бул уникалдуу кєрїнїштїн негизги 
себеби, Гейдар Алиевдин єз элине берилгендигинде, ис-
лам дининдеги жїрїм-турумдун традициялык норма-
ларын сактагандыгында, чынчылдыгында жана ади-
леттїїлїгїндє, башка элдерди сыйлагандыгында 
жа тат. Ал єз идеяларын жана кєз карашын дайыма 
жарыя кылып турган. Гейдар Алиев мына ушундай 
жол башчы болчу. Окумуштуу-тарыхчылар жана сая-
сат таануучулар, жалпы улуттун жол башчысынын 
бай, саясий чыгмармачылык мурасын, кєрїнїктїї 
мамлекеттик ишмердин кылган иши катары изилдеп, 
єлбєс-єчпєс идеяларын турмушта колдонуу керек экен-
дигин айтып, анын жетекчилик тажрыйбасын филоси-
фиялык, илимий-практикалык кєз карашта талкуулап 
жатышып, эмнегедир Гейдар Алиевге гана мїнєздїї 
саясатчынын, жол башчынын єзгєчєлїктєрї жєнїндє 
жетишсиз жазып келе жатышат. Кебетеси, окумуш-
туулар, тарыхчылар, саясат таануучулар, философтор 
жалпы улуттун жол башчысынын концептуалдык 
идеяларын жана саясий багытын, негизги принципте-
рин, кєз карашынын єзгєчєлїктєрїн анализдєєдє кы-
йынчылыкка учурап жатышса керек. Азыркы кїндє 
Гейдар Алиевдин «Саясий жана экономикалык жактан 
башкаруу», «Илимий-философиялык мектеп» аттуу 
мектептерди ачуу жєнїндє, кєп жана туура сєз болуп 
келе жатат. Ушул кїнгє чейин, илимий-практикалык 
кєз караш менен алганда Гейдар Алиевдин саясий ба-
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гытына тереў жана конкреттїї анализ берилген, фило-
сифиялык эмгектери даярдалып, басып чыгарыла элек. 
Кээ бир окумуштуулар, Гейдар Алиевдин «Саясий 
жана экономикалык жактан башкаруу» мектебин ачуу 
керектигин моюнга алышканы менен ошол мектепке, 
кандай ат берїї жєнїндє бїтпєгєн талкуу жїргїзїп, 
ушуга чейин бир пикирге келе албай жатышат. Биз 
мурда белгилеп кеткендей, тарыхты тарихый инсандар 
жасашат. Ал эми тарыхты, окумуштуу тарыхчылар 
жазышат. Ошол тарыхты жазгандардын негизги мил-
дети, тарихый окуялардын объективдїї, адилеттїї 
чындыгын жазып, ошол окуяларга туура анализ берїї 
болуп саналат. Мамлекеттик жана саясий ишмер Гей-
дар Алиевдин ємїрїнїн элїї жылдан ашыгы Азербай-
жандын жаўы тарыхы, мамлектти куруу, єлкєнї кай-
ра жаўыртуу, єнїктїрїї менен байланышканын билип 
туруп, эмне їчїн биз анын концептуалдуу идеяларына, 
кєз караштарына жана саясий багытына жаўы аттар-
ды издешибиз керек? Гейдар Алиевдин ишке ашырыл-
ган, єлбєс-єчпєс идеялары, алтын тамга менен жазы-
лып «Гейдар Алиевдин мамлекетти башкаруу мектеби» 
жана «Гейдарима мектеби» деген ат менен биздин єл-
кєнїн тарыхында калыш керек, деп ойлойм. Гейда-
ризмдин жана «Гейдар Алиевдин саясат жана мамле-
кетти башкаруу мектебинин» кєєнєрбєс мааниси, анын 
саясий багытынын негизги єзгєчєлїктєрї жана анын 
негиз болуучу идеялары эмнеде жатат? Мейли СССР-
дин мезгилиндеги мамлекеттик чоў кызматтарда ишеп 
жїргєндєгї, мейли кийин эгемендїї Азербайжандын 
жетекчиси болуп иштеп жїргєндєгї чыгып сїйлєгєн 
сєздєрї, докладдары болсун, ошол «Гейдар Алиевдин 
саясат жана мамлекетти башкаруу» аттуу китебинин 
єзєгї, негизги принциптери жана єзгєчєлїктєрї болуп 
калат». Биздин негизги милдетибиз ошол материал-
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дарды шашпай окуп чыгып, изилдеп, ырааттап, талдап 
чыгып, келээрки муундарга єткєрїп берїїдє жатат. 
Дайыма тарихый окуяларга жана процесстерге актив-
дїї катышып, иши кєп болгондуктан, єз иштерин или-
мий жактан ырааттоого убакыты калган эмес. Эгерде, 
биз ошол тарихый инсандын окуучулары жана ишин 
улантуучулары болуп, ошол мектептин токтобой иш-
теп турушун кааласак, ошол иштерди биз єзїбїз жаса-
шыбыз керек. Биз муну келээрки муун, эгемендїї 
Азербайжандын курулушу жана єнїгїшї, кандай 
принциптерге негизделгенин билиши їчїн жасашыбыз 
керек. Гейдаризм концепциясы – бул азербайжан эли-
нин улуттук-адеп-ахлактык мїмкїнчїлїктєрїн эффек-
тивдїї пайдалануу боюнча тереў, философиялык кєз 
караштар, анын тарихый тажрыйбасы, алдыўкы єнїк-
кєн єлкєлєрдїн тажрыйбасы, азербайжандын мамле-
кеттїлїгїн чыўдоо їчїн адамзат цивилизациясынын 
жетишкендиктерин пайдалануу, анын традицияларын 
кайра жандандыруу, демократиялык реформаларды 
жїргїзїї, улуттук идеянын тегерегинде бардык азер-
байжандарды топтоо, дїйнєнїн бардык элдери менен 
Азербайжан элинин жыргалчылыг їчїн тынчтыкта 
жашоо, башкаруунун жаўы методдорун жана жолдо-
рун киргизїї болуп саналат. Буга «Гейдар Алиевдин 
саясат жана мамлекетти башкаруу» китебинин негизги 
принциптери жана єзгєчєлїктєрї кирет. 

1. Улуттук мамлекеттїїлїк, мыйзамдуулук жана 
демократия;

2. Реформаторлук;
3. Улуттук-адеп-ахлактык, азербайжандык идея-

ларга берилгендик, 
4. Коомдук адилеттїїлїк жана гуманизм;
5. Интернационализм жана жалпы адамзат баа-

луулугу. 
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Биринчи принципке кайрылаардан мурда, мен 
жалпы улуттун жол башчысы Гейдар Алиевдин учкул 
сєзїн эсиўерге салып кетким келип турат: «Азербай-
жандын мамлекеттик эгемендїїлїгї тїбєлїктїї, кай-
талангыз жана туруктуу». Бул, биздин єлкєнїн башка 
бир, же бир нече єлкє, же эл аралык уюмдар менен 
болгон кызматташтыгы, Азербайжандын суверените-
тине, мамлекеттик эгемендїїлїгїнє, территориясынын 
бїтїндїгїнє зыян келтирбеш керек дегендикке жатат. 
Азербайжан мамлекети, мыйзамдарды жакшыртуу, 
укуктук жана демократиялык реформаларды жїргї-
зїї, коомдук-экономикалык єзгєртїїлєрдї киргизїї 
жолдору менен єнїгїшї керек. Бул жерден мен жалпы 
улуттун жол башчысынын дагы бир учкул сєзїн айта 
кетейин « Єз элинин бактылуу болушун каалаган єкмєт 
жакшы эмес, єз элин конкреттїї жолдор менен бакты-
луу кылган єкмєт жакшы». Ушул сєз аткаруу бийлиги-
нин жасаган ишинин негизги критериясы жана ченеми 
болуш керек. Азербайжандын эркин, эгемендїї, де-
мократтуу жана бактылуу болушун кыялданган башчы 
жакшы эмес, ошол кыялдарды конкретїї жолдор ме-
нен ишке ашырып, элин-жерин бактылуу кылган баш-
чы жакшы. Гейдар Алиев азыркы Азербайжанга негиз 
салып, сактап калган адам. Улуу жол башчы элдин жол 
башчысы болуу менен бирге, Азербайжан республика-
сынын элдик –боштоўдук кыймылынын да жол баш-
чысы болгон. Єткєн кылымдын 70 –жылдары Гейдар 
Алиев Азербайжан, СССРдин алдыўкы, гїлдєп єнїккєн 
республикасы болсун, деп болгон кїчїн жумшаган. 

60-жылдары кошуна Грузия менен Арменияга ка-
раганда, элинин санынын кєптїгїнє, жеринин кєлє-
мїнїн чоўдугуна карабай, СССР дин Госпланы Азер-
байжанга бєлїп берген бюджеттик каражаттын кєлємї 
кєп эмес, кээде аз да болуп калганын тарихый фак-
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тылар кєрсєттї. 1970 жылы Гейдар Алиевдин койгон 
талабы менен бул маселе адилеттїї чечилген. Кийин, 
Министрлер Советинин башкармасынын орун басары, 
СССРдин Госпланынын башкармасы болуп иштеген 
Николай Константинович Байбаков мындай деп айт-
кан экен: «Мен, элин мынчалык сїйїп, анын жыр-
галчылыгы їчїн кїрєшкєн Гейдар Алиевден башка 
адамды билбейм». Гейдар Алиев Азербайжандын та-
рыхына, суверендїї Азербайжанды куруп, аны быты-
рап, бєлїнїп, дїйнєлїк картадан жок болуп кетїїдєн 
сактап, бїт ємїрїн элине арнаган жол башчы катары 
кирди. . Эгерде, жыйырманчы кылымда республиканы 
башкарган адамдардын жасаган иштерине сары эсеп 
салсак, алардын бири дагы Гейдар Алиевдей эл-же-
рин сїйїп, иш билгилик менен жакшы кызмат кыл-
ган эмес, деп батылдык менен айта берсек болот. Жал-
пы улуттун жол башчысынын саясий ишмер катары, 
дагы бир маанилїї єзгєчєлїгїн, анын жалпы улуттук 
идеянын тегерегине элди топтоого жана кыйын кезеў-
де, эл башында турууга жєндємдїї болгондугун айта 
кетиш керек. Муну мурунку советтик жетекчилердин 
бири да жасай алган эмес. КПСС БК нын Политбю-
росунун мїчєсї болуп шайланып, СССРдин Министр-
лер Советинин башкармасынын биринчи орун басары 
болуп иштеп, Москвага кєчїп кеткенден кийин дагы 
єз респуликасына тынымсыз кєз салып турган. Ошол 
мезгилде Москвада жана СССРдин башка шаарла-
рында Азербайжандын маданият кїндєрї єткєрїлїп 
турган, театрдын сахналарында «Кёроглу», «Аршин 
мал алан», «Легенда о любви», «Тысяча и одна ночь» 
сыяктуу опералар коюлуп, єлкєнїн телеканалдарында 
Азербайжан жєнїндє телеберїїлєр болуп турчу. Гей-
дар Алиев Азербайжандын акын, жазуучуларын, илим 
менен искусствонун адамдарын жаўы чыгармачылык-
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ка шыктап, мамлекеттин жогорку сыйлыктары менен 
сыйлап, алардын юбилейлерин єткєрїїгє кєўїл бєлїп, 
чоў маани берчї. Анын максаты жалпыга маалим эле. 
Ал дайыма улуттук адабияттын улуулугун жана анын 
тилинин бай экендигин кєрсєтїїгє умтулчу. Мына 
ушул аракеттердин негизинде 1978 жылы Азербай-
жан ССРинин конституциясын кабыл алып жаткан-
да азербайжан тилине мамлекеттик тил, деген статус 
берилген. Гейдар Алиев жаштарга билим берїїгє ая-
бай кєўїл бєлгєн. 1960-жылдары чет жерлерге окууга 
жиберилген Азербайжан жаштарынын саны аябай аз 
эде. Мисалы, 1969-жылы билим алуу їчїн башка рес-
публикага 47 гана киши жиберилген, анын кєпчїлїгї 
азербайжан улутундагылар эмес эле. Гейдар Алиевдин 
принциалдуулугунун жана демилгесинин натыйжа-
сында 1980 жылы бул сан 1400 жетти. 1971 жылы 20 
июнда Бакуда Дж. Нахичеванский атындагы адистеш-
тирилген мектеп-интернат ачылган, ал мектеп азербай-
жан жаштарынан кєп офицерлерди даярдап чыкты. 
Гейдар Алиевдин чечими менен жыл саын бул мектеп-
ке иранда жашаган азербайжандар кабыл алынчу. Ал 
убакта буга СССРдин БК инин макулдугу керек болчу. 
Гейдар Алиев азербайжанда гана эмес, бїткїл дїйнєдє 
жашаган азербайжан жаштардын келечеги їчїн колу-
нан келген мїмкїнчїлїктєрдїн бардыгын пайдалан-
ган. Анын дїйнєдєгї азербайжандардын бардыгын бир 
идеянын тегерегине чогултсам деген ою єткєн кылым-
дын аягында ишке ашты. 

1969-жылдан 1982-жылга чейин Гейдар Алиев ре-
публиканы жетектеген. Ошол жылдар, элдин эсинде 
курулуштун жана чыгармачылыктын жылдары ката-
ры калды. 1970-жылдан 1980-жылга чейинки он жыл-
дын ичинде жїзїмдєн алынган тїшїмдїн саны он эсе-
ге єсїп, эки жїз миў тоннадан эки миллион тоннага 
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жетти. Жїзїмчїлїктєн башка пахтачылык да жакшы 
єнїккєн. Азербайжанда єстїрїлгєн мємє-жемиштер 
менен жашылчалар миўдеп тонналап єлкєнїн алыскы 
бурчтарына чейин ташып жеткирїлчї. Ошол эле жыл-
дары республикада 325 єнєр жай ишканалары куру-
луп, иштей башташты. Эл чарбасынын ар кандай тар-
мактарындагы жетишкендиктери їчїн Азербайжан он 
эки жолу СССРдин социалисттик мелдештеринин же-
ўїїчїсї болгон. Анын кєп кырдуу ишмердигин натый-
жасында республика єнєр жайдын бир катар тармак-
тарында алдыўкы орундарды ээлеп турду. Официалдуу 
маалыматтарга караганда Азербайжандын їй фонду 
1969–1982-жылдары їч эсеге єсїп, элдин материал-
дык абалы бир кыйла жакшырган. Советтик алдыўкы 
окумуштуулардын берген баасына караганда он жыл-
дын ичинде эле Азербайжандын єнєр жай потенциалы 
эки эсеге єсїп, шаар менен кыштактары таанылбастай 
єзгєрдї. Кийин, суверендїї Азербайжанды башкарып 
турганда, президент Гейдар Алиев ошол республика-
нын гїлдєп єскєн мезгилин эстеп, мындай деген: «Ал 
бир сонун жылдар эле... Кээде жумуш бїткєндєн ки-
йин да кетпей, отуруп алып ойлонуп, биздин респуб-
ликанын абалын жакшыртуунун планынтїзїп. Мага 
берилген кызматтын мїмкїнчїлїгїнєн пайдаланып, 
єз элиме пайдалуу нерселерди жасап кетсем экен, деп 
ойлочумун». Ошол кездеги он беш союздук респуб-
ликалардын ичинен, Россия менен Азербайжан гана 
союздун бюджетинен сувенция алышчу эмес. Чынында 
эле азербайжанды Гейдар Алиев жетектеген жылдар, 
курулуштун, чыгармачылыктын жана гїлдєп-єсїїнїн 
жылдары болуп калды. 

Батыштын кєптєгєн саясат таануучулары 1970 
жылдары жана1980 жылдын башында Азербайжанды, 
СССРдин гїлдєп-єскєн аралы, деп аташчу. Гейдар 
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Алиевдин ошол кездеги максаты, бардыгын Азербай-
жандар менен тааныштырып, анын аброюн кєтєрїї 
болчу. Жыйырманчы кылымдын 70 жылдарына че-
йин, дїйнє єлкєлєрїнїн кєпчїлїгїндє гана эмес, 
СССРдин республикаларында да, биздин республика-
нын атын айтканда Баку менен гана нефтини эстерине 
тїшїрїшкєнї менен Азербайжандарды жакшы билиш-
пегенин моюнга алыш керек. Бїгїнкї кїндє Азербай-
жан дїйнєдєгї эў белгилїї, сыйга татыктуу єлкєлєр-
дїн бири болуп эсептелет, анын суверенитетинин 
негизин улуу жол башчы Гейдар Алиев куруп кеткен-
диги баарыбызга белгилїї. Єзїнїн эмгекчилдигине, 
кесипкєйлїгїнє жана эл менен сїйлєшє билгенине ка-
раганда Гейдар Алиев Совет мамлекетин жетектєєгє 
бардыгынан татыктуу адам эле. 1984 жылы СССР дин 
тышкы иштер министри Андре Громыконун мындай 
деп айтканы бар: « Биздин Политбюродо їч гана са-
лыштырмалуу жаш адам бар: Григорий Романов, Ми-
хаил Горбачев жана Гейдар Алиев. Акыркысы мага 
калгандарынан кєбїрєєк жагат... Алиев кыйын уюш-
тургуч, чынчыл жана тарбия кєргєн адам». Катары ме-
нен каза болгон«Кремлдик абышкалардан кийин», 80 
жылдардын ортосунда батыштын массалык маалымат 
каражаттарында, Алиевди КПСС БК нын Генералдык 
секретары болоору жєнїндє сєз болуп калган. Аларга 
караганда Гейдар Алиев жаш да кайратту да кєрїнчї. 
Анын їстїнє, аны єлкєдєгї эў кєрїнїктїї, таланттуу 
уюштургуч катары чет єлкєдє жакшы билишчї. Єзгє-
чє совет саясатын Азия, Африка єлкєлєрїнє жана Чы-
гыш тарапка таратуучу катары сыйлашчу. Гейдар 
Алиев ємїрїн тобокелге салып, дїйнєнїн туруксуз ре-
жимдеги региондоруна коп барчу. Ал согуш жаўы эле 
бїткєн Вьетнамда, президент Хафез Асад менен палес-
тиндик радикадардын ортосундагы чырдын кїчєп тур-
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ган убагында Сирияда, согушуп жаткан Анголада бол-
гон. Ал кандай гана дипломатиялык деўгээлде болбосун, 
кандай гана каршылашы болбосун тил табышып ке-
тээр эле. Анын иш билгилиги, эл аралык аренада да 
кєрїнїп калган. Баса, Гейдар Алиевдин Советтер Сою-
зун жетектеп калуу мїмкїнчїлїгї болгондугун АКШ 
да болгон бир эпизод тастыктайт, аны журналист Анд-
рей Караулов єз китебинде жазып кеткен: «Гейдар 
Алиевич Клинтондордун Кемп-Дэвиддеги резиденция-
сында конок болуп жатканда, кичинекей моторлуу ка-
йык менен Жорж Буштун улуусу Алиевди єзїнїн ран-
чосуна конокко чакырганы жалгыз эле келип, мындай 
деп айткан экен. «Биз аябай коркконбуз, мистер Алиев, 
– деп мойнуна алыптыр АКШ нын мурдакы президен-
ти– биз сизди Советтер союзун жетектеп калат, корк-
конбуз…», муну А. Караулов уккан экен. Жорж Бушка 
КПСС БКнын Политбюросу Алиевдин кандидатурасын 
генералдык секретарынын ордуна талкуулап жатат деп 
сєзсїз айткан болуулары керек. Башка бир белгилїї 
россиялык саясат таануучудан «Эгерде К. Черненко-
нун ордуна Горбачев болбой, Гейдар Алиев болуп кал-
ганда, СССР талкаланбай, кытайдын модели менен 
єнїгє берет эле деп жїрїшєт, ошол чындыкка жатабы? 
Деп сураганда, ал мындай жооп берген: «Мага тарых 
жєнїндє этиштин шарттуу ыўгайы менен жооп берїї 
кыйын, бирок Алиев эрки кїчтїї, принципиалдуу 
адам эле. Ал СССРдин министрлер советинин башкар-
масынын биринчи орун басары болуп иштеп турганда 
єлкє їчїн кєп жакшы нерселерди жасап, дайыма абал 
татаал жерде болчу». Бирок, союздун жетекчилигинде-
ги шовинистик ойдогу адамдар, Гейдар Алиевдин ке-
сипкєйлїгїнє жана адамкерчилине ичтери тарып, ага 
єзїнє татыктуу кызмат ордун ээлєєгє мїмкїнчїлїк 
бербей коюшту. Илгертен азербайжандын жери бол-
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гон-Тоолуу-Карабахты тартып алып, Арменияга бе-
рїїнї кєздєгєн СССРдин жетекчиси Михаил Горбачев 
єз максатына жетиш їчїн, жолунда жолтоо болуп тур-
ган жалгыз кучтї, Гейдар Алиевди 1987 жылы октябрь 
айында бийликтен кетирди. Туптуура кырк кїндєн ки-
йин «карабах картасы» ойнолуп, азербайжан жерин 
басып алуу процессине жол берилди. Ошол эле убакта 
Азербайжанда элдик кыймыл башталды. Гейдар Алиев 
пенсияга чыгып, Москвада жашап жатса дагы, анын 
душмандары ошол кыймылдын артында Алиев турат 
деп чыгарышты. Ошондуктан М. Горбачев, анын жа-
кын жан жєкєрлєрї, жана Бакудагы алар бийликке 
койгон кишилер єздєрї айткандай «Алиевщина» ме-
нен кїрєшїїгє бардык кїчтєрїн жумшашты. Дагы бир 
маанилїї факты айта кетейин, жыйырманчы кылым-
дын 70 жылдарынын башында, илгертен Азербайжан-
га тиешелїї болгон Тоолуу-Карабах Автономный облу-
сунун «маселеси» пайда болгондо, Гейдар Алиев 
прин ципиалдуу позицияны ээлеп, бул авантюрага жол 
берген эмес. Ошондо эле армяндар жана алардын чет 
єлкєлєрдєгї колдоочулары, Алиев республиканы баш-
карып турганда алардын кыялы, кыял бойдон ка-
лаарын тїшїнїшкєн. Михаил Горбачев жана анын жан 
жєкєрлєрї алдыларына, эркин жашап, жерин бирєєгє 
бергиси келбеген азербайжан элинин жаагын басып, 
Гейдар Алиев тарбиялап чыгарган мекенчил улуттук 
кадрларды бийликтен алыстатып, азербайжанды Моск-
ванын бийлигине толугу менен баш ийдирип, респуб-
ликада єздєрїнє жаккан марионеттик режимди куруу 
максатын коюшкан. М. Горбачев башында турган со-
веттик жетекчилик жана анын Бакудагы жардамчыла-
ры 1990 жылдын январь айында азербайжан элин кор-
кутуп, кїч алып келаткан элдик кыймылды басуу 
їчїн, кандуу трагедияны башташты. Ал эми 1992 
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жылдын 25 февралынан 26 сына караган тїнї армян 
улутчулдары жыйырманчы кылымдагы эў бетпактык 
кылмышты– Ходжалы шаарында геноцидди жасашты. 
Советтик жетекчиликтин колдоосу менен армения ид-
гертен азербайжанга тиешелїу жерлерди армениянын 
басып алуусунун натыйжасында, армяндар жашаган 
жерлеринен кууп чыккан миллиондон ашык качкын-
дар пайда болсо дагы, алар єз максаттарына жетишкен 
жок. М. Горбачевдун жана армян шовинисттеринин 
жїзїкаралык аракеттери азербайжан элинин эркин 
мокото алган жок. Анткени мурда элдик, кийин улут-
тук кыймылдын катышуучулары, бир кезде жалпы 
улуттун жол башчысы тарбиялаган кесипкєй адамдар 
эле. Гейдар Алиев Москвада жашап жаткан мезгилде, 
ал 1990 жылы єз мекенине келгенче элдин їнї ага 
жакшы жеткен эмес. 1990 жылы Январь айындагы 
трагедиялык окуянын эртеси Москвада жашап жаткан 
Гейдар Алиев Азербайжан ССРинин туруктуу єкїлчлї-
лїгїнє келип, борбордук коомчулуктун, азербайжан 
диаспорасына жана дїйнєнїн массалык маалымат кар-
жаттарынын єкїлдєрїнїн алдында чыгып сїйлєп, 
СССРдин жетекчилерин жана алардын республикада-
гы жандоочуларын, Азербайжан элине каршы жасаган 
кандуу кылмыш кылгандыктарын айтып, кїнєєлєдї. 
Кєп єтпєй єз мекени, азербайжандын бир бєлїгї бол-
гон Нахичеванга кайтып келди. Ошентип 1990 жылы 
18 июнда Гейдар Алиевдин азербайжанга, андан кийин 
Нахичеванга кайтып келиши, єз эрки менен комму-
нисттик партиянын катарынан чыгышы, азербайжан-
дын жана нахичевандын Жогорку Советтерине депутат 
болушу, акыры 1991 жылы 9 сентябрда нахичевань 
Автономный республикасынын парламентинин тєрага-
сы болуп шайланышы, 1988 жылы башталган элдин 
стихиялык кыймылынын, Азербайжандагы улуттук-
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боштоўдук кыймылына айлануусуна негизи болуп кал-
ды. Ата-мекени кыйынчылыкты башынан єткєрїп 
жаткан мезгилде кайтып келип, кїчєп бараткан элдин 
кыймылына кошулду. Кєп єтпєй эле кєрїнїктїї мам-
лекеттик жана саясий ишмер Гейдар Алиев элдик кый-
мылдын жол башчысы болуп калды. 1969 жылы 14 
июлда Азербайжан республикасынын жетекчиси болуп 
шайлангандан баштап эле, элдин ишенимине кирип, 
жакшылыкта да жамандыкта да эл менен болуп, кыс-
ка убакыттын ичинде элдин жолбашчысына айланды. 
Кайда болбосун, кандай иште иштебесин, элин эсинен 
чыгарган эмес. 1982 жылы ноябрь айында Гейдар 
Алиев КПСС БК нын Политбюросуна мїчє, СССРдин 
Министрлер Советинин тєрагасынын орун басары бо-
луп шайлангандан кийин, ошол эле жылдын декабрь 
айында ф. Э. дзержинский атындагы клубда(азыр Шах-
рияр аттуу маданият сарайы) узатуу аземи болуп єттї. 
Республиканын телевидениеси муну тїз эфирде берди. 
Аземге катышып отурган агроєнєржайынын єкїлдєрї, 
врачтар, орто жана жогорку окуу жайларынын муга-
лимдери, партиялык кызматкерлер, укук коргоо ор-
гандарынын кызматкерлери, маданият жана исскуст-
вонун ишмерлери кубанычты жана ошол эле убакта 
кайгыруу сезимин да баштарынан єткєрїп жатышты. 
Кєбї кєздєрїнє жаш алышты. Ал кубанычтын жашы 
эле, анткени 70 жылдын ичинде Азербайжандын уулу 
биринчи жолу СССРдин эў жогорку кызматтарынын 
бирин ээледи. Ал кайгынын да жашы эле, анткени 
Гейдар Алиев єзїнїн Азербайжанынан кетип жаткан. 
Узатуу аземи, жалпы элдин жана Азербайжандын жа-
рандарынын, єзїлєрїнїн жол башчысына болгон сї-
йїїсїнїн жана кєрсєткєн сыйынын мисалы болуп кал-
ды. Кийин 1987 жылы октябрь айында Гейдар Алиевдин 
бардык кызматтарынан бошоп кеткендиги жєнїндєгї 
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кабарды да азербайжандын эли кайгыруу жана капала-
нуу менен кабыл алды. 1987 жылдын кїзїндє кызмат-
тан бошоп кеткенден кийин Гейдар Алиев (1987 – 1990 
жылдары) жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеген 
жок. Так ошол, їч жылдын ичинде, єткєн кылымдын 
80 жылдардын аягында 90 жылдардын башында, Азер-
байжан туш келип, чече турган маселелердин негизде-
ри тїзїлгєн. Ошол кооптуу жылдарда республиканын 
жарандары оор їшкїрїнїп мындай, деп айтышчу: 
«Эгерде Алиев бийликте болгондо, бул балакет болбойт 
эле». Тагдырдын жазмышы менен 1990 жылы Гейдар 
Алиев Нахичеванга келгенден кийин, аз убакыттын 
ичинде эле, саясий аренага кайра келди. Азербайжан 
ССРинин Жогорку Кеўешинге депутат болуп шайлан-
гандан кийин, парламенттин сессияларынын биринде 
чыгып сїйлєп, Азербайжандын эгемендїїлїгїн кам-
сыз кыла турган, нормативдик-укуктук мыйзамдын 
пакетин кабыл алууну сунуш кылган. Андан тышка-
ры, Гейдар Алиев республиканын жарандарын, ошол 
кездеги республиканын жетекчилеринин, бїткїл союз-
дук референдумда, республиканы СССР дин курамын-
да калсын, деген сунушун жана демилгесин колдобоого 
чакырган. Мына ошентип, Тоолуу-Карабахты кїч ме-
нен азхербайжандан тартып алып, Арменияга берїїнї 
каалаган арменияны колдогон кїчтєрдїн планы таш 
капкан. Ал эми, Нахичевань Автономдуу Республика-
сынын Жогорку Межлисинин сессиясында, Гейдар 
Алиевдин жетекчилиги астында, Азербайжандын Мам-
лекеттик эгемендїїлїгїнїн негизин тїзгєн, маанилїї 
документтер жана мыйзам актылары кабыл алынган. 
Нахичевань Автономдуу Республикасынын Жогорку 
Межлисинин жалпы улуттун жол башчысы отуруп, 
иштеген имараты, иш жїзїндє Азербайжандын улут-
тук-боштондук кыймылынын штабына айланды. Рес-
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публиканын борбору-Баку шаарында бийлик їчїн жан 
аябаган кармаш жїрїп жаткан. Москваны колдогон 
Аяз Муталлибов улуттун суверенитети жєнїндє ойлоп 
да койгон эмес. Акыры ал, абал жарандык согушка ай-
ланып кетээрде, Москвага качып кетип кутулду. Ан-
дан кийин мамлекеттик эгемендїїлїктї жактап, кол-
догон, бирок мамлекеттин суверендїїлїгїн коргоп, 
сактап калууга эч тажрыйбасы жок, бийлик талашкан 
єзїнїн эле жан жєкєрлєрїнїн койгон доолорунан ку-
тула албай, улуттук-боштондук кыймылына тоскоол 
болгон кїчтєргє каршы тура албай А. Эльчибей кызма-
тын таштап, айылы Келекиге кетип калды. Мен эмне 
їчїн, азыр єткєн окуяга кайрылып жатам? Анткени 
азыр оозу менен орок оргон, оппозициянын єкїлдєрї 
жаттап алгансып «элдик кыймыл», »улуттук-боштоў-
дук кыймылы» деп эле ооздорун толтура сїйлєшїп, 
єзїлєрїн ошол кайгылуу окуялардын алмаштыргыз 
катышуучулары катары кєргєзгїлєрї келип жатат. 
Алардын кээ бири, ошол улуттук-боштондук кыймыл-
дын башында туруп, Советтер Союзун мен талкалап, 
єлкєнїн суверендїїлїгїн мен камсыз кылгам, дегенге 
чейин барып жатат. Мен, аларга ар бир окуяга адилет-
тїї, обьективдїї бааны єлкєнїн жарандары, эл гана 
берет деп эскертет элем. Єлкєнїн жарандарынын ан-
дай бааны берїїгє кїчтєрї жетет. Эл, кимдин чыныгы 
жол башчы, ал эми ким эки жїздїї калпычы экенди-
гин жакшы билет. Єзїн, єзї жол башчымын, деп айт-
кан менен элдин ал жол башчы, деп эсептегенинин ор-
тосунда чоў айырма бар. 1988 жылы башталган элдик 
кыймылдын да, 1990 жылдын 20 январында болгон 
кайгылуу кандуу окуядан кийин пайда болгон, улут-
тук-боштоўдук кыймылынын да жетекчиси, коомдук-
саясий ишмер Гейдар Алиевдин єзї гана болгондугун 
эч ким тана албайт. Кєптєгєн кєрїнїктїї мамлекеттик 
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ишмерлер, єлкєлєрдїн жетекчилери сыяктуу эле Гей-
дар Алиев да «улут», «улуттук мамлекет», «эгемен-
дїїлїк», «улуттук биримдик», «улуттук ар-намыс», 
«улуттук идеология» жана «улуттук мамлекеттїїлїк» 
деген сєздєрдї кєп колдончу. Бирок, ал бул сєздєрдї 
мекендештеринин сїйїїсїнє жана сыйына ээ болуш 
їчїн эмес, тескерисинче ар кадамы сайын, єзїнїн кєп 
кырлуу иштерине, элдин аў-сезимине таянып, Азер-
байжанды мамлекеттик суверендїїлїккє алып келат-
кан. СССР тарап, тарихый кыйын абал тїзїлїп турган-
да, Гейдар Алиев биринчи болуп, эркиндиктин туусун 
кєтєрїп чыкты. Єзїнїн эл алдында чыгып сїйлєгєн 
сєздєрїндє, Гейдар Алиев Азербайжан республикасы-
нын эгемендїїлїгї– бул тарихый окуя, ал азербайжан 
элинин байлыгы, анын тарихый жетишкендиги, деп 
бир нече жолу айткан. Ошондуктан, кээ бир саясий 
топтордун, кыймылдардын, кїчтєрдїн жана уюмдар-
дын, улуттук эгемендїїлїккє жетишїїдє биздин салы-
мыбыз чоў деп айтууга акылары жок. Азербайжан рес-
публикасынын эгемендїїлїк їчїн жїргїзгєн 
кї рєшї нїн жол башчысы да, жетекчиси да, туу кєтєр-
гї чї да Алиев болгон, деп ишенимдїї айта алам. Мен, 
жал пы улуттун жол башчысынын «эгемендїїлїктї 
жеўип алганга караганда, аны коргоп, сактап калуу 
кыйыныраак»деген дагы бир учкул сєзїн айта кете-
йин. Биздин, тарыхыбыздын акыркы 80 жылынан ала 
турган сабагыбыз-бул жалпы улуттун жол башчысы 
Гейдар Алиев биздин суверенитетти жеўип, коргоп 
жана сактап калууда уникалдуу, кайталангыз ролду 
ойногонун дайыма эстеп жїрїїдє жатат. Гейдар Алиев 
азыркы Азербайжандын негиздєєчїсї болгон. Єз єлкє-
сїнє, элине жана азербайжандын мамлекеттїїлїгїнє 
кызмат кылуу, Гейдар Алиевдин жашоосунун принци-
пи жана мазмуну эле. Анын жашоодогу дагы бир маа-
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нилїї принципи, реформаторлук жана новаторлук бол-
чу. 1970 -80 жылдары ал Азербайжан ССРин жетектеп 
турганда да, 1982 – 87 СССР дин жооптуу, чоў кызма-
тында иштеп турганда да, 1990-93 жылдары Нахиче-
вань Автономдуу Республикасынын Жогорку Межили-
нин тєрагасы болуп турганда да, кийин 1993 жылы 
Азербайжан республикасынын президенти болгондо 
да, єз иштеринде, жакшы натыйжаларын берген, нова-
тордук жолдорду кєп колдонгон. Жетекчи-уюштургуч 
катары, ал алдына койгон максатын жана милдетин 
жакшы тїшїнчї, ага жетїї їчїн, азыр айтып жїрїш-
кєндєй инновациялык жолдорду колдонуп, пайда 
коэффицентинин жогорку деўгээлине жетишчї, та-
ланттуу жана жєндємдїї жаш кадрларды алдыга жыл-
дырып турчу. Гейдар Алиев єзїнїн жасап жаткан иш-
терин бїтїрбєй жарым жолго таштап койбой, аягына 
чейин бїтїрчу. Азербайжан элинин кызыкчылыгын 
кєздєп, элдин тарихый кыялын жана каалаганын ишке 
ашырып, азербайжан мамлекетинин пайдубалын тїп-
тєгєн. Азыркы азербайжанды дїйнєдєгї єнїккєн єлкє-
лєрдїн бардыгы, укуктук жана демократиялык єлкє 
катары кабыл алышат. Гейдар Алиев, азербайжан эли-
нин адеп-ахлактык жана маданий баалуулуктарын жо-
гору баалап, аны башка элдерге тааныткысы келчї. 
«Биздин эл-оптимист. Ал эч качан бирєєнїн алдында 
башын ийбейт, ийилбейт, сынбайт, эч качан тизе бїк-
пєйт», -деп айтчу Гейдар Алиев. Ага кїч-кубат берип 
турган єзїнїн эли эле. Ал єз элине карапайым бир эл-
дин тобундай карачу эмес, ал єз эли менен сыймыкта-
нып: «Биздин эл-баатыр эл» деп Гейдар Алиев элине, 
эли єзїнє ишенгшендей ишенчї, ошондуктан эли єз 
тагдырын ага ишенип берген. Гейдар Алиев дайыма эл 
ишенимин актаган саясий ишмер болчу. Биз бардыгы-
быз, «Гейдар Алиевдин саясат жана башкаруу мекте-
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бинен» тарбия алгандар жалпы улуттун жол башчысы-
нын саясий жана чыгармачыл мурастарын окуп 
їйрєнїп, аларды єз ишибизде колдонушубуз керек. Бї-
гїн азербайжандын мамлекеттїїлїгїнїн чыўдалышы-
на жана єнїгїїсїнє кїчтїї тїрткї бере турган эки 
фактор бар: Алиевдин идеялары жана эл менен бий-
ликтин ортосундагы биримдик. Жалпы улуттун жол 
башчысынын идеяларын, саясий багытын Азербайжан 
Респуьликасынын президенти Ильхам Алиев ишке 
ашырып жана улантып жатат. Ал бийлик менен элдин 
ортосундагы биримдиктин, коомдук-саясий абалдын 
туруктуулугунун жана коомдук-экономикалык єнї-
гїїнїн ишенимдїї сакчысы. 2017 жылы 26 майда 
Азербайжан Республикасынын кїнїнє арналган офи-
циалдуу кабыл алуунун учурунда «Бута» сарайында 
чыгып сїйлєгєн сєзїндє Азербайжан республикасы-
нын президенти Ильхам Алиев мындай, деп баса кєр-
сєттї: Стабилдїїлїктїн чыныгы мааниси, элдин мам-
лекеттик саясатты колдогондугунда, коомдук-саясий 
абалдын туруктуулугуна ыраазы болуп єз єлкєсї їчїн 
сыймыктангандыгында жатат. Биз стабилдїїлїктї 
тїздїк, ошол стабилдїїлїктїн негизинде томєнкї фак-
торлор жатат: эл менен бийликтин ортосундагы бирим-
дик, биздин саясат жана жетишкендиктерибиз. Їгїт-
тїн эў жакшы каражаты-бул турмуш чындыгы, 
турмуштун єзї. Бїгїн Азербайжан бардык жагынан 
єнїгїп жатат. Эл чарбасынын бардык тармактарынан 
таў калаарлык ийгиликтерге жетишип, жакшы натый-
жаларды алдык». (2017 жылы 27 майда чыккан. «Халг 
газети» инин №113 санынын 2 бетин караўыз). Азер-
байжан бїгїн, дїйнєлїк аренада єз кызыкчылыгын 
билгичтик жана чеберчилик менен коргоп, алдыўкы 
улуттардын биримдигинде сыйга жана чоў абройго ээ 
болуп отурат. Бїгїн биздин єлкєнїн жер жїзїндєгї 
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бардык эл аралык уюмдар жана єлкєлєр менен жакшы 
байланыштары бар. Атап айтканда, Ислам кызматташ-
тык уюму жана анын катарына кирген єлкєлєр, эл 
аралык аренада, Азербайжан республикасынын кы-
зыкчылыгын татыктуу коргоп келатышат. Єлкєнїн 
коомдук-экономикалык тармагын карап кєрсєк, акыр-
кы жылдары Азербайжанда 600 ашык ооруканлар ку-
рулуп жана ремонттлгон, 3000 ашык мектептер куру-
луп, натыйжада элге билим берїїнїн деўгээли бир топ 
єстї. 2016 жылы беш млн ашык азербайжандын жа-
рандары акысыз дарыланышты. Ал эми качкындар 
жана жер которууга аргасыз болгондор їчїн жїзгє жа-
кын кыштактар жана шаар типиндеги кыштактар ку-
рулду. Азыр Азербайжандын эў жаўы технология жана 
куралдардын жаўы системалары менен куралданган, 
жогорку комадачынын буйругу менен кандай гана та-
таал тапшырма болбосун чечип, армяндардын курал-
дуу топтору басып алган жерибизди бошотуп, тазалап 
коё турган куралдуу кїчтєрї бар. Бул аксиоманы 2016 
жылы 3-5 апрелде болгон армяндар менен болгон сал-
гылашуу дагы бир жолу дїйнєгє тастыктап койду. 
Алар бїткїл дїйнєгє Азербайжан Республикасынын 
Куралдуу кїчтєрїнїн солдат менен офицерлеринин 
жогорку моралдык духун, куралын жана мїмкїнчї-
лїктєрїн кєрсєтїп коюшту. Мелдешке жєндємдїїлїгї 
жагынан Азербайжандын экономикасы дїйнєдє 37-чи 
орунду ээлейт. Азыркы мезгилде Азербайжан респуб-
ликасы чоў пайда алып келе турган, «Южный газовый 
коридор», «Шахдениз-2», «Трансанатолийскй газопро-
вод-ТАНАП», «Трансадриатический газопровод-ТАП», 
«Баку-Тбилиси-Карс»Темир жол диниясы жана «Меж-
дународный морской порт Алят» ж. б. сыяктуу эл ара-
лык маанидеги чоў проектерди ишке ашырып жатат. 
Ушул ийгиликтердин жана жеўиштердин негизинде, 
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эгемендїїлїк жана мамлекеттїїлїк деген азербайжан 
элинин жалпу улуттук жол башчысы Гейдар Алиевдин 
идеялары жатат. Улуттук суверенитет –биздин эў кым-
бат, баа жеткиз байлыгыбыз, биз эгемендїїлїгїбїздї 
сактап келе жатабыз жана сактай беребиз. 

ЄзбекИстАн–АзербАйжАндын 
ИшенИмдЇЇ шерИктешИ

Ислам Абдугани оглу Каримов 1938– жылдын 30 
январында Самарканд шаарында туулган. 1983 жылдан 
баштап, ал Єзбек ССРинин каржы министри болуп иш-
теген, їч жылдан кийин, 1986 –жылы республиканын 
министлер советинин тєрагасынын орун басары болуп 
иштеп, бир аз єткєн соў, Єзбекистандын єкмєтїн баш-
карган. 1989 жылы Єзбекистандын компартиясынын 
БК биринчи секретары Рафик Нышанов Москвага чоў 
кызматка кєтєрїлїп кеткенден кийин, республиканын 
партиялык уюмун Ислам Каримов жетектеген, ошол 
мезгилден баштап Ислам Каримовдун доору баштал-
ган. 1990 республиканын биринчи президенти болуп 
шайланган. 1991 жылы 31 августта Єзбекистан мамле-
кети эркиндик алат, ошол эле жылдын 29 декабрында 
жалпы элдин берген добушунун натыйжасында Ислам 
Абдугани оглы Каримов эгемендїї Єзбекистандын пре-
зиленти болуп шайланат. 1995– жылы єткєн референ-
думдун жыйынтыгы боюнча Ислам Каримовдун прези-
денттик бийлиги 2000 жылга чейин узартылган, андан 
кийин ар бир жети жыл сайын президенттик шай-
лоонун негизинде єлкєнїн башчысы болуп шайланып 
турган. Ал эми 2015 жылы март айында єткєн Єзбекс-
тандын президентин шайлоонун жыйынтыгы, Ислам 
Каримовго єлкєнїн шайлоочуларынын 95 пайызы єз 
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добуштарын бергендигин кєрсєттї, бул єлкєнїн бирин-
чи президентинин эл алдындагы аброю єтє бийик экен-
дигин дагы бир жолу кєрсєттї. Ислам Абдугани оглы 
Каримов кєз жумганга чейин мамлекеттин башында 
турду. Ислам Каримов экономика илиминин доктору 
болчу. Анын жубайы Татьяна Каримова экономика 
илиминин кандидаты, Єзбекистандын илимдер Акаде-
миясынын экономика институнда башкы илимий кыз-
маткер болуп иштейт. 

Ислам Каримовдун Гїльнара жана Лола деген эки 
кызы бар. 

СССР кыйрап жаткан учурда тагдыр, боордош Єз-
бекстанга 27 жыл бою єлкєсїнє жана боордош єзбек 
элине тынч жана туруктуу турмушту камсыз кыл-
ган акылдуу, эрктїї жана кїчтїї жетекчини тартуу 
кылды. Ислам Каримов ишенимдїї жана бекем тос-
мо коюп, Єзбек республикасын кан тєгїїлєргє, тынч 
элдин кырылышына алып келе турган кєптєгєн ре-
гионалдык кагылыштардан, этникалык сепаратизм-
ден, каршылашуудан жана «Талибан» экстремисттик 
кыймылынын чабуулдарынан сактап калды. Ислам 
Каримов Єзбекистанды Орто Азиянын туруктуу жана 
тез єнїгїп бараткан мамлекетине айландырып, элдин 
жыргал жашоосун камсыз кылды. Бїткїл дїйнєлїк 
экономикалык система глобалдык кризиске учурап 
жаткан мезгилде, Эл аралык валюта фонду 2016 жылы 
Єзбекстанда туруктуу экономикалык єсїш болоорун 
алдын ала айтты. Ал эми 2015 жылы бул єлкєдє ВВП 
нын єсїшї сегиз процентти тїзгєн. 

 Биз єзбек элине, Єзбекстандын кєрїнїктїї уулу, 
саясий жана мамлекеттик ишмер Ислам Абдугани 
оглы Каримовдун дїйнєдєн єтїп кеткенине байланыш-
туу кєўїл айтабыз жана Єзбекистан мамлекетине ту-
руктуу єнїгїї їчїн биримдикти сактап жана коргоп 
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калуусун каалайбыз. 
Азербайжандын чыныгы досу жана ишенимдїї ше-

риктеши катары Єзбекстан эл аралык мамилелерди 
жана нагорно-карабак маселелерин жєнгє салуу боюн-
ча ыраттуу жана принципиалдуу кєз карашта турат. 

«Мен, биздин урматтуу коногубуз, Азербайжандын 
ишенимдїї досун, Єзбекстан Республикасынын прези-
дентин, єзїбїз сїйгєн Ислам Абдуганиевич Каримовду 
кабыл алып жатканыбызга аябай кубанычтуумун». 

Ильхам Алиев, 
Азербайджанской Республикасынын президенти. 

Эл аралык аренада Азербайжандын досу жана ше-
риктеши болуп жїрїшкєн кєп эле єлкєлєр бар, бирок 
Азербайжандын территория боюнча бїтїндїгїн кол-
доп, Нагорный Карабакты Азербайжандын ажырагыз 
бєлїгї катары эсептеген єлкєлєр анча кєп эмес, ошо-
лордун бири Єзбек республикасы деп айтсак болот. 

Кылымдар бою тынчтыкта жана ынтымакта жашап 
келген Єзбекстан менен Азербайжан эли ортолорунда-
гы жакшы мамилени дайыма сактап келишкен. Биздин 
достуктун тамыры кылымдардын тереўине кетет. Мада-
ний, тил жана динибиздин окшоштугу биздин єлколєрдї 
жакындатып турат. Эки эл сїйлошсє бири-бирин жак-
шы тїшїнїшєт. Ушул факторлордун бардыгы, Азербай-
жан менен Єзбекстан эркиндикти алып єнїгїп, саясий 
жана экономикалык мїмкїнчїлїктєрїн бекемдеп жат-
кан мезгилде єзгєчє мааниге жана актуалдуулукка ээ 
болот. Биздин єлкєлєрдїн достугу жана шериктешти-
ги Орто Азияда жана Тїштїк-кавказ регионундагы эл 
аралык мамилелеринин системасынын єнїгїшї їчїн 
негизги рольду ойнойт. Азербайджан жана Єзбекстан 
тїрк тилдїї мамлекеттер болгондуктан, алар Эгемендїї 
Єлкєлєрдїн Биримдигине киришет. 
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Тарыхта эки же андан кєп єлкєлєрдїн тарихый-
этникалык, маданий, тил жана дин жагынан окшош 
болооруна мисалдар анча деле кєп эмес. Биздин єлкє-
лєрдїн ортосунда экономикалык, саясий жана мада-
ний байланыштар тынымсыз чыўдалып жана єнїгїп 
жаткандыгы кубандырбай койбойт. Азербайжан менен 
Єзбекстан эки тараптуу мамилени гана эмес, регионал-
дык деўгээлдеги жана эл аралык мамилелердин алка-
гындагы кызматташтыкты тереўдетип жана кїчєтїп 
келе жатышат. 2008 жылы 14 мартта єткєн БУУ нун 
Генералдык Ассамблеясында нагорно-карабак чырын 
жєнгє салуу боюнча кабыл алган чечимин колдогон 43 
мамлекеттин ичинде Єзбекстандын болгондугу эки єл-
кєнїн ортосундагы єз ара байланыштын жогорку деў-
гээлде экендигине мисал боло алат. Єзбекстанда жашап 
жаткан 50 миў Азербайжандар жана Азербайжанда 
жашап, иштеп жаткан єзбектер єздєрїн, жашап жат-
кан жерлеринде конокпуз, деп ойлошпойт. Алар єз єл-
кєлєрїнїн толук укуктуу жарандары жана єлкєлєрї-
нїн єсїп-єнїгїшїнє єз салымдарын кошуп жатышат. 

Эгемендикти алгандан кийин Єзбекстан менен 
Азербайжандын ортосундагы эки жакка теў пайдалуу 
мамиленин єнїгїї процесси башталган. Эки єлкє тен 
Орто Азияда, Каспий жана Тїштїк-кавказ региондо-
рунда коопсуздукту чыўдоодо маанилїї рольдорду 
ойношот. Єзбекстан республикасы єз регионунда ал-
дыўкы ролду ойногондуктан, Тїштїк-кавказ регио-
нунда алдыўкы ролду ойногоп Азербайжан менен кыз-
матташтыкты кеўейтїїгє жана чыўдоого чоў маани 
берет. Эки єлкєнїн мамилеси сапаты жагынан жаўы 
деўгээлге кєтєрїлдї. 2008 жылы 11 сентябрда Єзбекс-
тандын президенти Азербайжанга официальдуу визит 
менен келгенде, президент Ильхам Алиев «Гюлистан» 
ак сарайында официалдуу кабыл алып жатып азербай-
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жан менен єзбек элинин ортосундагы илгертен келат-
кан достук жана боордоштук мамилени мындай деп 
мїнєздєгєн эле: «Азербайжан менен Єзбекстандын ор-
тосундагы сый жана ишенимдїї мамилелер биринчи 
кезекте биздин улуттук баалулуктарыбызга, їрп-адат-
тарыбызга, динибиздин бирдигине жана кылымдардан 
келаткан байланыштарыбызга негизделген. Биз бири-
бирибизге таянып, бири-бирибизге жардамдашып кел-
генбиз. Биздин элдер дїйнєлїк цивилизацияга Низами 
Гянджеви жана Алишер Навои сыяктуу кєрїнуктїї 
акындарды, философторду жана ойчулдарды берген. 
Маданияттын ушулар сыяктуу єкїлдєрїнїн чыгарма-
лары, башка єлкєлєрдїн, башка элдердин маданияты-
нын єкїлдєрїн эргитип, чыгармачылыктарына шык 
берген». Єзбекстандын президенти Ислам Каримов да 
биздин єлкєлєрдїн ортосундагы эки тараптуу мамиле-
лер жєнїндє єз пикирин мындай деп билдирди: « Азер-
байжан менен Єзбекстандын ортосундагы мамилелерде 
бир дагы чечилбей калган маселе жок, андан тышка-
ры Кавказ, Борбордук жана Орто Азияда болгон татаал 
маселелер боюнча биздин пикирибиз бир. Мен муну 
силер жакшы тїшїнїп алгыла деп айтып жатам, деги 
эле Азербайжан менен Єзбекистандын президенттери-
нин кєп маселелер боюнча ойлору бир, деп айтсам жа-
ўылышпайм, бул биздин жетишкен ийгилигибиз». Эки 
єлкєнїн президенттери жолугушуп жатканда алардын 
кєз караштары бир экендиги єзгєчє белгиленди. Бул 
фактор Азербайжан менен Єзбекстандын ортосундагы 
татаал маселелерди чечкенге мїмкїнчїлїк берет. Аб-
ройлуу эл аралык уюмдардын алкагында иште, Азер-
байжан менен Єзбекстандын алган тажрыйбалары, эки 
єлкєнїн мындан аркы кызматташтыгына негиз боло 
алат. Бир сєз менен айтканда биздин элибиз илгертен 
келаткан салт-санаабызды, жакшы мамилебизди сак-
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таары бышык. Эл аралык мамилелердеги кєптєгєн ак-
туалдуу маселелерди чечїїдє биздин эки єлкєнїн ой-
лору дал келип турат... 

Ошентсе да эгемендїїлїктї алгандан кийинки 
жылдары Азербайжан менен Єзбекстандын ортосунда-
гы мамилелерди кайрадан жандандыруу бир топ кы-
йынчылыкка турду. Бийликте НФА менен «Мусават» 
турган кезде ушул уюмдардын жетекчилеринин тыш-
кы саясатта кетирген каталары, бир катар мамлекеттер 
менен карым-катнашты тїзїїдє, алардын ичинде Єз-
бекстан да бар тескери таасирин тийгизди. Ошол кез-
де НФА менен «Мусават»тын жетекчилеринин саясий 
сокурдугунан Єзбекстан менен биздин мамлекеттин ор-
тосунда мамиле начарлап кеткен. 2008 жылы сентябрь 
айында биздин єлкєгє официалдуу визит менен келип 
Єзбекстандын президенти Ислам Каримов ошол масе-
леге кайрылып кайгыруу менен мындай деген: «Эль-
чибей бийликте турган мезгил, эч себепсиз эле биздин 
эки єлкєнїн жана эки элдин ортосундагы мамилени 
бузууга кылган аракеттери менен эсимде калыптыр. 
Мындай факт болгон, аны эстен чыгарбаш керек. Ким 
єз тарыхын унутса, анын келечеги жок. Биз мунун да-
йыма айтып келатабыз. Тарыхты билип, эстеп жїрїї 
менен бирге, ага сый мамиле жасаш керек. Бул биздин 
келечектеги укум-тукумубуз туура жолду тандап алыш 
їчїн керек». 

Биздин эки элдин ортосундагы мамиленин сапаты 
жагынан жаўы деўгээлге кєтєрїлїшїнїн негизин, эки 
элдин кєрїнїктїї жол башчылары – Гейдар Алиев ме-
нен Ислам Каримов тїзїп кетишкенин єзгєчє белгилеп 
кетишибиз керек. Эки улуу жетекчи теў, єз єлкєлє-
рїндє мамлекеттїїлїктїн негиздєєчїлєрї болгондук-
тан, стабилдїїлїктї, єнїгїїнї жолго салуу їчїн єтє 
кєп кїч жумшашкан. Алардын жетекчилиги астында, 



– 35 –

биздин єлкєлєр эгемендїїлїктї алып гана тим болбос-
тон, єзїлєрїнїн кызыкчылыгын коргоп, єз региондо-
рунда татаал маселелерди жєнгє салууга мїмкїнчїлїк 
алышты. 

Азербайжан менен Єзбекстандын ортосундагы бай-
ланыштарды жана маилелерди чыўдап, бекемдєєдє 
жана терендетїїдє азыркы Азербайжан республика-
сынын негиздєєчїсї, жалпы Азербайжан элинин жол 
башчысы Гейдар Алиев чон роль ойногон. 2008 жылы 
11 сентябрь айында жасаган єзїнїн экинчи официалдуу 
визитинин убагында Єзбекстандын президенти Ислам 
Каримов мындай деп баса кєрсєттї: « Азербайжанга 
тиешелїї нерселердин бардыгын кєрїнїктїї мамле-
кеттик жана саясий ишмер, досум Гейдар Алиевдин 
єз ишиндей карайм. Ал мени жакын досум дечї, мен 
дагы аны эў жакын кишимдей кєрчї элем. Ал Єзбекс-
танга тиешелїї маселелерди єзїнїн маселелериндей 
кєрчї». Гейдар Алиевди кєрїнїктїї тарихый инсан 
катары мїнєздєп жатып, Єзбекстандын президенти Ис-
лам Каримов мындай деп кошумчалады: «Советтерден 
кийинки мейкиндикте ар бир маселени тегерете карап 
чыгап анан чечим кабыл алган улуу инсан катары бил-
чї элем. Мен Гейдар Алиевичти аябай сыйлачумун. 
Ал чынында эле кєрїнїктїї тарихый инсан эле. Ал 
тїбєлїккє Азербайжандын жана Азербайжан элинин 
тарыхында калат. Акылман жана мекенчил адам ката-
ры Гейдар Алиев єз єлкєсїн коргоп жана сактап кала 
алды. Ал ошол бойдон биздин эсибизде калат. Андан 
кийин ачык жана прогрессивдїї ой жїгїрткєн акыл-
дуу, келечекке єзїлєрїнїн ойлонулган программасы 
бар муун єсїп чыкты». 

Єзбекстандын президенти Ислам Каримов жалпы 
улуттун жол башчысы Гейдар Алиевдин 1993 жылы 
бийликке кайра келгенден кийин, азербайжан-єзбек 
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мамилелерин єнїктїрїї жана чыўдоо боюнча перпек-
тиваларына карата берген кєрсєтмєлєрїнє да кайры-
лып єттї: «Мен, биздин эки элдин ортосундагы ма-
милелерди бекемдєєгє зор салымын кошкон Гейдар 
Алиевдин эрдигине, адамдык сапатына жана темир-
дей эркине башыбызды иебиз, деп белгилеп кетким 
келет. Азербайжан менен Єзбекстандын байланышын 
кеўейтїїдє жана тереўлетїїдє кєрїнїктїї мамлекет-
тик жана саясий ишмер Гейдар Алиевдин салымы зор 
деп дагы бир жолу айтып кетейин. Биз аны эч качан 
унутпайбыз. Гейдар Алиевич Алиев, Азербайжандын 
эгемендїїлїгїнїн биринчи жылдары, бийликке коку-
сунан келген адамдар бузуп коё таштаган Азербайжан 
менен Єзбекстандын ортосундагы мамилелерди калы-
бына келтирип, кєбєйтїп жана сактап калды». Єз-
бекстандын президенти Ислам Каримов совет доорунан 
кийинки мейкиндикте эмне болуп жаткан окуяларга 
дайыма кєз салып тургандыгын баса кєрсєтїп, мындай 
деди: «Мен, єз єлкєсїнє, жерине жана элине берилген 
Гейдар Алиевдей акылман адамды аз жолуктурдум». 

Єзбекстандын президенти Ислам Каримов єз оюн 
жыйынтыктап жатып, мен жалпы улуттун жол баш-
чысы Гейдар Алиев менен бирге иштешкениме бакты-
луумун деп баса кєрсєтїп кетти. Ислам Абдуганиевич, 
Президент Ильхам Алиев атасынын жолун жолдогон 
татыктуу адам экендигин канааттануу менен айтып 
кетти. Азербайжан менен Єзбекстандын сїйлєшїїлє-
рїнїн убагындат азыркы Азербайжан Республикасы-
нын негиздєєчїсї Азербайжандын єнїгїшїн жакшы 
тїптєп кеткендигин баса кєрсєтїп, анын жыйынтыгын 
азыр кєрїп жатабыз деди. Жалпы улуттун жол башчы-
сы Гейдар Алиевдин Єзбекстанга жасаган официалдуу 
визитин эскерип, Ислам Каримов мындай деди: «Мен 
Гейдар Алиев менен дос болгондугума сыймыктанам. 
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Жашыбыздын айырмасына карабай мен ГейдарАлиев-
ди досум деп эсепечїмїн. Гейдар Алиев Єзбекстанга 
келгенде биз аябагандай чон сый менен тосуп алган-
быз. Ал Ташкент университетинин студенттеринин ал-
дында чыгып сїйлєгєн. Мен ошол бактылуу мїнєттєр-
дї эч качан унутпайм. Биз, бири-бирибизди жарым эле 
сєздєн тїшїнчїбїз». Президент Ислам Каримов єзїнїн 
азербайжан элинин чыныгы досу экендигин дагы бир 
жолу ырастап, тємєнкї сєзїн айтты: «Мен Азербайд-
жанской Республикасынын жетишкендиктери менен 
сыймыктанам, бул жєнєкєй эле сєз эмес, бул менин 
жїрєгїмдїн теренинен чыккан сезимим». 

Азербайжандын экономикалык жактан ийгиликтїї 
єнїгїп жаткандыгына жана Азербайжан республика-
сынын президенти болуп тургандагы Ильхам Алиевдин 
иш-аракетине кайрылып Ислам Каримов мындай деди: 
« Єзбектерде: ата-эненин батасын алган баланын келе-
чеги кеў болот деген акылдуу сєз бар. Мен ушул жер-
де отурган азербайжандарга ушул сєздї эсиўерге ту-
туп алып, ушул принципте жашагыла деп айтаар элем. 
Менимче ушул элдин акылдуу сєзї Ильхам Алиевдин 
азыркы ишин туура мїнєздєйт». Ислам Каримов жал-
пы азербайжан элинин жол башчысы Гейдар Алиев 
єзбек менен азербайжан элдеринин ортосундагы дос-
тукту калыбына келтирип, ишенимди бекемдєєдє зор 
кїч жумшагандыгын бир нече жолу баса кєрсєтїп кет-
ти. Азербайжандын азыркы президенти Ильхам Алиев 
Азербайжан республикасынын негиздєєчїсїнїн алыс-
ка кеткен саясатын улантып жаткандыгын жана анын 
натыйжасы кєрїнїп тургандыгын айтып єттї. Ушул 
эле сєзїн улантып жатып, ал мындай деди: «Мен пре-
зидент Ильхам Алиевдин Гейдар Алиев мурас кылып 
калтырып кеткен потенциалды пайдаланышыбыз ке-
рек деген сєзїнє толугу менен кошулам>. Президент 
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Ислам Каримов, Ильхама Алиевдин жасаган иштерине 
жогорку бааны берди. Ал азербайжан мамлекетинин 
азыркы башчысы, Гейдар Алиевдин саясий багытынын 
татыктуу жолдоочусу, деп баса кєрсєттї: «1991 жыл-
дагы Азербайжан менен азыркы Азербайжан респуб-
ликасынын ортосунда чоў айырма бар. Совет доорунан 
кийинки кєп республикалар азербайжандан їйрєнсє 
болот, кєп артта калган тармактарды, бардык кучїн 
жыйнап туруп алдыга чыгарып кете алды. Азербайжан 
кєптєгєн кошуна мамлекеттерге мисал боло алат». 

Єз кезегинде Азербайжан мамлекетинин башчы-
сы, Єзбекстандын президенти Ислам Каримов жєнїн-
дє мындай деп белгилеп кетти: «Єзбек элинин иши 
оўунан чыкты, анткени Єзбекстан эгемендїї мамле-
кет катары тїптєлїп келатканда Ислам Каримов анын 
башында туруп, азыркыга чейин башкарып келатат». 
Азербайжан менен Єзбекстандын єз ара мамилелери-
нин азыркы деўгээли эки єлкєнїн башчыларынын бу-
зулбас достугуна байланыштуу эў жогору турат. «Биз 
мындан ары да ушул багытыбыздан жазбай, стратегия-
лык шериктештигибизди чыўдай беребиз», -деди Иль-
хам Алиев. 

Мындан бир аз эле мурда, 1993 жылы азербайжан 
менен єзбекстандын байланышы єсїп, стратегиялык 
шериктештиктин деўгээлине жеткен. Ошендуктан 
1996 жылы май айында Єзбекстандын президенти Ис-
лам Каримов Азербайжанга биринчи жолу официалдуу 
визит менен келген. Ошол тарихый визиттин убагында 
биздин эки єлкєнїн ортосундагы мамилелердин бирин-
чи этапы тїптєлгєн. Саясий, экономикалык, маданий 
жана гуманитардык маселелер боюнча 19 келишимге 
кол коюлган. Эки єлкєнїн президенттери биригип, 
региондордо тынчыкты жана стабилдїїлїктї чыўдоо 
боюнча чыгып сїйлєшкєн. Экєє теў, интеграциялык 



– 39 –

процесстерди тездетип, илим, техника жана иннова-
циялык жаатында кызматташтыкты чыўдоо керек 
экендигин белгилеп кетишкен. Жалпы азербайжан 
улутунун жол башчысы гейдар Алиевдин 1997 жылы, 
июнь айында єзбекстанга жасаган визити эки элдин 
ортосундагы байланышты кенейтїїгє жана тереўде-
тїїгє аябай тїрткї берди. Ошол тарихый визиттин уба-
гында « Єзбекстан менен Азербайжандын ортосунда-
гы шериктештикти, достукту жана кызматташтыкты 
чыўдоо боюнча документке кол коюлган». Нагорно-Ка-
рабах чырын жєнгє салуу маселеси ошол сїйлєшїїлєр-
дїн негизги маселеси болгон. Бул маселе боюнча Єз-
бекстандын ээлеген позициясы так жана ачык эле. Ал 
арменияны азербайжандын жерин басып алгандыгы 
їчїн сындап, биздин єлкєнїн жеринин бїтїн болушун 
колдогон. 

2003 жылы октябрь айында президент болуп шай-
лангандан кийин, Ильхам Алиев 2004 жылы март 
айында Єзбек республикасына официалдуу визит ме-
нен барган. Сїйлєшїїлєрдїн убагында эки президент 
эл аралык уюмдардын алкагында эки тараптуу мами-
лелерди мындан ары да єнїктїрїї жана кызматташ-
тыкты чыўдоо боюнча маселени талкуулашты. Эки 
єлкєнїн жетекчилери шериктештик мамилени тереў-
детїї їчїн, колдо болгон мїмкїнчїлїктєрдї пайдала-
нуу керек экендигин баса корсєтїштї. Андан тышка-
ры, Єзбекстан менен Азербайжандын президенттери 
баўги заттарды таратуу жана терроризм менен эксте-
мизмге каршы аёсуз кїрєш жїргїзїї боюнча бир кєз 
карашта экендиктерин билдиришти. Бул визит дагы 
башка окуялары менен эсте калды. Ташкентте жалпы 
улуттун жол башчысы Гейдар Алиев атындагы мада-
ний борбор ачылып, улуу акын Низами Гянджевинин 
эстелиги коюлду. Ушул кезге чейин кызматташтыктын 
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алкагында эки єлкєнїн ортосунда ар кандай тармактар 
боюнча 50 жакын келишимге кол коюлган. Бул кол 
коюлган документтердин баардыгы эки єлкєнїн орто-
сундагы мамилелердин укуктук-нормативдик негизи 
болуп калды. 

2008 жылы 11-12 сентябрда Єбекстандын президен-
ти Ислам Каримов Азербайжан республикасына экинчи 
жолу официалдуу визит менен келди. Ушул визиттин 
убагында єлкєлєр жана єкмєттєр аралык 7 келишимге 
кол коюлган. Бул документтер эки єлкєнїн ортосунда-
гы стратегиялык шериктештикти чыўдоого кошумча 
тїрткї болду. Тємєнкї келишимдерге кол коюлган: 

1. «Азербайжандын айлана-чойрєнї жана жараты-
лыш байлыктарын коргоо министрлиги менен Єзбекс-
тан Республикасынын жаратылыш байлыгын коргоо 
боюнча мамлекеттик агенттигинин ортосунда айлана-
чєйрєнї коргоо боюнча кызматташтык». Келишими. 

2. Азербайжандын байланыш жана маалымат тех-
нологиясы боюнча министрлиги менен Єзбек респуб-
ликасынын байланыш маалымат технологиясы боюнча 
агенттигинин ортосунда маалымат жана коммуника-
циялык технология боюнча кызматташтык келишими. 

3. Азербайжан Республикасынын єкмєтї менен 
Єзбекистан республикасынын єкмєтїнїн ортосунда 
«Темир жол транспорту менен аралашма жїктєрдї та-
шууну кєбєйтїїнїн кошумча чаралары жєнїндєгї» 
келишими. 

4. Азербайжан Республикасы менен Єзбек Респуб-
ликасынын єкмєттєрїнїн ортосунда маалыматтарды 
алмашып туруу жана салык тармагында кызматташуу 
жєнїндєгї келишими 

5. Азербайжан Республикасы менен Єзбек Респули-
касынын єкмєттєрїнїн ортосундагы жашыруун маа-
лыматтарды эки тараптуу коргоо келишими. 
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6. Азербайжан Республикасы менен Єзбек Респуб-
ликасынын єкмєттєрїнїн ортосундагы гуманитардык 
жактан кызматташуу келишими. 

7. Азербайжан Республикасы менен Єзбек респуб-
ликасынын єкмєттєрїнїн ортосундагы соода-экономи-
калык жана илимий-техникалык кызматташтыкты ан-
дан ары єнїктїрїї жєнїндєгї келишими. 

 Ушул кол коюлган документтер, ар тараптуу бай-
ланышты тереўдетїїгє жана чыўдоого сапаттуу жаўы 
шарттарды тїзєт деп їмїттєнєм. Анткени, эки єлкє теў 
ушул саясий, экономикалык, маданий жана гусанитар-
дык кызматташтыктын єнїгїп кетишине кызыгып жа-
тат. Бул їчїн бардык мїмкїнчїлїктєр бар. Азербайжан 
менен єзбектердин мамилесинде соода-экономикалык 
тармагындагы кызматташтык єзгєчє орунду ээлейт. 
Жалпыга белгилїї болгондой, Єзбекстан официалдуу 
Бакунун энергетика, транспорт, экология ж.б. тармак-
тардагы демилгесин дайыма колдойт. Андан тышкары 
Єзбекстан Республикасы регионалдык жана улуттар 
аралык чоў масштабдуу проекттерге кошулуп, кыз-
матташ болууга даяр. Єз кезегинде азербайжан дагы 
єзбекстан менен соода тармагында жана биргелешкен 
ишканалдарды тїзїп иштєєгє, капиталды инвестиция 
кылууга кызыкдар. Биздин єлкєлєрдїн менчик секто-
рунун кызматташтыгы да єнїгїп баратат. 2007 жыл-
дын жыйынтыгы боюнча Єзбекстан менен Азербай-
жандын ортосундагы соода жїргїзїї 6 процентке єсїп, 
60 млн долларды тїздї. Мунун 46 млн доллары єзбекс-
тандын пайдасына тїштї. Єзбекстандын Азербайжан-
га экспортко кетирген негизги товарларына– машина, 
жабдуулар, тамак-аш, кызмат кєрсєтїїлєр, химиялык 
продукциялар, кара жана тїстїї металлдар, нефтеп-
родуктары кирет. «Ташкенттин В. Чкалов атындагы 
самолет чыгаруучу єндїрїш бирикмеси» аттуу мамле-
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кеттик акционердик коому акыркы 4 жылдын ичинде 
«ИЛ-76 ТД» маркасындагы 5 самолетту Азербайжанга 
сатты. Єзбекстанда 20 ашык ишканалар Азербайжан-
дын инвесторлорунун катышуусу менен иштешет. 

Азыр эки єлкє теў бизнес структуралардын єкїлдє-
рїнїн ишкердїїлїгїн кеўейтїї їчїн чараларды кєрїп 
жатышат. Єзбек республикасында 23 ишкана азербай-
жандын инвесторлорунун катышуусу менен иштешет, 
анын ичинен 9 биргелешкен ишкана ал эми 2 кєє 100% 
азербайжандын капиталы менен иштешет. Жогоруда 
айтылган ишканалардын бардыгы негизинен тємєнкї 
багыттарда иш жїргїзїшєт: ички соода, машина чы-
гаруу, металл иштетїї, каржы жана камсыздандыруу, 
кыймылсыз мїлк менен иштєє, энергетика, илимий 
кызмат кєрсєтїї, ювелирдик товарларды єндїрїї жана 
аларды оўдоо, тамак-аш сатуу, курулуш жана жеўил 
єнєр жай. Андан тышкары 2 азербайжандын ишкана-
сы иштейт. 

Азербайжан Республикасынын юстиция министр-
лигинин каттоосунан єзбек капиталы менен иштеген 9 
ишкана єткєн. Алардын 2 єзбек-азербайжан биргелеш-
кен ишканалары, «Узинтеримпэкс» жана «Узбекистон 
хаво йуллари» деген 2 єзбек компаниясынын єкїлчї-
лїктєрї, 3, 100% єзбектердин капиталы менен иште-
ген ишканалар, калгандары филиалдар. Алардын ичи-
нен тємєнкї компаниялардын иштери жакшы жїрїр 
жатат: «Узбекистон хаво йуллари», БИ «Шеки-Меха-
ник», «Узбекистон» соода їйї жана «Узинтеримпэкс». 

Азербайжандын жетишкен ийгиликтерин, анын 
кїчтїї мїмкїнчїлїктєрїн жана экономикалык єнїгї-
шїн Єзбекстанда жакшы кабыл алып жатышат. 2008 
жылы 11-12 сентябрда жасаган визитинин учурунда 
президент Ислам Каримов мындай деген: « Мен Ильхам 
Алиевдин жетекчилиги астында жїргїзїлгєн прагма-
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тивдїї тышкы саясатыўардын жакшы экендигин баса 
кєрсєтїп кетким келет, ага силердин єлкєнї Батыш 
менен Чыгышты, Тїндїк менен Тїштїктї байланыш-
тырган логистикалык борборго айландырганы мисал 
боло алат». Сїйлєшїїлєрдїн убагында соода-экономи-
калык, гуманитардык-маданий кызматташтыкты жана 
эл аралык структуранын алкагында єз ара байланышты 
кеўейтїї маселелери кєўїлдїн борборунда болду. Пре-
зидент Ислам Каримов, Єзбекистан Азербайжан менен 
болгон байланышын узакка созулушуна кызыкдар экен-
дигин дагы бир жолу айтып єттї. Чыгыш-Батыш жана 
Тїндїк-Тїштїк транспорттук коридордун курулушунда 
Азербайжан менен Єзбекистандын ойногон ролу жылдан 
жылга чоўоюп бара жатат. Єзбекстан менен Азербай-
жан эл аралык аренада єз кызыкчылыктарын ийгилик-
тїї коргоп келе жатышат. Эки єлкє теў єнїгїп-єсїїгє 
умтулуп, єз жарандарын материалдык жактан камсыз 
кылууга, прогрессивдїї экономикалык реформаларды 
жїргїзїїгє жана єлкєнї чыўдоого аракет кылып жа-
тат. Биздин єлкєлєр єнєктєштєр катары, Тїштїк-Кав-
каз жана Орто-Азия маселелерин талкуулап жатканда, 
эл аралык аренада єзїлєрїнїн адилеттїї ойлорун тар-
тынбай айтып келе жатышат. Азербайжан менен Єзбе-
кистан региондордо тынчтыкты жана стабилдїїлїктї 
сактап, чыр чыга турган болсо эл аралык укуктун прин-
циптеринин жана нормаларынын алкагында тиешелїї 
аракеттерди жасашат. Бул маселелер боюнча эки єлкє-
нїн ою тєп келишип турат. Сїйлєшїїлєрдїн убагында 
Тїштїк Кавказ жана Орто Азиядагы абал жєнїндє биз-
дин эки єлкєїн жетекчилери бир пикирге келишти. 

Єзбек тарап тоолуу-карабах чатагын саясий жана 
тынчтык жолу менен жєнгє салууну колдой турган-
дыгын дагы бир жолу тастыктап, озбек мамлекети-
нин башчысы мындай деди: «Биз, чатакты басуунун 
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негизги шарттарынын бири, Азербайжандын террито-
риясынын бїтїндїгїн камсыз кылуу, деп ойлойбуз. 
Бул маселени жєнгє салуу їчїн Азербайжандын кыл-
ган сунушу бардыгынан оптималдуу да, адилеттїї да. 
Жогоруда айтылган окуялардан 17 жыл єткєндєн ки-
йин, бардык объективдїї ой жїгїрткєн элдин барды-
гы ушул пикирге кошулат, деп ойлойм жана ишенем. 
Тоолуу-карабах чыры 1988 жылы башталган. Кєптєгєн 
эл окуянынын жїрїшїнє кєз салып турушту. Ошентсе 
дагы Азербайжандын иши ак экендигин мойнуна алба-
ган адамдар бар экендиги мени таў калтырат. Менимче 
ошол эле адамдар чырды жєнгє салууну атайын эле 
создуктуруп жатышкандай кєрїнєт ». 

Андан кийин 2008 жылы 11 сентябрда «Гюлистан» 
сарайында чыгып сїйлєп жатып, єзбек мамлекетинин 
башчысы дагы бир жолу тоолуу-карабах маселесине 
кайрылып мындай деген сєздї айтты: «Урматтуу Иль-
хам Гейдар оглу, учурдан пайдаланып мен бул чыр-
дын тарыхын жакшы билем деп баса кєрсєткїм келет. 
Советтер Союзунун составында турганда, биз бардыгы-
быз дайыма тыкыз байланышта болчубуз. 1985 жылы 
СССРди башкарып турган адам, сиздин єлкєўїздїн 
атын-Азербайжанды туура айта алчу эмес. Ошол адам 
ушул маселени козгоп, чырды баштоого кєп аракет 
кылды. Бул чыр ошол адамдын жана Москвада жылуу 
кабинеттерде отурган, анын жан жєкєрлєрїнїн тике-
денн тике катышуусу менен башталгандыгы азыркыга 
чейин эсимде турат». Тоолуу-Карабах чырын жєнгє са-
луу маселесине кайрылып, Ислам Каримов мындай деп 
баса кєрсєттї: «Бїгїн биз Ильхам Гейдарович экєєбїз 
бул маселени талкууладык, ушул жерде турган жаш-
тар 1988 жылы эмне болгондугун билишпесе керек. 
Жаўы муун єсїп чыкты. Кээ бирєєлєр тоолуу-кара-
бах окуясын жаштар унутуп калат, деп ойлошот. Мен 



– 45 –

биздин укум-тукумубуз, биздин ой-пикирибиз бир эке-
нин эстен чыгарбай, биздин чогуу баштаган ишибизди 
улантышы керек, деп ойлойм». 

Сєзїнїн аягында Єзбекстандын президенти мындай 
деп баса кєрсєттї: «Мен тоолуу-карабах чыры Азербай-
жандын территориялык бїтїндїгїнїн жана суверенте-
тинин принциптерин сактоо менен гана чечилиши ке-
рек, деп белгилеп кетким келет». 

Биздин элдердин ортосундагы маданий жана гума-
нитардык байланыштын кєптєгєн кылымдарды ичи-
не камтыган тарыхы бар. Азербайжандын президенти 
Ильхам Алиевдин Єзбекстанга жасаган официалдуу 
визитинин убагында, Ташкенттин борбордук аянттары-
нын биринде, педагогикалык университеттин алдында 
аербайжандын улуу ойчулу, философу жана акыны Ни-
зами Гянджевинин эстелигин ачуу церемониясы болуп 
єттї. Президент Ильхам Алиев азербайжан тилинде, 
Ислам Каимов єзбек тилинде сєз сїйлєштї. Азербай-
жан элинин єзбек адабиятынын классиги, улуу ойчу-
лу жана акыны Алишер Навоиге болгон кызыгуусу эч 
качан таркабайт. 2007 жылы май айында Бакуда Али-
шер Навоинин чыгармаларынын «Мезонул авзон»деген 
ат менен чыккан Азербайжан тилиндеги котормосунун 
бет ачаары болуп єттї. Президент Ислам Каримовдун 
Азербайжанга жасаган визитинин убагында Єзбекстан 
менен Азербайжан ортосундагы мамилелердин тары-
хына дагы бир белгилеп кете турган окуя жасылып 
калды. Бакунун борбордук кєчєлєрїнїн биринде кє-
рїнїктїї акын, ойчул жана мамлекеттик ишмер, єз-
бектин улуу уулу Алишер Навоинин эстелиги коюлду. 
Эстеликти ачуу церемониясына президенттер Ильхам 
Алиев жана Ислам Каримов катышышты. 

Азербайжанда Алишер Навоинин чыгармачылыгын 
жакшы билишет. Бул улуу акындын бардык чыгарма-
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лары Азербайжан тилине которулган, деп айтсак болот. 
Анын Чыгыш адабиятына тийгизген таасири аябай чоў. 
Бул эстелик улуу акынга кєрсєткєн сый гана болбос-
тон, кылымдар бою тынчтыкта, ынтымакта жана дос-
тукта жашап келген эки элдин мамилесинин мїнєзїн 
дагы чагылдырат. Бїгїн биздин єлкєлєр єнїгїп, эге-
мендїїлїгї жана мамлекттик суверентеттри бекемде-
лип турганда, эки єлкєнїн мамилеси да жаўы мїнєзгє 
ээ боло баштады. Биз єткєєл мезгилдин кыйынчылык-
тарынын бардыгын артка калтырдык. 2007 жылы Таш-
кенттин ислам маданиятынын бобору, деп аталышын 
Азербайжанда жылуу кабыл алышты. 2007 жылы ав-
густ айында єткєн «Єзбекстандын ислам цивилизация-
сына кошкон салымы» аттуу эл аралык илимий-прак-
тикалык конференциянын ишине азербайжандын илим 
жана дин єкїлдєрї да катышкан. 2008 жылы Трипо-
лиде єткєн Ислам Уюмуна мїчє єлкєлєрїнїн конфе-
ренциясында, 2009 жылы Баку ислам маданиятынын 
борбору болсун деген чечим кабыл алынган. Борборду 
ачуу аземи їстїбїздєгї жылдын башында болуп єттї. 
Ушуга байланыштуу Бакуда чоў-чоў эл аралык симпо-
зиумдардын жана конференциялардын єтїшї кїтїлєт. 

Эки боордош элдин кылымдарды басып єткєн мада-
нияттары жана искусствосу бири-бирин байытып, то-
луктап катарлаш єсїп келген. Мына ошодуктан єзбек 
жана азербайжан элинин ыр жана кара сєз искусствосу 
формасы жагынан да мазмуну жагынан да бири-бири-
не окшош. 

Єзбекстанда Физулинин, Низаминин, Панах Вагиф 
молдонун, Мырза Алекпер Сабирдин, Ордубалинин, 
Сулейман Рустамдын жана Мирварид Дилбазинин 
чыгармалары бир нече жолу басылып чыккан. Андан 
тышкары «Азербайжан акындарынын антологиясын» 
да басып чыгарышкан. 
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Улуу акын жана жазуучу Максуд Шейхзадн єзї 
Азербайжан болуп туруп, єзбек адабиятынын єнїгїшї-
нє чоў салым кошкон. Анын тарыхый чыгармаларын 
єзбекстанда сїйїп окушат. 

Бул жерде азербайжан театрынын єзбек театры-
нын єнїгїшїнє тийгизген таасирин, белгилей кетиш 
керек. 1911 жылы эле азербайжан театры Тїркестан-
да гастролдо болушкан . Єзбек искусствосунун Халима 
Насырова, Маннон Уйгур, Сайфи Алымов жана Марь-
ям Кариева сыяктуу жылдыздары єткєн кылымдын 
30 жылдары театр искусствосунун сырларын Баку-
да окуп, їйрєнїшкєн. Ушунун бардыгы, єзбек менен 
азербайжандын ортосундагы мамилелер, биздин улуу 
бабаларыбыздын убагында эле бардык тармактарда 
чиеленишип калгандыгын кєрсєтєт. 

Мурда белгиленип кеткендей Єзбекстанда 50 миў-
ден ашык этникалык азербайжандар жашайт. Єзбекс-
тандын азербайжандары республиканын экономикасы-
нын, єнєр жайынын, илиминин жана маданиятынын 
єнїгїшїнє єз салымдарын кошуп, эл чарбасынын бар-
дык тармактарында эмгектенишет. Азербайжан диас-
порасы негизинен Навои, Самарканд, Сырдарыя, Таш-
кент, Фергана облустарында жана Ташкент шаарында 
жашашат. 

Єзбекстанда азербайжандардын бир нече маданий 
борборлору бар. Алардын эў биринчиси «Гардашлык» 
борбору Ташкентте 1989 жылы уюшулган. Дагы бир 
борбор Самарканд облусунда уюшулган. 2003 жылы 
азербайжандын маданий борборлорунун ассоциациясы 
иштей баштаган. 2004 жылы азербайжандардын ма-
даний борбору Бухара облусунда да уюшулган. Азыр 
ошол борборлордо бир нече чыгармачыл коллективдер 
иштеп жатышат. Алардын ичинде он жылдан ашык 
иштеп келаткан «Гардашлык», «Чанли бел» ансамбл-
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дерин жана «Азери» бий ансамблин айтсак болот. Бул 
коллективдердин репертуарында жалаў эле азербай-
жандын музыкасы эмес, дїйнє элдеринин чыгармала-
ры да кирет. Бул чыгармачыл коллективдер Єзбекс-
танда єткєн бардык фестивалдарга жана майрамдарга 
дайыма катышып турушат. 2004 жылы єзбекстандагы 
азербайжан диаспорасынын бардык мїчєлєрїнїн жана 
єзбекстандын республикалык интернационалдык мада-
ний борборунун бириккен аракети менен «Дом друж-
бы» ачылган. Ошол їйдїн алдында Єзбекстандын эм-
гек сиўирген артисткасы К. Алиева «Азери гызлары» 
жана «Бюльбюддар» аттуу фольклордук чыгармачыл 
коллективдерге сабак єтєт. Аты аталган коллективдер 
2003жана 2005 жылдары єткєн «Узбекистан – наш об-
щий дом» аттуу достук жана маданий фестивалдардын 
лауреаттары болушту. 

Єзбекстандагы кєрїнїктїї азербайжандардын ка-
тарына А. Навои атындагы ГАБТ тын улуу режиссе-
ру, Єзбек жана Азербайжан эл артисти Ф. Сафаповду, 
жазуучу А. Наджафовду, сїрєтчї Ю. Гусейновду, Єз-
бекстандын эл артисти Н. Абдуллаеваны, Ташкенттеги 
Текстиль институтунун профессору Ф. Велиевди ж. б. 
кошсок болот. 

 Ошентип жогору жакта санап єткєн фактылар-
дан эле, Єзбекстандын азербайжандары биздин єлкєдє 
жїрїп жаткан єзгєрїїлєрдїн бардыгына активдїї ка-
тышып эле тим болбой, эки єлкєнїн ортосундагы ма-
милелердин мындан аркы єнїгїшїнє да салым кошуп 
жатышат. 
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моЛдоВА – АзербАйджАн: 
ЭкИ тАрАПтуу мАмИЛеЛердИ 

ЄнЇктЇрЇЇ жАнА бекемдЄЄ ЇчЇн 
жАкшы неГИз сАЛынды

2017 жылы 21-23 июнда молдова республикасы-
нын президенти Игорь додон, Азербайжанга официал-
дуу визит менен келип кетти. 

Визиттин жїрушїндє молдова мамлекетинин баш-
чысы Азербайжан Республикасынын президенти Иль-
хам Алиев, Парламенттин тєрагасы Огтай Асадов жана 
премьер-министр Артур Раси-заде менен жолугушту. 
Президент Игорь Додон, азербайжандын президенти 
Ильхам Алиев менен сїйлєшїїлєрїнїн убагында саясий 
диалогдун жогорку деўгээлине жетип, Молдова менен 
азербайжандын ортосундагы соода-экономикалык кыз-
матташтык, маданий-гуманитардык байланыштар жє-
нїндє сєз болду, деп айтты. «Бирге аракет кылып, биз-
дин єлкєлєрдї кызыктырган багыттар боюнча эки жана 
кєп тараптуу деўгээлдерде ийгиликтерге жетээрибизге 
ишенем», – деди Молдова мамлекетинин башчысы. 

Єз кезегинде Азербайжан Республикасынын Пре-
зиденти Ильхам Алиев, азыр азербайжан менен мол-
дованын мамилелеринин єнїгїїсїнїн потенциалы єтє 
жогору, биздин жолугушуубуз ошол потенциялардын 
мындан аркы єнїгїшїнє бекем негиз болот деди. . 
«Биз бїгїн мамилелерибиздин динамикалык єнїгїшї-
нє негиз салып жатабыз, Биздин саясий диалогго жана 
соода-экономикалык мамиленин єнїгїшїнє кєўїл бє-
лїшїбїз керек. Бизде потенциал бар, биз эмнеге кє-
ўїл буруш керек экендигин билебиз, ушул визиттин 
жыйынтыгы боюнча, тиешелїї мамлекеттик структу-
раларга ар бир багыт боюнча эмне кылыш керек экен-
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дигине кєрсєтмє берип, иш жїзїнє ашырабыз», – деди 
Азербайжандын президенти. 

 
 АзербАйжАн менен моЛдоВАнын 

ортосундАГы дИПЛомАтИяЛык 
бАйЛАныш 

1992 жылы 18 майда тїзїлгєндїгїн эсиўерге сала 
кетейин. 2004 жылы Молдова республикасы Украина 
менен Азербайжанга элчиликтерин ачкан, 2005 жыл-
дын март айында Азербайжан Республикасынын элчи-
лиги Молдовада ачылган. 1996 жылга чейин эки єлкє-
нїн мамилеси начар темп менен єнїгїп келген. Бирок 
акыркы бир нече жылдын ичинде эки араптуу мамиле-
лер жаўы деўгээлге кєтєрїлдї. Ушул байланыштардын 
єнїгїшїнє эки єлкєнїн президенттеринин бири-бирине 
жасаган визиттери жана алардын ар кандай эл аралык 
уюмдарда жолугушуулары маанилїї ролду ойноду. 

Молдованын президенти Петр Лучинскийдин 1997 
жылы 26-28 ноябрда Азербайжанга жасаган биринчи 
визити, эки єлкєнїн ортосундагы байланыштарды ке-
ўейтїїдє єтє маанилїї ролду ойногон. 

Сїйлєшїїлєрдїн жїрушїндє Азербайжан респуб-
ликасынын президенти Гейдар Алиев президент Петр 
Лучинский менен эл аралык структуралардын алка-
гында эки єлкєнїн ортосундагы кызматтащтык мами-
лелерди жана азербайжан менен армениянын ортосун-
дагы тоолуу-карабак боюнча чырды талкуулаган. 

Ошол жолугушуу, жогорку деўгээлдеги жолугу-
шуулардын биринчиси эле. Азербайжан республика-
сынын президенти Гейдар Алиев менен Молдованын 
Президенти Петр Лучинский биргелешкен пресс-кон-
ференция єткєрїштї. Пресс-конференцияда Гейдар 
Алиев тємєнкїдєй кайрылуу жасады:
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«...Биз территориялык бїтїндїк жана бири-бирине 
каршы кїч колдонбостук тууралуу, кандайдыр бир єл-
кєнїн территориясын жана чек арасын кїч колдонуп 
єзгєртїїгє болбой тургандыгы сыяктуу маанилїї масе-
лелер боюнча пикир алыштык. Биз бардык маселелер 
боюнча бир пикирге келиштик, єзгєчє Азербайжан ме-
нен Молдова эркиндикти алгандан кийин туш болгон 
маселерлен боюнча...». 

Молдованын президенти Петр Лучинскийдин кели-
нише арналган официалдуу кечеде Президент Гейдар 
Алиев чыгып сїйлєдї. 

«...Молдованын Президентинин Азербайжанга жа-
саган биринчи официалдуу визити, биздин єлкєнїн 
турмушунда белгилїї окуя жана азербайжан менен 
молдованын мамилелеринин маанилїї бир тепкичи бо-
луп калды...». 

Молдова мамлекетинин башчысынын ошол жол-
ку келишинде, эки єлкєнїн ортосунда 15 документке 
кол коюлган. Алардын ичинде Азербайжан республика-
сы менен Молдова Республикасынын ортосундагы дос-
тук жана кызматташтык келишими да бар эле. Андан 
тышкары эки жолу салык салбоо конвенциясы, киреше 
жан їй оокатына салык тєлєєдєн качып кетїїгє жол 
бербєє, салык мыйзамын сактоо боюнча бири-бирине 
жардам берїї, илимий-техникалык кызматташтык, ин-
вестицияны коргоо, маданий жана билим берїї, эки та-
раптуу валюталык жана экспорттук маселелер боюнча 
бири-бирине жардам берїї келишими тїзїлгєн. Эки єл-
кєнїн тышкы иштер министрликтеринин кызматташуу 
келишиминин протоколу жана башка документтер бар 
эле. 2004 жылы 26-27 октября Молдованын Президен-
ти Владимир Воронин Азербайжанга официалдуу визит 
жасаган. Бул визит дагы Азербайжан менен Молдова-
нын ортосундагы байланышка єз салымын кошкон. 
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Молдова менен Азербайжандын мамлекет башчы-
ларынын кєзмє-кєз сїйлєшїїлєрї єтїп, анда Азер-
байжан менен Молдованын территорияларынын бир 
бєлїктєрї агрессивдик сепаратизмдин негизинде ба-
сылып алынгандыгы, мындан кийин мындай сепара-
тивдик иштерге жол бербєє жана эл аралык укуктун 
негизинде биздин єлкєлєрдїн территориялардын бї-
тїндїгїн калыбына келтирїї їчїн эл аралык абройлуу 
уюмдардын иштерин алдыга жылдыруу жєнїндє сєз 
болду, Молдованын Президенти Владимира Воронин-
дин жасаган визитинин убагында эки єлкєнїн єз ара 
мамилелерин жєнгє салуу боюнча кєп документтерге 
кол коюлган, атап айтсак эки єлкєнїн Президенттери-
нин бириккен декларациясына, укук мамилелериинин 
ичинен жарандык, їй-бїлєлїк жана кылмыш иштери 
боюнча бири-бирине жардам берїї, узак мєєнєттєгї 
экономикалык кызматташтык, эки єлкєнїн жаранда-
рынын келип-кетїїсї, сыяктуу кєп документтерге кол 
коюлган. 2005 жылы 21 апрелде Азербайжандын Пре-
зиденти Ильхам Алиев официалдуу визит менен Мол-
дова республикасында болду. 

Визиттин убагында єлкє башчыларынын жолугу-
шуусу болду. Президенттер эл аралык жана регионал-
дык маанидеги маселелерди талкуулашты. Эки єлкє-
нїн жетекчилери дагы бир жолу дїйнєлїк коомчулук 
айткандай чек араларды кїч менен єзгєртїї болбой 
тургандыгы жєнїндє пикирди айтышты. Суверендїї 
мамлекеттердин территорияларынын бутїндїгїнє кор-
кунуч туудурган иштерге каршы эл аралык уюмдардын 
кучтєрїн бириктирїї керектигин баса кєрсєтїштї. 

Президент Ильхам Алиев менен Президент Влади-
мир Ворониндин катышуусунун астында азербайжан-
молдовалык документтерге кол коюу аземи болуп єттї. 
Азербайжан республикасынын єкмєтї менен Молдова 
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Республикасынын єкмєтїнїн ортосунда Азербайжанда 
убактылуу иштеп жаткан молдова республикасынын 
жарандарын, молдовада убактылуу иштеп жатышкан 
азербайжан жарандарын укук жана коомдук жактан 
коргоо, маалымат жана маалымат технологиясы жа-
гынан кызматташтык келишимине кол коюшту. Ан-
дан тышкары Ветеринардык-санитардык конвенцияга, 
«Азербайжандын телерадио берїїчї» жабык акцио-
нердик коому менен «Телерадио-Молдова» коомдук 
компаниясынын ортосундагы кызматташтык боюнча 
документтерге кол коюлду. Кишинёвдо єткєн сїйлє-
шїїлєрдїн жыйынтыгы менен эки єлкєнїн башчыла-
ры бириккен пресс-конференция єткєзїп, ММК га кай-
рылуу жасашты. 

Єзїнїн кайрылуусунда Молдованын Президенти 
Владимир Воронин мындай деп белгиледи: «…Биздин 
чече турган кєп маселебиз бар. Єзгєчє территориялык 
бїтїндїк жєнїндє айткым келет. Территорялык бї-
тїндїк маселесинде, биз азербайжанды толугу менен 
колдойбуз, ушул маселенин чечилишине тїрткї боло 
турган бардык иштерге катышууга дайым даярбыз…». 

Президент Ильхам Алиев єзїнїн сєзїндє мындай 
деп баса кєрсєттї: 

«…Биз Молдованын территориялык бїтїндїгїн ка-
лыбына келтирїї, Днестр регионундагы кыйынчылык-
тарды жєнгє салуу їчїн кылып жаткан аракеттерин 
колдойбуз...». 

БУУнун Генералдык ассамблеясынын 2008 жылы 
14 мартта єткєн 62-нчи сессиясында, армян менен 
азербайжандын тоолуу-карабак чырынын чечимин тал-
куулап жатканда Молдова ошол чечим їчїн добуш бер-
ген. Молдованын Президенти Владимир Ворониндин 
Азербайжанга жасаган кезектеги визити 2008 жылы 
23 апрелде болуп єттї. Эки єлкєнїн президенттери жо-
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лукканда Молдова менен азербайжандын кєп кырлуу 
кызматташтыгы жемиштїї єнїгїп жаткандыгы белги-
ленди. Молдованын Президент єзїнїн єлкєсї Азербай-
жанды дайыма колдой тургандыгын айтып єттї. Ушул 
кезге чейин эки єлкєнїн ортосунда 60 га жакын кели-
шимге кол коюлган. 

Соода-экономикалык кызматташтык жєнїндє айта 
турган болсок, анын деўгээли азырынча анча чоў эмес, 
ал биздин єлкєлєрдїн мїмкїнчїлїктєрїн толук чагыл-
дыра албайт. Анын деўгээли азыр болгону беш мил-
лион доллардан бир аз ашат. Бирок бул багытта биздин 
келечегибиз алдыда. 2016 жылы биздин єлкєлєрдїн 
ортосундагы сооданын кєлємї 39 пайызга єстї. Мол-
довада Азербайжандын капиталы менен иштеп жаткан 
111 ишканалар бар. Официалдуу Кишинев энергети-
ка жаатында анын ичинде мамлекеттик SOCAR аттуу 
жанар май компаниясы менен дагы кызматташтыкты 
єнїктїрїїгє кызыкдар. 

 
2004 жылдын 25 октябрынан баштап єкмєт ара-

лык комиссия иштей баштады. Атмакчы бир нече жыл 
мурда Игорь Додон ошол комиссияны жетектп турган. 
Парлементтердин ортосундагы байланыш дагы єсїп 
жатат. Азербайжан менен Молдованын парламентте-
ринде биздин єлкєлєрдїн ортосундагы байланыштар 
боюнча парламенттик жумушчу топтор иштеп жатат. 
2017 жылы 24 майда Азербайжан республикасы менен 
Молдова Республикасынын ортосундагы дипломатия-
лык мамилелердин тїзїлїшїнє 25 жыл толгондугуна 
байланыштуу Молдова республикасынын парламентин-
де сїрєт кєргєзмєсї жана тегерек їстєл уюштурулду. 
Азербайжан менен Молдованын президенттеринин би-
ри-бирине жасаган визиттери эки єлкєнїн ортосунда-
гы маданий жана гуманитардык байланыштардын єнї-
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гїшїнє оў таасирин тийгизди. 1997 жылы 26 ноябрда 
Азербайжанда визит менен жїргєндє Молдованын Пре-
зиденти Петр Лучинскийге Мамлекеттик Баку универ-
ситетинин ардактуу профессорунун диплому берилген. 
Дипломду тапшыруу аземинде Азербайжан Республи-
касынын президенти Гейдар Алиев чыгып сїйлєп мын-
дай деген: 

«…Караўызчы, сиз кандай бактылуусуз, – 35 жыл 
мурда сиз Азербайжанга жаштардын жетекчиси ката-
ры келип, студенттер менен жолугушкансыз, эми 35 
жылдан кийин келип профессорлор, мугалимдер жана 
студенттер менен жолугушуп Баку университетинин 
профессору жана илимдин доктору деген ардактуу 
наамды алып кетип баратасыз …». 

2005 жылдын 21 апрель кїнї Президент Ильхам 
Алиевдин Молдовага жасаган визитинин убагында, 
Молдованын борбор шаары Кишинёвдо Азербайжан-
дын белгилїї акыны жана ойчулу Низами Гяндже-
винин эстелигин орнотуу аземи болуп єттї. Эстелик-
ти ачуу аземине Азербайжандын Президенти Ильхам 
Алиев жана Владимир Воронин да катышты. 

2007 жылы май айында Кишинёв жана Комрат 
шаарларында Азербайжандын маданиятынын кїндєрї 
єттї. 2008 жылы 23 апрелде Бакудагы Азербайжан-
дын мамлекеттик Муслим Магомаев атындагы филар-
мониясында Молдованын маданият кїнїнїн салтанат-
туу ачылышы болду. Азербайжандын дипломатиялык 
єкїлчїлїгї ар кандай конференцияларды, ар кандай 
белгилїї даталарга арналган кечелерди єткєрїп туру-
шат, анын ичинде тоолуу-карабак маселелери да бар. 
Мисалы, беш жыл мурда Молдова Республикасынын 
Гагауз автономдуу облусунда джаз музыкасынын чоў 
концерти болгон. Жыл сайын сїрєт кєргєзмєлєрї 
уюштурулуп, жердештер жана башка молдован достор 
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Нооруз майрамында Азербайжан элчилигине конокко 
чакырылып турушат. 

Молдовада азербайжан диаспорасы жакшы иштеп 
жана жашап турушат. Бїгїн анын саны беш миўге же-
тип, Молдова элинин бир бєлїгї болуп калды. Эки эл-
дин ортосундагы достукту чыўдоого кошкон салымы 
їчїн Молдованын єкмєтї азербайжан диаспорасынын 
аткарган ишин жогору баалайт. Молдова республикасы 
эркиндикке жеткенден кийин, анын жарандары болуп 
калган азербайжандардын бир тобу молдова республи-
касынын жогорку сыйлыктарына татыктуу болушкан, 
алардын ичинде Фейруз Исаев, Мухариб Аллахвердиев-
дер бар. Биздин кээ бир мекендештерибиз Молдованын 
эркиндиги жана территориялык бїтїндїгї їчїн согу-
шуп, эрдик кєрсєтїшкєн. Алар– Намик Исмаилов, Шох-
рет Ахмедовдор. Ал эми Сулейман Гафуров кєзї єткєн-
дєн кийин Молдованын жогорку сыйлыгына татыктуу 
болгон. Ишкер Вугар Новрузов Молдованын єнїгїшїнє 
кошкон салымы їчїн Молдова мамлекетинин эў жогор-
ку даражадагы Республика ордени менен сыйланган. 
Албетте, азыр эки тараптуу мамилелерди єнїктїрїїгє 
жакшы мїмкїнчїлїктєр бар. Ал эми Молдованын Пре-
зиденти Игорь Додондун Азербайжанга жасаган визити 
эки тарапка теў пайдалуу маселелерди талкуулоого ко-
шумча мїмкунчїлїк берди. Азербайжан менен Молдо-
ванын байланышы мындан ары да єсє берээрине шек 
жок. Ал їчїн бекем негиз тїзїлгєн. Баку менен Киши-
нёвдун биргелешкен аракети менен эки єлкє теў кызык-
кан багыттарда ийгиликке жетпей коюшпайт. 

21–23 июнда Азербайжанга Молдова Республика-
сынын Президенти Игорь Додон официалдуу визит ме-
нен келип кетти. 

Визиттин жїрїшїндє ал Азербайжан Республика-
сынын Президенти Ильхам Алиев, Парламенттин тєра-
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гасы Огтай Асадов, премьер министр Артур Раси-заде 
менен жолугушту. Президент Игорь Додон, азербай-
жандын президенти Ильхам Алиев менен сїйлєшїїлє-
рїнїн убагында, азыр Молдова менен азербайжандын 
ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык, ма-
даний-гуманитардык байланыштар жогорку деўгээлге 
жетти, деп айтты. «Бирге аракет кылып, биздин єл-
кєлєрдї кызыктырган багыттар боюнча эки жана кєп 
тараптуу деўгээлдерде ийгиликтерге жетебиз», — деди 
Молдова мамлекетинин башчысы. 

Єз кезегинде Азербайжан Республикасынын Пре-
зиденти Ильхам Алиев, азыр азербайжан менен мол-
дованын мамилелеринин єнїгїїсїнїн потенциалы єтє 
жогору, биздин жолугушуубуз ошол потенциялардын 
мындан аркы єнїгїшїнє бекем негиз болот деди. . 
«Биз бїгїн мамилелерибиздин динамикалык єнїгї-
шїнє негиз салып жатабыз, Биздин саясий диалогго 
жана соода-экономикалык мамиленин єнїгїшїнє кє-
ўїл бєлїшїбїз керек. Бизде потенциал бар, биз эмнеге 
кєўїл буруш керек экендигин билебиз, ушул визит-
тин жыйынтыгы боюнча, тиешелїї мамлекеттик ст-
руктураларга ар бир багыт боюнча эмне кылыш керек 
экендигине кєрсєтмє берип, иш жїзїнє ашырабыз», – 
деди Азербайжандын президенти. Жакынкы мезгилде 
єкмєт аралык комиссиянын чогулушу болот, ошондо 
соода-экономикалык, инвестициялык кызматташтык-
тын деўгээлин жогорулатуу, эки єлкєнїн компанияла-
ры катыш ала турган инфраструктуралык прокттерди 
ишке ашыруу сыяктуу маанилїї маселелер талкуула-
нат. «Биздин аябагандай чоў потенциалыбыз бар. Жо-
горку деўгээлдеги жолугушуунун жыйынтыгы боюнча 
єлкєлєр аралык комиссиянын ишине жаўы импульс 
беребиз деген їмїтїм бар. Андан кийин эки тараптуу 
кызматташтыктын деўгээлин жогорулатуу їчїн биз-
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дин министрлердин жолугушуусу болот, деди молдо-
ванын Президенти Игорь Додон. Молдавия мамлеке-
тинин азербайжанга жасаган визити, Молдова менен 
Азербайжан саясий байланыштарды бекемдеп, эл ара-
лык структураларда чогуу иштешїїгє даяр экендикте-
рин кєрсєттї. 

«Президент Игорь Додондун биздин єлкєгє жасаган 
визити, биздин эки єлкє бирин-бири сыйлап, чогуу иш-
тешїїгє даяр деди, -президент Ильхам Алиев жогорку 
деўгээлдеги сїйлєшїїлєрдї жыйынтыктап жатып. 

Президент Игорь Додон Президент Ильхам Алиев-
ди визит менен Молдовага келип кетїїгє чакырды. 

Молдавия мамлекетинин башчысы Азербайжан 
Республикасынын борбор шаары Бакуну кєргєндєн ки-
йинки айткан сєзї: «Азербайжан Республикасы –єл-
кєнї кандай эффективдїї башкаруу керек экендигине 
мисал боло турган динамикалуу єнїгїп жаткан єлкє». 

Молдованын президенти Игорь Додондун визити 
єлкєлєрдїн ортосундагы, эки тараптуу байланыштын 
тереўдешине жана єнїгїшїнє импульс берээри щек-
сиз. Быйыл эки єлкєнїн ортосундагы дипломатиялык 
байланыштын тїзїлїшїнє 25 жыл толот. 

Азыркы тарыхтын ушул мезгилинин ичинде сая-
сий диалогдун жакшы деўгээлине жетишип, маданий-
гуманитардык байланыштарды кеўейтип, эл аралык 
уюмдардын алкагында эки єлкєнїн аралаша иштеге-
нин кїчєтє алганыбыз кубантпай койбойт. 

Соода-экономикалык кызматташтык жєнїндє айта 
турган болсок, ал азырынча анча чоў эмес, биздин мїм-
кїнчїлїктєрдї толук чагылдыра албайт, кєлємї 5 млн 
доллар эле. Бирок бул багытта эки єлкєнїн потенциалы 
да, перспективалары да чоў, 2016 жылы биздин єлкє-
лєрдїн ортосундагы сооданын кєлємї 39% єстї. Мол-
довада азербайжандын капиталы менен иштеп жаткан 
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111 компания каттодон єткєн. Официалдуу Кишинёв 
энергетика боюнча, анын ичинде азербайжандын мам-
лекеттик компаниясы-SOCAR менен кызматташтык-
ты кїчєтїїгє кызыкдар. Молдавия, Азербайжандын 
компанияларынын, мамлекеттик обьектилерди сатуу 
боюнча тендерлерге катышуусун каалайт. 

Бакуда єткєн азербайжан менен молдованын орто-
сундагы жогорку деўгээлдеги суйлєшїїлєрдїн жїрї-
шїндє, Кишинёв менен Бакунун ортосунда жїрє тур-
ган тїз авиарейсти ачуу, маданий, элге билим берїї 
жана гуманитардык кызматташтыкты кїчєтїї боюнча 
сєз болду. Баку менен Кишинев биригип аракет кылса, 
эки єлкє кызыккан багыттарда чоў ийгиликтерге же-
тишсе болот. 

* * *

1992 жылы 12 майда Азербайжан республикасы ме-
нен Молдова Республикасынын ортосунда дипломатия-
лык байланыш тїзїлгєн. 

2005 жылы 5 октябрда Молдова Республикасында 
Азербайжан Республикасынын элчилиги ачылган. 

Азыр Молдова Республикасында Азербайжан респуб-
ликасынын элчиси болуп Гудси Османов иштеп жатат. 

2005 жылдын 1 ноябрында Азербайжан Республи-
касында Молдова Республикасынын элчилиги ачылган. 

Азыркы кїндє Молдова Республикасынын Азербай-
жан Республикасындагы элчиси болуп Георге Леуке 
эмгектенїїдє. 

Азербайжан Республикасы менен Молдова Респуб-
ликасынын ортосунда кол коюлган документтердин 
тизмеси. 

1. 1992 жылы Азербайжан Республикасы менен 
Мол дова Республикасынын ортосунда соода-экономи-
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калык кызматташтыктын принциптери боюнча кели-
шимге кол коюлган. 

Кишинёв, 14 январь 1992 ж. 

2. 1992 жылы Азербайжан Республикасынын Элге 
билим берїї Министрлиги менен Молдова Республика-
сынын Элге Билим берїї Министрлигинин ортосунда 
илим жана элге билим берїї жаатындагы кызматташ-
тыктын келишиминин протоколуна кол коюлган. 

Баку, 31 март 1992 ж. 

3. 1992 жылы Азербайжан Республикасынын Єкмє-
тї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн орто-
сунда 1993 жыл їчїн соода-экономикалык кызматташ-
тыкка кол коюлган. 

Баку, 17 октябрь 1992 ж. 

4. 1992 жылы Азербайжан Республикасынын Элге 
билим берїї Министрлиги менен Молдова Республика-
сынын Элге Билим берїї Министрлигинин ортосунда 
илим жана элге билим берїї жаатындагы кызматташ-
тыктын келишиминин протоколуна кол коюлган. 

Баку, 31 март1992 ж. 

5. 1993 жылы Азербайжан Республикасынын Жо-
горку Аттестациялык Комиссиясы менен Молдова Рес-
публикасынын Жогорку Аттестациялык Комиссиясы-
нын ортосунда эки єлкєдє берилген илимий даражалар, 
эки єлкєгє теў жарактуу болсун деген келишимге кол 
коюлган. 

Баку, 18 октябрь 1993ж. 

6. 1993 жылы Азербайжан Республикасынын Єкмє-
тї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн орто-
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сунда 1994 жыл їчїн соода-экономикалык кызматташ-
тыкка кол коюлган. 

Ашгабад, 23 декабрь 1993 ж. 

7. 1994 жылы Азербайжан Республикасынын Улут-
тук Банкы менен Молдова Республикасынын Улуттук 
Банкынын ортосунда банктар аралык эсеп-кысап тар-
ды уюштуруу боюнча келишимге кол коюлган. 

Кишинёв, 3 февраль1994 ж. 

8. 1994 жылы Азербайжан Республикасынын Ички 
Иштер Министрлиги менен Молдова Республикасынын 
ортосунда кызматташтык келишине кол коюлган. 

17 февраль1994 ж. 

9. 1995 жылы Азербайжан Республикасынын Єкмє-
тї менен Молдова Республикасынын ортосунда эркин 
соода жїргїзїї боюнча келишимге кол коюлган. 

Минск, 26 май 1995 ж. 

10. 1995 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда соода-экономикалык кызматташтыктын прин-
циптери боюнча келишимге кол коюлган. 

Баку, 8 сентябрь 1995 ж. 

11. 1997 жылы Азербайжан Республикасы менен 
Молдова Республикасынын ортосундагы достук жана 
кызматташтык келишине кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 ж. 

12. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда эки ирет салык салууга жана кирешеге, оока-
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тына салынган салыктан качууга жол бербєє їчун 
конвенцияга кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 ж. 

13. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда салык мыйзамын сыйлоо жана ушул маселе-
лер боюнча бири-бирине жардам берїї келишимине 
кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

14. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда илимий-техникалык кызматташтык келиши-
мине кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

15. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда инвестицияга жардам берїї жана аны коргоо 
боюнча келишимине кол коюлган 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

16. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда эл аралык автомобилдик катнаш боюнча кели-
шимине кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

17. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда єндїрїш кооперациялары боюнча келишимине 
кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 
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18. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн 
ортосунда пенсия менен камсыз кылуу жаатындагы 
жарандардын укугун коргоо маселелери боюнча кели-
шимге кол коюлган 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

19. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда жогорку квалификациялуу илимий жана или-
мий-педагогикалык кадрларды аттестациалоо боюнча 
кызматташтык келишимине кол коюлган 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

20. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда метрология жана сертификациялоону стандар-
тизациялоо боюнча кызматташтык келишимине кол 
коюлган 

Баку, 27 ноябрь 1997 ж. 

21. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда элге билим берїї боюнча кызматташтык кели-
шимине кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

22. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда маданий жактан кызматташуу келишимине 
кол коюлган . 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

23. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
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тосунда жаштар жана спорт боюнча кызматташтык ке-
лишимине кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

24. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда валюта жана эксперттик текшерїї боюнча єз 
ара жардам берїї келишимине кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

25. 1997 жылы Азербайжан Республикасынын 
Тышкы Иштер Министрлиги менен Молдова Республи-
касынын Тышкы Иштер Министрлигинин ортосундагы 
Протоколго кол коюлган. 

Баку, 27 ноябрь 1997 г. 

26. 2004 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда туризм боюнча келишимге кол коюлган. 

Киев, 6 май 2004 ж. 
 
27. 2004 жылы Азербайжан Республикасынын Пре-

зиденти менен Молдова Республикасынын Президенти 
биргелешкен кайрылуу жасашкан. 

Баку, 26 октября 2004 г. 

28. 2004 жылы Азербайжан Республикасы менен 
Молдова Республикасы жарандык, їй-бїлєлїк жана 
кылмыш иштери боюнча укуктук жардам кєрсєтїї ке-
лишимине кол коюшту. 

Баку, 26 октября 2004 г. 

29. 2004 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын ортосунда узак 
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мєєнєттєгї экономикалык кызматташтыкка кол коюл-
ган. 

Баку, 26 октября 2004 г. 

30. 2004 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын ортосунда эки 
єлкєнїн жарандары бири-бирине эркин катташуу ке-
лишимине кол коюлган. 

Баку, 26 октября 2004 г. 

31. 2004 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын ортосунда єсїм-
дїктєрдїн карантин маселеси боюнча келишимге кол 
коюлган. 

Баку, 26 октября 2004 г. 

32. 2004 жылы Азербайжан Республикасынын Юс-
тиция Министрлиги менен Молдова Республикасынын 
Юстиция Министрлигинин ортосунда кызматташуу ке-
лишимине кол коюлган. 

Баку, 26 октябрь 2004 ж. . 

33. 2004 жылы Азербайжан Республикасынын Эм-
гек жана калкты коргоо Министрлиги, Молдова Рес-
публикасынын Эмгек жана Калкты коргоо Министрли-
гинин ортосунда эмгекти жана калкты коргоо боюнча 
келишиге кол коюлган. 

Баку, 26 октябрь 2004 ж. 

34. 2004 жылы Азербайжан Республикасынын 
Айыл чарба Министрлиги менен Молдова Республика-
сынын тамак-аш єнєр жай Министрлигинин ортосунда 
экономикалык жана илимий-техникалык жактан кыз-
матташуу боюнча келишимге кол коюлган. 

Баку, 26 октябрь 2004 ж. 
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35. 2004 жылы Азербайжан Республикасынын 
Тышкы Иштер Министрлиги менен Молдова Респуб-
ликасынын Тышкы Иштер Министрлигинин ортосунда 
консультациялардын планына кол коюлган. 

Баку, 26 октябрь 2004 ж. 

36. 2005 жылы Азербайжан Республикасы менен Мол-
дова Республикасынын ортосунда узак мєєнєттєгї эконо-
микалык кызматташтык келишимине кол коюлган. 

Кишинёв, 19 апрель 2005ж. 

37. В 2005 жылы Азербайжандын мамлекеттик 
«Телевидение и Радиовещание Азербайджана» деген 
компаниясы менен Молдованын «Телерадио-Молдова» 
деген коомдук компаниясынын ортосунда кызматташ-
тык келишимине кол коюлган. 

Кишинёв, 21 апрель 2005 ж. 

38. 2005 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда Ветеринардык-санитардык конвенцияга кол 
коюлган. 

Кишинёв, 19 апрель 2005ж. 

39. 2005 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда аба катнашы боюнча келишимге кол коюлган. 

Кишинёв, 21 апрель 2005 ж. 

40. 2005 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда маалыматтоо жана маалымат технологиясы 
жагынан кызматташуу келишимине кол коюлган. 

Кишинёв, 21 апрель 2005 ж. 
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41. 2005 жылы Азербайжан Республикасынын Єкмє-
тї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ортосун-
да Азербайжан Республикасынын Молдовада убактылуу 
иштеп жаткан жана Молдованын Азербайжанда убакты-
луу иштеп жаткан жарандарынын эмгегин жана социал-
дык жактан коргоо боюнча келишимге кол коюлган. 

Кишинёв, 21 апрель 2005 ж. 

42. 2005 жылы Азербайжан Республикасынын Пре-
зиденти Ильхам Алиевдин Молдовага жасаган визити-
нин убагында биргелешкен коммюникеге кол коюлган

Кишинёв, 21 апрель 2005 ж. 

43. 2005 жылы Азербайжан Республикасы менен 
Молдова Республикасынын ортосунда экономикалык 
кызматташтык боюнча єкмєт аралык комиссиянын 1 
отурумунун Протоколуна кол коюлган. 

Кишинёв, 19 апрель 2005 ж. 

44. 2006 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда бажы иштери боюнча кызматташтык жана єз 
ара жардам жардамдашуу келишимине кол коюлган. . 

Киев, 22 май 2006 ж. 

45. 2007 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда миграция боюнча келишимге кол коюлган. 

Баку, 22 февраль 2007 г. 

46. 2007 жылы Азербайжандык Улуттук Илимдер 
Академисясы менен Молдованын Илимдер Академясы-
нын ортосунда илимий жактан кызматташуу келиши-
мине кол коюлган. 

Баку, 22 февраль 2007 г. 
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47. 2007 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда геодезия, картография, кадастра геомаалымат 
системасы жана жерди алыстан изилдєє боюнча кели-
шимге кол коюлган. 

Баку, 22 февраль 2007 . 

48. 2007 жылы Азербайжан Республикасынын Кар-
жы Министрлиги менен Молдованын Каржы Министр-
лигинин ортосунда мамлекеттик каржылоо маселелери 
боюнча кызматташтык келишимине кол коюлган. 

Баку, 22 февраль 2007 ж. 

49. 2007 жылы Азербайжан Республикасынын Са-
ламаттыкты Сактоо Министрлиги менен Молдованын 
Саламаттыкты Сактоо Министлигинин ортосунда ме-
дицина илиминдеги саламаттыкты сактоо боюнча ке-
лишимге кол коюлган. 

Баку, 22 февраль2007 ж. 

50. 2007 жылы Азербайжан Республикасынын Ста-
тистика комитети менен Молдова Республикасынын 
улуттук статистика бюросунун ортосунда статистика 
боюнча кызматташтык келишимине кол коюлган. 

Баку, 22 февраль 2007 ж. 

51. 2008 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн 
ортосунда салык боюнча мыйзам бузуулар жана ал 
жєнїндє маалыматтарды єз ара алмашуу боюнча кели-
шимге кол коюлган. 

Баку, 23 апрель 2008 ж. 

52. 2008 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
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тосунда єнєр жай мїлктєрїн коргоо боюнча келишим-
ге кол коюлган. 

Баку, 23 апрель 2008 ж. 

53. 2008 жылы Азербайжан Республикасынын Єк-
мєтї менен Молдова Республикасынын Єкмєтїнїн ор-
тосунда кїйїучї май жана энергетикалык комплекс 
келишимге кол коюлган. 

Баку, 23 апрель 2008 ж. 

54. 2011 жылы Азербайжан Республикасынын 
Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу Фонду ме-
нен Молдова Республикасынын социалдык касыздан-
дыруусунун Улуттук кассасынын ортосунда калкты 
милдеттїї тїрдє социалдык жакатан касыздандыруу 
жаатында кызматташуу келишимине кол коюлган. 

Баку, 29 июнь 2011 ж. 

55. 2012 жылы Азербайжан Республикасынын бор-
бордук банкынын Мониторинг кызматы менен Молдова 
Республикасынын коррупция менен кїрєшїїнїн Улут-
тук борборунун ортосунда кылмыш жолу менен табыл-
ган каражаттарды жана мїлктєрдї мыйзамдаштыруу 
боюнча маалыматтарды єз ара алмашуу келишимине 
кол коюлган. 

Страсбург, 4 декабрь 2012 ж. 

56. 2014 жылы Азербайжан Республикасынын 
Улуттук Бажы Кызматы менен Молдова Республика-
сынын Каржы Министрлинин алдындагы Бажы Кыз-
матынын ортосунда кадрлардын квалификациясын 
жогорулатуу жана даярдоо маселелери боюнча кызмат-
ташуунун протоколуна кол коюлган. 

Баку, 4 июнь2014 ж. 
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57. 2012 жылы Азербайжан Республикасынын Баа-
луу Кагаздар боюнча Комитети менен Молдова Респуб-
ликасынын Каржы Рыногунун Улуттук комиссиясынын 
ортосунда кызматташуу жана маалыматтарды єз ара ал-
машуу келишиминин Меморандумуна кол коюлган

Баку, 23 октябрь 2012 ж. 

58. 24 майда Азербайжан Республикасы менен 
Молдова Республикасынын ортосунда дипломатиялык 
байланыштын тїзїлгєнїнє 25-жыл толгонуна карата, 
Молдова Республикасынын Парламенти сїрєт кєргєз-
мєсїн ачып, тегерек їстєл уюштурду. 

Жогорку деўгээлдеги визиттер жана жолугушуулар:
1. 1997 жылы 26-28 ноябрда Молдова Республи-

касынын Президенти Петр Лучинский Азербайжанга 
официалдуу визит менен келген. 

2. 2004 жылы 26-27 октябрда Молдова Республика-
сынын Президенти Владимир Воронин Азербайжанга 
олфициалдуу визит менен келген( ошол визиттин ал-
кагында 9 документке кол коюлган, анын ичинде эки 
президенттин биргелешкен кайрылуусу да бар); 

3. 2005 жылы 21 апрелде Азербайжан Республика-
сынын Президенти Ильхам Алиев Молдовага официал-
дуу визит менен келген ( визиттин убагында 5 доку-
ментке кол коюлган);

4. 2005 жылы 16 июнда Киевде єткєн Бїткїл Дїй-
нєлїк Экономикалык Форумдун « Тегерек Їстєл» нїн 
алкагында Азербайжан Республикасынын Президенти 
Ильхам Алиев менен Молдова Республикасынын Пре-
зиденти Владимир Воронин жолугушкан;

5. 2006 жылы 21 июлда Москвада СНГ мамлекетте-
ринин башчыларынын чогулушунун алкагында Азер-
байжан Республикасынын Президенти Ильхам Алиев 
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менен Молдова Республикасынын Президенти Влади-
мир Ворониндин жолугушуусу болгон;

6. 2007 жылы 22-24 февралда Азербайжанга, Мол-
дова Республикасынын премьер-министри Василе Тар-
лев Єкмєт аралык Комиссиянын 2-чи чогулушуна ка-
тышуу їчїн келген;

7. 2007 жылы 18-19 июнда Бакуга, Молдова Рес-
публикасынын премьер-министри Василий Тарлев 
ГУАМ єлкєлєрїнїн башчыларынын чогулушуна каты-
шуу їчїн келген;

8. 2008 жылы 23-24 апрелде Молдова Республика-
сынын Преиденти Владимир Воронин Азербайжанга 
официалдуу визит менен келген. Визиттин убагында 
їч келишимге кол коюлуп, эки президенттин жолугу-
шуусу болгон;

9. 2009 жылы 9 октябрда СНГ єлкєлєрїнїн башчы-
ларынын чогулушуна катышуу їчїн Азербайжан Рес-
публикасынын Президенти Ильхам Алиев Молдовага 
келген;

11. 2010 жылы 20 февралда Римде Азербайжан Рес-
публикасынын Тышкы Иштер Министри Эльмар Ма-
медьяров, Молдва Республикасынын Тышкы Иштер 
Министри Юрие Лянке менен жолугушту;

12. 2011 жылы 25 февралда ГУАМ єлкєлєрїнїн 
Тышкы Иштер Министлеринин Кеўешинин алкагын-
да Азербайжан Республикасынын Тышкы иштер Ми-
нистри Эльмар Мамедьяров, Молдова Республикасы-
нын Тышкы иштер Министринин орун басары Юрие 
Ланке менен жолугушкан(жолугушууда эки тараптуу 
мамилелер, энергетика, соода ж. б кызматташтыктын 
келечеги талкууланган);

13. 2011 жылы 1 июнда Италияда Азербайжан Рес-
публикасынын Президенти Ильхам Алиев менен Молдо-
ва Республикасынын Президентинин милдетин убакты-
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луу аткарган Мариан Лупу менен жолугушуусу болду. 
(Жолугушууда эки єлкєнїн мамилелеринин мындан 
аркы єнїгїшї жєнїндє пикир алышуулар болду);

14. 2012 жылы 17-19 январда Молдова Республи-
касынын премьер-министри Владимир Филат, Молдо-
ва Республикасынын Тышкы иштер жана европалык 
интеграция Министри Юрий Лянкенин коштоосунда 
официалдуу визит менен Азербайжанга келген( визит-
тин убагында Ю. Лянке Азербайжан Республикасынын 
Тышкы Иштер Министри Эльмар Мамедьяров менен 
сїйлєшїїлєрдї жїргїздї);

15. 2014 жылы 24 апрелде Прагада Чыгыш Шерик-
тештиги мамлекеттеринин башчыларынын чогулушу-
нун алкагында Азербайжан Республикасынын Прези-
денти Ильхам Алиев менен Молдова республикасынын 
Президенти Николае Тимофтинин жолугушуусу болду. 

16. 2014 жылы 9 сентябрда Азербайжан Республи-
касынын Президенти Ильхам Алиев Молдова Респуб-
ликасынын тышкы иштер жана европалык интеграция 
министринин орун басары Наталья Германды кабыл 
алды. 

17. 2016 жылы 16 сентябрда Бишкек шаарында 
єткєн СНГ нын саммиттинде Азербайжан Республика-
сынын Президенти Ильхам Алиев менен Молдова рес-
публикасынын премьер-министри Павел Филипптин 
жолугушуусу болду. 

18. 2017 жылы 6-7 июнда Кишинёв шаарында Бїт-
кїл Дуйнєлїк Туристтик уюмдун Европа боюнча Ре-
гионалдык комиссиясынын 61 чи чогулушу болуп 
єттї(ВТО ООН) ага Азербайжан Республикасынын Ма-
даният жана Туризм Министринин орун басары Назим 
Самедов катышты. 

19. Їстїбїздєгї жылдын 21-23 июнунда Молдова 
Республикасынын Президенти Игорь Додон Азербай-
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жанга официалдуу визит мененкелип кетти. Визиттин 
убагында аны Гагауз автономдуу облусунун башчысы, 
социалисттик партиясынын тєрагасы Зинаида Греча-
ни жана башка официалдуу адамдар коштоп жїрїштї. 
Визиттин жїрїшїндє Молдова Республикасынын Пре-
зиденти Игорь Додон Азербайжан Республикасынын 
Президенти Ильхам Алиев, Парламенттин тєрагасы 
Октай Асадов, Прембер-министр Артур Расизаде ме-
нен жолугушту. Ирина Влаху жана Зинаида Гречани 
составында турган Молдованын делегациясын єлкєнїн 
биринчи вице-президент Мехрибан Алиева айым кабыл 
алды. Визиттин алкагында Молдова Республикасынын 
єкмєтїнїн єкїлдєрї, «Йени Азербайжан» башкаруу 
партиясынын эл аралык мамилелер бєїмїнїн башчысы 
Севиндж Фаталиева менен жолугушушту. Алар эки та-
раптуу кызматташтыктын єнїгїї жолун талкуулашты. 

20. 29-30 июнда Азербайжан республикасынын 
Милли Меджлисинин депутаттары Севиндж Фаталиева 
жана Садагат Велиева Молдова Республикасына келип 
кетишти. 

21. Азербайжан Республикасынын Генералдык про-
куратурасынын єкїлдєрї Камран Алиев жана Емир 
Оруджалиев 02-05– июлга чейин Молдова республика-
сында болуп кайтышты. 

22. 10. 07. 2017-жылы Кишиневдо Чыгыштын Ше-
риктеш Єлкєлєрїнїн официалдуу эмес 9-чу чогулушу 
болуп єттї, ага Азербайжан Республикасынын Тышкы 
иштер Министринин орун басары Махмуд Мамедку-
лиев жана энергиянын альтернативдїї жана жаўыла-
нуучу булактар агенттигинин директорунун орун баса-
ры Жамиль Меликов катышып келишти. 

Экономикалык кызматташтык:
Єкмєт аралык комиссиянын жасаган иши:
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Комиссиянын тїзїлгєн убактысы – 25 октябрь 
2004-чї жыл; 

Комиссиянын теў тєрагалары: азербайжан тарап-
тан – Премьер-министрдин биринчи орун басары Ягуб 
Эйубов. Молдова тараптан Премьер-министрдин орун 
басары Октавиан Калмык. 

Комиссиянын чогулушунун саны – 3. 

ПАрЛАменттер АрАЛык 
бАйЛАныштАр

Азербайжан менен Молдованын парламенттеринде, 
биздин эки єлкєнїн ортосундагы байланыштар боюнча 
парламенттик топтор бар, алар парламенттик достук 
топтору деп аталат. 

Молдова Республикасынын Азербайжан Республи-
касы менен болгон парламенттик достук тобу:

Воронин Владимир – тєрага, топтун мїчєлєрї – 
депутаттар Постойко Мария, Агаке Ангел, Банников 
Александр, Горилэ Анатолие, Решетников Артур, Боля 
Василе, Карасень Дамиян, Карп Лилиян, Гагауз Фю-
дор, Хренова Елена, Михалаке Корнелю, Митрюк Ге-
нади, Новак Григоре, Радван Марина, Нестеровски 
Александр, Никифорчюк Евгений, Бежан Валериян, 
Ротару Валентина, Киселев Сергей, Загородный Ана-
толие, Время Игор, Рейдман Олег, Доменти Оксана, 
Делиу Тудор, Стратан Валентина, Гилецки Валерю, 
Мындру Виктор, Иванов Виолета, Витюк Владимир. 

Азербайжандын, Молдова менен болгон достугунун 
парламенттер аралык достук тобу:

Гаджиев Сабир Камал оглы – тєрага, топтун мїчє-
лєрї – Фатиев Ханлар Нуру оглы, Гасангулиев Гудрат 
Музаффар оглы, Халилов Рустам Гулабба оглы, Иб-
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рагимов Эльдар Реза оглы, Гулиев Фарадж Ибрагим 
оглы, Мохбалиев Саттар Сулиддин оглы.

 
* * *

Молдова Республикасынын Преиденти Игорь До-
дондун ою боюнча «Биздин мамилелердин єнїгїшїнє 
министрлик, парламенттик деўгээлдеги байланыштар, 
парламенттик достук топтору жана эки єлкєнїн ММК 
єз салымдарын кошсо чоў жардам болот эле. Жакында 
азербайжандык ишкерлер Кишинёвго барганы жаты-
шат, алар барып, эки тараптуу экономикалык кызмат-
таштыкты кїчєтїїнїн кандай мїмкїнчїлїктєрї бар 
экендигин кєрїшєт. 

* * *
Эксклюзив: Аурелия Григориу: «Молдованын Пре-

зиденти армяндардын курчоосунда калды» 5 Апрель 
2017, 18:09

Автор: Анна Жданова, Кишинев, спецкор 
«Азыркы россияга жан тарткан Молдованын Пре-

зиденти Игорь Додон тегерегине армяндарды жыйнап 
алып, иш жїзїндє алардын гана буйругун аткарып жа-
тат», – дейт єлкєнїн мурдакы омбудсмени А. Григор-
ну. Аурелия Григориунун сєзї боюнча, И. Додон эки 
армянды єзїнїн кеўешчиси кылыа алды, президент 
болгонго чейин бир нече жылы єзї жетектеп келген со-
циалисттер партиясынын активинин кєпчїлїгї ушул 
улуттун єкїлдєрїнєн турат экен. Єтє белгилїї болуп, 
дайыма Азербайжандын территориясынын бїтїндїгї 
жанат анын басылып алынган территориясын бощотуу 
їчїн кїрєшїп келген А. Григориу мындай абалда, ага 
каршы ар кандай провокациялык иштерди жэасап жи-
берїїлєрї мїмкїн, деп кооптонот. «Армяндардын дїй-
нє жїзїнє єз таасирин кантип таратып жаткандыгын 
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телевидениеден ачык айткандан кийин, армян диаспо-
расы менин їстїмєн дискриминациядан сактануу жана 
аны менен кїрєшїї кеўешине, улуттар аралык чырды 
чыгарганы жатат, деп арыз жазышып, менин адвокат-
тык лицензиямды алдырып коюуга аракеттенишкен. 
Азырынча кеўеш тарабынан мага каршы эч кандай че-
чим кабыл алына элек болсо да, бир кїнї биздин бий-
ликке армяндар басым жазаса, менин лицензиямды 
алып коюлары толук мїмкїн» А. Григориу ага жасал-
ган басымдын кїчєп баратканын айтып, анын єлкєдєн 
чыгып кетиши да мїмкїн дейт. «Азырынча мага анча-
лык басым жасала элек, эгерде мага дагы эле тийише 
беришсе, мен эмиграцияга кетип калышым мїмкїн, 
анда мен Азербайжанды тандап алам, анткени ал жак-
та мени коргоп ала турган досторум кєп дейт-ал. 

Чынында эле Молдовадагы Армян коомчулугунун 
тєрагасы, журналист Эрнест Варданян єзїнїн бир ма-
каласында армяндар президент Игорь Додонго толугу 
менен ишенет, баса кєрсєткєн. 

«Додон дайыма бизди колдоп келген, ал армяндар-
дын этномаданий иш чараларынан калбай катышат. 
Биз Додонго бир тапшырма берели деп жатабыз, ал сєз-
сїз Армения менен кызматташтыкка кол коюшу керек. 

Кєп єтпєй эле эч уялбастан же мїмкїн колдойт деп 
ишенгендиктенби Варданян Молдован жерине да кол 
созо баштады: «Армяндар Молдованын жеринде XIX-
кылымдын аягынан тартып жашай баштаган. Биз бул 
єлкєнїн эски жашоочуларынанбыз. Армения менен 
Молдованы маданий жана бир туугандык, жалпы со-
веттик байланыштар бириктирип турат. Бул молдова-
нын армяндары тарихый мекени менен байланышып 
турушаарын, алар эки элдин ортосундагы маданий 
кєпїрєбїз дегендикке жатат. Молдованын армяндары 
дїйнєдєгї башка армяндардай эле биздин маданий жа-
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шообуздун бир бєлїгї экендигин жана армяндар жє-
нїндє дайыма жакшы пикирде болгон президент И. 
Додонду колдой тургандыктарын айтып єттї». 

Тїзїлгєн абалга байланыштуу Аурелия Григориу 
Молдовадагы азербайжан диаспорасын жана Азербай-
жан элчилигин активдїї жана єтїмдїї болууга ча-
кырды. 

* * * 

Аурелия Григориу: «Кєпчїлїк убакта чындыкты 
коргоп, калпты токтотуу кыйынчылыкка турат» 09 
Июль 2017 13:31 – Социум. 

Кечээ эле ММК кээ биринде, єзгєчє интернет чыга-
рылыштарда макалалар пайда блуп, аларда Азербай-
жандын чыныгы досу Аурелия Григориунун азербай-
жанлы жамандаган сєздєрї айтылып жїрєт. Чынында 
ал бир эле макала, бирок ар кандай тїрдє жасалма ре-
дакцияланып чыгарылып жатат. Ущул фактынын єзї 
кєп нерсени айтып жатат. Бул такыр эле эч нерсе бил-
беген окурманды да таў калтыра турган нерсе. Ошон-
дуктан биз Аурелия Григориу айым менен кєзмє-кєз 
сїйлєшїїнї чечтик. . 

– Аурелия Андреевна, сиздин «айткан сєзїўїз» сиз-
ди жана сиздин Азербайжанга болгон кєз карашыўыз-
ды билген адамдардын бардыгын таў калтырып жат-
кандыгын билсеўиз керек?

– Ооба, Менин Азербайжанга жана ушундай таты-
накай єлкєнїн элине карата болгон мамилем, элдин 
баарына белгилїї. Белгисиз бир максаттар їчїн менин 
атымды пайдаланып жаткандары єтє єкїнїчтїї. Бул 
окуя журналисттер менен этиет мамиле кылуу керек 
экендигин кєрсєттї. Менин сєздєрїмдї єзгєртїп текс-
тен жулуп алып пайдаланышын каалабайм. Ошондук-
тан болушунча так сїйлєєгє аракет кылам. 
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– Сиз жакында чыккан макалаларга нааразы бол-
гон турбайсызбы?

– Менден алган интерьвюну кандай тїрдє чыгар-
ганына нааразы болуп эле эмес, аябай жиним келип 
жатат, Автор тексти мени менен макулдашпаганы аз 
келгенсип, башка бирєєлєрдїн сєздєрїн да кошуп жи-
бериптир, автор мага макаланын котормосун мага мур-
да сїйлєшїлгєндєй орус тилинде кєрсєтпєй чыгарып 
жиберген. Натыйжада, бул ар кайсы єлкєлєрдє жа-
шаган азербайжан диаспоралары жєнїндєгї интервью 
болбой эле, Молдовадагы азербайжандардын конгрес-
синин жетекчиси Вугар Новрузовду жамандаган ма-
кала болуп калыптыр. Мен мындай нерсени жакшы 
кєрбєйм, ошондуктан мен бул боюнча маалыматты, 
башкалар аркылуу эмес єзїм бергим келип жатат. 
Сєз болуп жаткан макалада, молдовадагы азербайжан 
диаспорасынын иши жєнїндє эмес, анын жеткечи-
синин бизнеси жєнїндє айтылган. Бул жерде бизнес 
жєнїндє сїйлєштїн кандай кажети бар экендигин тї-
шїнбєйм. Бизнес менен алек болгондун эмнеси жаман 
экен? Ошентсе дагы талкууланып жаткан жакшы маа-
лымат жєнїндє эмес, бизнес кызыкчылыгы жєнїндє 
эле какшай бериптир. Диаспора менен мени араздаш-
тырба деген суранычыма карабай, ал так ошону жасоо 
їчїн аракет кылыптыр. Кебетеси, макаланын максаты 
башынан эле башка окшойт. 

– Молдовадагы азербайжандардын конгресси жє-
нїндє сєз болуп калгандан кийин, азербайжан диаспо-
расы жєнїндє єз пикириўизди айта кетсеўиз жакшы 
болот эле... 

– Мен, бизнеске анын ичинде Новрузов мырзанын 
бизнесине баа бере албайм. Бирок, молдовада бизнес 
менен шугулданган азербайжандар кєп экендигин баса 
кєрсєтїп кетким келет. Ал эми Новрузов мырза жє-
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нїндє айта турган болсок, ал єзїнїнїн бизнесин баш-
калардай эле нєлдєн баштап 25 жылдан бери тїзїп 
келе жатат. Аны мекендештери диаспоранын жетек-
чиси кылып алгандары да бекеринен эмес, ал биздин 
єлкєдє эл сыйлаган адам. Ал билимдїї, чоў меценат 
жана филантроп. 

– Азербайжан диаспорасынын жасаган иши жєнїн-
дє айта кетсеўиз? 

– Молдовадагы азербайжандардын конгресссинин 
иши, єзгєчє кєўїл бєлїїгє жана сєз кылууга татык-
туу. Мен бул маселени Азербайжан Республикасынын 
диаспоралар менен иш алып баруучу Мамлекеттик Ко-
митетте кєтєрїп, бирге иштєєнї жана сыйга татык-
туу азербайжан диаспорасы бар молдовадан баштап, 
дїйнєнїн ар кайсы єлкєлєрїндє жашаган азербайжан 
диаспораларынын иштерин чагылдыра турган «Менин 
Азербайжаным» деген журналды чыгарууну сунуш 
кылайын дегем. Тилекке каршы, кээ бир обьективдїї 
себептер менен биз жолугуша албай калдык, бирок биз 
сєзсїз жолугушабыз, анткени бул жалаў гана Азербай-
жан їчїн эмес, азербайжандар жашап жаткан бардык 
єлкєлєр їчїн керек. 

– Сизди бардыгы сыйлашат, сиз єз єлкєўїздє кєптї 
билген, билимдїї адамсыз, сиздин айткандарыўыздын 
бардыгы обьективдїї экендигине эч ким шек санабайт. 
Сиз Молдовадагы азербайжандардын диаспорасы жє-
нїндє да жакшы билсеўиз керек, айтыўызчы эмне їчїн 
бул диаспора жєнїн ар кандай сєздєр болуп жатат?

Тилекке каршы диаспоралардын иштеринин натый-
жасы дайыма кєрїнбєй кєлєкєдє калат, анткени ал 
жєнїндє маалымат жок же жетишсиз. Чынында кєп 
эле иштер жасалууда, мен башка єлкєлєр жєнїндє айта 
албайм, ал эми молдовада азербайжан конгресси иште-
рин ар кандай деўгээлде, коомдук иштен баштап, єк-
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мєттїк деўгээлге чейин жїргїзїлїп жатат. Жасалып 
жаткан иштердин ичинен конгресстин демилгеси жана 
материалдык жардамы менен азербайжандын жана 
молдованын маданиятына кошулган салымдарды айт-
сак болот. Конгресстин жардамы менен азербайжандын 
жана молдованын белгилїї жазуучуларынын китепте-
ри которулуп, азербайжан менен молдованын атактуу 
маданият ишмерелеринин эстеликтери коюлуп жатат, 
алардын ичинде акындар Низами Гянжеви, Михай 
Эминеску жана ХХ кылымдын атактуу саясатчысы, 
дїйнє жїзїнє белгилїї Гейдар Алиевдин эстеликтери 
да бар. 2012 жылы молдовадагы азербайжан элчили-
гинин жардамы менен «Eternitate» жоокердик даўк 
мемориалдык доскасына, Азербайжандын эркиндиги 
їчїн курман болгон жоокерлердин ысымдары жазыл-
ган. Молдованын эл артистти Константин Московичтин 
аткаруусунда «Азербайжан музыкасынын антологиясы 
молдова найында» деген СД нын дискасы жазылган, 
диаспора еврей, орус жана белорус маданий борборлору 
менен кызматташып турат. Кєп маалыматтар, Армения 
менен азербайжандын тоолуу-карабак боюнча чырына, 
Ходжалин геноцидине, Тєртїнчї январдагы трагедия-
га арналган. Жыл сайын єткєрїлїп турган концерттер, 
Новруз майрамы молдованын маданий турмушунун бир 
бєлїгї болуп калды. Азербайжан диаспорасы кєптєгєн 
китептердин бет ачаарын єткєрїшїп, Молдовада иштеп 
жаткан чет элдик элчиликтер менен кызматташтык ке-
лишимин тїзїп жатышат. Кыскасы бардыгын айтып 
бїтє албайсыў. Анткени менен алдыда эки єлкєдє жа-
сала турган дагы далай иштер жатат. 

– Сиз, чын эле азербайжан диаспорасынын кандай 
иш кылып жаткандыгын жакшы билет экенсиз. Сиз 
Новрузов мырза менен де жакшы тааныш болсоўуз ке-
рек?
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– Бир єлкєнї жакшы кєрїп, дос болгондон кийин, 
сен бардыгын билип, бардыгын баа беришиў керек, мен 
Азербайжанды аябай жакшы кєрєм. Албетте, Новрузов 
мырзаны да жакшы билем. Ошондуктан молдовадагы 
азербайжан конгрессинин, анын тєрагасы бизнесмен 
жана коомдук ишмер Вугар Новрузовдун азербайжан 
жєнїндє туура маалымат берїїгє кошкон салымын 
єзгєчє белгилеп кетким келет. Жыл сайын єткєрїлїп 
жаткан иш чараларынан жана конференцияларынан 
башка Вугар Шахмарович єзїнїн кесиптештери менен 
израиль авторлору Амир менен Арье Гуттун «Азап» 
деген романын англис тилине котортуп, чыгарып жа-
тат. Бул документалдуу-кєркєм чыгарма, анда 1992 
жылы армян куралдуу кїчтєрїнїн Ходжалиде жасаган 
жырткычтык геноциди жєнїндє айтылат. Молдовада-
гы азербайжан конгрессинин тєрагасы Вугар Новрузов-
дун, Фейруз Исаевдин эки элдин ортосундагы достук-
ту, кызматташтыкты кїчєтїїгє кошкон салымдарын 
єзгєчє белгилеп кетиш керек. Диаспоранын Мухариб 
Аллахвердиев, Мугабил Гумбатов, Рафига Алиевага, 
Намика Исмаиловага, Тимур Зейналовго жана башка 
активисттерине чон ыраазычылыгымды билдирем. 

– Диаспора менен официалдуу Молдованын орто-
сундагы мамилелердин денгээлине кандай баа бересиз?

– Менимче бул мамилелерге эў жогорку бааны бер-
се болот. Молдовадагы Азербайжан диаспорасы Мол-
дова коомчулугунун бир бєлїгї болуп калды. Єлкєнїн 
єкмєтї эки элдин ортосундагы достукту чындоого кош-
кон салымы їчїн диаспоранын ишин жогору баалайт. 
Молдова Республикасынын эгемендїї жылдарында, 
молдованын Фейруз Исаев, Мухариб Аллахвердиев 
сыяктуу бир катар азербайжандары єкмєттїк жогорку 
сыйлыктарга татыктуу болушкан, алардын арасында 
Молдованын территорясынын бїтїндїгї жана эркин-
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диги їчїн согушкан Намик Исмайылов, Шохрет Ахме-
довдор бар. Сулейман Гафуров курман болгондон ки-
йин сыйланган. Жогорку сыйлыктар менен сыйланган 
саясатчылар жана бизнесмендер да бар. Вугар Шахма-
рович єлкєнїн жогорку ордени – Республика Ордени 
менен сыйланды. Мен мындай тактоолорду жїргїзїїнї 
єзїмдїн милдетим деп эсептейм. Эмнегедир кєпчїлїк 
убакта чындыкты коргоп, калпты токтотуу кыйын бо-
луп баратат. 

– Тилекке каршы, иш чынында эле ушундай. Чын-
дыкты коргоодо ушул интервью єз салымын кошот, 
деп їмїттєнєбїз, убакыт бєлгєнїздєр їчїн ыраазычы-
лык билдиребиз. 

А. Алиев

чындыкты АйткАн Ак нИет 
АдАмдАрГА тАяныч боЛоЛу

Ушул азыр Жакынкы Чыгыштын жана африка 
континентинин миллиондогон элдери, баш аламандык-
тан жана туруктуулук болбогондуктан массалык тїр-
дє Европа єлкєлєрїнє, АКШ га жана башка єлкєлєргє 
кетип жатышат. Элдин, єзгєчє араб калкынын мындай 
масштабдуу тїрдє кетип жатышынын негизги себеби, 
жакшы уюшулган, бирдиктїї диаспоранын жоктугун-
да болуп жатат. 

Мааниси жана мазмуну жагынан ушуга окшош 
окуялар 19-кылымдын башында, Россия басып алган 
Тїштїк Кавказда да болгон. Жїз миўдеген азербайжан-
дар єз жеринен кїч менен куулуп, Россияга, Турция-
га, Европага жана АКШ га кетїїгє аргасыз болушкан. 
СССРдин убагында, ал талкалангандан кийин да азер-
байжандар ар кандай себептер менен ааламдын ар кай-
сы єлкєлєрїнє кеткенин токтотушкан жок. Азыр ошол 
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элдин укум-тукуму єздєрї жашаган єлкєлєрдїн коом-
дук-саясий турмушуна аралашып, єздєрїнчє диаспора 
уюштуруп алышкан. Атап айтканда, Азербайжан эге-
мендїїлїккє жетип, жалпы Азербайжан элинин жол 
башчысы Гейдар Алиев бийликке келгенден кийин, 
азербайжан диаспрасы тез эле бириккен, бекем кїч-
кє айланды. Азербайжан мамлекетинин кїчїн жана 
кубаттуулугун, башка єлкєлєрдєгї жакшы уюшулган 
азербайжан диаспоралары да айкындап келе жатат. 
Азербайжан диаспораларынын єкїлдєрї єз мекенине 
тышкары жерде, єлкєнїн экономикалык жана саясий 
жетишкендиктери жєнїндєгї маалыматты таратуу ме-
нен бирге, анын тарыхын, мадантятын жана салт-са-
наасын кєрсєтїп, дїйнєлїк коомчулукка Тоолуу-Кара-
бак боюнча армян менен азербайжандын ортосундагы 
чырдын себебин дайыма айтып келе жатышат. Ошент-
се дагы адилеттїїлїк жана обьективдїїлїк їчїн, азыр 
дїйнєдє кубатту кїчтєрдїн кызыкчылыгына эл аралык 
укуктардын нормасы, адилеттїїлїктїн принциптери 
жана обьективдїїлїк садага чабылып кетип жатканын 
баса кєрсєтє кетиш керек. Тилекке каршы, эл аралык 
саясий жана укуктук мамилелердин негизги принцип-
тери кєп убакта бузулуп жаткандыгын да белгилей ке-
тели. Эл аралык коомчулук буга окшогон кєрїнїштєр-
гє туура мамиле кылышпайт. Армяндардын куралдуу 
кїчтєрї азербайжандын жерин басып алганына байла-
ныштуу БУУ нун Коопсуздук Кеўеши тєрт резолюция 
кабыл алган. Бирок, ошол эл аралык эў абройлуу уюм-
дун бир дагы документи ишке аша элек. Армениянын 
куралдуу кїчтєрї байыртадан келаткан азербайжандын 
жерин басып алууну улантып жатышат. Ошол жерде 
жашаган эл улутуна жараша кысымга алынып келе 
жатат. Азербайжан республикасына тиешелїї болгон, 
Тоолуу-Карабак жана анын жанында жайгашкан жети 
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район жыйырма жылдан бери баскынчылардын бут ал-
дында жатат. БУУнун Генералдык Ассамблеясы жана 
Коопсуздук Кеўеши менен катар башка дагы ОБСЕ нин, 
Европа парламенти, Европа Кеўешинин Парламенттик 
Ассамблеясы сыяктуу абройлуу уюмдар бир нече жолу 
Армяндардын баскынчылык саясатын жекетеген до-
кументтерди кабыл алышкан. Бирок ушу кезге чейин, 
ошол документтердин бири дагы ишке аша элек. Акыр-
кы 250 жылдын ичинде азербайжан эли далай жолу 
геноцилге кабылып, єз жеринен кулуп, жерлери басы-
лып алынган. Азербайжан элине каршы жасалган кыл-
мыштар, Тоолуу-Карабак чырынын негизги себептери 
жана мааниси жєнїндє дїйнєлїк коомчулукка дайыма 
билдирип туруш керек. 

2016-жылы 10–12-марта Азербайжанда «Кєп поляр-
луу дїйнє» деген девиздин алдында Бакунун тєртїн-
чї глобалдык форуму болуп єттї. Анда чыгып сїйлє-
гєн Азербайжан республикасынын президенти Ильхам 
Алиев мындай деп баса кєрсєтїп кетти, «азыркы дїйнє-
дє кєп маданияттуулук саясатына альтернатива жок». 
Аербайжан мамлекетинин башчысы мындай деди: 

«Бир эле убакта Европа Кеўешини жана Ислам Кыз-
матташтык Уюмунун мїчєсї болуп туруп Азербайжан 
кєп маданияттуулук миссиясынын мойнуна алды. Биз-
дин оюбузча кєп маданияттуулукка альтернатива жок. 
Ага ксенофобия, дискриминация, исламофобия жана 
антисемитизм гана альтернатива боло алат. » Мындан 
башка дагы Азербайжандын президенти мындай деген 
сєздї айтты, « азыр дїйнєдє абал єзгєрдї, эл аралык 
мамилелердин системасында туруктуулук жана кооп-
суздук бекмделбей эле, тескерисинче дуйнєдє турук-
туулук азайып, коопсуздук начарлап баратат». 

Биздин региондо да абал кескин єзгєрдї. Ушул кез-
ге чейин болуп келген чыр дагы эле чечилбей, дагы 
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жаўы чырлар пайда болуп, карама каршылыктын от-
тору жалындап жатат. Азыркы кїндїн чындыгы бол-
гон миграциялык кризис, Жакынкы Чыгыштын жана 
Европанын ар кайсы жеринде пайда боло калып жат-
кан негативдїї процесстер биздин чек арабыздан алыс 
жерде болуп жаткан жок. Башка єлкєлєрдїн ички иш-
терине кийлигишкен кадам же иш, ошол кийлигиш-
кен жакка кыйынчылыктарды алып келип жатат. 

Бакунун тєртїнчї Глобалдык форумунда чыгып 
сїйлєгєн сєзїндє Азербайжандын президенти мындай 
деп баса кєрсєттї: «Биз, бири-бирибизге урмат кєр-
сєтїп, территориялык бїтїндїктї, келечекке болгон 
пландарыбызды жана тандап алган жолубузду сыйла-
шыбыз керек». («Халг газети», 11 март 2016 жыл, № 
55, 1бет). Азербайжандын Президенти Ильхам Алиев 
форумдун катышуучуларына Жакынкы Чыгыш жана 
Европа азыр башынан єткєрїп жаткан чырды жана 
качкындардын тїйшїгїн Азербайжан мындан 25 жыл 
мурда тарткандыгын маалымдады. Тоолуу-Карабак 
Азербайжан Республикасынын тарихый, бєлїнбєс бєлї-
гї экендигин да айтып єттї. Дїйнє коомчулугу мунун 
чын экендигин невакта эле мойнуна алган. Армян ме-
нен Азербайжандын Тоолуу-Карабак боюнча чырынын 
натыйжасы аябай кайгылуу, Армян Республикасынын 
куралдуу кїчтєрїнїн Азербайжанды басып алганына 
байланыштуу бир миллиондон ашык азербайжандар єз 
жеринде качкынга айланышып, жер которууга аргасыз 
болушту, биздин жарандарга каршы этникалык таза-
лоо жана геноцид саясаты жїргїзїлдї. Азыр Азербай-
жан Республикасынын 20% территориясы Армения-
нын куралдуу кїчтєрї тарабынан басылып алынган. 
Ушул кезге чейин БУУнун Коопсуздук Кеўеши кабыл 
алган тєрт чечими аткарылбай келе жатат. Ал чечим-
дер боюнча Армения тез аранын ичинде, эч бир шарт 
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койбостон басып алынган Азербайжандын жеринен, єз 
куралдуу кїчтєрїн алып чыгып кетиши керек. 

Бакуда єткєн Глобалдык форумда чыгып сїйлєгєн 
сєзїндє Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 
БУУнун Коопсуздук Кеўешинин чечимдерин аткаруу 
механизмдерин кайра карап чыгууга убакыт жеткенди-
гин айтып, кээ бир кездерде бул чечимдер бир нече кїн-
дїн, кээде бир нече сааттын ичинде эле аткарылаарын 
айтып, ал эми азербайжан боюнча кабыл алынган че-
чидердин аткарылышын эл 20 жылдан ашык кїтїп 
жаткандыгын баса кєрсєттї. Ушул кезде кєп єлкєлєрдє 
кєптєгєн белгилїї окумуштуулар, саясат таануучулар, 
коомдук жана саясий ишмерлер Азербайжанды коргоп 
жана колдоп жатышат. Бирок алардын ээлеген пози-
циясын армян диаспорасы жана аны колдогондор кєз-
дєрїнє илбей, Азербайжанга жан тарткандарга басым 
жасап, коркутуп кээде куугунтуктап да жатышат. 

Франция, АКШ, Россия жана башка кээ бир єлкє-
лєрдє улутчул, шовинисттик идеялардын жарчылары 
Зория Балаян менен Сильва Капустянды, улуттук баа-
тырлар катары кабыл алып, алардын аттарын кєчє, 
аянттарга берип, эстеликтерин орнотуп жатышкандык-
тары таў калаарлык иш. Анын їстїнє ушул « улуттун 
тазалыгын жактаган» интелигенциянын єкїлдєїнїн 
китеп сыягы жок жазмалары кєп єлкєлєрдє тоскоол-
дуксуз эркин эле басып чыгарылып жатат. Єзїлєрїнїн 
« илимий эмгектеринде» бул авторлор єтє тырышчаак-
тык менен тарихый окуяларды, фактыларды єзгєртїп, 
тоолуу-карабак чырынын негизги себептерин калпка 
чыгарып жатышат. 1986 жылы чыккан «Очок» деген 
китебинде Зорий Балаян тїрктєргє жана азербайжан-
дарга болгон жек кєрїїсїн ачык эле кєрсєтїп жазган. 
Бул китеп мурдакы СССР дин территориясына тез эле 
таркап кеткен. Ошол мезгилде Еревандан Советтер 
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союзунун бардык бурчтарына эмиссарлар, ошол чектен 
чыккан шовинисттин китебин пропаганда кылуу їчїн 
жєнєтїлгєн. 

Ошол калп пропаганда менен агитациянын, армян 
диаспорасынын жана алардын колдоочуларынын ара-
кетинин натыйжасында, 1987 жылы 17 июльда Ев-
ропанын парламенти «армян геноцидин» туура, деп 
таап «геноцидинин баатырларынын» кїнїн белгиледи. 
Акыркы жылдарда жер жїзїндєгї кээ бир єлкєлєрдїн 
ойдон чыгарылган «армян геоцидин» туура деп табыш-
кандыгы, армян шовинистерине канат бїтїргєндєй эле 
кылды. Єзїнїн кезектеги «Биздин рухтун кайра жара-
лышы» деген китеп сєрєйїндє Зорий Балаян мындай 
деп жазат: «…Биз Хачатур экєобїз басып алган їйгє 
киргенде, биздин солдаттар он їч жашар тїрк бала-
ны терезенин кашегине кадап коюшуптур. Кыйкырып 
жаткан баланын їнїн басыш їчїн Хачатур мурда эле 
кесип коюлган энесинин эмчегин баланын оозуна ты-
гып койду. Мен болсом баланын ичинин жана башы-
нын терисин тирїїлєй сыйрып алып, саатымды кара-
дым. Жети мїнєттєн кийин кан жоготкондуктан бала 
єлїп калды. менин кубанычыма чек жок эле. Бир аздан 
кийин Хачатур баланы жиликтеп, этин тїрктєр менен 
бирге жаралган иттерге салып берди. Кечинде биз дагы 
їч тїрк баланы ушундай кылып єлтїрдїк. Армянин 
катары мен єз милдетимди аткардым. «Менин кылган 
ишим менен ар бар армянин сыймытанаарын билгем 
жана ишенгем». Кантип ушундай садист, кан ичкич, 
таш боор адам, єзїн жазуучумун деп Россиянын шаар-
ларын кылырып эркин басып жїрєт? Эмне їчїн аны 
кармап, Россия федерациясынын мыйзамына ылайык 
жоопко тартышпайт? 

Азыр биз мурда айтып єткєндєй дїйнєнїн ар кай-
сы єлкєлєрїндє, белгилїї окумуштуулар, саясатчы-
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лар, коомдук-саясий ишмерлер жана укук коргоочулар 
Азербайжанды колдоп жатышат. Алардын арасында 
укук жана мамлекетти башкаруунун магистри, адам 
ресурстары боюнча адис, 2008 жылдан 2013 жылга че-
йин Молдова республикасынын праламентинин адво-
каты жана омбудсмени болгон Аурелия Григориу, РФ 
нын Ростов облусунда жашаган Александр Фоменков, 
россиялык окумуштуу-тарыхчы Олег Кузнецов, саясат 
таануучу-окумуштуу Шухрат Саламов (барлас) жана 
башкалар бар. Азыр Азербайжандын алдында ушул, 
азербайжандын иши ак экендигин, армян менен азер-
байжандын ортосундагы тоолуу-карабак боюнча чыр-
дын кїнєєкєрї армяндар экендигин, азербайжандын 
эзелтеден келаткан жеринин 20% пайызын армян-
дардын куралдуу кїчтєрї басып алгандыгын, бїткїл 
дїйнєгє жарыялап жаткан эр жїрєк, баатыр, туруктуу 
адамдарды болгон кїчї менен колдоп жана коргоп ка-
луу милдети турат. 

Ушул кїндє да Аурелия Григориуга басым корсєтї-
лїп, анын дарегине коркутуп-їркїтїїлєр келип жатат. 
Белгилїї коомдук ишмер болгондуктан Аурелия Гри-
гориу дайыма азербайжандын территориясынын бїтїн-
дїгїн, армяндардын кураддуу кїчтєрїнїн басып алган 
жерлерин бошотуп берїїсїн талап кылып келе жатат. 

2013 жылы 4 июлда Молдова республикасынын 
парламентинин адвокаты, ушул эле єлкєнїн омбудс-
мени болур туруп Аурелия Григориу эл аралык кон-
ференцияда « мыйзамдын кїчї жана чек ара боюнча 
европалык стандарт, европа єлкєлєрїнїн бул маселеге 
болгон кєз караштары» деген темада чыгып сїйлєгєн. 
Єз сєзїндє Аурелия Григориу Армениянын Азербай-
жанга жасаган мамилесин 25 жылдан ашык созулган 
агрессия деп атап, Азербайжандын 20% ашык жерин 
басып алгандыгын, азербайжандын элине геноцид жа-
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сагандыгын, ал деген эл аралык укуктун эрежелерине 
каршы келээрин айтып кїнєє койду. 

Андан тышкары А. Григориу айым адам укугун 
коргоонун негизги принциптери жана стандарты Ев-
ропа Кеўеши тарабынан кабыл алынгандыгы жєнїн-
дє документтер бар экендигин, Армения болсо ошол 
принциптерди кєз кєрїнє одоно бузуп жаткандыгын 
баса кєрсєттї. Ушундан кийин анын дарегине кор-
кутуп-їркїткєн сєздєр айтыла баштады. Иш Арме-
ниянын бийлиги аны єлкєдєн чыгарбай, официалдуу 
тїрдє кечирим суроону талап кылганга чейин жетти. 
Аурелиа Григориу армениянын парламентинде айткан 
сєзї їчїн, аны єлтїрєбїз деп келген элден коргонуп, 
мейманкананын бєлмєсїндє бекинип жатты. букваль-
но забаррикадировалась в гостинице от разъяренной 
толпы, угрожавшей ей смертью за высказывания, оз-
вученные в стенах армянского парламента. Бул маселе 
боюнча Молдованын Азербайжандагы элчиси Октавиан 
Ионесие 2013 жылдын 8 июлунда ММК ына « Молдо-
ванын Азербайжандагы элчилиги, Армения жєнїндє 
айткан Аурелия Григориунун сєзїнє толугу менен ко-
шулат жана Аурелия Григориу айымдын єз мекенине 
аман-эсен келгенине кубанычта» деди. 2017 жылы ап-
рель айында Аурелия Григориу айым журналисттер-
ге « армян диаспорасы менин їстїмєн дискриминация 
жєнїндє алдын ала эскертїї жана аны менен кїрєшїї 
Кеўешине улуттар арасына от жаккандыгым їчїн ад-
вокаттык лицензиямды алып койууну суранган арыз 
менен кайрылды. Кеўеш азырынча чечим кабыл албаса 
да, армяндардын жасаган басымы алдында биздин бий-
лик мага жагымсыз чечимди кабыл алып коюшу мїм-
кїн» деп айтты. Анын їстїнє мага жасалган басымдар 
кїчєп баратат, эгерде дагы эле ушундай боло берсе, деп 
кошумчалады ал. – Азырынча мага жасалып жаткан 
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басымдар критикалык абалга жете элек, эгерде бул иш 
дагы эле улана берсе, єлкєдєн чыгып кетишим да мїм-
кїн, эгерде иш ошондой болуп калса мен Азербайжанга 
кетем, анткени ал жерде мени коргоп ала турган досто-
рум кєп, деп баса кєрсєттї молдованын омбудсмени. А. 
Григориуга карата коркутуп-їркїтїїлєр армяндардын 
«Асала» деген террористтик уюму тарабынан жасалып 
жатат деген маалыматтар бар. Жер жїзїндє ишинин 
натыйжасын, жемишин єз улуту эле эмес, башка эт-
ностор жана улуттар да пайдаланган адамдар да бар. 
Алардын арасына – Аурелия Григориу да кирет! Азыр, 
ушул эр жїрєк, баатыр аялга Азербайжан диаспорасы-
нын колдоосу да коргоосу да аябяй керек болуп турат. 

2013 жылы июль айында Ереванда єткєн эл ара-
лык конференцияда, адам укугу боюнча европанын аб-
ройлуу уюмдары тарабынан кабыл алынган чечимдер-
ге таянып А. Григориу чыгып сїйлєгєн сєзїндє, ошол 
укуктардын чыр убактылуу токтотулган региондордо 
бузулуп жаткандыгын айткан. Ал келечекте чыр чык-
кан жерлердеги укук бузууларды тыннчтык жолу менен 
токтотуу керек деген. Єзїнїн чыгып сїйлєгєн сєзїнїн 
башында Аурелия Григориу Азербайжан, Грузия жана 
Молдовадагы абалга кайрылганда, ал абройлуу эл ара-
лык уюмдардын чечимдерине, «Промо-Лекс» ассоциа-
циясынын басып чыгарган китептерине, 2012 жылы 
Молдова Республикасынын Президентинин демилгеси 
менен єткєн «Мамлекеттик Башкаруу Академиясы» 
аттуу эл аралык конференциянын материалдарына 
таянган. Армениянын Азербайжанга каршы жасаган 
агрессиясына келгенде, ал БУУнун Коопсуздук Кеўе-
ши кабыл алган белгилїї тєрт чечимди: №822(1993), 
№853(1993), № 874 (1993), № 884 (1993) жана БУУ 
нун Генералдык Ассамблеясы тарабынан 2008 жылы 
мартта кабыл алынган № 62/243 номурлуу чечимди 
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да эске сала кетти. Бирок конференция отїп жаткан 
Армениянын парламентинин залында Аурелия Анд-
реевнага сєзїнїн аягына чыгууга мїмкїнчїлїк бериш-
кен жок. Залдан «саткын саясатчы», «Азербайжандын 
пропагандисти» деген кыйкырыктар чыкты. Армян 
парламентинин вице-спикери Эльминэ Нагдальян отуз 
єлкєнїн єкїлдєрїнєн жыйынтыктоочу документте, 
молдованын омбудсменинин сїйлєгєн сєзїн жаратпай 
салууну суранган. Бирок анын сунушу кабыл алынган 
эмес. Аны єлкєдєн чыгарышпай, официалдуу тїрдє ке-
чирим суроону талап кылып, чыгып сїйлєгєн сєзї їчїн 
«жазалоого» аракет кылышкан. Аурелия Андреевна 
ошол мезгилдеги абалын кейигендик менен айтып бер-
ди: «… машинанын айдоочусу мени аэропортко жет-
кирїїдєн баш тарткандан кийин, Молдованын Консти-
туциондук сотунун жана молдованын делегациясынын 
мїчєсї мырза В. Попс менин ємїрїмє коркунуч туул-
ганына карабастан, жалгыз таштап кетип калды. Ру-
мыниянын жана Грузиянын дипломаттарынын жарда-
мы менен гана мен бул єлкєдєн учуп кете алдым. Ал 
Еревандан «Европалык стандарт» менен алган сабакты 
мен эч качан унутпайм дейт». ( «Азербайджан» гези-
тинин 2013 жылы августта чыккан номурунун 3 бетин 
кара). Єзїнїн айткандары туура экендигине ишенген 
молдавиянын омбудсмени, армяндардан кечирим сура-
гысы келген жок. 

Арменияга конок катары келип, кетээрде румы-
ниянын жана грузиянын дипломаттарынын жардамы 
менен Москвага учуп кеткен Аурелия Андреевнанын 
ошондогу абалын элестетїї кыйын эмес. Конференция-
да чындыкты айта коём деп, моралдык жактан зом-
булукка жана террорго кабылган Молдованын омбудс-
менинин абалын тїшїнсє болот. Армениянын бийлиги 
єзїнїн чыныгы жїзїн, «меймандостугун» кєрсєттї. 
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Аурелия Андреевна мындай деп эскерет: «Молдова-
га келгенден кийин менин дарегиме, демократиянын 
символу деп эсептелген АКШ да жашаган армян диас-
порасынан кєп коркутуулар келди. Алар бардык ара-
кеттерин жасап жатышып мени отставкага кетиришти. 
Молдованын парламентиндеги этика жана адам укугу 
боюнча туруктуу комиссияга мен жонїндє ар кандай 
суроолор келди». Жогоруда айтылган армян дпаспора-
сынын, армян бийлигинин, агрессор єлкєнїн жасаган 
иштери эч кимди деле таў калтырбайт. Мени таў кал-
тырган нерсе, Азербайжанга официалдуу визит менен 
келип-кетип, Азербайжан республикасынын террито-
рясынын бїтїндїгїн, армян менен азербайжандын тоо-
луу-карабак чырында азербайжан тарапты колдогон 
Молдованын официалдуу адамдары, Кишинёвдун офи-
циалдуу кєз карашын Ереванда єткєн конференцияда 
чагылдырган, єзїнїн жаранын-омбудсменин колдобой 
жаткандыгы болуп жатат. Алар бул Молдова республи-
касынын официалдуу кєз карашы эмес, омбудсмендин 
жеке кєз карашы, деп айтышууда. Молдова парламен-
тинин спикери Игорь Корман журналистерге: « Ауре-
лия Григориу биздин єлкєнїн имиджине зыян келти-
рип жатат» деп интервью берди. . 

Ал эми молдованын парламентинин бир комиссия-
сынын тєрагасы Мизин деген мырза: « Аурелия Григо-
риунун арызы кесиптик деўгээлде жазылган эмес, ал 
биздин єлкєнїн бул ишке болгон мамилесин жана кєз 
карашын чагылдырбайт» деп айтты. Єз кезегинде А. 
Григориу мындай дейт: «Менин Еревандагы конферен-
цияда чыгып сїйлєгєн сєзїм, дїйнєдєгї эў абройлуу 
уюм болгон БУУ нун Коопсуздук Кеўешинин тєрт че-
чимине туура келет». 

Азыр молдованын омбудсмени єзїн толук коопсуз-
мун, деп эсептебейт. « Мага мамлекет эч кандай кол-
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доо кєрсєтпєйт, мага каршы маалымат согушу жїрїп, 
мени мокочо кылып кєрсєтїїнїн аракетин жасап жа-
тышат. Мени талаага таштап кеткен мекендешим баа-
тыр, а мен болсом душман болуп калдым» Коомдук 
тармактагы єзїнїн баракчасына Аурелия Андреевна 
єзїн коркутуп-їркїтїп жаткан армян диаспорасынын 
єкїлдєрїнє кайрылып « Армян мырзалар! Мага болгон 
жек кєрїїўєр, силерге молдавиянын элин жамандап, 
кемсинтїїгє укук бербейт. Мен силерден бул ишиўер-
ди токтотууну талап кылам, болбосо мен муну коом-
дук талкууга алып чыгам» деп жазган. ( 2013 жылдын 
16 августтагы «Шарг» гезитин кара). Ал, ар кандай 
кемсинтїїлєрдєн башка анын жана анын адвокатынын 
артынан байкоо жїргїзїлїп жатканын айтып берди. 
« «Эдитура Статитистика» деген мамлекеттик меке-
ме мен башкарган адвокаттык бюрого кысым жасап 
жатат, мен омбудсмен боуп иштеп жатканда бюронун 
ишин убактылуу токтотуп койгонбуз. » Эдитура Ста-
тистика» нын жетекчилери, алардын жасап жаткан 
кысымы менин Ереванда айткан сєзїмє байланыштуу 
экенин жашырышкан жок». деди ал. Мен бир нече 
жолу, бул адамдарды жоопко тартууну сурап, жогорку 
инстанцияга кайрылгамын, бирок бул иш азыркыга че-
йин карала элек. Ушул фактылардын бардыгы мамле-
кеттик структуралар менин укугумду кайрып берїїнї 
ойлобой тургандгын кєрсєтїп жатат» ( 2013 жылы 16 
августта чыккан «Шарг» гезитин кара). 

ОБСЕ нин Парламенттик Ассамблеясынын кїзгї 
сессиясында Азербайжандын делегациясы, Молдова-
нын омбудсмени Аурелия Григориуга, Армениянын 
официалдуу бийлиги, армян лоббиси жана армяндар-
дын « Асала» деген террористтик уюму тарабынан кы-
сым жасалып, коркутуулар болуп жаткандыгы жєнїн-
дє маселе кєтєрїп чыкты. Буга єтє маанилїї негиз бар 
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эле, анткени ОБСЕ нин мїчєсї болгон бир єлкєнїн, бул 
жерде Армениянын бийлиги, экинчи бир Европадагы 
коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мїчєсї бол-
гон Модованын омбудсменин єлтїрєбїз, деп опузалап 
жатат. Буга келгенде, Азербайжан республикасы ме-
нен кошо ОБСЕ ге мїчє болгон бардык єлкєлєрдїн пар-
ламенттик делегациялары Аурелия Григориуну коргоп 
чыгышы керек. 2013 жылы 25 августта Украинанын 
борбор шаары Киевде, Аурелия Григориуну Православ-
дык Ыйык Владимир ордени менен сыйлоо салтанаты 
болуп єттї. Бул сыйлыкка ал, адам укугун коргоого 
синирген эмгеги їчїн татыктуу болгон. Андан тышка-
ры Аурелия Григориуга Кыргызстанда иштеп жаткан 
« Тїрк тилдїї мамлекеттердин саясатын колдоо фон-
дусунун», « Гейдар Алиев-тїрк дїйнєсїнїн сыймыгы» 
аттуу алтын медалы да тапшырылды. 

А. Григориу, колдоо кєрсєтїп, тирек болуп турган-
дыгы їчїн Азербайжан элине жана керек болуп кал-
са, Азербайжанга баш калкалоо їчїн келїїнї сунуш 
кылган уюмдарга ыраазычылыгын билдирип мындай 
деди: « Мен Азербайжанга кєчїп кетпейм го деп їмїт 
кылам, бирок полициянын, жергиликтїї органдардын 
жана мамлекеттик мекемелердин туура эмес мамиле-
лери, мени бул маселени ойлонууга мажбур кылып жа-
тат, анын їстїнє кээ бир мамлекеттик уюмдар менин 
їстїмєн компромат жыйнап жатат. Менде, бул ким 
їчїн керек?-деген суроо пайда болуп жатат. Ошондук-
тан, мен азыр толук чечим кабыл ала элекмин. Эгер-
де мага кысым жасоолор улантыла берсе, мен Азер-
байжандын єкмєтїнє ушул суроо менен кайрылышым 
мїмкїн» деди ал. 

Аурелия Андреевна єзїнїн германиянын «Табула 
Раса» деген гезитинин журналистине берген интервью-
сунда, Европа Кеўешин, ПАСЕ ни, ОБСЕни, Евросоюз-
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ду жана ушул структураларга кирген башка єлкєлєрдї, 
ушул кєтєрїлгєн маселелерге кош кєўїл карабооло-
рун суранды. Ал Армения Республикасы Евросоюз ме-
нен ассоциативдик мамилелер боюнча келишимге кол 
коюуга даяр эмес экендигин баса кєрсєттї. « Армения-
га барып, єз козїм менен кєргєндєн кийин, бул єлкєдє 
мыйзам иштеп, европалык баалулуктар жана стандарт-
тар колдонулат деп айта албайм, деди молдованын ом-
будсмени. 

* * *
Аурелия Григориунун айтканы чын экенигин, Ере-

ванда єткєн конференциянын убагында армян бийли-
гинин ага жасаган мамилеси далилдеп койду. Ошон-
дуктан мен саясатчыларды, саясат таануучуларды, 
окумуштууларды, коомдук-саясий ишмерлерди жана 
тынчтыкты суйїп, прогрессивдїї идеяларды, адамзат 
баалулуктарын колдогон кїчтєрдїн бардыгын, Молдо-
ва республикасынын мурдакы омбудсмени, азыр мол-
дованын коомдук палатасынын тєрайымы Аурелия 
Григориуну коргоп, аны Нобель сыйлыгына кєрсєтїї 
їчїн аракет кылууга чакырам. Кєп жылдан бери армян 
террористеринин жана экстремисттеринин кылмыштуу 
иштерин россиялык окумуштуу-тарыхчы Олег Кузне-
цов дїйнєлїк коомчулукка ашкерелеп келе жатат.

Бир нече жыл иурда, анын « ХХ кылымдагы ар-
мяндардын транснационалдык терроризминин тары-
хы» деген китеби чыккан. Китепти жазаардан мурда, 
ал СССРдин коопсуздук комитетинин жана АКШ нын 
Борбордук чалгындоо башкармалыгынын ушул маселе 
боюнча материалдарын жана армян террористтеринин 
Россия менен Азербайжандын территориясында жа-
саган кылмыш иштерин жакшылап изилдеп чыккан. 
Китеп менен таанышып чыккандан кийин армяндар-
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дын коомдук ишмерлеринин тобу, РФ нын тергєє ко-
митетинин жетекчиси Александр Бастрыкинден кабыл 
алуусун сурап кайрылыщкан. 2017 жылы 10 июнда 
А. Бастрыкин аларды кабыл алган. Керектїї кєрсєт-
мєлєрдї алып, бир аз убакыттан кийин «арызчылар» 
РФ нын ТК Москва шаарындагы Батыш администра-
тивдик округунун тергєє башкармалыгына кайры-
лышкан. 2017 жылы 4 августта китептин автору Олег 
Кузнецов єтє маанилїї иштер боюнча иштеген Анлрей 
Алексеевич Берлёв аттуу тергєєчїгє чакырылып, су-
ралган. Кийин, Россиянын мыйзамы боюнча коллек-
тивдїї арыз берїїгє болбой тургандыгын окумуштуу 
єзї айтып берди. Ошондуктан, Тергєє башкармалыгы-
на арызды адвокат Рубен Киракосян жазып киргиз-
ген. Ал тажрыйбалуу юрист болгондон кийин, РФ нын 
Жогорку Сотунун пленумунун чечими боюнча илимий 
изилдєєлєр, экстремисттик материалдарга жатпай тур-
гандыгын билсе керек. Рф нын сотунун жогорку инс-
танциясынын чечимине ылайык, россиянын тарыхчы-
сы Олег Кузнецовдун монографиясы, кылмыш ишин 
козгой турган материал эмес болуп чыкты. 

Россиядагы азербайжан диаспорасынын арасында 
кєп эле тажрыйбалуу, кесипкєй юристтер жана адво-
каттар бар. Кузнецовго укуктук жактан колдоо кєрсє-
тїї, алардын моралдык да адамдык да милдети, деп 
эсептейм. 

Єзбектердин белгилїї окумуштуу-тарыхчысы, 
коомдук ишмери, Азербайжандын Улуттук Илимдер 
Академиясынын ардактуу профессору Шухрат Сала-
мовдун китеби«Карабак: идеялардын жана ниеттер-
дин согушу» – деп аталат. Бул китепте армян дашнак-
тарынын жана алардын колдоочуларынын кєптєгєн 
кылмыш иштери чагылдырылган, анын ичинде тїрк 
тилдїї элдерге каршы этникалык тазалоону жїргї-
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зїї їчїн «Дашнакцуюн» партиясынын согушкерлерин 
даярдоо иштери да бар. Армениянын официалдуу бий-
лигинин, армян диаспорасынын кысымынын астында, 
Єзбекстандын Генералдык Прокуратурасы « улуттар 
ортосуна от жагуу» деген берене менен Шухрат Сала-
мовго кылмыш ишин козгоду. Бул белгилїї окумуш-
туу « Тїркистан жана Тїштїк Кавказ ХIХ-ХХ кы-
лымдарда» жана «Дашнактар Ферганадан Карабакка 
чейин» деген китептердин да автору экендигин эсиўер-
ге сала кетейин. Єзїнїн илимий иштеринде Шухрат 
Саламов єз єлкєсїнє болуп єткєн тарихый окуяларды 
кылдат изилдеп чыккан. Андан тышары окумуштуу, 
тїрк-ахысктарга каршы жїргїзїлгєн этникалык та-
залоого жана террорго армяндар да активдїї катыш-
канын таап чыкты. Єзбек окумуштуусунун китеби 
жарык кєргєндєн кийин, арменияда жана армян диас-
порасынын кысымынын алдында єзбекстанда да Шух-
рат Саламовго каршы ээ-жаа бербеген єтє жаман кир 
кампания башталды. Тарихый чындыкты жана факты-
ларды обьективдїї жана татыктуу тїрдє кєтєрє бил-
бей, армяндардын террористтик уюмдарынын кандуу 
кылмыштарынын бети ачылып калат, деп кооптонгон 
армян диаспорасынын єкїлдєрї, єзбек окумуштуусуна 
улутчул, пантюркист жана тарихый фактыларды бур-
малаган, деп кїнєє коюшту. Єзбекстанда жашап жат-
кан армяндар окумуштуунун їйїн талкалап коюшту. 
Єзїн экстремисттик топтор менен байланышы бар, деп 
кїнєєлєп жатышат. Азыр официалдуу еревандын жана 
єзбекстанда жашаган армян коомчулугунун демилгеси 
менен окумуштууга каршы кылмыш иши козголгону 
жатат. Ушуга байланыштуу Кыргызстанда иштеп жат-
кан «Тїрк тилдїї мамлекеттердин саясатын колдоо 
фонду»су, « Азербайжан жана башка тїрк тилдїї эл-
дердин кызматташтык борбору», « Карабакты бошотуу 
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борбору», Азербайжанда иштеп жаткан « Диаспоралар-
дын жана башка уюмдардын эл аралык борбору» сыяк-
туу абройлуу уюмдар Єзбекстандын Азербайжандагы 
элчилигине кайрылуу жасашты, анда Ш. Саламовдун 
китептери достук, боордоштук жана Азербайжан ме-
нен Єзбекстандын конструктивдїї кызматташтыгы 
жєнїндє жазылгандыгын, ал эми Ш. Саламовго жаза-
лып жаткан кысым Єзбекстандын тандап алган демок-
ратиялык баалуулуктарга жана идеялдарга каршы ке-
лет, деп айтылган. XX кылымдын башындагы улуттук 
белгилерине карап тїрк жана башка мусулман элдерге, 
алардын арасында єзбектер да болгон каршы жасалган 
геноцидди, дискриминацияны єзбектер унутуп калыш-
тыбы? Ошол кылмышты жасоого армян дашнактары да 
катышкан. Ошол мезгилде большевиктер аромяндар-
дын экстремисстик топторду пайдаланып, ошолордун 
колу менен 36 миўден ашык єзбектерли кырып салыш-
кан. Мына ошол кылмыштар, колдору чыканагына че-
йин азербайжандардын канына баткан С. Мирзояндын 
тїздєн-тїз катышуусу менен жасалган. 1985-86 жыл-
дардагы СССЗдин Генералдык прокуратурасынын єзгє-
чє маанилїї иштер боюнча тергєєчїсїнїн жана анын 
кошоматчыларынын єзбекстанда кылган кылмыштуу 
иштерин да унутпаш керек. 2016 жылы 19 декабрда « 
фундаменталдуу экономика» деген журналга академик 
Рустамьён Абдуллаевдин (єзбекстан) « Эмне їчїн ар-
мян геноциддинин, Кокон автономиясынын, дашнак-
тар менен басмачылардын тарыхын бурмалап жаты-
шат» атту макаласы басылып чыккан. Шухрат Саламов 
єзїнїн китептеринде єзбек окумуштуусунун макалада-
гы илимий кєз караштарын сындап чыккан. Бир аз 
убакыттан кийин, Азербайжан Улуттук Илимдер Ака-
демиясынын А.А. Бакаиханов атындагы Тарых инси-
тутунун «Азербайжан элине каршы жасалган геноцид-
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дин тарыхы» аттуу бєлїмдїн илимий кызматкерлери, 
арасында Гюльтекин Наджафли да бар, массалык маа-
лымат каражаттарында академиктин пикирине каршы 
маалымат беришти. Єзбекстанда жашаган Азербайжан 
диаспорасы армян шовинизминин бетин ачкан, тары-
хый фактыларга жана окуяларга таянып, окумуштуу-
публицисти бир добуштан колдоп чыгышты. Єзбек 
Республикасындагы Азербайжандын Улуттук маданий 
борборунун жетекчиси, дїйнєдєгї азербайжандардын 
Координациялык кеўешинин мїчєсї Мобил Мамедов-
дун демилгеси менен тажрыйбалуу адвокаттар жана 
юристтерден турган комиссия тїзїлдї, комиссияны 
белгилїї юрист, Єзбекстан менен Азербайжандын аял-
дар коомунун тєрайымы Фатима Пиреева жетектейт. 

Александр Фоменков РФ нын Ростов облусунун Та-
ганрог шаарында жашайт. Аны менен Азербайжанды 
тагдыр табыштырган. А. Фоменков – окумуштуу, та-
рыхчы, ал армян менен азербайжандын тоолуу-кара-
бак боюнча чырында азербайжан тарапты колдоп ке-
латат. Александр Фоменковдун жазган макалалары, 
монографиялары, китептери жана Азербайжан элине 
арнап жазган ырлары, Ростов облусунда єтє таасир-
дїї армян диаспорасынын нааразычылыгын туудурду. 
Алардын аракети менен ага каршы кылмыш иши коз-
голуп, 2017 жылы 30 июлда Таганрог шаардык соту 
ага беш ай тїрмє кести. Ал эми 8 августа ошол эле сот-
то, анын арызы боюнча иши кайрадан каралды. Алек-
сандрга каршы кылмыш иши козголгонунун себеби, 
анын тоолуу-карабак боюнча ээлеген туруктуу позити-
циясы жана азербайжан диаспорасы менен кызматташ 
болгондугунда жатканына эч кїмєн жок. 

Армяндардын улутчул диаспорасынын єкїлдєрї, 
Азербайжан республикасынын тоолуу-карабак боюнча 
ээлеген позициясынын туура экендиги, азербайжан-
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дын территориясынын 20% армяндардын куралдуу 
кїчтєрїнїн басып алгандыгы, армян экстремисттери-
нин, террористтеринин жасаган жана жасап жаткан 
кылмыштары жєнїндє чындыкты айтып, тынч жаткан 
жарандардын оозун басууга болгон кїчтєї менен ара-
кет кылып жатышат. 

Ошол чынчыл, таза, принципиалдуу жана эр жїрєк 
адамдарга каршы жїзї кара, карасанатай ыкмаларды 
колдонуп, аларды сотко берип жатышат. Аларга кар-
шы жийиркеничтїї, ээ-жаа бербеген кампанияларды 
уюштуруп, коомдук пикирди каршы коюп, коркутууга 
аракет кылышууда. 

Ушундай абалда биздин єлкєнїн чыныгы досто-
рун жаман аттыдан, коркунучтан сактап калуу жана 
аларга жардам корсєтїї Азербайжан їчїн эў маанилїї 
нерсе жана намысы болуп калат. Ошол адамдарды ар-
мяндарга « кана сен коргоп жїргєн азербайжандарыў, 
эмне їчїн сага жардамга келишпейт» деп табалатпай 
Аларга жардам берип, таяныч бололу! 

* * *

P. S. Жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап жа-
тып, азыр Азербайжан Республикасынын дїйнєнїн 
кєп єлкєлєрї менен кызматташтык жана достук мами-
леси бар, деп кошумчалап кетким келет. Ал мамиле-
лер бири-биринин улуттук кызыкчылыгын сыйлаган, 
эл аралык укуктун нормаларына негизделген. Бїгїн 
Азербайжан кїчтїї єлкє, аны менен мамиле кылган 
дардын бардыгы региондогу алдыўкы мамлекет ката-
ры, ага сый мамиле кылышат. Азербайджан региондо-
гу проектердин катышуучусу гана эмес, аларды сїйрєп 
жїргєн локомотиби да болуп калды. Бул ийгиликтер 
Гейдар Алиев жол салып, азыр Азербайжан Республи-
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касынын Президенти Ильхам Алиев улантып жаткан 
алысты кєрє билген, прагмативдик саясаттын негизин-
де жетишилди. 

Биздин єлкє єзї мїчє болгон абройлуу эл аралык 
уюмдардын трибуналарын пайдаланып, эл аралык 
коомчулукка армян менен азербайжандын, тоолуу-ка-
рабак боюча чырдын чыныгы себебин айтып келатат. 
БУУнун Генералдык Ассамблеясынын сессияларынын, 
ПАСЕнин, ОБСЕнин Парламенттик ассамблеясынын 
жана Ислам Кызматташтык уюмунун кїн тартипте-
ринде Тїштїк-Кавказ регионундагы басылып алынган 
Азербайжандын территориясындагы абал, деген бере-
не дайыма турат. Ошонун негизинде Азербайджан, би-
ринчи кезекте БУУнун Генералдык Ассамблеясынын 
трибунасын пайдаланып, чырдын себептерин талкууга 
алып чыгууда. БУУнун системасы менен бирге, башка 
дагы эл аралык уюмдар менен да активдїї иш жїргї-
зїлїп жатат. 

Бирок Армения ар кандай сїйлєшїїлєрдї жїргї-
зїп, бул чырды тынчтык жолу менен чечїїдєн баш 
тартып келатат. БУУ нун Коопсуздук Кеўешинин тєрт 
чечимине моюн бербей, эл аралык укук мыйзамдарын 
одоно тїрдє бузуп, армения басып алган жерден єз 
куралдуу кїчтєрїн чыгарып кетпей, кандуу этника-
лык тазалоодон айласыз кєчїп кеткен жїз миўдеген 
азербайжандарды туулган жерине кєчїп келїїгє тос-
коолдук кылып, басып алган жеринин демографиясын 
жана маданиятын єзгєртїп, азыркы статус-квосун бе-
кемдєєгє аракет кылып жатат. 

Армян менен Азербайжандын тоолуу-карабак боюн-
ча чырын жєнгє салууда, алдыга карай кандайдыр бир 
жылыш болуп кетпеси їчїн, армян тарап дайыма бир 
чатакты баштап жиберет. 2014 жылдын аягында Азер-
байжан менен Армениянын Президенттери Парижден 
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жолуккандан кийин, армения басылып алынган жерде 
40 миў кишиден турган аскердик окуу єткєрїп, бар-
дыгыбызга белгитлїї вертолетко байланыштуу чатак-
ты чыгарып, абалды курчутуп жиберди. 2015 жылдын 
аягына 2016 башына чейин чырды жєнгє салуу боюн-
ча конкреттїї пландар талккуланып жатканда, армян 
тарап 2016 жылы 2 апрелде чек ара линиясында жай-
гашкан кыштакты оор артиллериядан аткылай баш-
ташкан, натыйжада 6 киши єлїп 33 ї жарадар болгон, 
алардын арасында балдар да бар экен. Азербайжандын 
куралдуу кїчтєрї татыктуу жооп берип, контр чабуул-
дун натыйжасында стратегиялык жактан маанилїї 
жерлер кайтарылып алынды. Ошол апрель айындагы 
окуяда азербайжан согуштук-дипломатиялык артык-
чылыгын кєрсєтїп, ушул кезге чейин такай жїргїзїп 
келген маалымат согушунун жакшы натыйжасын кєр-
дї. Окуянын биринчи мїнєтїнєн тартып эле биздин єл-
кєнїн Тышкы иштер Министрлиги убак-убагы менен 
дїйнєлїк коомчулукка Армениянын провокациялык 
иштери боюнча маалымат берип турду. Дїйнєнїн маа-
лымат агентикттери Тышкы Иштер Министрлигинин 
айткандарына таянып, аскерлер беттешип турган жерге 
єз журналисттерин жиберишти. Азербайжан республи-
касынын Тышкы иштер Министрлиги башка органдар 
менен биригип, дїйнєгє Азербайжан жєнїндє чын-
дыкты жеткиришти, биздин єлкєнїн дипломатиялык 
єкїлчїлїктєрї жана консулстволары ушул процесске 
кошулуп, єздєрї иштеп жаткан єлкєлєрдїн официал-
дуу єкїлчїлїктєрїнє жана коомчулуктарына болгон 
чындыкты билдирип турушту. Дїйнєнїн беделдїї 
массалык маалымат каражаттарында Азербайжандын 
ээлеген позициясы туура деген, кєптєгєн макалалар 
жана видео роликтер басылып чыкканы жакшы болду. 
Азербайжандын басылып алынган жеринде армян ас-
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керлеринин турушу жана статус-квонун сакталып ка-
лышы, чыр чыккан жердеги абалдын курчушуна, бул 
маселени саясий жол менен чечїїгє тоскоол болушуна 
негизги себеп болуп жатат. Мамлекет башчыларынын 
деўгээлинде ОБСЕ нин Минск тобунун теўтєрагала-
ры бир нече жолу статус-квонун болбой тургандыгын, 
анын туруктуу эместигин айтышкан. Азербайжан ошол 
статус-квонун єзгєрїшїнє єтє кызыккан тарап. Ушул 
контекстеги Венада жана Санкт-Петербургда єткєн жо-
горку деўгээлдеги субстантивдик талкууну биз туура 
багыттагы жакшы жєрєлгє, деп эсептейбиз. Биз ушул 
мїмкїнчїлїктї кєп созбой пайдаланып, ушул жолу-
гушууларда жетишилген келишимдерди, конкреттїї 
чараларга айландырышыбыз керек. 

Армениянын куралдуу кїчтєрїн Азербайжандын 
басылып алынган территориясынан чыгарып кетїї, 
чырдын натыйжасында тарткан зыянды регионалдык 
транспорттук жана коммуникациондук линиялардан 
баштап, акырындап калыбына келтирїї, айласыз кє-
чїп кеткен качкындарды туулган жерлерине аман-эсен 
алып келїї, чырдын динамикасын єзгєртїїгє, регион-
догу атмосфераны жана коопсуздукту жакшыртууга 
мїмкїнчїлїк берет. Чырды ушундай кылып жєнгє 
салуу БУУнун Коопсуздук Кеўешинин чечимдеринде 
негизделип, 1994 жылдагы Буданешт саммитинин ток-
томду кошуп ОБСЕ нин бардык токтомдорунда беки-
тилген. Армениянын баскынчылык саясаты эч качан 
ийгиликке жетпейт. Бул чындыкты Армения канча-
лык эрте тїшїнїп, куралдуу кїчтєрїн Азербайжандын 
территориясынан чыгарып кетсе, ошончолук эрте чыр 
жєнгє салынып, Армения жана анын калкы кызмат-
таштыктын жана экономикалык жактан єнїгїїнїн 
пайдасын кєрєт. 
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* * *

Чындыктын жарчысын колдойлу!
Дїйнєдє, єзїнїн кылган иштери менен єз элин 

гана эмес, башка улуттарды жана элдерди да байыткан 
адамдар бар. Ошондой адамдардын бири, деп Молдо-
ванын омбудсмени Аурелия Григориуну айтсак болот. 
Аурелия ханумдун азербайжан эли їчїн кєрсєткєн эр-
дигин, касиеттїї китептерде жазылган бир насаат ме-
нен теўештирсе болчудай. Бардыгыбызга белгилїї бол-
гондой, Хазрат Ибрахим пайгамбар, тээ атам заманда 
кечилдер ишенген бутпарастыкка каршы чыгат, Ошо-
нусу їчїн аны бутпарас кечилдер жаман кєрїшчї. Бир 
жолу ошол кечилдер чогулуп алып мергенчиликке чы-
гышат, андан пайдаланып Хазрат Ибрахим пайгамбар, 
кечилдер сыйынган таш кудайлардын бардыгын талка-
лап салат. Мергенчиликтен келип, талкаланып жаткан 
таш кудайларын кєрїп, ачуусу аябай келген кечилдер 
Ибрахим пайгамбарга эў катуу жаза колдонуп, тирїї 
бойдон єрттєп салууну чечишет. Кечилдер отту чоў 
жагып туруп, Ибрахимди отко ыргытышат. Ар кандай 
тирїї жандар, бул окуяны ар башкача кабыл алышат. 
Мисалы, Ибрахимди жек кєргєн кескелдирик, отту 
їйлєп чоўойткусу келет, отко кїйїп жаткан Ибрахим 
кескелдириктен сурайт: «Эй, кескелдирик, эмне їчїн 
сен отту їйлєп жатасыў?» Кескелдирик ага мындай, 
деп жооп бериптир: «Мен сени ушунчалык жек кєр-
гєндїктєн, эртерээк кїйїп, кїл болуп калса экен, деп 
отту чоўойтуп жатам». Ошол эле убакта тынчтыктын 
чымчыгы болгон кєгїчкєн тумшугуна бир тамчы суу 
алып келип отко чачат. Ибрахим андан сураптыр: « 
О, кудайдын кушу, сен эмне бир тамчы сууну отко ча-
чып жатасыў? Кантип эле бир тамчы суу, ушундай чоў 
отту єчїрє алсын?» Кєгїчкєн ага мындай жооп бер-
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ген: «Мен сени ушунчалык жакшы кєргєндїктєн, кї-
чїмдїн жетишинче аракет кылып, отту єчїрєйїн, деп 
жатам». Молдованын омбудсмени Аурелия Григориу 
кескелдирик сыяктуу отту їйлєбєй, кєгїчкєн сыяктуу 
отко суу чачпай эле, Азербайжан кїйїп жаткан оттун 
ортосуна боюн таштап жиберип, єзї дагы Азербайжан 
республикасы жана Азербажандын эли менен кошо 
отко кїйє баштады. Бирок, уламышта айтылгандай 
Улуу Аллахым Ибрахимдин єлїмїнє жол бербей, пе-
риштелерин жиберип аны куткарып калды. Улуу Ал-
лахым Аурелияны да Ереванда, єлїмдїн жана террор-
дун чеўгелинен сууруп алды. Келечекте Улуу Аллах 
мамлекетти, азербайжан элин, Аурелия ханум менен 
кошо ушак менен кара кїчтєрдїн отунан сактап калат 
деп, ишенем. Биз адилеттїїлїктїн жолу менен барып, 
тынчтыкты сїйгєн эл катары жеўишке жетебиз! 

Аурелия 2013 жылы 4 июлда Армениянын парла-
ментинде єтїп жаткан жалпы европалык конференция-
да «Чыр болуп, бирок токтотулуп жаткан зоналардагы 
адам укугун коргоо» аттуу докладында мындай деген: 
«Армения Азербайжандын жеринин 20% басып алып, 
азербайжандарга каршы геноцид жасаган. Ходжалы-
дагы геноцид дагы армяндардын колунан келгендигин, 
дїйнєлїк коомчулук жакшы билет. («Восток» гезити 6 
июль 2013жыл, № 120, 4бет). 

Мен, акыркы жыйырма жыл бою саясий процесс-
терге байкоо жїргїзїп жїрєм, 2004 жылы 4 июлда 
Армениянын парламентинде, Молдованын жараны, 
христиан дининдеги, Молдовада жана башка єлкєлєр-
дє адам укугун коргогон жооптуу кызматкер, Молдо-
ванын омбудсмени, Аурелия Григориунун оозунан, ал 
айткан жогорудагы сєздєрдї угуп алып, дїйнєдє ади-
леттїїлїк їчїн кїрєшкєн адамдар бар экендигине, 
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алардын єлбєстїгїнє жана алардын бир убакта, кай-
дандыр бир жактан чыгаарына дагы бир жолу ишен-
дим. Бир аз гана чыдап, адилеттїїлїк їчїн кїрєшє 
ала турган кубаттуу адамдарды таап, аларды улутуна, 
динине жана єўїнє карабай кошуп алып, адилетсиз-
дикке каршы кїрєшсє болот экен. 

Эгерде, биз тарихый чындыкты, ал кандай болсо 
дагы, ушуга окшогон адилеттїїлїктїн жарчыларына 
жеткире алсак, алар мейли аял, мейли эркек болуш-
сун, кайсы улуттан же кайсы єлкєдєн болушпасын, 
чындыкты жалтанбай айтып бере алышат. 

Бизге белгилїї болгондой, 2013 жылдын 4 июлун-
да Армения республикасынын борбор шаары Ереван-
да «Мыйзамдын кїчї жана чек ара боюнча европалык 
стандарт, Европа Кеўешинин мїчє єлкєлєїнїн ага 
болгон кєз карашы» аттуу конференция болуп єткєн. 
Ошол конференцияда Молдованын омбудсмени Ауре-
лия Григорну «Чыр болуп, бирок токтотулуп жаткан 
зоналардагы адам укугун коргоо» аттуу темадагы док-
лад жасаган. Ереванда эч ким кїтпєгєн иш болду, бир 
эле молдован-омбудсмен аял, адилеттїїлїктї жана 
чындыкты коргоп, эл аралык конференцияда Армения 
жасаган зордукчулукту жана террорду санап, Ходжа-
лыдагы геноцидди да армяндар кылгандыгын, аны эл 
аралык коомчулук биле тургандыгын армяндардын 
беттерине айткан. Ал, конференциянын катышуучула-
рына Азербайжанга жакын жайгашкан, бирок Арме-
ния басып алган Тоолуу-Карабахта эмне болуп жаткан-
дыгын тїшїндїрїп берген. Ал єзїнїн сєзїндє дагы бир 
жолу, адам укугун коргоо стандарттары боюнча тие-
шелїї укуктук-нормативдер Европалык Союздун доку-
менттеринде бекитилгендигин, ошол стандарттардын, 
кайда гана болбосун ишке ашырылышы керек экенди-
гин кєрсєткєн. Ошолорду негиз кылып алып, Григориу 
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айым чыр токтотулган жердеги адам укугун бузулуп 
жаткандыгынын бетин ачкысы келген. Анын максаты, 
ошол зоналардагы адам укугун бузууларды токтотуп, 
чырды тынчтык жолу менен чечїїнї камсыз кылуу 
эле. Аурелия Григориу айым єзїнїн сєзїнїн башын-
да Азербайжан, Грузия жана Молдова жєнїндє айтып 
жатып, «Promo-Lex» ассоциациясы басып чыгарган эл 
аралык документтерге жана 2012 жылы Молдова рес-
публикасынын президентинин жетекчилиги астында 
єткєрїлгєн «Мамлекеттик башкаруунун академиясы» 
аттуу эл аралык конференциянын материялдарына 
таянган. Молдованын омбудсмени Армениянын, Азер-
байжанга каршы баскынчылык саясаты жєнїндє сїй-
лєгєн сєзїн, БУУнун Коопсуздук Кеўешинини тєрт ре-
золюциясына № 822(1993), №853(1993), №874(1993), 
№884(1993) жана БУУ нун Генералдык Ассамблня-
сынын № 62/243( 2008 жыл, март) чечимине ылайык 
тїзгєн. Бирок анын сєзїн аягына чыгарбай токтотуп 
коюшту. Ошол эле Армениянын парламентинин има-
ратында, ошол эле иш чарада, анын дарегине «Сая-
сий саткын, азербайжандын їгїтїн таратуучу» деген 
кїнєєлєр коюлду. Армениянын парламентинин вице-
спикери, Эльмине Нагданян конференциянын жыйын-
тыктоочу документине, дїйнєнїн 30 єлкєсїнєн кедген 
катышуучулардан Молдованын омбудсменинин сєзїн 
жаратпай салууну суранган, бирок алардын бирєє да 
макул болгон эмес. Андан тышкары, айткан сєзї їчїн 
омбудсменди жазалоонун чаралары кєрїлє баштаган. 

Парламентте чыгып сїйлєгєндєн кийин, аны Арме-
ниядан кетирбей, єлтїрєбїз, деп коркутуп, эч кми ме-
нен сїйлєштїрбєй, официалуу тїрдє кечирим суроону 
талап кылышты. Ал жаткан мейманканага телефон ча-
лып, кїч колдонобуз, деп коркутушту. Анын Facebook-
тагы баракчасына кєптєгєн коркутуп, кемсинтїїлєрдї 
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чыгарышты. Армениянын ММК анын сїрєтїн чы-
гарып, ага жана бардык укук коргоочуларга кордук 
кєрсєтїї керек, деген чакырыктар чыкты. Анын єл-
кєдєн чыгып кетиши кыйындап кетти. Ошол кыйын 
мезгилди эстеп, Аурелия Григориу айым мындай дейт: 
«... Айдоочу мени аэропортко жеткирбейм, деп болбой 
койгондо, Молдованын конституциондук сотунун, биз-
дин делегациянын мїчєсї, Мырза Попс менин ємїрїмє 
коркунуч туулуп жаткан жерге, таштап салып кетип 
калды. Румыния менен Грузиянын дипломаттарынын 
(Европалык Кеўешти мїчєлєрї) койгон талаптары ме-
нен гана мени єлкєдєн коё беришти. Мага Ереванда-
»европалык стандартта» беришкен сабагын, мен эч 
качан унутпайм. («Азербайджан»), 2013 жылы 27 ав-
густа чыккан гезит. 3 бетин кара). 

Молдованын омбудсмени эч кимге башын ийбей, эч 
кимден кечирим сурабастан Армениядан жєнєп кетти. 
Аурелия Григориу айым ошол кездеги окуяны кайр-
дан эсине тїшїрїп, мындай дейт: «Сїйлєп бїткєндєн 
кийин эле, мен адам укугунун жана эркиндигинин эў 
маанилїї компоненти – мыйзамдуулуктун принципте-
ри Арменияда колдонулбасын билдим. Ал Арменияда 
мыйзамдуулук жєнїндє кєп сїйлєшкєнї менен Арме-
ния єзї кирген Европалык конвенциянын жана башка 
эл аралык келишимдердин адам укугу жєнїндєгї жо-
болорун буза берет экен. Армения адам укугу жєнїндє-
гї конвенцияга катышкандан кийин, адамдын негизги 
укуктарын коргоо боюнча милдеттенме алган. Молдо-
ванын омбудсмени менен болгон окуядан кийин, Арме-
ния конвенциянын тємєнкї беренелерин бузду: 

1чи берене – адам укугун коргоо боюнча милдеттен-
месин; 

10чу берене – сєз эркиндигин; 
Статья 14 – дискриминацияга тыйуу салуу. 
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Андан тышкары, Армения Европа конвенциясы-
нын адам укугун коргоо боюнча № 4 протоколунун 2 
беренесинин жол жїрїї жобосун бузду. 

Ал парламентте чыгып сїйлєгєн сєзїнєн кийин 
кандай гана кекетїїлєргє, басмырлоого тушугуп, нер-
вине кандай доо кеткенин элестетїї кыйын. Арменияга 
эки-їч кїнгє чакырылып келип, кеткенде Еревандын 
аэропортуна Румыниянын жана Грузиянын элчилик-
теринин узатуусу менен келип, Москвага учуп кеткен. 
Чындыкты айткандыгы їчїн моралдык террорго ка-
былган бул аял, кандай єлчємдє, кимден компенса-
ция ала алат? Дїйнєлїк коомчулуктун, Армениядагы 
эл аралык уюмдардын алдында, омбудсмендин сєзїн 
токтотуп, айткан сєздєрї їчїн кечирим суроону та-
лап кылгандары, ага тескери жооп алгандан кийин 
аэропортко жеткирип коюдан баш тарткандары, анын 
коопсуздугуна эч ким жооп бербейт, деп эскеткендери, 
Facebook тун баракчасына чыгарып опузалагдыктары, 
мейманканадагы номерине, їйїнє коркутуп телефон 
чалгандары їчїн ким жана качан жооп берет? Эгерде, 
ушул окуялардын бардыгына туура баа берилсе, єзїн 
дайыма кордукту далай кєргєн, демократиялык єлкє 
катары кєрсєтїп жїргєн Армения республикасынын 
чыныгы жїзї ачылып, демократияга каршы чыккан, 
баскынчы жана агрессор єлкє экендиги элге билинип 
калат. 

Молдованын омбудсмени жакында мындай, деген 
сєздї айтты: «Мен Молдовага келгенден кийин деле, 
менин дарегиме кєптєгєн коркутуулар келип жатат, 
анын ичинде демократиянын бешиги аталган АКШ 
ынын армян улутундагы жарандарынан да бар. Армян 
диаспорасы, менин иштеген ишимден кетирїїгє аракет 
жасашууда. Алар Молдованын парламентиндеги адам 
укуктары жана этика боюнча туруктуу комиссияга, 
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менин ишимди карап чыгууга арыз беришти». (ошол 
эле жерде 3 бет). 

Жогоруда айтылгандардын бардыгы, мурдатан эле 
болот, деп кїтїлгєн жана Армения баскынчы мамлекет 
экендигинин бетин ачкан окуялар, бул азыр эч кимди 
деле тан калтыра албайт. 

Бирок, мени эмне себептен Азербайжанга келген 
сайын, Азербайжандын территориясы бїтїн бойдон ка-
лышы керек, деп кан какшаган Молдованын официал-
дуу адамдары, ошол сєздєрїн азыр айтышпай жатыш-
кандыгы, таў калтырып да, кооптондуруп да жатат. 
Айтмак турсун ошол парламентте айтылган сєз, Мол-
дова мамлекектинин официалдуу кєз карашы эмес, 
деп танып жатышат. Молдова парламентинин спикери 
Игорь Корман: «Григориу биздин єлкєнїн бетине кєє 
жапты», деп кїнєєлєсє, парламенттин комиссиясынын 
тєрагасы Мизин: «Григориунун арызы профессионал-
дык деўгээлде жазылган эмес жана биздин єлкєнїн пи-
кирин чагылдырбайт». 

А. Григориу, алардын айткандарына карата єз ма-
милесин мындай, деп билдирет: «ушуга окшогон сєз-
дєр парламентти спикерине жана адам укугу менен 
этика боюнча БУУнун жана Коопсуздук кеўешинин 
резолюциясына кол койгон комиссиянын тєрагасына 
жарашабы, деген суроо туулат? Ошол резолюцияларда 
Армениянын баскынчылык саясаты туура эмес, деп та-
былып, Азербайжандын территориясынын бїтїндїгї-
нє колдоо кєрсєтїлгєн.» (ошол эл жерде, 3 бетти кара). 

А. Григориу Молдованын негизги ММК анын Ере-
ванда сїйлєгєн сєзї кирген эл аралык документтер ме-
нен таанышпай туруп эле, армяндар жазган макала-
лардын таасиринин астында мени жамандап жатышат 
деп белгилеп: «Молдованын менин моралдык аброюма 
кєлєкє тїшїргєн ММКсы, єзї окуяны туура чагылды-
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руунун принциптерин сактабайт. Менин дарегиме жа-
зылган кемсинтїїлєр, менин аброюма шек келтирип, 
баркымды тїшїрєт» дейт. 

Молдованын омбудсмени, єз єлкєсїнїн бийлик ор-
гандарынын жасаган мамилесине да нааразы экендигин 
билдирди:» Менин єкїмєтїм, мени ошол асылуулар-
дан коргоп калбагандыгына єкїнїчтємїн. Молдованын 
конституциясына ылайык, мамлекеттик структуралар 
єз жарандарынын укугун коргоого милдеттїї, ошо-
го карабастан єз жаранынын укугун бузуп, басынтып 
жаткан Арменияга каршылык кєрсєтпєй жатат. Мен 
жєнїндє эл аралык деўгээлде да, Молдова менен Ар-
мениянын мамилелеринин деўгээлинде да унчукпай 
жатышат». Молдованын омбудсмени єзїнїн жасаган 
кадамы менен єзїнїн гана аброюн кєтєрбєстєн, тынч-
тыкты сїйгєн, адилеттїїлїктї коргогон мамлекет жана 
эл катары, єз элинин да єлкєсїнїн да аброюн жогору 
кєтєрдї. Молдованын омбудсмени дипломатиялык нор-
маларды бузду, армян менен Молдованын ортосундагы 
мамилелерге жик салды, Модованын аброюна шек кел-
тирди дегендер, адам укугу жана демократия, эл ара-
лык мамиле, адеп– ахлак жана башка жалпы адамзат 
баалуулуктары жєнїндє эч тїшїнїгї жок адамдар. Ант-
кени мындай коз караштагы адамдар, кургак саясий 
жана дипломатиялык терминдерге жамынып, чындык-
ты жашырып-жаап, армениянын куралдуу кїчтєрїнїн 
азербайжандын жерин басып алгандыгын, миллиондон 
ашык элдин укугунун бузулгандыгын, Ходжали гено-
цидин моюнга алгысы келбей, танып жатышат. Адам-
затка кырсык, ушундай адамдар бийликке келсе гана 
келет. Аурелия Григориуга, кудай сулуулуктан жана 
жагымдуулуктан башка, чексиз эрдикти, ички дїйнє-
нїн тїгєнгїз байлыгын, адеп-ахлакты жана таптаза жї-
рєктї берген экен. Кудай, ага, балдарына, їй-бїлєсїнє, 
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жакындарына жана бїткїл Молдова элине бакыт-таа-
лай берсин! Бизге белгилїї болгондой, омбудсмен Ау-
релия Григориуга 2013 жылдын 7 июлунан башталган 
коркутуп-їркїтїї ушул кезге чейин эле жїрїп келатат. 
Ал сєз сїйлєп бїтєєр менен эле Молдовада жана баш-
ка жерде жашап жаткан армяндар чабуулга єтїшкєн. 
Молдовада, ал жана анын їй-бїлєсї жєнїндє чындыка 
жатпаган маалыматтар таркалып жатат. Дагы бир маа-
лыматка караганда, 2013 жылы 15 августа Молдованын 
генеральный прокурору, территориялык прокурорго 
Аурелия айымдын дарегине айтылган коркутуп-їр-
кїїнї изилдеп, иш козгоп, чара кєрїїгє буйрук берген, 
бирок ушул кезге чейин, эч кандай чара кєрїлгєн эмес. 
Ошондуктан Аурелия Григориу мамлдекет тарабынан 
эч кандай колдоо кєрсєтїлбєгєнїн, колдоо кєрсєтпєє 
їчїн мамлекетте эч кандай негиз жок экенин билдир-
ди. Ал мындай дейт: «Генеральный прокурор, Киши-
невдун муниципалдык прокуроруна мага жана менин 
энеме жасаган мамилеси їчїн, рышканын комиссариа-
тынын инспектору Михаил Васлуняндын їстїнєн жаз-
ган арызымды карап чыгып, чара кєрїїнї буйурган. 
Менин маалыматыма караганда ушул кезге чейин эч 
кандай чара кєрїлгєн эмес. Ички иштер министрлиги 
жана муниципалдык прокуратура тарабынан жїргїзїл-
гєн текшерїїлєрдєн кийин гана менин энемдин тын-
чын алганын коюшту». («525-чи гезит, 23 август, 2013 
жыл, № 512, 1 бетти кара). 

Молдованын омбудсмени Аурелия Григориу єтє 
кооптуу абалда турганына карабастан, мамлекет эч 
кандай коргоо коргєзбєгєнїн, бирок коргойт, деп 
їмїттєнєєрїн айтты:»Мамлекет мага эч кандай колдоо 
кєрсоткєн жок. Мени эл душманы кылып кєрсєтє тур-
гандай кылып, мага каршы маалымат согушу жїрїп 
жатат. Мени талаага жалгыз таштап кеткен адамды 
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баатыр кылып, мени эл душманы кылышты» (ошол эле 
жерден кара). Молдованын омбудсмени бул окуя ушун-
тип улана берсе, єлкєнї таштап кетээрин же жашаган 
жерин алмаштыраарын айтып зар какшайт. Азыр ал, 
ошол жєнїндє ойлонуп жаткандыгын да айтты. 

Коомдук тармактагы баракчасына, єзїн коркутуп 
жаткан армяндарга кайрылып: «Армян мырзалар! 
Силердин мени жек кєргєнїўєр, бїткїл Молдованын 
элин кемсинтїїгє укук бербейт. Мени кордогонуўарды 
токтоткула, болбосо мен муну коомдук талкууга алып 
чыгам» ( 2013 жылдын 16 августундагы гезитти кара). 

Омбудсмен менин жана менин алвокатымдын арты-
нан калбаган, аўдуу башталды, деп кошумчалап сєзїн 
улантты: « Эдитура Статистика, деген мамлекеттик 
мекеме, менин менчик адвокаттык бюромо мыйзамсыз 
басым кєрсєтїп, менин омбудсмен катары иштєє мєє-
нєтїм бїткєнгє чейин, анын ишин токтотуп койду. 
Ошол мекеменин жетекчиси, мамлекеттик кызматчы, 
бул кадамдын бардыгы, менин Ереванда чыгып сїй-
лєгєн созїмє байланыштуу экендигин жашырган жок. 
Менин ушуга окшогон адамдарга чара кєрїїнї суран-
ган арызым жоопсуз калды. Ушул фактылардын бар-
дыгы, мамлекеттик мекемелер менин укугумду калы-
бына келтирїїгє ниеттери жок экендигине кїбє боло 
алат» ( 23 август, 2013 жыл, № 512, 1 бет). 

Аурелия Григориунун айтканына караганда, анын 
омбудсмендик мандатынын мєєнєтї кїзїндє бїтєт. 
Кєптєгєн НПО лор аны колдоп, кандидатурасун кай-
радан коюга аракет кылып жатышат. 2013 жылдын 
сентябрь айында Молдовада парламенттик адвокаттар 
жєнїндєгї мыйзамга єзгєртїї киргизгени жатышат. 
Депутаттар ошол єзгєртїїлєрдїн жардамы менен бир 
эле парламенттик адвокатты калтырганы жатышат, 
албетте адвокат-омбудсмен болуп, мандатынын мєєнє-
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тї 2015 жылы бїтє турган адам калат. Андан кийин 
жаўы шайлоо болот. Омбудсмен айым, кїзїндє єтє 
турган шайлоо алдында ар тараптан кысымга алынып 
турат, шайлоодон кийин деле ага жеўил болбосо керек. 
Ал єз єлкєсїндє эле эмес, башка єлкєлєрдє да адам 
укугун коргоого, єзгєчє адам укуктары бузулуп жаткан 
єлкєлєрдє єтє керек адам. Ошондуктан Азербайжан 
диаспорасы адилеттїїлїк жана чындык їчїн кїрєш-
кєн Аурелия Григориуну колунан келишинче колдошу 
керек. Ал Азербайжан республикасынын жана башка 
єлкєлєрдїн орден, медалдары менен сыйлансын. Анын 
кандидатурасы Нобель сыйлыгына кєрсєтїлсїн. 

Азербайжан Республикасынын тышкы иштер ми-
нистри Эльмар Мамедяров, азербайжан тарап тїзїлгєн 
абалга тыкыр кєз салып тургандыгын, Аурелия Гри-
гориуга каршы кїч колдонууга жол бербей турганды-
гын билдирди. . Жогоруда айтылган окуялар болуп єт-
кєндєн кийин эле, Азербайжан республикасынын адам 
укугу боюнча єкїлї( омбудсмени) Эльмира Сулейма-
нова, Молдованын омбудсмени Аурелия Григориунун 
укугу бузулуп жаткандыгын билдирди. Билдирїїдє 
адам укугун коргоп жаткан чет мамлекеттин официал-
дуу єкїлїнє, Армениянын парламенинде дїйнєлїк 
коомчулук жана эл аралык уюмдар туура эмес кєргєн, 
тарихый фактыларды айтып чыккандыгы їчїн укугу 
чектелип, кысым кєрсєтїлгєндїгї, бул єлкєнїн адам 
укугу тепселген, демократиялык єлкє эмес экендигин 
тастыктайт. ОБСЕнин Парламенттик Ассамблеясынын 
кїзгї сессиясында, Азербайжандын делегациясы, Мо-
дованын омбудсмени Аурелия Григориуга армян мам-
лекети, армян лоббиси жана армяндардын террордук 
уюму АСАЛА тарабынан кысым кєрсєтїлїп жаткан-
дыгын билдирет. Ушул єлкє ОБСЕ нин мїчєсї болуп 
туруп, башка єлкєнїн(Молдованын)омбудсменин єлтї-
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рєбїз. Деп коркуткан. Азербайжан, Молдовадан башка 
ОБСЕге мїчє єлкєлєр да ушул маселени кєтєрїп Ауре-
лия Григориуну коргош керек. 

Азербайжандардын бир тобу фейсбуктан (Facebook)
баракча ачып « Аурелия Григориуну колдойбуз!» деп 
жазып чыгышты. Азербайжанда жана башка чет мам-
лекеттердеги НПО лор да омбудсменди коргоп жаты-
шат. Азербайжан жана башка тїрк тилдїї элдердин 
кызматташтык борбору (Азербайджан), Диаспора-
лардын эл аралык борбору(Азербайджан), тїрк тил-
дїї єлкєлєрдїн саясатын колдоо фонду(Кыргызстан), 
Азербайжандагы бїткїл дїйнєдєгї, Россия, Украина, 
Швеция, Германия, АКШ жана башка єлкєлєрдє жа-
шаган азербайжандардын конгресси, Аурелия Григо-
риу, менен кїнїгє байланышып ал-ахыбалын сурап 
турушат. 

2013 жылдын 25 августунда Украинанын болрбор 
шаары Киевде, Молдованын омбудсмени Аурелия Гри-
гориу адам укугун коргоодо кылган эрдиги їчїн Свя-
той Владимир ордени, Кыргызстандагы тїрк тилдїї 
элдердин саясатын колдоо фондунун «Гейдар Алиев» 
атындагы алтын медалы менен сыйланган. А. Григо-
риу азербайжан элине, колдоо кєрсєткєндїктєрї їчїн 
ыраазычылыгын билдирди. Ал єз ыраазычылыгын 
Азербайжандан баш калкалоо укугун сунуш кылган 
мекемелерге да айтты: «Менин Азербайжанга баш кал-
калап баруумдун кереги болбос, деп аябай їмїттєнєм. 
Бирок, полициянын, жергиликтїї башкаруу оргоан-
дарынын жана мамлекеттик мекемелердин мага кыл-
ган кылыктары, мени бул маселе жєнїндє ойлонууга 
мажбур кылып жатат. Ал эле эмес, кээ бир мекемелер 
мага компромат издеп жатышат. Бул кимге, эмне їчїн 
керек, деген суроо туулат? Бул маселе боюнча мен бир 
чечимге келе элекмин. Эгерде, мага басым жасоолор 
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жана мага каршы мыйзамсыз иштер улантыла берсе, 
Азербайжандын єкїмєтїнє керектїї сураныч менен 
кайрылып калышым мїмкїн». (Ошол эле жерде 1 бет). 

Молдованын омбудсмени Аурелия Григориу єзї-
нїн «Табула Раса» деген немис гезитинин журналис-
ти Штефан Гросско берген интервьюсунда, эл аралык 
уюмдарды, анын ичинде Евросоюз, Европа Кеўеши, 
ОБСЕ жана аларга мїчє єлкєлєрдї, ушул маселелерге 
кєўїл кош карабоосун суранган. Ал, Армения респуб-
ликасы менен Молдова респуликасы Евросоюз менен 
ассоциативдик келишимге кол коюуга даяр эмес, деп 
билдирген. Єзїнїн Арменияда башынан єткєргєнїн 
айтып, бул єлкєдє Европадагыдай мыйзамды колдо-
нушпайт, деп билдирди. Арменияда да, андан тышка-
ры жерде да, армяндар їчїн биринчи кезекте, улуттук 
кызыкчылык турат дейт ал. « Укуктук єлкє, деп кєп 
сєз кылганы менен Армения адам укугун сыйлабай 
тургандыгын, иш жїзїндє кєрсєттї. Анын їстїнє мам-
лекеттик органдардын, бул ишти жакшырталы деген 
ойлору жок, жакынкы жылдары мунун жакшы жагы-
на єзгєрє турган тїрї кєрїнбєйт. Болбосо, армян мам-
лекетинин мага, ургаачыга, чет єлкєнїн єкїлїнє жа-
саган иштерин эмне десек болот? «Azərbaycan», 2013 
жыл 27 август, 3 бет). Андан ары ал, ереван парламен-
тинде чыгып сїйлєгєн сєзїнєн кийин, арменияда аны 
куугунтукка алышканын, ошонусу менен алар адам 
укугунун негизги принциптерин бузушканын айтып, 
мындай дейт: « Адамдын єз оюн айткандыгы їчїн ар-
мения куугунтукка алып, ємїрїнє коркунуч туудуруп 
жатса, ал Евросоюз менен ассоциативдик келишимге 
кол коюуга даярбы? Деген суроо туулат» (ошол эле 
жерден 3 бетти кара). Аурелия Григориу айымдын, 
ушул окуядан кийин Европа Совети да бир жыйынтык-
ка келет, деген ою бар. Европалык баалулуктарды кї-
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нїмкї турмушта колдонумуш болгон менен чынында 
эле колдонуунун айырмасы бар, «Армениянын саясий 
жетекчилери, кїнїмдїк турмушта Европалык баалу-
луктарды колдонуудан алыс болгондугу єкїнтєт», – 
дейт ал. (ошол эле жерден 3 бетти кара). 

Ошентип, єзїнїн укугу бузулган А. Григориунун 
негизги максаты, «Токтотулган чыры» бар жерлердеги, 
єзгєчє европалык биримдикке кошулалы, деп жїргєн 
єлкєлєрдєгї адам укугун бузууларга, эл аралык коом-
чулуктун кєнїлїн бурууда болуп жатат. Анын сєзїн, 
пайда болгон чырларды тынчтык жолу менен чечїїгє 
чакырык деп тїшїнїш керек. Анын чыгып сїйлєгєн 
сєзї, Европалык баалулуктарды таратып, ишке ашы-
рууга чакырат. Жогоруда айтылгандардын бардыгын 
эске алып, дїйнєнїн ар кайсы єлкєлєрїндє жашап 
жана иштеп жаткан азербайжандар, тїрк диаспорала-
ры, бизге достук мамиледеги єлкєлєрдїн диаспорала-
ры, ушул маселелер боюнча иштеп жаткан эл аралык 
уюмдарга кайрылууларды жиберип, алардын кєўїлїн 
Аурелия Григориунун маселесине буруу керек. Мен, 
бїткїл дїйнєдєгї азербайжандарды, азербайжан менен 
тїрк уюмдарын, бїт тынчтыкты сїйгєн, прогрессивдїї 
элдерди Молдованын омбудсмени Аурелия Григориу-
ну коргоп калууга, колдон келген чараларды колдонуп 
аны куугунтуктоого жол бербєєгє чакырып, анын кан-
дидатурасын тынчтыктын Нобель сыйлыгына кєрсє-
тїїнїсунуш кылам. Ага башка, эл аралык уюмдардын, 
єлкєлєрдїн орден, медалдарын, ар кандай сыйлыктар-
ды берсе жакшы болот эле. 

Bu yaxınlarda Azərbaycan xalqının dostu, həqiqət carçısı 
Aureliya Qriqoriunu dünyaya gətirən müqəddəs ana vəfat etmişdir. 
Bu münasibətlə göndərilmiş teleqrammada deyilir: 
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Урматтуу Аурелия айым!
Биз сиздин энеўиздин дїйнєдєн єтїп кеткенине бай-

ланыштуу, сизге жана сиздин туугандарыўызга, жа-
кындарыўызга тереў кайгыруу менен кєўїл айтабыз. 

Биз, сиздин кайгыўызды теў бєлїшїп, энеўизге 
жараткан жакшы жай берсин, деп тилейбиз!

Hər bir azərbaycanlı Aureliya xanımın sevincini öz sevinci, 
kədərini isə öz kədəri bilməlidir. 

Сизге жакшылыктарды калап, 
Гафар Алиев, заведующий сектором Администра-

ции Президента Азербайжандын Президенттик Адми-
нистрациясынын бєлїм башчысы, Гафар Алиев. 

1 август, 10:45

2 файл
Саламатсызбы урматтуу Гафар-мугалим! Мен сизге 

мурда жазгандай 8 августа Таганрогдун шаардык со-
тунда менин аппелляциалык арызым каралат. 

Чынын айтсам, бул иш жакшылык менен бїтпєйт, 
анткени мунун артында жалаў эле армяндар эмес, ФСБ 
да тургандыгын билем. 

Армяндар дыкы сизге белгилїї, ФСБ болсо менин 
жазган макаламды унута албай жатат. http://kavpolit. 
com/blogs/12345asdfg/15004/ Мага бул жєнїндє Тахир 
айткан, Алар, ага ошол макала їчїн мени эч качан ке-
чирбейбиз дешиптир. 

Менин айтайын дегеним... Эгерде, Баку мага жар-
дам берсе, мен кийинки инстанцияларга, Облустук сот-
ко, Жогорку сотко, Европанын сотуна арыз жазат элем. 
Бул катка тиркелген документтер бар. Менин Карабах 
боюнча ээлеген позициям їчїн єч алып жатышканын 
баар билсин. 

Тамчы суу ташты тешет, дегендей... 
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Арыздарымдын кєчїрмєлєрїн интернет аркылуу 
таратып, Кремлге жана Европа менен АКШнын бедел-
дїї адамдарына Твиттер аркылуу жєнєтїп жатам. 

Гафар-мугалим, жетекчилер менен сїйлєшїп кєр-
бєйсїзбї, мага жардам берїїгє мїмкїнчїлїк табы-
шаар. Барыдан мурда мага 8-не адвокат жалдаш керек 
болуп жатат... 

 Андан ары, анын жардамы менен жогоруда айткан 
инстанцияларга арыз жазат элем. 

 Сизди тїшїнєт, деген їмїт менен, 
 Саша. 
https://www. facebook. com/notes/русско-

говорящий-александр/о-россия-как-ты-не-пра-
ва/1362287747192856/ 

Бардык файлдар текшерилген, вирус жок. 
2 файл Бир архив кылып кєчїрїп алыш керек 01-

08-2017_09-36-54. zip)Булутка сактап кой. 
Фоменков А. С. 
Фоменков Александр <aleksfomenkov@yandex. ru>
Кимге: «office@pa. gov. az», Qafar Aliyev, РФ дагы 

Азербайжан элчилиги, Аян Гасанова

1 август, 20:28
Азербайжандын Президенти Ильхам Алиев їчїн 

белгилеп коюлган. 
https://www. facebook. com/notes/русскоговорящий-

александр/президенту-азербайджана-ильхаму-алиеву-
на-заметку/1416087285146235/?notif_t=like&notif_
id=1501577005992174

Бул жыйнак Эркин Россиянын жана Эгемендїї 
Азербайжандын тарыхындагы їч єтє маанилїї кїнгє: 
Улуу Жеўиштин 65 жылдыгына, (9 май) Азербайжан-
дардын 130 жана 416 чы аткычтар дивизияларынын 
жоокерлерине арналган Самбектеги (Ростов Облусу) 
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Жоокерлерге Даўк мемориялынын ачылышына 30 
жыл (7 май) толгондугуна жана 20 кылымдын аягында 
21 кылымдын башында жашап єткєн, эў белгилїї сая-
сатчы Гейдар Алиевдин туулганына 87 жыл (10 май) 
толгондугуна арналып чыгарылган. 

РФ дагы Гейдар Алиев атындагы фонддун жеткечи-
си Лейла Алиевага ыраазычылыгымды билдирем. 

Рахмат сизге, Лейла-айым! Сиздин жардамыўыз 
болбогондо китеп чыкпай калат эле. 

Фоменков А. С. 
Фоменков Александр <aleksfomenkov@yandex. ru>
Кимге: «office@pa. gov. az», Qafar Aliyev, Аян Гаса-

нова, РФ дагы Азербайжандын элчилиги, anar gasanov
31 июль, 15:07
08. 08. 2017-ж. Менин апелляциялык арызым ка-

ралат... Мен адвокат жалдаганга акча таппай койдум. 
 
Таганрогдун шаардык соту. 
Фоменков Александр Сергеевич, 
ул. П. Тольятти, 30/3, кВ. 26, к. 6, 
тел. № +7-918-506-46-88. 
 

 доо арыз

30. 06. 2017 жылы Таганрог шаарынын тынчтык 
соту тарабынан 5 айга эркиндикти чектєє жазасын ал-
гам. Єкїм жалаў гана кїбєлєрдїн жалган кєрсєтмєлє-
рїнун негизинде чыгарылды. Кїбєлордїн бироо сотко 
келген жок. 

«Жабырлануучу» Гончарова Ю. В. ойношу, бир 
нече жолу баўги зат їчїн тїрмєгє отурган (ал азыр да 
тїрмєдє)Филиппенко Л. А. мени єлтїрєм, деп кол сал-
гандан кийин гана менин їстїмєн, єлтїрїїгє аракет 
кылды, деп арыз жазды. Гончаровадан ижарага алган 
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бєлмємдє ноутбукту тєшїмє коюп, чалкалап жатсам 
Филипенко кирип келип « Биз сага дагы жаздырабыз» 
мени аз эле жерден кылыч менен чаап сала таштады, 
мен эптеп ноутбукту тосо койдум. Менин ордума, ал 
ноутбукту єлтїрдї. 

Мен «кїбє болгон» Филипенков Л. А. кєрсєтмєсїн 
айтып отурбайм. Анткени бою эки метр келген дєє жи-
гит, ойношун бир чолок инвалид єлтїрєм деп жатса, 
карап турмак беле?

Жабырлануучунун энесине акча тєлєп жашап жат-
кан «кїбє» Юрьев С. Ф. , менин жана Гончарованын 
айткан сєздєрїн бир эмес, їч дубалдын артынан кан-
тип уга койгонун билбейм. Ал окуянын кандай болго-
нун, Гончарова сїрєттєп бергендей айтып жатат. 

«Кїбє болгон » Никитин А. В. эмнегедир Панфи-
лов 246 дарегине 01. 01. 2017 жылы эки жолу, бирин-
де кїндїз, экинчисинде тїндє полициянын нарядын 
алып, экєєндє теў менин чакырыгым менен келгенин 
унутуп калыптыр. 1 январда Никитин ушул даректан 
канжар таап, алып кеткен эмес. 

Кїч органдары мени єлтїрєм деген адамга иш коз-
гогон эмес (ал жєнїндє ишин материялдарында бар) ал 
эми мага болсо кылмыш ишин козгоп коюшту. 

Ушунун бардыгы таў калаарлык болуп жатат. 
Мейли жаўылыштык эле болдсун, бирок Гончарова-

нын мага жалган жалаа жабышынын, Филипенконун 
мага кол салышынын артында, менин адабий-публис-
тикалык жазгандарым жакпай калган, їчїнчї бирєє-
лєр турат, деген ой кетпей койду. 

Єлтїрє албай калышкандан кийин, ургаачыны кан-
жар менен сайып єлтїрїїгє аракет кылды, деп жаман 
аттуу кылгылары келип жатат окшойт. 

Мындай шермендечилик менен орус жеринде, акын-
дарын жок кылышкан эмес. 
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Бул орус кыла турган иш эмес. 
Жок, жок! Єзїмдї акын деп, аброюмду кєтєрє ко-

йойун деген ой жок менде. 
«Улуу Жеўиштин баатырлары» деген ат менен РФ 

нын їч министрлигинин жана Россиянын мамлекеттик 
китепканасынын деўгээлинде єткєрїлгєн, Бїткїл Рос-
сиялык Адабий конкурстун жыйынтыгы боюнча, мага 
азербайжандар жєнїндє жазылган «Кара кийген аял» 
деген аўгемем жана «Штрафбатовец» аттуу ырым їчїн 
жазуучу жана акын деген наам ыйгарылган. 

Акын – элдин байлыгы, деген сєздї кєп эле угуп 
жїрєбїз, бирок ошол байлыкты, кээ бирєєнїн эки жїз-
дїїлїгїнєн жана жалган жалаасынан коргоп калаар, 
эмнегедир эч ким жок. 

Таганрог шаардык сотунан 30. 06. 2017 жылы № 
7 сот участкасынын Мировой судьясы Алейнер О. А. 
чыгарган єкїмдї жокко чыгарууўузду єтїнєм. 

Мени актай турган єкїм чыгарууўузду суранам. 
Ушул арызды карап жатканда, сотко катышам. 

Сотко чакыраар замат келем деп убада берем. 
Мен сизге ишенем. 
Александр Фоменков. 
10.07.2017 г. 
 
Россиянын белгилїї эксперти армяндардын куу-

гунтугуна каршы катуу сокку даярдап жатат – ИН-
ТЕРВЬЮ

Россияда жашаган армяндардын тобу белгилїї рос-
сиялык тарыхчы жана саясат таанучу Олег Кузнецов-
ду куугунтуктоону улантып жатышат. Бир нече жыл 
мурда аны «ХХ кылымдагы армяндардын транснацио-
налдык терроризминин тарыхы»деген монографиясы 
їчїн соттотууга кылган аракети натыйжасыз болгон 
эле. Жакында алар кайрадан ошол маселе боюнча Олег 
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Кузнецовду сотко беришип, ага экстремизмди жандан-
дырып жатат, деген кїнєєнї коюшууда. 

Ушул азыр Москвада армяндардын арызы боюнча 
тергєє иштери жїрїп жатат. Иштин майда-чїйдєсїнє 
чейин Олег Кузнецов єзїнїн Day. Az га берген интервь-
юсунда айтып берди. 

– Олег Юрьевич, ишиўиз кандай жїрїп жатат? 
Азыр иштин жагдайы кандай?

– Азыр армян улутундагы Россиянын жараны Рубен 
Степанович Киракосяндын Россиянын Тергєє комитети-
нин башчысына берген ооз эки арызын текшерїї жїруп 
жатат. Бул ооз эки арыз 10 июлда берилген, аны ка-
роонун процессуалдык мєєнєтї 10 сентябрда бїтєт. 

Россиянын кылмыш-процессуалдык нормасына 
ылайык, мени тергєєчї чакырып суроолорду берди, 
армяндардын массалык маалымат каражаттарында ку-
банычтуу кыйкырып жатышкандай мага сурак эмес 
суроо гана берилгенин баса кєрсєтє кетейин. Мен тєрт 
гана жєнєкєй суроолорго жооп бердим. Мен моног-
рафиянын автору экендигимди мойнума алып, анын 
калетсиз документтердин жана башка авторлордун, 
алардын ичинде армяндар да бар, иштерин изилдєєнїн 
негизинде жазылганын, ал мага каршы кылмыш ишин 
ачууга жана куугунтуктоого себеп болбой тургандыгын 
айттым. Єзгєчє маанилїї иштер боюнча тергєєчї Анд-
рей Алексеевич Берлев менин айткандарыма макул 
болду, анын їстїнє бул боюнча Россиянын Жогорку 
Сотунун пленумунун токтомунда айтылган, илимий 
изилдєєлєрдїн авторлору, мени кїнєєлєп жатышкан-
дай, экстремизм жана улуттар арасында чыр чыгаруу 
боюнча куугунтукталбайт. Россиянын укук нормала-
рына караганда, мен таптазамын. 

– Сиздин адвокатыўыз Эльман Пашаев єзїнїн бер-
ген интервьюларынын биринде, сизге каршы кылмыш 
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иши козголбойт деген эле. Бул боюнча сиздин оюўуз 
кандай?

– Мен бул жерде бир-эки тїшїндїрмє бере кете-
йин. Биринчиден, Эльман Пашаев Москввадагы азер-
байжандын атын алып жїргєн жалгыз адвокат эмес, 
ал жєн эле мага биринчи болуп жардамга келген. Дагы 
бир жолу айтам, ал жалгыз эмес, андан башка мага 
жардам берип жатышкан дагы їч азербайжан-адво-
каттарым бар. Мага жардам беребиз деген орус жана 
еврей адвокаттар да бар. Кыскасын айтканда менин 
коргоочуларым кєп, ар биринин єздєрїнє тиешелїї ат-
кара турган иштери бар. 

Бирок, менин ишим муну менен эле бїтїп калбайт, 
ошондуктан мага тергєєгє чейинки текшерїїлєр бїт-
кєндєн кийин, ушул иштин алкагында чогуу иштей 
турган башка адистер да керек болот. 

Андан тышкары, Эльман Пашаев адвокат болгондон 
кийин, єзїнїн кызматына жараша, элге иштин болго-
нун айткандан коркпой, оў натыйжаларын гана айтыш 
керек. Ал єзїнїн ишин так аткарып жатат. Бирок, Ру-
бен Киракосяндын арызын текшерїїнїн жыйынтыгы 
менен иш тескери жагына айланып, кылмыш иши коз-
голушу да мїмкїн. Россияда армян лоббисинин тааси-
рин эсепке албай коё албайсыў: тергєєчї иш кєзгєєдон 
баш тартса, башчысы анын чечимин жокко чыгарып 
коюшу мїмкїн. 

Процессуалдык мїнєздєгї башка жагдайлар да бар, 
мисалы экспертти «керектїї» жыйынтык чыгарып бе-
рїїгє кєндїрїп коюулары мумкїн, мындай окуялар 
Россиянын укук коргоо органдарында кєп эле кезде-
шет. Иш ушундай болуп калбасын, деп менин бир ад-
вокатым россиянын мыйзамына ылайык келген, алтер-
нативдїї экспертиза даярдап жатат. Мындан башка да 
кєп майда-бараттары бар, алар жєнїндє ачык айтуунун 
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кереги жок, бирок менин командам алар жєнїндє жак-
шы билет жана аларды болтурбай коюуга аракет кы-
лып жатабыз. Эльман Пашаев – футболдун тили менен 
айтканда биздин чабуулчубуз, бизде жарым коргоочу-
лар жана коргоочуларыбыз да бар. Азыр, алардын ар 
бири єз иштерин жакшы аткарып жатышат. 

Мїмкїнчїлїктєн пайдаланып, менин адвокатым-
дын коомчулукка кєп чыгып сїйлєп жатканына, сын 
берип жаткан Бакудагы сынчыларыма мындай деп 
айткым келет: Менин адвокатым, мага жардам керек 
болуп турганда биринчи келип, колун берип, жарда-
мын бекер берди. Калгандары, менин їстїмєн берилген 
арыз коомчулукка дайын болгондон кийин келишти. 

Єзїнїн тергєєчїгє же сотко барбасын жакшы би-
лип туруп эле, ушул иштен элге кєрїнїп калайын, 
деген адамдар кєп экендигин мен жакшы тїшїнєм. 
Мен ошондой адамдарга, толук жоопкерчилик менен, 
муну айткым келет: Биздин ишибизде стратегия менен 
тактикабыз бар, биз армяндардын мага жана менин 
монографияма жасаган, кезектеги чабуулунун мизин 
кайтарып гана тим болбостон, аларга кыйраткыч сокку 
уруп, тарыхтын соту эмес кылмышкердин сотуна, мен 
эмес, Рубен Киракосянды отургузууга аракет кылып 
жатабыз. Мына ошол їчїн, мен командамдын ар бир 
мїчєсї, эмне иш кыларын жакшы билем. Ишти Редь-
ярд Киплингдин «Жунглинин китеби» деген китебин-
де, сары дєбєттєр менен салгылашуунун алдында «Бул 
жакшы аўчылык болот» деп аюу Балу Мауглиге айт-
кандай жыйынтыкка алып келїїнїн аракетиндебиз. 

– Сиз Рубен Киракосяндын арызынан коргонуп эле 
тим болбостон, анын єзїн жоопко тарттырам, деп айт-
кыўыз келип жатабы?

– Мени туура тїшїнїїўїздї суранам, иш Олег 
Куз нецов менен Рубен Киракосянда жаткан жок. Ал 
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экєє бїздїн каршылашканыбыз, айсбергдин чокусу 
эле, анын 90% суунун алдында жатат. Армяндардын 
мак саты, менин оозумду жаап коюшта эмес, мен алар 
їчїн чиркеймин, алардын кєздєгєнї мен эмес, армян 
терроризмин айыптаган менин монографиям. Ошон-
дуктан Киракосяндын максаты, мени улуттар арсында 
чыр чыгаруу їчїн соттотуп жиберїї эмес, ушул арыз 
аркылуу Россиядагы армян терроризмине болгон жек 
кєрїїнї жок кылууда жатат. Мына арыздын идеоло-
гиялык максаты менен мааниси кайда жатат. 

Азербайжандар, ааламдагы элдин кєбїнєн, ар-
мяндар єздєрїн эў байыркы, эў улуу эл катары эсеп-
тешээрин, єзїлєрїнїн кызыкчылыктарын террордун 
жардамы менен чечїїгє укугу бардай сезишээрин, ким 
аларды терроризм їчїн айыптаса, ошол замат алардын 
душманы болуп калаарын жакшы билишет. Чынына 
келгенде, Рубен Киракосян армян терроризмин актоого 
аракет кылып жатат. Бул россиянын терроризмге кар-
шы федералдык мыйзамынын 1 пунктунун 2 берене-
синде мыйзамга каршы иш, деп айтылган. Башкача 
айтканда ал мыйзамды колдонуп, Россияда кылмыш 
кылганы жатат. 

Мен бул иште, єзїмдї гана коргогон жокмун, мен 
коомдун аў-сезимин коргоп жатам, ошондуктан ар-
мян террорун айыптоо, армяндар ойлогондой кылмыш 
эмес. Мен ушул позициямды тергєєчї Андрей Берлевге 
да толугу менен тїшїндїрїп бердим. Ал менин оюмду 
макул тапты. Азыр мага жана менин адвокаттарыма, 
текшерїїнїн жыйынтыгы менен ал кандай процес-
суалдык чечим чыгараарын кїтїї гана калды. Биз аны 
10 сентябрдан кийин же анадан мурда деле билип ка-
лышыбыз мїмкїн. 

Лейла Таривердиева
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