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      Giriş 

 
Sosial reklamın şüar və plakat formatında növləri hələ ötən əsrin 40-cı illərindən 

məlumdur. Onun ən yaxşı nümənələri, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,  Böyük Vətən 

müharibəsi illərində insanları birliyə, düşmən üzərində qələbəyə səsləyirdi. İkinci 

Qarabağ müharibəsi başlanan gündən bu cür şüarlar həm İnternetdə, həm də 

televiziyada, radioda, çöl reklamlarında yer aldı. Bütün bu kanallarda ən çox səslənən 

şüar “Qarabağ Azərbaycandır!” olmuşdur. 

 

Qeyd edək ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımız və Azərbaycan Diaspor 

Könüllüləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Valday” Beynəlxalq Diskussiya 

Klubunun XVI illik iclasının plenar sessiyasında çıxışı zamanı söylədiyi "Qarabağ 

Azərbaycandır!" tarixi ifadəsini bütün dünyada təbliğ edir və sosial media 
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şəbəkələrində həştəqlərlə paylaşırlar. O zamandan "Qarabağ Azərbaycandır!" şüarı 

xaricdə keçirilən bütün tədbirlərin, nümayişlərin və mitinqlərin əsas leytmotivinə 

çevrilib.  

 

 

İkinci Qarabağ müharibəsində Sosial reklamın təkmilləşdirilərək  

yayılmasının rolu   

 

İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ən şərəfli və şanlı 

səhifəsidir. İşğalçı Ermənistanın sentyabrın 27-də növbəti təxribatından sonra 

Azərbaycan Ordusunun 44 gün davam edən əks-hücum əməliyyatı tarixi qələbəmizlə 

başa çatdı. Noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş 

naziri birgə bəyanat imzaladılar. Ölkə Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab 

İlham Əliyevin başçılıq etdiyi şanlı, rəşadətli Azərbaycan Ordusu 44 günlük İkinci 

Qarabağ müharibəsi ilə Azərbaycan xalqının Qarabağ həsrətinə son qoydu. İkinci 

Qarabağ müharibəsi ilə yağı düşmən üzərində tarixi, möhtəşəm Qələbə çalındı.  

İşğalçı, faşist və terror dövləti olan Ermənistan güclü Azərbaycan qarşısında diz 

çökdü, kapitulyasiya aktına imza atdı, məğlubiyyətini rəsmən etiraf etdi.  

 

8 noyabr – Zəfər Günü Azərbaycan tarixinə ən şanlı səhifələrdən biri kimi 

yazıldı. Azərbaycan xalqı öz prezidenti İlham Əliyevin ətrafında “Dəmir yumruq” 

kimi birləşərək, 30 ildən artıq işğal altında olan torpaqlarımızı tarixi vətəninə qaytardı.  

 

Bu gün Azərbaycan gəncliyinin qarşısındakı əsas məqsədlərdən biri İkinci 

Qarabağ müharibəsi həqiqətlərini, Vətən müharibəsinin şəhidləri və bu müharibədə 

tarixi Qələbəmiz haqqında düzgün informasiyanı dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. 

Ali məktəblərdə təhsil alan gənclərimiz bu məsələyə böyük maraq göstərirlər.  

 

       Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə sosial reklam qeyri-

kommersiya xarakteri güdən, ölkəmizin dövlətçiliyi və müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsi yönündə görülən işlərin, həyata keçirilən islahatların 

məzmununun açıqlaması və böyük xalq kütləsinə çatdırılan, Respublikanın 

müstəqilliyinə təhlükə yaradan, biganəliklə mübarizə, hərbi vətənpərvərlik hissini 

yüksəldən, ictimai şüuru müasir iqtisadi münasibətərə uyğunlaşdıran, cəmiyyətdə 

nikbinlik, gələcəyə inam yaratmaq, təmkinlik əhvalını formalaşdıran, siyasi, 

gigiyenik, ekoloji mədəniyyətin artırılması məqsədi ilə dövlət qurumları, ictimai 

təşkilatlar tərəfindən sifariş edilən və müxtəlif reklam daşıyıcıları ilə yayımlanan 

informasiyadır (12).  

 

Videoçarxlar sosial reklamın effektiv vasitəsidir və  heç vaxt köhnəlmir. İnsanlar 

ötən əsrin əvvəllərindən indiyə qədər televiziyada video reklam izləməyə alışmışlar. 

İndi İnternet dövrü olduğuna görə həm kommersiya, həm də sosial reklamın böyük 

bir hissəsi İnternetdə cəmləşib. İnternet istifadəçiləri son vaxtlar hərbi-vətənpərvərlik 
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mövzusunda çəkilən videoçarxları yayırlar, həvəslə paylaşırlar.  

 

Hazırda Qarabağ müharibəsinə dair hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda televiziya 

və radio kanalları bir-birindən gözəl verilişlər hazırlayır. Ayrı-ayrı şəxslər və şirkətlər 

tərəfindən hazırlanan çoxlu sayda videoçarxlar Youtube kanalında, şəhidlər, qazilər 

haqqında yazılar, məqalələr İnternetdə, sosial şəbəkələrdə, qəzet və jurnallarda yer 

alıb. Bunun özü də sosial reklamdır. Hazırda sosial reklamın əsas istiqamətləri 

arasında bu cür reklamlar öndə gedir.  

 

        Vətənpərvərlik ruhunda olan sosial reklamlar bir çox ölkələrdə müxtəlif 

dövrlərdə mövcud olub. Məsələn, SSRİ-də Böyük Vətən müharibəsi illərində bunlar 

şüar şəklində hazırlanırdı. Bu şüarlarda əhalinin siyasi fəallığı təbliğ edilirdi. Hazırda 

bu janr Azərbaycanda İkinci Qarabağ müharibəsinin başlanması və Azərbaycanın 

qələbəsi ilə demək olar ki, ikinci nəfəs əldə edib.  

 

       Tele- və videoçarxlar - televiziyada və İnternetdə bir neçə saniyədən 2-3 dəqiqə 

ərzində nümayiş etdirilən kinoreklam və ya videoçarxlardır. Bu cür reklam çarxları 

tez-tez populyar kinofilmlərdə, ictimai verlişlərdə və proqramlarda, habelə xəbər 

proqramlarında  fasilələrdə istifadə edilir. Azərbaycanın İkinci Qarabağ 

müharibəsindəki böyük qəəbəsindən sonra daha çox baxış sayı toplayan videoçarxlar 

arasında VİTAM reklam agentliyinin hazırladığı “Kəlbəcər bizimdir! Qarabağ 

Azərbaycandır!” (2020), “2907 Xarı Bülbül itirdi bu Vətən! Əfsanədən Zəfərə...” 

(2021), Xəzər Medianın (Xəzər TV) hazırladığı “Qayıdırıq o yerlərə, çünki Qarabağ 

bizimdir! Qarabağ - Azərbaycandır! (2021), Strateji Kommunikasiyalar Mərkəzinin 

"Salam, Əsgər! Qarabağda tarix yazanlar” (2020), Baku Media Centerin “Qucaqda 

gedən körpələr tank belində qayıtdı! Qarabağ Azərbaycandır!”, Azərbaycanın 

rəşadətli Ordusu haqqında Herbi Productions-ın ingilis, rus və Azərbaycan dillərində 

hazırladığı Gangsta's Paradise - Azerbaijan Army [2021], “Azərbaycan Ordusu – 

qisas alındı!” (2021), “Азербайджанская армия – карабахская  война” (2021), 

“Azərbaycan Ordusu - Müzəffər Ordu” [2021], “Azərbaycan Ordusunun Gücü” 

[2021], “Azerbaijan Army - Message to Armenia” [2021], “Special Forces of 

Azerbaijan - Azərbaycanın Xüsusi Təyinatlıları” [2021], “Qafqazın Bozqurdları - 

Azərbaycan Ordusu” [2021], UGUR PRODUCTION-ın – “Azad Şuşanın yeni 

görüntüləri” (2021) və s. çox populyardr. Bu videoçarxları sadalamaqla bitməz. 

Onları nəinki şirkətlər, təşkilatlar hazırlayır, həm də ayrı-ayrı şəxslər, bloggerlər, 

həvəskarlar və peşəkarlar istehsal edirlər. Bu videoçarxların üstünlüyü ondan ibarətdir 

ki, onlar qısamüddətli, lakonikdir, Youtube kanalında və sosial şəbəkələrdə: 

facebook, tvitter, teleqram, whatsapp, instagram və s. vasitəsilə yayımlanır. Baxış sayı 

rekord vuran bu videoçarxları nəinki Azərbaycan, bütün dünyanın İnternet 

istifadəçiləri izləyə bilir.  
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Bu videoçarxlar arasnda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş 

qəhrəman əsgər və zabitlərin həyatı və keçdiyi döyüş yolu barədə çəkilmiş 

videoçarxlar xüsusi yer tutur. Qədirbilən xalqımızın böyük ehtiramla yad etdiyi 

şəhidlər haqqında çəkilən hər videoçarx bəzən peşəkarcasına hazırlanmasa da, ehtiyac 

duyulduğuna görə böyük hörmətlə qarşılanır.  

 

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Sabunçu rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana 

Sisteminin 9 nömrəli filialının Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr 

olunmuş iki videoçarxı yayımlanıb və bildirilib ki, bu silsilə hazırda davam etdirilir 

(2).  

 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə ata-baba yurdlarına baş çəkən və həmin yerlərə getmək arzusunda 

olan keçmiş məcburi köçkünlərin xatirələri və təəssüratları barədə videoçarxlar 

hazırlayır. Onların hazırladıqları videoçarxda Laçın və Ağdam rayon sakinləri 

möhtəşəm Zəfər haqqında fikir və düşüncələrini, Qələbə duyğularını bölüşüblər (13).  

 

Reklamın növləri artdıqca, daha çox İnternet reklam növlərinə keçilməsinə 

baxmayaraq, bütün ölkələrdə ənənəvi reklam vasitələri hələ də öz əhəmiyyətini 

qoruyub saxlayır. Çöl və ya küçə reklamları da ənənəvi reklamlar içərisində aktiv 

şəkildə istifadə edilən reklamlardandır.  

 

 

Hərbi vətənpərvərlik ruhunda hazırlanan sosial reklam metodları 

 

Hərbi vətənpərvərlik ruhunda hazırlanan sosial reklamlar arasında çöl və ya küçə 

reklamları (bilbordlar, pannolar, plakatlar) böyük yer tutur. 

   

Bilbord – panel üzərində olan reklam qurğusu açıq hava reklamının bir növüdür. 

Bilbordlar küçə və yol kənarında, bina fasadlarında və damlarında və s. yerlərdə 

yerləşdirilə bilər. Bu növ açıq hava reklamları ilə gündəlik həyatımızda daha çox 

qarşılaşırıq. Hazırda bilbordlardan xarici ölkələrdə Azərbaycan, Qarabağ 

həqiqətlərini insanlara başa salmaq, nəyin düz, nəyin yanlış olduğunu anlatmaq üçün 

geniş istifadə olunur. Məsələn, 2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə 

Norveçin paytaxtı Oslonun mərkəzindəki bir sıra ictimai yerlərdə Qarabağın 

Ermənistan tərəfindən işğalı barədə məlumat verən 200 bilbord quraşdırılməşdı. Bu 

layihə Norveçdə fəaliyyət göstərən “CAN” Azərbaycan diaspor təşkilatının təşəbbüsü 

və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. 

Layihənin əsas məqsədi yerli ictimaiyyəti Qarabağ həqiqətləri barədə 

məlumatlandırmaq, müharibə zamanı baş verənlərə diqqət çəkmək olmuşdur. 

Lövhələrdə dünya ictimaiyyətinin Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı törətdiyi hərbi 

cinayətlərə diqqət yetirməyə çağırış da yer alıb. Həmin bilbordlarda istifadə edilən 

fotoların bir hissəsi dünyaca məşhur fotoqraf Reza Deqati tərəfindən çəkilib (3).   
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Müharibə davam etdiyi günlərdə Bakının mərkəzindəki bilbordlarda 

kommersiya reklamlarının yerində Qarabağda sentyabrın 27-dən davam edən hərbi 

əməliyyatlarda qarşı tərəfin məhv edilmiş texnikasını əks etdirən video-kadrlar 

nümayiş olunurdu. İsveçrənin Cenevrə şəhərində Qarabağ ilə bağlı bilbordlar 

sərgilənib. Üzərində BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ ilə bağlı 4 

qətnaməsini əks etdirən bilbordlar bütün şəhər boyu asılıb. Aksiyanın təşəbbüsçüsü 

İsveçrədə yaşayan əslən azərbaycanlı sahibkarlar və müxtəlif peşə sahibləri olmuşdur 

(17). 

 

Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yarandığı gündən  

(2002-ci il) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı, Heydər 

Əliyev Fondunun dəstəyi və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban 

Əliyevanın təşəbbüsü ilə milli-mədəni dəyərlərimizin təbliği, xaricdə yaşayan 

soydaşlarımız arasında azərbaycançılıq ideologiyasının daha geniş yayılması, 

Azərbaycan həqiqətlərinin genişmiqyaslı tanıdılması, Azərbaycan dilinin qorunması 

və təbliği istiqamətində davamlı işlər görür (9). 

 

 İkinci Qarabağ müharibəsinə dair həqiqətlərin öyrənilməsinin, həmçinin 

Azərbaycana qarşı dünya mətbuatında tirajlanan saxtalaşdırılmış faktlara qarşı birgə 

səmərəli mübarizənin aparılması olduqca zəruridir.  Komitə tərəfindən bu yaxınlarda 

işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə dağıdılmış binaları, yerlə-yeksan olunmuş  tarixi 

abidələri əks etdirən “Qarabağda Urbisid” adlı sənədli film çəkilmiş və 

“Karabakh.Center” saytı istifadəçilərə təqdim olunmuşdur. 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Barselonadakı Azərbaycanlılar 

Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə İspaniyanın Barselona şəhərindəki metronun müxtəlif 

platformalarında Azərbaycana həsr olunmuş məlumat xarakterli bilbordlar 

yerləşdirilib.  Lövhələrdə məlumatlar işğaldan azad olunmuş torparlarımızın, Bakı 

şəhərinin və üçrəngli dövlət bayrağımızın təsviri fonunda yerləşdirilib. Hər gün 10 

minlərlə insanın istifadə etdiyi Barselona metrosunda Barselona Metropolitanının 

əvvəlcədən müəyyənləşdirdiyi cədvəl üzrə yerləşdirilən bilbordlar 1 ay müddətində 

fəaliyyət göstərib (4). 

 

ABŞ-ın Şimali Karolina ştatında  yaşayan azərbaycanlıların təşəbbüsü və 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə ştatın Roli şəhərində əsas yol 

qovşağına “Karabakh is Azerbaijan” ("Qarabağ Azərbaycandır!") nəhəng bir lövhə - 

bilbord yerləşdirilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, üçrəngli bayrağının təsvir 

olunduğu bilbordda Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik 

Şurası tərəfindən 1993-cü ildə qəbul edilən 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr 

xatırladılıb, Qarabağ həqiqətlərinin əks olunduğu www.virtualkarabakh.az saytının 

adı yazılıb və “Karabakh is Azerbaijan” ("Qarabağ Azərbaycandır!") şüarı yer alıb. 
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ABŞ-ın bir çox böyük şəhərlərində mərkəzi yolların və körpülərin üzərində 

“Qarabağ Azərbaycandır!" bannerləri bir neçə ay nümayiş etdirilib (16).  

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət 

göstərən "Natavan Qrup"un təşkilatçılığı ilə İngiltərənin paytaxtı London şəhərində 7 

bilbordda 18 Oktyabr - Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Gününün 30 

illiyi münasibətilə məlumat xarakterli bilbordlar yerləşdirilib. Böyük Britaniyada 

yaşayan soydaşlarımızın adından Müstəqillik Gününə həsr olunmuş lövhələrdə 18 

Oktyabr tarixinin Azərbaycanda Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü kimi qeyd 

edildiyinə diqqət cəlb edilib (6). Həmyerlilərimizin Kiyev şəhərində quraşdırdığı 

“Qarabağ Azərbaycandır!” bilbordu da ukraynalıların diqqətini çəkib. 2020-ci ildə 

Ukraynada yeni fəaliyyətə başlayan “İrəli” analitik-informasiya platforması 

Azərbaycanın qazandığı şanlı Qələbə münasibətilə Kiyev şəhərinin mərkəzi 

küçələrindən birində “Qarabağ Azərbaycandır!” bilbordu yerləşdirib. Ukrayna və 

Azərbaycan xəritələrinin əks olunduğu bilbordda müvafiq olaraq “Krım və Donbas 

Ukraynadır”, “Qarabağ Azərbaycandır” şüarları əks olunub. Bilbord 15 gün ərzində 

nümayiş etdirilib (8). 

 

Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Niderland-Belçika Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurası tərəfindən 2021-ci il 24 aprel tarixində Krallığın Berneveld 

şəhərində Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində minalanmış 

torpaqlarımızla bağlı xəritənin Ermənistan tərəfindən hələ də verilməməsinə etiraz 

əlaməti olaraq bilbord yerləşdirilib. 

 

Bilbordlarda “Minalanmış torpaqlarımızın xəritəsini istəyirik”, “İnsan 

ölümlərinə son qoyulsun”, “Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritəsini mütləq 

verməlidir”, “Ermənistan, müharibə cinayətlərini dayandır”, “Uşaqlar mina qurbanı 

olmasın” kimi şüarlar yer alıb (18).  

 

Daha bir misal - Amerikada fəaliyyət göstərən “Azeri Dallas Qrup” cəmiyyətinin 

üzvləri “Qarabağ Azərbaycandır!” başlıqları ilə bilbordlar hazırlayıb Texas ştatında 

şosse yolu boyunca yerləşdirmişlər.  “Azeri Dallas Qrup” ABŞ-da yaşayan 

azərbaycanlıları öz ətrafında birləşdirir və ölkəmizin mədəniyyətini, mətbəxini, 

tarixini, eləcə də müasir Azərbaycanı və azərbaycanlıları Amerikada təbliğ edir. 

Cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi gənclərdir (7). 

 

Sosial reklamların hazırlanmasında və yayılmasında "Xocalıya ədalət" 

beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyasının gördüyü işlər təqdirəlayiqdir. Bu 

kampaniya  2008-ci ilin mayında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam 

Konfransı Təşkilatının (İKT) Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş 

əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başlamışdır. 
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Xocalı faciəsinin dünyaya çatdırılması, bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə 

yayılması, qətliama obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində atılan addımlarda 

Heydər Əliyev Fondunun müstəsna rolu danılmazdır. Fondun gərgin əməyi və 

məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının insanlığa 

sığmayan qətlləri haqqında daha dolğun məlumatlandırılır. Heydər Əliyev Fondu 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı 100-ə qədər materialın xaricdə sərgisini təşkil edib. Bu 

kampaniya artıq 13 ildir ki, fəaliyyətini uğurla davam etdirir, müxtəlif ölkələrdə audio 

və video materiallar nümayiş etdirir, bilbordlar yerləşdirir. Bu gün yalan və 

saxtakarlıq üzərində qurulmuş erməni təbliğat maşınının iç üzü artıq ifşa olunub və 

dünya ictimai fikri Xocalı həqiqətlərini qəbul etməyə başlayıb. Xocalı faciəsinin 

soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların qərar 

və qətnamələrində əks olunur. Azərbaycan həqiqətlərinin tanıdılması istiqamətində 

azərbaycanlı gənclərin iştirak etdiyi bir sıra milli təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq 

edən kampaniya xaricdə təhsil alan və məzun olmuş Azərbaycanlı Gənclərin 

Beynəlxalq Forumu, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin 

Azərbaycanlı İcması, “İrəli” İctimai Birliyi İnternet resurslarında - sosial şəbəkələrdə 

təbliğat kampaniyasını həyata keçirir. Həmin kampaniya çərçivəsində Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı gənclərin maarifləndirilməsi və dünya ictimaiyyətinə informasiya 

ötürmək məqsədilə dünyanın əksər ölkələrinin təşkilatlarına, rəsmi qurumlarına, 

qərarverici şəxslərinə elektron məktublar yazılmış, yerli və beynəlxalq elek¬tron 

şəbəkələrdə “History of Tragedy” (“Faciənin tarixi”) adlı videoçarx və soyqırımla 

bağlı digər audio-video materiallar yerləşdirilmişdir. Dünyanın 30-a yaxın 

universitetində keçirilmiş “flashmove” aksiyasında isə azərbaycanlı tələbələrlə 

yanaşı, əcnəbi gənclərin də iştirak etməsi, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan 125 

mindən çox insanın kampaniyaya qoşulması “Xocalıya ədalət!”in planetimizdə 

işğala, soyqırımına, ikili standartlara qarşı yönələn, ümumbəşəri dəyərləri 

stimullaşdıran humanist, kütləvi diplomatiya olduğunu göstərir (11). 

 

“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Koreya dilində Xocalı 

soyqırımı haqqında sayt fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanın Koreya Respublikasındakı 

səfirliyinin dəstəyi ilə “BUTA” Azərbaycan-Koreya Tələbə Təşkilatının yaratdığı 

“Khojaly Genocide” adlı internet və Facebook səhifəsi (www.khojaly.or.kr; 

www.facebook.com/KhojalyKR) Koreya ictimaiyyətini bu faciə barədə 

məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır. Saytda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin yaranma səbəbləri, 1992-ci ilin fevralında Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Xocalı şəhərində mülki əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımına 

aidməlumatlar, foto və videomateriallar yerləşdirilib. Saytda bir neçə ölkənin 

parlamenti və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu qanlı hadisələrin soyqırımı kimi 

tanınması, “Xocalıya ədalət!” kampaniyası haqqında məlumatlar da yer alıb (5). 
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Sosial reklamın şüar və plakat formatında növləri hələ ötən əsrin 40-cı illərindən 

məlumdur. Onun ən yaxşı nümənələri, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,  Böyük Vətən 

müharibəsi illərində insanları birliyə, düşmən üzərində qələbəyə səsləyirdi. İkinci 

Qarabağ müharibəsi başlanan gündən bu cür şüarlar həm İnternetdə, həm də 

televiziyada, radioda, çöl reklamlarında yer aldı. Bütün bu kanallarda ən çox səslənən 

şüar “Qarabağ Azərbaycandır!” olmuşdur. 

 

Qeyd edək ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımız və Azərbaycan Diaspor 

Könüllüləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Valday” Beynəlxalq Diskussiya 

Klubunun XVI illik iclasının plenar sessiyasında çıxışı zamanı söylədiyi "Qarabağ 

Azərbaycandır!" tarixi ifadəsini bütün dünyada təbliğ edir və sosial media 

şəbəkələrində həştəqlərlə paylaşırlar. O zamandan "Qarabağ Azərbaycandır!" şüarı 

xaricdə keçirilən bütün tədbirlərin, nümayişlərin və mitinqlərin əsas leytmotivinə 

çevrilib. 

 

İndiyədək Çexiyanın Praqa, Ukraynanın Kiyev, Böyük Britaniyanın London, 

ABŞ-ın Nyu-York, Boston və Hyuston şəhərlərindəki müxtəlif məkanların və 

körpülərin üzərində yüzlərlə "Qarabağ Azərbaycandır!" bannerləri nümayiş etdirilib. 

 

2020-ci il dekabrın 10-da Bakıda Azadlıq Meydanında “Marriott Absheron” 

otelinin binasında yumruğa sıxılmış əl təsviri və “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı 

yazılmış simvolik plakat hərbii paradı izləyənlərin yaddaşında uzun müddət qalacaq. 

Paradda həmçinin, Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsində məhv etdiyi 

düşmənə məxsus avtomobil və texnikaların nömrə nişanlarından hazırlanan 

instalyasiya  da nümayiş olunub. İşğaldan azad olunan ərazilərdə ermənilərdən 

qənimət kimi götürülən və sıradan çıxarılan 2 mindən çox avtomobilin nömrə 

nişanlarından ibarət instalyasiya tribuna önündən keçib. Dağlıq Qarabağ ərazisinin 

əzəli Azərbaycan torpağı olduğu kompozisiyanın üzərinə həkk olunan “Qarabağ 

Azərbaycandır!” şüarı ilə bir daha bəyan edilib. Bu instalyasiya Heydər Əliyev 

Fondunun Zəfər paradına kreativ töhvəsidir (14). 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Amerika-Azərbaycan Musiqi 

Fondunun təşəbbüsü ilə ABŞ-ın Texas ştatının Dallas şəhərinin mərkəzində "Qarabağ 

Azərbaycandır!" şüarının yazıldığı reklam lövhəsi quraşdırılıb. Bu şüar Qarabağ 

atlarının təsviri fonunda əks olunub. Lövhədə həmçinin BMT-nin 822, 853, 874, 884-

cü qətnamələri də xatırladılıb. Həmin reklam 1 ay ərzində nümayiş etdirilib (15). 

 

Sosial reklamın təsirli, diqqət çəkən və yaddaqalan növlərindən biri də hər hansı 

münasibətlə binaların, qüllələrin, tarixi abidələrin işıqlandırılmasıdır. Gürcüstanın 

paytaxtı Tbilisi şəhərində Mtatsminda dağında yerləşən televiziya qülləsi Azərbaycan 

bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Şəhərin əsas simvollarından biri olan teleqüllə 

18 oktyabr - Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpasının 30-cu ildönümü ilə əlaqədar 

göy, qırmızı və yaşıl rənglərdə işıq saçıb. İşıqlandırma Tbilisi meriyası tərəfindən 
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həyata keçirilib. Tbilisi teleqülləsi bu il artıq ikinci dəfədir Azərbaycan bayrağının 

rənglərinə boyanıb. 

 

Mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 103-cü ildönümünün qeyd 

olunmasının şərəfinə Peru Konqresinin və paytaxt Limanın əsas tarixi rayonu hesab 

olunan Miraflores bələdiyyəsinin binaları Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri ilə 

işıqlandırılıb. 

 

Qətər dövlətinin paytaxtı Doha şəhərinin ən məşhur və unikal tikililərdən biri 

olan Şeraton otelinin binası, Meksikanın paytaxtı Mexiko şəhərinin əhəmiyyətli 

dövlət binaları və şəhərin simvolu sayılan abidələri, paytaxtın əsas toplanış mərkəzi 

olan Konstitusiya Meydanı ətrafındakı binalar, o cümlədən Mexiko şəhər 

hökumətinin inzibati binası, İnqilab Abidəsi, Müstəqillik Mələyi və digər tarixi 

abidələr Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 30-cu ildönümünün qeyd olunması 

şərəfinə dövlət bayrağımızın rəngləri ilə işıqlandırılıb. Daha bir maraqlı, hər kəsin 

diqqətini çəkən sosial reklam – 2020-ci il 30 iyul tarixində ABŞ-ın Nyu-York 

şəhərində “Stop Armenian Occupation” ("Ermənistanın işğalçılıq siyasətini 

dayandır!"), “Karabakh is Azerbaijan! ("Qarabağ Azərbaycandır!") şüarlarını daşıyan 

təyyarə havaya qaldırılıb. 

 

Azərbaycan icması üzvlərinin təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiya zamanı təyyarə 

Manhetten adasından səmaya qalxıb. Üç saat ərzində Nyu-York şəhərinin üzərində 

dövrə vuran təyyarə Manhetten adasındakı dövlət əhəmiyyətli idarələrin, “Empire 

Building”, “Business Center” məşhur iş mərkəzlərinin və yaşayış binalarının önündən 

uçub. Göy üzərində açılan şüar yerli əhalinin diqqətini cəlb edib və böyük maraqla 

qarşılanıb. 

 

Layihənin təşkilatçıları bildirib ki, ermənilər bu layihənin gerçəkləşdirilməsinə 

mane olmaq üçün iki həftə ərzində “Airads” hava reklamları şirkətinə təzyiqlər 

göstəriblər, hətta bunun üçün əlavə vəsait də ödəyiblər. Lakin onların bütün cəhdləri 

nəticəsiz qalıb (10).  

 

Nəticə 

 

Ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən il 

Azərbaycan Ordusunun qısa zaman ərzində - 44 gündə işğal altında olan tarixi 

torpaqlarımızın düşmən əsarətindən geri qaytarması hazırda bu ərazilərdə bərpa 

prosesinin sürətlə aparılmasına zəmin yaradıb. Əzəli yaşayış sahələrimizdə tariximizi, 

mədəniyyətimizi və iqtisadiyyatımızı yenidən canlandırmaq üçün bu torpaqlarda 

mərhələli şəkildə, sektorlar üzrə investisiya qoyuluşlarının və digər sərmayələrin cəlb 

edilməsi qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulub. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qarabağdakı durumla əlaqədar 

bildirmişdir: “Biz böyük Qələbəni qazanmış və öz sərhədlərimizə çıxmışıq. Artıq 

quruculuq işlərinə başlamışıq. Dövlətimizin başçısının iyulun 7-də imzaladığı fərman 

əsasında Qarabağ iqtisadi zonası yaradılıb və Qarabağa aid olan rayonlar orada 

birləşib. Bundan başqa, Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası da yaradılıb. Hazırda işğaldan 

azad etdiyimiz bölgələrdə genişmiqyaslı quruculuq işləri aparılır” (1). Dövlət 

başçısının təkcə bu deyil, digər tarixi müraciətlərindən, çıxışlarından sonra da 

televiziya və radio kanallarında həmin mətnlərdən fraqmentlər istifadə olunmaqla 

videoçarxlar hazırlanır, verilişlər səsləndirilir.  

 

Hazırda qalib dövlət kimi bərpa quruculuq işlərinə başlamış ölkənin vətəndaşları 

olaraq Qarabağ həqiqətlərini istər sosial şəbəkələrdə, istər başqa əlçatan yollarla bütün 

dünyaya çatdırmaq  hər birimizin vəzifə borcudur.  

 

 

    Açıqlama bəyanatı 

 

       Müəllif tərəfindən hər hansı potensial marağın toqquşması ilə bağlı məlumat 

verilməmişdir.  
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SUMMARY 

Karabakh truth in Social advertising 

 

Farid Mehdi oglu DADASHOV 

             Azerbaijan Cooperation University, Baku Azerbaijan 

 
 

The article examines the coverage of military-patriotic issues in social 

advertising, conveying the truth about Karabakh to the world community, both 

in Azerbaijan and abroad. The historical victory in the Second Karabakh War 

is reflected in social advertisements.  

The study aims to try to reflect patriotic social advertising in the spirit 

of patriotism, as in many countries at different times, and now with the victory 

of Azerbaijan in the Second Karabakh War. 

Research methodology - the coverage of the Second Karabakh War in 

social advertising in the research work. 

The importance of the application of the research is the opportunity 

to instill in the people and teenagers a more active improvement through social 

advertising through the victory we won in the Second Karabakh War. 

The results of the research - suggestions for more active use of the 

realities of Karabakh in social advertising. 

The originality f the research - it is very important to study the truth 

about the Second Karabakh War, as well as to jointly fight against Azerbaijan 

and against the falsified facts circulated in the world press. 

 

Keywords: social advertising, the Second Karabakh War, the theme of 

military patriotism, outdoor advertising, video, social networks, television, 

radio, "Karabakh is Azerbaijan!"  
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РЕЗЮМЕ 

 
 

Карабахские реалии в Cоциальной рекламе 

Фарид Мехди оглы ДАДАШОВ 

Азербайджанский Университет Кооперации, Баку Азербайджан 

 

 

   В статье рассматривается освещение военно-патриотической тематики 
в социальной рекламе, доносящей правду о Карабахе до мировой 

общественности, как в Азербайджане, так и за рубежом. Социальная реклама 

показывает историческую победу Азербайджана во Второй карабахской 

войне. 
Цель исследования – попытаться отразить социальную рекламу в духе 

патриотизма, как это было во многих странах в разное время, а теперь, с 

победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, отразить этот жанр в 
более совершенном виде. 

Методология исследования - освещение Второй карабахской войны в 

социальной рекламе в исследовательской работе. 

Важность применения исследования заключается в возможности 
прививать людям и подросткам, усовершенствуя в более активной форме, 

посредством социальной рекламы победу, одержанную Азербайджаном во 

Второй Карабахской войне. 
Результаты исследования – предложения по более активному 

использованию реалий Карабаха в социальной рекламе. 

Оригинальность и научная новизна исследования - очень важно 
изучать правду о Второй карабахской войне, а также совместно бороться 

против фальсифицированных фактов относительно Азербайджана, 

циркулирующих в мировой прессе. 
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