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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva

Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət ediblər
XX

əsrdə bəşər tarixinə Xocalı
soyqırımı kimi daxil olan qanlı
faciənin 29-cu ildönümü ilə əlaqədar
fevralın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva faciə qurbanlarının xatirəsinə Bakının Xətai rayonunda
ucaldılmış abidəni ziyarət ediblər.

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-da Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğana telefonla zəng edib.
Dövlətimizin başçısı Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad günü
münasibətilə təbrik edib, dost və qardaş
Türkiyənin inkişafı və firavanlığı naminə
ona fəaliyyətində uğurlar və möhkəm
cansağlığı arzulayıb.
Türkiyə Prezidenti göstərilən diqqətə
və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə
təşəkkür edib.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
 ocalı soyqırımı ilə əlaqədar dövlətimizin
X
başçısına və Azərbaycan xalqına
başsağlığı verib.
Azərbaycan Prezidenti başsağlığına
görə minnətdarlığını bildirib.
Dövlət başçıları Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinin bundan sonra da bütün
sahələrdə uğurla inkişaf edəcəyinə və
möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə edib,
əlaqələrimizin gələcək perspektivləri
ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Prezident İlham Əliyev Xocalı
soyqırımı abidəsinin önünə əklil
qoydu, faciə qurbanlarının xatirəsini
ehtiramla yad etdi.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva
abidənin önünə gül dəstəsi qoydu,
faciə qurbanlarının xatirəsinə
ehtiramını bildirdi.

***
Xocalı soyqırımından 29 il ötür.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə erməni silahlı dəstələri
sovet ordusunun Xankəndi şəhərində
yerləşən 366-cı motoatıcı alayının
iştirakı ilə Xocalı şəhərini yerləyeksan etdi. Erməni təcavüzkarlarının
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi
növbəti kütləvi qırğın nəticəsində
613 nəfər, o cümlədən, 106 qadın,
63 uşaq, 70 qoca dünyasını dəyişdi.
1275 dinc sakin əsir götürüldü, 150

düşmənin məqsədi torpaqlarımızı
zorla ələ keçirmək olsa da, bu ağır
faciə xalqımızı daha da mətinləşdirdi,
qəhrəman övladlarımızı Vətən və
milli dövlətçiliyimiz naminə qətiyyətli
və mütəşəkkil mübarizəyə səfərbər
etdi. İllər keçdi. 2020-ci ildə Vətən
müharibəsində müstəqilliyin övladları

30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etməklə yeni reallıq
yaratdı, “dəmir yumruq” qalib gəldi.
44 günlük müharibədə misilsiz igidlik
nümunələri göstərən qəhrəman ordumuz müzəffər Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə Xocalı faciəsi qurbanlarının da qisasını aldı, şəhidlərimizin

qanı yerdə qalmadı. Azərbaycan
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi,
Vətən bütövləşdi. Bununla da xalq
öz rəhbərinin ətrafında yumruq kimi
birləşərək tarixi hədəflərinə qovuşdu.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev
rəsmi “Facebook” səhifəsində
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə
bağlı paylaşım edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev rəsmi “Facebook”
səhifəsində Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Paylaşımda "Ruhlar ölməz, ədalət
itməz" sözləri qeyd olunub.
AZƏRTAC

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva:
Xocalı soyqırımı kimi faciələr unudula bilməz

nəfərin taleyi isə hələ də məlum
deyil. Bu soyqırımı aktı nəticəsində
8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq
hər iki valideynini, 130 uşaq isə
valideynlərindən birini itirdi.
Xocalı faciəsi təcavüzkar
erməni millətçilərinin xalqımıza
qarşı törətdiyi soyqırımı və etnik
təmizləmə siyasətinin qanlı
səhifəsidir. Azərbaycan dövləti ötən
illər ərzində erməni millətçilərinin
xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlər, o
cümlədən, Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, onun soyqırımı kimi
tanıdılması üçün ardıcıl fəaliyyət
göstərib. Faciə ilə bağlı həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva
böyük xidmətlər göstərib. Fondun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində
də hər il silsilə tədbirlər reallaşdırılır. İndiyə qədər 10-dan çox ölkə və
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı
faciəsini soyqırımı kimi tanıyıb.
Xocalı soyqırımını törətməkdə

Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi
“Instagram” səhifəsində Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir:
“Xocalı soyqırımı kimi faciələr unudula
bilməz. Günahsız insanların vəhşicəsinə

qətlə yetirilməsinə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz! Biz o dəhşətli hadisələr
haqqında həqiqətləri təhrif olunması
cəhdlərindən hər zaman qoruyacağıq.
Xocalı soyqırımı qurbanlarının işıqlı
xatirəsini ehtiramla yad edir, Uca Tanrıdan
bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm”.
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Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media
nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirib

Fevralın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yerli və
xarici media nümayəndələri üçün mətbuat
konfransı keçirib. Media nümayəndələrinə
müraciət edən Prezident İlham Əliyev dedi:
– Bu gün Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümüdür. Xocalı faciəsi Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan əhalisinə qarşı
törədilmiş qanlı cinayətdir, soyqırımıdır. Bu
soyqırımı nəticəsində 613 mülki şəxs xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Onlardan
106-sı qadın, 63-ü uşaq idi. Xocalı soyqırımını törədənlər hərbi cinayətkarlardır. Onların bir çoxu İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv
edilmişdir.
Xocalı soyqırımı Ermənistan faşizminin
təzahürü idi. Ermənistan faşizmi o vaxt baş
qaldırırdı və 1992-ci ildən son hadisələrə
qədər erməni faşizmi Azərbaycan xalqına
böyük zərbə vurmuşdur. Hərbi təxribatlar,
terror aktları, dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq,
şəhərlərimizin, kəndlərimizin atəşə
tutulması, eyni zamanda, İkinci Qarabağ
müharibəsi dövründə ballistik raketlərlə
dinc şəhərlərin bombalanması – bütün
bunlar erməni faşizminin təzahürləridir.
Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyəti
tərəfindən tanınır, 10-dan çox ölkə bu
hadisəni rəsmən soyqırımı kimi tanımış,
təsdiq etmişdir və bu proses davam etdirilir. Azərbaycan dövləti, eyni zamanda,
ölkəmizin ictimai təşkilatları bu sahədə
böyük fəallıq göstərirlər və bu gün dünyada Xocalı soyqırımı haqqında kifayət
qədər dolğun məlumat vardır. Ermənistan
dövlətinin hərbi cinayətləri sənədləşdirilib,
video, foto materiallar kifayət qədər geniş
auditoriyaya təqdim edilibdir. İndi bütün
dünya görür və bilir ki, Azərbaycan xalqı XX
əsrin sonunda soyqırımına məruz qalmışdır.
Xocalı soyqırımının törədilməsi ilə
Ermənistan, əslində, Azərbaycan xalqının
iradəsini qırmaq istəyirdi. Təsadüfi deyil ki,
Ermənistan rəhbərləri – hərbi cinayətkarlar
xarici jurnalistlərə müsahibə verərkən, bu
barədə sualı cavablandırarkən qürur hissi
ilə qeyd edirdilər ki, bəli, Ermənistan bu
hərbi cinayəti dinc əhaliyə qarşı törədib.
Ona görə ki, Azərbaycan xalqı görsün,
Ermənistan rəhbərliyi dinc əhaliyə də əl
qaldıra bilər. Biz isə Xocalı qurbanlarının
intiqamını döyüş meydanında aldıq. 44 gün
davam edən İkinci Qarabağ müharibəsində
Ermənistan ordusunu darmadağın edərək,
öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad
edərək, o cümlədən Xocalı qurbanlarının da qanını aldıq. Azərbaycan güclü
dövlət kimi heç vaxt imkan verməz ki,
bir daha erməni faşizmi baş qaldırsın,
halbuki belə meyillər görünməkdədir. Bu
gün Azərbaycan öz fəaliyyəti ilə bölgənin
gələcək inkişafına töhfə verir, bölgədə
sabitliyin tam bərqərar olması üçün əməli
addımlar atır.
Bu günlərdə Azərbaycanda bir çox
tədbirlər keçirilir və bu tədbirləri işıqlandırmaq üçün xaricdən böyük bir
jurnalist qrupu gəlmişdir. Mən onlara
təşəkkürümü bildirirəm ki, bu hadisələri,
bu soyqırımını işıqlandırmaq üçün bu gün
Azərbaycandadırlar. Eyni zamanda, bilirəm
ki, onların bəziləri azad edilmiş torpaqlara getmişlər, o dağıntıları öz gözləri ilə
görmüşlər və bundan sonra da gedəcəklər.
Buna görə bir daha dərin təşəkkürümü
bildirirəm.
Mənə məlumat verildi ki, xarici
jurnalistlər mənimlə görüşmək, müsahibə
almaq istəyirlər. Onların sayının çox olmasını nəzərə alaraq, belə qərara gəldim ki,
biz bu formatda görüşək. Təbii ki, pandemiya bizim işimizə də təsir göstərir. Amma
hesab edirəm, bu canlı bağlantı imkan
verəcək ki, mən jurnalistləri maraqlandıran
suallara cavab verim. Buyurun.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi
Hikmət Hacıyev: Möhtərəm cənab
Prezident, icazənizlə yerli və xarici
media nümayəndələrinin iştirakı ilə
mətbuat konfransımıza başlayırıq. Söz
verilir “Azərbaycan Televiziya və Radio
Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
nümayəndəsinə.
Azərbaycan Televiziyası: İlk
növbədə, bu imkanı yaratdığınıza görə
təşəkkür edirəm. Siz artıq qeyd etdiniz
ki, Xocalı soyqırımının törədilməsindən
ötən 29 il ərzində bir çox ölkələrin
parlamentləri, eyni zamanda, beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən bu qətliama soyqırımı kimi qiymət verilib. Bəs, hazırda beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
Xocalı soyqırımına münasibəti necə
qiymətləndirirsiniz, onların mövqeyini
necə qiymətləndirmək olar? Təşəkkür
edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz,
bir çox beynəlxalq təşkilatlar bu qanlı
hadisəyə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə öz
münasibətini bildirmişlər və bu istiqamətdə
işlər davam etdiriləcək. Əlbəttə, soyqırımı törədiləndə Azərbaycan demək olar
ki, informasiya blokadasında idi. O vaxt
müasir imkanlar da yox idi. Ona görə,
bu məsələ bir çoxları üçün o qədər də
aydın deyildi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, o
illərdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə o
qədər də böyük imkanları yox idi və bunun
müqabilində erməni lobbisi fəal çalışırdı,
müharibə ilə, baş vermiş hadisələrlə bağlı
yalan, təhrif edilmiş məlumatları ötürürdü.
Beynəlxalq ictimaiyyətdə müəyyən yanlış
fikirlər formalaşmışdı. Bu fikirləri aradan
qaldırmaq, təkzib etmək üçün biz, əlbəttə
ki, böyük səylər göstərməli idik və qeyd

 tdiyim kimi, dövlət olaraq, ictimai təşkilatlar
e
olaraq son illər ərzində ardıcıl surətdə bu
fəaliyyəti göstərmişik. İctimai təşkilatlar
arasında, əlbəttə ki, xüsusilə Heydər
Əliyev Fondunun fəaliyyətini qeyd etmək
istəyirəm. “Xocalıya ədalət!” şüarı altında
bir çox ölkələrdə müxtəlif tədbirlər keçirilib
və bu gün Xocalı faciəsi haqqında dünya
ölkələrində kifayət qədər dolğun məlumat
var. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir
ki, bu qanlı cinayət heç vaxt unudulmasın,
nə Azərbaycanda, nə də dünyada bu heç
vaxt təkrarlanmasın və Azərbaycan heç
vaxt 1990-cı illərin əvvəlində olan o aciz
duruma düşməsin, Azərbaycan özünü, öz
vətəndaşlarını hər zaman qoruya bilsin.
Hesab edirəm ki, bu gün dünyada Xocalı soyqırımı ilə bağlı artıq geniş məlumat
var. Halbuki, Ermənistan tərəfi müxtəlif
yollarla yalan informasiyaları ortalığa
atmaqla bu qanlı cinayəti də Azərbaycan
dövlətinin üzərinə qoymaq istəyirdi. Guya
ki, Azərbaycan özü Xocalı soyqırımını
törətmişdir. Biz bu addımların təkrarını
İkinci Qarabağ müharibəsində də gördük.
Gəncəni, Tərtəri, Ağdamı, digər şəhərləri
bombalayanda Ermənistan rəhbərliyi deyirdi ki, bunu Azərbaycan özü törədib. Halbuki, atılan ballistik raketlər peyk tərəfindən
izlənilir və böyük dövlətlər, ilk növbədə,
Minsk qrupuna həmsədrlik edən dövlətlər
bütün bu mənzərəni izləyirdilər. Ballistik
raketlər Gəncə, Tərtər, Bərdə və digər
şəhərlərə Ermənistan ərazisindən buraxılmışdır. Yəni, növbəti erməni yalanı cəhdi
göstərildi, amma keçmədi. Çünki artıq
vəziyyət tam başqadır və bizim məlumatı
ötürmək üçün imkanlarımız var.
Ona görə, mən tam əminəm ki, illər
keçdikcə Xocalı soyqırımı haqqında
həqiqətləri bütün dünya biləcək və bizim
vəzifəmiz bundan ibarətdir. Biz bundan
sonra da çalışacağıq ki, dünya ölkələri bu
soyqırımı rəsmən soyqırımı kimi tanısınlar.
Bu istiqamətdə işlər ardıcıl surətdə bundan
sonra da aparılacaqdır.
Türkiyənin “TRT Haber” telekanalı:
Cənab Prezident, əvvəlcə, Xocalıda
şəhid olanları rəhmətlə anırıq. Sizi də
Qarabağ zəfəri münasibətilə bir daha
təbrik edirik. Qarabağ zəfərindən dərhal
sonra Ermənistanda davamlı daxili
siyasi qarışıqlıqlar müşahidə olunur.
Siz bu məsələyə – Ermənistanda baş
verənlərə necə baxırsınız? Orada baş
verənlərin Sizin və Prezident Ərdoğanın
bir əməkdaşlıq formatı təklifi vardır,
ona bir mənfi təsiri ola bilərmi? Digər
tərəfdən, orada hər hansı bir hakimiyyət
dəyişikliyi ilə bağlı Azərbaycanın
bölgədə hərbi tədbirləri artırması
planlaşdırılırmı?
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanda
baş verən hadisələr Ermənistanın daxili
işidir. Mən dünən şəhid ailələri ilə görüşdəki
çıxışımda, o cümlədən, Ermənistandakı
vəziyyətə də toxundum. Ancaq onu
bildirmək istəyirəm ki, o çıxış hadisələrdən
əvvəl edilmişdir. Yəni, mənim şəhid ailələri
ilə görüşüm təqribən saat 10:30-da olmuşdur və mən Ermənistandakı hadisələrdən
ondan sonra xəbər tutdum. Ona görə
istəyirəm, hər kəs bilsin ki, mənim şərhlərim
bu hadisələrdən əvvəl edilmişdir.
Ancaq hadisələr onu göstərdi ki, mən
tam haqlı idim. Çünki bu gün Ermənistan
elə bir ağır durumdadır ki, orada gedən
proseslər ölkənin dövlətçilik əsaslarını böyük dərəcədə sarsıdır. Bunun günahkarları
Ermənistanın əvvəlki və indiki rəhbərləridir.
Çünki iyirmi il ərzində Köçəryan-Sarkisyan
xuntası Ermənistanı faktiki olaraq uçuruma aparırdı və böhranlı vəziyyətə gətirib
çıxardı. Ölkə demək olar ki, bütövlükdə
müstəqillik əlamətlərini itirmişdi, daha çox
müstəmləkəyə bənzəyirdi. Bunun əsas
səbəbi işğalçılıq siyasətidir. Çünki onlar

torpaqlarımızı işğal altında nə qədər çox
saxlamaq istəyirdilərsə, o qədər də asılı
vəziyyətə düşürdülər.
Biz Ermənistanı ardıcıl olaraq bütün
beynəlxalq, regional layihələrdən təcrid
etmişdik. Ermənistanı iqtisadi cəhətdən
sarsıtmaq, çökdürmək, təcrid etmək
bizim siyasətimiz idi. Mən bunu heç vaxt
gizlətmirdim və dəfələrlə açıq deyirdim,
torpaqlarımız nə qədər ki, işğal altındadır,
biz bu siyasəti aparacağıq. Deyirdim ki,
Ermənistan öz silahlı qüvvələrini bizim
torpaqlarımızdan çıxarsın, ondan sonra
bölgədə işbirliyi də ola bilər, əməkdaşlıq
da ola bilər və bizim siyasətimizdə
dəyişiklik də ola bilər. Əfsuslar olsun ki,
nə əvvəlki xunta rejimi, nə də ki, 2018-ci
ildə hakimiyyətə gəlmiş hökumət bizim bu
çağırışlara qulaq asmadı. Əgər vaxtında
qulaq assaydılar, bu gün belə rəzil duruma
düşməzdilər.
Ermənistanda indi tamamilə böhranlı
vəziyyət hökm sürür. Mən onların daxili
vəziyyəti ilə bağlı hər hansı bir şərh vermək
istəməzdim. Prinsip etibarilə biz heç vaxt
başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmırıq,
xüsusilə indiki həssas məqamda. Ancaq
müharibənin nəticələri dəyişməz olaraq qalır və qalacaq. Noyabrın 10-da imzalanmış
bəyanat icra edilir və tam icra edilməlidir.
O bəyanatın müddəalarının böyük hissəsi
artıq icra edilibdir. Ancaq elə məsələlər
var ki, onlar indi müzakirə mövzusudur.
Ümid edirəm ki, Ermənistanda yaranmış
vəziyyətə baxmayaraq, noyabrın 10-da
imzalanmış Bəyanat icra ediləcəkdir. Əkstəqdirdə, Ermənistan daha da ağır duruma
düşəcək. Yəni, Ermənistan qarşısında
seçim o qədər də böyük deyil. Onlar yeni
reallıqlarla barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar. Biz yeni reallıqlar yaratmışıq.
Otuz il ərzində bu məsələ ilə məşğul
olan beynəlxalq qurumlar, eyni zamanda,
ayrı-ayrı ölkələr bizə açıq, yaxud da qeyrirəsmi mesajlar göndərirdilər ki, reallıq var,
Azərbaycan müharibədə məğlub edilmiş
tərəfdir, siz reallıqla barışın. Çalışın ki, bu
reallıqdan özünüz üçün maksimum məqbul
variant seçin, yəni, pis variantla daha pis
variant arasında. Biz isə bildiyiniz kimi,
belə çağırışları hər zaman rədd edirdik, öz
mövqeyimizdən bir addım belə geri atmırdıq və mən bunu açıq bəyan edirdim. İndi
isə, mən deyirəm ki, yeni reallıq yaranıb
və bu reallığı biz yaratdıq. Bu reallıqla
Ermənistan və eyni zamanda, bütün başqa
ölkələr barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar.
İndi Ermənistan qarşısında bir neçə seçim
var və onların arasında Ermənistan üçün
ən məqbul seçim 10 noyabr bəyanatının
müddəalarını icra etməkdir. Əks-təqdirdə,
onlar üçün daha da böyük problemlər
yarana bilər.
Rusiyanın TASS agentliyi: Hər
vaxtınız xeyir, cənab Prezident. İcazə
versəniz, Sizə iki sualım var. Birinci
sual logistikaya aiddir. Bu yaxınlarda
Füzulidə aeroport tikintisinin başlanması barədə xəbər verilib. Siz belə işlərin
aparılmasını, onlara heç nəyin mane
olmamasını, obyektin hansı müddətdə
istifadəyə verilə biləcəyini və bu aeroportun beynəlxalq hava limanı olub-olmayacağını təsdiqləyə bilərsinizmi? İkinci sualım koronavirusa qarşı vaksinlərlə
bağlıdır. Biz ümid edə bilərikmi ki,
Rusiya vaksinləri Azərbaycanda qeydiyyata alınacaq? İcazə versəniz, şəxsi
xarakterli bir sualım da var. Siz özünüz
peyvəndlənəcəksinizmi və hansı preparata üstünlük verəcəksiniz? Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Füzulidə tikilən aeroport məsələsinə
gəldikdə, bu işlər artıq başlanıb. Biz
ərazinin minalardan təmizlənməsi ilə
bağlı məsələlərin həllinə operativ surətdə
başlamışıq. Ona görə ki, ilk növbədə,

orada ərazini təmizləmək lazım idi. Bu
proses başa çatmağa yaxındır və aeroport,
hər halda onun uçuş-enmə zolaqları və
aeroportun fəaliyyətini təmin edəcək
naviqasiya sistemləri operativ müddətlərdə
istifadəyə veriləcək. Aeroport beynəlxalq
hava limanı olacaq. Uçuş-enmə zolaqları
ən ağır təyyarələr və yük təyyarələri də
daxil olmaqla bütün növ təyyarələri qəbul
edə biləcək.
Əlbəttə, aeroportun tikintisinin nə
vaxt başa çatacağını qabacadan demək
çətindir, çünki ərazilərin minalardan
təmizlənməsi, bu əraziyə gediş-gəlişin
mümkünlüyü ilə bağlı məsələlər çətinlik
doğurur. Lakin biz ümid edirik ki, aeroport
bu il istifadəyə veriləcək. İstəyirik ki, bu,
payızın əvvəlində olsun. Əgər bütün işlər
plan üzrə getsə, aeroport payızın əvvəlində
istifadəyə veriləcək. Bu, bizə həmin hava
limanından həm xaricdən alacağımız yüklər
nəzərə alınmaqla ərazilərin bərpası üçün,
həm də qonşu dövlətlərin vətəndaşlarının
Şuşa şəhərinə rahat gedib-gəlmələri üçün
istifadə etməyimizə imkan verəcək. Ona
görə ki, aeroport ilə eyni vaxtda Şuşa
şəhərinə iki avtomobil yolu tikilir. Həmin
yollardan birinə mən “Qələbə yolu” adı
vermişəm. Azərbaycanın xüsusi təyinatlı
qoşunları, məhz həmin yolla meşələrdən və
vadilərdən keçərək Şuşa şəhərinə gediblər.
Nisbətən aran ərazidən keçən digər yol
da aeroportdan birbaşa gediş-gəlişi təmin
edəcək. Buna görə əminəm ki, xaricdə
yaşayan azərbaycanlılar, həmçinin digər
ölkələrin vətəndaşları belə bir imkana malik
olacaqlar. Deməliyəm ki, bizim aeroportlar tikmək planlarımız təkcə Füzuli şəhəri
ilə məhdudlaşmır. Biz ərazinin abadlaşdırılması proqramlarını, Zəngilanın çox
mühüm logistika mərkəzinə çevriləcəyini
nəzərə almaqla Laçında və Zəngilanda da
aeroportlar tikməyi planlaşdırırıq. Bildiyiniz
kimi, keçən il 10 noyabr tarixli bəyanatın bir
bəndi Ermənistan ərazisində Azərbaycanı
onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
birləşdirən, həmçinin Azərbaycanı Türkiyə
ilə və eyni zamanda, Rusiyanı Türkiyə ilə
birləşdirən dəhliz açılması barədə idi. Buna
görə də bizim böyük planlarımız var və
biz onları reallaşdıracağıq. Bu il ərazilərin
bərpası üzrə kifayət qədər geniş xüsusi
investisiya proqramı təsdiq edilib. Biz bağlanmış müqavilələr əsasında ilk ödənişləri
həyata keçirməyə başlayırıq.
Vaksin məsələsinə gəldikdə, deməliyəm
ki, pandemiyanın lap əvvəlindən biz
vəziyyəti nəzarətdə saxlayırıq. Karantin
rejiminin sərtləşdirilməsi və yumşaldılması üzrə görülmüş tədbirlər kifayət qədər
səmərəli olub. Bizdə yoluxmanın səviyyəsi
kifayət qədər aşağıdır. Koronavirusa yoluxmuş insanların sayı hazırda 200 mindən
bir qədər çoxdur. Bugünkü vəziyyətə görə,
aktiv xəstələrin sayı 2 mindən bir qədər
artıqdır. Bizim xəstəxanalarda boş yerlər
çoxdur. Ona görə ki, əvvələn pandemiyanın ilk aylarında biz 10-dan çox modul tipli
yeni xəstəxana yaratmışıq, həmçinin son
iki ayda yoluxanların və sağalanların sayı
arasında sağalanların xeyrinə müsbət dinamika müşahidə olunur. Biz həm də Cənubi
Qafqazda peyvəndləməyə başlamış birinci
ölkəyik. Biz peyvəndləməyə yanvarın 18-də
başlamışıq, yəni Avropada peyvəndləmə
başlanandan cəmi bir ay sonra.
Biz Çində istehsal edilmiş “CoronaVac”
peyvəndi ilə vaksinasiya aparırıq.
Deməliyəm ki, biz həm də lap əvvəldən
“COVAX” layihəsinə qoşulmuşuq. Bu
layihə üzrə biz “AstraZeneca”, “Pfizer”
və “Moderna” peyvəndlərini də almalıyıq.
Bundan əlavə, biz Azərbaycana “AstraZeneca” vaksininin göndərilməsi barədə
lap ilk günlərdən Rusiya tərəfi ilə müvafiq sənədlər imzalamışıq. Ona görə ki,
Rusiya şirkətləri postsovet məkanında bu

vaksinin, həmçinin “Sputnik” vaksininin
distribüterləridir. Lakin hələlik bu vaksinlər
bizə daxil olmayıb. Bizdə olan məlumata
görə, “Sputnik” vaksini hələlik Rusiyanın
daxili ehtiyaclarını təmin edir və xarici
ölkələrə bu vaksin çox məhdud miqdarda
göndərilib.
“CoronaVac” peyvəndinə gəldikdə isə
bu vaksinin 4 milyon dozasının alınması
barədə kontrakt bağlanıb. Mənə hər gün
məruzə edirlər ki, bəzən gündə 15-20 min
nəfər vaksinlənir. Yəni, bu istiqamətdə
bütün imkanlardan istifadə edəcəyik.
Bunun üçün müvafiq maliyyə vəsaitləri
ayrılıb. Sadəcə, vaksinlərin istehsalçılardan
gəlməsini gözləyəcəyik.
Bununla əlaqədar, onu da qeyd etmək
istərdim ki, bizim beynəlxalq səviyyədə, o
cümlədən Qoşulmama Hərəkatının sədri
kimi təşəbbüsümüzlə BMT Baş Assam
bleyasının COVID–19-a həsr edilmiş
xüsusi sessiyası keçirilib. 150-dən çox ölkə
bu təşəbbüsü dəstəklədi. Sessiya ötən
ilin dekabr ayında keçirildi. Mənim orada
səsləndirdiyim tezislərdən biri vaksinlərin
dünya ölkələri arasında ədalətli bölgüsü idi
ki, bu məsələdə proteksionizm, millətçilik
olmasın. Lakin təəssüf ki, tamam başqa mənzərə gördük. Görürük ki, hətta
müttəfiqlər arasında da ciddi problemlər
yaranır, kimin neçə vaksindən istifadə
etməsini və kimin kimə nəyi yarımçıq
verməsini hesablamağa başlayırlar. Ona
görə bu vəziyyət bir daha göstərir ki,
həmrəylik barədə, bu bəlaya qarşı birgə
mübarizə barədə bütün bəyanatlara baxmayaraq, praktikada tamamilə əks vəziyyət
görürük. Məsələn, bəzi ölkələr onlara lazım
olandan 3-4 dəfə çox vaksin alıblar. Misal
üçün Kanada. Mən bu barədə demişəm.
Belə çıxır ki, kiməsə çatmayacaq. Amma
bu, onlara maraqlı deyil. Onlar sözdə
bərabərlik, insan haqları, demokratiya
tərəfdarları kimi çıxış edir, praktikada isə
milyonlarla insanın, yoxsul ölkələrdə yaşayan və buna imkanı olmayan insanların
hüquqlarını tapdalayırlar. Hətta bu insanların imkanları olsa belə, sadəcə, onlar üçün
əlçatan deyil. Sizə açıq deməliyəm, əgər
biz bütün istehsalçılarla saziş bağlamasaydıq, – bunu etmişik, – bu gün biz də vaksinsiz qalardıq. Biz “AstraZeneca” vaksinini
çoxdan almalı idik. Almamışıq. Artıq bir
neçə aydır ki, almamışıq. “Sputnik” vaksinini də almamışıq. “COVAX” təşəbbüsü
üzrə “Pfizer” və “Moderna” peyvəndlərini
almalı idik, almamışıq. Özü də bizə onları
nə vaxt alacağımızı demirlər. Yaxşı ki,
bizim çinli tərəfdaşlarımız öz öhdəliklərini
yerinə yetirirlər. Bizim bunu almaq üçün
vəsaitimiz var. Bəs, vəsaiti olmayanlar nə
etsinlər? Bu adamlar ölməlidirlər? Deməli,
varlılar özlərini peyvəndləyəcək, bütün
istehsalı özlərinə götürəcək, necə deyərlər,
elementar insan davranışı qaydalarına
tam etinasızlıq göstərəcək, yoxsul ölkələr
isə əziyyət çəkməli olacaqlar. Biz hansı
bərabərlikdən danışırıq? Mən BMT Baş
Assambleyasının xüsusi sessiyasında bu
məsələni qaldırmışam və bu gün Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində bu məsələ
barədə fəal diskussiya aparırıq. Bir çox
ölkələr mənim təşəbbüsümü dəstəkləyiblər.
Hazırda əlavə məsləhətləşmələr aparılır və
biz əməli işə keçməliyik. Şablon bəyanatlar
səsləndirmək kifayətdir, onların arxasında
heç bir iş dayanmır. Bunlar artıq hamını
bezdirib. Bu məsələ hər bir insana aiddir.
Biz bu məsələdə həm milli mənada, həm
də bu gün üzvlərinin sayına görə dünyada
BMT-dən sonra ikinci beynəlxalq qurumda sədrlik edən ölkə kimi prinsipiallıq
göstəririk.
“Ukraina-24” telekanalı: Hər
vaxtınız xeyir, cənab Prezident. Mən
“Ukraina-24” telekanalının jurnalistiyəm.
İcazənizlə, sual vermək istərdim.
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hadisələri həmişə izləyib və izləyir. Sizin
təcrübəniz bizim üçün çox vacibdir.
Ümidvaram ki, yaxın gələcəkdə biz də
öz torpaqlarımızı qaytaracağıq. Sualım
da, bir növ bu barədədir. Deyin, indi,
işğaldan azad olunmuş ərazilərin reinteqrasiyası dövründə Azərbaycan hansı
çətinliklərlə üzləşir? Bilirəm ki, döyüş
əməliyyatları başa çatandan dərhal
sonra pozucu təxribat-partizan fəaliyyəti
cəhdləri olmuşdu. Bu məsələni necə həll
etdiniz? Dinc vətəndaşların qayıtması
məsələsini necə həll edirsiniz ki, onlar
sülh şəraitində və təhlükəsiz yaşasınlar? Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Siz
haqlısınız. Bizdə olan məlumata görə,
döyüş əməliyyatları başa çatandan sonra,
təxminən, noyabrın 20-də Ermənistanın
Şirak vilayətindən, Gümrü şəhərindən
və ətraf rayonlardan 60 nəfərdən çox bir
dəstə göndərilmişdi. Bu dəstənin Laçın
dəhlizindən necə keçməsi, Azərbaycan
Ordusunun nəzarətində olan ərazilərə
necə gəlməsi aydın deyil. Bildiyiniz kimi,
hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra
noyabrın 10-da Rusiya Federasiyasının
sülhməramlı missiyası sülhməramlıların
məsuliyyət daşıdığı ərazinin xəritələrini
dərc edib. Bu xəritələr daim saytdadır.
Hərbi əməliyyatlar başa çatandan
sonra biz aşkar etdik ki, arxa cəbhənin
dərinliyində erməni silahlı dəstələri var.
Əvvəlcə, aldığımız məlumata görə,
bu adamlar azıb mühasirədən çıxa
bilməyənlərdir. Azərbaycan hərbi qulluqçuları onların azdıqlarını zənn edərək bir
müddət sülhməramlı missiya ilə birlikdə
həmin adamlara kömək göstərməyə və
onları geri qaytarmağa çalışdılar. Lakin
məlum oldu ki, bu, belə deyilmiş. Məlum
oldu ki, bu, həm bizim hərbi qulluqçulara, həm də dinc vətəndaşlara hücumlar
edən təxribat qrupudur. Bu təxribatlar
və terror aktları nəticəsində bizim hərbi
qulluqçulardan dörd nəfəri və bir nəfər
mülki şəxs – mobil operator şirkətinin
nümayəndəsi həlak olub. Şuşa şəhərinə
gedən həmin şəxs pusquya düşüb və bir
neçə nəfər yaralanıb. Təbii ki, biz əksterror əməliyyatı apardıq, nəticədə bir neçə
terrorçu tamamilə zərərsizləşdirildi, 60-dan
çox terrorçu tutuldu. Bu gün onları hərbi
əsirlər adlandırmağa çalışırlar. Düşünürəm
ki, məsələnin mahiyyətini qəsdən təhrif
edirlər. Müharibə bitəndən 20 gün sonra
hərbi əsir ola bilməz. Bizdə olan hərbi
əsirlərin hamısını qaytarmışıq. Özü də
biz onları bizim əsirlərin qaytarılmasından
əvvəl qaytarmışıq. Bu adamlar həmin
kateqoriyaya uyğun gəlmir. Bunlar terrorçu
və təxribatçılardır. Ermənistan tərəfindən
və ya başqa ölkələr tərəfindən hər hansı
spekulyasiya yersizdir.
Başqa çətinliklərə gəldikdə isə,
əlbəttə, biz başqa təxribat qruplarının
keçməyəcəyinə qarantiya vermirik. Lakin
biz işğaldan azad olunmuş ərazilərin
təhlükəsizliyini bu gün kifayət qədər təmin
edirik, müntəzəm reydlər keçiririk, pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə və vizual
şəkildə monitorinq aparırıq. Buna görə
vəziyyət tam nəzarət altındadır. Bundan
əlavə, əlbəttə, ərazilərin minalanması
əsas çətinlikdir. Ona görə ki, erməni tərəfi
minalanmış sahələrin xəritələrini bizə
təqdim etməyib. Yeri gəlmişkən, bu da
cinayət hesab edilə bilər. Ona görə ki,
hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra bizdə həm hərbi qulluqçular, həm də
mülki şəxslər arasında bir neçə hadisə
olub, bu insanlar yalnız ona görə həlak
olub ki, minalanmış sahələrin xəritələri
bizə təqdim edilməyib. Bu gün bizdə
mövcud olan resurslarla ərazilərin minalardan tezliklə təmizlənməsi mümkün
deyil. Yəni, əlbəttə, burada erməni tərəfin
qeyri-səmimi davranmasını bir daha yəqin
edirik. Onlar sözdə bir cür danışır, əməldə
isə başqa cür hərəkət edirlər. Biz onların
hərbi əsirlərini, həlak olanların cəsədlərini
verdik. Müharibədən sonra işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə erməni tərəfin
nümayəndələri, sülhməramlı missiya və
bizim nümayəndələr birlikdə mindən çox
həlak olmuş erməni hərbi qulluqçusunun cəsədlərini tapdılar və erməni tərəfə
verdilər. Biz özümüzü əxlaq normalarına
və ümumbəşəri davranış normalarına
müvafiq şəkildə aparırıq. Lakin minalanmış sahələrin xəritələrini bizə verməmək
dinc vətəndaşları və hərbi qulluqçuları
bilərəkdən ölümə və şikəstliyə məhkum
etmək deməkdir. Hansı əməkdaşlıqdan
söhbət gedə bilər? Belə olan təqdirdə
birtərəfli əməkdaşlıq ola bilməz.
Bu gün bizim müzakirə etdiyimiz
daha bir məsələ, əlbəttə, keçmiş məcburi
köçkünlərin qovulduğu ərazilərə qayıtmasının qrafiki məsələsidir. Lakin ərazilərin
minalanması ilə bərabər, burada hər şey,
bütün infrastruktur tamamilə dağıdılıb,
şəhərlər yoxdur, qayıdası yer yoxdur.
Praktiki olaraq bütün kəndlər dağıdılıb. Mən
azad edilmiş ərazilərdə dəfələrlə olmuşam,
maşınla yüzlərlə kilometr yol gedirsən və
yalnız dağıdılmış kəndləri görürsən, heç
yerdə bircə bina da yoxdur. Ağdamda bircə
bina da yoxdur. Təkcə qismən dağıdılmış
bir məscid qalıb, ondan da ermənilər atəşin
təshih edilməsi üçün oriyentir və müşahidə
məntəqəsi kimi istifadə ediblər, oradan
baxırlarmış ki, Azərbaycan qoşunları orada
hərəkət edir, yoxsa yox? Füzulidə bircə
bina da yoxdur. Hətta bayraq sancmağa
yer yox idi. Biz bayrağı bayraq dirəyindən
asdıq. Cəbrayılda da eyni vəziyyətdir.
Zəngilanda, Qubadlıda bir neçə ev qalıb,
onlarda da qanunsuz məskunlaşdırma
aparılmışdır.
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Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media
nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirib
(əvvəli 2-ci səhifədə)

Buna görə indi biz ərazilərin minalardan təmizlənməsi və bununla paralel
olaraq bütün imkanlardan istifadə etməklə
ziyanın qiymətləndirilməsi ilə məşğuluq. O
cümlədən, beynəlxalq qurumlar vasitəsilə
işğalçılara əsaslandırılmış iddialar təqdim
etmək üçün dronlarla çəkilişlər aparırıq. Bununla paralel olaraq şəhərlərin
və kəndlərin inkişafının baş planlarının
tərtib edilməsinə dair tapşırıqlar verilib.
Bizim vətəndaşların qayıtması üçün əsas
mərhələlər bunlardır. Biz həm də pilot
layihələrə başlamışıq. Bir layihə – “ağıllı
kənd” layihəsi artıq başlanıb. Biz 30 il
ərzində öz torpaqlarından qovulmuş insanlar üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
maksimum əlverişli imkanlar yaratmaq
istəyirik. Onlar buna layiqdirlər. Onlar layiqli yaşamağa və müasir dünyanın bütün
nemətlərindən istifadə etməyə layiqdirlər.
Bu əraziləri bərpa etmək üçün bizim siyasi
iradəmiz də, maliyyə resurslarımız da var
və biz bunu edəcəyik.
Böyük Britaniyanın “Teleqraf”
qəzeti: Bu qorxunc soyqırımını anım
günündə bizimlə görüşdüyünüzə görə
təşəkkür edirəm. Sizcə davamlı sülhü
təmin etmək, gələcəkdə belə soyqırımlarının qarşısını almaq olarmı və
Azərbaycanın belə bir səmimi niyyəti
varmı ki, gələcəkdə davamlı sülhün
tərəfdarı olacaq?
Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür
edirəm. Əlbəttə ki, biz davamlı sülhə nail
olmaq istəyirik. Bu düşmənçilik səhifəsini
çevirmək üçün yeganə yoldur. Bunu
görmək üçün mən sizi 10 noyabr bəyanatı
ilə tanış olmağa dəvət edirəm. Mən,
Rusiya Prezidenti və Ermənistanın baş
naziri ona imza atmışıq. Erməni tərəfi bizə
qoşunların çıxarılması tarixini verən kimi
biz müharibəni dayandırdıq. Müharibənin
ilk günündən mən hər bir müsahibəmdə
və bəyanatımda onu vurğulayırdım ki,
Ermənistanın baş naziri şəxsən özü, onun
hər hansı bir məmuru deyil, özü bizə Füzuli, Şuşa, Cəbrayıl və digər rayonlarımızdan
qoşunların çıxarılması tarixini verən kimi
biz müharibəni dayandıracağıq. Yəni, biz
bunu sülh yolu ilə edə biləriksə, müharibə
dayanacaq.
Biz münaqişənin başa çatdırılması üçün otuz il gözləmişik. Bizim
niyyətimiz hər zaman aydın və səmimi
olub. Ermənistan ən azı müəyyən bir
əlamətlər nümayiş etdirirdi ki, münaqişə
dinc yolla həll oluna bilər, biz bu danışıqlarda iştirak edirdik. Ancaq biz dərk
edəndə ki, Ermənistan hökuməti bizə heç
bir santimetr torpağı belə geri qaytarmaq
niyyətində deyil və iyul, avqust aylarında
bizə qarşı bir sıra hərbi təxribatlar törədildi,
sonra da sentyabr ayındakı təxribat – biz
təbii ki, adekvat cavab verməli olduq.
Ona görə də bu sual veriləndə ki, davamlı
sülh necə ola bilər, bu, yalnız imzalanmıış
10 noyabr bəyanatına sadiqlik nümayiş
etdirməklə olar. Həmin sənəd Ermənistanın
baş naziri tərəfindən imzalanıb: Ağdamın
bir hissəsi, Kəlbəcər və Laçın boşaldılacaq. Biz müharibəni dərhal dayandırdıq.
Mən öz sözümə əməl etdim. Ancaq bunu
hər kəs çox gözəl anlayır ki, biz müharibəni
davam etsəydik, Ermənistan üçün nəticələr
daha ağır və acınacaqlı ola bilərdi. Ancaq
biz istəmədik ki, daha artıq itkimiz və qurbanlar olsun və biz bunu nümayiş etdirdik.
Bu gün biz onu müzakirə edirik ki, bölgədə
davamlı, dayanıqlı sülh və təhlükəsizlik olsun. Bunun yeganə yolu isə əməkdaşlıqdır.
Bizim məqsədimiz artıq üçtərəfli qaydada –
Ermənistan və Rusiya ilə birlikdə kommunikasiyaların bərpası, Zəngəzur dəhlizinin
yaradılması və nəqliyyat baxımından bütün
maneələri aradan qaldırmaqdır. Bu baş
tutsa, burada Ermənistan da mənfəət əldə
edəcək, onlar sülhün xeyrini görəcəklər.
Daha bir şərtimiz, sülh üçün şərt ondan
ibarətdir ki, Ermənistan siyasi dairələri
anlamalıdırlar, hər hansı bir revanş və ya
qisas cəhdləri Azərbaycan tərəfindən ciddi
şəkildə cəzalandırılacaqdır. Biz hər hansı
bir təhlükə görsək, bunu özümüzə ciddi
təhlükə hesab etsək, buna dərhal cavab
verəcəyik. Ona görə də mən xəbərdarlıq
edirəm ki, burada hər hansı bir revanşizm
və qisas cəhdləri olmamalıdır. 10 noyabr
bəyanatı Ermənistan tərəfindən tam icra
olunmalıdır və sülh tədricən addım-addım
regiona gələcək.
Daha bir məsələni qeyd edə bilərəm.
Hazırda bizim azad etdiyimiz şərqi
Zəngəzur istiqamətində, Zəngilanla
sərhəddə Azərbaycanın ordusu yoxdur.
Orada Azərbaycanın Dövlət Sərhəd
Xidməti var. Baxın, orada hər hansı erməni
mülki əhali və Azərbaycan sərhədçiləri
arasında heç bir gərginlik yoxdur. Dinc
həyat mövcuddur. Biz sərhədə gəldik,
sərhədə yerləşdik, sərhədi keçmədik. İndi
bəzi kəndlər, bir hissəsi bizim əraziyə düşür, orada erməni silahlı qüvvələri yoxdur.
Onların, Ermənistanın heç dövlət sərhəd
xidməti yox idi, çünki sizə deyə bilərəm
ki, Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədi
rus qoşunları tərəfindən qorunur. Yəni, biz
öz sərhədimizdə dayanmışıq. Biz erməni
əhalisinə qarşı hər hansı bir zərərli addımlar atmırıq. Əksinə, 20 kilometr uzunluqda
olan bir yol, hansı ki, erməni şəhərlərini
birləşdirir, o yol Azərbaycan ərazisindən
keçir. Biz bunun üçün imkan yaradırıq.
Hətta böyük bir plakat da asmışıq orada ki,
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən anlamıram, bu nəyə görə Ermənistanda hər hansı
bir qıcıq doğurur. Sözün açığı, mən bunu
anlamıram. Çünki orada hərəkət edən
nəqliyyat vasitələri, o insanlar görməlidirlər
ki, onlar Azərbaycana daxil olur və
Azərbaycan ərazisindən rahat istifadə edir
və heç bir problem yoxdur. Ona görə də biz
dayanıqlı sülh üçün daha bundan da artıq
hər hansı bir nailiyyətə imza atmalı deyilik.

Biz özümüzə məxsus olanı qaytarmışıq və
nümayiş etdirmişik ki, bizim sözümüz və
əməlimiz eyni dəyərə malikdir.
Türkiyənin CNN televiziya kanalı:
Bu gün mühüm bir tarixin ildönümüdür. Xocalı soyqırımı törədilərkən,
Qarabağ müharibəsində dinc insanlar
öldürülərkən bir çox ölkələr susdular.
Burada faciə yaşanarkən dünyanın
susması ilə bağlı fikirlərinizi bilmək
istəyirəm. İkinci sualım isə belədir:
Qarabağda hazırda hansı işlər görülür? Otuz il əvvəl torpaqlarını tərk
etmək məcburiyyətində qalan insanlar gözləyirlər ki, öz yurdlarına
qayıdacaqlar. Bununla bağlı tarix
müəyyənləşibmi? Bir “yol xəritəsi”,
plan hazırlanıbmı? Təşəkkür edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Siz tam haqlısınız. Xocalı soyqırımı
törədiləndə dünya susmuşdu. Bunun
səbəblərindən biri yəqin o idi ki, o vaxt
məlumat qıtlığı var idi. Müharibə ilə
bağlı məlumat birtərəfli idi. Ermənistan
öz təbliğatını işə salmışdı. Azərbaycan
tərəfi isə tamamilə aciz bir vəziyyətdə idi.
Çünki o vaxt bizim dövlətçilik əsaslarımız
yox idi. O vaxt Azərbaycan idarəolunmaz
vəziyyətdə idi. O vaxtkı Azərbaycan
indiki Ermənistanı xatırladır – səriştəsiz
idarəçilik, böhranlı vəziyyət, orduda nizamintizamın olmaması. Ordu faktiki olaraq
hakimiyyətin tabeliyindən çıxmışdı. Bütün
eyni mənzərəni biz bu gün Ermənistanda
görürük. Bizim o vaxt imkanlarımız çox
məhdud idi. Bu, bir səbəb idi. Digər səbəb
o idi ki, dünya bunu görmək istəmirdi, çünki
bu, – biz bunu sonra anladıq, – müəyyən
dərəcədə mövcud stereotiplərin əleyhinə
olan bir mənzərə idi. Çünki birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda demək olar
əksər ölkələrdə belə bir təsəvvür var idi ki,
Ermənistan haqlıdır, Azərbaycan haqsızdır.
Ərazi bütövlüyü məsələləri kənara qoyulmuşdu. Ancaq xalqların öz müqəddəratını
təyinetmə məsələsi ön plana çıxmışdı.
Halbuki heç kim sual vermirdi ki, axı
erməni xalqı öz müqəddəratını müəyyən
edib. Onların müstəqil Ermənistan dövləti
var. Nə üçün tarixi Azərbaycan torpağında
ikinci Ermənistan dövləti yaradılmalıdır.
Heç kim buna cavab verə bilmədi. Ona
görə bu stereotiplər uzun illər davam etdi.
Uzun illər ərzində bizə qarşı ədalətsizlik
tətbiq olunurdu. Baxın, sovetlər birliyi dağılandan sonra Amerika Konqresi azadlığa
dəstək aktı qəbul etmişdi. Bu qanun bütün
keçmiş müttəfiq respublikalara yardım
məqsədilə qəbul edilmişdi. Azərbaycanı
oradan çıxardılar. Kim çıxardı? Erməni
lobbisinin nümayəndələri. Onların bir
çoxu indi də yüksək vəzifələrdədir. Səbəb
o idi ki, guya Azərbaycan Ermənistanı
blokadaya alıb. Necə almışıq ki, bizim
torpaqlarımız işğal altına düşüb?! Ancaq
bizə qarşı sanksiyalar tətbiq olundu. Bu
günə qədər o sanksiya hələ də qüvvədədir.
Onun nömrəsi də var – 907-ci düzəliş.
Azadlığa dəstək aktının 907-ci düzəlişi
bizə sanksiyalar tətbiq edir. Bu qədər
ədalətsizlik ola bilərmi? Sadəcə olaraq, o
vaxt hakimiyyətdə olanlar buna qarşı heç
bir addım ata bilmədilər. Uzun illər lazım
oldu ki, biz dünyanın fikrini dəyişdirə bilək,
həqiqətləri təqdim edə bilək. Açıq-aydın
olan həqiqətləri təsdiq etmək üçün, onları
sübut etmək üçün görün biz nə qədər
səy göstərdik. Stereotip isə belə idi ki,
Ermənistan daim haqlıdır. Nə etsə də yenə
də onlara haqq qazandırırdılar. Baxın, son
bir-iki il ərzində Ermənistanda nə qədər
müxalifət lideri həbs edildi. Nə qədər insan
öz hüquqlarından məhrum edildi. Hətta
siyasi qətllər də baş verdi. Hansısa bir
beynəlxalq təşkilat onları qınadımı? Yox.
Onlara hər şey etmək mümkündür. Biz isə
haqlı olduğumuzu döyüşərək sübut etməyə
çalışırdıq və buna nail olduq. Sizin bu gün
Azərbaycanda olmağınız, bizim sözümüzü
dünyaya çatdırmağınız, əlbəttə ki, haqqədalətin bərqərar olmasına böyük töhfə
verir.
O ki qaldı, ikinci sualınıza, bizim soydaşlarımız öz torpaqlara nə vaxt qayıda
bilərlər? Bilirsiniz, mən də özüm-özümə
bəlkə hər gün eyni sualı verirəm. Çünki
mən də istəyirəm ki, nə qədər mümkünsə
qısa müddət ərzində biz buna nail olaq.
Amma bunun üçün əlbəttə ki, kompleks
tədbirlər görülməlidir. Bu barədə mən artıq
demişəm. Minalardan təmizləmə prosesi
başa çatandan sonra və artıq bununla
paralel olaraq biz bu işləri başlayırıq.
Bu yaxınlarda “ağıllı kənd” layihəsi artıq
gerçəkləşməyə başlamışdır. Zəngilan
rayonunun üç kəndində – Birinci, İkinci,
Üçüncü Ağalı kəndlərində bu layihə həyata
keçiriləcək. Mən təlimat vermişdim ki, bu
ilin sonuna qədər layihə tam başa çatsın.
Yəni, orada təqribən 1000-ə yaxın insan
yerləşəcək. Bütün lazımi infrastruktur
qurulacaq, əkin sahələri bərpa ediləcək
və insanlar oraya qayıdacaqlar. Belə
pilot layihələr çox ola bilər. Biz indi onun
üzərində işləyərik.
O ki qaldı, böyük şəhərlərə qayıdışa,
əlbəttə ki, şəhərlərin baş planları tərtib
edilməlidir. Misal üçün, Ağdam şəhəri.
Müharibədən əvvəl orada təqribən 40 minə
yaxın insan yaşayırdı. İndi əhalinin sayı
artıb, olub 50 mindən çox. Biz 50 minlik,
bəlkə də 70 minlik bir şəhər planlaşdırmalıyıq, infrastruktur yaratmalıyıq. Ondan
sonra binalar inşa edilməlidir, o cümlədən
məktəblər, xəstəxanalar. Yəni, bu, böyük
bir zaman tələb edir. Yenə də deyirəm,
bizim yarışacağımız əsas tərəf müqabili
zamandır. Çünki vəsait də var. Bütün
gücləri də səfərbər etmişik. Amma zaman,
əlbəttə ki, öz haqqını diktə edir. Mən hansısa bir tarix vermək istəməzdim. Halbuki,
mənim fikrimdə tarixlər var, amma vaxtından əvvəl insanları sevindirmək, bəzilərini
bəlkə də həyəcanlandırmaq istəmirəm.
Amma inanın ki, maksimum qısa müddət

ərzində mərhələli yollarla biz insanlarımızı
o bölgələrə qaytaracağıq. Eyni zamanda,
hazırda azad edilmiş bütün ərazilərdə,
ilk növbədə, bərpa ediləcək kəndlərin də
siyahısı tutulur. Biz bu məsələ üzərində də
fəal çalışırıq.
Türkiyənin Qlobal Jurnalistlər
Şurasının rəhbəri: Cənab Prezident,
əvvəlcə, təşəkkürümüzü bildiririk.
Burada bizi qəbul etdiniz. Türkiyənin
Qlobal Jurnalistlər Şurasının 40 ölkədə
nümayəndəliyi var. Azərbaycan da
bunlardan biridir. Türkiyədə bütün
şəhərlərdə nümayəndəsi olan, Ankarada Baş Qərargahı, İstanbulda
ofisi olan bir təşkilatın rəhbəri olaraq
buraya xarici mətbuat nümayəndələri,
xarici jurnalistlərlə birlikdə gəldik.
Sizə təşəkkür plaketimiz var. Onu Sizə
təqdim edəcəklər. Sualıma gəldikdə, Siz
dediyiniz kimi, beynəlxalq ictimaiyyətin
ciddi əleyhinə olduğu 44 günlük Vətən
müharibəsini müzəffər Ali Baş Komandan kimi uğurla yekunlaşdırdınız.
Bununla bağlı Sizi təbrik edirik. Təbii
ki, bundan sonrakı proses mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Müharibə başa
çatıb. Amma beynəlxalq ictimaiyyətdə
belə bir qənaət var – Dağlıq Qarabağın
statusu tam olaraq müəyyənləşmədən
bu müharibə heç vaxt bitməz. Sizə
görə bu müharibə həqiqətən yekunlaşıbmı, başa çatıbmı? Bundan sonra iki
ölkə, iki xalq sülh şəraitində qonşuluq
münasibətləri ilə həyatlarına davam
edəcəklərmi? Bundan sonra proseslər
necə olacaq? Bu, sualımın bir hissəsi.
İkincisi, bildiyimiz kimi, Rusiya-Türkiyə
Birgə Monitorinq Mərkəzi yaradılıb. Bu
mərkəz nə işlə məşğul olur, hansı işləri
görür? Bu da maraqlıdır. Bu mərkəzə
funksiya verildimi? Hansı vəzifələri
öhdəsinə götürdü? Türkiyənin 44
günlük müharibədəki rolunu bilirik.
Öhdəsinə götürdüyü vəzifələri bilirik.
Amma sülhdən sonra Türkiyənin missiyası nə olacaq? Bununla bağlı məlumat
verə bilərsinizmi? Çox təşəkkür edirəm,
hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür
edirəm. İlk növbədə, statusla bağlı sualınıza cavab vermək istərdim. Mən bu haqda
artıq demişəm, bir daha demək istəyirəm
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başa çatıb.
Azərbaycan bu münaqişənin bir tərəfi idi.
Biz bu fikri açıq-aydın ifadə edirik ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunub.
Azərbaycan bunu həll edib. Otuz il davam
edən danışıqlar heç bir nəticə vermədi.
Minsk qrupunun fəaliyyəti olsa da, nəticəsi
sıfra bərabər oldu. Son iki il ərzində faktiki
olaraq Minsk qrupunun həmsədrləri özləri
də bilmirdilər ki, nə işlə məşğul olsunlar.
Çünki Ermənistan baş nazirinin yersiz və
çox təhlükəli bəyanatları onların fəaliyyətini
də faktiki olaraq iflic etmişdi, mənasız etmişdi. Əgər Ermənistan baş naziri deyirsə
ki, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”,
ondan sonra hansı proses ola bilər, hansı
danışıqlardan söhbət gedə bilər? Bu,
əslində, Minsk qrupunun həmsədrlərini də
çox çətin vəziyyətə saldı. Çünki onlar da
buna hər hansı bir reaksiya verməli idilər.
Faktiki olaraq son iki il ərzində danışıqlar
aparılmırdı. Yəni, Azərbaycan bu məsələni
təkbaşına həll etdi. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi həll olundu. Noyabrın 10-da
imzalanmış bəyanat bunu təsdiqləyir.
O ki qaldı, statusa, mən öz çıxışlarımda statusun ünvanını göstərdim. Bir daha
o məsələyə qayıtmaq istəmirəm. Status
haradadır, onu hər kəs bilir. Hesab edirəm
ki, Ermənistan və erməni xalqı üçün bu
məsələ nə qədər az dilə gətirilərsə, o
qədər də yaxşı olar. Çünki Ermənistana və
erməni xalqına yanlış vədlər vermək lazım
deyil. Onları bu günə salan səbəblərdən
biri də məhz o idi. Xülya idi, iddia idi,
əsassız istəklər idi. Bu istəklərə rəvac
verən bəzi xarici ölkələrin siyasətçiləri də
erməni xalqının bu rəzil duruma salınmasında öz rolunu oynadılar. Ona görə
status məsələsi, ümumiyyətlə, gündəlikdən
çıxmalıdır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
əzəli torpağıdır. Faktiki olaraq, biz bu gün,
ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ ifadəsini
də işlətməməliyik. Qarabağ aranlı-dağlı
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Onun
bir hissəsində erməni xalqı yaşayır. Biz
buna etiraz etmirik. Baxmayaraq ki,
erməni əhalisi ora XIX əsrin əvvəllərində
köçürülmüşdür. Biz etiraz etmirik. Bizim
başqa yerlərimizdə də erməni əhalisi
yaşayır və heç bir problem yaşanmır. Ona
görə statusla bağlı hesab edirəm ki, əgər
kimsə bu gün bu məsələni qaldırırsa,
sülhə yox, qarşıdurmaya daha çox xidmət
göstərir. Bundan sonra Azərbaycan və
erməni xalqlarının birgə yaşaması ilə bağlı
da bizdə aydın təsəvvür var. Mən bunu
müharibə dövründə də demişəm, dəfələrlə.
Əfsuslar olsun ki, müharibə dövründə biz
Ermənistan rəhbərliyindən buna oxşar
bəyanatlar eşitməmişik. Əksinə, ədavətlə,
nifrətlə dolu açıqlamalar verilirdi. Mən isə
deyirdim ki, bizim erməni xalqı ilə işimiz
yoxdur. Ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır.
Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır.
Müharibə dövründə erməni əsirlərlə bizim
davranmağımız bunu bir daha göstərir.
Mən sizə bir misal gətirim. Azad edilmiş
bir kənddə iki yaşlı insan yiyəsiz qalmışdı.
Yəni oradan qaçan “qəhrəman” erməni
əsgərləri onları qoyub qaçmışdılar. Bir qadın idi, bir də kişi. Onların yaşı çox idi. Onları biz gətirdik, xəstəxanaya yerləşdirdik.
Ondan sonra da Ermənistan tərəfi ilə əlaqə
saxladıq ki, biz dövlət sərhədində onları
təhvil vermək istəyirik. Biz onları sərhədə
gətirəndə onlar yaşlı qadını qəbul etdilər,
yaşlı kişini qəbul etmədilər. Dedilər ki, bu,
artıq xəstədir. Bizim də buna baxmağa
imkanımız yoxdur. Bunun heç bir qohumu
yoxdur. Əgər biz bunu qəbul etsək, buna
kim baxacaq? Baxın, bu əxlaqsızlığın

dərəcəsi varmı, yoxsa yox? Biz nə qədər
səy göstərsək də, – Qırmızı Xaç da bunun
şahididir, biz bunu Qırmızı Xaçın iştirakı
ilə edirdik, – ondan imtina etdilər. O yaşlı
kişi bizdə qaldı. Qırmızı Xaç onu bizim
köməyimizlə xəstəxanaya yerləşdirdi.
Bütün səylərə baxmayaraq, bir müddətdən
sonra o rəhmətə getdi. Biz bunu da edirdik.
Amma onların cavabı nə oldu. Ona görə,
biz bu gün də bəyan edirik və mən Prezident kimi bunu deyirəm, bizim erməni xalqı
ilə birgə yaşamağımızın böyük tarixi vardır.
Həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda,
həm başqa ölkələrdə. Misal üçün Gürcüstanda elə kəndlər var ki, orada
azərbaycanlılar və ermənilər bir kənddə
yaşayırlar. Onların arasında heç bir ixtilaf
yoxdur. Rusiyada, Ukraynada, Avropada.
Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Amma
bu, birtərəfli məsələ deyil. Erməni xalqı
da buna hazır olmalıdır. Amma əfsuslar
olsun ki, erməni xalqının beynini o qədər
zəhərləyiblər ki, onların bu xəstəlikdən xilas olmaları üçün gərək daha böyük səylər
göstərilsin.
Rusiya-Türkiyə Monitorinq Mərkəzinin
fəaliyyətinə gəldikdə, deyə bilərəm ki, bu
da müəyyən mənada noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda öz əksini tapıb. Orada
dəqiq göstərilmirdi ki, bu Rusiya-Türkiyə
Monitorinq Mərkəzi olacaq. Amma biz bu
Bəyanatı razılaşdıranda bunu müəyyən
etmişdik. Azərbaycan öz vəsaiti hesabına
bu monitorinq mərkəzini Ağdam rayonunun
Mərzili kəndinin yaxınlığında yaratdı. Bütün
şərait yaradıldı. Bildiyiniz kimi, monitorinq
mərkəzi fəaliyyət göstərir və bunun əsas
məqsədi post-müharibə dövründə nəzarət
etmək, pilotsuz uçuş aparatlarından da
istifadə edərək monitorinq aparmaqdır ki,
bu münaqişə zonasında hər hansı bir qarşıdurma olmasın. Əgər olarsa, bunu kim
törədib, təşəbbüskar kimdir, günahkar kimdir, bunu təsbit etməkdir. Bu günə qədər,
– əgər dediyim o diversiya qrupunun
Azərbaycana keçməsini istisna etsək, –
hər hansı bir ciddi qarşıdurma olmamışdır.
Hesab edirəm ki, bu monitorinq mərkəzi
post-müharibə dövrü üçün çox önəmli bir
alət olaraq fəaliyyət göstərəcək.
Növbəti sualınız Türkiyə tərəfinin
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dediyiniz kimi,
Türkiyənin missiyası nə olacaq? Türkiyə
müharibənin ilk günlərindən çox müsbət
davranış göstərib. Sülhə, sabitliyə hesablanmış davranış. Eyni zamanda,
ilk günlərdən Azərbaycanın haqq işinə
Türkiyə öz dəstəyini göstərmişdir. Əziz
qardaşım hörmətli Prezident ilk günlərdən
çox dəqiq açıqlamalar vermişdir. Digər
vəzifəli şəxslər – müdafiə naziri, xarici işlər
naziri, digər nazirlər, Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin sədri. Bütün bu açıqlamalar,
bizə verilən siyasi və mənəvi dəstək həm
bizi gücləndirdi, eyni zamanda, bir çoxları
üçün çox ciddi mesaj oldu. Müharibədən
sonra da Türkiyə çox müsbət münasibət
göstərir. Hətta, dünən Türkiyənin rəsmi
şəxsləri Ermənistanda olan vəziyyətlə bağlı
açıqlamalar verdilər. Bu gün Azərbaycan,
Ermənistan və Rusiya arasında baş
nazirlərin müavinləri səviyyəsində aparılan
görüşlər də Türkiyə tərəfinə bəllidir. Çünki
bu görüşlər bütün bölgə üçün əhəmiyyət
daşıyır. Həm Türkiyə, həm İran, həm
gələcəkdə belə bir istək olarsa, Gürcüstan
ümumi platformaya qoşula bilər. Türkiyə
bu gün dünya miqyasında güc mərkəzi
kimi, bütün bölgələrdə, o cümlədən bizim
bölgəmizdə çox müsbət rol oynayır və bu,
bölgənin sabitliyi üçün çox önəmlidir.
Rusiyanın RİA-Novosti agentliyi:
Hər vaxtınız xeyir, cənab Prezident.
Bu günlərdə biz Laçın rayonunda
olduq. Şəxsən mən ilk dəfə idi ki, orada
olurdum. İlk baxışda, əlbəttə, gözəl
yerlərdir və başa düşürük ki, oranın
böyük potensialı var. Lakin, eyni zamanda, orada olarkən başa düşdük ki,
bu yerlərin dirçəldilməsi üçün hələ çox
iş görülməlidir. Əlbəttə, müharibədən
sonra bu ərazilərin minalardan
təmizlənməsi prosesi bununla birbaşa
bağlıdır. Bəlkə də bu rəqəmlər artıq
səsləndirilib, ola bilsin yeni məlumatlar
var. Hələ nə qədər ərazini minalardan təmizləmək lazımdır? Siz hansı
müddətləri müəyyən edirsiniz? Rusiya
mətbuatının nümayəndəsi kimi bilmək
istərdim, bu ərazilərdə infrastrukturun
bərpası prosesində iştirak edə biləcək
Rusiya şirkətləri ilə danışıqlar aparılırmı
və əgər aparılırsa, hansı şirkətlərlə?
Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Ərazilərin minalardan təmizlənməsi
məsələsində biz hələ yolun başlanğıcındayıq. Biz hələ cəmi bir neçə min hektar
ərazini təmizləmişik. Mən yeni hərbi
bölmələrin, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yeni mühəndis-istehkamçı batalyonlarının formalaşması barədə göstərişlər
vermişəm. Bu bölmələr artıq formalaşıb.
Bu yaxınlarda biz Türkiyədən müasir
texnika almışıq, o artıq gətirilib. Bu texnika
bizim işimizi xeyli asanlaşdıracaq. Bununla paralel olaraq mən yaxın vaxtlarda
Minatəmizləmə üzrə Dövlət Agentliyinin
yaradılması barədə sərəncam imzalamışam. Bundan əvvəl bizdə mövcud olan,
ANAMA adlanan qurumun statusu çox
qeyri-müəyyən idi. O, vaxtilə işğaldan azad
edilmiş ərazilərin bərpası üzrə mövcud
olmuş komissiyanın nəzdində yaradılmışdı.
Bu işi gücləndirmək üçün biz dövlət qurumu yaratdıq, o, artıq formalaşıb. Agentliyin
səmərəli işləməsi üçün biz bu ilin investisiya proqramında təqribən 100 milyon
manat ayıracağıq. O cümlədən, ən müasir
avadanlıq, distant xarakterli robotlar və
minatəmizləyən maşınlar alınacaq. Yəni,
biz bu işlə maksimum məşğul olmağa çalışacağıq. Birinci istiqamət Müdafiə Nazirliyi,
ikinci istiqamət Minatəmizləmə Agentliyidir.
Bundan əlavə, müharibə başa çatan-

dan dərhal sonra ərazilərin minalardan
təmizlənməsində iştirak etmək və bizim
istehkamçılara treninqlər keçirilməsi üçün
Türkiyə Müdafiə Nazirliyindən 100-dən çox
mütəxəssis ezam edilib. Ağdam rayonunun
ərazisinin minalardan təmizlənməsində
Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir
qrupu da iştirak edir. Rusiya Fövqəladə
Hallar Nazirliyi qrupunun əsas fəaliyyəti
rusiyalı sülhməramlıların məsuliyyət
zonası ilə bağlıdır, lakin onlar burada da
iştirak edirlər. Hazırda biz bu istiqamətdə
təcrübəyə malik olan bir neçə şirkətlə
danışıqlar aparırıq, ancaq bu danışıqlar
hələ başa çatmayıb. Orada razılaşmalar
gedir. Lakin biz bütün imkanlardan maksimum istifadə edəcəyik. Yeri gəlmişkən,
agentliyin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilən
şəxsə də demişəm, biz istəyirik ki, bu işdə
Azərbaycan şirkətləri də iştirak etsinlər,
çünki bu iş, təəssüf ki, bir ilin işi deyil.
Minalardan təmizlənməli olan ərazi kifayət
qədər böyükdür. Buna görə yerli şirkətlər
də bu işə qoşulmalıdır.
Metodologiyaya gəldikdə, burada metodologiya var. İlk növbədə, haranın və necə
minalardan təmizlənməli olması barədə
beynəlxalq təcrübə var. Buraya kommunikasiyalar, yaşayış məntəqələri və kənd
təsərrüfatı fəaliyyəti üçün yerlər aiddir.
Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, biz işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı
fəaliyyətinə artıq başlamışıq, 7 min hektardan çox ərazidə payızlıq buğda əkilib.
Bunun üçün əvvəlcə ərazi minalardan
təmizlənib. Belə ki, biz geniş beynəlxalq
əməkdaşlığa hazırıq. Mən bilirəm ki,
hazırda müxtəlif şirkətlərdən çoxlu təkliflər
daxil olur. Lakin bir sıra başqa məsələlərdə
olduğu kimi, burada da iki əsas amil var
– keyfiyyət və qiymət. Bax, bu iki amil
birlikdə bizim bu və ya digər şirkətə üstünlük verməyimiz üçün əsas şərt olacaq.
Bərpa işində Rusiya şirkətlərinin iştirakı
barədə digər sualınıza gəldikdə isə, bu
barədə mən artıq bəyanat vermişəm.
Biz dost ölkələrdən olan şirkətləri cəlb
edəcəyik. Rusiya və Azərbaycan dost
ölkələrdir. Buna görə təbii ki, Rusiya
şirkətləri cəlb ediləcək. Fikrimcə, artıq
onlar özləri maraq göstərə bilərlər. Ona
görə ki, biz müəyyən iş növləri barədə
müxtəlif ölkələrdən sifarişlər alırıq. Bu,
şəhərlərin planlaşdırılmasına, obyektlərin,
o cümlədən infrastruktur obyektlərinin,
yolların, körpülərin, elektrik stansiyalarının
tikintisi ilə bağlıdır. Yəni, işin həcmi çox
böyükdür. 10 min kvadratkilometrdən çox
ərazi azad edilib. Buna görə düşünürəm ki,
Azərbaycanın bütün dostları üçün kifayət
qədər iş var.
İctimai Televiziya: Cənab Prezident, sentyabrın 27-də Ermənistanın
növbəti təcavüz cəhdinə cavab olaraq
Azərbaycan Ordusunun əks-hücum
əməliyyatı ordumuzun parlaq qələbəsi
ilə başa çatdı. Azərbaycan müharibədən
sonra işğaldan azad olunan ərazilərinin
sürətli təmir-bərpa işləri ilə məşğuldur
və yeni çoxtərəfli regional əməkdaşlıq
platformaları üzərində işləyir.
Müharibədən sonra regionun inkişaf
perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz
və bu, ölkəmizə, region dövlətlərinə
necə öz töhfəsini verəcək?
Prezident İlham Əliyev: Mən vəziyyəti
çox müsbət qiymətləndirirəm. Hesab
edirəm ki, regionun gələcək inkişafı üçün
bu gün nadir imkanlar yaranıb. Çünki bir
daha qeyd etmək istəyirəm, biz hesab
edirik və bizim bir çox tərəfdaşlarımız
hesab edirlər ki, müharibə başa çatıb və
biz artıq kitabın o səhifəsini bağlamalıyıq,
gələcəyə baxmalıyıq. Nikbinliyə səbəb
olan digər amil odur ki, qonşularımız da
bizim fikirlərimizi bölüşürlər. Regionun
gələcək inkişafı, inteqrasiya layihələrinin
icrası ilə bağlı bizim aramızda fikir ayrılığı
yoxdur. Mən deyə bilərəm ki, Türkiyə, Rusiya, İran rəhbərlərilə bu məsələ ilə bağlı
mənim bir çox söhbətlərim olub, xarici
işlər nazirləri səviyyəsində, Baş nazirlərin
müavinləri səviyyəsində məsləhətləşmələr,
təmaslar olub və biz faktiki olaraq tam
yekdil fikir sərgiləyirik ki, bu imkandan
maksimum səmərə ilə istifadə etməliyik.
Çünki postmüharibə dövrü doğrudan da
yeni imkanlar açır, əməkdaşlıq, qarşılıqlı
ticarət, kommunikasiyaların açılması,
yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması
üçün çox nadir imkanlar yaradır. Biz əgər
təkcə Zəngəzur dəhlizinə fikir versək
görərik ki, bu, yalnız Rusiya, Azərbaycan,
Türkiyə, İran, Ermənistanın maraqlarına cavab vermir, bu, qonşu ölkələrin
maraqlarına da cavab verir. Yəni, Avrasiyanın yeni bir nəqliyyat damarı açıla
bilər. Əgər bu müsbət meyillər üstünlük
təşkil edərsə, əlbəttə ki, icra edilən hər
bir layihə özündən sonra digər layihəni
də gətirib çıxaracaq. Mən burada bizim
enerji sektorundakı fəaliyyətimizdən misal
gətirə bilərəm. Biz birinci addımı atanda
bəlkə də təsəvvür etmirdik ki, bu gün
nə qədər böyük layihələr icra edəcəyik.
Birinci neft kəməri – Azərbaycanı, Xəzər
dənizini Qara dənizlə birləşdirən, 99-cu
ildə istismara verilən Bakı-Supsa kəməri,
görün, nəyə gətirib çıxardı. Ondan sonra
neçə layihə icra edildi. Sərmayə qoyuluşu,
yeni kəşfiyyatlar, eyni zamanda, Cənub
Qaz Dəhlizi. Bu layihənin icrası ilə bağlı
olan məsələlərdə artıq 7 ölkə birləşib və
indi bu, özlüyündə yeni bir əməkdaşlıq
formatı yaradır. Eyni mənzərəni biz burada da görə bilərik. Ancaq bir şərtlə ki,
burada hər hansı gizli məqamlar, fikirlər
olmasın, səmimiyyət, qarşılıqlı inam və
maraqların bölgüsü olsun. Çünki bütün
ölkələrin maraqları təmin edilməlidir. Məhz
o təqdirdə bu vəziyyətdən biz maksimum
səmərə ilə istifadə edə bilərik. Bir daha
demək istəyirəm ki, Azərbaycan Türkiyə,
Rusiya, İran – mənim ölkələrin dövlət
başçıları ilə görüşlərim və fikir mübadiləsi

deməyə əsas verir ki, biz bir mövqedəyik.
Ermənistan sözdə hələ ki, bu mövqedədir.
Çünki gedən məsləhətləşmələrdə bəzi
fikirlər ortalığa atır ki, o fikirlər qəbul edilən
fikirlər deyil. Ona görə Ermənistanda da
əgər bu məsələ ilə bağlı eyni yanaşma
olarsa, onda əlbəttə ki, Ermənistan da
gedən proseslərin tərkib hissəsi ola bilər.
Yox, olmasa, onsuz da biz planlaşdırdığımız məsələləri həll edəcəyik. Heç kim
bizi dayandıra bilməz. Çünki yaxın tarix
də göstərib, nəyi hədəfləmişiksə, ona
da çatmışıq. Sadəcə olaraq, Ermənistan
növbəti dəfə bu tarixi şansı itirə bilər,
necə ki, 90-cı illərdə itirib, inanmayıb ki,
biz bütün layihələri icra edəcəyik, onlar
Ermənistandan yan keçəcək, Ermənistan
bir quruş da mənfəət görməyəcək. İndi
də əgər belə fikirdədirlərsə, yenə də eyni
aqibətlə üzləşəcəklər. Biz əməkdaşlığa
hazırıq və hesab edirik ki, bu əməkdaşlıq
bölgədə uzunmüddətli sülhün əsas
təminatçısı ola bilər.
Yaponiyanın “JİJİ PRESS” İnformasiya Agentliyi: Salam, hörmətli cənab
Prezident. Əvvəla, Sizə çox təşəkkür
edir və bir daha başsağlığı diləklərimizi
bildiririk. Bizim sualımız Xocalı ilə
bağlıdır. Otuz il əvvəl orada bir çox
insan çox yaxınlarını itirdi. Hazırda
azərbaycanlıların oraya geri qayıtması
gündəmdədir. Ancaq orada həyatda
qalmağı bacaranlarla danışdığımız
zaman “Bəli, biz oraya geri qayıtmaq
istəyirik, amma orada erməni görmək
istəmirik” deyirlər. Orada Sizə görə,
ermənilərin və azərbaycanlıların birlikdə
yaşamaları mümkündürmü? Bu məsələ
ilə bağlı hansı tədbirləri görürsünüz?
Təşəkkürlər.
Prezident İlham Əliyev: Mən artıq
müəyyən dərəcədə bu suala cavab
verdim. Hesab edirəm ki, bu, mümkündür. Azərbaycanın, əslində, siyasəti də,
mövqeyi də, xalqımızın düşüncələri də
bu fikri təsdiqləyir. Biz əməkdaşlığa açıq
olan ölkəyik və Azərbaycanda müxtəlif
xalqların nümayəndələri əsrlərboyu bir ailə
kimi yaşayırlar. Azərbaycanda heç vaxt
dini, milli zəmində hər hansı qarşıdurma,
anlaşılmazlıq olmamışdır. İkinci Qarabağ
müharibəsi bunu bir daha göstərdi. Yəni,
bütün xalqların nümayəndələri bir bayraq altında bir yumruq kimi birləşdi və bu
Qələbədə Azərbaycanda yaşayan hər bir
xalqın öz qiymətli və dəyərli payı var.
O ki qaldı, gələcəkdə ermənilərlə birgə
yaşamağımıza, mən bir daha demək
istəyirəm ki, müxtəlif ölkələrdə bu, baş
verir, o cümlədən Azərbaycanda. Bu
yaxınlarda mənə verilən məlumata görə,
hətta bizim jurnalistlər Ermənistanın
keçmiş müdafiə nazirinin Azərbaycanda
yaşayan bacısını da tapıblar. Baxın,
Ermənistanın 1990-cı illərdəki müdafiə
naziri azərbaycanlılara qarşı soyqırımının
törədilməsində iştirak edib. Onun doğmaca
bacısı Azərbaycanda yaşayır. Ona bir söz
deyən var? Yoxdur. Bax, Azərbaycan xalqının əxlaqı budur, mənəvi durumu budur.
Biz bundan sonra da buna hazırıq.
Mən tam əminəm ki, Qarabağın bu gün
sülhməramlı missiyasının nəzarətində olan
torpaqlara da azərbaycanlılar qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu, göstərilir. Bəli, bu, bir
qədər zaman və birgə səylər tələb edəcək.
Amma bu, qaçılmazdır. O cümlədən, biz
Xocalıya da qayıdacağıq. Bunun başqa
yolu yoxdur. Ermənistan tərəfi də bunu anlamalıdır ki, süni əngəllər yaratmaq istəsə
ancaq özünə zərbə vurmuş olar.
Eyni zamanda, mən dediyiniz məsələni
də yaxşı başa düşürəm. Müharibənin
yaraları sağalmayıb. Xocalı yaraları heç
vaxt sağalmayacaq. Biz heç vaxt Xocalı
soyqırımını unutmayacağıq, həm qurbanların yaxınları, həm bütün Azərbaycan xalqı.
Müharibənin yaralarının sağalması üçün
vaxt lazımdır. Biz bunu başa düşürük və
burada heç kimi tələsdirmək istəmirik, heç
kimi məcbur etmək istəmirik.
Bizim üçün birinci mərhələdə azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın qayıtmasıdır. Bununla paralel olaraq, – artıq bu suallara mən cavab verdim, – uzunmüddətli
sülhün təmin edilməsi və müharibə
risklərinin sıfra endirilməsi məsələləri
dayanır. İndi müharibədən heç dörd ay
keçməmiş artıq rəsmi şəxslər – Ermənistan
və Azərbaycan rəsmi şəxsləri arasında
təmaslar qurulur, görüşlər keçirilir, bəzən
açıq formatda, bəzən qeyri-rəsmi formatda. Amma bu proses gedir və bu proses
müsbət istiqamətdə gedir. Ona görə burada bütün bu həssaslığı başa düşərək bir
daha demək istəyirəm ki, biz istədiyimizə
tam nail olmaq üçün müdrik olmalıyıq və
bütün addımları vaxtında atmalıyıq. Necə
ki, İkinci Qarabağ müharibəsində vaxtında
atılmış addımlar səmərəsini vermişdir.
Rusiyanın “Zvezda” və “Bolşaya
Aziya” mediaholdinqləri: Cənab Prezident, mən Rusiya Silahlı Qüvvələrinin
“Zvezda” mediaholdinqini və “Bolşaya
Aziya” mediaholdinqini təmsil edirəm.
“Bolşaya Aziya” mediaholdinqinin
sualından başlamaq istəyirəm, kifayət
qədər sadə sualdır. Siz bütün dünyanın
gözü qarşısında nadir presedent yaratdınız. Çünki Siz Qarabağ müharibəsi
zamanı mütləq mənada sülhməramlı
kimi çıxış etdiniz. Siz 23 dəfə sülh
haqqında danışdınız, halbuki digər
tərəf bir dəfə də olsun, bu cür bəyanat
vermədi. Siz bundan sonra Ermənistan
ilə dövlət səviyyəsində münasibətləri
necə qurmaq niyyətindəsiniz? Erməni
xalqı ilə yox, məhz bir dövlət olaraq
Ermənistanla, Sizin həqiqətən dünyanı
heyrətləndirən təşəbbüslərinizin davamı
kimi.
(ardı 4-cü səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media
nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirib

(əvvəli 3-cü səhifədə)
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin “Zvezda”
mediaholdinqinin sualı isə ağır silahlardan, o cümlədən Rusiya istehsalı olan
“İsgəndər” əməliyyat-taktiki raketlərdən
istifadə olunması barədə Ermənistan
rəsmi şəxslərinin heyrətamiz və
ziddiyyətli bəyanatları ilə bağlıdır. Bu
bəyanatlar Rusiya Müdafiə Nazirliyi
tərəfindən təkzib edilib, lakin bununla
yanaşı, mən deyərdim ki, Ermənistan
ilə həmhüdud olan, öz təhlükəsizliyi
və sülh üçün narahat olan bütün
dövlətlərin hamısında müəyyən ajiotaj yaradıb. Siz necə hesab edirsiniz,
Sizin fikrinizcə, məsuliyyətsiz şəxslərin
əlinə keçə biləcək belə silahlara mümkün nəzarət üçün hansı mexanizmlər
yaratmaq olardı? Bunun davamı kimi,
Rusiya ilə silah sazişləri üzrə gələcək
münasibətləri necə təsəvvür edirsiniz?
Mümkünsə, bu barədə danışardınız.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sentyabrnoyabr aylarında baş verən hadisələrə
belə diqqət ayırdığınıza görə sağ olun.
Mən sülh barədə neçə dəfə danışmağımı doğrusu saymamışam, lakin siz
saymısınız. Bu, o deməkdir ki, siz sualın
mahiyyətinə çox diqqətlə varmısınız.
Buna görə də cavab vermək mənə asan
olacaq. Əslində, mən sülh barədə çox
danışmışam və dediklərimi bu gün bir daha
təkrar etmək istəyirəm. Müharibənin ilk
günündən mən deyirdim ki, işğal edilmiş
bütün ərazilərdən çıxmaq müddətini bizə
təqdim edəcəkləri anda biz dayanmağa hazırıq. Əgər erməni tərəfi mənim
sözlərimə qulaq assaydı, o halda onların
məğlubiyyəti bu dərəcədə alçaldıcı və
ağrılı olmazdı, bu qədər tələfat da olmazdı. Bununla yanaşı, Ermənistan tərəfi
baş nazirin şəxsində Prezident Putinin
sözlərinə də qulaq asmadı. Mən bu barədə
danışa bilərəm, çünki o, özü bu barədə
şəxsən deyib ki, müharibə dövründə
biz dəfələrlə əlaqə saxlamışıq. Mən
deməliyəm, təbii ki, bizim Ermənistanın
baş naziri ilə əlaqəmiz olmayıb və yoxdur.
Lakin Prezident Putin vasitəsilə bir növ
bir-birimizə müxtəlif mesajlar ötürürdük.
Bildiyimə görə, Rusiya Prezidenti də bu
barədə deyib ki, Ermənistan baş naziri
onun sözlərinə qulaq asmayıb və bununla
da vəziyyəti o dərəcədə ağırlaşdırıb ki,
kapitulyasiya haqqında aktı haradasa,
hansısa qaranlıq otaqda imzalamağa
məcbur olub. Əgər yadınızdadırsa, o,
hətta imzalanma mərasimində də yox
idi. Buna görə də hər şey Ermənistan
rəhbərliyinin və Ermənistan iqtidarının
hansı siyasəti seçəcəyindən asılı olacaq.
Bizim siyasətimiz həm müharibə dövründə,
həm müharibədən sonra birmənalıdır. Mən
bu siyasəti qısaca və dürüst ifadə edərək
bu gün də deyirəm ki, bizim hədəfimiz
sülhdür. Müharibə bizə lazım deyildi. Bu,
məcburi tədbir idi. Bu tədbir bütün otuz
illik səmərəsiz danışıqlardan daha effektli oldu. Beləliklə, hər şey Ermənistan
rəhbərliyinin müasir reallıqlara düzgün
qiymət verməsindən, düzgün nəticə çıxarmasından və revanşist cəhdlərin istisna
edilməsindən asılı olacaq. Biz bütün olanları izləyirik, daha da diqqətlə izləyəcəyik.
Biz təkcə işğal edilmiş ərazilərdə deyil,
həm də Ermənistan ərazilərində vəziyyəti
izləyirdik. Biz bütün yerdəyişdirmələri, o
cümlədən uzaqmənzilli raketlərin də irəli
çıxarılmasını görürdük, bu gün isə daha
artıq dərəcədə görürük. Buna görə də mən
erməni rəhbərliyinin hiyləgərlik etməsini,
bizi aldatmağa çalışmasını məsləhət
görmürəm. Bu, sadəcə, artıq mümkün
deyil. Əgər Ermənistan tərəfindən bu cür
yanaşma olarsa, o halda biz əlaqələrin
bundan sonra möhkəmlənməsi planında
münasibətləri quracağıq. Əlbəttə ki, əgər
hər şey məhz bu cür, bizim fikirləşdiyimiz
kimi gedərsə, hansısa mərhələdə sülh
sazişinin də imzalanmasını istisna etmirik.
Çünki 10 noyabr tarixli bəyanat mahiyyətcə
elə de-fakto sülh sazişidir. Tərəflərdən
biri digərinə qalib gəlirsə, tərəflərdən biri
kapitulyasiya haqqında akt imzalayırsa,
sülh sazişlərində daha nə lazımdır? Lakin
10 noyabrda imzalanan sənəd de-fakto elə
Ermənistanın tam kapitulyasiyası barədə
aktdır. Buna görə də, əlbəttə, biz bu yolla
getməyə hazırıq.
Ermənistanın baş nazirinin “İsgəndər”
raket kompleksi ilə bağlı bəyanatlarına
gəlincə, bu, bizdə də sual doğurdu. Mən bu
mövzuda istehza ilə danışmaq istəmirəm,
Rusiyanın rəsmi şəxsləri, Rusiya parlamentinin üzvləri, ekspertlər arasında da artıq kifayət qədər şərhlər olub ki, raketlərin
10 faizinin partlaması üçün əlbəttə, çox çalışmaq lazımdır. Biz “İsgəndər” raketlərinin
buraxılmasını görməmişik. Buna görə də
bu bəyanat dünən bir daha səslənəndə,
biz bir daha maraqlandıq. Amma yox. Biz
bunu görməmişik. Mən deyərdim ki, bu,
sadəcə, növbəti ağ yalandır. Belə yalanlar
çox olub. Prinsipcə, Ermənistanda indi baş
verənlər hansısa tragikomediyanı xatırladır.
Orada baş verənləri mən belə xarakterizə
edərdim.
Təsəvvür edin, onların təyyarəsi itir.
Onlar bilmirlər ki, təyyarələri haradadır. Təyyarə bir istiqamətə uçub, digər
istiqamətə uçub, pilotlar gizlənib, təyyarə
itib, onlar oturub fikirləşirlər ki, təyyarəni
kim qaçırıb və ya oğurlayıb. Sonra ƏbuDabidə IDEX sərgisində Ermənistan stendi
heç vaxt olmadığı dərəcədə tərtəmiz idi,
orada bir dənə də eksponat yox idi. Bir
tərəfdən onlar orada nə sərgiləyə bilərdilər,
axı, onların hərbi sənayesi yoxdur. Lakin
digər tərəfdən, onların orada stendi olması
üçün, necə deyərlər, təlxəklik etmək və
kiminsə dalınca qaçmaq nəyə lazım idi.
Bütün dünya qarşısında biabır oldular.
Deməli, hamı öz məhsulunu gətirib,

Ermənistan stendində isə hansısa kitabçalar var. Axı, bu, biabırçılıqdır. Daha
sonra bəyanat vermək ki, “İsgəndər”
buraxılıb. Bəs o, haraya buraxılıb? 10
faiz partlayıb. Axı, bu, sadəcə olaraq,
gülməlidir. Bu gün məhz bu tragikomediya orada baş verənləri xarakterizə
edir. Onlar “Skad”, “Toçka U” raketlərini
yaşayış məntəqələrinə tuşlayırdılar, özü də
məqsədyönlü şəkildə, gecə vaxtı yatmış
Gəncə şəhərinə. Bütün bunlar izlənilib.
Biz təbii ki, bu məlumatı dərhal Rusiya
tərəfinə çatdırdıq. Mən Prezident Putinlə
söhbət zamanı bu barədə dedim, Rusiya
tərəfini erməniləri bundan çəkindirməyə
çağırdım. Əks halda, bizim seçimimiz
olmayacaq, biz onların şəhərlərini bombalayacağıq. Bizdə hər şey nişan altında idi.
Bizim raketlərimiz təkcə Naxçıvan Muxtar
Respublikasından deyil, digər regionlardan
da rahatlıqla Yerevanadək çatar. Biz bunu
hər an nümayiş etdirə bilərik. Buna görə
də mənim bu çağırışım artıq bütün qırmızı
xətləri keçmiş, azğınlaşmış Ermənistan
hərbi-siyasi rəhbərliyini vəziyyətin sağlam
düşüncəli təhlilinə çağırış idi. Yoxsa, biz
onları sadəcə, tamamilə məhv edərik. Hesab edirəm ki, Rusiya tərəfinin təsiri özünü
göstərdi. Çünki Gəncəyə son zərbələrdən
sonra bir daha belə cəhdlər olmadı.
Hərçənd buna qədər onlar müntəzəm
hücuma keçirdilər. Yeri gəlmişkən, bundan
sonra da həm artilleriya silahlarından, həm
də minaatanlardan bizim şəhərlərimizə
daim hücum edirdilər. Tərtərə məncə, 16,
yaxud 18 min bomba düşüb, o cümlədən,
dəfn mərasiminə hücum ediblər. Yəni, dinc
əhaliyə maksimum ziyan vurmaq istəyiblər.
Görünür, bu, onların acizliyinin, zəifliyinin,
döyüş meydanında məğlub olmalarının
nəticəsi idi. Onlar düşünürdülər ki, bizi
bu yolla dayandıracaqlar. Hərçənd, mən
demişdim ki, öz yaxınlarını itirmiş və ya
uçqunların altından çıxmış, tamamilə qan
içində olan adamlar deyirdilər ki, yalnız irəli
gedin, təki dayanmayın.
Nə etmək, hansı çəkindirmə
mexanizmlərindən istifadə etmək lazım olması barədə sualınıza gəldikdə,
Ermənistana “İsgəndər” raketləri veriləndə
mən bunu Rusiya rəhbərliyinə demişdim.
Mən demişdim ki, bu, düzgün addım deyil,
bu addım sabitliyin möhkəmlənməsinə
yönəlməyib, bu, bizi heç nədən
çəkindirməyəcək. Yeri gəlmişkən,
müharibə dövründə də demişəm və Rusiya tərəfinə “İsgəndər” raketlərinin geri
almalarını təklif etmişəm. Bəli, demişəm,
bu gün də fikrim belədir ki, regionlarda
hadisələrin belə faciəli inkişafının qarşısını
ala biləcək yeganə yol bu silahları geri
almaq və ermənilərə bir daha pulsuz silah
verməməkdir. Mən bunu həmişə deyirəm.
Təəssüf ki, belə olub. Müharibədən sonra
belə hallar yoxdur. Biz bunu müsbət addım
kimi qiymətləndiririk.
Lakin Ermənistanın müdafiə naziri bu yaxınlarda bəyan edib və məncə,
Rusiyanın Ermənistandakı səfiri
də deyib ki, Ermənistan ordusunun
modernləşdirilməsində Rusiya da iştirak edəcək. Nə üçün? Nə məqsədlə?
Mənim sualım əsaslıdır. Mən sizin
kanalınız vasitəsilə, bugünkü birbaşa
translyasiya vasitəsilə soruşuram: nə
üçün? Buna heç bir zərurət yoxdur. Əgər
biz sülh, uzunmüddətli sülh istəyiriksə,
məsuliyyətsiz adamların əlində bu cür
məhvedici vasitələr olmamalıdır. Hərcmərclik hökm sürən, ordunun rəhbərliyə
tabe olmadığı, onların hərbi çevriliş etdiyi
və ya etmədiyi ölkədə bu da tragikomediyanın bir hissəsidir. Axı, hərbi çevrilişi ya
edirlər, ya da etmirlər. Əllərində meqafonlar
tutmuş, küçələrdə gecə çadırları qurmuş,
hansısa bomjların yürüşləri tragikomik təsir
bağışlayır. Bu, sadəcə, biabırçılıqdır. Bütün
dünya onlara gülür, həm iqtidara, həm də
müxalifətə. Ona görə də, belə adamların
əllərinə təhlükəli silah vermək olarmı?
Buna görə də demək istərdim, elə etmək
lazımdır ki, heç kəs üçün təhlükə yaranmasın.
Rusiya Federasiyası ilə gələcək
hərbi-texniki əməkdaşlığa gəlincə, bu
əməkdaşlığımız planlı xarakter daşıyır. Biz
hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra bu
mövzunu da Rusiya rəhbərliyi ilə müzakirə
etmişik. Ona görə ki, bizim resurslarımız
da, döyüş sursatımız da sərf edilib və
təbii ki, bu arsenalı müharibədən əvvəlki
həddə qədər tamamlamaq zəruridir. Bu
istiqamətdə iş aparılır. Bizim əsas hərbi
texnikamız Rusiya istehsalı olan texnikadır və Ermənistandan fərqli olaraq, biz
heç vaxt şikayətlənməmişik. Ona görə
ki, əvvələn, şikayətlənmək üçün səbəb
olmayıb. Rusiyanın hərbi texnikası bəzi
göstəricilər üzrə dünyada ən yaxşı texnika
və bütövlükdə dünyada ən yaxşı texnikalardan biridir. Sadəcə, o, düzgün əllərdə
olmalıdır ki, sonradan bu cür əsassız,
əslində, Ermənistanda hərbi-siyasi böhrana gətirib çıxarmış ittihamlar olmasın.
Böyük Britaniyanın “Independent”
qəzeti: Xocalı soyqırımından 29 il ötür.
Azərbaycan müharibədə qalib gəlib. 29
il sonra Azərbaycanın Qarabağla bağlı
hədəfi nədir? Əcnəbi əsgərlərin hələ də
regionda müşahidəçi olaraq qalacağını
düşünürsünüzmü? Təşəkkürlər.
Prezident İlham Əliyev: Biz hədəfə
çatdıq. Bizim hədəfimiz ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi idi, buna nail olduq,
hərbi qələbə qazandıq. Torpaqları danışıqlar, müzakirə yolu ilə yox, hərbi yolla azad
etdik. Döyüşərək, qan tökərək, şəhidlər
verərək ədaləti bərpa etdik. Şəhidlərimizin
qanını yerdə qoymadıq. Düşməndən intiqamımızı döyüş meydanına aldıq.
Əcnəbi əsgərlərə gəldikdə, onların
Azərbaycan ərazisində fəaliyyət
göstərməsi müvəqqəti xarakter daşıyır. Bu
əsgərlər xüsusi missiya icra edirlər. Bu,
hərbi baza anlamına gəlmir. Rusiyanın

sülhməramlı qüvvələri burada sülhməramlı
missiyanı icra edirlər, hesab edirəm
ki, müvəffəqiyyətlə icra edirlər. Hərdən
bir müəyyən problemlər üzə çıxır, bəzi
problemlər yaşanır. Amma, ümumiyyətlə,
Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyəti
qənaətbəxş hesab oluna bilər. Onların burada fəaliyyəti beş il müddətinə nəzərdə tutulur. Əgər beş ildən sonra Azərbaycan bu
məsələ ilə bağlı fərqli fikir sərgiləsə, əlbəttə
ki, onların da fəaliyyətinə son veriləcəkdir.
Eyni zamanda, artıq bu barədə mən öz
fikirlərimi bildirdim. Türkiyə-Rusiya Birgə
Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması da çox önəmli addımdır. Bu, bölgəmizin
sabitliyini qorumaq üçün önəmli amildir.
Onu da bildirməliyəm ki, bəzən dünyada,
eyni zamanda, Azərbaycanda Rusiya
sülhməramlı missiyasının fəaliyyəti ilə
bağlı o qədər də dəqiq olmayan fərziyyələr
irəli sürülür. Onların bu gün Azərbaycan
ərazisində olması, eyni zamanda, azad
edilmiş torpaqlara Azərbaycan əhalisinin
qayıtması üçün də müsbət rol oynayacaq.
Çünki Ermənistanın diversiya qrupunun
azad edilmiş torpaqlara göndərilməsi bunu
göstərir. Ona görə onların fəaliyyəti hesab
edirəm ki, müsbətdir. Bu fəaliyyət əminəm
ki, belə də davam edəcək. Amma yenə də
Azərbaycan ərazisində hər hansı bir başqa
xarici qüvvələrin yerləşməsi müzakirə
mövzusu deyil.
RBK telekanalı: Salam, cənab Prezident. Mənim sualım insanlarla bağlıdır, amma, əlbəttə, Qarabağa aiddir.
Üçtərəfli Bəyanat imzalanandan sonrakı
xəritəyə baxsaq görərik ki, hazırda şərti
olaraq erməni qüvvələrinin nəzarətində
olan torpaqlar demək olar ki, indi həmin
Bəyanata əsasən tamamilə Azərbaycana
məxsus olan ərazilərlə əhatə olunub.
Bir də ensiz bir yol – Laçın dəhlizi var.
Şərti mənada desək, Qarabağ erməniləri
həmin dəhlizlə Xankəndiyə və ya onların
dediyi kimi Stepanakertə gedə bilərlər.
Hər halda rusiyalı sülhməramlıların Qarabağ ərazisində olması haçansa başa
çatacaq. Sizin fikrinizcə, bu dəhlizdən
keçid necə həyata keçiriləcək – insanların harada qeydiyyatda olmasına və ya
pasportlarına baxılacaq? Oradan keçib
getmək istəyən həmin şərti Qarabağ
erməniləri necə keçib gedəcəklər?
Ümumiyyətlə, prinsip etibarilə, Siz o
insanları öz ətrafınıza necə inteqrasiya
etməyə, onlarla necə münasibət qurmağa hazırlaşırsınız? Məsələn, bu yaxınlarda Siz Şuşadakı kilsəyə getdiniz. Ola
bilsin ki, Qarabağ ermənilərindən də
kimsə həmin kilsədə dua etmək üçün
gəlmək istəyəcək. Belə həyati məqamlar
ola bilər. Lakin biz də Azərbaycanda
küçələrdəki insanlarla ilk dəfə deyil
ki, ünsiyyətdə oluruq. Onlar deyirlər
ki, bəli, əlbəttə, bu dəfə münaqişədə
qələbəyə görə razıdırlar. Lakin bildirirlər
ki, tam razı deyillər. Hər halda, Xankəndi
və başqa şəhərlər barədə suallar
verirlər. Sizin hər hansı gələcək planlarınız varmı? Ümumiyyətlə, gələcəkdə
qarşılıqlı münasibətlər necə olacaq?
Hər halda, onları necəsə qurmaq lazımdır. Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Hazırda mövcud olan vəziyyəti siz çox
düzgün təsvir etdiniz. Azərbaycan öz
ərazilərinin xeyli hissəsini həm hərbi,
həm də sülh yolu ilə qaytarıb. İndi bizim
əsas vəzifəmiz həmin ərazilərin bərpa
edilməsi, keçmiş köçkünlərin qaytarılması
və bu insanların normal həyatının təmin
edilməsidir. Bunu şəraitdən, strateji planlardan asılı olaraq mərhələli şəkildə etmək
lazımdır. Biz ərazilərin azad edilməsinə
də uzun illər boyu gəlmişik. Danışıqlar
dövrünə, mənim aparmalı olduğum danışıqlar dövrünə gəldikdə isə, bu danışıqlar
prosesinin müxtəlif dövrlərində ümidlər
olub. Bizə elə gəlirdi ki, əsas prinsipləri
razılaşdıracağıq.
Bu gün Ermənistanda həm iqtidarda,
həm də müxalifətdə nə təklif edilməsi,
necə təklif edilməsi barədə spekulyasiyalar çoxdur. Ermənistanın siyasi həyatında
yanar odun üstünə yağ tökməmək üçün
mən şərhlər etməyəcəyəm. Təkcə onu
deyə bilərəm ki, bütün danışıqlar prosesi
dövründə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
məsələsi heç vaxt müzakirə mövzusu
olmayıb. Bu, prinsipial məsələ idi. Həm
Ermənistanın danışıqlar apardığım
rəhbərlər ilə, həm də ATƏT-in Minsk
qrupunda mən bu prinsipial məsələdən
danışmışam. Azərbaycanlıların qaytarılması, ümumiyyətlə, ərazilərin qaytarılması
mənim prinsipial mövqeyim olub. Danışıqlar nə üçün gedirdi? Ona görə ki, erməni
tərəfi bununla razılaşırdı. Vəssalam. Onlar
bununla razılaşırdı. Əvvəlki iki prezident də
razılaşırdı. Ermənistanın indiki rəhbərinə
gəldikdə isə, mən hələlik şərhlərdən
çəkinirəm. Burada, necə deyərlər, hər şey
yadınızdadır. Bəs, nə üçün belə olmurdu,
ona görə ki, onlar yalan danışırdı, sözdə
bir cür deyir, əməldə başqa cür hərəkət
edirdilər. Hər hansı işıq ucu görünəndə
ümidlər dərhal təxribatla əvəz olunurdu. Dəfələrlə belə olub. 2000-ci illərin
əvvəlində də, 2014-cü ildə də. Azacıq bir
imkan yaranan kimi dərhal hərbi təxribat
törədilirdi. Bir əyani nümunə – ermənilərin
helikopteri bizim mövqelərimizə hücum etdi
və buna görə vuruldu. Onlar belə bir iddia
irəli sürdülər ki, guya Azərbaycan hücum
edib. Halbuki bu, hərbi helikopter idi – nə
təlim helikopteri, nə də nəqliyyat helikopteri. Bu, “Mi-24” idi. Bundan sonra danışıqlar
dayandırıldı. Sonra yeni mərhələ. Sonra
2016-cı ilin aprel müharibəsi. Bu gün
Ermənistanın sabiq prezidenti Sarkisyan
deyir ki, onlar müharibədə qalib gəliblər.
Orijinal qələbədir, onların səngərlərində biz
idik. Biz onların bayrağını çıxarıb, onları
Ağdərə, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarından
qovub və Böyük Mərcanlıya qayıdıb öz

bayrağımızı qaldırdıq. Deməli, biz belə
uduzmuşuq? Əladır! Bax, nümunəvi
erməni istorioqrafiyası budur, mifoloji
erməni elmi, o cümlədən və ilk növbədə,
tarix elmi budur. Buna görə də 2016-cı
ildə biz onlara dərs verdik. Belə deyərdim,
bundan sonra bizə vədlər verildi. Bir halda
ki, söhbət düşüb, onu da deyim. Bizə vəd
verildi ki, onlar bütün ərazilərimizdən rədd
olacaqlar. Şəxsən Sarkisyan Rusiyadakı
görüşümüzdə belə vədlər vermişdi. O,
aprel döyüşlərindən sonra bu ərazilərdən
rədd olmaq üçün iki həftə vaxt xahiş
etdi. Bəs, nəyə görə o vaxt o, Ohanyanı
müdafiə naziri vəzifəsindən azad etdi. Son
məqamda həmin Ohanyan Şuşadan qaçdı.
Guya Şuşanı müdafiə etməyə gəlmişdi.
Müdafiə edəydi! O, orada, bizim torpağımızda doğulub. Bəs, nə üçün müdafiə
etmədi? Nə üçün qaçdı? İndi mitinqlərdə
lovğalanır, nəyə görə lovğalanması aydın
deyil. Sarkisyan onu 2016-cı ilin aprelində
hərbi qələbəyə görə işdən çıxarmışdı? Sarkisyana möhlət də verildi. O, iki həftə vaxt
istəmişdi. Bu hadisə mənim və Prezident
Putinin yanında olub. İki həftə keçdi, sonra
isə ya özü təşkil etdi, ya da orada nə isə
baş verdi, polis məntəqəsi tutuldu. Buna
görə dedi ki, indi bunu edə bilmərəm. İndi
vəziyyət gərginləşib, orada terrorçular var,
mən terrorçularla vəziyyəti aydınlaşdırmalıyam. Beləliklə, işi 2018-ci ilə qədər uzatdı.
Buna görə də heç bir məsələ həll edilmədi.
İndi, necə deyərlər, bütün bunları
biz özümüz həll etdik. Bir daha demək
istəyirəm, bizim gələcək barədə mövqeyimiz aydındır. Bu gün biz gələcək
barədə düşünməliyik. Bu gün inteqrasiya barədə danışanda biz indi rusiyalı
sülhməramlıların yerləşdiyi sahədə
inteqrasiyanın istənilən formasına hazırıq,
orada çox adam yaşamır. Ümumiyyətlə,
sizə deməliyəm, orada nə qədər insanın yaşaması barədə müxtəlif rəqəmlər
olmaması üçün bilin ki, müharibədən əvvəl
orada maksimum 60 min nəfər yaşayırdı.
Biz bu məlumatları havadan götürməmişik.
Biz, o cümlədən, Azərbaycan peykləri
vasitəsilə, obyektiv müşahidə vasitəsilə
obyektiv nəzarət məlumatlarını götürmüşük. Axı, hər kəs başa düşür ki, bizim
üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi həmişə bir
nömrəli məsələ olub və bu gün də belədir.
Lakin Azərbaycan dövləti operativ kəşfiyyat
tədbirləri görməyə, orada nələr baş verdiyini bilməyə bilərdimi? Biz hazırda orada
nələr baş verdiyini bilirdik və indi də bilirik.
Müharibə vaxtı da bilirdik, müharibədən
əvvəl də bilirdik. Əlbəttə, bu, bizə o vaxt
da kömək edirdi, indi də kömək edir.
Buna görə də indi rusiyalı sülhməramlılar
tərəfindən əcnəbilərin gizlicə Dağlıq
Qarabağa buraxılması ilə bağlı anlaşılmaz
hərəkətlər bizi heyrətləndirir. Biz Rusiya
tərəfi ilə razılığa gəlmişik ki, əcnəbilər
oraya yalnız bizim icazəmizlə daxil ola
bilərlər. Lakin razılaşma pozulur. Hələlik bu
barədə daha danışmayacağam. Ola bilsin,
bu mövzunu bir daha şərh etmək lazım
gələcək, lakin bu, faktdır. Yəni demək
istəyirəm ki, biz praktiki olaraq kimin oraya
gəlməsini və kimin oradan getməsini adbaad bilirik. Buna görə də belə imkanlara
malik olduğumuz bugünkü şəraitdə biz,
əlbəttə, hər şeyi izləyirik və izləyəcəyik.
İnteqrasiya məsələsinə gəldikdə isə,
biz bundan sonra da müxtəlif variantlar
təklif etməyə hazırıq. Məsələn, bu gün mən
bilirəm ki, su ehtiyatlarının idarə edilməsi
məsələsi müzakirə olunur. Bəs, bütün bu
illər ərzində bu məsələ niyə həll edilmirdi?
Nə üçün ərazilərimizi işğal edərək Sərsəng
su anbarından bizə gələn suyu bağlamışdılar? Yaxud nə üçün qış vaxtı suyun
qabağını açıb daşqınlar törədir, yayda isə
bağlayırdılar ki, bizim kənd sakinləri öz torpaqlarını suvara bilməsinlər. Artıq biz Suqovuşan su anbarını özümüzə qaytarmışıq
və bu gün tamam başqa vəziyyət yaranıb.
Bəli, bu gün onlar bizdən xahiş edirlər.
Buna görə də burada enerji təhlükəsizliyi
ilə bağlı məsələlər çox olacaq.
Bütövlükdə, Xankəndinin və hazırda
erməni əhalinin yaşadığı digər ərazilərin
inteqrasiyası labüd prosesdir. Tarixi perspektivi də başa düşmək və qəbul etmək
lazımdır. Yeri gəlmişkən, mən bu barədə
müharibədən əvvəl demişəm. Yəni, əgər
Ermənistan rəhbərliyi qüvvələrin – həm
hərbi, həm siyasi, həm iqtisadi, həm
demoqrafik qüvvələrin nisbətini ayıq başla
qiymətləndirsəydi, düzgün qərar qəbul
edərdi. Bizim qüvvəmiz isə yalnız artacaq.
O cümlədən, əhalimiz də. Ermənistan isə
əməkdaşlıq etməsə yalnız zəifləyəcək.
Burada obyektiv olaraq başqa hal, sadəcə,
mümkün deyil. Azərbaycan və Türkiyə ilə
əməkdaşlıq olmasa, Ermənistanın bərpa
üçün sadəcə, resursu yoxdur. Onlar hər
tərəfdən sıxılmış vəziyyətdə necə yaşayırdılarsa, elə də yaşayacaqlar. Lakin
indi həmin kisə, deyərdim ki, balaca bir
torbaya çevrilib. Vəssalam. Onlar yaxşı
başa düşməlidirlər ki, hansısa “arsax” adlı
bir dövlətləri olduğunu deyə bilərlər, lakin
belə dövlət yoxdur, heç vaxt olmayıb və
olmayacaq. Bu sərsəm ideyaları bir kənara
atıb Azərbaycan vətəndaşları kimi normal
yaşamaq lazımdır. Biz onları Azərbaycan
vətəndaşları hesab edirik, onların beynini yeyiblər. Bu gün Yerevanda yenidən
hakimiyyətə gəlməyə çalışanlar həmin
hərbi canilərdir. Xalqın beynini yeyən onlardır. Onlar özləri orada yaşamır, müharibə
vaxtı da orada yox idilər, qaçmışdılar,
Sarkisyan da, Köçəryan da, Ohanyan da.
Uşaq qatilləri, Xocalı qatilləri kimi döşlərinə
taxdıqları qəhrəman medalları haradadır?
Onlardan biri Şuşada, ikisi Xankəndidə
doğulub. Bəs, nə üçün doğulduqları yerləri
müdafiə etmədilər? Müdafiə edəydilər!
Yaxud indi. Qoy getsinlər, burunlarını oraya
soxsunlar. Baxarıq, onlar oradan salamat
çıxacaqlarmı? Bilirsinizmi, bu insanları,
azərbaycanafobiyanın, Azərbaycana

qarşı bu təbliğatın qurbanlarına çevrilmiş
günahsız insanları müalicə etmək lazımdır.
Zənnimcə, zaman ən yaxşı təbibdir. Bu,
mənim sözlərim deyil. Bunu çoxları deyib.
Yaraların sağalması, anlaşma yaranması
üçün vaxt lazımdır. Ermənistanda bunu
anlamalarından ötrü vaxt lazımdır ki,
Azərbaycanı iblis şəklində təqdim etməklə
bağlı göstərdikləri bütün cəhdlər, ilk
növbədə, onların özləri üçün səmərəsizdir.
Dini abidələrə gəldikdə isə biz bütün
dini abidələri qoruyuruq, onları dövlət
qoruyur, biz bərpa edirik. Biz müharibə
dövründə Qəbələ rayonunun Nic
qəsəbəsindəki xristian məbədini bərpa
edəndən sonra onun açılışını etdik.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki xristian
dini və mədəni abidələrinə gəldikdə isə,
heç kəsin şübhəsi olmamalıdır ki, onlar
layiqincə qorunacaq. Yeri gəlmişkən,
erməni zəvvarlar Kəlbəcər rayonundakı qədim Xudavəng alban məbədini
sərbəst ziyarət edə bilərlər. Biz şərait
yaratmışıq və həmin məbədin mənsub
olduğu Azərbaycan udi icması və məbədi
erməniləşdirməyə cəhd göstərən ermənilər
də onu ziyarət edirlər. Beləliklə, gələcəkdə
burada problem olmayacaq. Mən buna
əminəm.
İspaniyanın “La Vanguardia” qəzeti:
Sabahınız xeyir, cənab Prezident. İlk
olaraq, Sizə təşəkkür edirəm ki, bu
gün bizə şərait yaradıldı. Biz ötən ilin
dekabr ayında Ağdamda olduq və
burada xüsusilə Sizin dil qabiliyyətinizi
qeyd etmək istərdim. Bizdə İspaniyada siyasətçilər bunu edə bilmir. Dil
məsələsinə gəldikdə, özlərini D
 ağlıq
Qarabağın rəhbərləri adlandıran insanlar rus dilini guya, rəsmi dil kimi
qəbul etdiklərini iddia edirlər. Cənab
Prezident, necə düşünürsünüz, orada
gələcəkdə rəsmi dil və ya ümumiyyətlə,
dillər məsələsi necə olacaq? Təşəkkür
edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun sualınıza görə. Qarabağda rəsmi dil məsələsi
barədə sualınıza dair qeyd edə bilərəm
ki, bu, bir manipulyasiyadır. Hazırda
Azərbaycanın o bölgəsində qeyri-qanuni olaraq özlərini rəhbər adlandıranların
manipulyasiyasıdır. Onlar orada suahili
dilini də Qarabağın rəsmi dili elan edə
bilərlər. Bunun heç bir təsiri və nəticəsi
ola bilməz. Dağlıq Qarabağ mövcud deyil
və hər kəs oranı Azərbaycanın tərkib
hissəsi olaraq tanıyır. Düşünürəm, bu,
onların, həmin cinayətkar xunta rejiminin
son nəfəsidir, son cəhdləridir ki, guya
onlar dövlətdirlər. Azərbaycanda yeganə
rəsmi dil Azərbaycan dilidir və Azərbaycan
ərazisində digər heç bir dilin rəsmi statusu
ola bilməz. Eyni zamanda, biz heç bir
dilə hər hansı məhdudiyyət qoymuruq.
Rus dili Azərbaycanda bildiyiniz kimi, çox
geniş istifadə edilir. Bu gün bizdə sovet
dövründən fərqli olaraq rus dilində daha
çox qəzet və internet saytları fəaliyyət
göstərir. 340-a yaxın rus bölməsi olan
məktəbimiz var. Ermənistanda isə neçə
belə məktəb var? Sıfır. Ermənistanda
yalnız orada olan rus hərbi kontingentinin övladları üçün bir məktəb fəaliyyət
göstərir. Onlarda hətta təqribən belə bir
qanun da qəbul edilib ki, erməni uşaqları rus məktəblərinə gedə bilməz. Yəni
bu, özlərinin qeyd etdiyi kimi, strateji
tərəfdaşlarına olan diskriminasiya, ayrıseçkilikdir. Onlar Rusiyadan hərbi resursları qəbul edirlər, bizim məhv etdiyimiz bütün
silahları, hansı ki dəyəri 3-5 milyard dollar
civarındadır, onlar bütün bunu Rusiyadan
pulsuz almışdılar. Bu, hədiyyə və ya dırnaqarası kredit müqaviləsi əsasında olmuşdur. Həmin kredit ki, onlar heç zaman onu
ödəməyəcəklər. Baxın, belə bir tərəfdaşa
qarşı onlar ayrı-seçkilik edirlər. Rusiya
televiziya kanallarına qarşı yeni qanunvericilik qəbul edilmişdir. Müharibədən sonra
onlar bunu bir balaca, qismən aradan
qaldırıblar. Onlar rus dilini qadağan edirlər,
rusdilli məktəbləri qadağan edirlər. Ancaq
baxın, indi Rusiya sülhməramlıları Qarabağa yerləşəndən sonra birdən bunlar
rus dilini rəsmi dil kimi qəbul edirlər. Mən
suahili dilini təklif edirəm. Belə olsa, onlar
dil cəhətdən uzaq, ucqar ölkələrlə təmas
qurmağa da nail ola bilərlər.
Gələcəyə gəldikdə, Azərbaycanda fərqli
dildə danışan insanların hər cür hüquq
və imtiyazları mövcuddur. Onların təhsilə
çıxışları təmin edilir, bizim bütün dövlət
universitetlərində rus bölmələri var. Nəzərə
alaq ki, həmin ərazilərdə yaşayan erməni
icması öz aralarında erməni dilində danışa
bilərlər, sovet dövründə bizim o bölgədə
erməni dilində qəzetlər dərc edilirdi, orada
xüsusi proqramlar var idi. Digər bütün dillər
kimi erməni dili də Azərbaycanda qorunacaqdır.
Mənim müxtəlif xarici dil biliklərimə dair
komplimentinizə görə təşəkkür edirəm.
Bəli, mən xarici dilləri öyrənmişəm və hər
zaman bunu daha tez-tez istifadə etmək
mənə xoşdur.
Yunanıstanın “Real Group M
 edia”
şirkəti: Cənab Prezident, öncə mətbuat
konfransında iştirak etmək üçün
yaradılmış imkana görə təşəkkür
edirəm. Bu, çox gözəl təşkil olunub.
Mən Yunanıstanı təmsil edirəm. Dünən
Ermənistanda baş verən böhranla bağlı,
necə hesab edirsiniz, bunun atəşkəs
və aparılan təmaslara – Türkiyə, İran,
Rusiya arasında təmaslara hər hansı bir
mənfi təsiri ola bilərmi? Digər sualım
isə Ağdamla bağlıdır. Mən dünən orada
oldum. Minlərlə kvadratkilometr ərazinin
darmadağın edildiyinin şahidi oldum.
Bəşər sivilizasiyasına, dini abidələrə
qarşı olan hörmətsizliyin, təhqirin şahidi oldum. Mən Ağdamın bu dərəcədə
dağıdıldığını təsəvvür edə bilməzdim.
Mən dünən sıravi vətəndaşlarla danışırdım. Sizcə bu ərazilərin bərpası nə

qədər vaxt aparacaq? Orada böyük
mədəni itkilər, dini abidələrə qarşı
hörmətsizlik baş vermişdir. Sizin planınızca, zənninizcə, bu ərazilərin bərpası
nə qədər çəkəcək?
Prezident İlham Əliyev: İlk sualınıza
gəldikdə, Ermənistandakı böhran və
onun sülhə təsiri, yenə də bu böhranın
hansı istiqamətdə cərəyan edəcəyindən
asılı olacaqdır. Bu böhranın tezliklə bir
sonu olmalıdır. Dediyim kimi, bu tragikomediyaya son qoyulmalıdır. Atəşkəs
və üçtərəfli bəyanatın icrası ilə bağlı
diqqətinizi Prezident Putinin cavabına
yönəltmək istərdim. Ona sual verildi ki,
Ermənistan bu bəyanatın icrasından boyun
qaçırmaq istəsə nə olacaq? O da dedi ki,
bu, Ermənistan üçün sui-qəsd olacaqdır.
Mən də bu məsələdə Prezident Putinlə
tamamilə razıyam.
Ermənistandakı böhranın regional
əməkdaşlıq məsələsinə təsirinə gəldikdə,
bəli, bizim müəyyən narahatlığımız var.
Üç ölkənin – Rusiya, Azərbaycan və
Ermənistanın baş nazir müavinləri arasında üçtərəfli görüşlər keçirilir. Artıq iki belə
görüş olmuşdur. Üçüncü belə bir görüş
Moskva şəhərində sabaha planlaşdırılmışdır. Ancaq mənə hələ də məruzə edilməyib
ki, bu görüş Ermənistan tərəfindən təxirə
salınıbmı. Yəni bu, təxirə salınsa da,
anlaşılan olacaqdır. Ancaq yenə də bu,
Ermənistanda gələcəkdə baş verəcək
hadisələrdən, oradakı siyasi mübarizənin
nəticələrindən asılı olacaqdır. Amma bu,
bizim planlarımıza təsir edə bilməz. Qeyd
etdiyim kimi, artıq bizim regionun gələcəyi
ilə bağlı aydın fikrimiz var. Türkiyə, Rusiya,
İran və Azərbaycan arasında körpülərin yaradılması ilə bağlı da aydın təsəvvürümüz
var. Ona görə də Ermənistan burada
hər hansı bir mənfi addım atmağa cəhd
etməməlidir. Onların siyasi, hərbi və
iqtisadi konfiqurasiyasının asılı vəziyyətdə
olması bunu şərtləndirir. Azərbaycan bu
regionun tərkib hissəsi olmuşdur, hər
zaman uğurlu əməkdaşlığın nümunəsi
olmuşdur. Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan,
Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan,
Azərbaycan-Türkiyə-İran əməkdaşlıq
formatları mövcuddur. Bununla yanaşı,
Türkiyə-İran-Rusiya arasında əməkdaşlıq
formatı da var. Ermənistan yeganə
ölkədir ki, onlarda belə bir əməkdaşlıq
formatı mövcud deyil. Yəni biz, bu regionun məsuliyyətli ölkəsiyik. Müəyyən
geriləmələr, müəyyən təxirə salınmış
tədbirlər ola bilər. Ancaq ümumiyyətlə,
mən hesab edirəm ki, Ermənistanda siyasi
hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq, Ermənistan buna böyük mənada
təsir edə bilməz və etməməlidir də.
Siz Ağdamı qeyd etdiniz və orada
acınacaqlı mənzərənin şahidi oldunuz.
Ora gedən hər kəs ilk səfərində bir növ
şok və sarsıntı yaşayır. Mən Ağdama
səfər edəndə oradakı səngərləri görəndə
heç ifadə edə bilmirəm ki, necə qarışıq
hisslər keçirdim: sarsıntı, əzab, təəssüf.
Eyni zamanda, fərəh hissi var idi məndə
ki, biz ora qayıtmışıq. Bu, bəlkə də hətta
əlavə bir mətbuat konfransının mövzusu
ola bilər. Qeyd etdiyim kimi, Ağdamın
işğaldan əvvəl əhalisinin sayı 40 minə
yaxın idi. Yəni işğaldan sonra təbii ki,
əhalinin sayı artıb. Biz artıq təqribən
70 min nəfərlik şəhərin baş planını
yenidən işləməliyik və sizə bir nümunə
deyə bilərəm. Ötən il biz bir neçə min
ailə üçün mənzil və evlər inşa etmişik.
Mənim qərarımla onlar, əslində, məcburi
köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Ancaq artıq işğal olunmuş ərazilər azad
edildikdən sonra qərara gəldim ki, həmin
mənzillər şəhid ailələrinə verilsin və
dünən də mən belə bir şəhərciyin – 1572
ailəlik şəhərciyin açılışını etdim. Bu ilin
sonuna qədər daha 3 min şəhid ailəsi ev
və mənzillərlə təmin ediləcək. Biz buna bir
növ öyrəncəliyik, bizdə bunun təcrübəsi
var. Biz hər il 3-4 min mənzil və ev inşa
edə bilirik. Yəni fiziki olaraq biz Ağdam
şəhəri haqqında danışırıqsa, bu şəhər
hesab edirəm ki, 2-3 il ərzində tam bərpa
oluna bilər. Ancaq bundan öncə minadan təmizləmə, infrastruktur layihələri
həyata keçirilməlidir. Elektrik infrastrukturuna gəldikdə, biz bütün şəhərlərimizin,
bölgələrimizin bir-biri ilə bağlı enerji
şəbəkəsini yaradacağıq. Artıq büdcə,
proqram təsdiq edilib və bu ilin sonuna qədər elektrik enerjisi təminatı başa
çatdırılacaqdır. Su təminatı, qaz təminatı,
yollar... Biz təkcə evlər tikməli deyilik,
orada xəstəxanalar, məktəblər, bağçalar
tikilməlidir. Orada iş yerləri yaradılmalıdır.
Çünki orada yaşayan insanlar işlə təmin
edilməlidir. Yəni bütün bu işlər bizim
Böyük Qayıdış adlandırdığımız proqramımızın tərkib hissəsidir, Prezident Administrasiyasının rəhbəri bu əlaqələndirmə
ilə məşğuldur. Təkcə Ağdam deyil, digər
bütün şəhər və qəsəbələrimizdə – Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlıda vəziyyət təqribən
eynidir. Zəngilanda bir neçə ev istisna
olmaqla hər şey darmadağın olub. Bu,
çox nəhəng bir işdir, bizim qarşımızda
böyük işlər dayanır. Biz bunu yalnız öz
daxili resurslarımız hesabına edəcəyik və
artıq etməyə başlamışıq. Burada söhbət
təkcə maliyyə resurslarından getmir.
Söhbət texniki imkanlardan gedir, bizim
peşəkarlarımız, intellektual resurslarımız
var.
Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki,
biz orada vətəndaşlarımız üçün ən yaxşı
şərait yaratmalıyıq. Çünki uzun illərdir bu
insanlar əziyyət çəkirlər. Biz anlayırıq ki,
həmvətənlərimiz ən qısa zamanda oraya
qayıtmaq istəyirlər. Yenə də istəməzdim
daha dəqiq tarix verim, təkcə elə Ağdam
kimi bir şəhərimizin yenidən bərpası ən azı
2 il çəkəcəkdir.
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Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media
nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirib
(əvvəli 4-cü səhifədə)
İranın Mehr agentliyi: Cənab
 rezident, bu gün terrorçuluq dünya
P
üçün təhdiddir. Qarabağ müharibəsi
zamanı regionda terrorçu qrupların
fəaliyyət göstərməsi barəsində xəbərlər
yayılırdı. Bu isə region üçün böyük
təhlükədir. Burada hansı kollektiv
səylər göstərilməlidir? Bununla bağlı
Azərbaycan Respublikası tərəfindən
hansı addımlar atılacaqdır? Digər sualım isə Azərbaycan–İran əməkdaşlığının
necə qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. İki
xalqı bir-birinə tarixi və mədəni bağlar
birləşdirir və bu əməkdaşlığın regional
perspektivlərini necə görürsünüz?
Prezident İlham Əliyev: Bir məsələni
aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz müharibə
zamanı terrorçu qrupların fəaliyyət
göstərməsi haqqında danışırsınız, hansı
məlumatlara, kim tərəfindən verilən
məlumatlara istinad edirsiniz?
Jurnalist: Region ölkələrindən
olan xəbər agentlikləri belə məlumat
yayırdılar. İcazənizlə onların adlarını
çəkməyim.
Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz, sualınız bir növ ittiham formasındadır. İstənilən
məlumat haqqında danışmaq olar, ancaq
mənbə qeyd edilməlidir. Siz deyirsiniz
ki, məlumatlar yayıldı, onların mənbəyini
də qeyd edin. Terrorçu qruplar haqqında
məlumatın mənbəyini qeyd edin.
Jurnalist: Sizcə, regionda terrorçu
qrupların qarşısının alınması üçün
hansı tədbirlər görülməlidir?
Prezident İlham Əliyev: Hansı regiondan və ya ölkədən söhbət gedir? Siz
mənbə göstərə bilmirsiniz. Kimisə ittiham
etmək asandır. Siz onu sual formasında
verə bilərsiniz, ancaq, burada mahiyyət
dəyişmir. Dediyinizin arxasında dayanmaq
daha çətindir. Xəbər deyirsiniz, yəni, hansı
mənbələrə istinad edirsiniz? Sualınızda
mənbəni qeyd edə bilsəniz, daha geniş
cavab verə bilərdim.
Jurnalist: O zaman ikinci sualıma
cavab versəniz məmnun olardım.
Prezident İlham Əliyev: Hesab
edirəm ki, siz birinci sualınıza özünüz
cavab verdiniz. Sualınızda qeyd etdiyiniz məlumatlar mövcud deyil. Müharibə
zamanı terrorçu qrupların iştirakı ilə bağlı
hər hansı məlumat, dəlil və sübut yoxdur.
Bu, məqsədyönlü şəkildə uydurulmuş bir
hekayədir və mən təəssüf edirəm ki, dost
ölkədən olan jurnalist belə bir sual verir.
Adətən belə ittiham xarakterli suallar digər
ölkələrdən olur. Torpaqların azad olunması uğrunda aparılan əməliyyatlarda heç
bir terrorçu iştirak etməyib. Bu qələbəni
Azərbaycan Ordusu qazanıb. Burada
hər hansı yazılı və ya şifahi məlumat və
ya sübutlardan söhbət gedə bilməz. Bu,
Azərbaycanı ittiham etməkdən başqa
bir şey deyil. Bu, Ermənistan tərəfindən
ediləndə anlaşılandır. Bu, ermənilərin
bir bəhanəsidir, çünki onlar üçün bu,
psixoloji cəhətdən ağrılı bir məsələdir –
Azərbaycan əsgəri onları məğlub edib.
Onlar deyə bilərlər ki, bunu hansısa terrorçular edib. Ancaq kimsə bu terrorçuları
görüb? Siz və ya həmkarlarınız, sadəcə,
bir ad verə bilərsinizmi? Kifayət qədər vaxtınız var, bu məlumatları həmkarlarınızla
bölüşün. Varmı belə bir məlumat? Xeyr.
Ona görə sizə tövsiyəm odur ki, spekulyasiya ilə məşğul olmayın. Dediyim kimi, siz
bir xanım olaraq dost ölkədən gəlmisiniz,
ona görə də mən mövzunun dərinliyinə
getmək istəməzdim. Ancaq xahiş edirəm,
belə şayiələr yayarkən daha məsuliyyətli
olun.
O ki qaldı, Azərbaycan–İran əmək
daşlığına, bu əməkdaşlıq çox yaxşı
səviyyədədir. Müharibədən sonrakı
dövr yeni imkanlar yaradır. Bilirəm ki,
İran şirkətləri dağıdılmış ərazilərdə
yenidənqurma işlərində iştirak etməkdə
maraqlıdırlar. Azərbaycandan olan
yüksəksəviyyəli nümayəndə heyəti
İranda səfərdə olmuşdur. Burada
əməkdaşlığımızla bağlı vacib məsələlər,
o cümlədən, Xudafərin su anbarının birgə
istifadəsi də müzakirə edilib. Biz artıq
elektrik stansiyalarının inşasına dair İran
tərəfi ilə razılığa gəlmişik. Artıq Xudafərin
və Qız qalası elektrik stansiyalarının tikintisi ilə bağlı büdcə ayrılıb. Ümumi istehsal
gücü 280 meqavat olacaq və bu həcm iki
ölkə arasında bölüşdürüləcək.
Yeni vəziyyətlə əlaqədar çoxlu imkanlar
var. Biz İranla dövlət sərhədimizi bərpa
etmişik, onun 132 kilometrlik hissəsi işğal
səbəbindən bizim nəzarətimizdə deyildi.
Bu gün isə artıq biznes üçün yeni imkanlar
açılır. Buraya nəqliyyat və kənd təsərrüfatı
da daxildir. Nəqliyyat sahəsi haqqında
danışarkən, mən Zəngəzur dəhlizini qeyd
etmək istəyirəm. Bu dəhliz İran tərəfi üçün
də faydalı olacaqdır. İran həmin dəhlizdən
istifadə edərək Ermənistanla dəmir yolu
əlaqəsi yarada bilər. İki ölkənin hazırda
belə bir əlaqəsi yoxdur və eşitdiyimə görə,
belə bir dəmir yolu xəttinin tikintisi artıq
gündəmdə deyil. Çünki olduqca mənasız
və bahalı bir layihədir. Naxçıvandan, Culfa
üzərindən İran yükləri Ermənistana və
geriyə nəql edilə bilər. İmkanlar çoxdur, biz
onların hamısını nəzərdən keçirəcəyik və
əminəm ki, gələcəkdə sıx əməkdaşlığımız
davam edəcək.
Jurnalist: Cənab Prezident, mən
üzr istəyirəm, ancaq zənnimcə, mənim
terrorçu qruplarla bağlı sualım yanlış
anlaşıldı. Mən Azərbaycan tərəfindən
terrorçu qrupların fəaliyyətini nəzərdə
tutmurdum. Mən Qarabağ müharibəsi
zamanı regionda İŞİD kimi qrupların
fəaliyyətini nəzərdə tuturdum.
Prezident İlham Əliyev: Aydınlıq
gətirdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.

İraq media şəbəkəsi: Cənab Prezident, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
təşkil edilmiş tədbirlərdə iştirak üçün
bizi dəvət etdiyinizə görə Sizə dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Dünən işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərini
ziyarət edərkən biz misli görünməmiş
dağıntıların şahidi olduq. Məlum oldu
ki, bütün evlər işğal dövründə daşlara
qədər qarət edilib. O cümlədən, dağıdılmış vəziyyətdə olan qədim məscidin
işğal zamanı heyvanlar üçün tövlə kimi
istifadə edildiyini öyrənmək bizə çox
ağırdır. Bildiyimizə görə, Ermənistan
tərəfindən işğal edilmiş digər ərazilərdə
də məscidlər, türbələr, qəbiristanlıqlar,
ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına
məxsus mədəniyyət abidələri tamamilə
dağıdılmışdır. Bununla əlaqədar sizin
hökumət Ermənistana qarşı beynəlxalq
hüquqi müstəvidə hansı konkret iddialar qaldırmağı düşünür? Digər tərəfdən,
bu, müasir tarixdə İslam irsinin və
mədəniyyət abidələrinin ən genişmiqyaslı dağıdılmasıdır. Bunu İŞİD-in
işğal etdiyi torpaqlarda mədəniyyətlərə
qarşı cinayətləri ilə müqayisə etmək
olar. Bildiyimə görə, bu fakt bu yaxınlarda ICESCO-nun nümayəndələri
tərəfindən təsdiq edilib. Sizcə, azad
edilmiş ərazilərdə mədəni abidələrin
bərpasında beynəlxalq təşkilatlar və
müsəlman ölkələri hansı konkret rol
oynaya bilər? Eyni zamanda, həmin
ərazilərin bərpasında dediyimiz kimi,
beynəlxalq təşkilatlar və müsəlman
ölkələri ümumi şəkildə hansı rol oynaya
bilərlər? Çox sağ olun, cənab Prezident.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Doğrudan da, Ağdam şəhərinin görüntüləri
hamımız üçün çox ağrılıdır və bütün
dünya bunu görməlidir. Ağdam məscidində
donuz, inək saxlanılması Ermənistan
tərəfindən bütün müsəlman aləminə edilən
təhqirdir. Biz bunu belə qəbul edirik. Bu
təhqiri edənlər bu gün Ermənistan siyasi
müstəvisində də özləri üçün yer tapmaq
istəyirlər. Ermənistanın keçmiş prezidenti Köçəryanın dağılmış və üzərində
təhqiramiz ifadələr olan həmin Ağdam
məscidinin önündə fotoşəkilləri var. Onlar
bu cinayəti törədiblər və mən dəfələrlə
müxtəlif tədbirlərdə, xüsusilə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşlərində
və digər beynəlxalq tədbirlərdə qeyd
edirdim ki, bu cinayəti törədənlər, İslam
müqəddəslərinin təhqirini özünə rəva
bilənlər heç vaxt müsəlman ölkələri ilə dost
ola bilməzlər. Mən müsəlman ölkələrinin
liderlərinə üz tutub deyirdim ki, sizin əl sıxdığınız insanlar müsəlman məscidlərini dağıdan, sökən, orada inək, donuz saxlayanlardır. Zəngilan işğaldan azad olunandan
sonra bu, lap yeni görüntülərdir. Müharibə
dövründə o görüntülər də üzə çıxmışdır.
Zəngilan rayonunun məscidlərinin birində
donuz saxlayırdılar. Pənahəli xanın
sarayını tövləyə çevirmişdilər. Yəni, bunu
qəsdən edirlər. Məgər, heyvanları başqa
yerdə saxlamaq olmaz? Qəsdən edirlər.
Görün, müsəlmanlara qarşı bunların
nifrəti nə qədər böyükdür və bunu edən
cinayətkarlar, bunu edən əxlaqsızlar ondan
sonra da gedib bəzi müsəlman ölkələrinin
liderləri ilə görüşüb hansısa dostluqdan,
əməkdaşlıqdan danışırlar. Ona görə
mən xahiş edirəm, bu görüntüləri yayın
bütün dünyaya. Bütün dünya görsün ki,
Ermənistan rəhbərliyi islamofob xislətləri
ilə fərqlənir və bu, təkcə bizə deyil, bütün
müsəlman aləminə qarşı təhqirdir.
Azad edilmiş torpaqlarda məlumatlara
görə, 67 məscid var idi, onlardan cəmi biri
nisbətən salamat vəziyyətdədir. Qalanlar
ya tam dağıdılıb, ya da ki, onların böyük
hissəsi dağıdılıb. Biz bütün məscidləri
bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, İslam
ölkələrinin nümayəndələri bu məsələ ilə
bağlı öz təkliflərini verirlər. Bu yaxınlarda
sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ICESCO-nun
nümayəndə heyəti Azərbaycanda idi.
Onlar Ağdam məscidini ziyarət etmişlər
və ondan sonra ICESCO-nun Baş
katibi ilə görüş əsnasında belə bir təklif
irəli sürüldü ki, ICESCO bizim tarixi
abidələrimizin bərpası işində öz rolunu
oynaya bilər. Biz bunu alqışlayırıq. Digər
müsəlman ölkələrinin nümayəndələrinin
təşəbbüslərini də biz alqışlayırıq. Biz bu
bərpa işlərini İslam həmrəylik bayramına
çevirməliyik. Çünki Azərbaycan İslam
həmrəyliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı çox
ardıcıl siyasət aparır. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının xətti ilə ölkəmizdə keçirilmiş
müxtəlif tədbirlər, eyni zamanda, prinsipial
məsələlərlə bağlı açıq mövqeyimiz, əlbəttə
ki, İslam aləmində də bizə böyük nüfuz
qazandırıb. Müsəlman ölkələri arasındakı birlik, həmrəylik bizim hamımız üçün
lazımdır. Ona görə belə bir təklifə görə sizə
təşəkkürümü bildirirəm və xahiş edirəm ki,
öz ölkənizin ictimaiyyətini bu reallıqlarla
tanış edəsiniz.
Türkiyənin Anadolu Agentliyi:
Hörmətli cənab Prezidentim, 10 noyabrdan sonra bölgədə bəyanatı
imzalayan üç ölkənin etməli olduqları bəzi fəaliyyətlər var idi və üç ölkə
də fəaliyyətlərinə başladı. Ancaq bu
dönəmdə bölgədəki xarici ölkələrin
sayı, bölgəyə dərhal sonra hər gün
gələn karqo təyyarələrə nəzarət olunması, bölgəyə geri qaytarılan erməni
vətəndaşların sayı ilə bağlı müxtəlif
iddialar mətbuatda yer aldı. Bəzi
məsələlər Sizin gündəliyinizdə də yer
aldı. Siz bu məsələlərlə bağlı iradlarınızı daha əvvəl dilə gətirmişdiniz. Siz
müharibədə qalib gələn ölkənin lideri
olaraq 10 noyabrdan sonrakı dövrdən
məmnunsunuzmu və bu dövr daha
yaxşı ola bilərdimi?

Prezident İlham Əliyev: Prinsip
etibarilə mən məmnunam. Çünki 10
noyabrda imzalanmış bəyanatda göstərilən
əsas məsələlərdən biri Ağdam, Kəlbəcər
və Laçın rayonlarının bizə qaytarılması idi
və buna biz nail olduq. Dekabrın 1-də bu
bölgələr bizə qayıtdı.
Eyni zamanda, bəyanatda göstərilən
digər məsələlərlə bağlı, hesab edirəm ki,
müsbət addımlar atılır. Bəzi məsələlər təbii
olaraq hələ ki, icra edilmir. Onlar üçün
müəyyən zaman lazımdır. Amma hesab
edirəm ki, məsələ prinsip etibarilə müsbət
istiqamətdə gedir.
Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq
Mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi də bu
istiqamətdə atılmış çox önəmli addımdır.
Mən əminəm ki, bu monitorinq mərkəzi
vasitəsilə bölgədə sabitlik və atəşkəs
rejiminin möhkəmləndirilməsi işinə böyük
töhfə veriləcək. Azərbaycan Prezidenti
olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan
tərəfindən hər hansı bir aqressiv addım atılmayacaq. Biz bunu heç vaxt
etməmişdik və bu gün buna ehtiyac yoxdur. Ona görə 10 noyabr bəyanatı prinsip
etibarilə icra edilir.
Bəzi məsələlər var ki, onlar 10 noyabr bəyanatında öz əksini tapmayıb,
amma ondan sonrakı dövrdə razılaşdırılıb. Bu məsələlərin bir qismi icra edilir,
bir qismi isə hələ ki, icra edilmir. Yenə də
deyirəm, bəzi məsələlər var ki, Rusiyanın
sülhməramlı qüvvələri bizim ərazimizə
xarici vətəndaşların buraxılmasında o
qədər də ciddi addımlar atmırlar. Bu,
bizi narahat edir və bu narahatlığı da biz
Rusiya tərəfinə çatdırırıq. Əminəm ki, vaxt
keçdikcə, bu məsələlər də tənzimlənəcək.
Biz bir məsələni də unutmamalıyıq ki,
10 noyabrdan sonra bizim bölgəmizdə və
bütövlükdə dünyada tam yeni bir vəziyyət
yaranıb. Biz bu vəziyyətə uyğunlaşmalıyıq,
hər bir ölkə buna öyrəşməlidir. Bu, yeni bir
vəziyyətdir, bizim üçün də, qonşu ölkələr
üçün də. Burada həm logistik, həm texniki,
həm nəqliyyat, eyni zamanda, psixoloji
problemlər var. Bəzilərinin gözləntiləri
həddindən artıq çoxdur. Amma hər şeyin
öz vaxtı var, öz yeri var. Biz addım-addım
öz hədəfimizə çata bilmişik və mümkün
olmayanı 44 gün ərzində reallığa çevirmişik. Bunu bu gün təkcə biz yox, beynəlxalq
ekspertlər də deyir. Bizim apardığımız
hərbi əməliyyat bu gün dünyanın aparıcı
ölkələrinin hərbi məktəblərində öyrənilir.
Hesab edirəm ki, biz müharibə dövründə
və müharibədən sonra mümkün olan maksimum nəticəni əldə etdik və həyat davam
edir, həyat yerində durmur, yeni məsələlər
ortalığa çıxır.
Bizim strateji baxışımız var: Biz nə
istəyirik, bu günə qədər nə istəmişik,
bundan sonra nə istəyirik. Bu arzulara,
hədəflərə çatmaq üçün nə etməliyik? Bizdə
çox aydın baxış və təsəvvür var. Biz bu
ümumi plan çərçivəsində bundan sonra
da öz addımlarımızı atacağıq və yeni
nailiyyətlər, uğurlar da olacaqdır.
Ukraynanın “1+1” telekanalı: Hər
vaxtınız xeyir, cənab Prezident. Sizə
iki sualım var. Birinci sualım kifayət
qədər qısadır. Xahiş edirəm Ukrayna ilə
Azərbaycanın indiki mərhələdə hərbi və
hərbi-texniki əməkdaşlığının xarakterini
qısaca səciyyələndirin. Azərbaycanın
ərazilərini işğaldan hərbi yolla azadetmə
təcrübəsini Ukrayna ilə bölüşmək
imkanı varmı? İkinci sual: Ukraynada və Azərbaycanda müharibələrin
xarakterində bütün fərqlərə baxmayaraq, hər halda, Ukrayna Rusiyanın
təcavüzünə qarşı mübarizə aparır, bizim
ortaq cəhətlərimiz çoxdur. Məsələn,
işğaldan azad ediləndən sonra, yumşaq desək, qanuni hakimiyyətə o qədər
də dostcasına münasibət bəsləməyən
yerli əhalinin reinteqrasiyası probleminin həlli zərurəti. Siz bu problemlə
üzləşirsiniz. Biz onu həll etməliyik. Sual
budur. Qısamüddətli və uzunmüddətli
perspektivdə Qarabağın erməni
əhalisinə münasibətdə Sizin planlarınız necədir və başqa sözlə desək, Siz
Qarabağ ermənilərinə nə təklif edə
bilərsiniz? Vətəndaşlıq, tam reinteqrasiya, mədəni muxtariyyət və sair. Çox
sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Ukrayna ilə Azərbaycan arasında hərbitexniki əməkdaşlıq məsələsinə gəldikdə,
prinsip etibarilə bu əməkdaşlığın böyük
tarixi var. Müstəqilliyin ilk illərində Ukrayna hərbi-texniki əməkdaşlıq məsələsində
bizim əsas tərəfdaşımız olub, lakin
tədricən bu əməkdaşlıq yox dərəcəsinə
enib. Açığını deyim ki, bu gün də həmin
əməkdaşlığın həcmi o qədər də böyük
deyil. Hərçənd, bizim hərbi sənayenin
formalaşmasına gəldikdə, biz öz hərbi
sənayemizi yaratmağa başlayanda Ukrayna müəssisələri bu işdə bizə çox kömək
ediblər və bizim hərbi məhsullar istehsal
edən müəssisələrin çoxu Ukrayna şirkətləri
ilə birgə müəssisələr idi.
Mənə məlum olduğuna görə, bu gün
Ukraynanın hərbi-texniki kompleksi inkişaf
dövrünü yaşayır. Azərbaycanda da belədir.
Ona görə hesab edirəm ki, bu istiqamətdə
də əməkdaşlıq üçün imkanlar var. Lakin
açıq deyim ki, hələlik istər Ukrayna, istərsə
də Azərbaycan tərəfindən hər hansı konkret layihələr və təkliflər olmayıb. Yəqin ki,
hələ bunun vaxtı yetişməyib.
Yerli əhalinin reinteqrasiyası məsələsinə
gəldikdə, sözün düzü biz bu işə hələ başlamamışıq. Ona görə ki, müharibə təzəcə
başa çatıb. Bu gün Qarabağ ərazisində
yaşayan erməni əhalinin azərbaycanlı əhali
ilə əlaqəsi yoxdur. Lakin bu, ona görədir ki,
orada azərbaycanlı əhali, sadəcə, yoxdur, otuz il orada azərbaycanlılar olmayıb
və azərbaycanlı əhali oraya qayıtmayıb.

Erməni əhali isə Rusiya sülhməramlı
missiyasının nəzarəti altında olan
ərazidədir və bu ərazidən kənara çıxmır,
ona görə ki, orada çıxası yer də yoxdur.
Orada hər yer minalanıb. Buna görə də
erməni və azərbaycanlı əhali arasında
gündəlik əlaqələrin başlanması üçün şərait
yetişməlidir. Bu, ilk növbədə, siyasi şəraitə
aiddir. Bir daha deyirəm, Ermənistan dövləti
Azərbaycanın suveren ərazisini onun
əlindən almaq üçün hər hansı cəhdlərdən,
“Arsax müstəqil dövlətdir” tipli hər cür frazalardan, bütün bu boş və cəfəng sözlərdən
imtina etməlidirlər. Onlar, sadəcə, özlərini və
bütün dünyanı aldatmaq və orada yaşayan
insanları çaşdırmaq cəhdlərindən imtina
etməlidirlər. Onlar Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanımalıdırlar. Hesab edirəm
ki, bu, zəruridir. Mən əvvəllər Azərbaycan
ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin
mümkünlüyü barədə suallara cavab verərək
deyəndə ki, bu gün lazım olduğundan bir
qədər irəli getdiyimi başa düşürəm, lakin bu
da o vaxt mümkün olacaq ki, Ermənistan
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın,
bunu bütün dünyaya etiraf etsin.
Düşünürəm ki, indi rəsmi şəxslər
səviyyəsində əlaqələr, baş nazirlərin
müavinlərinin iştirakı ilə işçi qrupu,
Azərbaycanın və Ermənistanın sərhəd
xidmətlərinin rəhbərlərinin sərhəddə görüşü, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın
xüsusi xidmət orqanları rəhbərlərinin
Moskvada görüşü, rəsmi şəxslər arasında
digər əlaqələr buna zəmin yaratmalıdır.
Burada yenə zəruridir ki, Ermənistan tərəfi
bizi aldatmağa çalışmağın lazım olmadığını başa düşsün. Ona görə, təəssüf ki,
belə demək mümkündürsə, biz yenə bu
cür hoqqaları görürük. Onlar sözdə bir cür
danışır, əməldə başqa cür hərəkət edirlər.
Belə etmək lazım deyil, indi o vaxt deyil.
Onlar əsla elə vəziyyətdə deyillər ki, indi
bunu özlərinə rəva görsünlər. Səmimi
işləmək lazımdır, əgər nə barədəsə razılığa
gəliriksə, onu yerinə yetirmək lazımdır, yox
əgər bunu edə bilmirlərsə, demək lazımdır
ki, edə bilmirlər. Bilirsiniz, bu cür əsassız
ümidlər və vədlər olmamalıdır.
Bax, belə bir baza yaradılanda,
azərbaycanlı əhali işğaldan azad edilən
ərazilərə qayıdanda, əlbəttə, əlaqələr
olacaq. Ona görə ki, hazırda Xankəndidə,
digər yaşayış məntəqələrində yaşayan
insanların normal həyat fəaliyyəti üçün
əlaqələr, sadəcə, zəruridir. Azərbaycansız
buna nail olmaq, sadəcə, qeyri-mümkündür. Fikir verin, bu gün Qarabağdakı rusiyalı sülhməramlı kontingent üçün yüklər
necə çatdırılır. Necə? Əvvəlki kimi təyyarə
ilə Yerevana qədər, sonra isə yük maşınları
ilə Xankəndiyə qədər. İndi dəmir yolu ilə
Bərdəyə qədər. Tezliklə, bir ildən sonra
bizim yolumuz Ağdama qədər uzanacaq.
Oradan Rusiyaya məxsus yük maşınları gəlir, yüklənir və gedir. Bu, xeyli ucuz
və rahat olacaq. Bəs, hərbi qulluqçular
üçün yük daşıyan Rusiya təyyarələri indi
necə uçur? Onlar sonradan 10 saat, özü
də qar basmış bu dəhlizlə getmək üçün
Yerevana uçmurlar. Onlar Gəncəyə uçur,
oradan isə Xankəndiyə getmək üçün bir
saat, ola bilsin bir qədər çox vaxt lazımdır. Yəni, bunu həyat tələb edir. Rusiya
tərəfi belə bir xahişlə müraciət edəndə
biz onları dəstəklədik. Axı, nəyə görə biz
sülhməramlılar üçün süni problemlər yaratmalıyıq. Bu sülhməramlılar, o cümlədən
bizim sakinlərin də təhlükəsizliyini təmin
edirlər. İkincisi, beləliklə biz hazırda orada
yaşayanlara siqnal veririk ki, baxın, axı
Qafqaz bürosu o vaxt Dağlıq Qarabağın
Azərbaycanın tərkibində qalması barədə
qərarı təsadüfən qəbul etməmişdi. Bir
daha vurğulamaq və ermənilərin bir çox
başqa yalanları kimi bu yalanını da ifşa
etmək istəyirəm ki, həmin qərarda Dağlıq
Qarabağın Azərbaycana verilməsindən
yox, onun Azərbaycanın tərkibində qalmasından söhbət gedir. Onlar bu prinsipial
bənd ilə həmişə manipulyasiya edirlər. O
cümlədən ona görə ki, bu, Azərbaycanın
tarixi vilayətidir və ikincisi, onlar oraya
necə gedib çıxa bilərdilər? Axı, ötən əsrin
30-cu illərinə qədər Laçında və Kəlbəcərdə
yol olmayıb. Əgər kimsə bunu bilmirsə
qoy bilsin. Orada atla hərəkət edirdilər.
Ermənistandan oraya necə getmək
olardı – heç cür. Yalnız atla. Kəlbəcərdə,
ümumiyyətlə, yol yox idi. Bu, təcrid olunmuş bir bölgə idi. Biz 1930-cu illərdə yol
çəkməyə başladıq. Buna görə təbiidir ki,
burada yaşayış məntəqələri, sivilizasiya,
qədim şəhərlər var. Xankəndiyə gedən yol
Ağdamdan keçirdi. Buna görə də hər şey
öz təbii vəziyyətinə qayıtmalı, tamamilə
siyasətsizləşdirilməlidir. Zənnimcə, orada
yaşayan erməni millətindən olan adamlar
da öz azərbaycanlı qonşuları və keçmiş
dostları ilə ünsiyyət saxlayanda bunu başa
düşəcəklər, tezliklə ortaq dil tapacaqlar.
“TRT World”: Cənab Prezident,
hazırda Ermənistandakı vəziyyət Sizi nə
dərəcədə narahat edir? Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan 10 noyabr
tarixli sənədə imza atanlardan biridir.
İndi orada bəzi siyasətçilər məsələyə
yenidən baxılmasına dair çağırışlar
edirlər, bu məsələ Sizi narahat edirmi?
Daha bir sualım ondan ibarətdir ki, Sizin
Nikol Paşinyanla rəsmi təmaslarınız
olubmu və hazırda birbaşa təmasınız
varmı?
Prezident İlham Əliyev: Mən
istəməzdim Ermənistandakı vəziyyətlə
bağlı dərinə gedim. Mənim deyə biləcəyim
Ermənistanda müəyyən siyasi qruplar
tərəfindən sui-istifadə edilə bilər. Məncə,
məsələni özləri həll etsələr yaxşıdır.
Ancaq qonşu ölkə olaraq və müharibənin
başa çatmasını nəzərə alsaq, biz, əlbəttə
ki, Ermənistandakı vəziyyətə biganə
ola bilmərik. Biz məsələni diqqətlə

izləyirik. Hesab edirəm ki, Ermənistanda
hakimiyyətdə kimin olmasından asılı
olmayaraq, 10 noyabr bəyanatının icrasına
mane olmaq cəhdləri bu ölkə üçün çox
zərərverici olacaqdır. Mən artıq Prezident
Putinin sitatını dilə gətirdim. Bu, onlar üçün
sui-qəsd olacaqdır, vəziyyət bundan da
qat-qat pis olacaqdır. Ona görə bu gün
Ermənistanda anlamalıdırlar ki, bu vəziyyət
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin
bilavasitə nəticəsidir. Bu, son iki ildə baş
verən və ya bir neçə ayın nəticəsində
baş verən hadisə deyil, bunun birbaşa səbəbi işğaldır. Onlar hazırda bütün
ideoloji dayaqlarını itiriblər. Çünki onların
ideoloji dayaqları Azərbaycanofobiya
üzərində qurulmuş miflərdən ibarət idi.
Özlərini qalib ölkə kimi təqdim edirdilər,
Azərbaycan isə məğlub tərəf idi. Ancaq
üz-üzə gəldikdə biz sübut etdik ki, qalib
kimdir. Yəni, bu vəziyyəti mən nəzarətdə
saxlayıram, ancaq mən narahat deyiləm ki,
Ermənistanda olan hər hansı bir dəyişiklik
Bəyanatın icrasına təsir edə bilər. İlk
olaraq, ona görə ki, bu, artıq rəsmi imzalanmış sənəddir. İkincisi isə ona görə ki,
burada Rusiya Prezidentinin də imzası var.
Bu gün Ermənistanın Rusiyadan asılılığı
müharibədən qabaqkı dövrdən 10 dəfə
artıqdır. Müharibədən əvvəl də Ermənistan
Rusiyadan asılı olan bir ölkə idi. Mən
bununla Ermənistanı ittiham etmirəm,
bu, reallıqdır, yəni o asılılıq müharibədən
sonra 10 qat artmışdır. Yəni, Ermənistanın
cəsarəti çatacaqmı ki, Rusiya Prezidentinin imzasına bu cür yanaşsın? Burada,
sadəcə, o bəyanatdan söhbət getmir, bu
söhbətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
orada Rusiya Prezidentinin imzası var və
o, bu sənədin qarantı kimi çıxış edir. Yəni,
mən tövsiyə edərdim onların hər hansı
bir gözləntisi olmasın. Ermənistanda tarix
sübut edib ki, orada siyasətçilər hər zaman
hakimiyyətə gəlmək üçün populist çıxışlar
ediblər, sonra real vəziyyətlə üzləşəndə
onlar bunun əziyyətini çəkiblər. Ona görə
mən istisna etmirəm ki, hər hansı revanşist
bəyanatlar olsun. Amma onlar bundan
çəkinməlidirlər. İstənilən halda Ermənistan
hakimiyyətinin iradəsindən asılı olmayaraq
10 noyabr bəyanatı icra ediləcəkdir.
Mənim Paşinyanla təmaslarım o vaxt
sona çatdı ki, o təxribatçı bəyanatlar verdi,
mən onları artıq səsləndirdim. Ondan
əvvəl o, 2019-cu ildə Düşənbə şəhərində
belə bir təmasın təşəbbüskarı oldu. Həmin
siyasətçilər Ermənistanda bu gün onu “lift
diplomatiyası” ilə məşğul olmaqda ittiham
edirlər. Amma gülünc bir vəziyyətdir. Biz
təsadüfən 1 dəqiqə ərzində liftdə olduq,
yəni, görüşə gedərkən bir mərtəbədən
digər mərtəbəyə qalxdıq. Liftdə bir dəqiqə
ərzində bu adam hansı diplomatiya ilə
məşğul ola bilərdi? Düşənbə şəhərində o,
mənə təklif etdi ki və söz verdi ki, atəşkəsə
riayət edəcək, münaqişənin başa çatdırılması üçün səylər göstərəcək. Mən dedim
olsun. Sonra bizim nümayəndələr arasında
birbaşa təmaslar yarandı və təmas xəttində
hər hansı bir hadisə baş verəndə qarşılıqlı
olaraq məlumat mübadiləsi baş tuturdu.
Sonra Paşinyan özü qeyd edirdi ki, təmas
xəttində bu qədər dinc vəziyyət mövcud
deyildi. Nəyə görə? Çünki o, məndən xahiş
etmişdi bunu və mən hesab etdim ki, bu,
sülhə töhfə verəcək. Mən hesab edirdim ki, o, öz sələflərinin səhvlərini təkrar
etməyəcək, siyasətini dəyişəcək. Ancaq
o, mənim jestimi yanlış dəyərləndirdi. O,
bunu zəiflik əlaməti kimi gördü, halbuki, bu,
güc əlaməti idi, böyüklük əlaməti idi. Sonra
da onun Şuşadakı məlum rəqsi və məlum
bəyanatları bizim təmaslara son qoydu.
Əlbəttə, müharibə zamanı də bizim heç
bir təmasımız ola bilməzdi. Biz Moskvada
Prezident Putinin dəvəti ilə yanvar ayında
üçtərəfli görüş keçirdik. Bu, üçtərəfli görüş
idi və bizim ikitərəfli hər hansı bir əlaqəmiz
olmayıb və təmasımız da olmayıb.
REAL Televiziyası: Cənab Prezident,
Ermənistan 30 il ərzində işğal altında
saxladığı Azərbaycan ərazilərində xalqımızın tarixi, mədəni irsinə ağır zərbə
vurub, məscidləri, tarixi abidələrimizi,
infrastrukturu dağıdıb. Demək olar ki,
ərazidə faktiki səhralıq hökm sürür,
oranı səhralığa çeviriblər. Bu vandallıq 10 noyabr bəyanatından sonra da
davam etdi. Onlara günlər verilmişdi ki,
ərazini tərk etsinlər. Həmin vaxtda da
onlar vəhşiliklər törətdilər, Azərbaycana
külli miqdarda ziyan vuruldu. Bu hala
beynəlxalq səviyyədə hüquqi-siyasi
qiymət verilməsi üçün hansı işlər görülür
və Ermənistanın törətdiyi cinayətkarlığa
görə hər hansı məsuliyyətə cəlb olunması perspektivini necə qiymətləndirirsiniz?
Təşəkkür edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Siz tamamilə haqlısınız. 10 noyabrdan
sonra onlar öz mənfur fəaliyyətindən
əl çəkmədilər, əksinə, 20 gün ərzində
çalışdılar ki, maksimum bizim təbiətimizə
və əmlakımıza ziyan vursunlar. Evləri,
ağacları yandırırdılar, kəsib-doğrayırdılar,
talan edirdilər, evlərin pəncərələrini, sanitar
qovşaqlarını aparırdılar və bütün dünyanın
gözü qarşısında. Yaxşı ki, xarici media
nümayəndələri də bu vəhşiliyin şahidləri oldular və bütün dünya gördü ki, biz kimlərlə
üz-üzə idik və biz hansı bəlanı məğlub
etdik. Mən, sözün düzü, belə vəhşilik
gözləmirdim, özü də tamamilə əsassız
vəhşilik. Baxın, başqasının torpağını zəbt
edəsən, güc tətbiq edərək, heç bir vaxt
vermədən o torpağın, o evin sahibini qovasan, – biz onlara 20 gün vaxt verdik, onlar
bizə 20 saat da vaxt verməmişdilər, – ondan sonra onun evində yaşayasan, sonra
deyəsən ki, bu, mənimdir və sən oradan
çıxmağa məcbur olanda bu evi dağıdasan, sökəsən, yandırasan. Bu dərəcədə
əxlaqsızlıq ola bilərmi? Bütün dünya bunu

gördü. İkinci Qarabağ müharibəsinin
əhəmiyyəti təkcə ərazilərimizin, ərazi
bütövlüyümüzün bərpası ilə məhdudlaşmır.
Bütün dünya erməni faşizminin əsl real
sifətini gördü. Biz, əlbəttə ki, bütün dəymiş
ziyanı hesablamalıyıq və hesablayırıq.
Mənim göstərişimlə indi Azərbaycanın
müvafiq qurumları video, foto çəkilişlər
aparırlar, dron çəkilişləri aparılır. Dəymiş
bütün ziyan hesablanacaq. Dağılmış bütün
evlərin protokollaşdırılması işlərinə start
verilib ki, vətəndaşlar fərqi qaydada dəymiş
ziyanın ödənilməsi üçün beynəlxalq
məhkəmələrə, ilk növbədə, Azərbaycan
məhkəmələrinə və sonra beynəlxalq
məhkəmələrə müraciət etsinlər.
İkinci mərhələdə, – artıq bu sahədə
də işlər başlanıb, müvafiq sənədlər
imzalanıb, – buna oxşar münaqişələrdə
dəymiş ziyanın hesablanması üçün
təcrübəsi olan beynəlxalq şirkətlərlə də
sənədlər imzalanıb, onlar yaxın gələcəkdə
Azərbaycana gələcəklər. Əlbəttə ki, onlar
özləri tədqiqatlar aparacaqlar, ancaq biz
də onları lazım olan materiallarla təmin
edəcəyik. Bu beynəlxalq şirkətlərin bu
sahədə təcrübəsi var və dəymiş ziyanın
ödənilməsi, təzminatın ödənilməsi üçün
əlbəttə ki, beynəlxalq məhkəmələrdə iddialar qaldırılacaq.
Eyni zamanda, bizim təbii resurslarımızı icazəsiz istismar edən xarici şirkətlər
də məsuliyyətə cəlb ediləcək. Bildiyiniz
kimi, azad edilmiş torpaqlarda bizim qızıl
mədənlərimiz vəhşicəsinə istismar edilirdi.
Bu, beynəlxalq cinayətdir. Artıq bu cinayəti
törətmiş bəzi qurumların məsuliyyətə cəlb
edilməsi üçün ilkin hazırlıq işləri aparılıb. Mən bu məsələ ilə bağlı bir-iki dəfə
öz sözümü demişəm, bir daha demək
istəyirəm ki, ya bu şirkətlər bizə təzminat
ödəyəcəklər, kompensasiya verəcəklər,
ya da ki, məhkəməyə gedəcəklər.
Məhkəməyə getdikləri təqdirdə, tam
əminəm ki, məhkəmədə onlar uduzacaqlar,
eyni zamanda, dünya miqyasında biabır
olacaqlar. Çünki başqa ölkədə qanunsuz
işlərlə məşğul olmaq, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaq, o ölkənin təbii
sərvətlərini talamaq cinayət sayılır. Bu
şirkətlərin beynəlxalq reputasiyasına da
çox ciddi ziyan dəyəcək.
Bununla paralel olaraq, bizim meşə
fondumuz da məhv edilib, 54 min hektar
meşə ermənilər tərəfindən qırılıb, dağıdılıb. İşğala qədər bizim meşələrimizin
ümumi həcmi təqribən 220-230 min hektar
idi, 54 min hektar kəsilib dağıdılıb. Onlar
ondan müxtəlif materiallar istehsal ediblər,
bildiyimə görə, orada parket biznesi də
çox geniş vüsət almışdı, xarici şirkətlər də
burada iştirak ediblər. Yəni, dəymiş bütün
ziyan hesablanacaq, o cümlədən bizim
torpaqlarımızdan qanunsuz şəkildə istifadə
edən şirkətlər də cərimələndiriləcək.
Azad edilmiş torpaqlarda ancaq taxıl
altında 100 min hektara yaxın torpaq var
idi, onları qanunsuz istismar edirdilər və
gəlirlər götürürdülər. Onu da hesablayacağıq. Bu, işin bir tərəfi. İndi beynəlxalq
məhkəmələrdə buna nə dərəcədə reaksiya veriləcək? O, işin ikinci məsələsidir.
Burada, əlbəttə ki, əsas məsələ obyektivlikdir. Əgər obyektiv yanaşma olsa, əlbəttə
ki, onlar bu təzminatı ödəməli olacaqlar.
Biz, eyni zamanda, beynəlxalq praktikaya
da nəzər saldıq. Xarici İşlər Nazirliyinə
tapşırıq verildi və artıq bu günlərdə mənə
məlumat verildi, presedentlər necə olub,
bu presedentlər var. O qədər də çox deyil,
amma var. Burada, əlbəttə, hər bir presedent bizim tərəfimizdən təhlil edilməlidir ki,
bunun təməlində nələr dayanır? Obyektivlik, yoxsa ki, siyasi sifariş? Çünki sirr deyil
ki, beynəlxalq məhkəmə sistemi də siyasi
təzyiqdən azad deyil və bəzi hallarda siyasi sifarişlər də yerinə yetirilir. Ona görə hər
şey bundan asılı olacaq. Hər halda, biz öz
üzərimizə düşən missiyanı yerinə yetiririk və yaxın zamanlarda dolğun hesabat
hazırlanacaqdır.
Böyük Britaniyanın “Reuters” İnformasiya Agentliyi: Cənab Prezident, Siz
indi investisiyalar, Qarabağın bərpasına
investisiyaların qoyulması barədə
danışdınız. Mən soruşmaq istərdim,
Qarabağda möhkəm sülh üçün, onun
bərpasına əcnəbi investorları və kreditorları cəlb etmək üçün kifayət qədər
zəmanət varmı? Ümumiyyətlə, təqribən
hansı həcmdən söhbət gedir? Bildiyim qədər bu il büdcədən 2,2 milyard
manat ayrılıb. Bu, böyük məbləğ deyil,
orada bərpa işləri çox böyükdürmü?
Özəl investisiyalar cəlb ediləcəkmi?
Rəsmi Bakı bütövlükdə bu prosesə
necə baxır? Bir də onu soruşmaq
istərdim. Sizin Fərmanınızla Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə verilib və onun
səhmləşdirilməsi prosesi gedir. Bu,
o deməkdirmi ki, rəsmi Bakı artıq
ölkənin bir sıra iri dövlət şirkətlərinin
özəlləşdirilməsi üçün onları açıq elan
etməyə hazırlaşır? Demək olarmı ki, bu,
əcnəbi investorlara mesajdır? Siz giriş
sözünüzdə çox yaxşı qeyd etdiniz ki,
işğaldan azad edilmiş bir sıra ərazilərə
əcnəbi jurnalistlərin səfəri təşkil olunub, Sizin Administrasiyanız bu işi çox
peşəkarlıqla, yüksək səviyyədə həyata
keçirib. Lakin, yəqin ki, həmkarlarım
da məni dəstəkləyər, biz hamımız Şuşa
şəhərinə səfər etmək, onun indi nə
vəziyyətdə olduğunu, onun nə dərəcədə
dağıdıldığını, orada hansı işlərin aparıldığını, hazırda bu şəhərin əhvalını
görmək istərdik. Mən risk edib bu
səfərin təşkilinə kömək göstərməyinizi
Sizdən xahiş edirəm. Çox sağ olun,
cənab Prezident.
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Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Əcnəbi investorlara gəlincə, düşünürəm
ki, müharibənin başa çatmasını nəzərə
alsaq, indi əcnəbi investorlar Azərbaycana
daha fəal şəkildə sərmayə qoyacaqlar.
Hamı başa düşür ki, hərbi əməliyyatların
yenidən başlanması riski praktik olaraq,
sıfra endirilib. Azərbaycana gəlincə, bizim
tərəfimizdən heç bir təcavüzkar hərəkətlər
olmayacaq. Ermənistana gəlincə, onların,
sadəcə olaraq, buna imkanları yoxdur və
fikirləşirəm ki, mənim barəsində danışdığım və sitat gətirdiyim özünəqəsd hətta
onların vəziyyətində belə ən yaxşı çıxış
yolu deyil. Ona görə də əminəm ki, investisiyalar olacaq. Mən sizə deməliyəm ki,
biz hələ müharibədən əvvəl bərpaolunan
enerjiyə investisiyalar cəlb etməyə nail
olmuşuq. İki iri beynəlxalq şirkət ümumi həcmi 440 meqavata bərabər günəş
və külək elektrik stansiyaları tikintisinə
sərmayə yatırmaq arzusunda olduqlarını
bildirib. Dünyanın aparıcı enerji şirkətləri
arasında tender keçirilib və iki şirkət ən
yaxşı təkliflər irəli sürüb. Lakin mən o vaxt
dedim, bu, o demək deyil ki, uğur qazana
bilməyən digər şirkətlər kənarda qalacaq.
Buna görə də biz indi bu sahəyə sərmayə
yatırmaq istəyən şirkətləri cəlb edirik.
Məhz azad edilmiş ərazilərdə bunun üçün
yaxşı imkanlar mövcuddur. Kəlbəcər-Laçın
zonasında külək stansiyaları, çünki orada
çox güclü küləklər olur, Zəngilan-Cəbrayıl
zonasında isə günəş stansiyaları, çünki
orada günəş şüalarının il ərzində miqdarı da çox böyükdür və əgər belə demək
olarsa, günəş şüalarının keyfiyyəti də buna
imkan verir. Beləliklə, bu gün Azərbaycanın
müvafiq strukturlarına əcnəbi tərəfdaşlarla
bu məsələlər üzərində işləmək tapşırığı
verilib. Yəni, bu, çox böyük perspektivə
malikdir. Üstəlik, dediyim kimi, biz artıq
Qarabağı “yaşıl enerji” zonası elan etmişik
və bunun üçün, ilk növbədə, investorları
gözləyirik.
Dövlətin 2,2 milyard manat investisiyasına gəlincə, fikrimcə, bu, başlanğıc
üçün məqbul məbləğdir. Onu da deyim ki,
Qarabağın bərpası barədə mənə təklif edilmiş investisiya proqramından bu il həyata
keçiriləcək layihələrdən təxminən bir milyard manatı praktik olaraq paylanıb. Yəni,
bu, nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, hələ
layihələr yoxdur. Çünki layihələr infrastruktur layihələridir, biz onlara vəsait ayırırıq.
Bu, elektrik enerjisi, yollar, dəmir yolları,
minalardan təmizləmə və sairə sahələrdir.
Tikintinin özünə gəlincə, buna hələ heç
nə ayırmırıq, çünki bu layihələr hələ
mövcud deyil. Biz şəhərsalmada, hətta
Bakı şəhərinin tikintisi zamanı buraxılan
səhvlərə yenidən yol verməməkdən ötrü
hər şeyi düzgün planlaşdırmaq istəyirik.
Tikintinin xaotik, nəzarətsiz, əksər hallarda
belə adi və aydın olmayan sxemlər üzrə
getdiyi digər şəhərlərdə. Qarabağ zonasında belə olmamalıdır. Təkcə Qarabağ zonasında deyil, bu artıq təcrübə olacaq, həmin
təcrübə paralel olaraq Azərbaycanın bütün
başqa ərazilərində də tətbiq ediləcək.
Buna görə də hər şey düzgün planlaşdırılmalıdır. Harada nə yerləşdirilməlidir, hansı
infrastruktur layihələri həyata keçirilməlidir
ki, hər şey plan üzrə getsin. Əlbəttə ki,
dövlət bütün infrastruktur sahəsini, üstəlik
mənzil fondunun böyük hissəsini də öz
üzərinə götürəcək. Lakin şəhərsalmanın
və ekologiyanın bütün normalarına riayət
olunmaqla razılaşdırılmış layihələr üzrə
xüsusi ayrılmış yerlərdə özəl şirkətlər
də investisiya qoymaq imkanına malik
olacaqlar. Bax, təxminən yanaşmanı belə
görürük. Kəndlərə gəlincə, bu ərazilərdə
yüzlərlə kənd azad edilib. Bəzi kəndlərdə
əvvəllər 5 ev, 6 ev, 7 ev olub. Yəqin ki,
onlar prioritet olmamalıdır.
Buna görə də biz indi, ilk növbədə,
hansı kəndlərin bərpa olunacağını və
bundan ötrü nə etmək lazım olduğunu
müəyyən edirik. Həmçinin mənim tapşırığımla, artıq keçmiş köçkünlər arasında sorğuya başlanıb ki, biz kimin oraya getməyə
hazırlaşdığını dəqiq bilək. Bilirsinizmi, mən
də əminəm ki, Allahın izni ilə hamı getmək
istəyir, amma ola bilsin, kimsə getmək
istəməyəcək. Əgər o getməyəcəksə və ya
oraya həftəsonu gedəcək, özü isə Bakıda
və ya Sumqayıtda yaşayacaqsa, nə üçün
xərc çəkməliyik. Məgər bu, vəziyyətdən
çıxış yoludurmu? Xeyr. Biz o yerlərdə kim
yaşayacaqsa onları yerləşdirməliyik. Bax,
buna görə biz sorğu keçirməliyik, özü də
elə-belə, soruşmaq və unutmaq üçün
yox. Xeyr. İmza etsin ki, mən filankəs filan
rayonun filan kəndinə köçüb getməyə və
orada yaşamağa hazırlaşıram. Buna uyğun
olaraq, biz maliyyə məsələlərini və bütün
digər məsələləri həll edəcəyik. Əks halda,
mən öncəgörənlik etmək istəmirəm, lakin
bilirəm ki, işğaldan azad edilən ərazilər
Bakıda yaşayanlar üçün bağ sahəsi deyil.
Biz, ümumiyyətlə, kimin orada yaşayacağına ciddi nəzarət edəcəyik və məhz oraya
getmək istəyənlər üçün hər cür şərait
yaradacağıq.
İnvestisiya holdinqinə gəlincə, mən
çox danışmayacağam, fikrimcə, onun
nə üçün yaradıldığını hamı bilir və
mənim Fərmanımda bu barədə dəqiq
göstərilib. İlk növbədə, idarəçilik sistemini təkmilləşdirməkdən ötrü. Dövlət
şirkətlərində idarəçilik sistemi axsayır.
O, müasir tələblərə cavab vermir. Bu,
ləngidici amildir və büdcədən vəsaitlərin
sovrulması üsuludur. Bizdə praktik olaraq,
heç bir dövlət şirkəti, az istisnalar olmaqla, özünü dolandıra bilmir. Deməli, daim
büdcədən dotasiyalar tələb edirlər. Bu,
nəyə lazımdır? Buna görə də daha belə
davam edə bilməz. Digər tərəfdən, bu
mərhələdə strateji infrastruktur, özü də
Qarabağın bərpası nəzərə alınmaqla,

dövlətin əlində qalmalıdır. Bu, birmənalıdır,
əks halda, biz, sadəcə olaraq, ərazini
bərpa edə bilməyəcəyik. Əgər bu gün fərz
etsək ki, bizim bütün dövlət şirkətlərimiz
bir növ özəl Qərb şirkətlərinin korporativ
idarəçilik üsulu ilə işləyir, o halda onlar,
sadəcə, ərazilərin bərpası üçün lazım
olan layihələrə sərmayə yatırmayacaqlar. Buna görə də bu mərhələdə məqsəd
dövlət şirkətlərinin korporativ idarəçiliyini
beynəlxalq normalara uyğun şəklə salmaq,
lazımi nəzarəti təmin etməkdir. Bundan
ötrü müşahidə şuraları yaradılır. Müşahidə
şuralarına administrasiyanın, nazirliklərin,
hökumətin nümayəndələri daxil ediləcək
ki, nəzarətsizlik, israfçılıq olmasın. Ona
görə ki, bu gün dövlət şirkətləri bir çox
məsələlərdə dövlətin boynunda ağır
yükdür. Hətta vergiödəyicisi olan Dövlət
Neft Şirkəti də dövlətdən pul alır. Bu
yaxınlaradək qazlaşdırma üçün büdcədən
pul alırdı. Belə iş olarmı? Mən hələ başqalarını demirəm. Cüzi istisnalar olmaqla, bizim dövlət şirkətləri səmərəsizdir.
Buna son qoyulacaq, həm rəhbərliyin
möhkəmləndirilməsi, həm də idarəçiliyin
təkmilləşdirilməsi planında. Kim yeni qaydada vicdanla, şəffaf işləməyi bacarmırsa
və ya bunu istəmirsə, o, məsuliyyətə cəlb
ediləcək, özü də təkcə inzibati məsuliyyətə
yox.
Dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsinə
gəlincə, hər halda bu il bu, dəqiq baş
verməyəcək. Lakin dövlət şirkətlərinin
bəzi fəaliyyət sahələri, əlbəttə ki, o
cümlədən dövlət kapitalı hesabına inkişaf
etdirilməlidir. İlk növbədə, mən enerji
sahəsini nəzərdə tuturam. Biz bu sahəni
əcnəbi və Azərbaycan özəl kapitalı üçün
artıq açmışıq. Bizim günəş, külək stansiyalarını tətbiq edəcəyimizi dedim. Bizdə
Laçın-Kəlbəcər zonasında hidroenergetika
üçün böyük potensial mövcuddur. Niyə də
Azərbaycan şirkətləri layihələrdə iştirak
etmək üçün təkliflər verməsinlər? Oraya
o qədər də böyük vəsait tələb olunmur.
Bu hidroelektrik stansiyaları kifayət qədər
kiçik həcmdədir. Bu, yaxşı addım olacaq,
biz bunun necə işləməsini, bizim ümumi
enerji təminatı sisteminə necə inteqrasiya edəcəyini testdən keçirəcəyik ki, bu
şirkətlər fəaliyyət göstərsin, hələlik bu
mərhələdə dövlətin üzərinə az yük düşsün.
Şuşaya səfərə gəlincə, mən göstəriş
verərəm ki, jurnalistlər oraya getsinlər.
Oraya gedişlə bağlı çətinliklər vardı, çünki
orada praktiki olaraq yol yox idi. Hətta mən
getdiyim zaman, sadəcə, bəxtim gətirdi ki,
hava günəşli və yol quru idi. Əks halda,
mən də yarı yolda qalardım. Buna görə
Hikmət Hacıyevə tapşırıq verirəm ki, yaxın
vaxtlarda bu səfər həyata keçirilsin. Yeri
gəlmişkən, bu barədə başqa müraciətlər
də olub.
CBC Azərbaycan telekanalı: Cənab
Prezident, uzun illərdir ki, Azərbaycan
dünya ictimaiyyətinin diqqətini
ərazisinin işğal olunmasına və maddimənəvi irsinin talan olunmasına
yönəltmək istəyib. Amma rəsmi Bakı
dəfələrlə beynəlxalq qurumlara çağırışlar edib ki, o qurumlar münaqişənin
həlli üçün təsirli addımlar atsınlar.
Amma biz hamımız şahid olduq, necə
bir laqeydlik və ikili standartlar hökm
sürür və sonunda Azərbaycan öz gücü
hesabına ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
Necə düşünürsünüz, Azərbaycanın
ortaya qoyduğu nümunə dünyanın
digər nöqtələrində dondurulmuş
münaqişələrin həlli barədə formalaşan
stereotipləri pozubmu?
Prezident İlham Əliyev: Hesab edirəm
ki, böyük dərəcədə pozub və biz yeni
reallıq yaratmışıq. Çünki dondurulmuş
münaqişələr dünyanın bir çox yerlərində
var, təkcə postsovet məkanında yox. Bu
münaqişələrə əgər nəzər salsaq, onların
mənşəyini və indiki vəziyyətini təhlil etsək,
görərik ki, artıq o ölkələrin vətəndaşları
da və beynəlxalq ictimaiyyət də elə bil ki,
bu vəziyyətlə müəyyən dərəcədə barışıb,
razılaşıb. Yaxud da, bunu alternativsiz bir
variant kimi qəbul edir. Müəyyən dərəcədə
burada məntiq var. Çünki uzun illər davam
edən nə hərb, nə sülh vəziyyəti, dondurulmuş münaqişələr istər-istəməz belə
fikirlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu,
birincisi, ikincisi burada stereotiplərin
qırılması üçün bir neçə amil lazımdır. Əgər
bu amillər, onların vəhdəti varsa, deməli,
bu stereotiplər qırılacaq. Birincisi güclü
siyasi iradə olmalıdır: liderlərin güclü siyasi
iradəsi və istənilən təzyiqə davam gətirmə
qabiliyyəti. Bu, hesab edirəm ki, birinci
dərəcəli məsələdir. Çünki öz təcrübəmə
istinad etsəm deyərəm ki, 17 il ərzində
müxtəlif dövrlərdə mənə təzyiq cəhdləri gah
artırdı, gah səngiyirdi. Amma hər zaman
var idi, hər zaman. Bax, mən bu barədə də
demişəm. Reallıq var və siz gərək reallıqla
barışasınız, indi sizə nə təklif olunur, bununla da kifayətlənin, qalan torpaqlar qalsın, Ermənistan razı deyil, orada referendum keçirilməlidir, səsvermə keçirilməlidir
və sair. İndi ictimaiyyət bunu bilir.
Bizim münaqişənin vasitəçiləri dünyanın aparıcı ölkələri idi, ya da ölkələridir.
Kim necə istəyir, elə də qəbul etsin,
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və bu
ölkələrə yox demək, onların iradəsindən
kənarda addımlar atmaq, əlbəttə ki, o
qədər də asan məsələ deyildi. Ona görə
də güclü siyasi iradə varsa, bu bir, ikincisi
xalqın mövqeyindən çox şey asılıdır. Əgər
xalq bu vəziyyətlə razılaşıbsa, barışıbsa,
onda bu münaqişə dondurulmuş qalacaq.
Azərbaycan xalqı heç vaxt bu vəziyyətlə
barışmayıb və mən hər zaman Azərbaycan
xalqına müraciət edərək deyirdim ki, biz
heç vaxt bununla barışmayacağıq. Bəziləri
fikirləşirdi ki, nə üçün İlham Əliyev harada
gəldi Qarabağ məsələsini qaldırır. Heç bu
mövzuya aidiyyəti olmayan beynəlxalq

tədbirlərdə də hər dəfə qaldırırdım. Bəlkə
eyni sözləri min dəfə deyirdim ki, o adamların beyninə girsin. Bu, birincisi, ikincisi
bu heç vaxt burada - daxildə unudulmasın.
Heç vaxt. Həm məcburi köçkünlərdə belə
bir ümidsizlik yaranmasın, eyni zamanda,
cəmiyyətdə heç vaxt bu mövzu unudulmasın və bu mövzunu gündəlikdə saxlamaq
hesab edirəm ki, vacib məsələdən biridir.
Xüsusi ilə nəzərə alsaq ki, hər şeyi mən
indi olduğu kimi deyirəm, real vəziyyət onu
göstərirdi ki, bu məsələni hərbi yolla həll
etmək çox baha başa gələr bizə. Hətta
bütün imkanlarımız olsa belə, bunun, necə
deyərlər, hesabı çox ağrılı ola bilər. Üçüncüsü, əlbəttə ki, güclü ordu olmalıdır. Bu
olmasa heç bir münaqişə həll oluna bilməz
və sən haqlı olmalısan. Bizdə bütün ilkin
amillər var idi. Biz haqlı idik, tarix baxımından, bu, bizim torpağımızdır, beynəlxalq
hüquq baxımından, beynəlxalq təşkilatların
qətnamələri baxımından bütün bu
məsələlər bizim mövqeyimizi gücləndirirdi.
Amma nə üçün biz bu torpaqları vaxtı ilə,
1990-cı illərin əvvəllərində itirdik. Çünki
idarəetmə yox idi, ordu yox idi və burada Bakıda 1992-ci ildə minlərlə adam
mitinqlərə çıxırdı, amma orada mövqelər
boş qalırdı. Vətəndaş müharibəsini o
vaxt Xalq Cəbhəsi başlayıb, Azərbaycan
əsgərlərini əsir götürüb, o vaxt da bizim
torpaqlarımız işğal altına düşmüşdü.
Hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Yəni
milli vəhdət, vahid ideya uğrunda o vaxt
biz birləşə bilməmişik, indi isə birləşmişik.
Bir də ki, nəsil yetişməli idi. Bax, mən bu
barədə artıq bir neçə dəfə demişəm. Qarabağı azad edənlərin arasında ən böyük rol
oynayan, bax, bizim son 17 il ərzində yetişmiş insanlarımızdır. Yaşlı nəslin, əlbəttə
ki, böyük əməyi, təcrübəsi və bilikləri var.
Amma döyüşə gedən, öz sinəsini atəş altına qoyan, bax, 17 il ərzində vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə almış bizim övladlarımızdır. Hansılar ki, öz canından keçib vətən
uğrunda. Bu amillər olan zaman istənilən
münaqişə həll oluna bilər və təbii ki, digər
amillər var, iqtisadi inkişaf və sair. Amma,
əgər bu amillər yoxdursa, heç bir dondurulmuş münaqişənin həlli mümkün deyil.
Biz yeni reallıq yaratdıq və indi hər
kəs bu reallıqla barışmalıdır, hesablaşmalıdır. Bizim üçün yeni dövr başlayır və
postmüharibə dövrü bir çox ölkələr üçün
də çətin dövr olub. Amma müharibədən
sonra artıq bir neçə ay keçir və biz görürük
ki, postmüharibə dövrü də bizdə çox rahat
keçir. Bu da cəmiyyətimizin çox böyük üstünlüyüdür, xalqımızın böyüklüyüdür və bu
gün məhz bu ideyalar uğrunda biz yenidən
birləşirik. Yeni ideyalar uğrunda - Qarabağı necə bərpa edək, keçmiş köçkünləri
torpaqlara necə qaytaraq. Bundan sonra
elə bir qüdrətli dövlət yaradaq ki, heç kim
heç vaxt bizə qarşı heç bir təxribat törədə
bilməsin.
Böyük Britaniyadan müstəqil
jurnalist: Cənab Prezident, bizi bura
dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirik. Düşünürəm ki, mətbuat kon
fransının uzunluğuna görə Siz artıq
dünya rekorduna imza atmısınız. Mən
25 ildir jurnalistika ilə məşğul oluram,
ancaq hər hansı bir Prezidentin 4 dildə
bu cür mətbuat konfransı aparmasının
şahidi olmamışdım. Dünən biz Sizin
bəzi nazirlərinizlə də görüşlər keçirdik.
Onlar da bizə məsələlərlə bağlı dolğun
məlumat verdilər. Təbii ki, biz də Xocalı
soyqırımının qurbanlarını dərin hüznlə
anırıq. Cənab Prezident, Siz artıq bir
çox suallara cavab vermisiniz. Siz
dünya mediasının Azərbaycana olan
münasibətini necə qiymətləndirirsiniz?
Burada bir çox jurnalistlər var, Sizin
onlara mesajınız nədən ibarət olacaq
və Siz gələcəyi necə görürsünüz?
Azərbaycanın mövqeyinin dünyaya
çatdırılması baxımından hansı planlarınız var?
Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür
edirəm, sizi təəccübləndirmək istəyirəm
ki, mən sonuncu dəfə nə vaxt mətbuat
konfransı təşkil etmişəm heç xatirimdə deyil. Mən bilirəm ki, hərdən yerli jurnalistlər
də bir növ gileylənirdilər ki, niyə Prezident Əliyev mətbuat konfransları təşkil
etmir, müsahibələr vermir. Mən hesab
edirəm ki, hər bir işin öz vaxtı var. Sənin
vermək istədiyin bir mesaj varmı və səni
dinləyəcək bir auditoriya varmı? Müharibə
vaxtı 44 gün ərzində mən 30-dan artıq
müsahibə verdim, çünki buna ehtiyac var
idi. Mən dünyaya mesajımızı çatdırmaq
istəyirdim, mən həqiqəti və mövqeyimizi
dünyaya çatdırmaq istəyirdim. Hər gün
mən bəyanatlar verirdim, Azərbaycan
xalqına müraciətlər edirdim. Çünki buna
ehtiyac var idi, xalqımızın buna ehtiyacı
var idi, ordumuzun buna ehtiyacı var idi.
Bilirəm ki, mənim həmin o müraciətlərim və
mesajlarımın ümumi qələbəmizdə böyük
rolu olmuşdur. Bu gün sizinlə razılaşıram
ki, bu da xüsusi bir gündür. Mənə məlumat
veriləndə ki, xarici jurnalistlərdən ibarət
qrup buradadır və Hikmət Hacıyev bunu
mənə deyəndə mən düşündüm ki, bu, yaxşı bir imkandır. Ona görə sizin hər birinizə
təşəkkürümü bildirirəm, siz gəlməsəydiniz
yəqin ki, bu mətbuat konfransı da baş
tutmayacaqdı.
Dünya mətbuatının Azərbaycana
münasibətinə gəldikdə, deyə bilərəm ki,
bu məsələ artıq dəyişir. Bu məsələyə
yanaşma dəyişir, fikirlər dəyişir və reallıq
artıq daha yaxşı dərk edilir. Bunun ən
yaxşı yolu Azərbaycana gəlməkdir. Biz
başqa xarici ölkədə sizinlə görüşsəydik,
sizə eyni sözləri desəydim siz bunu
fərqli şəkildə qəbul edə bilərdiniz. Ancaq bu gün siz buradasınız, siz hamınız peşəkarsınız, ağıllı insanlarsınız və
bilirsiniz ki, doğru və yanlış nə deməkdir.
Siz həmin dağıdılmış ərazilərə səfər

edirsiniz və bu, hər bir sözdən artıqdır,
bunu öz gözünüzlə görmək imkanınız
olur. Ona görə hesab edirəm ki, müharibə
vaxtı mən, səmimi desəm, bir balaca
fərqli yanaşma gözləyirdim, çünki uzun
illərdir ki, Azərbaycana qarşı ədalətsizlik
hökm sürürdü, bizə qarşı müxtəlif media qrupları tərəfindən hücumlar var idi.
Bəzən bu, məlumat qıtlığından qaynaqlanırdı, ancaq bir çox hallarda erməni lobbi
təşkilatlarının sayəsində baş verirdi. Onlar
hər zaman Azərbaycana qarşı hücumlar
edirdilər. Bəziləri hesab edirəm ki, o qədər
də müstəqil olmayan media şirkətləri idi.
Amma mən, sözün açığı, gözləyirdim ki,
müharibə zamanı bizə qarşı ədalətsizlik
olacaq. Ancaq ümumi deyə bilərəm ki,
bu, məni təəccübləndirdi ki, Azərbaycana
qarşı ədalətli mövqe var idi. Bunun da
əlbəttə, səbəbi ondan ibarətdir ki, biz
haqlı idik, biz öz ərazilərimizi işğaldan
azad edirdik. Mənim beynəlxalq mediaya
mesajım ondan ibarətdir ki, hər zaman
həqiqətləri söyləyin, siyasi sifarişlərdən
uzaq olun. Nəyə görə mən bunu deyirəm?
Mən bilirəm ki, biz əlaqələndirilmiş,
təşkilatlanmış informasiya hücumuna
məruz qalırdıq. Bu əməllər bizim etdiyimizi gözdən salmaq, bizə ləkə yaxmaq və
Azərbaycan haqqında, onun hökuməti haqqında yanlış təsəvvürlər yaratmaq məqsədi
daşıyıb. Ona görə də sizə səslənirəm ki,
həqiqəti söyləyin, mövqeyinizi açıq ifadə
edin. Ola bilər ki, bu, jurnalistlərə verə
biləcəyim o qədər də yaxşı tövsiyə olmaz.
Amma rəhbərlərinizin dediklərinə hər
zaman əməl etməsəniz, bəlkə daha yaxşı
olardı.
Türkiyənin “Haber Qlobal” televiziya
kanalı: Cənab Prezident, əvvəlcə, belə
önəmli bir gündə bizi qəbul etdiyiniz
üçün təşəkkür edirik. Şəhidlərimizin
xatirəsini bir daha anırıq və Qarabağdakı zəfər münasibətilə Sizi bir daha təbrik
edirik. Bu, çox maraqlıdır, əslində, bir
az bu məsələlərə toxunuldu. Birincisi,
Qarabağın yenidən bərpası prosesində
Türkiyə bu mərhələdə nə qədər yer alacaq? İkinci sualım da budur ki, iki qardaş ölkə arasındakı əməkdaşlığın hazırda davam etdiyini bilirik. Bu əməkdaşlıq
istər müdafiə sənayesi, istərsə də
yenidənqurma-inşaat sahələrində hansı
mərhələlərdə davam edəcək?
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Mən deyə bilərəm ki, Türkiyədən olan
şirkətlər artıq bizim layihələrimizdə yer
alıblar. Bizim üçün strateji önəm daşıyan
Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun inşası ilə
bağlı türk şirkətləri artıq fəaliyyətdədirlər.
Eyni zamanda, Göygöl bölgəsindən
Kəlbəcərə çəkilən yolda da türk şirkətləri
fəaliyyət göstərirlər və o da çox mürəkkəb,
çətin bir ərazidən keçir, orada tunellər
qazılmalıdır. Artıq ilkin razılaşmalar əldə
edilib.
Bununla paralel olaraq, bildiyiniz kimi,
Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda bundan əvvəl də fəal idi. Dövlət xətti ilə icra
edilən layihələrdə ən çox yer alan Türkiyə
şirkətləridir. Dəqiq rəqəmlər xatırlamıram,
amma Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda Bakıda və bir çox başqa yerlərdə təqribən
10 milyard dollardan çox dəyəri olan
layihələrdə, müxtəlif inşaat layihələrində
iştirak ediblər.
Təbii olaraq ilk kontraktları imzalayan da Türkiyə şirkətləri olub. Görüləcək
işlərin həcmi çox böyükdür. Ona görə mən
artıq bu barədə əziz qardaşım, hörmətli
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə də
dəfələrlə danışmışam. Biz bütün bu işləri
birgə görəcəyik və Türkiyə şirkətlərinin buradakı fəaliyyəti üçün yeni imkanlar yaranacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, inşaatda,
ondan sonra infrastruktur işlərində və digər
sahələrdə, yenidənqurma sahəsində türk
şirkətlərinin çox böyük təcrübəsi var.
Müdafiə sənayesinə gəldikdə,
müharibə dövründə bütün dünya Türkiyə
müdafiə sənayesinin keyfiyyətini gördü.
Bu, artıq dünya üçün sirr deyil. Türkiyə
istehsalı olan müdafiə sistemlərindən
Azərbaycan məharətlə istifadə edib və
müharibədə bu, bizə böyük üstünlük
təmin etmişdir. Müharibədən sonra da bu
təmaslar davam edir. Onu bildirməliyəm ki,
yeni kontraktlar imzalanıb. Türkiyə tərəfi ilə
Türkiyədə istehsal olunan ən müasir silah
növlərinin Azərbaycana gətirilməsi üçün razılaşma əldə edilib. Yeni kontraktlar imzalanıb və bu, bizim hərbi gücümüzü böyük
dərəcədə gücləndirəcək. Bildiyiniz kimi,
Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimləri
də müntəzəm olaraq keçirilir. Keçən il
pandemiyaya görə az keçirildi, amma
2019-cu ildə 10 dəfədən çox keçirilmişdir
və bu il artıq Qars şəhərində keçirilmişdir.
Bu sahədə də işlər aparılacaq.
Biz azad edilmiş torpaqlarda bir çox
sahələrdə Türkiyə şirkətlərini görmək
istəyirik. Əminəm ki, görəcəyik, inşaat,
yenidənqurma, infrastruktur və tarixi
abidələrimizin bərpası işlərində. Ona görə
görüləcək işlər çox olacaq. Bundan sonra
da, inşallah, bərabər gedəcəyik.
Ukraynanın “İnter” telekanalı: Hər
vaxtınız xeyir, cənab Prezident. Bizi maraqlandıran məsələlər barəsində Sizin
rəyinizi şəxsən öyrənmək imkanı yaratdığınıza görə sağ olun. Mən hərbi jurnalist kimi bütün planetdə onlarca müxtəlif
hərbi münaqişələri işıqlandırmaq imkanına malik olmuşam. Demək istəyirəm
ki, Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarının azad edilməsi üçün xüsusi
əməliyyat mənim fikrimcə, həm hərbi
texnologiyaların tətbiqi baxımından, ən
başlıcası, dinc əhali və hərbçilər arasında tələfatın minimuma endirilməsi, həm
də yeni hərbi texnologiyaların tətbiqi
baxımından nümunəvi əməliyyat idi.
Azərbaycan bütün dünyaya göstərdi
ki, səngər müharibəsi artıq keçmişdə

qalıb və mən əminəm ki, bu, bir çox
hərbi məktəblərin dərsliklərinə daxil
ediləcək. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin
Baş qərargahı bu xüsusi əməliyyatı
diqqətlə izləyirdi. Ukraynanın hərbi
dairələri bu əməliyyatın nəticələrini fəal
müzakirə edir, yüksək qiymətləndirirdi.
Ola bilsin, belə bir yanlış təəssürat
yaranıb, bəlkə də Siz həmin təəssürata
düzəliş edəcəksiniz ki, bu əməliyyatın
uğur qazanmasında aerokosmik texnologiyalar həm atəşin təshih edilməsi,
həm nöqtəvi zərbələr endirilməsi, həm
də kəşfiyyat məlumatının toplanması kontekstində böyük rol oynayıb.
Bu, həqiqətə nə dərəcədə uyğundur,
xüsusən ona görə ki, Ukrayna da
hərbi-sənaye kompleksinə, aerokosmik sahəyə əsaslanaraq bu məsələdə
potensiala malikdir. Üstəlik, indi
Azərbaycanın sayəsində oriyentirimiz
var, çünki görürük, bizdə münaqişə
uzandıqca onun diplomatik yolla həllinə
inam azalır. Biz müasir təcrübəni tətbiq
etmədən öz ərazimizi öz nəzarətimiz
altına başqa yolla qaytara bilməyəcəyik.
Xahiş edirəm, bu məsələni şərh
edəsiniz, cavabınıza görə əvvəlcədən
təşəkkür edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Bizim fəaliyyətimiz barədə dediyiniz
sözlərə görə çox sağ olun. Xüsusi qeyd
etmək istərdim ki, siz dinc əhali arasında
itkilərin minimuma endirilməsi barədə
danışdınız. Biz azadlıq əməliyyatlarını
həyata keçirərkən mənim Ali Baş Komandan kimi verdiyim göstərişlərdən biri bu
barədə olub. Statistikaya baxsanız, bizdə
olan məlumata görə qarşı tərəfin dinc
əhalisi arasında itki minimum olub. Bu
itkilər 40 nəfərdən azdır. Eyni zamanda,
onların hərbi qulluqçuları arasında itkilər
ən azı 6,5-7 min nəfərə çatıb. Bundan
əlavə, bizim müşahidələrə görə düşmən
tərəfin belə adlandırılan dinc əhalisinin çox
hissəsi onlar əməliyyatlarla bağlı hərəkətlər
edən vaxt həlak olublar, onlar artilleriya
toplarının yaxınlığında olub, döyüş sursatları daşıyıblar və o vaxt biz bu topları məhv
edərkən həmin adamlar zərər çəkiblər.
Buna görə də müharibədə dinc əhali zərər
çəkməyib. Erməni tərəfi isə təəssüf ki,
əksinə, bizim dinc əhaliyə maksimum zərər
vurmağa çalışırdı, Gəncənin, Bərdənin,
Tərtərin və digər şəhərlərin ballistik
raketlərlə bombalanması buna sübutdur.
Azadlıq müharibəsi məsələsinə
gəldikdə, əlbəttə, sizinlə razıyam və
bilirəm ki, hazırda aparıcı xüsusi hərbi
məktəblərdə həm xüsusi əməliyyatların
aparılması, həm də bütün qoşun növlərinin
səylərinin əlaqələndirilməsi öyrənilir.
Yəni, bu əməliyyat barəsində hər şey
məlum olanda o, ən uğurlu əməliyyat kimi
tarixə düşəcək. Başa düşmək lazımdır ki,
düşmən təqribən 30 il ərzində müdafiə
səddini çox fəal şəkildə möhkəmləndirib.
Hətta işğaldan azad edilmiş ərazilərə
gedəndə, yəqin siz də görmüşünüz,
xüsusən Füzuli istiqamətində bir neçə
müdafiə xətti, üstəgəl uzunmüddətli atəş
nöqtələri, hətta onların öz mövqeləri də
atəşə tutulub ki, biz oraya daxil olanda
bizi artilleriya atəşinə tutsunlar. Ona görə
də dərin eşelonlaşdırılmış müdafiə xəttini
yarmaq üçün çox böyük cəsarət, qorxmazlıq tələb olunurdu və bizim həmlə
dəstələrimiz düşmənin müdafiə xəttini
yararkən əsl qəhrəmanlıq göstərdilər.
Təəssüf ki, onların arasında qurbanlar
az olmadı. Ona görə ki, əsas məsələ
müdafiə xəttini yarmaq idi. Özü də biz
onların bizi haradan gözlədiklərini və nə
edəcəklərini təxminən bilirdik. Buna görə
də elə yerdən gedirdik ki, onların ağlına
belə gəlməzdi. Onlar bizim Şuşaya necə
gedib çıxmağımızı hələ də başa düşə
bilmirlər. Başa düşə bilmirlər, bir-birindən
soruşurlar. Bəzən bu məsələ mətbuata
çıxır. Lakin haçansa başa düşəcəklər, bu
da Azərbaycanın xüsusi təyinatlılarının və
digər xüsusi hərbi birləşmələrinin misilsiz
mərdliyi, qəhrəmanlığı, fədakarlığı ilə bağlı
ayrıca bir əhvalatdır. Lakin bu gün artıq
sirr deyil ki, döyüş əməliyyatlarında sərhəd
xidmətinin xüsusi təyinatlı qüvvələri, daxili
qoşunlar, təhlükəsizlik xidməti, kəşfiyyat
xidməti, Naxçıvan ordusunun xüsusi
qüvvələri iştirak edirdilər. Onlardan hər birinin vahid komandanlıq altında öz vəzifəsi
var idi. 44 gün ərzində ərazilərimizi azad
etməyimizdə xüsusi təyinatlıların böyük
xidməti olub. Ordu korpusları da ərazilərin
azad edilməsində və mövqelərin əldə saxlanmasında böyük rol oynayıblar. Cəbhə
aviasiyası, həm də sizin dediyiniz pilotsuz
ucuz aparatları da əlbəttə, itkilərin minimuma endirilməsində çox böyük rol oynayıb,
ona görə ki, əgər onlar olmasaydı tələfat
qat-qat çox olardı. Sizin tamamilə düzgün
olaraq qeyd etdiyiniz kimi onlar təkcə
zərbə və kəşfiyyat funksiyalarını deyil, həm
də atəşin təshih edilməsi funksiyalarını
yerinə yetirirdi. Hətta bəzən göstərilən
kadrlarda da görünür ki, hədəf götürülüb,
mərmi isə hədəfi vurur. Buna görə də
bütün bu əməliyyatların kombinasiyası
uğurla nəticələnib. Bir də, əlbəttə, planlaşdırmanın düzgün olması. Sizə deməliyəm
ki, planlaşdırma düzgün olmasaydı bizim
üçün çox çətin olardı. Ona görə ki, orada
uzunmüddətli istehkamlardan əlavə təbii
relyef də çətinlik törədir. Axı, dağa dırmaşmaq, aşağıdan yuxarıya qalxmaq lazımdır.
Şuşanın alınması isə, ümumiyyətlə, ayrıca
dastandır, bəli, bu, epos kimidir. Ona
görə ki, döyüşçülər nə götürə bilərdilərsə
götürməliydilər, amma özünlə nə götürə
bilərsən? Maksimum qumbaraatan. Bu,
inanılmaz fiziki qüvvə, hazırlıq tələb edir.
Bu, sal qayalara aşağıdan dırmaşmaq
lazımdır. Müdafiə xətləri çox möhkəmlənib,
özü də orada ermənilərin tankları və topları
vardı. Bizdə isə süngü-bıçaqlar və yüngül

silah. Bəzən mən də ekspertlərin fikrini
müşahidə edirəm, amma əlbəttə, hərənin
öz fikri var. Bu da aydındır, çünki ekspert
döyüş əməliyyatlarının bütün mənzərəsinə
bələd ola bilməz. Buna görə də təbii
ki, müharibə aparılmasının bir növünün xeyrinə müəyyən meyil olur. Amma
deməliyəm k, bu elementlərin heç biri
vahid komandanlıq, planlaşdırma olmadan
bizim qələbəmizi təmin etməzdi. Məhz
bunlarının hamısının düzgün kombinasiyası: kəşfiyyat, artilleriya, zərbə pilotsuz uçuş
aparatları, pilotsuz kamikadzelər, xüsusi
təyinatlılar, ordu korpusları – bütün bunlar
birlikdə qələbəyə gətirib çıxarıb. Lakin
zaman keçdikcə məxfilik qrifi götürüləcək
və informasiya daha çox olacaq. Amma
düşünürəm ki, hətta artıq olub keçənlər
düzgün nəticə çıxarmaq üçün kifayət qədər
əsas verir.
Böyük Britaniyanın “Middle East
Eye” media qurumu: Salam, cənab
Prezident. Mənim iki sualım var. Birincisi, Qarabağda azad edilən ərazilərin
yenidən inşası üçün nə qədər pul
xərclənəcəyini düşünürsünüz? Yəni,
hesablanıbmı cəmi neçə milyard dollar
edəcək? İkincisi isə beynəlxalq mediada Sizin Türkiyə ilə İsrail arasında
əlaqələrin normallaşdırılması üçün
vasitəçi olmağınıza dair xəbərlər var.
Bununla bağlı fikirləriniz varmı?
Prezident İlham Əliyev: Bizim bu
ilin sərmayə planında 2,2 milyard manat
vəsait nəzərdə tutulur. Mən qeyd etdiyim
kimi, onun təqribən yarısı indi bölünüb,
yarısı bölünməmiş qalır. Bunu hesablamaq
çox çətindir. Çünki bu, görüləcək işlərin
həcminə bağlıdır. Biz bu torpaqlara yeni
gəlmişik. Hələ ki, tam təhlil aparılmayıb. Bu təhlil aparılandan sonra əlbəttə
ki, daha dəqiq rəqəmlər məlum olacaq.
Ancaq, şübhəsiz, bu, bir neçə milyard
dollar vəsait tələb edəcək. İndi təsəvvür
edin ki, biz üç hava limanı inşa edirik.
Biz 100 kilometrlərlə dəmir yolu çəkməyə
başlamışıq. Bəlkə minlərlə kilometr avtomobil yolu çəkiləcək, həm şəhərlərarası,
həm kəndlərarası. Bütün kəndlərə asfalt
yol çəkiləcək. Bütün bölgələrdə elektrik
enerjisi ilə bağlı layihələr bu ilin sonuna
qədər icra ediləcək. Ondan sonra içməli
su və bununla bağlı işlər, kənd təsərrüfatı
işləri, ondan sonra bir milyon insanı ora
qaytarmaq üçün nə qədər inşaat işləri
aparılmalıdır. Məktəblər, xəstəxanalar,
idman kompleksləri, mədəniyyət ocaqları.
Hesablamaq çox çətindir. Ona görə biz hər
il üçün müəyyən büdcə ayırdıq. 2,2 milyard
manatlıq büdcə son rəqəm deyil. Əgər
biz görsək ki, bu ilə bu çatmır, biz əlavə
edərik. Çünki bu gün bizim Qarabağın
bərpasından başqa önəmli bir işimiz yoxdur. Çünki əsas infrastruktur layihələri artıq
gerçəkləşib. Ölkə qarşısında duran çox
ciddi inşaat layihələri də yoxdur. Ona görə
bütün gücümüzü biz oraya yönəldirik.
Təbii ki, görüləcək işlər arasında xüsusi
sərmayələr də önəmli yer tutmalıdır. Əgər
bərpa olunan, yenilənən enerji növlərini
özəl qurumlar öz üzərlərinə götürərlərsə
təbii ki, dövlətin üzərinə düşən yük daha az
olacaq. Hər halda burada keyfiyyət, zaman
və əlbəttə ki, xərclərdən səmərəli istifadə
önəmlidir.
Vasitəçiliyə gəldikdə, Azərbaycan
bölgədə işbirliyini təmin edən bir ölkə
kimi tanınır. Bizim heç bir ölkə ilə heç bir
problemimiz yoxdur. Məhz buna görə biz
Qoşulmama Hərəkatına yekdil səslə – 120
ölkədən 119-nun səsi ilə seçildik. Halbuki
Qoşulmama Hərəkatında elə ölkələr var ki,
bir-biri ilə yola getmirlər, onların arasında
ciddi ixtilaflar var. Amma onların hər biri
Azərbaycanı dəstəklədi. Çünki bizim çox
səmimi siyasətimiz var. Biz hər bir ölkə
ilə səmərəli işbirliyi qurmaq fikrindəyik,
bunu edirik. Ona görə istər-istəməz
Azərbaycan dünyada bir görüşmə nöqtəsi
kimi tanınır. Təsadüfi deyil ki, misal üçün,
müharibədən, COVID-dən əvvəl NATO və
Rusiya hərbi rəhbərlərinin görüşləri məhz
Bakıda keçirilirdi. Rusiya baş qərargah
rəhbəri və NATO-nun Silahlı Qüvvələrinin
rəhbəri Bakıda görüşürdülər. Niyə Bakıda
görüşürdülər, başqa yerdə görüşmürdülər?
Çünki inam var. Artıq biz bu imici qazanmışıq. İnam var, etimad var və hörmət var.
Bilirlər ki, bizim sözümüz imzamız qədər
qüvvətlidir.
Digər önəmli hadisələr baş verir.
Müharibədən sonra aralarında ixtilaflar
olan bəzi ölkələri bir araya gətirmək üçün
Azərbaycan səy göstərir. Nə üçün biz bunu
edirik? Biz istəyirik ki, sabitlik olsun, sülh
olsun, ədavət olmasın, risklər azalsın.
Biz bu bölgədə yaşayırıq. Azərbaycanın
daxilində hər hansı bir təhlükə, risk
mənbəyi yoxdur. Müharibənin əvvəlində
də yox idi, indi də yoxdur. Nə ola bilər,
bizim üçün nə başağrısı yarada bilər?
Bizim hüdudlarımızın kənarında müəyyən
gərginlik bizə həm siyasi, həm iqtisadi
problem gətirə bilər. Bunu aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Çalışıb
ölkələri barışdırmaq. Bilirsiniz, xüsusilə
bəzi hallarda emosiyalar üstünlük təşkil
edir. Bəzi hallarda hansısa ifadə edilən
bir söz düzgün qəbul edilmir, yaxud da ki,
yanlış anlaşılır. Yəni, bütün bu emosional
məsələlərdən masamızı təmizləməliyik və
mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyətdə nə var?
Misal üçün, hər hansı iki ölkə arasında
hansısa ciddi əsaslı ixtilaf var. Əgər varsa,
gəlin bunu çözək. Yoxdursa, o zaman
Azərbaycan kimi ölkənin, necə deyərlər,
fəaliyyəti, əməyi yerində ola bilər. Mən
bundan artıq deyə bilmərəm. Yəqin ki, siz
də anlayırsınız nəyə görə. Ancaq mən hesab edirəm ki, dostlarımız arasında dostluq
olarsa, o, həm dostlarımız üçün, həm bizim
üçün daha yaxşı olacaq.

(ardı 7-ci səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media
nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirib
(əvvəli 6-cı səhifədə)
Ukraynanın “5-ci Kanal” televiziyası:
Hər vaxtınız xeyir, cənab Prezident.
Ölkəmiz üçün bugünkü anım günündə
Sizə başsağlığı vermək istərdim. Mənim
sualım GUAM təşkilatı və dörd ölkənin
bu formatda əməkdaşlığı barədə olacaq. Bilirik ki, bu format 1990-cı illərin
axırlarında yaradılıb və bu birliyin siyasi
vektorunda deyilirdi ki, bu formatda
iştirak edən dörd ölkə bir-birini qarşılıqlı surətdə dəstəkləyəcək, iştirakçı
ölkələrin ərazisində münaqişələrin
həllində bir-birinə kömək edəcəklər.
Bu formatın yaradılmasından artıq 20
il keçib, çox şey dəyişib. Ukraynada 7
ildir ki, müharibə gedir. Azərbaycan öz
ərazilərini işğaldan azad edə bilib. Siz
bu formatın iştirakçısı olan ölkələrdən
birinin Prezidenti kimi həmin ölkələrin
gələcək əməkdaşlığını necə təsəvvür
edirsiniz? Daha bir sözüm var, bu, sual
deyil, həmkarımın arzusuna dəstəkdir:
Şuşanı görməyi çox istəyirəm.
Prezident İlham Əliyev: Yaxşı,
çox sağ olun. Mən demək istərdim ki,
Azərbaycan öz xarici siyasət fəaliyyətində
həmişə ardıcıl olub və mən çıxışlarımda
vaxtaşırı olaraq bizim xarici siyasətin
əsaslarına toxunuram. Bu, çox açıq
və prinsipial siyasətdir. Bizim xarici
siyasətimizdə heç bir gizli məqam yoxdur.
Ona görə ki, bu siyasət bizim milli maraqlarımıza əsaslanır və yalnız əməkdaşlığın
möhkəmlənməsi üçün nəzərdə tutulur.
GUAM təşkilatına gəldikdə isə Sizin
qeyd etdiyiniz kimi, onun yaradılmasından 20 ildən çox keçib. Onun necə
yaranmasını isə yəqin ki, xatırlayırsınız.
Sonradan bu və ya digər siyasi konyunkturadan asılı olaraq iştirakçıların
tərkibində müxtəlif dəyişikliklər olub.
Lakin Azərbaycan həmişə bu təşkilatın
əsas prinsiplərinə, məhz bütün ölkələrin
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün
dəstəklənməsi prinsipinə sadiq qalıb.
Biz həmişə bunu həm bəyan etmişik,
həm də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda
səsvermələr zamanı praktiki olaraq həyata
keçirmişik. Deməliyəm ki, GUAM-ın üzvü
olan ölkələrin ərazi bütövlüyü ilə bağlı
məsələlərdə həmin ölkələrin həmrəy mövqeyi, mənim fikrimcə, elə mühüm təməldir
ki, biz öz münasibətlərimizi prinsip etibarilə
həmin təməl üzərində qururuq. BMT-də,
digər beynəlxalq təşkilatlarda səsvermə
çərçivəsində Azərbaycan Gürcüstanın,

Moldovanın, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü
həmişə dəstəkləyib və yenə dəstəkləyir.
Biz də həmin ölkələr tərəfindən bizim ərazi
bütövlüyümüzün dəstəklənməsini həmişə
görmüşük. GUAM-ın daha fəal olduğu dövr
də olub, onun nisbətən az fəal olduğu dövr
də. Tam səmimi deyirəm, bu, daha çox Ukraynanın mövqeyindən asılı olub. Ona görə
ki, GUAM üzvləri arasında Ukrayna ən
iri, ən böyük potensiala malik ölkədir. Bu
və ya digər dövrdə GUAM-ın fəallaşması,
yaxud əksinə, fəallığının azalması Ukrayna
rəhbərliyinin mövqeyindən asılı olub.
Artıq 18 ildən bəri Prezident
vəzifəsində veteran kimi bütün bu
hadisələr mənim gözlərimin qabağında
baş verib. Bu təşkilatın fəaliyyətinin bütün
məqamlarını, o cümlədən həm Bakıda,
həm Ukraynada, Gürcüstanda, Moldovada keçirdiyimiz çoxsaylı sammitləri çox
gözəl xatırlayıram. Ukraynada GUAM-a
maraq azalan kimi bu təşkilat sanki sönür,
orada maraq artan kimi təşkilat bir qədər
pərvazlanırdı. Buna baxmayaraq, siyasi
tərkib hissəsinə gəldikdə, zənnimcə, bizim
ölkələrdə bütün hakimiyyətlərin dövründə
biz bu əsası qoruyub saxlaya bilmişik.
Düşünürəm ki, bu mövqe artıq zamanın
sınağından çıxmış mövqedir. İstərdim ki,
bu təşkilatın fəaliyyəti daha artıq dərəcədə
proqnozlaşdırıla bilən və planlı olsun.
Mən həmişə konkret məqsədlər nəzərə
alınmaqla qısamüddətli, ortamüddətli və
uzunmüddətli addımların planlaşdırılmasının tərəfdarıyam. Məndən hətta indi
hansı məqsədlərimin olduğunu soruşsanız,
çətin vəziyyətə düşərəm. Hərçənd, bu gün
nəqliyyat sahəsində çoxtərəfli əməkdaşlıq
üçün çox böyük imkanlar var. Lakin biz bu
imkanlardan GUAM formatında istifadə
edirikmi? Biz ondan ikitərəfli, ən yaxşı
halda üçtərəfli formatda istifadə edirik.
Sonra isə bir növ konstruksiya, pazllar kimi
yığmağa çalışırıq. Amma bu məsələyə sistemli şəkildə yanaşsaq, xüsusən nəqliyyat
dəhlizlərinin yeni imkanlarını və bir çox
başqa amilləri nəzərə almaqla, Xəzər
dənizi, Qara dəniz regionunda nəqliyyatlogistika əməkdaşlığının çox perspektivli
istiqamətlərini müəyyən etmək olar. Buna
görə düşünürəm ki, gələcəkdə hər şey
bizim tərəfdaşlarımızın fəaliyyətindən
asılı olacaq. Şərhlərin dərinliyinə varmaq
istəməzdim, lakin bəzən hakimiyyətin teztez dəyişməsi ona gətirib çıxarır ki, yeni
hakimiyyət bütün bunları təzədən dərk
etməli, öz prioritetlərini, həmin prioritetlərdə
GUAM-ın yerini müəyyən etməlidir. Bunlar

müəyyən ediləndə görürsən ki, yeni
hakimiyyət özünü yetirdi. Beləliklə biz
həmişə bu təşkilatın sabit üzvü olmuşuq və
bu gün də sabit üzv kimi qalmaqda davam
edirik.
Türkiyənin “Yeni Şəfəq” qəzeti:
Hörmətli cənab Prezident, səbriniz və
hamımızın suallarını cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirik. Əvvəlcə,
Azərbaycan xalqının, Türkiyə adından
deyirəm, qardaş xalqın üzüntüsünü bölüşürük, eyni zamanda, Zəfərin qürurunu da bölüşürük. Mənim bir sualım var.
Türk Silahlı Qüvvələri ilə birlikdə həyata
keçirdiyiniz fəaliyyətlərlə bağlı ilk
gündən etibarən Qarabağda monitorinqin təmin edilməsində birgə fəaliyyətin
həyata keçiriləcəyini açıqladınız. Birgə
Mərkəz yaradıldı. Rus əsgəri ilə türk
əsgəri orada fəaliyyət həyata keçirirlər.
Minalanmış ərazilərin təmizlənməsi
məsələsində də ortaq fəaliyyəti görürük. Bundan başqa, Azərbaycan Ordusu
ilə Türkiyə Ordusunun digər ortaq
fəaliyyətləri nədir? Qarşıdakı dövrdə hər
hansı bir çatışmazlıq yaranacağı halda
ortaq hərəkat, ya da təhdidin aradan
qaldırılması ilə bağlı türk əsgərinin daha
çox fəaliyyət göstərməsi mümkündürmü? Təşəkkür edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Türk Silahlı Qüvvələri ilə Azərbaycan
Müdafiə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq
uzun tarixə malikdir. Bütün dövrlərdə
Türkiyə və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bir
yerdə olublar. Mən sualların birinə cavab
verərkən dedim ki, təkcə 2019-cu ildə həm
Bakıda, həm də Türkiyədə 10-dan çox
birgə hərbi təlim keçirildi. Bu il də artıq
birinci təlim keçirildi.
Ortaq Mərkəzin yaradılması Türk
Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ bölgəsinə,
Azərbaycan torpağına gəlməsi deməkdir.
Bu, hesab edirəm ki, tarixi hadisə sayıla
bilər. Bu, bizi çox məmnun edir. Qeyd
etməliyəm ki, Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin yaradılması üç ölkənin
müştərək qərarıdır. Ermənistan, sadəcə
olaraq, bununla razılaşmalı oldu. Çünki 10
noyabr Bəyanatı imzalananda Ermənistan
o durumda deyildi ki, buna etiraz etsin.
Ermənistan, necə deyərlər, öz hayında idi.
Ona görə əgər başqa bir siyasi və hərbi
durum olsaydı, Ermənistan buna etiraz
edərdi. Ancaq buna etiraz edə bilmədi və
biz də söylədik ki, bu mərkəz Azərbaycan
ərazisində yaradılır, Ermənistanın bu işlərlə
nə əlaqəsi var?

Azərbaycan Prezidentindən Ermənistandakı
revanşistlərə aydın və konkret cavab
Dövlət başçımızın fevralın 26-da yerli və
əcnəbi jurnalistlər üçün verdiyi mətbuat konfransına televiziya ilə baxarkən mən Ali Baş Komandanımızın 44 günlük müharibə dövründə verdiyi
çoxsaylı müsahibə və müraciətləri xatırladım.
Fəxr etdim ki, həmin günlərdə xarici jurnalistlərlə
həmsöhbət olan Azərbaycan Prezidenti tez-tez
“Biz edəcəyik!” ifadəsini işlədirdisə, dünənki
mətbuat konfransında “Biz etmişik!” dedi. Özü də
qətiyyətlə dedi.
Məni daha çox məmnun edən
məsələ isə Ermənistandakı bəzi
qüvvələrin məlum faktlardan dərs ala
bilməməsi nəticəsində dilə gətirdiyi
“revanş” sözünə verilən qiymət idi.
Prezident qətiyyətlə dedi: “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi başa çatıb. Bizim
qənaətimizə görə bu, belədir... Biz

 eyirik ki, Azərbaycan bu münaqişəni
d
həll edib. Çünki 30 il davam edən
danışıqlar nəticə vermədi”.
Kiminsə rahat kresloda
oturaraq Dağlıq Qarabağın statusu
məsələsindən danışması erməni xalqının özünə də sərf eləmir. Çünki 44
gündə 7 minədək canlı qüvvə itkisi ilə

üzləşmiş Ermənistan ordusu növbəti
cəfəng bəyanatların nəticəsində daha
böyük bədbəxtliklərlə üzləşə bilər.
Bu həqiqəti İrəvan rəsmiləri dərk edə
bilmədiklərinə görə Azərbaycan Prezidenti onlara xatırlatdı: “Ermənistan
xalqına yanlış vədlər vermək lazım deyil. Onları bu hala salan xülya idi. Ona
görə də status məsələsi, ümumiyyətlə,
gündəlikdən çıxmalıdır. Biz Dağlıq
Qarabağ ifadəsini də işlətməməliyik”.
Qalib ölkənin rəhbəri, müzəffər
ordunun Ali Baş Komandanı
Ermənistana havadarlıq edənlərə ismarıc da göndərdi: “Status məsələsini
kim qaldırırsa, sülhə yox, qarşıdurmaya xidmət edir”.

Ağaverdi PAŞAYEV,
Xalq artisti, professor

Azərbaycan haqq səsini
bir daha dünyanın diqqətinə çatdırdı

D

ünən böyük qürur və hədsiz məmnuniyyət hissi ilə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin yerli və xarici jurnalistlər üçün videoformatda keçirdiyi mətbuat
konfransını izlədim. Dövlətimizin başçısının müxbirlərin ən müxtəlif səpkili
suallarını yüksək diplomatik tərzdə cavablandırması, Azərbaycanın 44 günlük zəfər
yürüşünün tarixi, hərbi-siyasi və bəşəri aspektlərini ətraflı şərh etməsi, 29-cu ildönümü qeyd olunan Xocalı soyqırımına hələ də beynəlxalq miqyasda tam hüquqi qiymət
verilməməsi, Qafqaz adlı gülüstanın alaq otu olan erməni terrorizminin qarşısının
alınması üçün birgə mübarizə tədbirlərinin zəruriliyi barədə fikirlərini bildirməsi ilə
bir daha Azərbaycanın haqq işini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı.

“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
artıq sona çatıb. Bizim qənaətimizə
görə, bu, belədir. Azərbaycan bu
münaqişənin bir tərəfi idi və biz bu
fikri açıq-aydın ifadə edirik ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunub,
Azərbaycan bunu həll edib. 30 il
davam edən danışıqlar heç bir nəticə
verməyib. Minsk qrupunun fəaliyyəti
olsa da, sıfıra bərabər olub. Son 2 il
ərzində faktiki olaraq Minsk qrupunun
həmsədrləri heç özləri də bilmirdilər nə
işlə məşğul olsunlar. Çünki Ermənistan
baş nazirinin yersiz və təhlükəli
bəyanatları onların fəaliyyətlərini də
iflic və mənasız edib”, – Azərbaycan
Prezidentinin qətiyyətlə ifadə etdiyi bu
fikirlər dönə-dönə olduğu kimi, yenə
də artıq keçmişdə qalmış münaqişə
haqqında əsl həqiqətlərə obyektiv işıq
salınması baxımından əhəmiyyətlidir.
Dövlətimizin başçısı öz cavablarında nə müharibə dövründə, nə də
indi Ermənistanın baş naziri ilə birbaşa

təmasının olmadığını bildirdi və onun
kapitulyasiya aktını hansısa qaranlıq
bir otaqda imzaladığını söylədi. Eyni
zamanda, son günlər Yerevanda
baş verən hadisələr, kütləvi etirazlar,
hakimyyət uğrunda mübarizə barədə
danışmaq istəmədiyini bildirən cənab
İlham Əliyev yalnız onu vurğuladı
ki, orada vəziyyət son dərəcə kritik
həddə çatmışdır. Əgər ermənilər faşist
xislətlərindən əl çəksələr, demokratik
dəyərlərə önəm versələr və revanşizm əhval-ruhuyyəsindən qurtularaq
dinc yanaşı yaşama və quruculuq
işlərinə başlasalar, ölkələrini bürüyən
xaosdan xilas ola bilərlər. Prinsipcə,
Ermənistanda baş verənləri tragikomediya səhnəsi kimi xarakterizə edən
Azərbaycan Prezidenti orada yeganə
çıxış yolunun əsassız və yersiz iddialardan əl çəkmək, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanımaq və sivil dünya
proseslərinə inteqrasiyaya cəhd etmək
olduğunu əsaslandırdı.

Prezident İlham Əliyevin yerli və
xarici jurnalistlər üçün videoformatda keçirdiyi mətbuat konfransında
işğaldan azad edilmiş rayonlarda
aparılan bərpa və quruculuq işlərindən
də ətraflı danışdı və o torpaqların əzəli
sahiblərinin dədə-baba yurdlarına
mümkün qədər tez qayıtmaq arzusunda olduqlarını da jurnalistlərin nəzərinə
çatdırdı və dedi ki, biz orada onlar
üçün ən ideal həyat şəraiti yaradacağıq.
Dövlətimizin başçısının mətbuat
konfransı bir daha bugünümüzlə bağlı
xətircəmlik, sabahımızla bağlı inam
hisslərimizi qat-qat artırdı. Dünya isə
bir daha gördü ki, biz bütün davranışlarımızda ən yüksək insani ideallara
sadiqik, haqq yolundayıq və heç nə
bizi bu yoldan döndərə bilməz.

Namis ŞİRMƏMMƏDOV,
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının
rejissoru, Əməkdar artist

Ona görə bu mərkəzin yaradılması
hesab edirəm ki, tarixi hadisə sayıla bilər.
Bundan başqa, siz də qeyd etdiyiniz kimi,
mən də söyləmişdim ki, Türkiyədən böyük
heyət gəlmişdir, 100 nəfərdən çox heyət,
minaların təmizlənməsi işləri və təlim
kursları aparılmışdır. Bu fəaliyyət davam
etdirilir.
Bundan sonra müxtəlif sahələrdə,
hərbi sahədə əməkdaşlığımız davam
etdiriləcək. Mən müharibə dövründə demişdim və bu, hər kəsə bəllidir ki, Türkiyə
Ordusu dünya miqyasında ən güclü ordular sırasındadır, NATO-da güc baxımından ikinci ordudur. Biz də Azərbaycanda
Türk Ordusunun kiçik modelini yaratmaq
əzmindəyik. Artıq bu sahədə əməlipraktiki işlərə start verilib.
Müharibə dövründə biz yeni təcrübə
topladıq. Çünki bizim ordumuz demək olar
ki, müharibələrdə iştirak etmirdi. Sadəcə
olaraq, bu sahəyə, necə deyərlər, nəzəri
baxımdan yanaşırdı. İndi müharibə çox
böyük bir təcrübədir. Biz bu təcrübədən
düzgün nəticə çıxarmalıyıq. Böyük uğurlarımız olub. Eyni zamanda, müharibə
dövründə müəyyən çatışmazlıqlar da
olub. Biz bunu da gizlətmirik. Müharibə
dövründə Ali Baş Komandan kimi qəbul
etdiyim qərarlar, o cümlədən hərbi heyətlə
bağlı qəbul edilmiş qərarlar məhz onu
göstərir ki, müəyyən problemlər də üzə
çıxmışdı, amma biz onları həll etdik.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çox
geniş qanunvericilik bazası var. Bir çox
sənədlər, müqavilələr imzalanıb. Onların arasında elə sənədlər var ki, orada
qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri də təsbit
edilib.
Müharibə dövründə ilk günlərdən əziz
qardaşım, hörmətli Prezident açıqlamalar
verdi ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə
Azərbaycanın yanındadır. Bu, bir çoxları üçün mesaj oldu ki, kənarda durun,
müdaxilə etməyin, Azərbaycana mane olmayın. Türkiyənin müdafiə naziri hörmətli
Hulusi Akar, xarici işlər naziri hörmətli
Mövlud Çavuşoğlu, digər yüksək vəzifəli
rəsmilər birmənalı olaraq Azərbaycana
dəstək verdilər. Bu, bizə çox böyük siyasi
və mənəvi dəstək oldu. Eyni zamanda,
bütün dünyaya bir siqnal oldu ki, kənarda
durun, müdaxilə etməyin.
Bu gün də bu, davam edir. Türkiyə və
Azərbaycan iki qardaş ölkə, dünya miqyasında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir.
Bizim hərbi əməkdaşlığımız gündən-günə
möhkəmlənir. Türkiyədən yeni silahların

alınması istiqamətində işlər aparılır. Bu
barədə mən artıq məlumat verdim, o
silahlar yaxın zamanlarda gələcək. Bizim
ordumuz daha güclü, daha müasir olmalıdır. Türk Silahlı Qüvvələrinin modeli bizim
üçün ən məqbul modeldir. Bundan sonra
bu istiqamətdə də bərabər çalışacağıq.
Türkiyənin “Sözçü” qəzeti: Mənə
sonuncu sual verməyə şərait yaratdığı
üçün cənab Prezident İlham Əliyevə
təşəkkür edirəm. Cənab Prezident,
əvvəla, türk xalqı olaraq qazandığınız qələbə ilə bağlı böyük qürur
duyduq. Zəfər çıxışınızı da böyük
məmnuniyyətlə izlədik. Mənim sualım
belədir: Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı əlaqələr, münasibətlər normallaşdıqdan sonra Türkiyə Ermənistan
sərhədini açarsa, reaksiyanız necə
olar? Təşəkkür edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Biz Türkiyə
dövlətinə göstərdiyi bütün dəstəyə görə
bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda, sərhədlərin bağlı olması, əlbəttə
ki, qardaşlıq rəmzi idi, qardaşlıq addımı
idi. Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini
1993-cü ildə bağlamışdır, Kəlbəcər işğal
altına düşəndən sonra, məhz buna görə.
O vaxta qədər Türkiyə ilə Ermənistan
arasında sərhədlər açıq idi. Türkiyə
Ermənistanı rəsmən tanıyan ilk ölkələrdən
biri olmuşdur. Ermənistanın müstəqilliyinin
ilk günlərindən Türkiyə Ermənistanla normal əlaqələr qurmaq fikrində idi. Əfsuslar
olsun ki, Ermənistanda anti-Türkiyə
təbliğatı həddindən artıq güclü idi və bu
gün də bu, davam edir. Türkiyəfobiya
orada rəsmi ideologiyaya çevrilib. Onlar
Türkiyə və Azərbaycanı hər zaman
düşmən sayıblar. Sərhədlərin bağlanması o vaxt Azərbaycana göstərilən
həmrəylik aktı idi. İndi münaqişə başa
çatdı. İndi Azərbaycan öz torpaq bütövlüyünü bərpa etdi və əlbəttə ki, bölgədə
yeni vəziyyət yaranmışdır. Ancaq, eyni
zamanda, Ermənistanın Türkiyəyə qarşı
iddiaları hələ də qüvvədədir. Baxın,
müharibədən əvvəl Ermənistan Prezidenti nə söyləyirdi? Söyləyirdi ki, Sevr
müqaviləsinə yenidən baxılmalıdır. Yəni,
Türkiyəyə ərazi iddiası var. Ermənistanın
konstitusiyasında Türkiyəyə qarşı ərazi
iddiası var. Onlar bundan əl çəkməlidirlər.
Bütün dünyada Türkiyəyə qarşı çirkin
kampaniya aparırlar. Qondarma dırnaqarası “soyqırımı”nı müxtəlif ölkələrin
parlamentində qəbul etdirirlər. Belə
düşmənçilik siyasəti nə qədər davam edə

bilər? Onlar necə deyərlər, ağlını başına
yığmalıdırlar. Türkiyə kimi böyük ölkəyə
ərazi iddiaları irəli sürmək özünəqəsddir,
axmaqlıqdır.
Biz, əlbəttə ki, yeni vəziyyəti nəzərə
alaraq Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin
normallaşmasına da müsbət baxırıq. Bu
əlaqələrin normallaşması üçün bizim
indi hər hansı bir xüsusi fikrimiz yoxdur. Türkiyə özü müəyyən edəcək ki,
bu sərhədlər nə zaman açıla bilər, nə
zaman əlaqələr normallaşa bilər. Hər
halda, Azərbaycan tərəfindən buna necə
deyərlər, hər hansı bir mənfi fikir olmayacaq. Çünki hesab edirəm ki, bölgənin
sabitliyi, uzunmüddətli sülh üçün bütün
ölkələr arasında münasibətlər normal
olmalıdır. Baxın, biz indi nədən danışırıq. Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin
açılmasından bəhs edirik. Yəni,
Ermənistan–Azərbaycan sərhədi açılırsa,
Türkiyə-Ermənistan sərhədinin bağlı qalmasına da təbii ki, ehtiyac qalmır. Əgər
biz bu koridorlardan söhbət ediriksə,
Zəngəzur koridorunu gerçəkləşdirmək
istəyiriksə, təbii ki, Türkiyə-Ermənistan
sərhədi də açılacaq. Amma bu, təbii ki,
Türkiyənin öz qərarıdır. Bir halda ki, siz
məndən bunu soruşursunuz, Azərbaycan
tərəfindən bu məsələ ilə bağlı hər
hansı bir xüsusi mövqe yoxdur. Bir də
ki, Türkiyənin xeyrinə nə olacaqsa, bu,
bizim də xeyrimizədir.
Hikmət Hacıyev: Möhtərəm cənab
Prezident, Sizə artıq dərəcədə təşəkkür
edirik. Gərgin qrafikinizdə bizə dörd saatdan artıq vaxt ayırdınız, 35-dən çox dünya
mediasının 50-yə yaxın sualını cavablandırdınız. Buna görə Sizə təşəkkür edirik.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun, Təşəkkür edirəm. Mən də sizə
təşəkkürümü bildirirəm ki, siz mənim
sözlərimə diqqətlə qulaq asdınız. Hesab
edirəm ki, həm mənim üçün, həm sizin
üçün də bu mətbuat konfransı çox
faydalı oldu. Mən sizin vasitənizlə sizin
ölkələrinizdə yaşayan insanların diqqətinə
Azərbaycanın həqiqətlərinin bir hissəsini
çatdıra bildim. Əminəm ki, belə səfərlər
tez-tez həyata keçiriləcək. Çünki siz indi
dağılmış yerlərə səfər etdiniz, baxdınız.
Bir müddətdən sonra siz o yerləri bərpa
edilən yerlər kimi görəcəksiniz. Bir daha
sizə təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram. Sağ olun.

AZƏRTAC

Beynəlxalq məhkəmələr və beynəlxalq təşkilatlar
Xocalıda törədilmiş cinayətin ciddiliyini etiraf ediblər
1992

-ci ilin fevralında erməni silahlı dəstələri tərəfindən
törədilmiş Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki daimi
nümayəndəsi Yaşar Əliyev BMT-nin Baş katibinin ünvanına
məktub göndərib. Məktubda deyilir ki, 29 il bundan əvvəl
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişə tarixində ən
böyük kütləvi qətl törədilib, Azərbaycan Respublikasının
Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşən Xocalı şəhərinin mülki
şəxsləri və şəhəri müdafiə edənlər bu qırğının qurbanı olublar.

Yaşar Əliyev yazır ki,
münaqişəyə qədər Xocalı şəhərində
7 minə yaxın əhali yaşayırdı. 1991-ci
ilin oktyabr ayında şəhər erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən tam
mühasirəyə alınıb. 1991-1992-ci
illərin qış fəslində şəhər demək olar
ki, hər gün atəşlərə məruz qalır, o
cümlədən istiqaməti bilinməyən
atəşlər və ya bilavasitə mülki
şəxslərə tuşlanmış atəşlər açılırdı.
1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə
şiddətli atəşlərdən sonra şəhər işğal
edildi. Hücum keçmiş SSRİ silahlı
qüvvələrinin 366-cı alayında xidmət
edənlərin bilavasitə iştirakı ilə
təşkil edilmişdi. Həmin alay Sovet
İttifaqı dağılandan sonra bu rayonda
qalmışdı.
Məktubda qeyd edilir ki, şəhərə
hücum və onun zəbt edilməsi
nəticəsində 613 mülki şəxs, o
cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70
ahıl şəxs qətlə yetirilib. Min nəfərə
yaxın yaralanıb, 1275 adam girov
götürülüb. Xocalının 150 sakininin
sonrakı taleyi barədə indiyə qədər
məlumat yoxdur.
Azərbaycanlı diplomat daha
sonra öz məktubunda X
 ocalı
faciəsindən sonrakı günlərdə
beynəlxalq mətbuatda dərc edilmiş
məlumatlardan sitat gətirir. Bu
məlumatlar qəddarlığın miqyası
barədə tam təsəvvür əldə etməyə
imkan verir. Məsələn, “Independent” qəzetində “Reuters” informasiya agentliyinin Ağdamdakı
müxbirinin məlumatına istinadla
deyilirdi: “Qanlı divandan sonra azərbaycanlılar ermənilər
tərəfindən bu rayonda böyüklüyünə
görə Azərbaycanın ikinci yaşayış
məntəqəsi olan Xocalı şəhərinin
zəbt edilməsi zamanı həlak olan
onlarla insanı dəfn edirdilər. Dəfn
mərasimində iştirak edənlərdən
biri jurnalistlərdən ibarət bir qrup
tərəfə qışqırdı: “Dünya burada baş
verənlərdən üz çevirir. Biz həlak
oluruq, siz isə sadəcə seyr edirsiniz”.
Avstraliyanın “Eyc” qəzetində bildirilmişdi ki, zərərçəkənlərin dəqiq
sayı hələ də məlum deyil, amma
azərbaycanlı mülki şəxslərin ötən
həftə Dağlıq Qarabağın qarlı dağ-

larında erməni ordusunun törətdiyi
qanlı qırğının qurbanı olmasına heç
bir şübhə ola bilməz. “Newsweek”
jurnalının müxbirləri Paskal Privat
və Stiv Le Vayn “Qanlı qırğının üzü”
adlı məqalələrində qeyd ediblər:
“Keçən həftə Azərbaycan yenə də
matəmə qərq olundu. Dərin hüznlə
qaçqınlar məscidin arxasında olan
kiçik əraziyə gətirilən onlarla sadə
azərbaycanlının: kişilər, qadınlar
və uşaqların eybəcər hala salınmış
meyitləri - müharibə ilə parçalanmış
Dağlıq Qarabağda fevralın 25-dən
26-na keçən gecə erməni qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş kiçik Xocalı
şəhərciyinin sakinləri üçün göz yaşı
tökürdülər. Bir çoxları qaçmağa
çalışarkən yaxın məsafədən öldürülmüşdü; həlak olanların bir qisminin
üzləri eybəcər hala salınmışdı,
bəzilərində baş dərisi çəkilmişdi”.
“Time” jurnalının müxbiri Cill
Smolou “Xocalıda qanlı divan” adlı
məqaləsində yazmışdı: “Detallar
mübahisə edilsə də, bir şey aydındır:
iki həftə əvvəl Azərbaycanın Xocalı
şəhərində nəsə dəhşətli və ağlasığmaz hadisə baş vermişdi. Hazırda
əksəriyyəti eybəcər vəziyyətə salınmış 200-ə yaxın azərbaycanlının
meyiti şəhərdən dəfn olunmaq üçün
çıxarılıb”.
“Human Rights Watch” təşkilatı
Xocalıya hücum zamanı erməni
qüvvələrinin mülki əhali arasında qeyri-mütənasib itkilərə səbəb
olan hücumlara qadağanı “qəsdən
görmədiyini” bəyan edib. Bundan əlavə, o qeyd edib: “Şahidlər
işıqlandırmanın normal görünüşü
təmin etmək üçün kifayət olduğunu
bildiriblər, bununla əlaqədar olaraq

işğalçılar silahlanmış və/və ya silah
istifadə edənləri silahsız mülki
şəxslərdən ayıra biliblər. Bundan
başqa, atəşin haradan aparıldığı
barədə ziddiyyətli sübutlara baxmayaraq, mövcud məlumatlar göstərir
ki, hücum edənlər fərq etmədən
qaçan bütün şəxslərə atəş açırdılar. Bu vəziyyətdə qaçmaqla xilas
olan döyüşənlərin qətlə yetirilməsi
böyük sayda proqnozlaşdırılan mülki
şəxslərin həlak olmasına bəraət qazandıra bilməzdi”. “Memorial” hüquq müdafiə mərkəzinin məlumatına
görə, “Xocalının ələ keçirilməsi
üzrə hərbi əməliyyat zamanı bu
şəhərdə mülki şəxslərə qarşı kütləvi
zorakılıq aktları törədilib”; “azad
dəhliz” zonasında və ətraf ərazidə
mülki şəxslərin kütləvi qırğınına heç
bir halda haqq qazandırıla bilməz”;
“şəhərin erməni birləşmələri
tərəfindən zəbt edilməsindən sonra
Xocalıda qalan mülki şəxslər deportasiya ediliblər”; “bu hərəkətlər
mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilirdi”; “Xocalının saxlanılmış sakinləri
ilə amansız rəftar olunurdu”.
Beynəlxalq məhkəmələr və
təşkilatlar Xocalıdakı vəhşiliyin ciddiliyini etiraf ediblər. Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsi qırğından cəmi bir
neçə həftə sonra qəbul etdiyi 11 mart
1992-ci il tarixli bəyannaməsində,
Azərbaycanda son zaman baş verən
kütləvi qətllər və kobud pozuntuları
haqqında xəbərlərdən dərin narahatlığını bildirib və Azərbaycan
Respublikasının Dağlıq Qarabağ
bölgəsinin mülki əhalisinə qarşı
şiddət və təcavüz aktlarını kəskin
şəkildə pisləyib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Xocalıdakı qanlı
qırğın əsnasında hərbi cinayətlərə
və ya insanlığa qarşı cinayətlərə
bərabər tutula biləcək xüsusilə ağır
hərəkətlərin edildiyi barədə qərar
çıxarıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
beynəlxalq və milli səviyyədə
erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
Xocalı şəhərində törədilmiş
azərbaycanlı mülki şəxslərin
qətliamının soyqırımı aktı və insanlığa qarşı cinayət kimi tanınmasına
çağırıb.
Xocalıda törədilən cinayətlər
tək-tük və ya təsadüfi aktlar deyildi,
əksinə, Ermənistanın genişmiqyaslı
və sistemli siyasətinin və praktikasının ayrılmaz hissəsi idi. Ölkənin
bir çox başqa kənd və şəhərlərində
mülki Azərbaycan əhalisi də erməni
qüvvələri tərəfindən oxşar repressiyalara məruz qalırdı. Lakin
bu cinayətlərin törədilməsində
təqsirli olan şəxslər nəyinki ədalət
mühakiməsinə cəlb olunmamış,
hətta Ermənistanda tərif edilir.

Azərbaycan diplomatı qeyd edib
ki, Ermənistan tərəfindən 2020-ci
il sentyabrın 27-də törədilən başqa
bir təcavüz aktı, onun uzun illərdir
istifadə etdiyi cəzasızlığın məntiqi
nəticəsi oldu.
1990-cı illərin əvvəllərində
tətbiq etdiyi barbar müharibə üsulları
ilə müqayisədə Ermənistan muzdluların və xarici terrorçuların bilavasitə
iştirakı ilə mülki şəxsləri qətlə
yetirmək, Azərbaycan şəhərlərinə,
qəsəbə və kəndlərinə birdəfəlik və ya
qeyri-mütənasib ziyan vurmaq üçün
bütün qüvvələrini yenidən səfərbər
edib. Ermənistan silahlı qüvvələri
dəfələrlə sıx məskunlaşmış rayonlara
hücumu zamanı qadağan olunmuş
kaset sursatlardan və ağ fosforlu
mərmilərdən istifadə etmiş, nəticədə,
qadın və uşaqlar da daxil olmaqla,
bir çox azərbaycanlı mülki şəxslər
həlak olub.
Ermənistan münaqişə başlayandan Azərbaycan ərazilərində
törətdiyi çoxsaylı hərbi cinayətlərə
görə məsuliyyət daşıyır. Belə
cinayətlərə mülki şəxslərin qətlə
yetirilməsi və onlara bədən xəsarəti
yetirilməsi; mülki əmlakın məhv
edilməsi və mənimsənilməsi; saxlanılan və hərbi əsirlərlə amansız
rəftar; girovların ələ keçirilməsi;
etnik təmizləmələr, əhalinin zorla
yerdəyişməsi və işğal edilmiş
ərazinin xarakterinin dəyişdirilməsi,
təbii ehtiyatların istismarı; mədəni
irsin məhv edilməsi; ətraf mühitə
ziyan vurulması aiddir.
Ermənistanın məsuliyyəti
həm ümumi beynəlxalq hüquqa,
həm də İnsan hüquqları haqqında
Avropa Konvensiyasına uyğun
olaraq müəyyən edilib və vurulan
zərərə görə tam ödənilməsinin
təqdim edilməsi öhdəliyində
ifadə olunan hüquqi nəticələrə
səbəb olur. Yuxarıda sadalanan
cinayətlər, həmçinin təqsirkarların
fərdi cinayət məsuliyyətini nəzərdə
tutur. Təqsirkarların məsuliyyətə
cəlb edilməsi hüquqpozmaların
törədilməsinin qaçılmaz nəticəsi
olmalıdır. Bu, həm də həqiqi barışıq
və dinc yanaşı yaşamaq yolunda
mühüm qabaqlayıcı alət və zəruri
şərtdir.
Məktubun sonunda
Azərbaycanın BMT-dəki daimi
nümayəndəsi Y.Əliyev Baş katibdən
məktubun gündəliyin 34, 35, 40,
70, 72, 86 və 135 bəndləri üzrə
Baş Assambleyanın sənədi kimi və
Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi
yayılmasını xahiş edir.
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Milli Məclisdə Xocalı soyqırımına
həsr edilmiş rəsm sərgisi təşkil olunub

Milli Məclisin mətbuat
və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasının
kvartetinin müşayiəti ilə
keçirilən sərgidə Milli Məclis
sədrinin birinci müavini Əli
Hüseynli, sədrin müavinləri
Fəzail İbrahimli, Adil

Fevralın 26-da parlamentin inzibati binasının foyesində Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarovanın iştirakı ilə “YARAT” Müasir
İncəsənət Mərkəzinin rəssamı, Belçika Kral
İncəsənət Akademiyasının məzunu Ramal
Kazımın Xocalı soyqırımına həsr olunmuş
rəsm sərgisi nümayiş etdirilib.
Əliyev, parlamentin komitə
sədrləri, komitə sədrlərinin
müavinləri, parlamentdə
təmsil olunan siyasi partiyaların nümayəndələri, aparat
rəhbəri Səfa Mirzəyev və
digər rəsmi şəxslər iştirak
ediblər.

Sərgidə nümayiş etdirilən
əsərlər barədə məlumat verən
ekspressionist rəssam Ramal
Kazım bildirib ki, sərgiyə
Xocalı soyqırımı silsiləsinə aid
əsərlər, həmçinin “Dağılmış
yuvalar”, “İçi boş insan”, “Etiraz”, “Zori Balayanın surəti”,

“Ümid” əsərləri daxildir. Qeyd
olunub ki, bu əsərlər Xocalı
soyqırımını dünyaya çatdırmaq üçün İstanbulda Milli
Saraylar Muzeyində “Gözü
yaşlı Xocalı” və Belçikanın
Kral İncəsənət Muzeyində
“Xocalıya ədalət!” adları altında nümayiş olunub.
Bildirilib ki, bu rəsm
əsərləri soyqırımına məruz
qalmış insanların yaşantılarını, psixoloji vəziyyətini ekspressionist üslubda, sənətin
dili ilə göstərmək məqsədi
daşıyır. “Ümid” əsəri isə hər
faciədə bir ümidin olduğuna
işarədir və son dövrlərdə yaşadığımız hadisələr, torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi bizi bu
istəyimizə qovuşdurdu.
Sərgi ilə tanış olan
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova Xocalı faciəsinin
incəsənətin dili ilə bu cür
uğurlu təsvirinə görə rəssam
Ramal Kazıma təşəkkürünü
bildirib. Qeyd edib ki, belə bir
sərgiyə baxmaq həqiqətən
çox təsirlidir. Spiker gənc
rəssama bundan sonrakı fəaliyyətində uğurlar
arzulayıb.

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi
ədliyyə orqanlarında yad edilib
əşər tarixinə ən dəhşətli faciələrdən biri kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımından
29 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri
bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq, Xocalı şəhərinin dinc əhalisinə qarşı
misli görünməmiş qəddarlıqla divan tutublar. Faciənin ildönümü ilə əlaqədar Ədliyyə
Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi Bakının Xətai rayonunda Xocalı soyqırımı abidəsini
ziyarət edib, önünə gül dəstələri qoyaraq dərin ehtiramlarını bildiriblər.

B

Ədliyyə Nazirliyinin Mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi nazirlikdə
və struktur qurumlarda anılaraq Xocalı hadisələrinə nəzər salınıb, bu kütləvi
qətliamın sülh və bəşəriyyət əleyhinə
yönələn əməl olduğu və ən ağır beynəlxalq
cinayət sayıldığı bildirilib. Prezident
İlham Əliyevin yerli və xarici media
nümayəndələri üçün fevralın 26-da keçirdiyi
geniş mətbuat konfransında vurğuladığı
kimi, Xocalı soyqırımı, həmçinin işğalçı düşmənin ötən dövrdə törətdiyi hərbi
təxribatlar, dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq,
Vətən müharibəsində ballistik raketlərlə
dinc şəhərlərimizi bombalaması erməni
faşizminin təzahürləridir.

Bildirilib ki, bu qanlı faciəyə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışından sonra siyasi-hüquqi qiymət
verilib, dövlət başçısı və respublikamızın
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva tərəfindən Xocalı soyqırımı barədə
həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üzrə məqsədyönlü tədbirlər görülür.
Bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası uğurla həyata keçirilir.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən
müharibəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu
torpaqlarımızı erməni işğalından azad
edərək, şəhidlərimizin, soyqırımı qurbanlarının qisasını aldı, onların qanı yerdə qalmadı.

Azərbaycan xalqı bu dəhşətli faciəni heç
zaman unutmur, torpaqlarımız uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin, soyqırımı,
insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətlərinin
qurbanlarının ruhunu hər zaman uca tutur.
Ədliyyə işçiləri saat 17:00-da soyqırımı
qurbanlarının əziz xatirəsini əbədi ehtiram
əlaməti olaraq bir dəqiqəlik sükutla yad
ediblər. Nazirlikdə, həmçinin Xocalı faciəsi
ilə bağlı sənədlərdən və fotolardan ibarət
slaydlar nümayiş olunub.
Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan
Dillər Universiteti ilə birgə keçirilmiş
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbirlərdə
gənc ədliyyə işçiləri və könüllüləri də iştirak
ediblər.

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
hazırlanan www.khojalytoday.com
akademik resurs bazasının təqdimatı olub
Fevralın 26-da Bakı Kitab Mərkəzində
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq maariflən
dirmə kampaniyası çərçivəsində Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanan
www.khojalytoday.com akademik resurs
bazası təqdim edilib. AZƏRTAC xəbər verir
ki, əvvəlcə faciə qurbanlarının xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Bakı Kitab Mərkəzinin direktoru Günel
Anarqızı bildirib ki, Xocalı soyqırımı
özlüyündə daha qlobal və bəşəri hadisədir:
“Şanlı Azərbaycan Ordusu və xalqı Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin başçılığı ilə 44
gün davam edən Vətən müharibəsi dövründə
Qarabağ münaqişəsini həll edərək tarixə
qovuşdursa da, Xocalıya ədalət savaşı hələ də
davam edir. Düşünürük ki, bu proses ədalət
öz yerini tapana və Xocalı cinayətkarları
hüquqi cəzalarının alana qədər davam
etdirilməli, Xocalıda mülki əhaliyə qarşı
törədilmiş cinayətə hüquqi qiymət verilməli,
cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunmalı,
bəşəriyyət tərəfindən lənətlənən cinayətlər
sırasına Xocalı soyqırımı da əlavə edilməli
və gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır”.
Bu istiqamətdə erməni vandalizminin
bariz nümunəsi olan Xocalı soyqırımının
dünya ictimaiyyətinə və gələcək nəsillərə
çatdırılması üçün Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə dövlət sənədlərinə, beynəlxalq
və yerli müəlliflərə, soyqırımı dövründə
beynəlxalq mediada yer alan xəbərlərə, Xocalı qurbanlarının şahidlərinin ifadələrinə və

nəhayət, soyqırımında rol oynayan
erməni vandallarının öz çıxış və
etiraflarına istinad edərək “Khojaly
Today” akademik resurs bazasının
yaradılmasının təqdirəlayiq hadisə
adlandıran G.Anarqızı deyib:
“Qloballaşan dünyada əsas istinad
edilən mənbələrin internet məlumat
bazalarının olduğunu nəzərə alaraq “Khojaly
Today” akademik resurs bazasının yaradılmasının, bu günə qədər Xocalı soyqırımı ilə
bağlı faktların, fotoların, videoların, məqalə
və kitabların orada yerləşdirilməsi, dünyanın
bütün kitabxanalarında və kitab evlərində
akademik mənbə kimi təqdim edilməsi və
qeydiyyatdan keçirilməsi Xocalıya ədalət
savaşının hüquqi qiymət alması istiqamətində
mühüm rol oynayacağına və beynəlxalq
ictimaiyyətin Xocalı soyqırımı istiqamətində
hər hansı resurs arayışı fonunda önəmli yer
tutacağına inanırıq”.
Sonra Berlin Humboldt Universitetin
doktorantı, saytın qurucu komandasının
koordinatoru Şamxal Əbilov www.khojalytoday.com akademik resurs bazası haqqında
məlumat verib. Bildirib ki, Xocalı soyqırımı
barədə həqiqətlərin dünyaya çatdırılması
məqsədilə yaradılan resurs bazasında Xocalı
faciəsinə aid rəsmi sənədlər, beynəlxalq
və yerli müəlliflərin akademik yazıları, bu
barədə beynəlxalq mediada yayımlanan
materiallar, soyqırımı şahidlərinin ifadələri
toplanıb. Elektron baza tədqiqatçılar,

tələbələr və Xocalı haqqında məlumat
əldə etmək istəyən müxtəlif şəxslər üçün
ümumiləşdirilmiş mənbə rolunu oynayır.
“Xocalı xarici mediada” bölümündə soyqırımın baş verdiyi dövrdə xarici jurnalistlər
tərəfindən qələmə alınan və dünyanın bir
çox aparıcı media səhifələrində nəşr edilən
xəbərlər yer alıb.
“Resurs” bölməsində videoçarxlar və
sənədli filmlərlə yanaşı, Xocalı soyqırımını
əhatə edən, beynəlxalq və yerli müəlliflər
tərəfindən qələmə alınan akademik kitablar,
elmi məqalələr, xarici fotoqraflar tərəfindən
lentə alınmış və ermənilərin Xocalıda
törətdikləri vəhşilikləri özündə əks etdirən
fotolar, hadisəyə dair şahid ifadələri, soyqırımı pisləyən və qarşısının alınmasına yönələn
konvensiya və müqavilələr yer alır.
Qeyd edib ki, bu günədək bir çox ölkələr
Xocalı soyqırımının ermənilər tərəfindən
törədildiyini bəyan edən qətnamələr qəbul
edib, bir sıra ölkələrdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirən abidələr
qoyulub. www.khojalytoday.com resurs
bazasının “Beynəlxalq dəstək” bölməsində
məhz buna yer verilib.
“Resurs” bazası, həmçinin Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin tarixi, hüquqi və
siyasi tərəfləri ilə, ermənilərin 30 ilə yaxın
müddətdə işğal dövründə həmin ərazilərdə
mədəni irsimizə və təbii sərvətlərimizə qarşı
apardıqları vandalizm siyasətinə dair materiallarla tanış olmağa imkan yaradır.

ADA Universitetində Xocalı faciəsinin
29-cu ildönümü ilə əlaqədar konfrans təşkil edilib
 Fevralın 26-da ADA Universitetinin və Xarici İşlər
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsinin 29-cu
ildönümünə həsr olunmuş konfrans keçirilib. Tədbirdə
xarici ölkələrin səfirləri, bu ali təhsil müəssisəsinin
müəllimləri və tələbələri iştirak ediblər. AZƏRTAC xəbər
verir ki, tədbir iştirakçıları əvvəlcə Xocalı faciəsini əks
etdirən sərgi ilə tanış olublar.
Xocalı soyqırımının Azərbaycan xalqının tarixində erməni faşistlərinin insan
təfəkkürünə sığmayan vəhşiliyinin acı
nümunəsi olduğunu deyən ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev bildirib:
“Bu gün Xocalı faciəsindən 29 il ötür. Bu
faciə müasir Azərbaycanın, o cümlədən,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tarixində ən faciəli gündür.
Həmin gün yüzlərlə dinc insan – qadınlar,
uşaqlar vəhşiliklə qətlə yetirilib, minlərlə
insan əsir götürülüb. Məhz 29 il bundan
əvvəl fevralın 26-da Xocalı faciəsinin
qurbanları özlərinin adlarını əbədi yaşadıblar”.
Rektor Hafiz Paşayev diqqətə çatdırıb
ki, Azərbaycan müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizədə çoxsaylı
qurbanlar verib. Bu anım mərasiminin
məqsədi odur ki, gənclərimiz bu günü
unutmasınlar, onu müstəqilliyimizin
təsdiqi kimi xatırlasınlar. Rektor vurğulayıb ki, Xocalı qurbanlarının ruhu bizi
böyük qələbəmizə aparan xüsusi çağırış
olub. “Bu il Xocalı faciəsinin ildönümünü və faciə qurbanlarının xatirəsi fərqli
şəkildə – qalib ruhu ilə anırıq. Çünki
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz 44 günlük Vətən müharibəsində
parlaq qələbə qazanaraq ərazi bütövlümüzü bərpa edib. Böyük qələbəmizin
nəticəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının, həmçinin digər şəhidlərimizin qanı
yerdə qalmayıb”, – deyə rektor bildirib.
Sonra Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Tədbirdə çıxış edən Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramov qeyd edib ki,
bu gün Ermənistanın onilliklər ərzində
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi
vəhşiliyin ən dəhşətli nümunəsi olan
Xocalı faciəsindən 29 il ötür. Bu faciənin
Azərbaycan xalqının qəlbində açdığı
yaralar hələ sağalmayıb. Bu qətliamı
törədənlər, faciənin səbəbkarları, qatillərin

cəzası hələ də verilməyib.
Nazir bildirib ki, artıq Xocalı
faciəsinin soyqırımı olması faktı dünyanın bir çox
ölkələrinin və beynəlxalq
təşkilatların qərar və
qətnamələrində əksini tapır.
Dünyanın 15-dən çox ölkəsi
parlament səviyyəsində,
eləcə də ABŞ-ın 25-dən
artıq ştatı, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Xocalı soyqırımını
tanıyıb.
Nazir Ceyhun Bayramov,
həmçinin deyib: “Xocalı
soyqırımı ədalət tələb edir.
Azərbaycan dövləti günahkarların ədalət məhkəməsi qarşısına çıxarılması üçün bütün
mümkün addımları atacaq.
Bütün dövlətlər bu faciəyə
münasibət bildirməlidir.
Artıq torpaqlarımız işğaldan azad
edilib. 44 günlük Vətən müharibəsi
qələbəmizlə başa çatıb. Biz müharibə
dövründə də erməni terrorunun bir daha
şahidi olduq. Döyüş bölgəsindən xeyli
uzaqda yerləşən şəhərlərin raket atəşinə
tutulması, gecə saatlarında dinc insanların ölümünə səbəb olan vəhşilik insanlığa sığmır. Ermənistan cəmiyyətində
cəzasızlıq sindromu hökm sürür. Günahkarlar cəzalarını alacaqlar”.
İmzalanan üçtərəfli bəyanatdan və
Azərbaycanın mövqeyindən də danışan
nazir deyib: “Üçtərəfli bəyanat regionda yeni imkanlar yaradır. Bu bəyanat
təhlükəsizliyə, sülh və dinc yaşayışa
yönəlib. Azərbaycanın bununla bağlı
mövqeyi birmənalıdır. Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyü çərçivəsində beynəlxalq
hüququn normalarına riayət edir. Biz sülh
və təhlükəsizliyin tərəfindəyik”.
Xarici İşlər naziri bütün ölkələri və
dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları Xocalı faciəsinə münasibət bildirməyə

 ağırıb. Deyib ki, bu faciəyə beynəlxalq
ç
müstəvidə hüquqi-siyasi qiymət
verilməlidir.
Dünya şöhrətli azərbaycanlı fotoqraf Reza Deqati tədbir iştirakçılarını
Azərbaycanda müstəqillik dövründə və
ondan əvvəlki illərdə gördüyü işlərlə
tanış edib. Fotoqraf 20 Yanvar və
Xocalı faciələri zamanı çəkdiyi şəkillər
barədə məlumat verib. Bildirib ki, bir çox
müharibələrdə iştirak edib, amma heç
yerdə ermənilərin törətdikləri vəhşiliyin
şahidi olmayıb.
Sonra Dağlıq Qarabağ Azərbaycan
icmasının üzvü, Xocalı faciəsinin şahidi
Samirə Hüseynova və ADA Universitetinin məzunu, Vətən müharibəsinin
iştirakçısı Kamran Abbasov faciə ilə bağlı
fikirlərini bölüşüblər.
Sonra film nümayiş etdirilib.
Filmin nümayişindən sonra ADA
Universitetinin həyətində badam ağacı
və Qələbəmizin rəmzi olan Xarı bülbül
əkilib.

Konstitusiya Məhkəməsində Xocalı soyqırımının
29-cu ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
Tədbiri açan Konstitusiya
Məhkəməsinin sədri Fərhad
Abdullayev xalqımızın ən
yaxın tarixinə qanla yazılmış
Xocalı soyqırımından, eləcə
də ermənilərin xalqımıza
qarşı törətdikləri dəhşətli
qətliamlardan danışıb.
Bildirib ki, Xocalı faciəsi
iki yüz ilə yaxın müddətdə
erməni şovinist-millətçiləri
tərəfindən azərbaycanlılara
qarşı müntəzəm olaraq həyata
keçirilən etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasətinin davamı
və ən qanlı səhifələrindən
biridir. Bütövlükdə Azərbaycan
xalqına qarşı yönəldilmiş
Xocalı soyqırımı ağlasığmaz
qəddarlığı və qeyri-insani cəza
üsulları ilə bəşər tarixində
vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün
bəşəriyyətə qarşı törədilən
tarixi cinayətdir.
Qeyd olunub ki, 1992-ci il
fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Ermənistan silahlı
qüvvələri keçmiş SSRİ-nin
Xankəndidəki 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyətinin
və texnikasının iştirakı ilə
bütün beynəlxalq humanitar
hüquq normalarını pozaraq,
mühasirədəki Xocalı şəhərinin
dinc əhalisinin üzərinə ağır
hərbi texnika yeridərək
qəddarlıqla törədikləri cinayət
əməlləri nəticəsində 613 nəfər,
o cümlədən, 106 qadın, 63
uşaq, 70 qoca qətlə yetirilib,
1275 dinc sakin girov götürülüb, 150 nəfər itkin düşüb.
Xocalı soyqırımına siyasihüquqi qiymətin yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından
sonra verildiyini vurğulayan
Konstitusiya Məhkəməsinin
sədri qeyd edib ki, məhz ulu
öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü
il fevralın 24-də Milli Məclis
“Xocalı Soyqırımı Günü haqqında” qərar qəbul edib.

Fevralın 26-da Konstitusiya Məhkəməsində
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar anım
tədbiri keçirilib. Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat
xidmətindən bildiriblər ki, tədbirdən əvvəl Konstitusiya
Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin rəhbərliyi ilə
Məhkəmənin Aparatının məsul əməkdaşları COVID-19
pandemiyası ilə əlaqədar məhdud sayda Bakının Xətai
rayonunda Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış
“Ana harayı” abidəsini ziyarət edərək, soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad ediblər. Daha sonra Konstitusiya Məhkəməsinin binasında anım mərasimi keçirilib.
Əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, Prezident İlham Əliyev bu qətliamın
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və dünya dövlətləri
tərəfindən tanıdılmasını,
faciə qurbanlarının xatirəsinin
əbədiləşdirilməsini, onların
ailə üzvlərinin, yaxınlarının
sosial müdafiəsinin güclən
dirilməsini həmişə diqqət
mərkəzində saxlayır.
Sədr Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırılması
istiqamətində ölkədə və
xaricdə keçirilən mühüm
layihələrdən danışıb, Heydər
Əliyev Fondunun və Birinci
vitse-prezident xanım
Mehriban Əliyevanın bu
sahədəki misilsiz xidmətlərini
xüsusi vurğulayıb. Qeyd
olunub ki, artıq dünyanın bir
sıra ölkələri, bəzi beynəlxalq
təşkilatlar Xocalı qətliamının
soyqırımı kimi tanınması
barədə qərarlar qəbul ediblər.
İllər ərzində bu istiqamətdə
görülmüş uğurlu fəaliyyət onu
göstərir ki, dünya ictimaiyyəti
Xocalı faciəsi ilə bağlı daha
çox məlumatlıdır. Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə 2008-ci il mayın
8-dən həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində soy-

qırımı haqqında həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün vacib tədbirlər
reallaşdırılır, işlər görülür.
Diqqətə çatdırılıb ki, uzun
illərdir Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan
Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin 2020-ci ildə
ölkəmizə qarşı genişmiqyaslı
hərbi təxribatlara başlaması
dövlətimizin və xalqımızın
Vətən uğrunda mübarizəyə
qalxmasını zəruri etdi və Qarabağ savaşının yeni həlledici
mərhələsi başlandı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusunun Ermənistanın
növbəti hərbi təxribatlarına
cavab olaraq, sentyabrın
27-dən başladığı 44 günlük
şanlı Vətən müharibəsinin
nəticəsində ölkəmizin ərazi
bütövlüyü təmin edildi, torpaqlarımız işğaldan azad olundu.
Xüsusilə vurğulanıb ki,
ordu quruculuğunun yüksək
səviyyədə həyata keçirilməsi,
hərbi sahənin inkişafı və hərbi
qulluqçuların peşəkarlığının
artırılması, ordunun müasir
texnika ilə təminatı Prezident
İlham Əliyevin uğurlu daxili və
xarici siyasətinin nəticəsidir.

Respublikamızda hər zaman
hərbçilərə, şəhid ailələrinə,
qazilərə dövlət tərəfindən
yüksək diqqət və qayğı
göstərilir.
Azərbaycan Ordusunun
hərbi uğurları müharibənin
nəticəsini müəyyənləşdirdi
və Vətən müharibəsi
Azərbaycanın tam qələbəsi
ilə başa çatdı. Noyabrın
10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham
Əliyev tərəfindən qələbəni
təsdiqləyən tarixi bəyanat
imzalandı.
Sədr qeyd edib ki, 2020-ci
il Azərbaycan Respublikası
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli ordumuzun böyük
qələbəsi kimi xalqımızın yaddaşında, dövlətimizin tarixində
daim xüsusi yer tutacaq.
Müəllifi ulu öndər Heydər
Əliyevin olduğu və 2020-ci ildə
25 ili tamam olan Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının hüquqi qüvvəsi işğaldan
azad olunmuş torpaqlarımızda
bərpa edildi.
Hüquqda “Cinayət olan
yerdə cəza da olmalıdır”
prinsipini diqqətə çatdıran Fərhad Abdullayev bu
qanlı cinayəti törədənlərin
layiqli cəzalarını almalarının
vacibliyini vurğulayıb. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən
tədbirlərdə Azərbaycan hüquqşünaslarının da üzərinə
düşən vəzifələrdən danışan
Konstitusiya Məhkəməsinin
Sədri diqqətə çatdırıb ki,
hər birimiz Xocalı soyqırımı
ilə bağlı həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması,
soyqırımını törədənlərin layiqli
cəzalarını almaq istiqamətində
səylərimizi artırmalıyıq.
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zərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda canını
fəda etmiş şəhidlərimizin ailələrinə diqqət və qayğı
ölkəmizdə yüksək səviyyədədir. Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın müvafiq göstərişlərinə əsasən, dövlət qurumları
bu kateqoriyadan olan insanların problemləri ilə yaxından
maraqlanır, onların problemlərinin aradan qaldırılması üçün
mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. İkinci Qarabağ
müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailə üzvlərinə
və müharibə iştirakçılarına Prezident İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən aidiyyəti qurumlar tərəfindən qayğı və diqqət nəinki
dövlət qurumlarının, həm də cəmiyyətin böyük bir hissəsinin
diqqət və qayğısını çəkən təxirəsalınmaz mühüm bir
vətəndaşlıq borcuna və vəzifəsinə çevrilib. Bu isə cəmiyyətdə
birliyin və qarşılıqlı etimadın yeni təzahür forması kimi bütün
təbəqələrdən olan insanlar tərəfindən xoş ovqatla qarşılanır,
onların dövlətimizə və qalib Prezidentimizə inam hisslərini,
məhəbbətini gündən-günə artırır.

Qələbəni biz şəhidlərimizin qanı
hesabına qazanmışıq. Şəhidlər bizim
qəlbimizdə əbədi yaşayır, yaşayacaq.
Allah sizə səbir versin. Siz analar, atalar
xalqımız üçün, dövlətimiz üçün gözəl
insanlar yetişdirmisiniz. O insanların
ömrü uzun olmadı, amma onlar
əbədiyyətə qovuşdu və onlar öz adlarını
Azərbaycan xalqının şanlı tarixinə əbədi
yazdırdı.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Prezident İlham Əliyev:
Şəhidlər bizim qəlbimizdə
əbədi yaşayır, yaşayacaq

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev fevralın 25-də Bakının
Ramana qəsəbəsindəki yaşayış
kompleksində şəhid ailələri və
müharibə əlillərinə mənzillərin
təqdim olunması mərasimində çıxış
edərək, bu barədə ətraflı danışıb.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
Vətən müharibəsindən cəmi üç ay
yarım keçməsinə baxmayaraq, şəhid
ailələri və müharibə əlilləri üçün
artıq belə gözəl yaşayış kompleksinin, şəhərciyin inşa edilməsinin,
həmçinin Şağan qəsəbəsində reabilitasiya mərkəzinin əsaslı təmirdən
sonra istifadəyə verilməsinin təsadüfi
xarakter daşımadığını, bunun
ölkəmizdə şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə dövlət siyasətində prioritet istiqamət kimi yanaşılmasının
məntiqi nəticəsi olduğunu xatırladıb.

Ümumiyyətlə, ümummilli lider
Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə
yenidən ölkə rəhbərliyinə gəlməsi
ilə mühüm önəm verilən bu xətt
möhtərəm dövlət başçımızın prezidentlik fəaliyyətinin ötən dövründə
daim diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Belə ki, son 17 il ərzində 9200-ə yaxın şəhid ailəsi, müharibə əlili dövlət
tərəfindən mənzillərlə təmin edilib.
Təkcə keçən il bu məqsədlə 1572
mənzil ayrılıb. Bu il isə 3 minə yaxın
mənzil veriləcəyi nəzərdə tutulub.
Yeri gəlmişkən, Prezident
İlham Əliyevin bu il yanvarın 25-də
imzaladığı “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün,
müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid
ailələrinin sosial-məişət şəraitinin

yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra
tədbirlər haqqında” sərəncamı da
həmin kateqoriyadan olan əhali
qruplarına dövlət başçısının xüsusi
qayğısının növbəti təzahürüdür.
Xatırladaq ki, adıçəkilən sənəd
2020-ci ildə ordumuzun həyata
keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksələn
qəhrəmanlarımızın ailələrinin və
bu müharibə ilə əlaqədar əliliyi
müəyyənləşdirilən şəxslərin də
yaxın dövrdə mənzil və ya fərdi evlə
təminatını nəzərdə tutur.
Prezident İlham Əliyevin 8
dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar
yaralananların və şəhid ailələrinin
təminatına dəstək məqsədilə
“YAŞAT” Fondunun yaradılması,
fond tərəfindən qısa müddətdə

ciddi işlərin görülməsinə başlanılması nəticəsində davamlı olaraq
müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin,
o cümlədən müharibə veteranlarının
sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində həyata keçirilən intensiv tədbirlər artıq öz təsirli nəticələrini
verməkdədir. Şəhid ailələrinin və
müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi
tədbirləri nəzərəçarpacaq dərəcədə
gücləndirilib, o cümlədən onlara
yönələn sosial ödənişlər dəfələrlə
artırılıb. Eyni zamanda, şəhid ailələri
və müharibə əlillərinin mənzil və fərdi
evlə, müharibə əlillərinin avtomobillə
təminatı tədbirləri yüksək səviyyədə
davam etdirilir.
Bütün bunlar Azərbaycan
dövlətinin bu kateqoriyadan olan insanlara qayğısının parlaq ifadəsidir.
Dövlətimizin başçısı bununla bağlı
yuxarıda adı çəkilən görüşdəki çıxışında deyib: “Azərbaycan bu sahədə
də dünya miqyasında ən qabaqcıl
yerlərdədir. Dünyada müharibələr
çox olub, itkilər çox olub. O qədər
də uzaq olmayan tarixə nəzər
salsaq, görərik ki, müxtəlif ölkələrdə
müharibələrdə həlak olmuş insanların yaxınlarına heç vaxt bizdəki
qədər qayğı, diqqət göstərilməyib.
Onu da bildirməliyəm ki, Ermənistan
ordusunda da itkilər olub və İkinci
Qarabağ müharibəsində müxtəlif
rəqəmlər səslənir. Bizdə olan
məlumata görə, təqribən 6-7 min
işğalçı məhv edilibdir. Onların birinin
də ailəsinə Ermənistan dövləti heç
bir yardım etməyib. Ümumiyyətlə,
Ermənistanda bizdə olan proqram
mövcud deyil. Müharibədə həlak
olmuş insanların yaxınlarına nəinki
ev, bir daxma da verilmir. Hər şey
müqayisədə ölçülür. Bizim bu
sahədəki siyasətimiz birmənalıdır.

Bu siyasət mənəvi normalara
əsaslanır və Vətən uğrunda canından keçmiş insanların yaxınları
dövlət tərəfindən bundan sonra da
qayğı ilə, diqqətlə əhatə olunacaqlar.
Son illər müavinətlərin, pensiyaların
məbləğinin artırılması göz qabağındadır. Azərbaycan dövləti bu siyasəti
bundan sonra da davam etdirəcək”.
Prezident İlham Əliyev çıxışında
Vətən müharibəsi, eləcə də İkinci
Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin
qanının yerdə qalmadığını,
düşməndən intiqam alındığını, ərazi
bütövlüyümüzün bərpa olunduğunu
vurğulayaraq, şəhidlərimizin əziz
xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağımızı diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı nitqində
bildirib ki, ermənilərin otuz il ərzində
qurduqları 5–6 xətt müdafiə istehkamlarını və o bölgənin relyefini
nəzərə alsaq, tam qətiyyətlə demək
olar ki, biz istədiyimizə az itkilərlə
nail olduq. Hətta dünyanın aparıcı
ölkələrinin hərbi ekspertləri təəccüb
edirlər ki, biz torpaqlarımızı işğalçılardan belə az itkilərlə azad
etdik: “Nəyə görə? Çünki bütün
əməliyyatlar planlaşdırılanda ən vacib amillərdən biri itkilərin az olması
idi. Hər gün əməliyyat planını təsdiq
edərkən o amil ön planda idi”.
Prezident İlham Əliyevin
vurğuladığı kimi, müharibə itkisiz,
necə deyərlər, qan-qadasız olmur.
Azərbaycanın haqq mübarizəsi
azadlıq, ədalət savaşı idi.
Ermənistan isə işğalçılıq siyasətinə
əsaslanıb döyüşürdü. Bax, elə buna
görə də haqq-ədalət Azərbaycanın
tərəfində idi. Ona görə hərbçilərimiz
şəhidlik zirvəsinə ucalaraq Vətən
qarşısında öz vətəndaşlıq borcunu
şərəflə yerinə yetiriblər. Minlərlə

əsgər və zabitimiz yüksək dövlət
orden və medalları ilə təltif edilib.
Onların qəhrəmanlığı, şücaəti,
fədakarlığı hər bir azərbaycanlı, hər
bir gənc nəsil üçün örnək olmalıdır
və olacaq.
Dövlətimizin başçısı çıxışında
Vətən müharibəsində Azərbaycan
tərəfindən ədalətin bərpa edildiyini,
otuz il ərzində işğal altında olan
torpaqlarımızın qaytarıldığını və
bunun dövlətimizin, xalqımızın gücü
hesabına reallaşdığını vurğulayıb:
“Müharibənin ilk günündən üstünlük
bizim tərəfimizdə idi. Düşmən demək
olar ki, panikaya, isterikaya qapılmışdı. Ermənistan ordusunda onların
özlərinin etirafına görə, 10 mindən
çox fərari olmuşdur. İndi Ermənistan
dövləti bilmir ki, bu fərariləri necə
mühakimə etsin. Çünki bu da böyük
problemlərə gətirib çıxara bilər.
Azərbaycan Ordusunda bir nəfər də
fərari olmamışdır. Halbuki Birinci
Qarabağ müharibəsində fərarilər
olub”.
Prezident İlham Əliyev daha sonra Birinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycanın qəhrəman övladlarının şücaət göstərdiklərini, amma
o zaman ölkə rəhbərliyinin lazımi
tədbirlər görə bilməməsini, xüsusilə,
AXC–Müsavat cütlüyü dövründə Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin düşmənə
verilməsinin böyük xəyanət olduğunu, bunun isə müharibənin sonrakı
gedişatını şərtləndirdiyini xatırladıb:
“Çünki Ermənistanla Dağlıq Qarabağ
arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdır və ondan sonra digər torpaqların
işğalı üçün ermənilərin çox böyük
üstünlüyü yaranmışdır”.
Ölkə rəhbəri uzun illər ərzində
Vətən müharibəsinə ciddi şəkildə hazırlaşmağımızın təsadüfi olmadığını

da vurğulayıb. Bildirib ki, buna
səbəb torpaqlarımızın işğal altında
olması və məsələnin sülh yolu ilə
həllinin mümkünsüzlüyü idi. Çünki
artıq son illər ərzində bu, açıq-aşkar
görünürdü. Ermənistan rəhbərliyinin
davranışı, təxribat xarakterli çıxışları, addımları da bunu deməyə
əsas verirdi. Hətta bu münaqişənin
həlli ilə məşğul olan Minsk qrupuna
həmsədrlik edən ölkələrin yüksək
vəzifəli rəsmi nümayəndələri də
münaqişənin hərbi həlli olmadığını daim təkrarlayırdılar. Bir sözlə,
30 il ərzində bu cür nə hərb, nə
sülh vəziyyəti kimisə qane edirdi:
“Kimisə qane edirdi ki, Azərbaycan
xalqı 30 il ərzində belə vəziyyətdə
yaşasın. Kimisə qane edirdi ki, bizim
torpaqlarımız işğal altındadır və
sanki Azərbaycana bu, müəyyən
təzyiq mexanizmi kimi qəbul edilirdi.
Bizi inandırmağa çalışırdılar ki, indi
reallıq yaranıb, 30 il ərzində bu
reallıq mövcuddur və Azərbaycan
bu reallıqla barışmalıdır. Mən isə deyirdim ki, heç vaxt biz bu vəziyyətlə
barışmayacağıq. Mən deyirdim,
heç vaxt imkan verməyəcəyik ki,
bizim torpağımızda ikinci qondarma
erməni dövləti yaradılsın və imkan
vermədik. Bütün gücümüzü səfərbər
etdik, bir çox illər ərzində ardıcıl
siyasət apardıq, həm beynəlxalq
müstəvidə, həm iqtisadi sahədə,
həm qonşu ölkələrlə münasibətlərdə,
regional layihələrin icrasında və
əlbəttə ki, ordu quruculuğunun
təkmilləşdirilməsi üçün böyük işlər
gördük. Eyni zamanda, gənc,
vətənpərvər, Vətəni hər şeydən çox
sevən nəsil yetişdi. Bax, bu nəsil
torpaqlarımızı azad etdi...”.
Görüşdə bu gün Ermənistanda
yaşanan xaos və özbaşınalığa
da toxunulub. Bildirilib ki, hazırda
işğalçı ölkədə siyasi, sosial-iqtisadi
böhran hökm sürür, toqquşmalar,
həbslər baş verir, demokratik əsaslar
demək olar ki, tamamilə pozulmuş
vəziyyətdədir. Ermənistan heç vaxt
bu cür acınacaqlı vəziyyətdə olmamışdır. İndiki rəhbərlik, həmçinin
20 il işğalçı respublikaya başçılıq
edən Köçəryan–Sarkisyan xuntası
tərəfindən ölkə bu cür acınacaqlı
duruma gətirilib çıxarılmışdır.
Azərbaycan Prezidenti çıxışında
Ermənistan rəhbərliyinə mühüm
bir mesaj da verib: “Bir neçə gün
əvvəl eşitmişəm ki, indi onların
müttəfiqləri Ermənistan ordusunu
yenə də canlandırmaq istəyirlər,
onları modernləşdirmək istəyirlər.
Nəyə görə? Kimə qarşı? Müharibə
başa çatıb. Əgər kimsə revanşist
fikirlərlə yaşayırsa, bax, bu yumruğu
görəcək, bu, yerindədir və bizim
səbrimizi sınamasınlar. Ermənistan
ordusu bitdi, yoxdur və olmamalıdır.
Belə bir faşist dövlətdə ordu olmamalıdır. Biz heç vaxt imkan vermərik
ki, bizim üçün hər hansı bir təhlükə
yenidən yaransın, yaxud da ki,
azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq
vətəndaşlarımız hər hansı bir risk
hiss etsinlər...”.
Dövlətimizin başçısı bütün
bu işlərə ciddi nəzarət edildiyini, ordumuzun bundan sonra da
gücləndiriləcəyini, bu məqsədlə ən
müasir silahlar alındığını, onların
ölkəmizə gətiriləcəyini xatırladıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan düşmənçiliyə

Almaniyada Xocalı soyqırımına
son qoymaq istəyir həsr olunmuş ənənəvi simpozium keçirilib
D
ünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
yerli və xarici mətbuat nümayəndələri
üçün keçirdiyi mətbuat konfransına
Azərbaycan Televiziyasının canlı yayımında
böyük maraqla tamaşa etdim. İkinci Qarabağ
müharibəsində olduğu kimi, Azərbaycan
lideri ermənilərin mülki vətəndaşlarımıza
qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının 29-cu

ildönümündə də Ermənistanın işğalçılıq,
terrorçuluq siyasətini ifşa etdi.

Prezident bildirdi ki, bu gün Xocalıda
baş verənlər haqqında dünya ictimaiyyəti
məlumatlıdır. Azərbaycan dövləti çalışacaq ki,
dünya ölkələri bu soyqırımını rəsmən tanısınlar.
Mən Ali Baş Komandanın Ermənistanda bəzi
qüvvələrin yenidən başlamaq istədiyi revanşizm
siyasəti ilə bağlı fikirlərini xüsusilə qeyd etmək
istəyirəm. Prezident birmənalı olaraq bildirdi
ki, hər hansı revanşizm cəhdləri Azərbaycan
tərəfindən cəzalandırılacaq.
Bundan əlavə, Azərbaycan və Rusiya prezi
dentləri, eləcə də Ermənistanın Baş naziri arasında imzalanmış 10 noyabr birgə bəyanatının
tamamilə icra olunacağını dövlət başçısının
dilindən bir daha eşitmək olduqca xoş idi.
Erməni tərəfinin hərbi əsirlərlə bağlı harayhəşirinə də Prezident İlham Əliyev tutarlı cavab
verdi: “Müharibədən 20 gün sonra hərbi əsir ola
bilməz. Bizdə olan bütün əsirləri qaytarmışıq…
Özü də biz əsirləri onların bizə qaytardığından
qabaq vermişik. Bu adamlar isə bu kateqoriyaya
daxil deyillər, onlar diversant və terrorçudurlar.
Beləliklə, Ermənistan və digər ölkələr tərəfindən
edilən istənilən spekulyasiyalar yersizdir”.
Üstəlik, dövlət başçısı haqlı olaraq əlavə etdi
ki, Ermənistan tərəfindən digər diversiya qruplarının bölgəyə göndərilməyəcəyinə də təminat
yoxdur.
Prezidentin işğaldan azad edilmiş ərazilərin
təhlükəsizliyinin yetərincə təmin olunması, bu
yerlərdə müntəzəm olaraq reydlərin, PUA-lar
vasitəsilə, həmçinin vizual monitorinqlərin
keçirilməsi barədə dedikləri də bizdə

ərazilərimizin tamamilə nəzarətdə olduğuna
əminlik yaratdı.
Bununla yanaşı, Azərbaycan lideri ölkəmizin,
insanlarımızın sülh istədiyini qeyd etdi: “Biz davamlı sülhə nail olmaq istəyirik. Bu düşmənçilik
səhifəsini çevirmək üçün yeganə yoldur”.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan məhz sülh
tərəfdarı olduğu üçün Ermənistan öz qoşunlarını
çıxaran gün müharibəni dayandırıb: “Ermənistan
baş naziri şəxsən özü qoşunların çıxarılması
tarixini verən kimi müharibəni dayandıracağımızı
demişdik. Biz 30 il gözləmişdik. Bizim niyyətimiz
həmişə aydın və səmimi olub. Ermənistanda
müəyyən əlamətlər nümayiş etdirirdilər ki,
münaqişə dinc yolla həll edilə bilər. Ancaq dərk
edəndə ki, Ermənistan 1 santimetr torpağı belə
qaytarmaq niyyətində deyil… Onlar iyul və
avqust aylarında təxribatlar törətdi. O cümlədən,
sentyabr ayında təxribat törətdilər və biz buna
cavab verdik. Davamlı sülh yalnız 10 noyabr
bəyanatına sadiqlik nümayiş etdirməklə ola
bilər. Mən öz sözümə əməl etdim. Biz dərhal
müharibəni dayandırdıq. Biz müharibəni davam
etsəydik, Ermənistan üçün nəticə daha ağrılı
ola bilərdi. Biz bu gün onu müzakirə edirik ki,
bölgədə davamlı sülh olsun. Bunun da yeganə
yolu əməkdaşlıqdır”.

Arzuman MURADLI,
YAP Səbail rayon təşkilatının sədr
müavini, iqtisadiyyat üzrə
fəlsəfə doktoru

Alman–Azərbaycan Forumunun
sədri, keçmiş dövlət katibi HansEberhard Şlayer simpoziumu giriş sözü
ilə açaraq, Xocalı qətliamı və 44 günlük
müharibə, eləcə də Azərbaycan–
Almaniya münasibətlərinin müxtəlif
aspektləri barədə məlumat verib.
Azərbaycanın Almaniyadakı
səfiri Ramin Həsənov tədbirdə çıxış
edərək bildirib ki, bu cinayətin bütün
məsuliyyəti Ermənistanın üzərinə
düşür, lakin Xocalı soyqırımından 29
il keçməsinə baxmayaraq, bu cinayəti
törədənlər nəinki cəzalandırılmayıb,
əksinə, Xocalı cinayətkarları
Ermənistanda yüksək vəzifələr tutublar, hakimiyyəti ələ keçiriblər. Səfir
qeyd edib ki, Ermənistanın beynəlxalq
hüququ pozması və insanlığa qarşı
törətdiyi cinayətlərə dünyanın göz
yumması Ermənistan rəhbərliyini daha
da azğınlaşdırıb, işğalçılıq siyasətinin
genişləndirilməsinə rəvac verib,
ölkəmizə qarşı təxribatlar, hücumlar
daha da artıb. Ermənistanın artan
təxribatlarına cavab olaraq ötən il
sentyabrın 27-də Azərbaycan işğal
olunmuş ərazilərini azad etmək üçün
əks-hücum əməliyyatına başlayıb.
Vətən müharibəsindən bəhs edən
Ramin Həsənov Ermənistanın bu dəfə
də müharibə cinayətləri törətməsini,
mülki əhaliyə və mülki obyektlərə
qarşı kasetli silahlardan və ballistik
raketlərdən istifadə etməsini, nəticədə,
100-dən çox mülki vətəndaşımızın
həlak olmasını və yüzlərlə mülki obyektin dağıdılmasını vurğulayıb. Səfir
münaqişənin başa çatmasından sonra
yaranmış vəziyyət, mövcud çağırışlar
və Azərbaycanın post-münaqişə dövrü
üçün baxışları barədə məlumat verib.
10 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarının,
bölgədə davamlı sülhün və regional
əməkdaşlığın təmin edilməsi üçün yeni
imkanlar yaratdığını diqqətə çatdıran
diplomat Azərbaycan Prezidenti İlham

25 fevral 2021-ci ildə Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi və Alman–
Azərbaycan Forumunun birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının
ildönümünə həsr olunmuş növbəti, sayca 9-cu “Cənubi Qafqazda
sabitlik və təhlükəsizlik. Almaniya–Azərbaycan əməkdaşlığının
perspektivləri” mövzusunda simpozium keçirilib. Əvvəlki illərdə bir
qayda olaraq Almaniya Bundestaqının nəzdindəki Alman Parlament
Cəmiyyətində keçirilən simpozium bu dəfə pandemiya şərtləri ilə
əlaqədar onlayn formatda baş tutub.
Əliyevin “üç + üç” əməkdaşlıq platforması təşəbbüsünün dünya ictimaiyyəti
tərəfindən yüksək dəyərləndirildiyini
vurğulayıb. Səfir Azərbaycanın regionda
sülhə xidmət edən ideyalar üçün açıq
olduğunu qeyd edərək, Almaniya və
digər Avropa ölkələrinin post-münaqişə
dövrünün yenidənqurma və etimad
quruculuğuna verə biləcəyi töhfələrdən
bəhs edib.
Bundestaqın deputatı, Almaniya–
Cənubi Qafqaz parlament qrupunun
sədri, AFR-in keçmiş ətraf mühit naziri
Barbara Hendriks çıxış edərək regionda barışığa nail olunması yollarından
danışıb. O, Avropa təcrübəsinə istinad
edərək, ilk növbədə keçmiş münaqişə
tərəfləri arasında ümumi iqtisadi ma-

raqların müəyyən edilməsini təklif edib.
Eyni zamanda, tərəfləri həssaslıq kəsb
edən məsələlərdə ehtiyatlı davranmağa, ilk növbədə, iqtisadi əməkdaşlıq və
layihələr vasitəsilə etimad yaratmağa
çağırıb.
Azərbaycan Milli Məclisinin
üzvü, Azərbaycan–Almaniya
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Nurlan Həsənov Xocalı
qətliamının bir sıra ölkələrdə soyqırımı
və insanlığa qarşı cinayət kimi tanındığını bildirib və Avropa dövlətlərinin də
bu addımı atmasına çağırış edib. Deputat Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətə
dondurulmasının və beynəlxalq hüquqa etinasız yanaşmanın yaratdığı

nəticələrdən danışıb. Nurlan Həsənov
10 noyabr bəyanatının münaqişəyə son
qoyduğunu bildirərək, Cənubi Qafqazda
təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair
fikirlərini bölüşüb, Almaniya və Avropa
İttifaqından gözləntilərini səsləndirib.
Potsdam Universitetinin siyasi iqtisad üzrə professoru, Dağlıq Qarabağ
məsələsi üzrə mütəxəssis Vilfrid Fuhrman regionda post-münaqişə dövründə
iqtisadi əməkdaşlığın imkanlarından
danışıb, regional əməkdaşlığın sülhyaratma potensialını vurğulayıb. Qeyd
edib ki, Azərbaycan işğaldan azad etdiyi
ərazilərdə artıq bir sıra layihələrə start
verib və regionda sülh və sabitliyə töhfə
vermək istəyən aktorları bu layihələrə
dəstək verməyə çağırıb.
Onlayn tədbirdə Bundestaqın deputatları və əməkdaşları, Almaniyanın
Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələri,
siyasi, elmi və mədəni dairələrin,
KİV-lərin, Almaniyada akkreditasiya
olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin,
Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri
iştirak ediblər.
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Xarici İşlər Nazirliyi Xocalı soyqırımının
29-cu ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
 Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi Xocalı soyqırımının
29-cu ildönümü ilə əlaqədar
bəyanat yayıb.
AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir.
2021-ci il fevralın 26-da
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalıda
törədilmiş soyqırımının 29-cu ildönümü tamam olur.
Ermənistanın Azərbaycana
qarşı onilliklər ərzində davam edən
təcavüzü zamanı mülki əhaliyə qarşı
törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri
Xocalı şəhərinin işğalı ilə əlaqədar olub.
Münaqişədən əvvəl Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsində yerləşən bu şəhərdə
7000 insan yaşayırdı. 1991-ci ilin oktyabr
ayından şəhər tamamilə Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən mühasirəyə
alındı. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə kütləvi artilleriya zərbələrinin
ardınca Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının
köməyi ilə Xocalını işğal etdi. İşğalçılar
Xocalını darmadağın edərək xüsusi
amansızlıqla onun dinc əhalisinin soyqırımını törətdilər.
Xocalı soyqırımı zamanı şəhərin
5379 nəfər sakini zorakılıqla qovulmuş,
1275 insan əsir və girov götürülərək
işgəncələrə məruz qalmış (onlardan
150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26
uşağın taleyi bu günədək məlum deyil), 487 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarətləri almış, 8 ailə tam məhv edilmiş,
130 uşaq valideynlərdən birini, 25 uşaq
isə valideynlərinin hər ikisini itirmiş, 613
nəfər, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın və
70 qoca işgəncə verilməklə vəhşicəsinə
öldürülmüşdür.
Xocalıdakı faciəvi hadisələrin bütün
mövcud faktları qəti şəkildə sübut edir ki,
Azərbaycanın bu şəhərində törədilmiş
cinayətlər sıradan və təsadüfi hərəkət
deyil, Ermənistanın sistemli zorakılıq
siyasətinin tərkib hissəsi olub. Xocalıdakı
mülki insanların məqsədyönlü qırğını Ermənistanda dövlət səviyyəsində
azərbaycanlılara qarşı yürüdülən etnik zəmində nifrət və irqi ayrı-seçkilik
siyasətindən qaynaqlanan cinayət idi və
sadəcə, etnik mənsubiyyətinə görə insanların kütləvi qətlinə yönəlmişdi.

Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi
təcavüz siyasəti çərçivəsində Ermənistan
tərəfindən törədilmiş müharibə, sülh və
insanlıq əleyhinə cinayətlər və Xocalı
soyqırımı insan hüquqları və beynəlxalq
humanitar hüququn, xüsusilə 1949-cu
il Cenevrə konvensiyaları, Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında Konvensiya, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Pakt, İqtisadi, Sosial və
Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq
Pakt, İşgəncələrə və digər qəddar, qeyriinsani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış
və cəza növlərinə qarşı Konvensiya, İrqi
ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
edilməsi haqqında beynəlxalq Konvensiya,
Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya və
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqında Konvensiyanın ciddi
şəkildə pozulmasıdır.
Hazırda 17 dövlətin milli qanunvericilik
orqanı, həmçinin ABŞ-ın 23 ştatı Xocalıda dinc əhalinin qətliamını pisləyən və
bunu insanlıq əleyhinə cinayət aktı kimi
dəyərləndirən qətnamə və qərarlar qəbul
ediblər. Eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası Xocalı soyqırımının
kəskin şəkildə pislənilməsini ehtiva edən
qətnamə və bəyanatlar qəbul etmişlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi
2010-cu il 22 aprel tarixli qərarında Xocalıda törədilmiş cinayətə münasibətdə
hücumda iştirak edənlərin davranışını müharibə cinayətləri və ya insanlıq
əleyhinə cinayətlərə bərabər tutulan
hərəkətlər kimi qiymətləndirərək mühüm
nəticəyə gəlib.
Ermənistan Respublikasının
beynəlxalq hüquqa zidd fəaliyyətləri ilə
bağlı məsuliyyətləri ilə yanaşı, beynəlxalq
cinayət hüququnun adət və müqavilə

normalarına əsasən, Xocalı şəhərində
törədilənlər də daxil olmaqla, silahlı
münaqişə kontekstində törədilmiş
müəyyən fəaliyyətlər beynəlxalq
cinayət əməlləri hesab olunur. Bu
əməllərin törədilməsində iştirak etmiş
şəxslər, eləcə də onlarla əlbir olan və
onlara kömək edənlər də fərdi qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Lakin bu
günədək Ermənistanda Xocalı faciəsi
və digər bu kimi çoxsaylı müharibə və
insanlıq əleyhinə cinayət əməllərinin
törədilməsində bilavasitə iştirak
etmiş şəxslərdən heç biri cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməyib.
Öz təqsirini etiraf etmiş Ermənistanın o
dövrdəki müdafiə naziri və sabiq prezidenti
Serj Sarkisyan Britaniya jurnalisti Tomas
de Vaala müsahibəsində deyib: “Xocalıdan
qabaq azərbaycanlılar düşünürdülər ki,
ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra bilməyən
xalqdırlar. Biz bu stereotipi sındırdıq”
(Tomas de Vaal, Qarabağ: Ermənistan
və Azərbaycan sülh və savaş yollarında
(Nyu-York Universiteti Nəşriyyatı, 2003,
səhifə 172).
Azərbaycanlı dinc əhalinin
məqsədyönlü şəkildə hədəfə alınması və
onlara qarşı insanlıq əleyhinə cinayətlərin
törədilməsi Ermənistan tərəfindən 27
sentyabr–10 noyabr 2020-ci il tarixlərində
aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı da davam etdirilmişdir. Döyüş əməliyyatlarının
getdiyi cəbhə bölgəsindən xeyli aralıda
yerləşən, Azərbaycanın Gəncə, Bərdə,
Tərtər kimi şəhərlərinin mülki əhalisini və
mülki infrastrukturunu məqsədli şəkildə
hədəfə alan Ermənistan, 1992-ci ildə olduğu kimi 2020-ci ildə də eyni qəbildən olan
terror taktikasına əl atdı və bu dəfə artıq
müasir növ zirehli silahlar və raket qurğularından istifadə edərək çoxsaylı dinc
azərbaycanlının qətlə yetirilməsinə səbəb
oldu. İstər 1992-ci il Xocalı soyqırımı,
istərsə də 2020-ci ildə mülki əhalinin bombardmanı Ermənistanın azərbaycanlılara
qarşı apardığı məqsədyönlü zorakılıq
siyasətini aşkarcasına nümayiş etdirir.
Azərbaycan Respublikası inanır ki, milli
səviyyədə, eləcə də mövcud beynəlxalq
hüquq çərçivəsində görülən davamlı
tədbirlər cəzasızlığa son qoyulmasına və
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü
zamanı törədilmiş ağır cinayətlərə görə
məsuliyyət daşıyan şəxslərin ədalət
məhkəməsi qarşısına çıxarılmasına
xidmət edəcək.

AHİK-in Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanatı
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zərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası
29 il əvvəl Ermənistanın silahlı qüvvələrinin
Xocalıda törətdiyi soyqırımının ildönümü
ilə bağlı bəyanat yaymışdır. Bütün ölkələrin
hökumətlərini və parlamentlərini vicdanlarının
səsinə qulaq asmağa və XX əsrin ən qəddar
soyqırımından biri olan Xocalı soyqırımını
tanımağa çağıran bu sənəddə bildirilir:
– 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə silahlandırılmış erməni separatçıları
SSRİ Silahlı Qüvvələrinin
Xankəndidə yerləşən 366-cı
motoatıcı alayının şəxsi heyəti
ilə birlikdə Xocalı şəhərinin
dinc əhalisinə qarşı hücuma
keçərək soyqırım törətdilər. 7
min nəfər əhalisi olan şəhər
yerlə-yeksan edildi. Şəhər
əhalisi azərbaycanlı və türk olduqlarına görə, kütləvi surətdə
qətlə yetirildi.
Qətliam zamanı beynəlxalq
hüquq normaları kobud formada pozularaq girovlar əzizlərinin
gözü qarşısında güllələnmiş, insanların başlarının dərisi soyulmuş, müxtəlif əzaları kəsilmiş,
körpələrin və yaşlıların gözləri
çıxarılmış, diri-diri torpağa
basdırılmışdır. Əsir götürülmüş
azərbaycanlı özünümüdafiə
dəstəsinin döyüşçüləri erməni
qəbirləri üzərində “qurban”
kəsilmiş, alçaldılmış və təhqir
edilmişlər. Girov götürülmüş
əsirlərə qarşı da ən qəddar
işgəncələr verilmişdir.
Xocalıda baş verənlər
Azərbaycan xalqının yaddaşından heç vaxt silinməyəcəkdir.
Çünki bu cinayət bütün
Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırımı aktıdır. Bütün dövrlər
üçün bəşəriyyətin ən böyük
faciələrindən biridir. XX əsrin

ən dəhşətli cinayətləri – Xatın,
Sonqmi, Lidiçe soyqırımları
ilə eyni səviyyədə durur. Bu
qətliamın səbəbkarları isə
Azərbaycan torpaqları hesabına “Böyük Ermənistan” qurmaq
xülyasına düşənlərdir.
Bəyanatın davamında
göstərilir ki, Azərbaycana
qarşı həyata keçirilən bu
siyasət sülh və insanlıq
əleyhinə cinayət olmaqla
beynəlxalq hümanitar
hüquqa da ziddir:
Bu soyqırımının törədilməsi
ilə, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə
konvensiyaları, soyqırımı
cinayətinin qarşısının alınması
və cəzalandırılması haqqında
Konvensiya, mülki və siyasi
hüquqlar haqqında Beynəlxalq
Pakt, İqtisadi, Sosial və
Mədəni Hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Pakt, İşgəncələrə
və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldılan
davranış və cəza növlərinə
qarşı Konvensiya, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
edilməsi haqqında beynəlxalq
Konvensiya, uşaq hüquqları
haqqında Konvensiya və insan
hüquqlarının və azadlıqların
müdafiəsi haqqında Konvensiyanın ciddi şəkildə pozulmasıdır.
Hazırda Xocalı soyqırımının beynəlxalq aləmdə

tanınması Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin
əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Heydər
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı
ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində görülən işlər
nəticəsində Xocalı soyqırımı
haqqında dünya ictimaiyyəti
məlumatlandırılır və müxtəlif
dövlətlər tərəfindən faciəyə
beynəlxalq hüquqi qiymət
verilir. Keçən dövr ərzində 17
dövlətin qanunvericilik orqanı,
həmçinin ABŞ-ın 23 ştatı və
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamə
və digər sənədlər qəbul
ediblər. Bütün bunlara baxmayaraq, bu günədək Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Xocalıda
insanlıq əleyhinə törətdikləri
cinayət əməllərində bilavasitə
iştirak etmiş şəxlərdən heç
biri cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməmişdir.
Sıralarında yüz minlərlə
üzvü birləşdirən Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 1992-ci ilin
fevralın 2
 6-da erməni silahlı
birləşmələri tərəfindən
törədilmiş Xocalı soyqırımı

ilə bağlı aşağıdakıları bəyan
etmişdir:
– Xocalı şəhərində yüzlərlə
dinc sakinin amansızlıqla
qətlinin təşkilatçıları və icraçıları
olan, bunu açıq şəkildə etiraf
edən Ermənistanın keçmiş
hərbi və siyasi rəhbərləri və
onlarla əlbir olanlar törətdikləri
cinayətlərə görə məsuliyyətə
cəlb olunmalıdırlar.
– Bütün ölkələrin hökumətlərini və parlamentlərini
vicdanlarının səsinə qulaq
asmağa və XX əsrin ən qəddar
soyqırımından biri olan Xocalı
soyqırımını tanımağa səsləyirik.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası hesab
edir ki, mövcud beynəlxalq
hüquq çərçivəsində dövlətimiz
tərəfindən görülən davamlı tədbirlər cəzasızlığa son
qoyulmasına və Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü
zamanı törədilmiş ağır
cinayətlərə görə məsuliyyət
daşıyan şəxslərin ədalət
məhkəməsi qarşısına çıxarılmasına xidmət edəcək.

Hazırladı:
R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Xocalı soyqırımını törədənlər
ədalət qarşısında cavab verməlidirlər

“Xocalı ağrısından gələcəyə baxış”
mövzusunda onlayn beynəlxalq konfrans keçirilib
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumunun (İƏGF) Bakıda yerləşən Avrasiya
üzrə Regional Mərkəzi, Macarıstanın Subyektiv
Dəyərlər Fondu və Budapeştdə yerləşən
Soyqırımı və Kütləvi Qırğınların Qarşısının
Alınması Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə “Xocalı
ağrısından gələcəyə baxış” mövzusunda onlayn
beynəlxalq konfrans keçirilib.
İƏGF-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
faciənin 29-cu ildönümündə soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinin yad olunması
məqsədilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası
çərçivəsində keçirilən təbirdə beynəlxalq
tədqiqatçılar və ekspertlər çıxış ediblər.
Konfransa ABŞ-dan olan mütəxəssis Sara
Bouman və beynəlxalq film prodüseri Tyaqi Pallava moderatorluq ediblər.
Tədbirin açılış hissəsində İƏGF-nin
Avrasiya üzrə Regional Mərkəzinin baş
direktoru Elməddin Mehdiyev 29 il əvvəl
Xocalıda Ermənistan silahlı qüvvələrinin
dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi
cinayətin miqyasından və təmsil etdiyi
qurumun “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının hədəfləri istiqamətində gördüyü
işlərdən bəhs edərək bu tərz konfransların faciə haqda geniş məlumatın dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından
vacibliyini vurğulayıb. Soyqırımı və Kütləvi
Qırğınların Qarşısının Alınması Fondunun sədri və soyqırımlar üzrə beynəlxalq
ekspert Gyorqi Tatar çıxışında Fondun
dünyada, o cümlədən, Avropa qitəsində
etnik nifrətə qarşı mübarizə zəminində
fəaliyyət apardığını nəzərə çatdırıb.
O, münaqişə aparan tərəflər arasında
dialoqun zəruriliyini vurğulamaqla yanaşı,
“Ədalətsiz sülh olmur” tezisini xatırladıb və
Xocalı faciəsi ilə bağlı Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsinin müvafiq addımlar atmalı
olduğunun vacibliyini bildirib.
Faciədən bir neçə gün sonra
İngiltərənin “Independent” qəzetində Xocalıda baş verənlər haqda məqaləsi dərc

edilən və o zaman qəzetin Cənubi Qafqaz
üzrə müxbiri olan Helen Uoumakın xahişi
ilə onun 1992-ci ildə nəşr edilən məqaləsi
konfrans iştirakçıları üçün oxunub.
Məqalədə jurnalist bir gün ərzində qətl
edilən insanların sayından, yaralı qadın
və uşaqların çəkdiyi əzablardan dəhşətə
gəldiyini vurğulayıb.
ABŞ-ın Sahil Karolina Universitetinin professoru Kristofer Qann konfransın ilk panelində çıxış edərək erməni
terror təşkilatlarının keçən əsr boyunca azərbaycanlılara və türklərə qarşı
törətdikləri cinayətlərdən və apardığı
tədqiqata əsasən XX əsrin 80-ci illərinin
ən fəal erməni terrorçuların 1990-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə gəldiklərini bildirib. Xocalı
kimi dəhşətli bir qətliamın baş verməsində
məhz belə soyuqqanlı və amansız
terroristlərin iştirakının da rol oynadığı
qeyd olunub.
Xocalıdan olan Nərmin İbrahimova
hadisə zamanı uşaq olmasına baxmayaraq, faciənin sağ qalanlarda ağır travma
və sarsıntı qayıtdığını və faciənin dəhşətini
bütün həyatı boyu yaşadığını qeyd edərək
Xocalı cəlladlarının ən qısa zamanda
beynəlxalq səviyyədə mühakimə olunmasının həyatda qalanların qismən rahatlıq
tapmasına və ədalətin bərqərar olmasına
xidmət edəcəyini bildirib.
ABŞ-dan olan siyasi şərhçi və aparıcı, “Dağlarda cinayət” kitabının müəllifi
Raul Loveri Contreras Azərbaycana
gələrək faciə zamanı əsir götürülən Xocalı

sakinləri ilə görüşdüyünü qeyd edib,
xüsusilə, qadınların və uşaqların başına
gələn müsibətlərdən dəhşətə gəldiyini
bildirib. R.Contreras, həmçinin 44 günlük
ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə
də toxunaraq, Azərbaycanın ərazilərini
işğaldan azad etməsinin bölgənin gələcək
inkişafı üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb.
Konfransın ikinci panelində hüquqşünas və insan hüquqları müdafiəçisi
Fahmida Faiza Xocalı faciəsinin hüquqi
aspektlərindən bəhs edərək faciənin
beynəlxalq səviyyədə müvafiq hüquqi
qiymət almasının vacibliyini vurğulayıb.
Subyektiv Dəyərlər Fondunun sədri
Marsel Lorints 1990-cı illərin əvvəllərində
Qarabağın işğalı ilə bölgədəki sülhün
yox edilməsindən, Xocalı kimi müharibə
cinayətinin xalqlar arasında uçurum
yaratmasından və gələcəkdə dayanıqlı
sülhə nail olmaq üçün bu cinayətin lazımi
səviyyədə tanınmasının vacibliyindən
bəhs edib.
İƏGF-nin Avrasiya üzrə Regional
Mərkəzinin əməkdaşı Sevinc İsgəndərova
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq məlumat və
təşviqat kampaniyası haqqında xüsusi təqdimatla çıxış edərək kampaniya
çərçivəsində 2008-ci ildən etibarən həyata
keçirilən layihələr haqda məlumat verib.
Sonda konfrans iştirakçıları “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində yeni
hazırlanmış “Xocalı nişanəsi” adlı sənədli
filmə tamaşa ediblər.

Sükut dəqiqəsi
 Fevralın 26-da Bakı vaxtı ilə saat
17:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad olunub.
Həmin anda paytaxtın
küçələrində nəqliyyat
vasitələrinin hərəkəti
dayandırılıb. Ölkəmizin şəhər

və rayonlarında, kənd və
qəsəbələrində, xaricdəki
diplomatik nümayəndəliklərdə
Azərbaycanın dövlət

 ayraqları endirilib. Azər
b
baycan paytaxtının minlərlə
sakini fevralın 26-da Xətai
rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış
abidəni ziyarət edərək
şəhidlərin xatirəsini ehtiramla
anıb, abidənin önünə əklillər
qoyub, qərənfillər düzüblər.
Təhsil müəssisələrində ilk
dərslər bu faciəyə həsr olunub. Respublikamızın şəhər
və bölgələrində, məscidlərdə,
kilsələrdə, sinaqoqlarda
və xarici ölkələrdə Xocalı
soyqırımı qurbanlarının anım
mərasimləri keçirilib.

Qeyd edək ki, Xocalı
soyqırımı zamanı 613
nəfər öldürülüb, 487 nəfər
yaralanıb, 1275 nəfər girov
götürülüb. Qətlə yetirilənlərin
63-ü uşaqlar, 106-sı qadınlar,
70-i qocalar olub. Soyqırımı
nəticəsində 8 ailə tamamilə
məhv edilib, 25 uşaq hər
iki valideynini, 130 uşaq
isə valideynlərindən birini
itirib. Girov götürülənlərdən
150-nin taleyi hələ də məlum
deyil.

AZƏRTAC

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva
Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümü münasibəti ilə keçirilən onlayn konfransında çıxış edib. O,
soyqırımı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində
Heydər Əliyev Fondunun və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasını
minnətdarlıqla vurğulayaraq, ümumən Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə hər il müxtəlif ölkələrdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş
tədbirlər haqqında fikirlərini bölüşüb.
Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin,
onların Dağlıq Qarabağdakı oyuncaq
əlaltılarının 366-cı motoatıcı alayın

dəstəyi və iştirakı ilə Xocalıda törətdiyi
soyqırımı insanlıq əleyhinə akt və
müharibə cinayəti olaraq şərh edib:

“Bizim, dünyadakı bütün vətənpərvər
həmvətənlərimizin, türk ölkə və topluluqlarının Avropadakı, dünyadakı
diaspor təmsilçilərinin, dostlarımızın
əsas vəzifələrindən biri Xocalı soyqırımı,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün
acı nəticələri, o cümlədən, tariximədəni abidələrə qarşı vandallıqlar
barədə beynəlxalq ictimaiyyəti davamlı
məlumatlandırmaq olmalıdır. Biz Xocalı
soyqırımını törədənlərin ədalət qarşısında cavab verməsinə nail olmalıyıq”.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Cənub bölgəsində Xocalı şəhidləri

ehtiramla yad ediliblər

Lənkəran. Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti, İDEA İctimai B
 irliyinin
sədri Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə “Xocalıya Ədalət”
Beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində Lənkəranda Xocalı
şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş
ağacəkmə aksiyası keçirilib.
Aksiya zamanı Lənkəran ŞİH başçısı
Taleh Qaraşovun, hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının, YAP Lənkəran
Təşkilatının fəallarının, idarə və təşkilat
kollektivlərinin, könüllülərin iştirakı ilə
şəhərin Heydər Əliyev prospektində Xocalı şəhidlərinin sayı qədər – 613 ədəd
sərv və küknar ağacları əkilib. Tədbir
karantin qaydaları gözlənilməklə həyata
keçirilib. Əkilən ağaclar suvarılıb, onlara
aqrotexniki qulluq göstərilib.
Masallı. Rayondakı Gənclər evində
“Yaddaşlardan silinməyən faciə” mövzusunda onlayn tədbir, Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsi yerli şöbəsinin
təşkilatçılığı ilə videoformatda konfrans
keçirilib. Bundan başqa, Tarix-diyarşünaslıq Muzeyi və rayon Dövlət Rəsm
Qalereyasının birgə təşkilatçılığı ilə
“Xocalı fəryadı” mövzusunda onlayn
tarix dərsi keçirilib.
Astara. Ölkəmizin “cənub qapısı”
sayılan bu rayonun ictimaiyyəti
ağacəkmə kampaniyasında fəal iştirak
edib. Ələt-Astara-İran İslam Respubli-

kası avtomobil yolunun Astara şəhərinə
aid hissəsində 113-ü sərv, 100-ü
girdəyarpaq birgöz, 200-ü göyrüş, 200-ü
dəmir ağacı olmaqla, ümumilikdə 613
ağac əkilib. Bu rəqəm Xocalıda erməni
terroru nəticəsində soyqırıma məruz
qalan şəhidlərin simvolizə edir. Astaralı
aksiya iştirakçıları yeni tingləri sulayıb
və onlara lazımi qulluq göstəriblər.
Yardımlı. Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümü ilə əlaqədar Yardımlı rayonun-

da da Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə ağacəkmə aksiyası təşkil
olunub. Aksiya zamanı Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək
məqsədilə rayonun müxtəlif küçə və
prospektlərində 613 ədəd şam, göyrüş,
sərv və akasiya ağacları əkilib.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Azərbaycan düşmənçilik, nifrət, qarşıdurma
səhifəsini bağlamağa hazır olduğunu göstərir
Biz yenidənqurma işlərinə, bütün region ölkələri üçün və
nəticədə, regionda sabitlik və proqnozlaşdırılma üçün faydalı
olacaq layihələri həyata keçirməyə başlamışıq. Ona görə də
düşünürəm ki, hamımızın yeni reallıqları qiymətləndirməyə və
əməkdaşlığın müsbət imkanlarına və sülh şəraitində birgəyaşayışa
diqqəti cəmləşdirmək üçün hökumətlər və beynəlxalq təşkilatlar
olaraq addımlarımızı planlaşdırmağa ehtiyac var.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan dövləti və xalqı 30 il
davam edən işğala son qoymaq üçün
apardığı 44 günlük müharibə dövründə
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
daim bizim yanımızda olmuşdur.
Hamının yadındadır, ötən il oktyabrın
17-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevə 1999–2007-ci
illərdə Latviyanın Prezidenti olmuş,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
həmsədri Vayra Vike-Freyberqa və
1992–2000-ci illərdə Dünya Bankının vitse-prezidenti olmuş, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
həmsədri İsmail Serageldin adından
gələn məktubun qayəsi belə idi ki,
biz daim Azərbaycanın yanındayıq:
“Dağlıq Qarabağda davam edən hərbi
əməliyyatlarla yanaşı, tarixi Gəncə
şəhərinin dəhşətli hücumlara məruz
qalmasından böyük kədər hissi keçiririk.
Bu dəhşətli zorakılığın qurbanlarının
ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk… Amma inanırıq ki, müdrikliyiniz və
qətiyyətiniz sayəsində düşmənlərinizə
və maneələrə baxmayaraq, ölkənizi
bu ağır sınaqdan uğurla çıxararaq
ədalətə və beynəlxalq hüquqa hörmətə
əsaslanan sülhə doğru aparacaqsınız”.
Bəli, onlar haqlı idilər. Prezident
İlham Əliyev, sözün həqiqi mənasında,
düşmənlərimizin məkrli planlarına və
beynəlxalq aləmdəki bəzi maneələrə
baxmayaraq, Azərbaycanı ədalətli sülhə
doğru aparmağı bacardı və xalqımıza
son iki əsrdə ən möhtəşəm qələbə
sevincini yaşatdı.
Yeri gəlmişkən, dövlət başçımız
fevralın 23-də Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri
İsmail Serageldini videoformatda
qəbul edərkən də yuxarıda qeyd
etdiyimiz məqamları qədirşünaslıqla
yada saldı: “Mən bilirəm ki, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, sözsüz,
bütün məhdudiyyətlər nəzərə alınaraq,
öz fəaliyyətini davam etdirib. Sizə,
xanım həmsədr Vayra Vike-Freyberqaya və Mərkəzin İdarə Heyətinin
digər üzvlərinə Azərbaycanın uğurla
həyata keçirdiyi azadlıq müharibəsi ilə

Dünya ədəbiyyatının və Şərq mədəniyyətinin görkəmli
simalarından olan Nizami Gəncəvi bütün yaradıcılığı boyu Xeyirin
Şərə qarşı mübarizəsini, ədalətli cəmiyyət görmək istəyini təbliğ
etmiş, insanların başqasının malına, mülkünə, torpağına göz
dikməsini lənətləyərək, bu eybəcərliklərin yox olmasına çalışmışdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, dahi şair, mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin
irsinin araşdırılması və onun dünyada təbliğ olunması məqsədi ilə
fəaliyyət göstərən, beynəlxalq, qeyri-kommersiya və qeyri-siyasi
beynəlxalq təşkilat olan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi də bu
gün məhz ulu şairin həmin məqsədlərinin reallaşdırılmasını təmin
edir. Əsas məqsəd müxtəlif xalqlar və mədəniyyətlər arasında
dialoq, tolerantlıq və anlaşmanın bilavasitə Nizami Gəncəvinin
əsərlərində təqdim edildiyi kimi, daha geniş miqyasda dünyaya
təbliğ olunmasıdır.
əlaqədar mənə ünvanlanmış səmimi
məktublarınıza görə minnətdarlığımı
ifadə etmək istərdim. Sizin müharibə
vaxtı və müharibədən sonra dəstək
məktublarınız, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə dəstəyiniz ölkəmizdə
yüksək qiymətləndirilir. Mən torpaqlarımızın azad edilməsi işinə bu çox
açıq, səmimi, ədalətli yanaşmaya görə
olduqca minnətdaram”.
Bu məqamda bir faktı xüsusilə
vurğulamaq zərurəti var. Belə ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyən
fəaliyyətini şərti olaraq üç mərhələyə
bölmək olar. Birincisi, qurumun yarandığı gündən 2020-ci il sentyabrın 27-dək

olan dövrdəki fəaliyyəti, ikincisi, 44
günlük müharibə dövründəki fəaliyyəti
və üçüncüsü, Azərbaycanın şanlı
qələbəsindən sonrakı əməli tədbirlər.
Dövlət başçımız xatırlatdı ki, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin daimi
forumları zamanı mən auditoriyaya
müraciət edərkən hər dəfə münaqişəyə
diqqət çəkirdim, hər dəfə ədalətsizliyə,
beynəlxalq hüququn pozulmasına
diqqət çəkirdim. Amma indi vəziyyət
dəyişib. Azərbaycan beynəlxalq hüququ
bərpa edib, faktiki olaraq regionda
və dünyada yeni reallıqlar yaradıb.
Düşünürəm ki, bölgədə uzunmüddətli
sülhün və sabitliyin bərqərar olması
imkanından istifadə etmək üçün indi

çox şey bu reallıqların region ölkələri,
böyük dövlətlər tərəfindən düzgün
qiymətləndirilməsindən asılı olacaq.
Azərbaycan Prezidenti əmin olduğunu söyləyir ki, hamımızın yeni reallıqları
qiymətləndirməyə və əməkdaşlığın
müsbət imkanlarına və sülh şəraitində
birgəyaşayışa diqqəti cəmləşdirmək
üçün hökumətlər və beynəlxalq
təşkilatlar olaraq addımlarımızı planlaşdırmağa ehtiyac var: “Azərbaycan
öz öhdəliklərinə sadiqdir. Biz müharibə
zamanı beynəlxalq norma və qaydalara əməl etməklə çox ləyaqətli,
doğru şəkildə davrandıq. Zənnimcə,
müharibədən sonra çox konstruktiv
yanaşma nümayiş etdiririk. Düşünürəm
ki, bu reallıqlar uzunmüddətli olacaq”.
Azərbaycanın mövqeyi ondan
ibarətdir ki, indi beynəlxalq birliyin
həqiqəti bilməsi daha vacibdir. İndi
xarici diplomatlar, beynəlxalq medianın
nümayəndələri işğaldan azad olunmuş
əraziləri ziyarət edəndə, onlar işğal
nəticəsində bizim tarixi abidələrimizin,
mədəni abidələrimizin nə vəziyyətə
salındığını həqiqətən görürlər.
Mərkəzin həmsədri İsmail Serageldin Azərbaycanın haqlı mövqeyini
növbəti dəfə dəstəkləmək məqsədilə
atılacaq addımlardan danışdı və dedi
ki, mən idarə heyətindəki həmkarlarımla
ziyarətetmə zərurəti olmadan Sizin
dinindən asılı olmayaraq, bütün tarixi
abidələrin tərəfinizdən qorunmasına
dair möhtəşəm bəyanatınızla bağlı videoformatda xüsusi tədbirin keçirilməsi
məsələsini müzakirə edirdim: “Hesab
edirəm ki, bu, çox mühüm məsələdir və
biz UNESCO, Dünya Abidələr Fondu
kimi təşkilatları, mədəni irsin qorunmasına cəlb olunmuş təşkilatları dəvət
etməklə, bu məsələni daha yaxşı qabarda bilərik və Sizin bəyanatınızla bağlı
onları müzakirələrə cəlb edə bilərik.
Çünki bu, insanların qalibin nəinki təkcə
möhtəşəm olduğunu, eyni zamanda,
Siz də dediyiniz kimi, regionda sülhü
təşviq etmək məqsədilə yeni səhifə
açmaq istədiyini söyləməsi üçün bir
nümunə ola bilər”.
Beynəlxalq Mərkəzin həmsədri
məmnunluqla qeyd etdi ki, Azərbaycan
rəhbərliyi sülhü təşviq etmək barədə
bəyanat verməklə, dünyaya yeni
nümunə təqdim etdi və Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi bununla bağlı tədbir
keçirə bilər.
Xatırladaq ki, söhbət zamanı Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin gələcək
planları və Bakı Qlobal Forumunun
keçirilməsi haqqında fikir mübadiləsi də
aparılmışdır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

X

ocalı soyqırımının 29-cu ildönümünün qeyd edilməsi
çərçivəsində bu qanlı qətliam barədə məlumatların Bolqarıstan
ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə Azərbaycanın
Bolqarıstandakı Səfirliyinin qarşısında soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə həsr olunmuş guşə yaradılıb. Bolqarıstandakı Azərbaycan
diasporu tərəfindən sözügedən guşə ziyarət edilərək Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsi anılıb, guşənin qarşısına gül dəstələri düzülüb.

Xocalı soyqırımı qurbanları
Bolqarıstanda da anılıb

Səfirlikdən verilən məlumatda qeyd
olunur ki, binanın divarlarına Ermənistan
tərəfindən Xocalı şəhərində törədilən
vəhşilikləri əks etdirən şəkillər yerləşdirilib.
Guşə, həmçinin Bolqarıstanın nüfuzlu
televiziya kanallarından olan “Eurocom”
televiziya kanalının əməkdaşları
tərəfindən ziyarət olunub. Sözügedən
kanalın “Xəbərlər” proqramında soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş
guşə ilə bağlı video-reportaj efirə gedib.
Reportaj çərçivəsində səfirliyin əməkdaşı
Fərid Məmmədovun müsahibəsi
yayınlanıb. Müsahibə televiziya kanalında
efirə verilməklə yanaşı, kanalın internet
səhifəsində də işıqlandırılıb.
Sözügedən müsahibədə Xocalı
soyqırımı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi dövründə günahsız
insanların bir gündə baş vermiş ən böyük
qətliamı adlandırılaraq 29 il bundan öncə
1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin
sovet ordusunun əsasən ermənilərdən
ibarət 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində
yerləşən Xocalı şəhərinə xaincəsinə hücüm
etdiyi və dinc sakinlərin qəddarcasına
qətlə yetirildiyi barədə məlumat verilib.

Xocalı soyqırımı nəticəsində 106 qadın,
63 uşaq və 70 yaşlı insan daxil olmaqla
613 günahsız və silahsız Azərbaycanlının
öldürüldüyü, 487 nəfərin yaralandığı, 1275
nəfərin girov götürüldüyü, 150 nəfərin
taleyinin naməlum qaldığı, 8 ailənin
tamamilə məhv edildiyi, 130 uşağın 1
valideyni, 25 uşağın isə hər iki valideynini
itirdiyi izləyicilərin diqqətinə çatdırılıb.
Müsahibədə eyni zamanda 2020-ci ildə
Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını
azad etdiyi və öz ərazi bütövlüyünü
bərpa etdiyi vurğulanıb, Xocalıda olduğu
kimi, Vətən müharibəsi dövründə də
Ermənistanın dinc sakinləri hədəfə aldığı
və nəticədə uşaqlar da daxil olmaqla
çoxlu sayda mülki azərbaycanlının qətlə
yetirildiyi və yaralandığı Xocalı soyqırımını
törədənlərin hələ də cəzasız qaldıqları qeyd
olunub.
Sofiya şəhərindəki “Banya Başı”
məscidində Xocalı şəhidlərinin ruhuna
Qurani-Kərim oxunub, dualar edilib,
səfirliyin təşkilatçılığı və Bolqarıstan
Müsəlmanları Diyanəti Baş Müftiliyinin
dəstəyi ilə məsciddə ibadətə gələnlərə
ehsan verilib.

“Xalq qəzeti”

Xocalı soyqırımına dünya birliyi biganə qalmamalıdır
29

il əvvəl törədilmiş Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan
xalqına qarşı deyil, bəşəriyyət, insanlıq əleyhinə
törədilmiş qanlı cinayətdir. Hər il bu müdhiş faciənin
ildönümü ölkəmizdə, dünyanın müxtəlif dövlətlərində
yaşayan soydaşlarımız və dost xalqların nümayəndələri
tərəfindən ürəkağrısı ilə qeyd olunur. Hər il olduğu kimi, bu il
də dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı faciəsi qurbanlarının
əziz xatirəsi anılır, ermənilərin vəhşiliklərini əks etdirən
fotoşəkillər, filmlər, sərgilər nümayiş olunur. Ancaq bu
il əvvəlki illərdən fərqlənir. Çünki Xocalı soyqırımının
29-cu ili ərəfəsində başda möhtərəm Prezidentimiz, Ali
Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla rəşadətli ordumuz
Ermənistan silahlı qüvvələrinə layiq olduqları yeri göstərdi.

Otuz il havadarlarının himayəsi
ilə torpaqlarımızı işğalda saxlayan,
sərhədboyu ərazilərdə təxribatlar
törədən, dinc əhalini qətlə yetirən
Ermənistan ordusu diz çökdürüldü.
Ötən il noyabrın 10-da Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyanın imzaladığı bəyanatla işğalçı ölkə rəsmən
təslim olduğunu təsdiqlədi. İndi
bütün dünya Azərbayacanı qalib,
Ermənistanı isə məğlub kimi tanıyır.
Xocalıların qanı yerdə qalmadı,
qisası alındı. Bu faciənin 29-cu ili
qəm-qüssə ilə xatırlansa da, soyqırımı qurbanları qarşısında başımızı
dik tuturuq və “Qanınız yerdə qalmadı!” – deyirik.
Hazırda dünyanın əksər
ölkələrində Xocalı qurbanları ehtiramla yad edilir. Bu, həm də dünya
ictimaiyyətinin, gec də olsa, əsl
həqiqəti dərk eməsinə bir işarədir.
Nəhayət, bəşəriyyəti silkələyən
bu faciə siyasi-hüquqi qiymətini
almalıdır.
Ümumiyyətlə, son 30 il ərzində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
ölkəmizə qarşı törətdiyi müharibə,
insanlıq əleyhinə cinayətlər və
Xocalı soyqırımı insan hüquqları və beynəlxalq humanitar
hüququn, xüsusilə, 1949-cu il
Cenevrə konvensiyaları, Soyqırımı
cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında Konvensiya, Mülki və Siyasi Hüquqlar
haqqında Beynəlxalq Pakt, İqtisadi,
Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, İşgəncələrə və
digər qəddar, qeyri-insani, yaxud
ləyaqəti alçaldan davranış və cəza
növlərinə qarşı Konvensiya, İrqi

 yrı-seçkiliyin bütün formalarının
a
ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq
Konvensiya, Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya və İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi
haqqında Konvensiyanın ciddi
şəkildə pozulmasıdır.
“Böyük Ermənistan” dövləti
yaratmaq kimi xəstə xülyanın
əsiri olmuş erməni millətçilərinin
xalqımıza qarşı törətdikləri bu
növbəti kütləvi qırğın 613 nəfərin, o
cümlədən 106 qadının, 63 uşağın,
70 qocanın həyatına son qoymuşdur. Bir gecədə 8 ailə tamamilə
məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki
valideynini itirmişdir. Faciə zamanı
487 nəfər yaralanmış, 1275 dinc
sakin əsir götürülmüş, 155 nəfər
itkinin taleyi hələ də məlum deyildir.
Soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi
qəddarlıqla öldürülmüş, 3 nəfər
diri-diri yandırılmış, başlarının dərisi
soyulmuş, bədən əzaları və başları
kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, hamilə
qadınların qarnı süngü ilə deşik-deşik edilmişdi. Bu əməllərin qabaqcadan düşünülmüş qaydada, milli
əlamətinə görə insanların tamamilə
və ya qismən məhv edilməsi niyyəti
ilə törədilməsi Xocalı faciəsinin
beynəlxalq hüquqa əsasən məhz
soyqırımı olduğunu təsdiq edir.
Dünya birliyi bu ədalətsizliyə
göz yumsa da, mötəbər beynəlxalq
təşkilatların Ermənistanın işalçılıq siyasətinin dayandırılması, o
cümlədən işğal etdikləri Azərbaycan
ərazilərindən öz qoşunlarını qeydşərtsiz çıxarmaları barədə qəbul
etdikləri qətnamələr kağız üzərində
qalsa da, Azərbayacan Ordusu

öz gücü ilə işğala birdəfəlik son
qoydu və işğalçı ordunu darmadağın edərək Xocalının da qisasını
aldı. Dünyanın sülhsevər insanları,
sivil dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatları, beynəlxalq ictimaiyyət bu
acı həqiqəti dərk etməli, insanlığa
qarşı törədilən bu cinayət öz siyasihüquqi qiymətini almalıdır.
Xatırladım ki, ötən il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun Azərbaycanın sərhədboyu
ərazilərinə hücumunun qarşısı
qətiyyətlə alındı və 44 gün ərzində
tarixi qələbə qazandıq. Bu döyüşdə
Xocalıda soyqırımı törədən erməni
hərbçiləri də məhv edildi.
Təəssüf ki, ozamankı
Azərbaycan hakimiyyəti bu
dəhşətli hadisəyə siyasi qiymət
verilməsi, qanlı qırğın barədə
obyektiv məlumatların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün
heç bir iş görməmişdir. Xocalı
soyqırımı haqqında həqiqətlərin

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün yalnız
ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəyə
ikinci dəfə rəhbərliyi dövründə baş
vermişdir. Məhz həmin vaxtdan
başlayaraq, dünya azərbaycanlıları
və Azərbaycan hökuməti erməni
millətçilərinin törətdiyi Xocalı faciəsi
haqqında həqiqətlərin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması, onun
soyqırımı kimi tanınması üçün
məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət
göstərir. Bu, Xocalı şəhidləri qarşısında hər birimizin vətəndaşlıq
və insanlıq borcumuzdur. 1994-cü
ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan parlamenti 26 fevralı Xocalı Soyqırımı Günü
kimi qəbul etmişdir.Ulu öndərin
təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına
siyasi-hüquqi qiymət verilib.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin, Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın,

həmçinin Heydər Əliyev Fondunun vitse- prezidenti Leyla xanım Əliyevanın siyasi fəaliyyəti
sayəsində artıq dünyanın bir
sıra ölkələrinin parlamentləri bu
soyqrımın tanınması haqqında qərar
qəbul edib. Xatırladım ki, bu dəhşətli
soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun
xüsusi xidmətləri vardır. Fondun
və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə
layihəsi çərçivəsində Azərbaycan
həqiqətlərini, Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin əsl mahiyyətini
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində mühüm işlər
görülmüşdür. Bu faciənin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması erməni
faşizminin ifşası baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Xocalı soyqırımının dünyanın
müxtəlif ölkələrində keçirilən aksiyalara dəstək məqsədilə xüsusi hazır-

lanmış ekspozisiya və ingilis dilində
bukletlər erməni qəddarlığının ifşasında mühüm rol oynamışdır. Bu işdə
həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən
diaspor nümayəndələrimizin rolunu
da xüsusi qeyd etmək yerinə
düşərdi. Məhz xaricdəki diplomatik
nümayəndəliklərimiz vasitəsilə ABŞ,
Cənubi Afrika Respublikası, Koreya
Respublikası, Belarus, Çexiya, Fransa, Gürcüstan, İndoneziya, İsveç,
İngiltərə, İsrail, İordaniya, Kanada,
Qətər, Qazaxıstan, Özbəkistan və
Yaponiyada təqdim olunan ekspozisiya və nəşrlərlə yanaşı, Avstriya,
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İtaliya,
İran, İspaniya, Macarıstan, Səudiyyə
Ərəbistanı, Türkiyə və Türkmənistan
ictimaiyyəti də Xocalıda ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı həyata
keçirdiyi qanlı cinayət və vandalizm
aktları barədə geniş məlumat əldə
etmişdir.
Bu günlərdə ABŞ-ın bir neçə
ştatında, həmçinin Belçikada, bir
sıra MDB ölkələrində, habelə Estoniya parlamentində Xocalı faciəsi
yenidən müzakirə mövzusu olmuş,
erməni vəhşiliyi barəsində dünya
ictimaiyyətinə məlumat verilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Qarabağ həqiqətləri” silsiləsi
və işğal olunan ərazilərdə mədənitarixi abidələrin dağıdılması ilə bağlı
ingilis dilində nəşr olunan kitab və
bukletlərin dünya ictimaiyyətinin
nümayəndələri arasında yayılması
xüsusi qeyd edilməlidir.
Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə fəaliyyət göstərən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində dünya ölkələrində
mitinqlər, yürüşlər və tədbirlərin
təşkil olunması erməni vəhşiliyinin
beynəxalq ictimaiyyətə çatdrılmasında mühüm rol oynayıb. Kampaniyanın əsas məqsədi Xocalı qətliamının
insanlığa qarşı törədilmiş ən böyük
cinayət kimi beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən tanınmasıdır.
Hazırda Xocalı soyqırımının
tanıdılması, bu faciəni törədənlərin
hüquqi müstəvidə cinayət
məsulyyətinə cəlb edilməsi və haqq
səsimizin dünyaya çatdırılması
məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüskarı olduğu “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası

çərçivəsində petisiyaya imza toplanmasına başlanılıb.
Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması istiqamətində
aparılan sistemli işin nəticəsidir ki,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının, Meksika, Pakistan,
Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama,
Honduras, Sudan, Qvatemala və
digər ölkələrin parlamentlərinin
müvafiq sənədlərində Xocalıda
törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı
aktı olduğu təsdiq edilib.
Hər il olduğu kimi, bu il də
dünyanın müxtəlif ölkələrində Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini
anma mərasimləri keçirilir. Bu
soyqırımının dünyada tanıdılması
ümumxalq məsələsidir və hər bir
azərbaycanlı Xocalı qətliamının
tanıdılması işində fəal iştirak
etməlidir. Əsas məqsədimiz odur
ki, beynəlxalq miqyasda törədilən
bu tipli bütün cinayətlərin qarşısı
alınsın və belə cinayətləri törədənlər
layiqli cəzalarını alsınlar. Belə
cinayətkarların böyük bir dəstəsi
bu gün Ermənistana rəhbərlik edən
və etmiş şəxslərdir. İşğalçı ölkənin
sabiq prezidenti, hələ də azadlıqda gəzən, utanıb – çəkinmədən
faciənin törədilməsində təşkilatçı
olduğunu gizlətməyən Serj Sarkisyan və onun komandası öz layiqli
cəzasını almalıdır. Xocalı soyqırımını törətmiş insanlar azadlıqda gəzə
bilməzlər. Dünya ictimaiyyəti buna
yol verməməlidir. Bütün vasitələrlə
çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımı
dünya dövlətləri, beynəlxalq qurumlar tərəfindən özünün hüquqi-siyasi
qiymətini alsın. Bu qanlı faciənin
bütün dünyada tanıdılması ümumxalq məsələsidir və hər birimiz bu
işdə fəal iştirak etməliyik.
Bu gün işğaldan azad olunmuş
Azərbaycan ərazilərində Dövlət bayrağımızın dalğalanması və həmin
bayraqları möhtərəm Prezidentimizin qaldırması hər birimizdə qürur
hissi yaradır. Bu, Azərbaycanın
haqq işinin təntənəsidir. İnanırıq ki,
dünya ictimaiyyəti Xocalı soyqırımını
tanımaqla Ermənistanın iç üzünə
yaxından bələd olacaq.

Çingiz QƏNİZADƏ,
Demokratiya və İnsan
Hüquqları Komitəsinin sədri,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
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Riçard Lapaitis: Xocalı soyqırımı mənim
həyat yolumu dəyişdi, hərbi jurnalist oldum
27 fevral 2021-ci il, şənbə

Mən onu dərin maraq, heyrət və dəhşət hissi ilə
dinləyirdim. Yox, mən dinləmirdim, bir film izləyirdim
sanki… Bir-birini əvəz edən məkanlar, ürəkdağlayan
kadrlar, dəhşətli epizodlar… Bəzən də kiçik zaman
kəsiyində mərhəmət dolu böyük bir ürəyin döyüntüsünü,
təmiz vicdanın səsini, sükutun fəryadını duyurdum. Filmin
qəhrəmanı Vilnüsdən Bakıya səyahət edən 23 yaşlı litvalı
gənc Riçard Lapaitisdir.
– 1992-ci ilin fevral ayında mən
Azərbaycana hansısa KİV orqanı
tərəfindən göndərilməmişdim, çünki o vaxt mən jurnalist deyildim. O
zamanlar Vilnüsdə və Bakıda qanlı yanvar hadisələri baş vermişdi.
Dağlıq Qarabağ hadisəsi postsovet məkanında ilk münaqişə
ocağı idi. Ona qədər biz Sovet
İttifaqında müharibənin nə olduğunu bilmirdik. 20 Yanvar hadisələri
zamanı Azərbaycan informasiya
blokadasında idi. 250-yə yaxın
kütləvi informasiya vasitəsi erməni
yalanlarına xidmət edirdi. 1992-ci
il fevralın sonunda Azərbaycana
səfərimlə bağlı tərəddüd edirdim.
Qorxurdum bir az. Çünki mən də
Pribaltika mətbuatında oxuduğum
informasiyaların təsiri altında
idim. Düşünürdüm ki, ermənilər
təzavüzə uğrayıb, Pribaltika mediasında özlərini “təcavüz qurbanları” kimi təqdim edirdilər.
Azərbaycana səfərinədək bir
sıra yerlərə səyahəti olmuşdu
Riçardın. Sibir, Uzaq Şərq, Şimali

nın Vətəni, xalqı üçün olduğunu
öyrəndim. Şahin mənə ermənilərin
əsassız torpaq iddiaları, Dağlıq
Qarabağdakı müharibə barədə danışdı, ermənilər tərəfindən günahsiz insanların öldürüldüyünü dedi.
Eşitdiklərim Litva mətbuatında
oxuduqlarımla tərs mütənasib idi.
Mən heç vaxt müharibədə olmamışdım”.
Gecənin bir yarısı, sükutu
pozan saatın səsidir, əqrəblər 4-ü
göstərir. Stolun üstündəki açıq
məktubda yazılmışdı: “ Dostum
Şahin! Sənə və sənin xalqına görə
Qarabağa gedirəm”.
Dəmir yolu vağzalı. Riçard
kassaya yaxınlaşıb Ağdama
bilet istəyir. Satıcı Ağdama qatar
getmədiyini, Bərdə və Yevlaxa
bilet olduğunu bildirir...
– Qatar sürətli deyildi, yavaşyavaş gedirdi, Bərdəyə çatanda
artıq gecə idi. Qış vaxtı, hava
tez qaralırdı. Balaca avtobusla
Ağdama yola düşdüm. Avtobusda
ölü sükut hökm sürürdü, sanki

Ural, Qütb dairəsində, Yerevanda
olan gənc səyyah Orta Asiyaya
səfər etmək istəyirdi. Lakin 20
Yanvar hadisələrindən sonra planını dəyişərək Bakıya gəlir.
Bakı, Təzəpir məscidinin
həyəti, soyuq fevral axşamı...
Qərib şəhərdə gecələməyə
yeri belə olmayan Riçardın ilk
azərbaycanlı tanışı Şahin Babayev olur:
– On yeddi yaşı olardı, gənc
oğlan mənə yaxınlaşıb kim
olduğumu və haradan gəldiyimi
soruşdu. Şəhəri görmək istədiyimi
və burada beş gündən çox qalmayacağımı və sonra Orta Asiyaya
səfər edəcəyimi bildirdim. Qalmağa yerin varmı? – deyə oğlan
gözləmədiyim halda söruşdu.
Yoxdur – dedim.
– O zaman mənimlə qala
bilərsən.
Şahin dostu ilə birlikdə idi.
Təlaş içində idim. Nə cavab
verəcəyimi bilmirdim. Açığı qorxurdum bir az. Amma gecələməyə
yerim yox idi..
– Axşamdan xeyli keçmiş
Şahinin kirayələdiyi ünvana –
Dimitrov küçəsi, ev 38-də çox
da böyük olmayan evinə gəldik.
Səhər çay süfrəsində bir-birimizi
daha yaxından tanımağa başladıq. Öyrəndim ki, Şahin rəssamlıq
üzrə təhsil alır. Otaqda İsa Məsihin
tablosu diqqətimi cəlb etmişdi. Bu
təzə rəsm əsəri Şahinin əl işi idi.
Bir müsəlman gəncin İsa Məsihin
şəklini çəkməsi mənə qəribə gəldi.
Təəccübümü gizlədə bilmədim,
səbəbini sorüşdum. Şahinin üzünə
qəribə ifadə qondu, anidən əhvalı
dəyişdi. Mənə qəmli və qəribə
hekayəsini danışdı. Öyrəndim ki,
Şahin böyük qardaşı ilə birlikdə
Ordubaddan Bakıya gəlib, rəsm
məktəbinə daxil olub. 20 Yanvar
gecəsi sovet qoşunları zirehli
tanklarla dinc əhalini vəhşicəsinə
qıranda Şahinin qardaşı da şəhid
olub.
– Yuxumda İsa Məsihi gördüm, bağışla və həyata davam
et – dedi. Onu gördüyüm kimi
çəkmişəm – qonağı olduğum gənc
rəssam bildirdi.
Riçard bu hadisədən çox
təsirlənmişdi. Bir neçə gün Şahinin
evində qalır. Şəhərlə tanış olur.
Şahini tanıdıqca qanı qaynayır ona: “O, çox qonaqpərvər,
səxavətli, mehriban insan idi. Son
gündə çox gərgin idi. Narahatlığı-

sərnişinlər yox idi, insanların
çöhrəsindən kədər və qəzəb
yağırdı.
Ağdama çatanda komendat
saatının olduğunu bilmirdim. Hər
yer qaranlıq idi, yəqin ki, insanlar raket hücumundan qorxaraq,
işıqları söndürmüşdülər. Bu,
mənim üçün dəhşətli mənzərə idi.
Gecənin qaranlığında 2 saat idi ki,
kor kimi yeriyirdim, düşünürdüm
ki, qarşıma çıxan ilk işıq gördüyüm pəncərəyə doğru gedib evin
qapısını döyəcəm.
Gecənin zil qaranlığında
pəncərədə işıq görünür. Bu
Ağdam mehmanxanası idi.
Pəncərənin qabağında yaşlı kişi
durmuşdu. Riçard qocaya yaxınlaşaraq, çox donduğunu, sığınacaq
axtardığını söylədi.
– Bax, döşəmədə nə qədər
insan var, yeganə qala biləcəyin
yer buradır. Yer tap yat, səhəri
gözlə – deyə qoca yer göstərdi.
Riçard bel çantasını çıxarıb beton
piltənin üstünə atdı, başının altına
çantanı qoyub diri gözlə səhərin
açılmasını gözlədi...
Soyuq fevral səhəri, Ağdam
məscidi. Eşidilən səda minbərdən
gələn azan deyil, insanların avazlı
naləsi idi. Elə yanıqlı və içdən
gəlirdi ki...
– Məscidin yaxınlığında
dəhşətli izdiham vardı, insanlar
ağlayır, qadınlar saçlarını yolur,
üzlərini cırır, Azərbaycan dilində
nəsə deyib nalə çəkirdilər. Mən
onların nə söylədiklərini başa
düşməsəm də fəryadlarını iliyimə
qədər hiss edirdim.
Litvalı gənc məscidin yanındakı binaya daxil oldu. Gərək
ki, meyitlərin yuyulma yeri idi.
Hər tərəfdə üzərində işgəncə
əlamətləri olan insan meyitləri
vardı, aralarında qocalar, qadınlar,
südəmər körpələr, kiçik uşaqlar...
Bir nəfər şəxs onları Riçarda
göstərirdi. Dəhşət içində addımlayan gəncin ürəyinin döyüntüsü
qulaqlarında eşidilirdi...
– İlk gözümə sataşan 70 yaşlarında qadın meyiti oldu. Onun
bütün bədəni dəlmə-deşik edilmişdi, yaraları qan idi. Yanındakı
əlləri, sinəsi yanmış, yarıçılpaq
vəziyyətdə olan kişi meyitinin
beyini tamamilə dağıdılmışdı,
gözlərindən deşik açılmışdı. Bu
vəziyyətdə olan cəsədin nə vaxtsa
canlı insan olduğunu demək çətin
idi.

Riçard dərindən nəfəs aldı,
sanki köksündə ağır daş varmış
kimi. Hiss edirdim ki, o, həmin
epizodları xatırladıqca, soyqırımı
səhnəsini təkrar yaşayardı... Xeyli
sükutdan sonra aramla:
– Sonra iki qız meyitini
gördüm. Birinin boğazı kəsilmişdi,
beyini parçalanmışdı, gözləri
açıq idi, uzun saçları qan içində
idi. Bədənində güllə yaraları
vardı... Qətlə yetirilən insanların
əksəriyyətinin gözləri açıq idi,
yuxarı qaldırılmış əlləri donub
qalmışdı. Bu, qatillərin onları çox
yaxın məsafədən öldürdükləri
anlamına gəlirdi. Həmin binada
meyitləri yuyurdular. Su qana
qarışıb küçə ilə axırdı. Yaxınlıqda
çoxlu sayda tabut düzülmüşdü. Bu səhnələr mənə, az qala,
cəhənnəmi yaşadırdı...
23 yaşlı litvalı gənc şok içində
idi, bu vəhşiliyin niyə baş verdiyini
öyrənməyə, informasiya yığmağa başladı. Xeyli insanla söhbət
etdi, onlar arasında müxtəlif yaş
qrupundan adamlar vardı: “Aldığım bütün məlumatlar, faktlar
göstərirdi ki, ermənilər və 366-cı
motoatıcı alayın əsgər və zabitləri
tərəfindən Xocalıda dinc mülki
əhalini vəhşicəsinə qırıblar. Bu
faciə vəhşiliyin görünməmiş forması idi. Şəhərə gecə ikən hücum
edib günahsız mülki insanları
məhz azərbaycanlı olduğuna görə
öldürmək, ağlasığmaz işgəncələr
vermək dəhşətli cinayətdir, soyqırımıdır və mən orada soyqırımı
qurbanlarının şahidi oldum. Mən
müsəlman deyiləm, xristianam.
Mənimlə eyni dinə sitayiş edən
ermənilərin belə bir vəhşilik etməsi
çox utancverici idi. Bu, qəddarlıq,
vəhşilik, cəlladlıq, insanlıq adına
ləkə, bəşəriyyətə qarşı cinayətdir!”
Müsahibim danışdı ki, Ağdamda olduğu bir neçə gün ərzində
şəhərə yüzlərlə cəsəd gətirildi.
Əksəriyyətinin əli, qolu, barmaqları, qulaqları kəsilmiş, gözləri,
dişləri çıxarılmış, başının dərisi
soyulmuşdu: “Mən orada silahlı
Azərbaycan hərbçilərinin hönkürhönkür ağladığını gördüm. Erməni
quldurları qadınların üzüklərini
barmaqlarından, sırğalarını
qulaqlarından çıxarmayıb, həmin
orqanlarını kəsmişdilər. Bir faktı da
qeyd etmək istəyirəm ki, Xocalıda
soyqırımı törədən ermənilərin
içərisində ABŞ, Fransa, yaxın
Şərqdən, orta Asiyadan gələn
terrorçular da olub”.
Riçard gördüyü ağlasığmaz
vəhşilikdən dəhşətə gəlirdi,
sanki cəhənnəmə düşmüşdü. Üzərindəki işgəncələrdən
meyitlərin nə zamansa insan olduğunu ağıla gətirmək olmurdu. Ağdam hospitalında, xəstəxanasında
Xocalı faciəsindən sağ qalan
şoyqırımı şahidləri ilə, “Sərhədsiz
həkimlər”, Qırmızı Xaç Komitəsi
və Rusiyanın “Memorial” HüquqMüdafiə Mərkəzinin əməkdaşları
ilə tək-tək söhbət edib, fakt
toplamaqda, qeydlər aparmaqda
davam edirdi. Müsahibim aclığın,
susuzluğun nə olduğunu bilmədən
hadisənin təfərrüatını yazırdı:
“Əksər xocalılılar Əskəran qalası
və Naxçıvanik kəndindən qırğının
çox olduğunu bildirdilər. İnsanların bir qısmi şaxtada donmuş,
yolu azıb, itkin düşmüşdülər.
“Sərhədsiz həkimlər”, Qırmızı Xaç
Komitəsi və Rusiyanın “Memorial” Hüquq-Müdafiə Mərkəzinin
informasiyalarında fevralın
25-dən 26-sına keçən gecə baş
verən faciənin, dəhşətli cinayətin
mənzərəsi əks olundu”.
– Minə yaxın Xocalı sakini
ermənilər tərəfindən girov
götürülmüşdü. Girovların bir
qismi Xankəndinə, digər hissəsi
Əsgərana aparılmışdı. Rusiyanın
“Memorial” Hüquq-Müdafiə
Mərkəzinin nümayəndələrinin
uzun danışıqlarından sonra onlara
girovlarla görüşməyə icazə verildi.

Hüquq müdafiəçiləri deyirdilər
ki, girovlar soyuq zirzəmidə ac
saxlanılırdı. Onların arasında
uşaqlar, qadınlar da vardı. Girovlar
müxtəlif işgəncələrə məruz qalırdılar, kişilər vəhşicəsinə döyülür,
qadınlara güc tətbiq olunurdu.
Erməni faşizminin nə olduğunu ilk
dəfə olaraq xocalılılar, ümumən
azərbaycanlılar, həmçinin Ahıska
türkləri bildilər.
Riçard girovlardan danışanda
səsi titrəyir, cümlələri rabitəsiz və
aramla tələffüz edirdi. Doluxsunurdu, göz yaşlarının ürəyinə axdığını
hiss edirdim. Həmin epizodları,
girovlarla söhbətlərini xatırladıqca,
əzab çəkirdı. Səsi, sözü deyil,
aldığı nəfəs belə yaşadıqlarını
yaşadırdı mənə...
– Girovların işərisində çoxsayda uşaqlar və qadınlar da vardı.
Onların bəziləri Allahverdi Bağırovun köməyilə dəyişdirilmişdi.
Bəziləri də Qırmızı Xaç
Komitəsinin yolu ilə azad olunmuşdu... İllər keçib, girovluqdan
azad olunan bir qadının üzündəki
ifadə hələ də gözlərimin önündən
getmir. Onu Ermənistanda bir
həftə türmədə saxlamışdılar. Danışırdı, ermənilər bu gənc xanıma
ağlasığmaz işgəncələr verir, hər
saatdan bir döyür, təhqir edirdilər.
İnsanı özünü öldürmək həddinə
çatdırmışdılar erməni vəhşiləri,
cəlladları. Xanım özünü asmağa
cəhd etsə də, paltarı onu saxlaya
bilməmişdi. Girovun dəyişdirilməsi
zamanı Qırmızı Xaç Komitəsi
ermənilərdən sənəddə imza tələb
etdilər, mən o sənədi gözlərim ilə
görmüşdüm, orada imza yerində
məsul şəxs kimi Ermənistan
hakimiyyəti yazılmışdı. Bu, sadəcə
Qarabağdakı separatçı qüvvələrin
deyil, bir daha rəsmən Ermənistan
dövlətinin, hakimiyyətinin Xocalıda dinc əhaliyə qarşı soyqırımı
törətdiyini sübut edir.
Məkan dəyişir, dərd həmin
dərddir amma. Riçardın növbəti üz
tutduğu yer – Ağdam sanitar qatarıdır. Səsinin titrəməsindən hiss
edirdim ki, buradakı acı xatirələri
danışdıqca əzab çəkir...
– Ağdam sanitar qatarına
erməni faşızminin işgəncələrinə
məruz qalmış xeyli Xocalı sakini
gətirilmişdi. Mən sanitar qatarının rəisi, polkovnik Qurbanovla
tanış oldum, onun gözlərinin
dərinliklərində sonsuz boşluq
gördüm, erməni vəhşiliklərinin
qarşısında özünü güclə tuturdu.
Həmin insanların üzərindəki
erməni faşızminin izləri dözülməz
idi. Polkovnik Qurbanov sanitar
gündəliyini açdı, həmin gün 598
amputasiya qeydə alınmışdı. Ora
xeyli sayda başı kəsilmiş meyitlər
gətirilmişdi. 170 meyit tibbi ekspertiza olunmuşdu. Xocalılılar vardı
ki, diri-diri baş dərisi soyulmuşdu.
Sizcə, mən bunlara necə reaksiya
verirdim? Mən özümdə deyildim,
şok vəziyyətində idim! Mən bilmirdim haradayam, nə zaman yemək
yediyimi belə unutmuşdum. Mən
bilmirdim, bu psixoloji şokdan
ayıla biləcəyəmmi?
Müsahibim hadisələrin sonrakı
mərhələsində ermənilərin eybəcər
xislətini dəhşət içində danışırdı:
“Xocalı əhalisinin çox hissəsi
ermənilərin əlində idi, həm dirilər,
həm ölülər. Ölüləri benzinə, pula,
qızıla dəyişirdilər. Bu ermənilərin
açdığı XX əsrin ən dəhşətli bazarı
idi!”
– Xocalı soyqırımının
təşkilatçıları və icraçıları Serj
Sarkisyan, Seyran Ohanyan, Robert Köçəryan, erməni hərbçiləri,
Qarabağdakı seperatçı silahlı
qüvvələr, dünyada tanınan erməni
başkəsənləri, terrorçuları Arabo,
Monte Melkonyan, onun qardaşı Markan Melkonyan, Arkadi
Ter-Tadevosyan, Nazaryan və
digər cəlladlar, həmçinin 366-cı
motoatıcı alayın əsgər və zabitləri,
daha sonra 27 fevralda Qaradağlı,

Meşəli, Ayrımlı kəndlərində də
dinc əhaliyə qarşı kütləvi qırğın
törərətmişlər.
Riçard Lapaitis rus jurnalisti
Viktoriya Yivlevanın ermənilərlə
birlikdə Xocalıya getdiyindən,
çəkdiyi şəkillərdən, erməni
sakinlərinin insanlığa sığmayan
davranışlarından da danışdı:
“Onun çəkdiyi şəkillərdə küçədəki
südəmər körpələrin, uşaqların,
qadınların meyitləri açıq-aydın
görünürdü. Ən dəhşətlisi odur ki,
Xocalı küçələrində meyitlərin qanı
qurumamış ermənilər evləri zəbt
ediblər. Hərəsi bir azərbaycanlı
evinin qapısında, divarına öz
adını yazıb. Bir də həmin evlərin
zirzəmisində 300-ə yaxın Xocalı
sakini qalmışdı”.
Müsahibim çox maraqlı bir
faktla faciəni, cinayəti başqalarının adına bağlamaq istəyən
ermənilərin mənfur simasını
açdı: “Onlar hansısa yadplanetli
deyildilər. Mən yüzdən çox soyqırımı şahidi, Xocalı girovları ilə danışan zaman məlum oldu ki, onların
əksəriyyəti soyqırımı törədən keçmiş müəllimlərini, keçmiş milisi,
keçmiş həkimi tanıyıblar”.
Ağdam xəstəxanası, erməni
lərin işgəncələrlə tanınmaz hala
saldığı meyitlər. Yaralıların ahı
anaların naləsinə qarışıb. Riçardın
bir küncdə taqətsiz halda oturub,
gözləri mərmilərdən deşik-deşik
olmuş balaca qızın cəsədinə
dikilib, xəstəxanada son ziyarəti
idi. Xəyal dünyasında qırmızı
gödəkçəli balaca qızcığazın əlində
çanta məktəbə getdiyini təsəvvür
edərək öz- özünə:
– Niyə axı, niyə? Siz insan ola
bilməzsiniz, siz xristian deyilsiniz. Vəhşilər, faşistlər, qəddarlar,
cəlladlar, quldurlar, dinsizlər...
– Oğul, ay oğul... – Yaşlı ananın səsi onu xəyallardan ayırdı.
– Biz bilmirik haralısan, hansı
ölkədənsən, amma biz səni burada görürük. Görürük ki, sən neçə
vaxtdır gəlib-gedirsən, yazırsan,
adamları danışdırırsan.
Ətrafdakı qadınlar da ananın
sözünü təsdiqlədilər: “Düzdür!”,
“Doğrudur!”, “Allah razı olsun!”
Ay oğul, ana yalvarış dolu
baxışlarla fikrinə davam etdi,
Vətəninə qayıdanda burada nə
görmüsənsə, onu yaz, biz səndən
başqa heç nə istəmirik, sadəcə
gördüklərini yaz, bala.
Bu epizodu xatılayanda Riçard
bildirdi ki, həmin anaların xahişi
mənim həyat yolumu dəyişdi:
“Mən həmin analara and içdim
ki, bunu edəcəm. Bakıya qayıdıb əşyalarımı Şahinin evində
qoydum. O zaman internet kimi
məsafələri yaxın edən qlobal
şəbəkə olmadığı üçün mən qatarla
Rusiyadan keçib Vilnüsa qayıtdım”.
Vilnüs, “Respublika” dövlət
qəzetinin redaksiyası. Riçard
əlində yazdığı məqalə, Xocalıda baş verən soyqırımını sübut
edən faktlarla – fotolar, rəsmi
məlumatlar, tibbi ekspertizalar,
şahidlərin ifadələrindən ibarət
materiallarla siyasi şöbənin redaktorunun qəbuluna gəlir. Səssizcə
bütün materialları redaktor Alqimantas Jukasın stolunun üstünə
qoyur.
– Bu, ermənilərin meyitidir,
onları azərbaycanlılar öldürübmü?
– deyə Alqimantas Jukas dəhşət
içində reaksiya verir.
Rişard Lapaitis:
– Xeyr. Bu azərbaycanlıların
meyitidir. Onları erməni faşistləri
öldürüblər. Bu insanları tanınmaz,
eybəcər hala erməni başkəsənləri,
cəlladları salıb. Baxın, bu südəmər
körpədir, bu yaşlı qadının döşləri,
qulağı, barmağı kəsilib, bu qocanın baş dərisi soyulub, bu kişinin
gözləri çıxarılıb. Bunları özlərini
dünyanın qədim, sivil xalqı adlandıran erməni vəhşiləri törədiblər...
– Qlobal şəbəkənin olmadığı
bir dövrdə, mən Bakıdan Vilnüsə

qayıdanda xeyli vaxt keçməsinə
baxmayaraq, Litvada bu haqda
informasiya yox idi. Redaktor
inana bilmədi, mən onunla xeyli
mübahisə etməli oldum. Nəhayət,
Alqimantas Jukas bildirdi ki,
materialları Sakraça göndərirəm,
qoy baxsın, qərar versin, səhər
“bomba” partlayacaq. Mən
Xocalıda ermənilərin və 366-cı
motoatıcı alayın əsgər və zabitləri
ilə dinc əhaliyə qarşı törətdiyi
soyqırımı haqqında məqaləmin və
bu barədə əldə etdiyim sübutların,
faktların Litvanın rəsmi “Respublika” qəzetində çap olunmasına nail
oldum.
Bu məqalədən sonra
Alqimantas Jukas məni redaksiyaya çağırıb “Sən bizim qəzetin
xüsusi müxbiri olaraq Qarabağa
yollanmaq istərdinmi?” – şəklində
təklif etdi. Həmin anda mən
tərəddüd etmədən qərar qəbul
etdim: Bu dəqiqədən sonra hərbi
jurnalist olacağam.
Riçard Lapaitis onun həyat yolunu dəyişən, hərbi jurnalistikaya
gətirən Xocalı soyqırımı ilə bağlı
bir epizodu xüsusi vurğuladı:
Bilmirəm, Leyla xanım, yazıda

qeyd edəcəksiniz, ya yox, amma
bunu bilməyinizi istəyirəm. O
zaman mən 23 yaşlı təcrübəsiz
gənc idim. Sadə fotoaparatım
vardı. Yanımda yaxşı geyinmiş,
bahalı aparatla təhciz olunmuş
iki jurnalistdən biri digərinə: “Yox,
burada heç nə baş verməyib”.
Hiddətimi, qəzəbimi saxlaya
bilmədim: “Necə heç nə baş
verməyib, bura əsl cəhənnəmə
çevrilib”. Mən onda başa düşdüm
ki, satılmış KİV-lər, vicdanı və
qəlbi olmayan jurnalistlər var. Ona
görə də mənim hərbi jurnalistikaya
yolum xüsusi yoldur. Bu yol alçaq,
şərəfsiz jurnalistlərə və qərəzli
mediaya qarşı vicadanın səsi ilə
gedən, haqqın-ədalətin yoludur.
– Mən Vilnüsdən Bakıya
gələndən sonra yenidən Ağdama
qayıtdım. Bu dəfə hərbi jurnalist
kimi. Ağdama ikinci səfərim
zamanı şəhər bombalanırdı, mən
güllələr, bombalar altında bir
neçə dəfə ölümlə rastlaşdım. Bir
səfərimdə ölüm mənə lap yaxın
olduğu zaman, mən ona yalvardım ki, məni apara bilərsən, ancaq
uşaqlara toxunma.

Cinayətkarların cəzasız qalması vicdanının diktəsi ilə döyünən
Riçard Lapaitisin ürəyinə, ruhuna
bu gün də rahatlıq vermir: “Bizim
bütün səylərimizə, soyqırımına
dair fakt və sübutlara baxmayaraq,
Xocalıda dinc əhalini qətlə yetirən
hərbi cinayətkarlardan heç biri
cəzalandırılmayıb. Bu qatillər yazdıqları kitablarda, memuarlarda
Xocalı soyqırımını etiraf ediblər.
Arkadi Ter-Tadevosyan kimi qatil
siyasətçi müsahibələrində deyirdi
ki, Xocalı soyqırımını bizdən
siyasətçilər tələb edirdi. Siyasət
tələb edirdi ki, olduqca çoxlu
qan axıdaq. Məni narahat edən
bir məsələ də 366-cı motoatıcı
alayın əsgər və zabitlərinin hələ
də susması, cinayətdə iştiraklarını
gizlətməsidir. Amma mən inanıram
ki, erməni faşizmi bütün dünyada
tanınacaq, ədalət gələcək, hərbi
cinayətlərdə köhnəlmiş iş yoxdur”.
Müsahibim müxtəlif dövlətləri
gəzir, Xocalı soyqırımı h
 aqqında
tədbirlərdə gördüklərini, bildiklə
rini, soyqırımı şahidlərindən
eşitdiklərini dünya ictimaiyyətinə
çatdırır. Baş qəhrəmanı və layihə
müəllifi olduğu, dünyanın müxtəlif
dillərinə tərçümə edilərək, bir
çox ölkələrdə nümayiş etdirilən
“Sonsuz dəhliz” sənədli filmi
Xocalı soyqırımının beynəlxalq
aləmə çatdırılmasında, tanıdılmasında böyük rol oynayıb. O, deyir:
“Xocalı soyqırımının dünyada
tanıdılması mənim məqsədimə
çevrilib. İstəyirəm ki, bütün dünya
erməni vəhşiliyi, faşizmi haqqında bilsin. Buna görə də, Xocalı
soyqırımının şahidi olan bütün
jurnalistləri vicdanının səsini
dinləməyə, gözləri ilə gördüklərini
danışmağa, mediada yayınlamağa
çağırıram. Mən cinayətkarların,
dinc xocalılıların qatillərinin
cəzalandırılmasını istəyirəm.
Xocalı soyqırımı cinayətkarları
mütləq cəzalandırılmalıdır ki,
onlar bir daha baş qaldırmasın,
digər dövlətlərdə də dinc əhaliyə
qarşı belə vəhşilik, soyqırımı
törədilməsin”.
– Bilirsiniz, Xocalı haqqında
yazımdan sonra ermənilər məni
ölümlə təhdid etməyə başladıqda bacardığım hər şeyi etdiyimi
anladım... Amma yenə də ağrı
ürəyimdə yaşayır ... Uşaqların və
qadınların gözlərini hər zaman
görəcəyəm... Mən litvalıyam,
amma bütün bunları xatırladıqca

həmişə dəhşətli bir ağrı hiss
edirəm. Qoy, İlahi qeyri-insani
vəhşiliyi mühakimə etsin!
Görüşümüzün sonunda, o,
xocalılılara, ümümən Azərbaycan
xalqına dərin hüznlə başsağlığı
verdi. Onu da bildirdi ki,
Azərbaycan xalqı qəhrəman,
mərd xalqdı, mən bu xalqın döyüş
ruhuna heyranam. Ermənilər
Azərbaycan əsgərləri ilə üz-üzə
gəlməkdən həmişə çəkiniblər,
onların gücü yalnız əliyalın dinc
əhaliyə çatır, mülki əhali qarşısında “qəhrəman”a çevrilirlər.
Xocalı soyqırımının bu ildönümü, Xocalı qurbanlarının anım
günü fərqlidir. Bu gün Azərbaycan
qalibdir, bu qalibiyyəti xalqınıza
yaşadan Azərbaycan əsgəri, Ali
Baş Komandandır.
Düşünürəm, dili dilimizdən, dini
dinimizdən olmayan litvalı jurnalist
Riçard Lapaitisi Azərbaycan xalqı
niyə bu qədər sevir?! Sadəcə bir
cavabı var: O, təmiz vicdana malik
əsl İNSANdır!

Leyla RƏŞID,
“Xalq qəzeti”
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Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 2019-cu il noyabr
ayının 21-də Sumqayıt şəhərinin 70 illiyinə həsr olunmuş
tədbirdəki nitqində sözügedən hadisələrin mahiyyətinə,
ermənilərin qanlı aksiyalarının, əslində, nəyə xidmət
etdiyinə aydınlıq gətirmiş və bəyan etmişdir ki, sovet
dönəmində – ötən əsrin 88-ci ilində, fevral ayının son
günlərində törədilmiş Sumqayıt hadisələri Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan qoparılmasına və keçmiş SSRİ-nin dağılmasına təkan verəcək vasitələrdən biri kimi düşünülmüşdü.
Xatırladaq ki, Sumqayıt
hadisələrinin təşkilatçılarını
məsuliyyətə cəlb etmək üçün
müvafiq beynəlxalq orqanlara
müraciət edilməsi və bunun üçün
hüquqi əsasların müəyyən olunması məqsədilə bir neçə il əvvəl
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu bununla bağlı
istintaqı təzələmiş və araşdırmaların
hərtərəfli aparılmasına başlamışdır. İstintaq nəticəsində Sumqayıt
hadisələrinin həqiqi mahiyyəti üzə
çıxmış, bu hadisələrin əsas sifarişçi
və təhrikçilərinin Mixail Qorbaçov,
eləcə də sovet rəhbərliyində təmsil
olunmuş ermənipərəst dairələr
və “böyük Ermənistan” xülyası ilə
yaşayan erməni millətçi və separatçı
qüvvələrinin olması müəyyən edilmişdir. Bu hadisələrin mahiyyətcə
Dağlıq Qarabağın anneksiyasına
"rəsmi” səbəb kimi törədilən təxribat
olması tam sübuta yetirilmişdir.
Əslində, Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan qoparılıb
Ermənistana biləşdirilməsi
ermənilərin çoxdan “cücərtdikləri”
bir məsələ idi. Sadəcə olaraq, neçə
ki, ulu öndər Heydər Əliyev əvvəlcə
Azərbaycanda, sonra isə SSRİ
rəhbərliyində yüksək vəzifələr tuturdu, onlar bunu açıb-ağartmağa ürək
etmirdilər. Yalnız 1987-ci ildə Heydər
Əliyev vəzifəsindən istefa verdikdən
sonra dünya erməniliyi hərəkətə
keçmiş və Azərbaycan daha açıq
şəkildə hədəfə çevrilmişdir. Fransada Erməni İnstitutunun təşkil etdiyi
qəbulda akademik Abel Aqanbekyan
mənfur niyyəti çəkinmədən dilə
gətirmişdir: "Mən istərdim ki, respublikanın şimal-qərbində yerləşən
Qarabağ Ermənistanın olsun, o,
Azərbaycana nisbətən Ermənistana
daha çox bağlıdır. Mən bu
istiqamətdə bir təklif irəli sürmüşəm.
Ümidvaram ki, yenidənqurma, demokratiya şəraitində həmin problem
öz həllini tapacaqdır".
Mixail Qorbaçovun əlaltısının
həmin çıxışı "Humanite" qəzetində
dərc ediləndən dərhal sonra erməni
separatizminə yaşıl işıq yandırıldı.
Təəssüf ki, həmin planı ermənilər
özlərinin yüksək ranqlı havadarlarının köməyi ilə qismən də olsa,
həyata keçirə bildilər.
Məlum olduğu kimi, Sumqayıt hadisələrində 32 nəfər qətlə
yetirilib. Onlardan 26-sı erməni,
6-sı isə azərbaycanlı idi. "Nalyotçik” ekstremist qrupu Sumqayıtda
öz "vəzifə”sini yerinə yetirdikdən
sonra Moskvadan gələn SSRİ
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin
əməkdaşları təcili olaraq şəhəri tərk
ediblər. Onların rütbələri artırılıb,
hər biri vəzifə pillələri ilə sürətlə
yüksəlib. Ermənilərsə dərhal dünya
ictimaiyyətinin nəzərində “vəhşi
azərbaycanlı” obrazı yaradaraq iki
millətin nümayəndələrinin Qarabağda birlikdə yaşamasının qeyrimümkünlüyünü aləmə car çəkiblər.
Təxribatın planlı şəkildə düşünülüb
həyata keçirilməsini sübut edən
faktlardan biri budur ki, hadisələrdən
ikicə gün sonra Xankəndidə "Sumqayıt genosidi" qurbanlarına abidə
ucaldılmışdır.
Hadisələri öz gözləri ilə görmüş
bir sumqayıtlı kimi şahidəm ki,
fevralın 28–29-da təhrikçilər şəhərin
emosiyalara uymuş gənclərinin
kortəbii axını ilə faciəli hadisələrə

yol açaraq necə aradan çıxdılar.
İki gündə 50-dən artıq mədəniməişət obyekti dağıdıldı, 40-dan
çox avtomaşın sıradan çıxarıldı,
200-dən artıq mənzil talan edildi,
400-dən çox adam bədən xəsarəti
aldı. Qanlı aksiyalarda 32 nəfər
sakin qətlə yetirildi. Hakimiyyət
dairələri iğtişaşların davam etdiyi
üç gün ərzində şəhərdə sabitliyi
bərpa etməkdən ötrü bilərəkdən

(Basarkeçər), şəhərlər arasında isə
Masis (Zəngibasar) bölgəsində daha
çox azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir. Sonrakı mərhələdə isə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi alovlandırılmış, muxtar vilayətə daxil olan 5
və onun ətrafında yerləşən 7 rayon
Ermənistan tərəfindən işğala məruz
qalmış, 1 milyon soydaşımız dogma
yurd-yuvasından qaçqın düşmüşdür.
Bu gün artıq Sumqayıt
hadisələrindən 33 il ötür. Ötən
payız 44 günlük zəfər yürüşü
nəticəsində əzəli Qarabağ torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Amma
mənfur niyyətli dünya erməniliyi
yenə də riyakarlıq edir, qalib
Azərbaycana qarşı nifrət püskürür,
xislətlərinə uyğun nankorluq edir,
hətta revanşist ideyaları ilə meydan
sulayırlar. Biri elə Qarabağ canisi, Xocalı qətliamının təşkilatçısı,
2008–2018-ci illərdə Ermənistanın
prezidenti olmuş və hazırda yenidən

verib”. – Bunu Rusiyada İnsan Haqlarını Müdafiə Fondu Şurasının sədri
deyir. Bəs, məkrli Harri nəyə görə
Sumqayıtdan öncə Ermənistanda
yanan ilk qığılcımları – Qukark
hadisələrini, azərbaycanlıların
tarixi yurdlarından kütləvi şəkildə
qovulmalarını, həmçinin Sumqayıt
hadisələrinin E.Qriqoryanların əli
ilə DTK tərəfindən məhz sonrakı
ilhaq üçün zəmin yaratmaqdan ötrü
təşkil edildiyini söyləmir? Çünki sərf
eləmir.
Sumqayıt sakinlərinin, habelə
hadisələrin bilavasitə şahidlərinin
çoxsaylı ifadələrindən görünür
ki, iğtişaşları təşkil edən meşin
gödəkçəli şəxslər sumqayıtlı olmayıblar. Onlar öz aralarında bir çox
hallarda erməni dilində danışıblar,
Azərbaycan dilini təmiz biliblər və
hadisələr zamanı adamlar arasında
ermənilərin əleyhinə güclü təbliğat
aparıblar, cavanlara spirtli içkilər,

Azərbaycana yeridilmiş, fevralın
26-da Sumqayıtın 10 kilometrliyində
dayanmışdı. Biz şəhərdə situasiyanın dövlət orqanlarının nəzarətindən
çıxdığını başa düşürdük. Ovaxtkı
şəhər komitəsinin katibi, milliyyətcə
belorus Anatoli Samolazov, mən və
şəhər mülki müdafiə qərargahının
rəisi olan podpolkovnik hərbçilərin
yanına getdik. Orada general
Krayev (komendant) və general
Dubinyakla (qərargah rəisi) görüşdük. Vəziyyəti tam açıqlığı ilə izah
etdik. İğtişaşlar törətməyə cəhd
edənlərin arasında şəhər əhalisi
nümayəndələrinin, demək olar ki,
olmadığını və buna görə də bizim
vəziyyəti əldə saxlamaqda imkansız olduğumuzu nəzərə çatdırdıq.
Hərbçilər bizi soyuq qarşıladılar və
azərbaycanlı olduğum üçün mənə
qarşı çox aqressiv davrandılar.
Onlar sübut etməyə çalışırdılar ki,
şəhər əhalisindən ibarət iğtişaşçılar

Sumqayıt hadisələri erməni millətçilərinin təxribatı
idi. Biz bunu açıq deməliyik. Çünki artıq neçə ildir ki,
erməni millətçiləri Sumqayıt şəhərinə qara yaxmaq, ləkə
vurmaq istəyirlər. Tamamilə əsassızdır və cəfəngdir. Tam
məsuliyyətlə deyirəm ki, Sumqayıt hadisələrini törədən
erməni millətçiləridir və erməni dəstələridir. Biz hamımız
yaxşı bilirik ki, on nəfərə yaxın ermənini öldürən milliyyətcə
erməni Qriqoryan və onun quldur dəstəsi idi.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
ç ıxmış Dağlıq Qarabağdan,
Laçından, Kəlbəcərdən, Fizulidən,
Cəbrayıldan, Qubadlıdan,
Zəngilandan öz oğullarının
meyitlərini “hədiyyə” alırlar.
İşğalçının, qonşusuna xəyanət
edən və onun torpağında gözü
olanların bundan başqa aqibəti
ola bilməz.

həbslər aparılıb, məhkəmələr,
məhkumlar olub, amma Sumqayıtdan əvvəl və sonra Ermənistanın
azərbaycanlılar yaşayan rayonlarında törədilən vəhşiliklərin
heç biri araşdırılmayıb, hüquqi
qiymətini almayıb. Yəni, 1988-ci
ildə Stepanakertdə, Yerevanda və
Sumqayıtda başlanan hadisələrə

Sumqayıt təxribatı erməni separatizminə

“haqq qazandırmaq”
məqsədilə düşünülmüşdü
heç bir tədbir görmədilər. Yalnız
dalğa yatandan sonra, martın 1-də
Sumqayıtda fövqəladə vəziyyət elan
edildi. Bundan sonra komendant
saatı və pasport rejimi tətbiqinin heç
bir mənası yox idi. Amma, görünür,
bu, Moskvadan göndərilmiş istintaq qrupunun rahat işləməsi üçün
lazım imiş. İğtişaşlara görə minə
yaxın azərbaycanlı şübhəli şəxs
qismində saxlanıldı, 500 nəfər həbs
olundu, 94 nəfər mühakimə edildi. Zərərçəkmiş erməni sakinlərin
ifadə verərək məhz dəstə başçısı
Eduard Qriqoryanın üzünə durduqlarına görə o, istintaqdan yayındırıla
bilmədi və 12 il həbs cəzası aldı (bu
terrorçu-quldur sonradan azadlığa
buraxıldı). Qriqoryanın fitvasına
uyaraq talanlarda iştirak etmiş dəstə
üzvü Taleh İsmayılova 15 il cəza
verildi (!?). Əhməd Əhmədov erməni
lobbisinin hay-küyü nəticəsində
güllələndi. İkinci qrup əlil olan Elçin
Gəncəliyev istintaq dövründə verilən
işgəncələrə dözməyərək təcridxana
kamerasında özünü asdı…
Sumqayıtı erməni qətllərinin
törədildiyi məkan kimi təqdim etmək
cəhdi, əslində, yalanla yoğrulmuş siyasi “tozanaq” idi. Daşnaklar qəsdən
antierməni iğtişaşları törətdikdən
sonra “Sumqayıtda erməni genosidi!” deyə bağıraraq, ardınca məsələ
qaldırmışlar ki, Dağlıq Qarabağın
Azərbaycanın tərkibində qalması təhlükəlidir, onu Ermənistana
birləşdirmək lazımdır. Elə bu
həyasız hay-küyün davamı olaraq,
çox keçmədən Ermənistandan
azərbaycanlıların mütəşəkkil
surətdə, zorla, silah gücünə qovulmasına start verildi. 1988-ci il noyabr ayının 28-dən dekabrın 7-dək
erməni separatçıları və millətçiləri
basqın edib azərbaycanlılar
yaşayan 22 rayonun 185 yaşayış
məntəqəsinin sakinlərini kütləvi
şəkildə ata-baba yurdlarından çıxartdılar. Həmin günlərdə 217 nəfər
azərbaycanlı öldürülmüşdür ki, onlardan 57-si qadın, 5-i körpə uşaq,
18-i isə yeniyetmə olmuşdur. Qırğın
Ermənistanın 19 rayonunda və 11
şəhərində törədilmişdir. Kənd rayonları arasında Quqark və Vardenis

hakimiyyətə gəlmək üçün dəridənqabıqdan çıxan Serj Sarkisyandır.
Sumqayıt hadisələrinin araşdırılması zamanı məlum olub ki, dəstə
başçısı Eduard Qriqoryan 1988-ci
ilin əvvəllərində Stepanakertdə Serj
Sarkisyanla, "Krunk” cəmiyyətinin
fəalları ilə görüşmüşdü. Görəsən,
qatı millətçi Serj Sarkisyanın tüfeyli
həyat sürən Eduard Qriqoryanla
Stepanakertdə nə işi ola bilərdi?
Cavab aydındır: Serjik Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan almaq naminə
Sumqayıt kartını işə salmaq üçün
Ediki təlimatlandırırmış.
Əslən bakılı olan, şahmat üzrə
13-cü dünya çempionu, vaxtilə
Sumqayıtın “fəxri vətəndaşı” adına
layiq görülmüş Harri Kasparovun
isə DQ münaqişəsində Sumqayıtı suçlaması onun necə riyakar
olduğunu göstərir. Özünün “Sport24.
ru” saytının 12 oktyabr 2020-ci
il tarixli paylaşımında bu nankor
erməni bildirib ki, tarixi qurdalamaq
lazım deyil (?!) Tam aydındır ki, bu
faciənin başlanğıc nöqtəsi Sumqayıt
qırğınıdır. “Mənə ermənilərin Raisa
Qorbaçovanı lobbiləşdirdiklərindən,
Aqanbekyanın Mixail Qorbaçova
nəsə söyləməsindən danışmayın.
Prinsipial fakt bu ki, digər tərəfin
haqlı, ya da haqsız tələbinə ilk
olaraq kim qan tökməklə cavab

güclü təsiredici həblər, pul, dəmir
parçaları və s. paylayıblar və talançıları əvvəlcədən onlara məlum olan
erməni ünvanlarına aparıblar.
Respublikanın Əməkdar jurnalisti, hadisələr barədə bir neçə
kitabın müəllifi olan həmkarımız
Eyruz Məmmədov yazır: “Sumqayıtda Z.Ağababyan, E.Misesov,
N.Qriqoryan, K.Tamrazyan,
D.Ağadjanyan, D.Ambartsumyan
həbs edilmişlər. Bu haqda SSRİ
Daxili İşlər naziri Vlasova teleqram vurulmuşdu. Nazir Rusiyanın
ayrı-ayrı bölgələrindən erməni
millətindən olan bir neçə nəfəri təcili
olaraq Sumqayıta ezam etmişdir.
İstintaq materialları azərbaycanlı
müstəntiqlərin əlindən alınıb
erməni müstəntiqlərinə verilmişdir.
Bir neçə gündən sonra isə SSRİ
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi
əməkdaşlarının tələbi və göstərişi
ilə istintaq işinə xitam verilmişdir.
Cinayətkarlar azad olunmuş və
Sumqayıtı tərk etmişlər”.
Hadisələr zamanı bu şəhərin
partiya komitəsində çalışmış, hazırda təqaüddə olan Tahir Babayevin
bizə təqim etdiyi “acı xatirələri” də
bəzi məqamları ilə maraq doğurur. Həmyerlimizin qeydlərindən:
“Hadisələr ərəfəsində Daxili
Qoşunların böyük bir kontingenti

millətçilər tərəfindən, vəzifəlilərin
xeyir-duası ilə silahlanmışlar və
hərbçilər şəhərə girsələr, böyük
itkilər verərlər. Hərbçilərin qarşısında bizim anlaya bilmədiyimiz,
tamamilə başqa vəzifə qoyulduğunu
başa düşərək Sumqayıta qayıtdıq.
Sonrakı günlərdə şəhər
ərazisində erməni evlərinin talana
məruz qaldığı barəsində məlumatlar
aldıq. Beləliklə, hərbçilərin əlinə
bəhanə verildi. Növbəti gün qoşun şəhərə daxil oldu və onların
qərargahı şəhər partiya komitəsinin
binasında yerləşdirildi. Bir neçə gün
sonra general Krayev məni dəvət
edərək erməni millətindən olan və
Sumqayıtı tərk etmək istəyənləri
respublikanın sərhədinə qədər
getmək üçün nəqliyyat vasitəsi ilə
təmin etməyi əmr etdi və bildirdi
ki, onların birinci qrupu binanın birinci mərtəbəsindəki zalda
toplaşaraq, avtobusun gəlişini
gözləyir. Zala düşəndə gördüm ki,
oradakıların çoxu elə iğtişaşların
əsas təşkilatçıları, erməni evlərini
talayan, onların qadın və qızlarına
təcavüz edən, Azərbaycan dilində
təmiz danışan ermənilərdir. Cəld
yuxarı qayıdaraq, Krayevə bildirdim
ki, bunlar iğtişaşları törədənlərdir
və adiyyatı üzrə hüquq-mühafizə
orqanlarına təhvil verilməlidirlər.
Gözlədiyimin əksinə olaraq, Krayev
bunu çox əsəbiliklə qarşıladı və
mənim zirzəmiyə atılmağım barədə
əmr verdi. Dadıma şəhərin 1-ci katibi yetdi və qolumdan tutaraq məni
otaqdan çıxardı. Sonra öyrəndim
ki, respublika Nəqliyyat Nazirinin
müavini çağrılıb və ermənilərin
avtobuslarla təchizatı ona tapşırılıb.
Beləcə, cinayət törətmiş erməniləri
və hərbçiləri məsuliyyətdən yayındıraraq aradan çıxardılar.
Günahsız, iğtişaş barəsində
elementar təsəvvürü belə olmayan
azərbaycanlı gənclərdən bir qrupu
saxlanıldı və onlar barəsində həbs
qətimkan tədbiri seçilərək Moskavaya “etap” edildilər...”
Artıq erməni separatizmi
özünün layiqli cavabını alıb.
Onlar birdəfəlik əllərindən

Həmin dövrdə Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsi Sumqayıt
şəhər şöbəsində çalışmış başqa bir həmyerlimiz də bu barədə
təxminən eyni fikirlər söyləyib:
“Sumqayıt hadisələrinin ssenarisi əvvəlcədən tutulmuşdu. SSRİ
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindən
polkovnik Paponinin rəhbərliyi
altında 30 nəfərdən ibarət bir
heyət Sumqayıta gəldi. Onların
Azərbaycan xalqının xeyrinə heç bir
tədbir görmədiklərinin şahidi olduq.
Əksinə, ermənilərlə söhbətlərində
onları azərbaycanlılara qarşı
qızışdırırdılar. Qoşunların gözləmə
mövqeyi də hamının təəccübünə
səbəb olmuşdu. Məsələ isə aydın
idi. Sumqayıtda təxribat törədilməli
idi və törədildi”.
Keçmiş DT-nın arxivlərində
"Nalyotçik" adı altında saxlanılan
məxfi işdən müəyyən edilib ki,
Sumqayıt hadisələri ərəfəsində yerli
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi (DTK)
şöbəsinin nəzarətində 47 nəfər
ekstremist-millətçi erməni əsilli şəxs
olub və onlardan heç biri hadisələr
zamanı zərərçəkən siyahısında
olmayıb. Bu faktlar bir daha təsdiq
edir ki, "Krunk" cəmiyyəti ilə əlaqə
saxlayan erməni millətçiləri sağsalamat qalıblar.
1991-ci ilin yanvar ayında SSRİ
DTK-nın sabiq əməkdaşı A.Kiçixin
Moskvada nəşr olunan “Столица”
jurnalında yazırdı: “Biz Sumqayıt,
Uzen və Oşda qanlı hadisələrin baş
verəcəyi haqqında məlumatlı idik.
Bu haqda DTK-ya məlumat verdik.
Onlar da Mərkəzi Komitəni xəbərdar
etdilər. Bizim bütün yazılı və şifahi
məlumatlarımız MK-nın divarları
arasında sükutla qarşılandı. Partiya
rəhbərliyi separatçıların və cinayət
dəstələrinin qarşısını almaq üçün
heç nə etmədi”.
Moskvada çıxan “İzvestiya” və
“Trud” qəzetlərinin keçmiş xüsusi
müxbiri Lev Əsgərov isə ötən il
“Nezavisimaya qazeta”da Sumqayıt
hadisələrini təhlil etdiyi yazısında göstərir ki, o zaman şəhərdə
yaşanmış talanlar hələ də unudulmayıb. “Sumqayıtda təhqiqatlar,

vurulan düyün hələ də açılmayıb. O
zaman SSRİ DTK-sının arxivində
nəzərdən keçirdiyim qovluqların
bəzilərinin üstündə kalliqrafik xətlə
belə yazılmışdı: “Azərbaycan.
Çatdırılmalar. Tövsiyələr. Təkliflər
(1950–1970). Sən demə, olayların
kökü daha dərində imiş. Sirr deyil ki,
Sumqayıtda erməniləri öldürməyə
talançıları məhz təxribatçı-ermənilər
yönəldiblər. Düşmənçilik toxumu
səpmək planını isə onilliklər boyunca
erməni ruhaniliyinin nümayəndələri
yetişdiriblər. Ermənistanın Eduard
Qriqoryanı cəzadan qurtarmasının
özü suallar doğurmaya bilməz”.
Müəllif daha sonra özünün
sosial şəbəkə səhifəsində yazır:
“Həmin yazım dərc edildikdən sonra
Ermənistanın Rusiyadakı səfiri
Toranyan tələblə Baş Prokurorluğa
müraciət edib ki, guya məqalədə
olan millətlərarası münaqişəni
qızışdırmaq cəhdləri yoxlanılsın.
Qəzet buna heç bir cavab verməsə
də, saytdan məqaləni götürmüşdür.
Doğrudur, 1988-ci ildə məhkəmələr
olub, amma son nöqtə hələ də
qoyulmayıb. “Nə üçün?” və “Necə?”
suallarının cavabı ətraflı verilməyib.
Versiya var ki, kommunist rejimi
özünün son nəfəsində iki xalqı
qarşı-qarşıya qoyub ki, digər respublikaların elitaları millətlərarası
münaqişələr uçurumundan dəhşətə
gəlsinlər və SSRİ rəhbərliyinin
ətrafında sıx birləşsinlər. Başqa bir
versiya ondan ibarətdir ki, Sumqayıt
olaylarının arxasında “Vaşinqton
agentləri” dayanırdılar, çünki SSRİnin öz-özünə çökməsini gözləməyə
səbrləri çatmayıb və prosesi beləcə
sürətləndirməyi qərara alıblar”...
Sumqayıt hadisələrindən 33
il keçir. Amma ermənilər hələ
də özlərinin törətdikləri həmin
təxribatdan bəhrələnmək istəyirlər.
Bu isə o anlama gəlir ki, biz də
susmamalı, aşkar olunan ifşaedici faktları davamlı olaraq dünya
ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Ermənistan hərbçiləri Paşinyanın istefasını tələb ediblər
Fevralı 25-də “Vətənin xilası uğrunda hərəkatın”
koordinatoru, “Daşnaksütyun” partiyasının nümayəndəsi
İşxan Saqatelyan canlı yayımda müxalifətin planlarını
açıqlayaraq, əhalini parlament binasının ətrafına səsləyib
və baş nazir Nikol Paşinyanı “başdanxarab” adlandıraraq
ordu ilə əlbir olduqlarını deyib: “Biz iki tərəfdən Baqramyan
prospektini barrikadalarla tutmuşuq. Çadır qururuq, ocaq
da qalayacağıq. Ordumuzla birlikdəyik və birlikdə Nikol
Paşinyanı aradan götürəcəyik”.
Onu da qeyd edək ki, cümə
axşamı, fevralın 25-də İrəvandakı
Azadlıq meydanında birləşmiş
müxalifətin mitinqi keçirilib. “Vətənin
xilası uğrunda hərəkat” etirazların
ikinci mərhələsi və müddətsiz
aksiyaların reallaşdığını elan
edib. Baş nazir N. Paşinyanın
əleyhdarları tərəfindən Baqramyan
prospekti boyunca yürüş edilərək
parlamentə girişlər bağlanılıb.
Beləliklə, paytaxtın mərkəzi
prospekti etirazçıların əlinə keçib.
Müxalifətin aksiyası ilə yanaşı,
Paşinyanın tərəfdarları da mitinq
keçiriblər. Onlar əvvəlcə Respublika
meydanına yığışıb, sonra isə
şəhərin cənubuna (faşist Njde
Qareginin adı verilən meydana)
yürüş ediblər.
Ölkədə vəziyyət Ermənistan
Silahlı Qüvvələrinin Baş

Qərargahının Paşinyanın istefasını
tələb etməsi ilə qarışıb. Bu barədə
Ermənistanın Baş Qərargah
rəisi Onik Qasparyan və onun
müavinləri, bütün böyük hərbi
birliklərin idarə rəhbərləri, habelə
komandirlərin imzaladığı bəyanatda
ətraflı məlumat verilib.
Hərbçilər Ermənistan Baş
Qərargah rəisinin birinci müavini
Tiqran Xaçatryanın istefaya
göndərilməsi barədə qərarın milli və
dövlət maraqları nəzərə alınmadan,
yalnız şəxsi ambisiyalara
əsaslanaraq verildiyini deyiblər.
Onlar “Belə çətin bir şəraitdə
verilən qərar dövlət əleyhinə olan
məsuliyyətsiz addımdır”, – deyə
bildiriblər.
Buna cavab olaraq
Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan ölkənin Baş Qərargahının

bəyanatını hərbi çevrilişə cəhd
adlandırıb.
Yeri gəlmişkən, Ermənistan
polis zabitləri tərəfindən də birgə
bəyanat yayılıb: “İctimaiyyəti
təxribatlara getməməyə və
hakimiyyətin saxlanılmasına
yönəlmiş istənilən addımdan
çəkinməyə çağırırıq”. “Hazırkı
durumun yeganə həlli hakimiyyətin
istefasıdır”, – bəyanatda
vurğulanıb.
Məlumata görə, bu bəyanatı 5
general və 25 polkovnik imzalayıb.
İmzalayanlar arasında hazırda
qurumda işləyənlərlə yanaşı,

ehtiyatda olan zabitlər də var.
Prezident Armen Sərkisyan isə
Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah
rəisinin istefası təklifini növbəti
kadr dəyişikliyi hesab etmir.
“RİA Novosti” xəbər verir ki, bu
haqda Ermənistanın prezident
administrasiyasının yaydığı
bəyanatda deyilir.
Bildirilir ki, Konstitusiyaya
əsasən, prezidentin baş nazirin
qərargah rəisini istefaya göndərmək
təklifi ilə bağlı mövqeyini bildirməsi
üçün üç gün vaxtı var: “Dövlət
orqanlarının normal fəaliyyətinin
təmin edilməsi zərurəti nəzərə

alınaraq, prezidentin vəzifəli
şəxslərin təyin və ya vəzifədən
azad edilməsinə dair hər hansı
bir əsas etirazı olmayıb. Bununla
belə, mövcud böhran şəraitində
Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah
rəisinin istefaya göndərilməsi
növbəti kadr dəyişikliyi hesab oluna
bilməz. Konstitusiyaya əsasən,
Silahlı Qüvvələr ölkənin müdafiə,
təhlükəsizlik və ərazi bütövlüyünü,
sərhədlərin toxunulmazılığını təmin
edir”.
Administrasiyadan, həmçinin
bildirilib ki, hazırkı vəziyyətdə
kimsə prezidentin siyasi proseslərə
qarışmasına çalışmamalıdır:
“Prezidentə təzyiq göstərmək
cəhdləri yolverilməzdir. Prezident
hər hansı tərəfi tutmur. Yalnız
dövlətin və xalqın maraqlarını
müdafiə edir”.
Burada bir nəqamı da
xatırlatmaq istərdik. Ermənistan
parlamenti baş nazir Nikol
Paşinyanın impiçmentinin
müzakirəsi ilə bağlı təcili iclas
çağırmaqdan imtina edib. Bunu
Vətənin Xilası Hərəkatının
koordinatoru İşxan Saqatelyan
deyib. Onun sözlərinə görə,
“Mənim addımım” blokundan olan
deputatlar hərəkatın və minlərlə
vətəndaşın tələbini rədd edib.
Saqatelyan daha sonra

müxalifətin bu məsələni Prezident
Armen Sərkisyanla mütləq
müzakirə edəcəyini də vurğulayıb.
Siyasi şərhçi Armen Badalyan
isə deyib ki, Baş Qərargah
qərarından dönməsə, Nikol
Paşinyan qaçmağa məcbur olacaq,
Baş Qərargahın qərarı kortəbii
deyil.
A.Badalyan mülki əhali ilə ordu
arasında toqquşmaları da istisna
etməyib və baş nazirin gedişinə
alternativ görməyib.
Badalyan əlavə edib ki, indi
Paşinyan polis və qoşunları
kimi heç bir şey edə bilməyən
müavinlərinə güvənir: “Bunlar
arasında belə, baş nazirə mütləq
dəstək də yoxdur. Onlar ölkədəki
mövcud rejimi canlarının bahasına
müdafiə etməyəcəklər. Adi
vətəndaşlara gəldikdə, Paşinyan
başa düşür ki, ordu qarşısında
durmaq və onu qorumaq iqtidarında
deyillər. Tərəfdarları azdır və
toqquşmalar istisna edilmir.
Əsgərlər şəhərə gətirilsə,
Paşinyanın tərəfdarları da daxil
olmaqla, hamı dağılacaq”.
A.Badalyan bildirib ki, hökumət
orduya qarşı güc tətbiq etsə, Onik
Qasparyan silahlı çevrilişə gedəcək
və o zaman Paşinyan üçün ən pis
ssenari həyata keçiriləcək: “Hərbi
çevrilişin xarici amillərin təsiri də

daxil olmaqla, planlı hərəkətlər
olduğunu istisna etmirik”.
Baş naziri Nikol Paşinyan
isə bütün bunlardan sonra
korrupsionerlərin hakimiyyətə bir
daha qayıtmayacağına söz verib.
Paşinyanın bu sözlərinə
Ermənistan müxalifətinin baş nazir
postuna vahid namizədi Vazgen
Manukyandan cavab gecikməyib:
“Biz Paşinyanı xain və düşmən
sayırıq. Biz onunla yalnız onun
hakimiyyəti necə tərk edəcəyini
müzakirə edə bilərik”.
Nikol Paşinyan onun
hakimiyyətdən gedişinə yalnız
xalqın qərar verməli olduğunu
vurğulayıb. O, bu barədə
tərəfdarları ilə birlikdə keçirdiyi
yürüşdə bildirib.
Paşinyan, həmçinin orduya
müraciət edərək onun əmrlərini
yerinə yetirməsini tələb edib:
“Bütün əsgərlərə, zabitlərə,
generallara əmrim odur ki, öz
işinizlə, Ermənistanın sərhədlərini
və ərazi bütövlüyünü qorumaqla
məşğul olun. Bu, mənim
əmrimdir və heç kim onu poza
bilməz”,- deyə Paşinyan ordunun
siyasi proseslərdə iştirak edə
bilməyəcəyini və seçilmiş orqanlara
tabe olmalı olduğunu deyib.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Milli Prioritetlər əhalinin rifahının daha da
yaxşılaşdırılmasına mühüm təsir göstərən strategiyadır

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
2 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə
təsdiq edilən “Azərbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” proqramı
qarşıdakı onillikdə ölkəmizin sosial-iqtisadi
inkişafında müəyyənləşdirilən əsas istiqamətləri
önə çəkməklə respublikamızın əhalisinin rifahının
daha da yaxşılaşdırılmasına mühüm təsir
göstərən strategiyadır.
Onu da xatırladım ki, burada söhbət sabit şəkildə artan
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatdan, sosial ədalətə əsaslanan
cəmiyyətdən, rəqabətədavamlı
insan kapitalı və müasir
innovasiyalar məkanından,
erməni işğalından azad olunan
ərazilərə tarixi qayıdışdan,
təmiz ekoloji sistem, habelə
“yaşıl artım” ölkəsindən gedir.
Lerik ictimaiyyəti qeyd
olunan prioritetlərin vacibliyini dərindən dərk edir, onları
inkişafın bir “yol xəritəsi” kimi
dəstəkləyir. Buna görə də bu
prioritetlərin qorunması və
reallığa çevrilməsinə xitmət
göstərmək bizim vətəndaşlıq

borcumuzdur. Onu da vurğulayım ki, İkinci Qarabağ
savaşından böyük zəfərlə
çıxan dövlətimiz öz qarşısına
mühüm vəzifələr qoyubsa,
deməli, ölkə rəhbərliyində və
hökumətimizdə daha böyük
inkişaf səviyyəsinə çatmağa hədsiz inam vardır. Bizi
sevindirən daha bir cəhət
ondan ibarətdir ki, adıçəkilən
sənəddə təkcə sosial-iqtisadi
prioritetlər deyil, eyni zamanda,
mədəni, psixoloji və s.amillər
də nəzərdə tutulub.
İnanırıq ki, ölkə iqtisadiyyatına, o cümlədən infrastruktur
sahələrinə xarici investisiyalar
cəlb olunsa da, ölkəmizin iqti-

sadiyyatının öz müstəqilliyini
qorumaq yönümündə də ciddi
addımlar atılacaqdır. Əlbəttə,
bu cəhətdən ən başlıca məsələ
Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin dəfələrlə qeyd
etdiyi kimi, iqtisadiyyatda
qeyri-neft bölməsinin payının
artırılmasıdır.
İqtisadiyyatda gedəcək
dinamik inkişaf cəmiyyətimizin
hər bir üzvünün gündəlik
dolanışığında, güzəranında da
öz əksini tapacaqdır. Konsepsiyadan göründüyü kimi,
iqtisadi tərəqqinin ən müxtəlif
modelləri inkişaf etdirildikcə,
müasir səhiyyə xidməti, sosial
müdafiə və ərzaq təhlükəsizliyi

və təmiz ətraf mühitin yaradılması kimi məqsədlərə də nail
olunacaqdır.
Ölkəmizin dayanıqlı inkişafını şərtləndirən amillərdən biri
də hazırda uğurla inkişaf edən
təhsil sistemidir. “Ağıllı kənd”,
“ağıllı şəhər” layihələrinin
həyata keçirilməsinin başlıca
mənbəyi, əlbəttə ki, müasir
innovasiyalara əsaslanan
təhsildir. Xüsusilə də orta
təhsildə ona nail olmalıyıq ki,
şagirdlərimiz paralel təhsilə,
repetitor məşğələlərinə ehtiyac
duymasınlar. Orta məktəb
proqramları, orta məktəbdə
verilən biliklər məzunların
ali təhsil ocaqlarına qəbul
olunmasına və yaxud müstəqil
həyata qədəm qoymalarına
əsaslı təsir göstərsin.
Biz əminik ki, milli
prioritetlərin yerinə yetiriləcəyi
növbəti on il ərzində iqtisadiyyatın bütün sahələrində
qarşıya qoyulan məqsədlərə
nail olacaq, əhalimizin rifahının daha yüksək səviyyəsinə
qovuşacağıq.

Hüseynbala ƏLİYEV,
Qabaqcıl təhsil işçisi

Şamaxıda Xocalı konfransı

təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” siyasi kampaniyasının
əhəmiyyətindən danışılmışdır.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

“Unudulmaz faciə”
 Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr
edilmiş “Unudulmaz faciə” adlı sərgi keçirilir.
Açılış mərasimində
mədəniyyət naziri Anar
Kərimov, Milli Məclisinin
Mədəniyyət Komitəsinin sədri
Qənirə Paşayeva, Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının sədri,
Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov və
digər qonaqlar iştirak ediblər.
Öncə Bakı Musiqi Akademiyasının magistri, Prezident
təqaüdçüsü Orxan Hüseynovun ifasında Fikrət Əmirovun
"Poema-monoloq"undan
fraqment səsləndirilib.
Mədəniyyət naziri Anar
Kərimov bildirib ki, Xocalı
soyqırımı Birinci Qarabağ
müharibəsinin dönüş nöqtəsi
olub: “Biz bəlkə də sovet ideologiyasının təsiri ilə ermənilərin
daha əvvəl törətdikləri soyqırımları unutmuşduq. Lakin Xocalı soyqırımı bir daha göstərdi
ki, ermənilərin düşüncəsi
faşist ideologiyası üzərində

qurulub. Onların bizə qarşı
etnik nifrətləri var və bunu
heç zaman gizlətmirlər. Hətta
onların prezidentləri belə bu
nifrəti gizlətməyib, fəxrlə elan
ediblər”.
Nazir dünyanın 30-a yaxın
ölkəsində Xocalı faciəsinin
tanındığını, bu istiqamətdə
işlərin hələ davam etdiyini
vurğulayıb: "Lakin biz bununla
kifayətlənməməliyik. Ali Baş
Komandanımızın siyasi iradəsi
və qətiyyəti nəticəsində
şanlı Azərbaycan Ordusu
torpaqlarımızı azad etdi. Biz
hər zaman Xocalı faciəsini
məyusluqla yad edirdik, lakin
qəhrəman ordumuz torpaqlarımızı geri aldı və şanlı qələbə
qazandı”.
Qənirə Paşayeva isə
Xocalı soyqırımını sənətin
dili ilə də dünyaya çatdırmağa böyük ehtiyac olduğunu

vurğulayıb: "Buna görə
bizim də üzərimizə böyük iş
düşür. Bu sərgiləri xaricdə
də təşkil etməli və Xocalı
faciəsinin rəssamlarımızın
yaradıcılığına təsirini nümayiş
etdirməliyik. Mənə elə gəlir ki,
bu sərgilərin də Xocalı soyqırımının tanıdılmasında böyük
təsiri olar. Bundan başqa,
mənə elə gəlir ki, biz "Pianoçu" səviyyəsində bir film də
mütləq ərsəyə gətirməliyik.
Belə bir filmin çəkilməsinə
böyük ehtiyac var".

Daha sonra Fərhad Xəlilov,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının professoru Elçin Əhmədov çıxış
ediblər.
Sonda XX əsrin dəhşətli
faciələrindən sayılan Xocalı
soyqırımına həsr olunmuş
rəsm və heykəltəraşlıq
nümunələrinin nümayiş olunduğu sərgiyə baxış keçirilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsi
2021-ci il üçün nəzərdə tutulan
Lot-1. Cari təmir işləri üçün tikinti materiallarının, lot-2.Maşın- mexanizm və nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat
hissələrinin, lot-3. Suvarma kanallarının lildən təmizlənməsi, çay məcrasının tənzimlənməsi və daş - beton
bəndin qurulması işlərinin, lot-4. Əsaslı təmir işləri üçün tikinti materiallarının və lot-5. Kanalların beton
üzlüyə alınması və üzərindəki qurğularla birlikdə əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.etender.
gov.az/ vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və
tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə
təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs-Yüksəl

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
dəstəyi və “Azİz” İsrail–Azərbaycan Beynəlxalq
Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr olunmuş
beynəlxalq videokonfrans keçirilib.
Komitədən verilən
məlumata görə, tədbirdə
Milli Məclisin deputatları
Rasim Musabəyov, Arzu
Nağıyev, Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri

Səlhət Abbasova, “Azİz” İsrailAzərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti Lev
Spivak, “Azİz”in nəzdindəki
Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzinin direktoru

ransı açaraq, tədbir iştirakçılarına 1992-ci ilin fevralında
baş verən dəhşətli hadisələr
barədə ətraflı məlumat verib.
Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin şöbə müdiri
Səlhət Abbasova Azərbaycan
həqiqətlərinin İsraildə və
dünyada fəal şəkildə təbliğ
olunmasına görə “Azİz” assosiasiyasına minnətdarlığını
bildirib.
Tədbirdə Rasim
Musabəyov, Arzu Nağıyev,

“Xalq qəzeti”

 Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü
ilə keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində Şirvan
şəhərində də ağacəkmə aksiyası təşkil olunub.

Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin Şirvan bölgəsi
üzrə qazisi, Şamaxı Cümə
məscidinin imamı Mərəhmət
Mustafayev, rayon ağsaqqallar
şurasının sədri Mayıl Alıcanov
və ADPU-nun Şamaxı filialının
direktoru Tünzalə Yusifova
çıxış edərək soyqırımının
başvermə səbəblərindən
danışmış, Azərbaycan xalqı
və ümumən insanlıq əleyhinə
törədilmiş bu son dərəcə
ağır hərbi cinayətin xalqımız
tərəfindən heç zaman unudulmayacağını bildirmişlər.
bilmədən çalışır”.
Tədbirdə, həmçinin Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın

İsraildə Xocalı soyqırımına
həsr olunmuş videokonfrans

Lev Spivak, Yeganə Salman,
Arkadi Pomerants, hüquq
müdafiəçisi Elçin Axundzadə,
I Qarabağ müharibəsindəki
döyüşlərin şahidi Qriqori
Reyxman və başqaları çıxış
ediblər. Onlar 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə
erməni silahlı birləşmələrinin
Xocalının dinc sakinlərinə qarşı
törətdikləri dəhşətli qətliamı
insanlığa sığmayan çinayət
adlandırıblar. Azərbaycan
xalqına başsağlığı verən
israilli natiqlər 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra erməni
işğalçılarından torpaqlarını
azad edən ölkəmiz üçün çox
sevindiklərini, Azərbaycanın
dövlət bayrağının yaşadıqları
şəhərlərin mərkəzi küçələrində
qürurla dalğalandırıldığını
bildiriblər.
Sonra “Azİz” İsrail–
Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının Xocalı qətliamının
29-cu ildönümü ilə əlaqədar
İsrail Prezidentinə, Baş
nazirinə, Avropa Parlamentinə,
beynəlxalq təşkilatlara ünvanladığı bəyanat oxunub.
Tədbirdə litvalı rejissor Aleks Brokasın çəkdiyi
“Sonsuz dəhliz” sənədli
filmindən fraqmentlər nümayiş
etdirilib, Çexiyada yaşayan
azərbaycanlı şairə Leyla Bəyim
Cəfərova Xocalı hadisələrinə
həsr etdiyi şeirlərini səsləndirib.

Şirvanda Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə ağacəkmə aksiyası

Xalqımızın tarixinə qanla yazılmış Xocalı
soyqırımının növbəti ildönümü ilə əlaqədar
fevralın 25-də Şamaxıda onlayn konfrans
keçirilmişdir. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı
Tahir Məmmədov soyqırımının tarixinə nəzər
salmış, insanlıq sifətini itirmiş ermənilər
tərəfindən törədilmiş bu faciənin təkcə
azərbaycanlılara deyil, həm də bütün bəşəriyyətə
qarşı yönəlmiş qanlı cinayət olduğunu diqqətə
çatdırmışdır.
Natiq çıxışında bildirmişdir ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə
xalqın təkidilə hakimiyyətə
qayıdışından sonra Xocalı
facəsinə siyasi-hüquqi qiymət
verilmişdir: “Daha sonra 26
fevral Xocalı Soyqırımı Günü”
elan olundu və bu barədə
bütün beynəlxalq təşkilatlara
məlumat verildi. Hazırda ulu
öndərin siyasi kursunun layiqli
davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev haqq səsimizin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, xalqımıza qarşı
törədilən Xocalı soyqırımının
beynəlxalq aləmdə tanınması istiqamətində yorulmaq

Yeganə Salman, MaalotTarşix şəhərinin meri Arkadi
Pomerants, mer müavinləri
Mixail Barkan (Afula), Adam
Amilov (Kiryat-Yam), Mixail
Sutovski (Xolon) və Nyuma
Raçevski (Kiryat Byalik), İsrail,
Azərbaycan, ABŞ, Çexiya,
Rusiya və Kanadada yaşayan
izləyicilər iştirak ediblər.
Tədbir Xocalı soyqırımı
qurbanlarının və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda həlak
olmuş şəhidlərin xatirəsinin bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi
ilə başlayıb.
İsrailin “KAN-REKA” dövlət
radiosunun jurnalisti Viktoriya
Dolinskaya giriş sözü ilə konf-

Nurməmmədov.
Ünvan- Qəbələ şəhəri, Əziz Əliyev
küçəsi 12.
E-mail: qebelessi@mst.gov.az
Tel- (0 24 20) 3-52-46, 3-52-47.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 (bir
yüz) manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsi
• H/h- AZ64CTRE
00000000000002351801
• VÖEN- 4400142611

• Bank- Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- АZ41NABZ
01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
• Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu –
142330
• Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:

Şirvan Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı İlqar
Abbasovun, millət vəkili
İltizam Yusifovun, ŞİH
aparatının məsul işçilərinin,
mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının regional
idarələrinin, hüquq-mühafizə
orqanlarının rəhbərlərinin,
könüllü gənclərin və
şəhər ictimaiyyətinin
nümayəndələrinin iştirak
etdiyi aksiyada öncə Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib, şəhidlərin ruhuna
dualar oxunub.
Aksiya zamanı Şirvan
şəhər Məhəmməd Füzuli
adına Mədəniyyət və İstirahət
Parkında Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsini
əbədiləşdirmək məqsədilə
613 şəhidin hər birinin
xatirəsinə bir ağac əkilib. İcra
hakimiyyətinin başçısı İlqar
Abbasov insanlıq xislətini
itirmiş ermənilər tərəfindən
törədilmiş Xocalı faciəsinin
təkcə azərbaycanlılara
qarşı deyil, həm də bütün
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş
qanlı cinayət olduğunu və
xalqımız tərəfindən heç
vaxt unudulmayacağını vurğulayıb. Bildirib ki,
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq

maarifləndirmə kampaniyası
çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Gənclər Fondunun, Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai
Birliyinin nümayəndələrinin və
könüllülərinin iştirakı ilə Şirvan şəhər Məhəmməd Füzuli
adına Mədəniyyət və İstirahət
Parkında Xocalı qurbanlarının
xatirəsinə ötən il də 613 ağac
əkilib. İlqar Abbasov əkilən
ağacların böyüyüb yaşıllaşdıqca, şəhidlərimizin ruhunun
şad olacağına əmin olduğunu
qeyd edib.
Məlum olduğu kimi,
1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə Ermənistan
silahlı qüvvələrinin beynəlxalq
hüququn normalarına zidd
olaraq azərbaycanlılara qarşı
həyata keçirdikləri soyqırımı
aktında 613 soydaşımız,
o cümlədən 106 qadın, 63
uşaq və 70 qoca xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirilib,
meyitlər üzərində təhqiredici
hərəkətlərə yol verilib.
Soyqırımı nəticəsində 8 ailə
tamamilə məhv edilib, 25
uşaq hər iki valideynini, 130
uşaq isə valideynlərindən
birini itirib.
Xocalı soyqırımına əsl
siyasi-hüquqi qiyməti 1994-cü
ilin fevralında Azərbaycan

xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev verib. Həmin
ildən başlayaraq, ölkəmizdə
hər il 26 fevral-Xocalı Soyqırımı Günü kimi qeyd edilir, saat
17:00-da Xocalı şəhidlərinin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilir.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti hörmətli Mehriban
xanım Əliyeva və Heydər
Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla xanım
Əliyevanın rəhbərliyi ilə
“Xocalıya ədalət!” layihəsi
çərçivəsində Xocalı soyqırımının, ermənilərin törətdikləri
digər vəhşiliklərin dünya
ictimaiyyəti tərəfindən tanınması, hüquqi-siyasi qiymətini
alması üçün kompleks
tədbirlər həyata keçirilib.
2020-ci ilin sentyabrın
27-dən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, S
 ilahlı

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusunun torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
uğrunda başladığı Vətən
müharibəsində qazanılan
qələbə xalqımızın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Erməni vandalları tərəfindən
dağıdılmış torpaqlarımızda
ölkə başçısının rəhbərliyi ilə
geniş miqyaslı abadlıq-quruculuq işləri aparılır, məcburi
köçkünlərimizin dədə-baba
yurdlarına qayıtması üçün
kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Tarixi ədalətin bərpası
hər birimizdə qurur doğurur.
Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin!

Səməd HÜSEYNOĞLU,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Levon Aronyan Ermənistan
adından yarışmaqdan imtina edib

Erməni şahmatçısı, Dünya Kubokunun ikiqat qalibi Levon
Aronyan Ermənistan milli komandasının adından çıxış etməkdən
imtina edib.
Bu barədə şahmatçı öz "Facebook"
səhifəsində yazıb. Aronyan bu qərarı
Ermənistanda hazırkı hökumətin şahmata kifayət qədər diqqət ayırmaması
ilə bağlı izah edib.

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü (tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü
çox) qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə
son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı
müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri.
Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

L.Aronyanın ABŞ komandasının
tərkibində çıxışını davam etdirməsi
gözlənilir.
Qeyd edək ki, Ermənistan Şahmat
Federasiyasının prezidenti ölkənin

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank
təminatı istisna olmaqla) lot-1 üzrə 30 mart
2021-ci il saat 11.00-a, lot-2 üzrə 30 mart
2021-ci il saat 12.00-a, lot- 4 üzrə 30 mart
2021-ci il saat 15.00-a , lot-3 üzrə 31 mart
2021-ci il saat 11.00-a və lot-5 üzrə 31 mart
2021-ci il saat 12.00-a qədər, tender təklifi və
bank təminatını isə lot-1,lot-2 və lot-4 üzrə
7 aprel 2021-ci il saat 17.00-a, lot-3 və lot-5
üzrə isə 8 aprel 2021-ci il saat 17.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri lot-1 üzrə 8 aprel
2021-ci il saat 11.00-da, lot-2 üzrə 8 aprel
2021-ci il saat 12.00-da, lot-4 üzrə 8 aprel
2021-ci il saat 15.00-da, lot-3 üzrə 9 aprel
2021-ci il saat 11.00-da və lot-5 üzrə isə 9
aprel 2021-ci il saat 12.00 -da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

sabiq prezidenti Serj Sarkisyandır.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
öz balansında olan gəmilər üçün
müxtəlif “IMO” nişanlarının
(xəbərdarlıq nişanları) satın alınması
məqsədilə müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 9
mart 2021-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində,2 nüsxədə (əsli
və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti
152,”Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.
Əlaqə telefonu-(012) 404-37-00,
daxili- 1263.
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27 fevral 2021-ci il, şənbə

Azərbaycan Respublikasının
Daxili İşlər Nazirliyi
Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
2021-ci il üçün dövri mətbuatın satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün zəruri
vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https://www.etender.gov.
az/ vahid internet portalına (portal) elektron
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender
haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. İddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə malik olan
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
açıq tenderdə iştirak edə bilərlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin
əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə və
müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 30 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B-2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı – DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş
İdarəsi
H/h – AZ44CTRE00000000000002458570

VÖEN – 1500426471
D-3. Büdcə təsnifatının kodu- 142330
D-4. Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət
(müraciətdə müəssisənin adı, yerləşdiyi
ünvanı, poçt indeksi, bank rekvizitləri,
telefon nömrələri, rəhbərinin adı, soyadı
göstərilməklə, möhürlənib imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi (əsli);
- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə
olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
(təklifin təminatı) bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü müddətində qüvvədə olmalıdır). Bank
təminatını təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən
kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-

Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot – 1.Torpaq məcralı Bastam arxının
2,8 km hissəsinin beton üzlüyə alınması
və üzərindəki qurğuların təmirinin satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs - Qələndərov Ramin
Ramiz oğlu.
Ünvan-Tovuz rayonu, Düz Cırdaxan
kəndi.
E-mail: tovuzssi@mst.gov.az
Telefon- 055-620-20-01.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak
üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda
qeyd olunan hesaba 250 (iki yüz əlli) manat
məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.

Təşkilat- Tovuz Suvarma Sistemləri
İdarəsi
Bank rekvizitləri:
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: BİK CTREAZ 22
• H/h- AZ45CTRE00000000000002353501
• VÖEN- 7300168331
• Əlavə qeyd- Tovuz SSİ-nin xüsusi
hesabı
• Fond-3, BSK-142575
• Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada
elektron formada təqdim etməlidirlər:
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü çox
olmalıdır);
- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər.
Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
Malgöndərənin (podratçının) tam adı,

da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatlarının surəti;
- dövrü mətbuatın pərakəndə dövriyyəsinə
aid icazənin olması barədə sənəd;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi
məlumat (tələb olunan dövrü mətbuatın satın
alınması üzrə təcrübəsi, ixtisaslı kadr və texniki imkanları (işçi qüvvəsinin olması) barədə
məlumatlar sənəddə öz əksini tapmalıdır.);
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti);
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd (təşkilatın
təsisçisinin və ya direktorunun şəxsiyyət
vəsiqəsinin surəti);
- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində cinayətə görə məhkum
olunmaması barədə məlumatlar (malgöndərən
(podratçı) Daxili İşlər Nazirliyindən və ya
“ASAN” Xidmət mərkəzlərindən (məhkumluqla
bağlı arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı
məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar
tenderdə iştirak üçün sənədləri 31 mart
2021-ci il saat 16.00-a və tender təklifi ilə
bank təminatı sənədlərini isə 8 aprel 2021-ci
il saat 16.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların tender təklifləri 9
aprel 2021-ci il saat 16.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.
Tender komissiyası

hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;
- malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
- malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb
olunan sənədlərdə və formalarda təqdim
edilməlidir);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları,
avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının
olmasına aid rəsmi arayış;
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olubolmaması barədə arayış;
- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 19 mart
2021-ci il saat 10.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 5 aprel 2021-ci il saat 18.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 6 aprel 2021-ci
il saat 10.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ

BİLDİRİŞ

Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən satın alınması nəzərdə tutulan ümumi istifadə olunan suyun analiz
xidmətinin kotirovka sorğusu “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 11.2-ci maddəsinə əsasən tender komissiyasının qərarı ilə ləğv edilmişdir.

“Xalq qəzeti”nin 6 yanvar 2021-ci il tarixli
nömrəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət
Turizm Agentliyinin “Azərbaycan Turizm Bürosu” Publik Hüquqi Şəxsi tərəfindən dəftərxana
mallarının satın alınması ilə əlaqədar dərc edilmiş
kotirovka sorğusunda “A4 PLAZA” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti qalib elan olunmuş və
həmin şirkətlə 2021-ci il fevralın 16-da müvafiq
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ

BİLDİRİŞ

“Xalq qəzeti”nin 3 fevral 2021-ci il tarixli nömrəsində
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin qazanxana və istilik
şəbəkələri üçün layihə üzrə müəyyən edilmiş xüsusi
elektrik avadanlıqları və onların ehtiyat hissələrinin
satın alınması məqsədilə dərc olunmuş açıq tender
elanında göstərilən sənədlərin qəbulu vaxtı uzadılaraq
(tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 10 mart
2021-ci il saat 20.00-a, tender təklifi və bank təminatı isə
18 mart 2021-ci il saat 20.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim edilməlidir. İddiaçıların təkliflərinin açılışı isə 19
mart 2021-ci il saat 20.00-da olacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və
digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutu publik hüquqi şəxs
tərəfindən havalandırma, isitmə
və soyutma sistemlərinin cari
təmiri və xüsusi laborator qaz
sisteminin quraşdırılması işlərinin
satın alınması məqsədilə 2021-ci
il fevralın 25-də keçirilmiş elektron
açıq tenderdə təklif vermiş iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan
“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə əsasən
tenderin davamından imtina
edilmişdir.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot – 1. Suvarma kanallarının əsaslı təmiri
işlərinin satın alınması.
Lot – 2. Təsərrüfatlararası və baş suvarma
kanallarının lildən təmizlənməsi işlərinin satın
alınması.
Lot – 3.Suvarma kanallarının çay
məcrasında tənzimləmə işlərinin və
təsərrüfatdaxili suvarma kanallarının lildən
təmizlənməsi işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https://www.etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- İsmayılov Rauf Səftər
oğlu, telefon- 050 3394559.
İştirak haqqı hər lot üçün 300 (üç yüz)
manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün
satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
• H/h- AZ48CTRE00000000000002351701
• VÖEN- 5700115621
• Fond- 7/142330
• Bank- Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• Kod- 210005
• VÖEN- 1401555071
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə
olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
ən azı 60 bank günü (tender təklifinin qüvvədə
olma müddətindən 30 bank günü çox)
qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il
ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri.
Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank
təminatı istisna olmaqla) 29 mart 2021-ci il
saat 15.00-a, tender təklifi və bank təminatını
isə 6 aprel 2021-ci il saat 15.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 7 aprel 2021-ci il
saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələrilə portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd- tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

Şəki Subartezian Quyularının
İstismarı İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Güc transformatorlarının təmirinin satın alınması.
Lot-2. Subartezian quyularının
elektrik avadanlıqlarının sazlanması və təmiri işlərinin satın
alınması.
Lot-3. Subartezian və artezian
quyularının lülədaxili yuyulması
və təmizlənməsi işlərinin satın
alınması.
Tender iştirakçıları dövlət
satınalmalarının https://www.
tender.gov.az/ vahid internet
portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olaraq tender
haqqında ətraflı məlumatı əldə
edə bilərlər.
İştirak haqqının ödənilməsi
yalnız “ASAN ödəniş” vasitəsilə
həyata keçirilir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər müsabiqəyə
daxil olduqdan sonra “Asan
ödəniş et” düyməsini sıxaraq iş-

tirak haqqını ödəyib Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş əsas
şərtlər toplusunu portal vasitəsilə
əldə edə bilərlər.
İştirak haqqı hər lot üçün 100
manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni
təmin edən və onlarla məlumat
mübadiləsini aparan satınalan
təşkilatın vəzifəli şəxsi-Seyran
Məmmədov, telefon- 024 24 5 92
65.
Ünvan-Şəki rayonu, Qoxmuq
kəndi.
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
S.W.I.F.T BIK: CTREAZ22

“Su İdmanı sarayı” MMC
hovuz suyunun tərkibini nizamlamaq üçün kimyəvi maddələrin –
sulfat turşusunun (H₂SO₄ 25 faizlik), duz - tablet (mazirsol), xlor
(11 – 13 faizlik) satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə
bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Rauf Xəlilov
(+99412) 491-91-91.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
“Su İdmanı sarayı” MMC
Bank rekvizitləriVÖEN- 1701859441
H\hAZ58PAHA38090AZNHC0290048918
“PAŞA Bank” ASC

VÖEN- 1700767721
Kod- 505141
M/hAZ82NABZ01350100000000071944
S.W.İ.F.T: PAHAAZ22
İştirak haqqı 130 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
- İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət;
- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi
həcmində bank təminatı (təminatın qüvvədə
olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma

Təşkilatın adı-Şəki Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi
H/h- AZ56CTRE
00000000000002350102
VÖEN-3000184841
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
sənədlər Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir.) İddiaçılar
tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata
ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə
aid sənədləri 19 mart 2021-ci
il saat 10.00-a, tender təklifi və
bank təminatı sənədlərini isə
5 aprel 2021-ci il saat 11.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların təklif
zərfləri 6 aprel 2021-ci il saat
11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələrilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər
bütün prosedurlar yalnız elektron
qaydada portal vasitəsilə aparılır.
Tender komissiyası

müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
- Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları
portal vasitəsilə ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid
sənədləri 30 mart 2021-ci il saat 12.00 -a və
tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə
7 aprel 2021-ci il saat 18.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların
təklifləri 8 aprel 2 021-ci il saat 12.00-da
açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
Tender komissiyası
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27 fevral 2021-ci il, şənbə

“Xocalının sağalmayan
yarası” adlı elmi sessiya
Gürcüstan

Şarl Mişel Tbilisiyə gəlir
Avropa Şurasının prezidenti Şarl
Mişel gələn həftə
Gürcüstana səfər
edəcək. Bildirilir ki,
o, Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili, Baş nazir
İrakli Qaribaşvili və
parlamentin sədri
Arçil Talakvadze
ilə görüşəcək.
Görüşlərdə ikitərəfli münasibətlər, koronavirusa qarşı
mübarizə, eləcə də ölkədəki siyasi vəziyyət müzakirə
ediləcək. Onun səfəri martın 3-də başa çatacaq.
Xəbəri “Euronews” verib.

ABŞ
Məhdudiyyət ləğv edilib
ABŞ Prezidenti Co Bayden
“Greencard”la bağlı
məhdudiyyətləri
ləğv edib.
Bayden bu
məhdudiyyətlərin
ABŞ iqtisadiyyatına mənfi təsir
göstərdiyini bəyan
edib. Xatırladaq ki,
sözügedən məhdudiyyətlər sabiq prezident Donal Tramp
dönəmində qüvvəyə minmişdi. O, bu məhdudiyyətlərin
ölkədə işçilərin hüquqlarını qorumaq və əmək bazarında
ABŞ vətəndaşlarının mövqeyini gücləndirməyə xidmət
etdiyini bildirmişdi
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Latviya
İşsizlik artıb
Ötən il Latviyada işsizlərin
sayı əvvəlki illə
müqayisədə 28,4
faiz (17,4 min nəfər)
artıb. Bu barədə
Latviyanın Mərkəzi
Statistika Bürosu
məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ötən il
işsizlik səviyyəsi
iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 8,1 faizini təşkil edib ki, bu
da 2019-cu illə müqayisədə təxminən 2 faiz çoxdur.
Məlumatı “Belta.by” yayıb.

Yaponiya
Ən etibarlı avtomobil
“J.D. Power”
analitika şirkətinin
mütəxəssisləri
dünyanın ən etibarlı avtomobillərini
müəyyənləşdirmək
üçün yeni sorğu
keçirib. Sorğuda 33
min 251 avtomobil
sahibi iştirak edib.
Sorğuya əsasən,
Yaponiyanın “Lexus” brendi ən etibarlı avtomobil hesab edilib. İkinci pillədə
Almaniyanın porşe “Porsche” brendi, üçüncü yerdə Cənubi
Koreyanın “Kia” avtomobilləri qərarlaşıb.
Xəbəri “Autoua.net” verib.

Fransa
Mbappe birincidir
KPMG auditor
şirkəti dünyanın
ən bahalı futbolçularının siyahısını açıqlayıb.
Bidlirilir ki, siyahının ilk pilləsində
Killian Mbappe
qərarlaşıb.
PSJ-nin fransalı
hücumçusunun
dəyəri 159 milyon funt-sterlinqdir. “Tottenhem”in forvardı
Harri Keyn və “Mançester Siti”nin hücumçusu Rahim Sterlinq ikinciliyi bölüşürlər. İngiltərəlilərin qiyməti 108 milyon
funt-sterlinq təşkil edir.
Məlumatı “Eurosport” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Muzey əməkdaşlarının bir
hissəsinin əyani olaraq iştirak
etdiyi, digər əməkdaşlarınsa
videokonfrans formatında qatıldığı “Xocalının sağalmayan
yarası” adlı elmi sessiyada üç
məruzə dinlənilib.
Muzeyin direktoru, Milli
Məclisin deputatı, akademik
Rafael Hüseynov “Dünyanın daha artıq tanımalı
olduğu Xocalı faciəsi” mövzusunda məruzəsində XX
əsrdə Azərbaycan xalqının
bir neçə dəfə soyqırımına
məruz qaldığını bildirərək, bu
faciələrin dünya ictimaiyyətinə
təfərrüatı ilə çatdırılmasının
vacib olduğunu vurğulayıb. O,
Azərbaycanın üzləşdiyi soyqırımları haqqında həqiqətlərin
dünyaya çatdırılması
istiqamətində uzun zaman
imkanlarımızın məhdud olduğunu, ilk dəfə Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə hələ
2001-ci ildə Avropa Şurası
Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə
heyətinin rəhbəri olarkən
hazırlanmış “Azərbaycan
xalqına qarşı Ermənistanın
törətdiyi soyqırımlarının tanınması haqqında” tövsiyə üçün
qətnaməni diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin istər 1918-ci
ilin martında xalqımıza qarşı
törədilmiş soyqırımları, istər
XX əsr boyu icra edilmiş digər
bu qəbil cinayətlər, istərsə
də Xocalı faciəsini dünyaya
bütün gerçəkləri ilə təqdim
etmək yolunda son 20 ildə
böyük işlər gördüyünü, çoxlu
kitablar nəşr etdiyini söyləyən
akademik Rafael Hüseynov
Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın
təşkilatçılığı ilə son illərdə
dünyada getdikcə daha artıq

D

ünyanın XX yüzillikdə şahidi olduğu
ən müdhiş soyqırımlarından biri kimi
artıq ölkəmizdən kənarlarda da yaxşı
bəlli olan Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü
münasibətilə fevralın 25-də Nizami Gəncəvi
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində
elmi sessiya keçirilib.

vüsət alan və təbliğat baxımından mühüm nəticələri olan
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
kampaniyasını xüsusi vurğulayıb.
Xocalı faciəsi haqqında
dünya ekranına çıxa biləcək
bədii və sənədli filmlərin
yaranmasının, bu soyqırımını daha çox dövlət və
parlamentlərin rəsmən tanıması üçün ardıcıl iş aparmağın zəruriliyindən bəhs edən
Rafael Hüseynov deyib:
“Xocalı faciəsi milli tariximizin sağalmayan bir yarasıdır.
Bu, insanlığa qarşı törədilmiş
cinayətlərdəndir ki, gec-tez
əlləri həmin qana bulaşanların beynəlxalq tribunal
qarşısında ittiham olunacağı
labüddür. Biz Xocalı soyqırımını hər il yalnız kədərə dal-

Böyük və Kiçik Qafqazın
yüksək dağlıq ərazilərində
qarölçmə işlərinə başlanılacaq
 Ölkə ərazisində qar–su ehtiyatlarının
müəyyənləşdirilməsi, su resurslarının
qiymətləndirilməsi məqsədilə Milli
Hidrometeorologiya Xidmətinin mütəxəssisləri
tərəfindən Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək
dağlıq ərazilərində mart ayının ilk günlərindən
etibarən qarölçmə işlərinin aparılmasına
başlanılacaq.
Xidmətin
Hidrologiya
Mərkəzinin
direktoru Asif
Verdiyev bildirib ki, qarölçmə
işləri 25 marşrut
üzrə 4 qrupdan
ibarət ekspedisiya
tərəfindən həyata
keçiriləcək və qar
örtüyünün hündürlüyü, çəkisi,
sıxlığı, sululuğu
təyin olunacaq.
“Qarölçmə işləri Böyük Qafqazın Balakən, Zaqatala,
Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ rayonlarının ərazilərindən axan
Balakənçay, Katexçay, Talaçay, Kürmükçay, Şinçay, Kişçay, Bumçay, Dəmiraparançay, Quba və Qusar rayonlarının ərazilərindən axan Qusarçay, Qudyalçay, Vəlvələçay,
Kiçik Qafqazın Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl rayonlarının
ərazilərindən axan Şəmkirçay, Zəyəmçay, Gəncəçay,
Kürəkçay və Kəlbəcər, Laçın rayonlarının ərazilərindən axan
Tərtərçay, Həkəriçay çaylarının hövzələrində aparılacaq”.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ÂÂ Fevralın 27-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb
küləyi əsəcək. Gecə 0-3, gündüz 6-8, Bakıda gecə 1-3, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm
civə sütunundan 764 mm civə sütununa
enəcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz
50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə
1° şaxtadan 4°-dək isti, gündüz 8-13° isti
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maq, o acıları bir daha xatırlamaq üçün yığılmırıq. Bu,
elə bir tarix dərsidir ki, onu
unutmaq olmaz. Biz imkan
verməməliyik ki, yaddaşlarda
bu faciənin göynərtisi soyusun. Hər yeni nəsil və dünya
millətimizə qarşı törədilmiş
soyqırımından təfərrüatı ilə
daim agah olmalıdır”.
Daha sonra muzeyin
“Komparativistika və bədii
tərcümə” şöbəsinin müdiri,
filologiya elmləri doktoru,
professor Şəfəq Əlibəyli
“Xocalıya gedən yol” mövzusunda məruzə ilə çıxış
edib. Məruzəçi 1992-ci ilin
şaxtalı fevral gecəsində Xocalı torpağında görünməmiş
qəddarlıqla törədilən insan
qətliamı hadisəsini həmin
günlərin canlı şahidlərinin dili

ilə yad edib.
Muzeyin Xurşidbanu
Natəvan adına Qarabağ
filialının əməkdaşı Rəhman
Baxşəliyev çıxışında mənfur
düşmənin Xocalı şəhərində
törətdiyi dəhşətli dağıntıların
mahiyyətində Qarabağın dağlıq hissəsinin əzəli sakinləri
olan azərbaycanlıların oradakı qədim tarixi izlərini silmək
niyyətinin gizləndiyini ifadə
edib.
Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümünə həsr edilən
elmi sessiyaya yekun vuran
akademik Rafael Hüseynov
qeyd edib ki, 1990-cı ilin 20
Yanvar faciəsi Azərbaycan
xalqının iradəsini sındırmaq,
onun müstəqillik arzularını
qəlbindəcə boğmağa hesablanmışdısa, Xocalı faciəsi
artıq yenidən bərpa olunmuş
dövlət müstəqilliyimizi laxlatmaq, xalqda xof yaratmaq üçün xarici qüvvələrin
həyata keçirdiyi bir qəsd idi.
“Lakin Azərbaycan xalqı və
dövləti bu çətin sınaqlardan
mətanətlə keçdi və artıq
öz dövlət müstəqilliyinin
30-cu ilini müzəffər xalq kimi
qarşılamağa doğru inamla
irəliləməkdədir. İstiqlalımıza,
müstəqilliyimizə gedən yolda
Xocalı soyqırımı ən ağır
aşırımlardan biri idi ki, biz
onun dərslərini və ibrətlərini
hər yeni xoşbəxt günümüz
içərisində hökmən xatırlamalıyıq”, – deyə akademik
Rafael Hüseynov Bakıda
soyqırımlarımızın tarixini əks
etdirən layiqli bir muzeyin
yaradılmasının da zəruri
olduğunu söyləyib.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Sinxua” agentliyinin
yaydığı məlumata görə,
Çində 2012-ci ildən bəri
hər il orta hesabla 10
milyon nəfər yoxsulluq
həddindən çıxıb.

Çində yoxsulluq səviyyəsi azalıb
Bildirilir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin
Pekində keçirilən ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına dair
konfransda deyib. Çin lideri ölkədə 1979-cu ildə açıq iqtisadiyyat siyasətinin başladığı vaxtdan bəri isə, ümumilikdə,
770 milyon kəndlinin yoxsulluq səviyyəsindən çıxdığını
bildirib.
O, ölkəsinin kəskin yoxsulluğun aradan qaldırılmasına
nail olduğunu bildirib. Si Cinpin əlavə edib ki, yoxsulluğun
azaldılması prosesi uzun bir yoldur və buna yalnız qətiyyət
sayəsində nail olmaq mümkündür.
Çin lideri bildirib ki, ötən 8 ildə 832 qəza və 128 min kənd
yoxsulluq səviyyəsindən çıxıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Venesuelanın səfiri
“arzuolunmaz şəxs” elan edilib
 Venesuela Avropa İttifaqının səfirini
“arzuolunmaz şəxs” elan etdikdən sonra
Avropa İttifaqı da Venesuelanın Avropa
İttifaqındakı səfirini “arzuolunmaz” şəxs elan
edib və Avropadan çıxmasını tələb edib.
Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı Venesuelaya qarşı daha
sərt qərarlar və ittihamlar irəli sürüb. Avropa İttifaqının
rəhbərləri bildiriblər ki, Venesuelaya qarşı daha sərt sanksiyalar tətbiq ediləcək.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Pakistan və Hindistan atəşkəs barədə razılığa gəliblər

Pakistan və Hindistan mübahisəli
Cammu və Kəşmir regionlarında atəşkəs
barədə bütün razılaşmalara “ciddi əməl
edəcəkləri” barədə razılığa gəliblər. Bu
haqda iki ölkənin hərbi əməliyyatlar üzrə
baş qərargahlarının birgə məlumatında
bildirilir.
“Anadolu”nun verdiyi xəbərə görə,
tərəflər iki ölkəni ayıran rayonlardakı
nəzarət xəttində atəşin dayandırılması
məqsədilə danışıq aparırlar. Hindistan və
Pakistan nümayəndələri nəzarət xəttində

və digər sahələrdə mövcud vəziyyəti
qiymətləndirib, problem və fikir ayrılıqlarının nizamlanması üçün qarşılıqlı səylər
göstərmək barədə razılıq əldə ediblər.
Birgə məlumatda deyilir: “Tərəflər 25
fevralda gecə saatlarından başlayaraq nəzarət
xətti və digər rayonlarda atəşkəsə, eləcə də
bütün sazişlərə ciddi əməl etməyə razılaşıblar”. Eyni zamanda, sərhəddə meydana çıxan
hər hansı problemi həll etmək üçün “təcili
rabitə xətti” yaratmaq məsələsi ətrafında
danışıq aparılır.
Qeyd edək ki, bu iki nüvə dövləti 1947ci ildə Böyük Britaniyadan müstəqillik əldə
etdikdən sonra Kəşmirin suverenliyi ilə bağlı mübahisə səbəbindən üç dəfə müharibə
ediblər. Faktiki nəzarət xəttində baş verən
atışma halları indinin özündə də tez-tez
müharibə vəziyyəti yaradır.
Hindistan hökuməti keçən ilin

“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata
görə, Avstriyanın Federal Kansleri Sebastian
Kurts Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin zirvə
toplantısı ərəfəsində “yaşıl pasport” sisteminin
tətbiqini tələb edib.

Vyana peyvənd olunanlar üçün
“yaşıl pasport” tələb edir
O, Yunanıstan və Kiprin
təşəbbüsünü dəstəklədiyini və
koronavirusa qarşı peyvənd
olunan, mütəmadi testdən
keçən və xəstəlikdən sağalmış şəxslər üçün bir sıra

olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək. Gecə 5-8°,yüksək dağlıq
ərazilərdə 10-12° , gündüz 0-5°şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 2° şaxtadan
3°-dək isti, gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.

üstünlüklərin tətbiqinə tərəfdar
olduğunu bildirib. S.Jurts
bildirib ki, əgər bu məsələdə
ümumavropa yanaşması mümkün olmazsa, o zaman Avstriya
milli qaydada “yaşıl pasport“

Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 6-11° isti,
dağlarda gecə 8-13° , gündüz 0-5° şaxta
olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək Gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-3° şaxta,
gündüz 7-10° isti, dağlarda gecə 3-6° şaxta,
gündüz 5-8°isti olacaq.

"Xalq qəzeti"nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
"Azərbaycan" nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

a vqustunda parlamentə Cammu və Kəşmir
ştatlarının xüsusi muxtariyyət statusunun
ləğv edilməsi haqqında təklif göndərmişdi.
Təşəbbüs Hindistan parlamenti tərəfindən
dəstəklənsə də, Pakistanda ciddi narazılıqla
qarşılanmışdı. Rəsmi İslamabad Dehlini
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini
pozmaqda ittiham edərək, cavab tədbirləri
görəcəyini bəyan etmişdi.
İki ölkə arasında münasibətlər 2019-cu
il fevralın 14-də Cammu və Kəşmirdə Hindistanın 45 polisinin həlak olması, 35-nin
yaralanması ilə nəticələnmiş terror aktından
sonra pozulmuşdu. Buna cavab olaraq Hindistan hərbi təyyarələri Pakistan ərazisinə
zərbələr endirmiş, Pakistan aviasiyası da
havaya qalxmışdı. Nəticədə iki Hindistan,
bir Pakistan təyyarəsi vurulmuşdu.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

sistemi üzərində işləyə bilər.
Yeri gəlmişkən, Avstriyanın Federal Səhiyyə
naziri Rudolf Anşober belə
bir sistem üzərində iş aparıldığını və müzakirələrin aprel
ayına kimi davam edəcəyini,
beləliklə də belə bir sistemin
tətbiqinin aprel ayından əvvəl
qeyri-mümkün olduğunu ifadə
etmişdi. S. Kurts isə daha
konkret mövqe tutaraq, Aİ
rəhbərliyini mümkün qədər qısa
zamanda “yaşıl pasport” sisteminin tətbiqinə çağırıb və bu
fikrini, ilk növbədə, Aİ daxilində
səyahət sərbəstliyinin yenidən
bərpasının vacibliyi ilə izah edib.
O, həmçinin qeyd edib ki,
İsrail nümunəsi bu sistemin

qısa zamanda tətbiqinin mümkünlüyünü nümayiş etdirir və
rəqəmsal həllər sayəsində müasir dövrdə mobil telefonlarda
vaxt itirmədən “yaşıl pasport“
tətbiqi hazırlana bilər.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

99 Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
tərəfindən Əfəndiyev Mahmud Seyfəddin oğlunun adına verilmiş xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Xüsusi Müalicə Sağlamlıq Kompleksinin kollektivi
həkim terapevt İradə Sadıqovaya anası
SÜRƏYYA XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.

İNDEKS

0282

TİRAJ

4841

SİFARİŞ

331

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

