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 � Azərbaycan minilliklər ərzində müxtəlif millətlərin 

nümayəndələrinin azad, sərbəst və mehriban yaşadığı bir 
məkan olmuşdur. Etnik-mədəni rəngarənglik tarixin bütün 
mərhələlərində davam və inkişaf etmişdir. Vətənimizin tarixi 
ənənələrə söykənən çoxəsrlik tolerantlıq mühiti burada yaşayan 
hər bir xalqın və etnik qrupun öz adət-ənənəsini yaşatmasına, onu 
inkişaf etdirməsinə imkan vermişdir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin, 
ədəbiyyatının və ictimai fikir tarixinin 
formalaşmasında ölkənin aparıcı 
xalqı ilə yanaşı, burada yaşayan digər 
etnosların da müəyyən dərəcədə rolu 
və iştirakı olmuşdur. Çağdaş dünyada 
müxtəlif mədəniyyətlərin, dinlərin 
və sivilizasiyaların münasibətlərini 
dərinləşdirən və inkişaf etdirən qlo-
ballaşma prosesi isə həm ölkəmizdə, 
həm də beynəlxalq aləmdə 

çoxmədəniyyətli mühitin vacibliyini 
artırır.

Ölkəmizdə multikulturalizmin 
monoteizmə qədərki dövründə 
zərdüştlüyün özünəməxsus yeri 
olmuşdur. Bu təlimə görə, Xeyir 
və Şər arasındakı mübarizə sonda 
Xeyrin qələbəsi ilə nəticələnir. İnsan 
Şər üzərində qələbə üçün daim səy 
göstərməli, bu uğuru öz həyat tərzi, 
düşünülmüş fəaliyyəti ilə qazanmalı-
dır. Zərdüştlüyün müqəddəs qanunlar 
toplusu olan “Avesta” əvvəllər Midi-
ya, sonralar isə Əhəməni kahinlərinin 
müqəddəs kitabı olmuşdur.

Azərbaycan multikulturalizminin 
tarixində xristianlıq da mühüm bir 
mərhələ olmuşdur. Xaçpərəstliyin Qaf-
qaz Albaniyasında yayılması  apostol 

Faddey və Varfolomeyin adları ilə 
bağlıdır. IV əsrin əvvəllərində Alban 
hökmdarı Urnayr xristianlığı dövlət 
dini elan etdikdən sonra Alban Apostol 
Kilsəsi Azərbaycan torpaqlarında 
bərqərar olmağa başlamışdır. V əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq xristian dün-
yasında yaranmış yeni təlimlər kilsəni 
də bir sıra məzhəblərə bölmüşdür.

VII əsrin ilk rübünün sonunda 
ölkədə Sasani təsiri sosial-ideoloji 

baxımdan zəifləsə də, zərdüştlüyün, 
bütpərəstliyin, maniliyin tərəfdarları 
qalmaqda davam etmişdir. Bu dini 
rəngarənglik Azərbaycan multikultu-
ralizminin ilkin tarixi qaynağıdır.

Çox keçmədən – VII əsrin ortala-
rından başlayaraq, cəmiyyətə yeni bir 
ideologiya – təkallahlı İslam dini da-
xil olmuşdur. Ərəb xilafəti dövründə 
İslam dininin yayılması Azərbaycanın 
multikulturalizm tarixində yeni səhifə 
açmışdır. Ölkədə İslam dini bərqərar 
olduqdan sonra, xristianlığın tədricən 
zəifləməsinə baxmayaraq, onun uzun 
əsrlər ayrı-ayrı toplumların inancında 
yaşaması ölkənin mənəvi aləminə də 
öz təsirini göstərmişdir. Çoxinanc-
lıq Azərbaycanın multikulturalizm 
tarixinin seçilən əlamətlərindən biri 

kimi tarixdə silinməz izlər qoyaraq 
bugünədək davam etmişdir. Bu, 
Azərbaycan mədəniyyətinin də özgür-
lüyünü təyin edən dəyərlərdəndir.

Multikulturalizm bəşəri mənəvi 
sərvət olaraq həm Azərbaycanda, 
həm də dünyada müxtəlif millətlərə 
və dinlərə məxsus mədəniyyətlərin 
qorunmasına, birgə və qarşılıqlı 
təsirdə inkişafına şərait yaratmış, 
hər hansı bir ölkədə yaşayan azsaylı 
xalqın ümummilli mədəniyyətə uy-
ğunlaşmasına və ona töhfə verməsinə 
istiqamətlənmişdir. Bu sahədə 
qazanılmış tarixi nailiyyət və aparılan 
uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycan 
dünyada nadir tolerant bir məkan, 
multikultural dəyərlər dövləti kimi ta-
nınır. Mültikulturalizmin Azərbaycan 

modeli hazırda dünyaya gerçək 
nümunə kimi təqdim olunur.

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
müstəqil dövlət quruculuğu strategi-
yasına daxil etdiyi bu amilin önəmini 
nəzərdə tutaraq deyirdi: “Dövlət, 
ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, 
bir o qədər dünya mədəniyyətinə və 
sivilizasiyasına öz töhfəsini verir”. 
Məhz ulu öndərin bu müdrik siyasəti 
əsrlərlə formalaşmış, tarixin sınaq-
larından çıxmış çoxmədəniyyətlik 
ənənəsini daha da inkişaf etdirərək, 
dolğunlaşdıraraq müasir mərhələyə 
qaldırmışdır. 

Ölkəmizdə multikulturaliz-
min nəzəri əsaslarını şərh edən 
mütəxəssislərin qeyd etdikləri kimi, 
ulu öndər multikultural və tolerant 

dəyərlərin Azərbaycan kimi kiçik, 
amma qədim tarixi, milli-mənəvi 
ənənələri olan bir ölkə üçün nə 
dərəcə həyati şərt olduğunu qədərincə 
dəyərləndirirdi. Dahi siyasətçi çağdaş 
Azərbaycan multikulturalizminin 
əsaslarını sistemli şəkildə, əzmlə 
qurmuş və qəbul edilmiş siyasi 
sənədlərdə, fərman və sərəncamlarda, 
konstitusiya bəndlərində bu dəyərin 
mükəmməl əksini tapmasını təmin 
etmişdir.

Ölkəmizin dövlət fəaliyyəti 
səviyyəsinə qaldırılmış multikultura-
lizm siyasətini uğurla davam etdirən, 
ona yeni çalarlar bəxş edən, nadir 
tolerant mühitin ahəngdarlaşmasını 
diqqət və qayğı ilə əhatə edən Pre-
zident İlham Əliyev bütün dünyaya 

bəyan etmişdir: “Multikulturalizm 
Azərbaycanın dövlət siyasəti və həyat 
tərzidir”.

Azərbaycanda multikulturaliz-
min tarixi ənənələrini qorumaq üçün 
müstəqillik illərində ölkə ərazisində 
islama, zərdüştlüyə, xristianlı-
ğa, yəhudiliyə məxsus abidələrin 
qorunmasına dövlət səviyyəsində 
qayğı göstərilərək, onların əksəriyyəti 
bərpa eidlmiş və fəaliyyət göstərir. 
Sevindirici haldır ki, xalqımızda 
tarixən müxtəlif dinlərə tolerant 
yanaşma mədəniyyəti formalaşmışdır. 
Azərbaycan lideri İlham Əliyevin de-
diyi kimi: “İslam dünyasının mədəni 
mərkəzlərindən biri kimi tanınmış 
Azərbaycanda dini və milli-mənəvi 
dəyərlərə hörmət həmişə xüsusi 

həssaslıqla qorunub saxlanılmış-
dır. Bu gün əsl tolerantlıq örnəyinə 
çevrilən ölkəmizdə ayrı-ayrı dinlər və 
təriqətlər arasında qarşılıqlı hörmətin 
inkişaf etdirilməsi dövlət siyasətinin 
əsas istiqamətlərindəndir”.

Azərbaycan əhalisinin 8,4 faizini 
azsaylı xalqların nümayəndələri təşkil 
edir. Ölkəmizin ərazisində xristian 
dünyasında ən qədim məbədlərdən 
olan Alban Kilsəsinə itaət edən 
udilərlə yanaşı, müxtəlif inanclı 
ingiloylar, talışlar, tatlar, kürdlər, 
yəhudilər, ruslar və s. xalqların 
nümayəndələri mehriban şəraitdə 
yaşayırlar. Yüz minlərlə soydaşımız 
Ermənistandakı tarixi torpaqların-
dan son nəfərinədək qovulsa da, on 
minlərlə erməni hələ də Azərbaycanda 
heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan 

yaşayıb fəaliyyət göstərir. 
Azərbaycanda hazırda 

yəhudilərin üç icması qeydə alınmış-
dır: dağ yəhudiləri, Avropa yəhudiləri 
və Gürcüstan yəhudiləri. Bu icma-
ların içərisində ən qədim olanı dağ 
yəhudiləri qədim dövrlərdən torpaqla-
rımızda məskunlaşaraq, əsasən Şimal 
bölgələrində yerləşmişlər. 

Göründüyü kimi, xalqımız tarix 
boyu millətindən və dinindən asılı 
olmayaraq, bütün toplumlarla dostluq 
və mehribanlıq şəraitində yaşamışdır. 
Azərbaycan yazıçısı və pedaqoqu 
Abdulla Şaiq bu etnik rəngarəngliyi 
nəzərdə tutaraq demişdir: “Həpimiz 
bir Günəşin zərrəsiyiz!” Dövlətimizin 
apardığı uğurlu siyasət nəticəsində 
bizim günlərdə Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmış, 

2016-cı il Azərbaycanda “Multikultu-
ralizm ili” elan edilmişdir. 

Bütün bu işlər biz gənclər 
üçün böyük örnəkdir. Dövlətimiz 
bizi tarixi, milli-mənəvi, əxlaqi 
dəyərlərimizə hörmət, diqqət ru-
hunda tərbiyələndirir. Biz görürük 
ki, Azərbaycanda bütün xalqların, 
dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi 
dostluq, mehribanlıq şəraitində 
yaşayır, dövlət strukturlarında təmsil 
olunurlar. Bütün bunları davam və 
inkişaf etdirmək hər bir azərbaycanlı 
gəncin vətəndaşlıq borcudur.

Günel MƏMMƏDOVA, 
Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının magistri

Azərbaycanda çoxmədəniyyətliyin 
və tolerantlığın tarixi ənənələri

 � Azərbaycanda 
gələn il keçiriləcək 
“Bakı prosesi”nin 10 
illik yubileyinə hazırlıq 
işlərinə başlamışdır. 

Bu mötəbər tədbirin 
keçirildiyi dövr ərzində qədim 
tarixi yerləri, coğrafi mövqeyi 
və zəngin milli-etnik tərkibi 
olan Azərbaycan Respublikası 
müxtəlif mədəniyyətlərin və 
dinlərin qovuşduğu, bir-biri 
ilə dialoqa girdiyi və rahat 
yaşadığı məkana çevrilmişdir. 
Ölkəmizdə əsrlər boyu səmavi 
dinlər –yəhudilik, xristianlıq 
və İslam– arasında tolerantlıq, 
inam və etimad mühiti yaranıb. 
Azərbaycan dünyada erkən xris-
tian icmalarının məskənlərindən 
olub. Qəbələ rayonunun Nic, 
Şəkinin Kiş kəndlərində era-
mızın ilk əsrlərinə aid alban 
məbədləri, Kəlbəcər rayonu 
ərazisində Qafqaz Albaniyasının 
ən böyük dini abidələrindən 
Xudavəng monastır komplek-
si buna misaldır. Azərbaycan 
cəmiyyətində və həyat tərzində 
tolerantlıq mühiti, harmonik di-
aloq müxtəlif mədəniyyətlərin, 
sivilizasiyaların və konfessiyala-
rın öz adət-ənənələrini qoruma-
sına imkan verib.

Azərbaycan cəmiyyətində 
tarixən bərqərar olmuş to-
lerantlıq elementləri bu gün 
bütün dünyada yayılır və “Bakı 
prosesi” mədəniyyətlərarası 
dialoqun, multikulturalizmin 
möhkəmləndirilməsində, 
ölkələr və regionlar arasında 
dinc yaşayışın bərqərar ol-
masında əvəzsiz rol oynayır. 
Mədəniyyətlərarası dialoqa dair 
“Bakı prosesi”nin bünövrəsi  
2008-ci ilin dekabrında Bakıda 
Avropa və İslam ölkələri 
mədəniyyət nazirlərinin bir ara-
ya gəldiyi “Mədəniyyətlərarası 
dialoq Avropa və onun qonşu 
regionlarında davamlı inki-
şafın və sülhün əsasıdır” adlı 
beynəlxalq konfransda qoyulub. 
Həmin konfransda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 
mədəniyyətlər və sivilizasiyalar 
arasında dialoqu, Azərbaycanın 
mədəni diplomatiyasını təbliğ 
edən, multikulturalizm siyasətini 
möhkəmləndirən interaktiv 
beynəlxalq platforma olaraq 
“Bakı prosesi” yaradıldı.

2011-ci ildən etibarən 
Prezident İlham Əliyevin 
himayəsi altında “Bakı prose-
si” çərçivəsində Azərbaycan 
paytaxtı dörd dəfə Dünya 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Fo-
rumuna ev sahibliyi edib:

İlk dialoq forumu 2011-ci 
il apelin 7-dən 9-dək keçirilib 
və tədbirdə beş qitənin 102 
ölkəsindən 500 nümayəndə 
iştirak edib. Forumun əsas möv-
zusu belə idi: “Ortaq dəyərlərlə 
birləşmək, mədəni müxtəliflik 
ilə zəngin olmaq”.

İkinci dəfə 2013-
cü ildə keçirilən forum 
“Çoxmədəniyyətli dünyada sülh 
şəraitində birgə yaşama” devizi 
altında gerçəkləşib. Forumda 
“Qlobal gələcəyin birgə qu-
rulması”, “Mədəni müxtəliflik 
üçün ictimai dəstəyi necə qur-
maq lazımdır”, “Qloballaşmanın 
yeni erası: dəyişən dünyada 
mədəniyyətlərdə hibridləşmə”, 
“Turizm – insanlar və 
mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı 
anlaşma və tolerantlığın əsas 
aparıcısı kimi” və s. mövzularda 
müzakirələr aparılıb.

2015-ci il mayın 18-
dən 19-dək baş tutan III 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunda insan təhlükəsizliyi, 
fərqli mədəniyyətlərin payla-
şılmasının əhəmiyyətli mövzu-
ları əksini tapıb. Forumun əsas 
mövzusu “2015-ci ildən sonrakı 
dövr üçün Davamlı İnkişaf 
Gündəliyi” olub.

Nəhayət, 2017-ci ildə 
keçirilən IV Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumunun mövzusu isə 
“Mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkişafı: İnsan təhlükəsizliyi, 
sülh və davamlı inkişaf üçün 
yeni imkanlar” idi. Forumda 
dini konfessiyalar arasında 
münasibətlər, immiqrasiya 
siyasəti, insan təhlükəsizliyi, 
mədəni diplomatiya, təhsil, 
davamlı inkişafın rolu və digər 
məsələlər müzakirə mövzusuna 
çevrildi.

Qeyd olunan nüfuz-

lu beynəlxalq tədbirlər 
Azərbaycanın mədəniyyət 
diplomatiyası sahəsində əməli 
nəticələr yaradaraq, ikitərəfli və 
çoxtərəfli platformalarda xarici 
siyasətin həyata keçirilməsində 
ölkənin rolunu gücləndirib. 
Azərbaycan bir sıra ölkələrin və 
beynəlxalq qurumların mul-
tikulturalizm siyasəti və dini 
dialoqun möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində fəal rol oynama-
ları üçün, eləcə də dini zorakılı-
ğın, terror aktlarının azaldılması 
və regional miqrasiya siyasətini 
təkmilləşdirmək sahəsində 
səylərini intensivləşdirməsinə 
kömək edib.

Bu kontekstdə Avropada 
keçirilmiş bir neçə son tədbiri 
qeyd etmək olar:

Məsələn, 2017-ci il aprelin 
24-dən 25-dək Afinada (Yu-
nanıstan) “Qədim siviliza-
siyalar forumu”nun nazirlər 
səviyyəsində birinci görüşünün 
təşkili və “Qədim sivilizasiyalar 
forumu”nun (GC10) qurulma-
sını, oktyabrın 30-dan 31-dək 
həmin şəhərdə “Dini və mədəni 
plüralizm və Orta Şərqdə sülh 
içərisində mövcudluq” adlı 2-ci 
beynəlxalq konfransı buna misal 
göstərmək olar.

Bakı beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən göstərilən bütün 
səyləri başlanğıc mərhələdə 
dəstəkləyərək, onların qlobal 
səviyyədə iştirakçısı olub. 
Azərbaycan fəal şəkildə Nobel 
mükafatı laureatlarını, dövlət 
başçılarını və mədəniyyət 
ekspertlərini – dünyanın 
aktual problemləri, bugünün 
və gələcəyin maneələri ilə 
yanaşı, mədəniyyətlərarası 
və dinlərarası dialoqun təbliğ 
edilməsi məqsədilə bir araya 
gətirir.

Azərbaycan mədəni 
zənginliyi və tolerant mühi-
ti ilə mədəniyyətlərarası və 

dinlərarası dialoq üzrə xüsusi 
dəyərlərə, regionda sülhün 
qorunması, iqtisadi inkişafın və 
beynəlxalq hüquqa hörmətin 
təmin edilməsi üçün vacib olan 
xüsusiyyətlərə malikdir. “Bakı 
prosesi” hökumətlər və insanlar 
arasında mədəniyyətlərarası 

dialoqun təbliğ edilməsi, bir 
çox etnik qruplar arasında 
əməkdaşlığın gücləndirilməsi 
və müxtəlif qitələrdə yaşayan 
xalqların mədəni əməkdaşlığının 
təşviqini bundan sonra da da-
vam etdirəcək.

2017-ci il noyabrın 15-də 
Parisdə Azərbaycan Respub-
likasının Birinci vitse-prezi-
denti xanım Mehriban Əliyeva 
2025-ci ildə keçiriləcək Dünya 
Sərgisinə (Expo 2025) ev sahib-
liyi etmək üçün Azərbaycanın 
namizədliyini irəli sürdü. Həmin 
mərasimdə Mehriban xanım 
Əliyeva Azərbaycanın yüzillər 
boyu qədim tarixə və zəngin 
mədəniyyətə sahib olduğunu 
vurğuladı: “İki min il ərzində 
qədim İpək Yolu Azərbaycandan 
keçmişdir. Bu, ölkənin tarixi-
ni, mədəniyyətini və tolerant 
dünyagörüşünü formalaşdır-
mışdır. Azərbaycanda müxtəlif 
etnik qruplar və dinlər sülh, 
harmoniya və qarşılıqlı hörmət 
şəraitində əsrlər boyu yana-
şı yaşamışdır. Etnik və dini 
müxtəliflik və multikulturalizm 
təkcə bizim dövlət siyasətimiz 
deyil, eyni zamanda, həyat 
tərzimizdir. Bu, bizim tariximiz-
dir və bugünkü reallıqdır. Biz 
dünyəvi, çoxmədəniyyətli və 
çoxkonfessiyalı cəmiyyətik və 
bundan qürur duyuruq”.

Azərbaycanın 2025-ci il 
Dünya Sərgisinə namizəd ölkə 
kimi təqdim edilməsi ölkənin 
beynəlxalq aləmdə artan nüfu-
zunun daha bir göstəricisidir. 
Azərbaycan Respublikası 
mədəniyyətlərarası dialoqa dair 
“Bakı prosesi”ni Avropada və 
dünyanın digər yerlərində qlobal 
nüfuza və əhəmiyyətə malik 
beynəlxalq strateji təşəbbüsə 
çevirmişdir.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Ermənistanda gənclər müxtəlif 
bəhanələrlə hərbi xidmətdən yayınırlar

 � Ermənistan hərtərəfli böhran içərisində boğulur. İqtisadi sahədə 
tənəzzüldən xilas ola bilməyən işğalçı dövlət ümidlərini xarici ölkələrin 
və beynəlxalq təşkilatların yardım və ianələrinə bağlayıb. Sosial-iqtisadi 
baxımdan böhran içərisində çapalayan əhali ölkəni kütləvi şəkildə tərk etmək 
məcburiyyətində qalıb. Yerli əhali yaxşı bilir ki, Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətindən əl çəkməməsi onlara ciddi zərbələr vurur. Serj Sarkisyan 
hakimiyyəti isə bu vəziyyəti izah etmək üçün müxtəlif üsullara əl atır, 
bəhanələr gətirir və xalqı xaricdən gələn dilənçi payı ilə dolanmağa məcbur 
edir. Artıq yerli əhaliyə də bəllidir ki, işğalçı Ermənistanı himayə edən xarici 
qüvvələr də iqtisadi burulğana düşüblər və vəziyyət ildən-ilə ağırlaşır. Ona 
görə də Sarkisyan rejimi xaricdən yardım ala bilməyəcək. Bu yardım və 
ianələrin tükənməsi də deyilənləri təsdiqləyir. İşsizliyin, aclıq və səfalətin, 
həmçinin haqsızlığın hökm sürdüyü Ermənistanda yerli əhali xarici ölkələrə 
üz tutmaq məcburiyyətində qalıb.

Ermənistanın statistika xidmətinin açıq-
laması ölkədə daimi əhalinin  2001-2016-cı 
illərdə ciddi demoqrafik problemlərlə 
üzləşdiyini təsdiqləyib. Ölkəni tərk edənlər 
arasında şəhər əhalisi çoxluq təşkil edir. 
Erməni demoqraf Ruben Ehanyan yerli 
kütləvi informasiya vasitələrinə verdi-
yi məlumatda bildirib ki, Ermənistanda 
doğum sayı da getdikcə azalır. O, 3 illik 
tədqiqatların nəticələrinə istinadən bildirib 
ki, hər il 40 minə qədər insan ölkəni tərk 
edir. Bu isə ümumi Ermənistan əhalisinin 
1-1,5 faizi deməkdir. Onun 
rəsmi statistikaya əsasən verdi-
yi məlumata görə, Ermənistan 
müstəqillik əldə etdikdən sonra 
əhalisinin sayı 634 min 700 nəfər 
azalıb.

BMT-nin Əhali Fondu-
nun məlumatına görə, son 25 
ildə Ermənistandan mühacirət 
edənlərin sayı 1 milyondan çox 
olub. Keçmiş SSRİ respublika-
larının heç birində belə göstərici 
qeydə alınmayıb.

Son illər ölkəni tərk edənlər 
arasında gənclər çoxluq təşkil 
edirlər. Erməni ekspert Levon 
Şirinyan gənclərin ölkəni tərk 
etməsinə münasibət bildirərkən deyib ki, 
bu hal davam edərsə, Ermənistanı ağır 
günlər gözləyir. Ona görə də Ermənistan 
hakimiyyəti ya siyasi kursu dəyişməli, ya da 
yerlərini gənc kadrlara verməlidir.

Ermənistanda baş alıb gedən özbaşına-
lıq hərbi xidmətdə olan əsgər və zabitlərin 
də hiddətinə səbəb olub. Artıq gənclər açıq 
şəkildə orduda xidmətdən imtina edirlər. 
Məzuniyyətə buraxılan əsgər və zabitlər 
də xidməti hissələrə qayıtmaq istəmirlər. 
Xüsusilə, ötən ilin Aprel döyüşlərində dörd 
gün ərzində işğalçı ordunun Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri tərəfindən darmadağın 
edilməsi, düşmən tərəfin böyük itki verərək, 
silah-sursatlarını atıb qaçması, strateji 
əhəmiyyətli yüksəkliklərin ələ keçirilməsi 
və 23 ildən artıq bir müddətdə işğal altında 
olan ərazilərin azad edilməsindən son-
ra erməni hərbçiləri qorxuya düşüb. Bu 
məğlubiyyət valideynləri də sanki qəflət 
yuxusundan oyadıb. Onlar bütün vasitələrlə 
övladlarını hərbi xidmətdən yayındıraraq, 
ya xarici ölkələrə yola salır, ya da zorla ali 
məktəblərə yerləşdirərək vaxt qazanırlar.

Xarici ölkələrin kütləvi informasiya 
vasitələri də mütəmadi olaraq bu məsələyə 
yer ayırır, Aprel döyüşlərinin Ermənistanda 
böyük vahimə yaratdığını qeyd edirlər. 
Məsələn, Fransanın “Le Monde” qəzetində 
2016-cı ilin Aprel döyüşlərindən sonra dərc 
olunan bir məqalədə Ermənistan və Dağlıq 
Qarabağdan paralel köçün başlandığı qeyd 
olunur. Məqalədə Şuşada məskunlaşmış 29 
yaşlı Suren Davidyanla müsahibəyə də yer 
verilib. O, döyüşlərdən sonra Qarabağı tərk 
edəcəyini demişdi. Döyüşçu deyib ki, qərara 

gəlmişəm ki, evimizi satım və ailəmlə 
Rusiyada yaşayım. Hakimiyyətdə olanların 
əksəriyyəti biznesmenlərdi və yalnız öz ma-
raqları barədə düşünürlər. Sadə xalqın taleyi 
ilə maraqlanan yoxdur.

2016-cı ilin Aprel döyüşlərində böyük 
oğlu Qriqor Arutyunyanı itirən valideyn 
Anaiot Arutyunyan kiçik oğlu Serji heç bir 
vəchlə hərbi xidmətə qoymayacağını bildi-
rib və deyib ki, əgər onun oğlunu zorla hərbi 
xidmətə aparsalar, ölkəni tərk edəcək. Əsgər 
anası bildirb ki, onun oğlunu əsgərliyə yal-
nız onun cəsədinin üstündən apara bilərlər.

Son vaxtlar belə hallar getdikcə çoxalıb. 
Hətta uzun müddət hərbi xidmətdə olan 
zabitlər də məzuniyyətdən geri qayıtmırlar. 
Bu barədə məlumat verən yerli “Armpress” 
agentliyi yazır ki, Ermənistan ordusunun 
məzuniyyətdə olan zabitləri də müxtəlif 
bəhanələrlə xidmətdən yayınmağa çalışırlar. 
Fakt üçün bildirilir ki, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin tabor komandirinin müavini 
Levon Babayan məzuniyyətdən qayıtmadı-
ğı üçün həbs edilib. Yerli media vasitələri 
bildirir ki, hərbi xidmətə yeni çağırılan 

38 zabitdən 13-ü orduda xidmət etmək 
istəmədiklərini açıq şəkildə bəyan edib. 
Yerli hüquq-mühafizə orqanlarının yaydığı 
məlumatda bildirilir ki, 2017-ci il yanvarın 
1-nə olan məlumata görə, Ermənistanda 
10741 nəfər hərbi xidmətdən yayındığı üçün 
barələrində axtarış elan edilib. 

Ümumiyyətlə, 12698 nəfər hərbi 
xidmətdən yayındığına görə Ermənistanın 
hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən ax-
tarışa verilib. İşğalçı ordunun əsgərlərinin 
xidmətin çətinliklərinə, hərbi hissələrdəki 
özbaşınalıqlara, korrupsiya hallarına, aclıq 
və yoluxucu xəstəliklərə dözməyərək, 
özlərinə xəsarət yetirmələri barədə də 
məlumatlar yayılmaqdadır. Azacıq imkanı 
olanlar müxtəlif yollar tapıb xidmətə getmir, 
imkanı olmayanlar isə hərbi hissələri özbaşı-
na tərk edib qaçırlar.

Bu kimi faktlar Ermənistanda 
minlərlədir və insanların ilk növbədə 
müharibə qorxusuna görə xaricə üz tut-
duqları göstərilir. Serj Sarkisyan iqtidarı 
belə halların qarşısını almaq üçün “Hərbi 
xidmət haqqında” qaydalara dəyişikliklər 
edərək, tələbələrin də hərbi xidmətə 
getmələri tələbini irəli sürüb. Yerli 
ekspertlərin fikrincə, bunun əsas səbəbi 
hazırda hərbi xidmətə çağırmaq üçün 

gənclərin tapılmamasıdır. Ona 
görə də hakimiyyət belə bir zora 
əl atıb. Bu da gənclərin və onların 
valideynlərinin ciddi etirazına 
səbəb olub.

 Narazılıq getdikcə daha çox 
təbəqəni əhatə etməyə başlayıb. 
Sarkisyan iqtidarı artıq dərk 
etməyə başlayıb ki, bu qərardan 
sonra daha ciddi təlatümlərlə 
üzləşəcək. Gənclərin və tələbələrin 
getdikcə artan etiraz aksiyası 
iqtidar üçün ciddi təhlükədir. 
Artıq on günə yaxındır ki, işğalçı 
ölkənin paytaxtında hərbi xidmətə 
getməkdən imtina edən gənclərin 

etiraz aksiyaları keçirilir. Əsgərlikdən 
möhlət hüququnun ləğvinə etiraz edən 
tələbələr aclıq aksiyasına da başlayıblar. 

Ermənistanda baş verən proseslər ordu-
nun ciddi böhran keçirdiyindən xəbər verir. 
Artıq hökumətin hərbi xidmətə çağırmaq 
üçün gənc tapmadığı özünü açıq şəkildə 
büruzə verir. Göründüyü kimi, düşmən 
ölkənin silahlı qüvvələri say etibarı ilə 
ciddi böhran keçirir. Bütün bunlar erməni 
xalqının artıq müharibədən təngə gəldiyini 
təsdiqləyir. Dinc əhali digər sahələrdə ol-
duğu kimi, ordu müstəvisində də Sarkisyan 
iqtidarına etimadını tamamilə itirib. Xalq 
öz ordusunu xilaskar qismində görmür və 
övladlarını hərbi xidmətə göndərməkdən 
imtina edir. Artıq düşmən ölkənin rəhbəri də 
Ermənistanın müharibə aparmaq gücündə 
olmadığını yaxşı anlayır. Sadəcə olaraq, Sar-
kisyan hakimiyyəti ölkəyə nəzarəti əlində 
saxlamaq üçün insanları zorla müharibəyə, 
hərbi xidmətə təhrik edir. 

Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Gələn il “Bakı prosesi”nin 
10 illiyi qeyd olunacaq


