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 � Yayın son günlərinin birində sübh tezdən 

yola çıxıb Bakıdan Azərbaycanın Biləsuvar rayonuna 
üz tuturuq, oradan da sərhədi keçib İranın eyniadlı 
məntəqəsinə çatırıq. Səfərimiz Naxçıvanadır…

Bu yerləri ilk dəfədir ki, görürəm. Yol 
kənarlarındakı evləri, bağ-bağçada işləyən 
adamları, yayın qızmar istisindən yaşıl 
örtüyü ütülmüş təpələri, yamacları seyr 
edirəm... 

Elə buradaca deyim ki, hara 
gedirəmsə, harada oluramsa, o məkanla 
Zəngəzurdakı doğulduğum yurd-yuva, 
uşaqlığım, gəncliyim keçən dağ-dərə, 
çöl-bayır arasında oxşarlıq axtarıram... 
Cənubi Azərbaycanın Arazboyu yaşayış 
məntəqələrində, havasında, suyunda, da-
şında-torpağında isə bu oxşarlığı heç cür 
tapa bilmədim…

Bir vaxtlar, daha dəqiq desəm, 
ötən əsrin 70-ci illərində tələbə olarkən 
kəndimizə Qafan--Bakı qatarıyla gəlib-
gedəndə, bax, indi keçdiyim bu yola, 
Arazın o tayına dəli bir həsrətlə tamaşa 
edərdim. İndi əksinədir, İran səmtdən 
bu tərəfə yana-yana baxıram. Arazbo-
yu ermənilərin xarabalığa çevirdikləri 
Azərbaycan kəndlərində evlərin kalafaları  
qaralır. Bağ-bağçalar isə yamyaşıldır. Çox 
güman ki, düşmən mer-meyvəsinə görə 
ağacları qurumağa, qırılmağa qoymayıb...

Bax, o yandırılmış, dağıdılmış kəndlər 
tanış gəlir mənə. Bəli, bəli, o kəndlərdir... 
Cəbrayılın Qumlax kəndi, Zəngilanın Hava-
lı kəndi...Tələbəlik dostum Nazim Dün-
yamalıyev Xudafərinlə üzbəüz dayanan 
Havalı  kəndindəndi. Hərdən Qafan--Bakı 
qatarında onunla yol yoldaşı olurdum. İndi 
fikirləşirəm ki, görəsən, Nazim günlərin, 
ayların üzüdönmüş ayrılığının uzaq saldığı  
kəndlərinin bu acılı-ağrılı mənzərəsinə-
-kalafalara, xarabalıqlara Arazın bu beş 
addımlığından baxıbmı?!. Şübhəsiz ki, 
baxıb və  dövrün, zamanın haqsızlığına, 
ev-eşiyindən, zorla, amansızlıqla uzaqlaş-
dırıldığına, yurd-yuvasının  dağıdıldığına 
dözmədiyinə görə də ürəyi neçə yerdən 
parçalanıb…       

YERI GƏLMIŞKƏN:

Düşmən bizi Qərbi Azərbaycandakı 
yurd-yuvamızdan didərgin salmaqla 
bərabər, dədə-babalarımızın maddi-
mədəni irsini də dağıtdı, bir çox hallarda 
isə erməniləşdirdi. XX əsrin sonunda 
monoetnik dövlət yaratmağa nail olan 
Ermənistan müstəqil Azərbaycanın 17,3 
min kvadratkilometrlik bir ərazisini--
Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun inzibati-
ərazisinə aidiyyəti olmayan Laçın, 
Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, 
Qubadlı və Zəngilan rayonlarını da işğal 
altına aldı. Bir milyondan çox əhali öz 
doğma torpağından didərgin düşdü, 20 
min nəfər azərbaycanlı həlak oldu, 150 
min nəfərdən çoxu yaralandı. 

Ermənistanın hərbi təcavüzü 
nəticəsində Azərbaycanın 600-dən çox 
tarixi və memarlıq abidəsi, onlardan 144 
məbəd və 67 məscid tamamilə dağı-
dıldı. Bununla yanaşı, qədim tarix və 
mədəniyyətimizin 40 min nişanəsinin 
qorunduğu 22 muzey, 927 kitabxanada 4,6 
milyon kitab və qiymətli tarixi əlyazmalar 
məhv edildi. Azərbaycanın tarixi irsinin 
çox qiymətli nümunələri xarici hərraclarda 
satıldı.

Ermənistan neçə ildir ki, su anbarları-
mızdan Azərbaycana qarşı vahimə vasitəsi 
kimi yararlanır. Azğınlıq o həddə çatıb 
ki, düşmən bizi Mingəçevir  və Sərsəng 
su anbarlarını partlatmaqla hədələyir, 

işğal olunan torpaqlarımızda yanğınlar 
törətməkdən çəkinmir.

*  *  *                        
…Qəribə hisslər keçirirəm. Elə bilirəm 

ki, bax, elə bu anlarda, bu dəqiqələrdə 
maşının pəncərəsindən içəriyə həsrət, 
ayrılıq havası dolur. Bu hava yayın cırha-
cırında məni üşüdür, içimdən sızıltı keçir, 
boğuluram. Yol yoldaşlarımdan biri qəfildən 
hamının eşidəcəyi halda hıçqırır, dəlicəsinə 
əllərini başına çırpır: “Bizim yaşamağa 
haqqımız yoxdur”. Bu qınaq dərin bir sükut 
yaradır… 

Çılpaq, boz dağların ətəyindəki evlərin 
kalafalarına baxa-baxa ahıl vaxtında 
didərginlik taleyi yaşayan Tapdıq kişinin acı 
taleyi gözlərim önündən çəkilmir. Ölü-
münü Sumqayıtda, köhnə, uçub-dağılan 
zavodun həyətində qarşılayan bu qocanın 
son nəfəsində dediyi -- “ölməzdim, məni 
öldürən o dağların dərdi oldu”-- sözlərini 
xatırlayıram…  

Arazboyu uzanan, hüznlü, kədərli bu 
dağların gedib qovuşduğu bizim Sal-
vartı silsiləsinin ətəklərində  bir vaxtlar 
Zəngəzur elləri yaşayırdı, alban (türk) 
igidləri at oynadırdı. İndi orada, qeyri-adi 
təbiəti olan o dağlarda “daşlaşan, torpaq-
laşan ulu babalarımızın” (Məmməd Araz) 
sərgərdan ruhları dolaşır. Qulaqlarımda 
erməni zülmündən, haqsızlığından ilim-ilim 
itənlərin, baş götürüb aran-dağ gedənlərin, 
amansız fırtınalarda yurdunu itirən yurd-
suzların ah-naləsi, harayı eşidilir…

Zəngəzurda ermənilər azərbaycanlılara 
qarşı hansı vəhşilikləri törətməyiblər?!. 
Körpə uşaqların tonqallarda yandırılması, 
qadınların saçlarından çatı  toxunması, 
qocalara işgəncələr verdikdən sonra 
ağacdan asılması, hamilə qadınların 
qarınlarının  xəncərlə yırtılması, qızların 
üzlərinə süngü ilə xaç çəkilməsi, gənclərin 
kürəklərinə qaynar samovar bağlanması, 
körpələrin quduz itlərə atılması, dırnağa 
mismar yeridilməsi, ayaqların  nallanması, 
barmaqların qapı arasında sıxılması... kimi  
ağlasığmaz vəhşiliklər necə unudula bilər, 
yaddaşlardan necə  silinə bilər,  axı?!.  

Tarixçi alim Nazim Mustafanın 

“Ermənilərin 1905--1906-cı illərdə  
Zəngəzur  qəzasında törətdikləri qır-
ğınlar” (“Xalq qəzeti”, 1 aprel, 2013) 
məqaləsində oxuyuram: ”…1905--1906-cı 
illərdə törədilmiş qırğınlara aid erməni 
müəlliflərinin bir neçə əsəri mövcuddur. 
Əsl adı Hovanes Ter-Martirosyan olan, 
lakin əsərlərini A-do imzası ilə çap etdirən 
müəllifin “Qafqazda erməni-türk toqquş-
maları” əsərində (İrəvan, 1907, ermənicə) 
əsərində Gəncə quberniyasının səkkiz 
qəzasından heç birində qırğınların və da-
ğıntıların Zəngəzurda olduğu kimi böyük 
miqyasda və uzun sürən olmadığı xüsusi 
vurğulanır...”.

Nazim Mustafa yuxarıda adı çəkilən 
məqaləsində daha sonra yazır: ”...Gür-
cüstan Mərkəzi Tarix Arxivində saxlanılan 
bir çox sənədlərdə ermənilərin 1905--
1906-cı illərdə törətdikləri qırğınlar barədə 
materiallar öz əksini tapmışdır. Həmin 
qəbildən olan sənədlərin birində Sisyanda 
törədilən qırğınlardan bəhs edilir. Sənəddə 
qeyd olunur ki, 1905-ci ilin oktyabrında 
Zəngəzur qəzasının 10 erməni kəndinin 

silahlı sakinləri qəzanın azərbaycanlılar 
yaşayan Sisyan kəndinə hücum etmiş, 75 
nəfəri öldürmüş və yaralamışlar. Yalnız 
kazakların özlərini yetirməsi nəticəsində 
qətliam və talanın daha böyük miqyas 
almasının qarşısı alınmışdır (GMTA, f. 83, 
s. 1, iş 32, v. 260)”.

Ümumiyyətlə, ermənilərin Zəngəzurda  
törətdikləri dəhşətli qırğınlarla bağlı arxiv 
materialları kifayət qədərdir. Mənbələrdə 
1918-ci ilin əvvəllərində 10 min nəfərlik 
hərbi dəstənin Türkiyədən keçib əvvəl 
İrəvan, Naxçıvan və Dərələyəzdə, avqust 
– sentyabr aylarında isə Zəngəzurda  
törətdiyi vəhşiliklər ölçüyə gəlməzdir. 
Qaniçənlərin mahalda 119 müsəlman 
kəndini viran qoyması, 50 mindən artıq 
əhalini yer-yurdundan didərgin salması 
erməni cinayətinin tarixə həkk olunmuş 
qanlı səhifələridir.

*  *  *                        
...Maşınımız  Şahbuz rayon 

mərkəzindən keçib dağlara qalxanda 
pəncərədən Batabat yaylağının ətəkləri 
görünür. Bir vaxtlar o ətəklərdən enib-qalx-
dığım xoşbəxt günlərimi xatırlayıram, bu 
hisslərin əsarətində alışıb-yanıram, tüstüm 
təpəmdən çıxır. 

...Batabatın ətəklərinə baxıram, düz 
ortadan Sisyana yol uzanır... O yol indi dil 
açıb danışa bilsə, nələr deyərdi, İlahi?!. O 
yolun hər qarışına qışın qar-çovğununda 
donan didərginlərin ah-naləsi, iniltisi, 
hıçqırığı hopub... O yolun toz-torpağına 
ocaqları kor qalan yurdsuzların göz yaşı 
qarışıb... 

...O yol yaddaşımı oyadır, duyğularım 
oda qalanır. 

...O payız o biri payızlara bənzəmədi. 
O payız yurda, el-obaya qan-qadayla, 
dərd-bəlayla gəldi. O payız adamlar 
bəxtlərindən küsdülər, talelərinə qarğıdılar, 
yeri-göyü xəlq eləyəndən imdad dilədilər, 
Allaha üz tutub “tələ sahibi”nə yağını ya-
manlıqdan çəkindirmək ümidiylə yalvardı-
lar... Amma gün günə calandıqca ümidlər 

də ölürdü...Ümidi ölənlər Salvartı, İşıqlı 
dağlarına pənah aparırdılar. Oradan da bu 
üzə – Azərbaycan torpağına keçirdilər...

...O illərdə Vətənin yolları qorxuluydu. 
Düşmən də, təbiət də insanlara qənim 
kəsilmişdi. Sisyandan Laçına üz tutanlar 
da, Qubadlı səmtə boylananlar da, bax, 
indi barəsində danışdığım Batabat aşırı-
mına bel bağlayanlar da fələyin amansızlı-
ğıyla üzləşirdilər. Hər daşın, kolun arxasın-
da gizlənən, pusquda duran erməni, bir 
də ki, İşıqlı, Salvartı dağlarının sazağı, 
qarı-çovğunu yurd dərdindən şələlənib 
qaçanlara aman vermirdi. Hər gecənin 
səhəri daha ağır açılır, hər səhərin axşamı 
daha ağır düşürdü. Daha “ağ atlı oğlanı” 
yox, ölümü gözləyirdilər:

Nə gözlər bu axşam, bu gecə, sabah,
İnsan dərd əlindən saçını yolub.
Bu əsrin sonunda Allah, ay Allah,
Vətənin yolu da qorxulu olub...
                                          Hidayət     

*  *  *                        
...Görəsən, yenə də Batabatın o üz 

aşırımı yazağzı gül-çiçək içində boğulur-
mu?!. Payızda mamırlı daşlar üstdə qonan 
köçəri quşlar yenə də niskilli nəğmələr 
oxuyurlarmı?!. Çox güman ki, indi daşın-
dan, qayasından, torpağından hüznlü bir 
səssizlik yağan o aşırımda yol-cığırı kol-
kos basıb. Yəqin ki, bənd-bərəni tülkülər, 
çaqqallar başına götürüb. İndi o yerlərdə 
həmişəlik qışdır, daha o yerlərə yaz, yay, 
payız gəlmir...

*  *  *                        
...Necə də qayğısız, xoşbəxt illər 

idi. Təndirin qalanması üçün o dağların 
ətəklərindən çırpı yığıb gətirməyimiz, 
anamın çörək yapması, elə bu vədələrdə 
dədəmin, bax, bu görünən Batabatdan 
keçib bir-iki günlüyə kəndə tətilə  gələrkən 
bacılarımla qarşısına qaçmağımız elə bil 
dünən idi...O illər, doğrudan da xoşbəxt 
idik, bəxtəvər günlər yaşayırdıq...

Maşının pəncərəsindən görünən Şah-
buz dağları, Biçənək  çölləri, Batabat aşırı-
mı... bunları-ötənləri xatırladır və qəribədir 
ki, o olmuşlar bir-bir yada düşdükcə, sanki 
yaşamaq həvəsim də sozalır, həyat-- ömür 
düşüncələrim də mənasızlaşır...

*  *  *                        
...Allahverdi kişi ölümün qənşərində 

dayanmışdı. Bəlkə də, heç vaxt olmayan 
kimi indi yadların doluşduğu kəndin su-
yundan doyunca içmək, havasından sinə 
dolusu udmaq istəyirdi... 

Ölümün nəfəsi duyulanda insan belə 
susuzlayar, nəfəsi tıncıxar... O zaman do-
yunca su, hava arzular... Elə bu istəklə də 
Allahverdi kişi doğmalarının 1905-1906-cı 
illərdə erməni zülmündən qaçıb sığındığı, 
indisə ziyarətinə üz tutduğumuz böyük şa-
irimiz Məmməd Arazın dünyaya tanıtdığı 
Nursu kəndinə getdi. Getdi ki, dağa qalxıb 
o üzdəki yurd yerlərinə doyunca tamaşa 
eləsin, o tərəfdən enib gələn havanı ud-
sun... Amma buradan doğma kəndini görə  
bilmədi. Gördüyü  təkcə o yurdun başının 
üstünü alan duman-çən oldu… Sumqayıta 
qayıtdı, çox keçmədən qovrula-qovrula bu 
dünyadan köç etdi...  

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Qarşılıqlı ittihamlar: 
Kiyevlə Moskvanın 
Azovda toqquşması

Krım, Donbas, Kerç ... Rusi-
ya-Ukrayna münasibətlərindəki 
problemlərdən danışarkən 
ekspertlər ilk növbədə bu adları 
sadalayırlar. Rusiya sərhədçiləri 
Azov dənizində, Kerç boğazın-
da Ukraynanın Hərbi Dəniz 
Qüvvələrinə məxsus üç gəmini 
saxladı. Ukrayna gəmilərinə Rusiya 
Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin 
(FTX) silahlı bölməsi hücum edərək 
atəş açıb və üç nəfəri yaralayıb. 
Gəmilərin ekipaj üzvləri məhkəmə 
qarşısına çıxarılıb və təhqiqat başa 
çatanadək həbsə alınıblar.

Kiyevin buna reaksiyası sərt 
olub. Prezident P.Poroşenko bir 
neçə vilayətdə hərbi vəziyyət elan 
edib. Eyni zamanda, Ukrayna Prezi-
denti Aİ üzvlərinə, ABŞ-a və NATO-
ya müraciət edib. Vaşinqton və 
Brüssel Rusiyaya qarşı ittihamedici 
bəyanat veriblər. Onlar Ukrayna 
gəmilərinin dərhal azad edilməsini 
və Azov dənizinə gəmilərin sərbəst 
daxil olmasını təmin etməyi tələb 
ediblər. Moskvanın beynəlxalq hü-
quq normalarını pozduğu bildirilir.

Kreml bütün bunlara hələlik 
təmkinli reaksiya verir. Moskva 
Ukrayna gəmilərini qaytarmayıb, 
üstəlik, ekipaj üzvlərinə qarşı 
cinayət işi də qaldırıb. Bunların fo-
nunda V.Putin Ukrayna rəhbərliyini 
təxribatda günahlandırıb. Rusiya 

Prezidentinin sözlərinə görə, prose-
sin gedişi göstərir ki, Ukrayna tərəfi 
əvvəlcədən Rusiyanın su sərhədini 
pozmağı nəzərdə tutan plan üzrə 
hərəkət edib. Yəni gəmilər səhvən 
deyil, bilərəkdən sərhədi pozublar. 
Bu səbəbdən Rusiya məsələyə bütün 
ciddiliyi ilə yanaşır. Ekspertlər 
hesab edirlər ki, vəziyyət Şərqi Av-
ropada yeni bir münaqişə ocağının 
yaranmasına gətirib çıxara bilər.

Doğrudan da, baş verənlərdə 
müəmmalı məqamlar kifayət 
qədərdir. Belə bir mənzərə yara-
nır ki, hər iki tərəf bir-birinə qarşı 
son dərəcə sərt davranır. Onların 
heç biri güzəşt barədə düşünmür. 
Ukrayna özünün Mariupol limanına 
giriş üçün kimsədən icazə almaq 
fikrində olmadığını bəyan edir. Ru-
siya isə Azov dənizində gəmilərin 
hərəkəti üçün ümumi qaydanın 
müəyyən olunduğunu və ona əməl 
edən hərbi gəminin Kerç boğazın-
dan maneəsiz keçdiyini iddia edir.

Rusiya tərəfinin təqdimatından 
belə görünür ki, Moskva Kerçi öz 
ərazisi hesab edir və sularda hərəkət 
edən hər bir obyekti nəzarətə 
götürür. Çünki Moskva izahında 
göstərir ki, sentyabr ayında Ukray-
na gəmiləri Rusiya nümayəndəsinin 
müşayiəti ilə Mariupol limanına 
daxil olub. Bu zaman Ukrayna tərəfi 
Rusiyaya lazımi informasiyaları 
verib. İndi isə Ukrayna tərəfi başqa 
cür davranır.

Təbii ki, Kiyev bu ittihamla-
rı rədd edib bildirir ki, Ukrayna 
tərəfi beynəlxalq hüquq normaları 

çərçivəsində davranıb. Lakin artıq 
məsələ beynəlxalq aləmdə müəyyən 
reaksiyalara səbəb olub. D.Tramp 
Buenos-Ayresdə “Böyük iyirmi-
lik” (“G20”) ölkələri liderlərinin 
sammitində V.Putinlə görüşməkdən 
imtina edib. P.Poroşenko Türkiyə 
Prezidentinə müraciət edərək 
Bosfor boğazını bağlamağa ça-
ğırıb. Bununla o, Moskvanı 
cəzalandıra biləcəklərini ifadə edib. 
R.T.Ərdoğan isə məsələyə təmkinli 
yanaşır və tərəfləri dialoqa çağırır.

Ukrayna ilə Rusiya arasında 
Kerç boğazı ilə bağlı baş verən 
hadisələrə geniş aspektdə ba-
xanda reallıqda bir qədər fərqli 
vəziyyətin yarandığı qənaəti 

alınır. Konkret desək, bu məsələ 
son dərəcə təhlükəli bir bu gedi-
şatdan xəbər verir. Özü də proses 
qlobal miqyasda özünü göstərə 
bilər. Ukrayna ilə Rusiya 
arasındakı ixtilafa bir neçə 
böyük dövlət qarışa bilər. 
Bu bağlılıqda Türkiyə 
məsələsinin həssaslığını 
vurğulamaq gərəkdir. 
Məsələ ondan ibarətdir 
ki, Türkiyə Rusiya ilə 
yaxın münasibətlərdədir. 
İndi Türkiyəyə Rusiyaya 
qarşı açıq şəkildə addım 
atmağı təklif etmək geo-

siyasi kontekstdə riskli addımdır. 
Xüsusilə Ukraynanın müraciəti 
ilə Türkiyə Bosfordan Rusiya 
gəmilərinin keçidini qadağan etsə, 
bu, iki ölkə arasında ciddi böh-
rana səbəb olar. Unutmaq olmaz 
ki, Rusiya bu cür vəziyyətlərdə 
sərt və ciddi addım atmağa hazır 
olan güclü dövlətdir. Bu səbəbdən 
çətin ki, Ankara dost Ukraynanın 
bu çağırışına əməl etsin. Digər 
tərəfdən, Türkiyə ilə Rusiya ara-
sında gərginliyin yaranması ABŞ-a 
sərf edir. Sual yaranır: Ukraynanın 
bu addımlarının arxasında kimlər 
dayanır? Hansı dairələr meydan-
dadır?

Geosiyasi kontekst: 
üç istiqamətdən 
Rusiyaya təzyiq

Yaranmış vəziyyətə ABŞ-
Rusiya və Aİ-Rusiya münasibətləri 
kontekstində yanaşdıqda da 
çoxlu riskli məqamları görmək 
mümkündür. Hiss olunur ki, 
Vaşinqton tədricən Moskva üçün 
yeni problemlər və risk zonaları 
yaradır. Qara dənizdən sonra Azov 
dənizində də Rusiya münaqişə 
sahəsinə düşmüş olur. Artıq Ukray-
na cəbhəsində Krım və Donbasla 
yanaşı, Kerç münaqişəsindən də 
bəhs etmək olar. Bunun fonunda 
Ukrayna bir-birinin ardınca Rusiya 
ilə imzaladığı sazişləri ləğv edir. 
Bu, nəyi göstərir? Onu göstərir ki, 
Ukrayna hüquqi və qanuni olaraq 

Rusiyadan təcrid edilir. Kiyevi 
Moskva ilə tarixdən başqa bir şey 
bağlamır.

Bu proses geosiyasi olaraq son 
dərəcə təhlükəli di-
namika formalaşdıra 
bilər. Belə ki, Rusiya 
küncə sıxışdırıldıqca, 
daha sərt tədbirlərə 
əl atmağa məcbur 
olar. Bu da Amerika-
ya avtomatik olaraq 
regionda daha çox 
hərbi texnika və silah-
sursat yerləşdirmək 
şansı verir. Bununla 
həm Avropanın 
ABŞ-a ehtiyacı artmış 
olur, həm də yeni 
silahlanma yarışının 
məkanı genişlənir. 
Yaxın gələcək üçün 

silahlı ixtilaflar üçün meydanın 
genişləndirildiyi təəssüratı yara-
nır. Təbii ki, bu proqnoz özünü 
doğrultsa, bütövlükdə postsovet 
məkanında geosiyasi vəziyyət 
mürəkkəbləşə bilər.

“Stratfor”un 2019-cu il üçün 
hazırladığı məruzənin işığında Kerç 
məsələsi daha geniş miqyasda riski 
daşıyır. Çünki həmin proqnozlar-
dan belə qənaət yaranır ki, Amerika 
müxtəlif istiqamətlərdən Rusiya-
ya təzyiqləri artırmağı planlayır. 
Buraya Şərqi Avropadakı keçmiş 
sovet respublikaları (Ukrayna, Mol-
dova və Belarus), Cənubi Qafqaz 
ölkələri (Azərbaycan, Gürcüstan 
və Ermənistan) və Mərkəzi Asiya 
dövlətləri daxildir. Bu kontekstdə 
Kerç hadisələri uzun müddətə 
nəzərdə tutulmuş və Rusiyaya 
qarşı təzyiq mexanizmlərindən biri 
rolunu oynaya biləcək faktor kimi 
qiymətləndirilə bilər.

Bu halda sinxron olaraq 
“Kerçdən sonra hansı ölkədə hansı 
problemə təkan veriləcək?” sualı 
meydana çıxır. O cümlədən Cənubi 
Qafqazda mümkün təxribatlar 
üzərində düşünmək lazım gəlir. 
Burada ABŞ üçün daha çox 
Ermənistan uyğundur. Bu ölkənin 
özü də Cənubi Qafqazda geosiyasi 
vəziyyətin sabitlikdən çıxmasında 
maraqlıdır. 

Təxmin etmək olar ki, növbəti 
oyun məkanı Ermənistan olacaq. 
Burada növbədənkənar seçkidə 
N.Paşinyanın qələbəsi təmin 
edildikdən sonra nələrin baş 
verəcəyi maraqlıdır. Ermənilər 
Azərbaycan və Gürcüstan 
istiqamətlərində təxribatçı addım 
ata bilərlər. Rusiya təbii ki, bu 
hadisələrə laqeyd qalmayacaq və 
biz yeni bir gərginlik ocağının ya-
ranmasının şahidi ola bilərik.

Cənubi Qafqazla paralel ola-
raq və ya ondan bir qədər sonra 
Mərkəzi Asiyada gözlənilməz riskli 
hadisələr başlaya bilər. Bununla 
da Şərqi Avropa-Cənubi Qafqaz-
Mərkəzi Asiya zolağında ABŞ-
Rusiya qarşıdurması yeni gərginlik 
səviyyəsinə yüksələ bilər.

Bu proqnozlar işığında Ukray-
na-Rusiya qarşıdurmasının daha 
da şiddətlənməsinin yalnız Ukray-
nada keçiriləcək prezident seçkisi 
ilə şərtlənmədiyi nəticəsini çıxara 
bilərik. Doğrudur, P.Poroşenko bu 
gedişlə müəyyən xal qazana bilər. 
Əhali Qərbin onu dəstəklədiyinin şa-
hidi olar. Ukraynanın ciddi təhlükə 
qarşısında olduğu bir zamanda pre-
zidenti dəyişmək ağıllı seçim olmaz.

Burada yuxarıda vurğulanan 
qlobal geosiyasi konteksti də nəzərə 
almaq gərəkdir. Yəni pərdə arxa-
sında ABŞ-ın geosiyasi maraqları 
varsa, kim haqlıdır: Poroşenko, 
yoxsa Putin? Və bundan kimlər 
qazanacaq: Ukrayna xalqı, yoxsa 
Rusiya xalqı? Bütün bunlar qeyri-
müəyyən mənzərə yaradır. Kerç 
hadisəsi geosiyasi vəziyyəti daha da 
mürəkkəbləşdirir və bundan sonra 
kimin necə davranacağı bəlli deyil. 
O cümlədən P.Poroşenkonun dediyi 
kimi, Rusiya yerüstü əməliyyatla 
Ukraynanın bir neçə rayonunu da 
işğal edə bilər.

Beləliklə, Rusiya ilə Ukrayna 
arasında yaranan yeni münaqişə 
qlobal geosiyasi vəziyyətə neqativ 
təsir göstərər, bununla da keçmiş 
postsovet məkanında yeni ixtilaf-
lar yarana bilər. Bu alovdan kimin 
salamat çıxacağını isə demək çox 
çətindir.
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Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnforma-
siya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 31 dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə keçirdiyi fərdi 
jurnalist yazıları müsabiqəsinə təqdim edilir

Ukrayna ilə Rusiya arasında kifayət qədər problemlər 
 mövcuddur. Onları beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 
həll etmək mümkün olmur. Əksinə, tərəflər bir-birinə zərbələr 
endirməkdə davam edirlər. Artıq ekspertlər slavyan birliyindən 
danışmağın imkansız olduğu qənaətindədirlər. Bütün bunlara iki 
ölkə arasında yeni bir ixtilaf da əlavə olundu. Rusiya Ukraynaya 
məxsus üç hərbi gəmini saxlayıb. Gəmilərin ekipaj üzvləri həbs 
olunublar. Üç ukraynalı dənizçi yaralanıb. Onlar etiraf ediblər ki, 
Rusiya sərhədini bilərəkdən pozublar. Bu hadisəyə dünyanın böyük 
dövlətləri reaksiya veriblər. ABŞ, Avropa İttifaqı, Türkiyə və başqa-
ları münaqişənin həll edilməsi zərurətini vurğulayıb, Amerika və 
Avropa hətta Rusiyanı ittiham ediblər. Bütün bunlar hansı geosiyasi 
proseslərə təkan verə bilər? Cənubi Qafqaza onun təsirləri mümkün-
dürmü? Bu kimi suallara cavab üzərində geniş dayanmaq istərdik.

YENİ  MÜNAQİŞƏ: 
Kerç  boğazı  alovlara  bürünür


