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 �  17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü münasibətilə qələmə 

alınan yazıların əksəriyyətində həmin tarixi gündə xalqımızın 
nümayiş etdirdiyi mütəşəkkilliyin miqyasını göstərmək üçün belə 
bir atalar deyimindən istifadə edilir: “El gücü, sel gücü!” Həmin 
gün haqqında danışan ulu öndər Heydər Əliyev isə demişdi ki, 
xalqın qanında yaşayan azadlıq istəyinin, müstəqillik arzusunun 
qabağını heç bir qüvvə, hətta ən güclü sel belə kəsə bilməz. 

Doğrudan da, elə oldu. 
Azərbaycan xalqının qanındakı azadlıq 
arzusu ötən əsrin səksəninci illərinin 
sonlarında elə şövqlə özünü göstərdi 
ki, onun qarşısını tanklarla silahlanmış 
Sovet qoşunları da kəsə bilmədilər. 
Xalq böyük qurbanlar bahasına öz ar-
zusunu reallaşdırdı və həmin prosesin 
nəticəsi olaraq, həm müstəqil dövlət 
qazandıq, həm də Şəhidlər xiyabanı 
kimi müqəddəs ünvanlarımız yarandı.

Sonralar 1988-ci ilin noyabr-de-
kabr aylarında Bakıda olan hadisələrlə 
bağlı müxtəlif rəvayətlər uydurulmuş, 
həmin prosesi kimlərinsə adına bağ-
lamaq cəhdləri olmuşdu. Ancaq fakt 
ondan ibarət idi ki, Sovet rəhbərliyinin 
Qarabağ məsələsi ətrafında apardığı 
antiazərbaycan siyasəti nəticəsində 
XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında 
Azərbaycanda antisovet xalq hərəkatı 
təşəkkül tapmışdı. Vəssalam.

Tarixçilər yazırlar ki, 1988-ci 
il noyabrın 17-də Bakının indiki 
Azadlıq – o vaxtkı Lenin meydanında 
Azərbaycan xalqının uzunmüddətli 
mitinqləri başlamış və aksiya dekabrın 
5-dək davam etmişdi. Azərbaycanda 
bu hadisələr milli-azadlıq hərəkatı 
kimi qiymətləndirilir və respublika-
mızın istiqlaliyyət qazanmasında əsas 

amil sayılır.
Mitinq iştirakçıları tələb 

edirdilər ki, Azərbaycan hökuməti 
iqtisadi əlaqələri kəsəcəyi haqqında 
Ermənistana qəti xəbərdarlıq etməlidir. 
Eyni zamanda, televiziyanın Top-
xanada nə işlər görüldüyü barədə 
ətraflı məlumat verməsi tələb olunur-
du. Digər tələblər bu idi ki, Ağdam 
şəhərində qadağa saatı ləğv edilsin, 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 
partiya və sovet orqanları buraxılsın, 
orada Azərbaycanın hüquqi və siyasi 
hakimiyyəti bərpa edilsin və sair. 
Mitinq iştirakçıları tələb edirdilər 
ki, noyabrda açılan sessiyada iştirak 
edəcək SSRİ Ali Sovetinin 63 deputatı 
bu haqda məlumat versin. 

Göründüyü kimi, mitinqdə 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzünün dayandırılması, Dağlıq 
Qarabağda antiazərbaycan siyasəti 
yeridən qurumun ləğv edilməsi, 
əks təqdirdə Ermənistana qarşı 
iqtisadi sanksiyalar tətbiq olunması, 
Azərbaycandan olan deputatların SSRİ 
Ali Soveti sessiyasında Ermənistanın 
təcavüzü ilə əlaqədar məsələ qaldırma-
sı başlıca tələblərdən idi. Bu tələblər 
Azərbaycan rəhbərliyini qane edirdi, 
lakin hökumət nümayəndələri mitinqi 

dayandırmağı tələb etdikdə mitinqçilər 
tələbləri yerinə yetirilməyincə mey-
danı tərk etməyəcəklərini bildirdilər. 
Burada "Moskvanın fitnələrinə son 
qoyulsun!", "Suverenlik!", "Azadlıq!" 
şüarları səslənməyə başlandı. 

Təbii ki, xalqın bu qətiyyətindən 
öz xeyrinə istifadə etmək istəyən 
qüvvələr də var idi və onlar paytaxtın 
bəzi rayonlarında vəziyyəti qəsdən 
gərginləşdirir, müxtəlif təxribatlar 
törədirdilər. Naxçıvanda dövlət orqan-
larının binalarına hücum edilmişdi, 
noyabrın 22-də Gəncədə əhali ilə ordu 
arasında qanlı toqquşma baş vermiş, 

160 nəfər yaralanmış, üç əsgər və 
bir uşaq həlak olmuşdu. Ona görə də 
noyabrın 24-də Bakı, Naxçıvan və 
Gəncə şəhərlərində xüsusi vəziyyət və 
komendant saatı tətbiq edilmişdi. 

Küçələrə ağır silahlı qoşun 
hissələri yeridilsə də, əsas mitinqin 
keçirildiyi meydan səngimək bil-
mirdi. İnsanlar küçələrə çıxarılmış 
tankların lülələrinə qərənfillər taxır, 
əsgərləri camaatın tələbləri ilə tanış 
edir, qan tökməməyə çağırırdılar. 
Azərbaycan xalqının sülsevərlik 
nümayiş etdirməsinə və öz tələblərində 
haqlı olmasına baxmayaraq, dekabrın 

4-də gecə hərbçilər hücum edib zorla 
meydanı boşaltdılar, burada gecələyən 
mitinqçiləri həbs etdilər. Meydan 
dağıldıqdan sonra da bir neçə gün 
Bakıda və başqa şəhərlərdə etiraz tətili 
və nümayişləri keçirildi. 

Təbii ki, həmin proseslərdən dərhal 
sonra bizim azadlıq əldə etməyimiz 
mümkün deyildi. Ancaq həmin 22-23 
gündə çox böyük bir nailiyyətə imza at-
mışdıq. Belə ki, “Newsweek” jurnalının 
25 dekabr 1989-cu il buraxılışının üz qa-
bığında Bakının şəkli verilib və “People 
of the Year” (İlin xalqı) yazılıb. (Amma 
jurnalın içində azərbaycanlıların “İlin 

xalqı” elan olunması və ya ümumiyyətlə, 
Azərbaycan haqqında heç bir şey yazıl-
mayıb. Buna baxmayaraq, hər il təqvim 
dəyişəndə 1989-cu ildə xarici mətbuatda 
Azərbaycan xalqının “İlin xalqı” elan 
olunması hadisəsi xatırlanır.

17 noyabr mitinqinin və 
ümumiyyətlə, sonrakı etiraz aksiyala-
rının səbəblərini xatırladan ekspertlər 
yazırlar ki, ötən əsrin axırlarında 
dünyanın altıda birini əhatə edən Sovet 
İttifaqının iqtisadi, siyasi, mənəvi və 
ideoloji dayaqları sarsılmışdı. İmperi-
yanın siyasi “beyin mərkəzi”nin xalq-
lara, xüsusilə Azərbaycan xalqına qarşı 
yürütdüyü ayrı-seçkilik siyasəti kəskin 
xarakter almışdı. SSRİ-nin ilk və 
sonuncu prezidenti Mixail Qorbaçov 
hakimiyyətinin dəstəyi ilə ermənilər 
Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılara 
qarşı haqsız ərazi iddialarına başlamış-
dılar. 

Ermənilərin Topxanada törətdiyi 
vəhşiliklər, Ağdamda isə iki 
azərbaycanlını qətlə yetirmələri Bakı-
da milli hissləri alovlandırmışdı. XX 
əsrin əvvəllərində istiqlalın ləzzətini 
dadan xalq bu dəfə müstəqillik arzu-
larını reallaşdırmaq üçün tarixi bir 
fürsətin yarandığını hiss edirdi. 1988-
ci ildən başlayaraq Azərbaycanda 
milli istiqlal hərəkatı geniş vüsət aldı. 
Milyonlarla insanın toplaşdığı Azadlıq 
meydanında səslənən tələblərin 
mahiyyəti getdikcə dəyişərək müstəqil 
dövlət qurmaq ideyası milli düşüncəyə 
hakim kəsildi.

Azərbaycanda xalq hərəkatının 
alovlandığı bir vaxtda ölkəyə rəhbərlik 
edən siyasi qüvvələr mövcud vəziyyəti 

qiymətləndirə bilmirdilər. Xalqın 
maraqlarından daha çox imperiyanın 
maraqlarını düşünən bu adamların 
siyasi səbatsızlığı ucbatından 20 
Yanvar faciəsi baş vermişdi. Bir-
birini əvəzləyən hakimiyyətlər xalqın 
dirçəlişini mütərəqqi səmtə yönəltmək 
iqtidarında deyildilər. Həmin o ağır 
məqamlarda yenə də ulu öndər Heydər 
Əliyev xalqın istiqlal ruhunu ölməyə 
qoymadı. O, həm 1990-cı il yanvarın 
21-də – Azərbaycanın Moskvadakı 
daimi nümayəndəliyinə gələrək, 20 
Yanvar faciəsini lənətləyən bəyanat 
verməsi ilə, həm də, həmin il noyabrın 
17-də Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Ali Sovetinin yeni tərkibdə 
ilk sessiyasında atdığı addımlarla 
xalq azadlıq hərəkatımızın inkişafına 
möhtəşəm bir dəstək vermişdi. 

İmperiyanın hələ tarix səhnəsindən 
silinmədiyi bir dövrdə Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının adından 
“Sovet” və “Sosialist” sözlərinin 
çıxarılması müstəqilliyimizin qazanıl-
ması yolunda çox böyük tarixi addım 
idi. Bununla ümummilli liderimiz 
milli dövlətçiliyimizin dirçəlişi 
istiqamətində ilk böyük və uğurlu 
addım atmışdı.

Sonrakı proseslər isə sübut etdi ki, 
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi: 
“Azərbaycan xalqının iradəsini heç 
kim sındıra bilməz”.

Hazırladı: 
 İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

 “Xalq qəzeti”

Yeni tariximizin əlamətdar səhifələrindən biri – Dirçəliş Günü

281 vərəsəyə birdəfəlik 
ödəniş veriləcək

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
fərmanının icrası ilə əlaqədar şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 
birdəfəlik ödəmənin (11 min manat) verilməsi istiqamətində işlər 
davam etdirilir və artıq ödəniş prosesinə başlanılıb. Prezidentin mühüm 
sosial önəm kəsb edən bu humanist addımına uyğun olaraq, birdəfəlik 
ödənişin verilməsi prosesi qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu kimi və 
şəffaf şəraitdə həyata keçirilir. 

Bunu dövlət başçısının qeyd edilən 
fərmanının icrası ilə əlaqədar Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində 
(ƏƏSMN) fəaliyyət göstərən komissiyanın 
iclasında əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev deyib. 

Nazir bildirib ki, şəhid hərbi qulluqçula-
rın vərəsələri nazirliyin rəsmi saytında sorğu 
verərək ödəmə almaq hüquqlarını öyrəndikdən 
sonra notariat kontorlarına müvafiq sənədləri 
təqdim edir, vərəsəlik şəhadətnaməsi əldə 
edirlər. Sənədlər notariat kontorları tərəfindən 

elektron qaydada nazirliyə təqdim olunur və 
nazirlikdəki müvafiq işçi qrupu tərəfindən 
həmin sənədlərin təhlili aparılır. 

Sonra komissiya daha 110 şəhid hərbi qul-
luqçu üzrə 135 vərəsəyə birdəfəlik ödəmənin 
verilməsi üçün qərar qəbul edib. 

Qeyd edək ki, komissiyanın bundan 
öncəki – noyabrın 2-də keçirilmiş iclasında 
114 şəhid hərbi qulluqçunun 146 vərəsəsinə 
ödəmələrin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul 
olunmuşdur. 

ƏƏSMN-nin ictimaiyyətlə əlaqələr 

şöbəsindən bildiriblər ki, ümumilikdə, artıq 
224 şəhid hərbi qulluqçu üzrə 281 vərəsəyə 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi üçün komissiya 
tərəfindən qərar qəbul olunub.

Z. BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Bu yaxşılığı nə mən unudacağam,  
nə də Şaiqin anası 

 � Bu günlərdə Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 19 aprel tarixli 
fərmanına əsasən 1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar 
xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların 
vərəsələrinə bu fərmanla müəyyənləşdirilmiş qaydada on bir min manat 
məbləğində birdəfəlik ödəmələr verilir. Birdəfəlik ödəmə alanlardan biri də 
Quba rayonunun Rustov kənd sakini, şəhid atası İmaməddin Kərimovdur. 
Dövlətimizin başçısının bu humanist addımı barədə İmaməddin kişi bunları 
dedi: 

– Mən möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevə biz şəhid ailələrinə göstərdiyi 
bu sonsuz qayğıya görə son dərəcə 
minnətdaram. 

Qarabağ münaqişəsi başlananda 
oğlum Şaiq torpağını, Vətənini qorumaq 
üçün könüllü şəkildə cəbhəyə yollandı. 
Şaiq Qarabağda bir çox ağır döyüşlərdə 

şücaətlər göstərib. Oğlum 1992-ci ildə 
Ağdərə uğrunda ağır döyüşlərdə 19 yaşında 
qəhrəmancasına həlak olub. Döyüş yoldaş-
ları, komandirləri onun barəsində hər zaman 
xoş sözlər deyirlər. Nə gizlədim, bu zaman 
mənim qəlbim dağa dönür. 

Dövlətimizin başçısı cənab İlham 
Əliyev Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına, 

şəhid ailələrinə son dərəcə böyük diqqət və 
qayğı göstərir. Səmimi şəkildə bildirirəm 
ki, bizim ailəyə verilən on bir min manat-
lıq birdəfəlik ödəmə ailə büdcəmizə xeyli 
dəstək oldu. Bu yaxşılığı nə mən, nə də 
Şaiqin anası, həyat yoldaşım Zibayə xanım 
heç vaxt unutmayacağıq. 

İndi mən həyatımın ahıl dönəmini ya-
şayıram. Ömrüm boyu doğma kənddə sıravi 
işdə işləmişəm. Azərbaycan  Prezidentinin 
müdrik rəhbərliyi ilə ölkəmizin hər 
yerində, eləcə də, bizim Quba rayonunda, 
kəndimizdə görülən böyük abadlıq-qurucu-
luq işləri məni çox sevindirir. Dövlətimizin 
daha da güclənməsini, xalqımızın daha 
firavan yaşamasını arzulayıram. 

Söhbəti yazdı:  
M.HACIXANLI, 

 “Xalq qəzeti” 

Şəhid ailələrinə qayğı Milli Ordunun 
möhkəmləndirilməsinə zəmin yaradır

 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 19 aprel tarixli 
fərmanına uyğun olaraq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, 
ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş 
elan edilmiş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 11 min manat birdəfəlik 
ödəmənin verilməsi məsələsini biz şəhid ailələrinə göstərilən diqqətin nəticəsi 
kimi qəbul edirik.

Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, son 
illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasətinə 
uyğun olaraq, hərbi sahəyə ayrılan xərclərin 
əhəmiyyətli dərəcədə artırılması ölkənin 
müdafiə potensialının gücləndirilməsi ilə 
yanaşı, silahlı qüvvələrdə xidmət edən hərbi 
qulluqçuların etibarlı sosial müdafiəsinin təmin 
edilməsinə, mənzil-məişət problemlərinin 
həll olunmasına, onlara verilən imtiyaz və 
güzəştlərin miqyasının genişləndirilməsinə 
şərait yaratmışdır. 

Mən bir şəhid oğlu kimi, cənab Preziden-
tin Milli Ordumuz, hərbçilər və şəhid ailələri 
ilə bağlı imzaladığı istənilən sənədi xalqımıza 
və dövlətçiliyimizə xidmətin təzahürü hesab 

edirəm. O ki qaldı atam – şəhid Əliyev Habil 
Həsən oğluna, deyə bilərəm ki, o, 1969-cu ildə 
Şəmkirin Daşbulaq kəndində anadan olmuşdur. 
Zəhmətkeş, vətənpərvər insan olan atam tex-
niki idarədə dispetçer işləyirdi. Sovet ordusu 
sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdu. 

1993-cü ilin əvvəlində ərizə yazaraq, 
könüllü şəkildə cəbhəyə yollanmışdır. Atam 
Tərtər – Ağdərə bölgəsinin Madakis kəndi 
yaxınlığında amansız döyüşlərin iştirakçısı 
olmuşdur. Belə döyüşlərin birində aldığı qəlpə 
yarasından şəhidliyə qovuşmuşdur. O, şəhid 
olanda ailəli idi. Atamın yaşadığı binanın qa-
bağında onun adına bulaq tikilib. Şəmkirdəki 
2 nömrəli uşaq bağçasına da şəhid Habil 
Əliyevin adı verilib.

Mən Vətənə xidmətin nümunələrindən bi-
rini yaratmış atamla da fəxr edirəm, şəhidlərin 
adını daim uca tutmağı gündəlik iş fəaliyyətinə 
daxil etmiş dövlət başçımızla da. Mən cənab 
Prezidentin siyasi fəaliyyətinin miqyasını, 
onun liderlik məharətini, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı kimi qətiyyətini görürəm 
və inanıram ki, atamın qanı yerdə qalmaya-
caq. Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağı da, 
ətraf rayonları da düşmən tapdağından azad 
edəcəkdir. 

İnanıram ki, Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2018-ci il 19 aprel tarixli 
fərmanına uyğun olaraq, ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və 
hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itgin 
düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi 
qulluqçuların vərəsələrinə 11 min manat 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi də məhz bu 
məqsədə xidmət edir.

Aqil HƏSƏNLİ,
 Şəmkir rayonu

Jan-Lük RETSER: Fransanın BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə və 

qüvvədə olan qaydalara riayət etməsi vacibdir
Fransa Milli Assambleyasının xarici məsələlər komissiyasının üzvü 

Sent-Etiyen şəhərinin merinə etiraz məktubu göndərib
 � Fransa Milli Assambleyasının xarici məsələlər komissiyasının 

üzvü, Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun katibi, deputat Jan-Lük Retser 
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” 
İctimai Birliyinin məktubu əsasında Azərbaycanın işğal altındakı Şuşa 
şəhəri ilə Fransanın Sent-Etiyen şəhəri arasında dostluq haqqında bəyanatın 
imzalanmasına dair bu şəhərin meri Qael Perdrioya etiraz məktubu göndərib. 

İctimai birliyin əlaqələndirmə şurasının 
sədri, professor Elçin Əhmədov AZƏRTAC-a 
bildirib ki, məktubda adıçəkilən səfərin 2015-
ci il iyulun 2-də Fransa hökuməti tərəfindən 
Xarici İşlər və Daxili İşlər nazirlikləri 
səviyyəsində imzalanan təlimata zidd olduğu 
göstərilir. Təlimatda yerli özünüidarəetmə 
qurumlarının beynəlxalq əməkdaşlıq 
sahəsində səlahiyyət məhdudiyyətlərinə dair 
xəbərdarlıq edilir, mərkəzi hakimiyyətin 
siyasətinə və Fransanın beynəlxalq 
öhdəliklərinə zidd olaraq, yerli orqanların 
Fransa hökumətinin tanımadığı qeyri-qanuni 
rejimlər, o cümlədən qondarma Dağlıq Qara-
bağla beynəlxalq əməkdaşlığa dair sənədlər 
imzalamasına qadağa qoyulur.

Məktubda, eyni zamanda, qeyd edilir ki, 
Fransanın Sent-Etiyen şəhərinin meri Qael 

Perdrio bu qanunsuz səfərlə və imzalanmış 
dostluq haqqında bəyanatla Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, 
Azərbaycan ərazilərinin işğalını dəstəkləyir, 
Fransa hökumətinin 2015-ci il 2 iyul tarixli 
təmimi təlimatını və BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrini pozur. Eyni za-
manda, 1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın 
qədim Şuşa şəhərinin işğal olunduğu, işğal 
nəticəsində Şuşa şəhəri və rayonun 30 
kəndinin dağıdıldığı, 195 dinc sakinin həlak 
olduğu, 165 nəfərin yaralandığı, 58 nəfərin 
itkin düşdüyü, 24 mindən çox əhalinin etnik 
təmizləməyə məruz qaldığı vurğulanır.

Jan-Lük Retser məktubunda 
Ermənistanın Azərbaycanın işğal olun-
muş ərazilərində maddi-mədəniyyət və 
dini abidələrin dağıdılması, talan və təhqir 

edilməsi, mənimsənilməsi kimi məqsədli 
siyasəti çərçivəsində yalnız Şuşada memarlıq 
abidəsi sayılan 170-dən çox yaşayış binası 
və 160-dək mədəniyyət və tarixi abidənin 
dağıdıldığını, məbədgah və məscidlərin 
təhqir və vandalizmə məruz qaldığını yazır. 
O, bunların içərisində Pənah xanın sarayı 
və kitabxanasını, Xan sarayını və Karvan-
sarayı, Yuxarı və Aşağı Gövhərağa, Saatlı 
məscidləri, Vaqifin mavzoleyi, Natəvanın 
evi və digər abidələri qeyd edir. Bundan 
əlavə, Jan-Lük Retser xatırladır ki, iki ölkə 
arasında münaqişənin həllinin fundamental 
əsaslarını 1993-cü ildə qəbul edilmiş, işğal 
olunmuş ərazilərdən Ermənistan qoşunlarının 
tam, qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını 
tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri təşkil edir.

Məktubda o da vurğulanır ki, regionda 
uzunmüddətli sülhün və ədalətin bərqərar 
olması üçün Fransanın və mövcud vəziyyətdə 
yerli özünüidarəetmə qurumlarının BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə 
və qüvvədə olan qaydalara riayət etməsi 
 vacibdir. 

Azərbaycan ərazi bütövlüyünün 
pozulması ilə heç zaman barışmayacaq

 � Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində yaradılan qondarma 
qurumun “rəhbəri” Bako Saakyanın Parisə səfəri ölkəmizlə Fransa 
arasında mövcud olan ikitərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinə, habelə 
imzalanan sazişlərə ziddir. Bu, digər tərəfdən, beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərinin aliliyinə, eyni zamanda, Fransanın üzərinə 
götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərlə də bir araya sığmır. 

Xatırladım ki, Bako Saakyanın Fran-
saya səfərinə şərait yaradılması və qa-
nunsuz rejimin nümayəndələrinin qəbul 
edilməsi, bununla da ermənipərəst siyasət 
yürüdülməsi bu ölkə tərəfindən atılan ilk 
addım deyil. Ötən illərdə də belə hərəkətlər 
dəfələrlə təkrarlanıb. Fikrimin təsdiqi kimi 
diqqəti bir neçə fakta yönəltmək istərdim. 

Əvvəlcə onu deyim ki, Fransa Prezi-
denti Emmanuel Makron bu ilin oktyabr 
ayında Frankofoniya sammitində iştirak 
üçün Ermənistana üçgünlük səfər etmişdi. 
O, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi ilə bağlı, heç olmasa, ABŞ 
Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri 
üzrə müşaviri Con Boltondan, Rusiya 
rəhbərliyindən nümunə götürərək, taraz-
lığı qorumaq üçün Azərbaycana da səfər 
etməliydi. Amma, təəssüf ki, tərəfkeşliyini 
gizlədə bilmədi. 

Yaxud, başqa bir misal. Fransa 
şəhərlərinin merləri Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərinə mütəmadi qanunsuz 
səfərlər edərək işğal altında olan yaşayış 
məntəqələrimizlə bu ölkənin şəhərləri ara-
sında “qardaşlaşma” sazişləri imzalayırlar. 
Fransa hökuməti isə bunun qarşısının alın-
ması üçün heç bir tədbir görmür. İndiyədək 
10-dan artıq Fransa şəhərinin belə qanunsuz 

sənədə imza atması bunun bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, qondarma rejimin 

“rəhbəri” kimi özünü təqdim edən terrorçu 
Bako Saakyanın qanunsuz olaraq davamlı 
şəkildə Fransaya səfərlər etməsi, orada 
sərbəst şəkildə görüşlər keçirməsini, ianələr 
toplamasını qarşı tərəfə xatırladanda Fransa 
XİN və həmin ölkənin Azərbaycandakı səfiri 
“Fransa Dağlıq Qarabağ Respublikasını 
tanımır”, – deyə bəyanatlar verirlər. Bəs 

onda necə olur ki, Cənubi Osetiya, Abxazi-
ya, Dnestryanı və Krımdan olan şəxslərin 
Fransanın ərazisinə daxil olmasına qadağa 
qoyulur, “DQR”-dən gələnlərə isə yaşıl işıq 
yandırılır? Deməli, Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
məsələdə Fransa açıq-aşkar ikili standartlara 
əsaslanan siyasət yürüdür. 

Ümumiyyətlə, Fransanın Azərbaycanın 
işğal edilən torpaqlarında yaradılmış qon-
darma rejimin təbliğinə şərait yaratması bu 
ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi 
üzvü və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar 
prosesində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədri qismində obyektivliyini 
və qərəzsizliyini ciddi sual altına alır. Ona 
görə də, fikrimcə, bu ölkənin qərəzli və 
qeyri-obyektiv tərəf olduğunu nəzərə alaraq, 
Fransa Minsk qrupunun həmsədrliyindən 
çıxarılmalıdır. 

Sonda xatırlatmaq istərdim ki, ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrlik institutu yara-
dılan zaman Azərbaycan rəsmi Parisin ikili 
standartlar yürüdəcəyini irəlicədən görür və 
buna görə də Fransanın həmsədr olmasına 
qəti şəkildə etiraz edirdi. O zaman Fransa 
qərəzsiz və tarazlı siyasət yürüdəcəyinə dair 
öhdəlik də götürmüşdü. Ötən müddətdə bu 
öhdəliyə necə əməl edilməsi isə hamıya 
məlumdur.

İbrahimxəlil İBRAHİMOV, 
Azərbaycan Respublikasının 
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