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Azərbaycan torpaqlarının 
qeyd-şərtsiz azad edilməsi haq-
qında BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın məlum qətnamələri 27 il idi ki, 
kağız üzərində qalırdı. Beynəlxalq 
hüququn tələbləri yerinə yetiril-
mirdi. Azərbaycan ərazilərinin 
boşaldılması Ermənistandan 
lazımi qətiyyətlə tələb edilmirdi. 
Əvəzində Fransanın da daxil 
olduğu Minsk qrupu həmsədrləri 
bölgəyə vaxtaşırı “turist” səfərləri 
edərək burada gəzib-dolaşır, 
haqqı danır və təcavüzkarı işğala 
məruz qalandan üstün tuturdular.    

Müzəffər Azərbaycan Ordu-
su BMT TŞ-nın, ATƏT-in 28 ilə 
edə bilmədiklərini cəmi 44 günə 
gerçəkləşdirdi. Ermənistanın 
baş naziri təslim haqqında 
bəyanata imza atmağa məcbur 
oldu. Amma Fransa yenə də sırf 
ermənipərəst mövqeyində qalır 
və Azərbaycanın aşkar qələbəsini 
qəbul etmir.              

Atəşkəs razılaşmasının 
qüvvədə olduğu 26 il ərzində 
Ermənistan silahlı qüvvələri 
dönə-dönə cəbhə xəttində 
təxribatlar törədiblər. Təcavüzkar 
ölkənin rəhbərliyi ilk dövrlərdə 
Azərbaycana qarşı qondarma 
“DQR” ordusunun vuruşduğunu 
və danışıqlar masası arxasında 
məhz “Xankəndi hökuməti”nin 
oturmalı olduğunu iddia edirdi. Ni-
kol Paşinyan baş nazir seçiləndən 
sonra isə bu hökumət həddini o 
dərəcədə aşdı ki, özünün birbaşa 
münaqişə tərəfi olması ilə öyündü, 
yersiz ədalar nümayiş etdirdi və 
işğal ərazilərini genişləndirmək 
niyyətini çəkinmədən dilə gətirirdi. 

Düşmən dörd il əvvəl ta-
rixi Aprel döyüşlərindəki 
məğlubiyyətindən də ibrət dərsi 
götürmədi. Azərbaycan tərəfi 
isə yenə də sülh prosesinə 
sadiq qalır, münaqişənin dinc 
yollarla nizamlanmasına ümid 

bəsləyirdi. Lakin Paşinyan özünün 
məsuliyyətsiz bəyanatları, avantü-
rist hərəkətləri ilə elə hey “qırmızı 
xətt”i keçir və dinc sülhyaratma 
prosesinin perspektivini heçə 
endirirdi. Nəhayət, bu il sentyabrın 
 27-də sülh danışıqlarının səmərə 
verəcəyindən ümidini tamam üzən 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
erməni hərbçilərinin atəşkəs re-
jimini növbəti dəfə, özü də bütün 
cəbhəboyu pozmasına cavab 
olaraq əks-hücum əməliyyatına 
başladılar. Havadarlarına arxala-
nan və yenə cəzasız qalacağına 
tam əmin olan Ermənistan tərəfi 
silahlı təxribatlarının acı nəticəsini 
daddı, müzəffər Azərbaycan Or-
dusu tərəfindən burnu lazımınca 
ovuldu. 

Bütün bunlardan sonra da 
hikkəsini yerə qoymayan rəsmi 
Paris təhrikedici əməllərindən, 
siyasi variasiyalarından qalmadı. 
Əvvəlcə Fransa Senatı “DQR”in 
tanınması ilə bağlı hökumətə 
müraciət etdi. Senatda “Avropa 
və Şərqin xristian icmalarının və 
erməni xalqının qorunması” adlı 
qətnamə qəbul edildi, bir həftə 
sonra, dekabrın 3-də Fransanın 
Milli Assambleyası da adekvat ad-
dım atdı. Qərarda “DQR”-ın təcili 
olaraq tanınması zərurəti qeyd 
olundu. Doğrudur, Fransa Milli As-
sambleyasının bu sənədi tövsiyə 
xarakterlidir və heç bir hüquqi 
təsir gücünə malik deyil. Amma 
bu, Fransanın heç bir məntiqə 
sığmayan əsassız davranışları 

baxımından diqqət çəkən amildir.        
Noyabr ayında Paris meriyası 

da qondarma “DQR”i tanımaq 
prosesinə qatılmışdı. Xatırladaq 
ki, Parisin meri Ann İdalqo erməni 
lobbisindən tam asılıdır və qatı 
haypərəst mövqeyi ilə tanınır. 
Madam İdalqonun müavinlərindən 
biri erməni axçisi Anuş Toron-
yandır. Anuş Fransadakı erməni 
təşkilatının (CCAF) başçısı Ara 
Toronyanın qızıdır. Paris meriya-

sının “DQR”i tanımaq prosesinin 
erməni lobbisinə yarınan ölkə   
hökuməti tərəfindən müdafiə olun-
duğu şübhə doğurmur.

Təbii ki, fransızların təxribatçı 
hərəkətləri beynəlxalq aləmdə 
ciddi qınaqla qarşılanıb. Xüsusilə 
də Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev öz bəyanatlarında rəsmi 
Parisin ədalətsiz mövqeyini 
dəfələrlə tənqid edib. 

Elə bəzi vicdanlı fransızlar da 
bununla bağlı tənqidi fikirlərini 
gizlətməyiblər. Məsələn, Milli 
Assambleyada debatlar zamanı 
səsə qoyulan qətnamə təklifinin 
əleyhinə səs vermiş deputat-
lardan biri, Fransa-Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qru-
punun vitse-prezidenti Jerom 
Lamber həmin müzakirələri şərh 
edərkən deyib ki, orada heç 
yetərsay da olmayıb: 577 de-
putatdan 188-i (erməni mənşəli 
seçiciləri olanlar) qətnamənin 
müzakirəsinə qatılıb. Özü də yal-
nız ermənipərəst deputatlara çıxış 
üçün şərait yaradılıb. Lamber belə 
riyakarlığın Fransa-Azərbaycan 
münasibətlərinə kölgə saldığını 
vurğulayıb.   

Fransa XİN rəhbəri Jan İv Lö 
Drian da bədnam sənədə etirazını 
bildirərək onun cəfəngiyyat oldu-
ğunu söyləyib: “Senat bunu qəbul 
edirsə, heç olmasa, başa düşün 
ki, Ermənistan özü “DQR”-i tanıya 
bilmir və tanımır. Siz isə burada 
Dağlıq Qarabağ Respublikasını 

tanımağa çağırırsınız”. 
Fransa parlamentarilərinin 

belə bir qərar qəbul etməsi 
ilə əlaqədar bu ölkənin 
Azərbaycandakı səfiri Zaxari 
Qross Xarici İşlər Nazirliyinə 
çağırılıb. Görüşdə Fransa Milli 
Assambleyasının qətnaməsi ilə 
əlaqədar Azərbaycan Respubli-
kası Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz 
notası səfirə təqdim edilib və bu 
sənədin beynəlxalq hüququn 

prinsiplərinə zidd olduğu bildirilib. 
Fransa səfiri Azərbaycan XİN-in 
mövqeyini Parisin diqqətinə çatdı-
racağını bildirib. 

Azərbaycan Respublikası-
nın Milli Məclisi, öz növbəsində, 
həmin bəyanatı müzakirə edərək 
qəti şəkildə pisləyib. Görünən 
budur ki, Azərbaycanın öz tarixi 
torpaqlarını işğaldan azad etməsi 
bu ölkənin rəhbər dairələrinin 
qəti xoşuna gəlmir. Yoxsa Fransa 
Senatı həll olunmuş münaqişəni 
separatçılara dəstək məqsədilə 
yenidən alovlandırmağa hesab-
lanmış addımlar atmazdı. 

Türkiyənin “Anadolu” agentli-
yinin yenicə dərc etdiyi məqalədə 
bildirilir ki, Olland dövründə Fran-
sanın Qarabağdakı status-kvonu 
tənqid edən açıqlamaları olsa 
da, son 19 ildə bu ölkə problemin 
həllinə çalışmır. Xüsusilə,  Sarkozi 
və Makron dövrlərində xarici 
siyasət prinsiplərini və beynəlxalq 
normaları pozan addımlar atılıb. 
Məqalədə vurğulanır ki, əslində, 
Fransa və digər güclərdən 
gözlənilən şey haqq yolunda olan 
Azərbaycanın dəstəklənməsi 
idi. Bunu edə bilmirdilərsə, heç 
olmasa, susaydılar. “Ağızlarını 
bağlamaq üçün çox yaxşı bir şans 
var idi, amma təəssüf ki, bu şansı 

qaçırdılar”. – Fransa prezidenti 
Jak Şirak vaxtilə bu ifadələri ABŞ-
ın İraqa təcavüzünü dəstəkləyən 
Avropa ölkələri üçün demişdi. 
İndiki vaxtda bu deyim Fransanın 
Qarabağ problemi ilə bağlı gəldiyi 
vəziyyətin ən yaxşı xülasəsi kimi 
qəbul edilə bilər”. 

Fransa rəhbərinin “Biz geri 
alınan torpaqların Azərbaycanda 
qalmasına imkan verməyəcəyik” 
deməsi onun bilmərrə ədalət 

carçısı olmadığını göstərir. Çünki 
alınan ərazilər bizim beynəlxalq 
səviyyədə tanınan sərhədlər 
çərçivəsində olan əzəli torpaqla-
rımızdır. 

Kiminsə azərbaycanlılar 
barəsində təsəvvürü zəif ola bilər. 
Amma “erməni sevgisi” ilə öndə 
gedən Makron özünü fransız-
ların həqiqi lideri hesab edirsə, 
o, real olaraq yaxşı bilməlidir ki, 
bizə qarşı haqsız mövqe tutması, 
erməni faşistlərini müdafiə etməsi, 
ən azı, II Dünya müharibəsində 
faşizmə qarşı mübarizə aparmış 
Fransa müqavimət hərakatının 
tarixinə hörmətsizlikdir. 
Məlum olduğu kimi, həmin 
hərəkatın qəhrəmanlarından 
biri  həmyerlimiz Əhmədiyyə 
Cəbrayılov olmuşdur. Əfsanəvi 
general Şarl de Qollun yaxın si-
lahdaşı sayılan, fransızların böyük 
sevgi ilə “Armed Mişel”, “Xarqo”, 
“Fraji”, “Qoçaq” deyə çağırdıq-
ları Əhmədiyyə Cəbrayılovun 
qəhramanlığı dillər əzbəri idi. 
O, Fransanın işğaldan azad 
edilməsində xüsusi xidmətlərinə 
görə bu dövlətin çoxsaylı orden və 
medalları ilə mükafatlandırılmış-
dır. 1966-cı ildə Fransa prezidenti 
olan Şarl de Qoll SSRİ-yə səfəri 
zamanı Əhmədiyyə Cəbrayılovu 

görmək istədiyini bildirmiş 
və o,  Moskvaya çağrılmışdır. 
Həmyerlimizin son mükafatı 
ölümündən sonra,  1998-ci il 
oktyabrın 5-də onun layiq gö-
rüldüyü Minnətdarlıq diplomu 
olmuşdur. Həmin il döyüş yoldaşı 
Rene Şambar qəhrəmanın doğma 
yurdu Şəkiyə gəlmiş və ali dip-
lomu onun ailəsinə çatdırmışdır. 
Təəssüf ki, Fransa qəhrəmanının 
vətəni Azərbaycanın 20 faizdən 
çoxunu qatı hitlerçi Qaregin 
Njdenin və general Dronun – 
Drastamat Kanayanın törəmələri 
olan ermənilər işğal etmişdilər. Elə 
Ermənistanın baş naziri özü də 
babası Nikolun o zaman Njdenin 
SS erməni legionunda xidmət 
etməsi ilə qürur duyur. Fransa 
isə günü bu gün də qəsbkarın 
təəssübünü çəkir.   

Onu da xatırladaq ki, 
“Xarqo”nun oğlu, baş leytenant 
Mikayıl Cəbrayılov 1990-cı il 
dekabrın 15-də Xocalının Cəmilli 
kəndində vətəni müdafiə etdiyi 
zaman erməni quldurları ilə atış-
mada şəhid olmuşdur...  

Təəssüf ki, bədnam tərəfkeşlik 
əməlləri tükənmir. Qarabağ 
müharibəsinin aktiv fazasında 
Fransa bitərəflik nümayiş etdirə 
bilmədi. Ermənistanın işğalçılıq 
siyasəti yürütməsi, mülki əhalini 
hədəfə alması Fransa hökuməti 
tərəfindən gözardı edildi. Əksinə, 
İrəvanın insanlıq əleyhinə 
cinayətlərə yol verməsinə baxma-
yaraq, rəsmi Paris bu məsələdə, 
demək olar, onun yanında oldu. 
Məscidlərimiz dağıdıldı, təhqir 
olundu, ermənilər qədim alban 
abidələrindəki xaçı  dəyişdirib 
mənimsədilər, amma rəsmi Paris 
qorunub saxlanan kilsələrin məhv 
edilməsi barədə yalançı hay-küy 

qoparmaqdadır.  
Fransa açıq ermənipərəst, 

anti-türk, anti-Azərbaycan möv-
qeyi ilə öz nufuzunu sürətlə 
itirir. Siyasi provokasiyaları 
onun haqqında sırf mənfi imic 
formalaşdırır. Fransa həm də 
Türkiyənin bu haqq savaşında 
Azərbaycanın yanında olmasını, 
ona güclü mənəvi və siyasi dəstək 
verməsini sinirə bilmir. Özünün 
Yaxın Şərq və Qafqazda nüfuzu-
nun zəifləməsi və Türkiyənin bu 
bölgələrdə güclənməsi də Parisin 
ciddi narahatlığına səbəb olub. 
Tədricən Rusiyadan uzaqlaşmaq 
istəyən Ermənistanı öz tərəfinə 
çəkmək üçün siyasi sabotaja 
əl atır. Başqa sözlə, Fransanın 
pozuculuq fəaliyyətinin təməlində 
bölgədə söz sahibi olmaq ambisi-
yası yatır.

Əlbəttə, bütün bu mənasız 
interpretasiyalar, absurd qərarlar 
nəticəsiz qalacaq. Amma hər bir 
halda, milçəyin könül bulandırma-
sı baş tutur. Fransada güclənən 
islamofobiya və ermənipərəst 
davranışlar Avropa Birliyi 
daxilində heç də dəstək tapmır. 
Çünki ağıllı başlar subyektivizmin 
bətnində məhz bədxahlığın rüşey-
mini görürlər. 

Azərbaycanı haqq yolun-
dan heç kim və heç nə döndərə 
bilməz. Biz əzəli torpaqlarımızı 
işğalçılardan təmizləmişik və 
orada özümüzün suverən hüquq-
larımızı bərpa edirik. Bunu gözü 
götürməmək, ən azı, insanlığa 
xəyanətdir. Tarix boyu haqqı 
dananlar, zalımın tərəfini tutan-
lar bağışlanmayıblar. Fransızlar 
bunun fərqinə varmalıdırlar.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”   

Neçə ildir Fransa Minsk qrupunun həmsədridir? 
Daşı daş üstə qoyub? Bir məsələnin həlli üçün praktiki 
addım atıb? İndi məsələ həll olunandan sonra görün 
nələr baş verir? Fransa Senatı qətnamə qəbul edir ki, 
Dağlıq Qarabağ tanınsın. Sizin onlardan xoşunuz 
gəlirsə, mən müharibə dövründə demişdim, verin 
Marsel şəhərini, onun adını dəyişdirin, onlara orada 
ikinci dövlət yaradın. Amma bizim işimizə heç kim 
qarışa bilməz. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının PrezidentiFransanın erməni təəssübkeşliyi 

təəssüf doğurur   

İllərdir ki, Fransa özünün həmsədr statusuna baxma-
yaraq, təcavüzkar Ermənistanı dəstəkləyir və işğala 
məruz qalan Azərbaycana qarşı ədalətsiz münasibət 
sərgiləyir. Altıhəftəlik Vətən müharibəsində xalqımızın 
Ermənistanı məğlub etməsini də daha çox məhz  Fransa 
həzm edə bilmədi. Rəşadətli Silahlı Qüvvələrimizin 
hünəri sayəsində münaqişə artıq sona çatsa da, Paris 
qondarma “DQR”in tanınması, oradakı cinayətkar re-
jimin itaətsizliyə həvəsləndirilməsi üçün səy göstərir.

Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli 
Azərbaycan Ordusu tarixi torpaq-
larımızı düşməndən azad etdikdən 
sonra erməni vandallarının 
bədxah əməlləri bütün çılpaqlığı 
ilə üzə çıxmışdır. Ermənilərin 
ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı 
Gəncənin, Tərtərin, Ağdamın, 
Bərdənin dinc əhalisini güclü 
artilleriya və raket atəşinə tutması, 
buradakı yaşayış və inzibati bi-
naları, eləcə də tarixi mədəniyyət 
abidələrini hədəfə alması təkcə 
Azərbaycan  ictimaiyyətində deyil, 
bütün dünyada nifrət və ikrah 
hissilə qarşılanmışdır. 

Prezident İlham Əliyev bu 
günlərdə Gəncə və Ağdamı ziyarət 
edən İtaliya Deputatlar Palatası-
nın sədr müavini Ettore Rosato-
nun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edərkən demişdir: 
“Ağdam şəhərini də gördünüz. 
Daha doğrusu, artıq şəhərdən bir 
şey qalmayıb, orada bütün binalar 
dağıdılıb. Bu, Ermənistan faşiz-
minin eybəcər sifətini göstərən 
cinayətdir. Onlar hesab edirdilər ki, 
azərbaycanlılar bu torpaqlara heç 
vaxt qayıtmayacaqlar. Amma biz 
qayıtmışıq, döyüşə-döyüşə onları 
torpaqlarımızdan qovduq. Onlar 

bizim qabağımızda diz çökdülər”.
Azərbaycanın işğaldan azad 

olunmuş ərazilərə təşkil etdiyi ilk 
missiya bu ərazilərdə kitabxanalar, 
mədəniyyət evləri, mədəniyyət 
mərkəzləri, klublar, muzeylər, 
uşaq musiqi məktəbləri daxil 
olmaqla, 180 mədəniyyət obyek-
tini müəyyənləşdirib və onların 
hamısının tamamilə dağıdılmış 
vəziyyətdə olmasının şahidi olub. 

Azad edilmiş ərazilərdəki bütün 
məscidlər demək olar ki, dağıdıl-
mış, bəziləri tövləyə çevrilmişdir.

Qeyd edək ki, hətta son 
atəşkəsdən sonra XIII əsrdən 
Azərbaycanın Kəlbəcər rayonun-
da yerləşən Xudavənd monastı-
rının zəngləri, xaçları və qədim 
əlyazmaları, eləcə də Ağdam 
rayonundakı Şahbulaq qalası 
yaxınlığında qanunsuz arxeoloji 
qazıntılar zamanı tapılmış və 

yerli muzeylərdə  saxlanılan 
qiymətli əşyalar qanunsuz 
olaraq Ermənistana daşınıb. Bu, 
 1954-cü il Haaqa Konvensiya-
sının və onun iki Protokolunun, 
eləcə də 1970-ci il Konvensiya-
sının kobud şəkildə pozulması 
deməkdir.

Erməni tərəfinin törətdiyi 
qeyri-insani hərəkətləri adi sözlə 
ifadə etmək çətindir. Belə ki, 
bu əraziləri tərk edəndə erməni 
vandalları yaşayış binalarını və 
evləri, məktəbləri və digər mülki 
infrastrukturu yandırıblar, ağac-
ları kəsiblər və bununla da faktiki 
olaraq amansız ekoloji terror 
aktları törədiblər.

Bütün bu vəhşiliklərə rəğmən, 
Ermənistan əvvəllər işğal 
olunmuş ərazilərdəki mədəni 

irs və dini abidələr kontekstində 
Azərbaycana qarşı saxta informa-
siya kampaniyasını davam etdirir. 
Bu, təbii ki, Azərbaycanın imicinə 
kölgə salmaq məqsədi daşıyır. 
Artıq erməni tərəfinin bu cəhdləri 
əbəsdir, çünki bütün dünya erməni 
vandalizmi və vəhşətindən şok 
vəziyyətinə düşüb. 

Bu günlərdə Parisdə UNES-
CO İcraiyyə Şurasının 210-cu 

 sessiyasının plenar iclasında çıxış 
edən ölkəmizin bu nüfuzlu qurum 
yanında daimi nümayəndəsinin 
səlahiyyətlərini icra edən Ayaz 
Qocayev demişdir ki, Azərbaycan 
Ermənistan dövlətindən fərqli 
olaraq, əsrlərboyu müxtəlif 
mədəni və dini irsini və ərazisində 
yerləşən ibadət yerlərini qoruyub 
saxlamışdır. Bunlar Azərbaycanın 
çox mədəniyyətli və çox eti-
qadlı tərkibinin və tarixinin ay-
rılmaz hissəsidir. Bütün bunlar 
cəmiyyətimizin dəstəklədiyi və 
həmişə dəstəkləyəcəyi müxtəliflik, 
multikulturalizm, tolerantlıq və dia-
loq dəyərlərini özündə ehtiva edir. 

Bu günlərdə Mədəniyyət 
nazirinin birinci müavini, nazirin 
vəzifələrini müvəqqəti icra edən 
Anar Kərimov Venesuela Boli-
var Respublikasının Azərbaycan 
Respublikasındakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Kristofer Alberto 
Martinez Berroteran ilə görüşü za-
manı demişdir ki, Ermənistan işğal 
altında qalan torpaqlarımızı təkcə 
talan etməyib, həm də həmin 
ərazilərdəki çox sayda mədəniyyət 
müəssisələrini, tarixi abidələri 
vəhşicəsinə məhv edib. 

Yeri gəlmişkən, Ermənistanın 
30 ilə yaxın işğal altında saxla-
dığı torpaqlarda Azərbaycanın 
tarixi-mədəni irsinə qarşı həyata 
keçirilmiş talan, dağıdılan 
mədəniyyət ocaqları, saxta-
laşdırmaya məruz qalan və 
mənimsənilən abidələr haqqında 
silsilə məlumatlar bu günlərdə 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 

“Qarabağ – mədəniyyətimizin 
beşiyi” adlı layihədə ictimaiyyətə 
təqdim olunur.

Layihə çərçivəsində növbəti 
material Füzulidəki Hacı 
Ələkbər məscidinə həsr edilib. 
Məlumat üçün bildirək ki, Füzuli 
şəhərindəki Hacı Ələkbər məscidi 
memar Kərbəlayi Səfixanın ilk 
işlərindəndir. Məscidin giriş qapısı 
üzərindəki daş kitabədə “Memar 
Kərbəlayi Səfixan Qarabağinin 
işidir” sözləri yazılıb. Kitabədə 

məscidin tikilmə tarixi də – hicri 
təqvimi ilə 1307-ci il göstərilir. Bu 
tarixi miladi təqviminə çevirəndə 
1889-1890-cı illərə uyğun gəlir.

1993-cü ildə Füzuli rayo-
nunun Ermənistan tərəfindən 
işğalından sonra Hacı Ələkbər 
məscidi yararsız hala düşüb. Bu 
günlərdə zəfərlə başa çatan Vətən 
müharibəsində, işğal altındakı 
digər torpaqlarımız kimi, Füzuli 
şəhəri də azad edilib. Mədəniyyət 
Nazirliyinin rəsmisi bu barədə 
“Xalq qəzeti”nə məlumat verərkən 
deyib ki, azad olunmuş torpaq-
ların dirçəldilməsi ilə bərabər irs 
nümunələrimiz, abidələrimiz də 
bərpa olunacaq.

Qeyd edək ki, “Qarabağ 
– mədəniyyətimizin beşiyi” 

layihəsi çərçivəsində hazırlanan 
məlumatlar müxtəlif dillərdə inter-
net məkanında, o cümlədən sosial 
şəbəkələrdə yayılır.

Ermənistan dövləti isə 
Azərbaycan xalqına, onun qədim 
mədəniyyətinə qarşı şər və iftira 
siyasətini davam etdirir. Ermənilər 
müxtəlif ölkələrdə saxtakarcasına 
Azərbaycanın yalandan xristian 
abidələrini dağıtdığını iddia edir 
və ölkəmizi hər vəchlə nüfuzdan 
salmağa  çalışırlar. 

Məlum olduğu kimi, Rusiya Fe-
derasiyasının bir qrup mədəniyyət 
xadimi Qarabağda yerləşən 
xristian irsinin qorunmasına və 
bu irsin UNESCO-nun Dünya irsi 
siyahısına salınmasına kömək 
göstərilməsi ilə bağlı UNESCO-ya 
müraciət edib.

Dağlıq Qarabağda və ətraf 
rayonlarda erməni işğalı za-
manı çoxsaylı müsəlman irsi 
abidələrinin dağıdılmasına baxma-
yaraq, müraciətdə yalnız xristian 
irsi haqqında bəhs edilməsi, 
eləcə də Azərbaycan ərazisindəki 
bütün tarixi, mədəni, dini irsin 
heç bir ayrı-seçkilik qoyulmadan 
dövlət tərəfindən qorunması və 
hökumətin bu məsələyə çox ciddi 
yanaşması nəzərə alınmayaraq, 

müraciətin birbaşa UNESCO-ya 
ünvanlanması onun qərəzli və 
məqsədli şəkildə hazırlandığını və 
ölkəmizə qarşı qarayaxma kam-
paniyasının bir hissəsi olduğunu 
göstərir. 

Məsələ ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət nazirinin 
birinci müavini, nazirin vəzifələrini 
müvəqqəti icra edən Anar Kərimov 
tərəfindən müraciəti imzalayan 
mədəniyyət xadimlərinə məktub 
göndərilib.

Məktubda öncə Ermənistan 
tərəfindən uzun müddət işğal 
altında saxlanılmış Azərbaycan 
ərazilərində mədəni irsimizin 
dağıdılması, əksər hallarda 
həm müsəlman, həm də xristian 
irsinin məhv edilməsi haqqında 
məlumatlar əks olunub. Eyni 
zamanda, Azərbaycanın müxtəlif 
şəhərlərində yerləşən həm dini 
(müsəlman, xristian, yəhudi), həm 
də mədəni irsin dövlət tərəfindən 
qorunması ilə bağlı faktlar diqqətə 
çatdırılıb.

Bundan əlavə, rusiyalı 
mədəniyyət xadimlərinə qeyd 
etdikləri narahatçılıqla bağlı 
Azərbaycan Hökumətinə deyil, 
birbaşa UNESCO-ya müraciət 
ünvanlamalarına görə irad bildirilib 
və onlara erməni təbliğatının qur-
banı olmamaq tövsiyə edilib.

Məktubun sonunda müraciəti 
imzalamış mədəniyyət xadimləri 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
30 ilə yaxın davam etmiş dağıdı-
cılıq və talançılığın nəticələrini, 
həmçinin ölkəmizdə mədəni 
irsə necə qayğı göstərildiyini 
görmək üçün Azərbaycana dəvət 
 olunublar.

Azərbaycan xalqı qurub-ya-
ratmağı sevən, başqa xalqların 
mədəniyyətinə, adət-ənənlərinə 
hörmətlə yanaşan sivil xalq-
dır. Azərbaycanın tolerantlıq 
ənənələrinin nə qədər güclü 
olduğu bütün dünyaya bəllidir. 
Ölkəmizə, xalqımıza şər atanlar 
ifşa olunublar və bundan sonra da 
olunacaqlar. 

Zərrə qədər şübhə yoxdur ki, 
Azərbaycan dövləti azad edilmiş 
rayonlarda tezliklə geniş qurucu-
luq işlərinə başlayacaq, həmin 
ərazilərdə müvafiq mədəniyyət inf-
rastrukturu  yaradılacaq və  bütün 
tarixi-mədəni abidələri bərpa 
olunacaq. 

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti”

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
mədəniyyət abidələrimiz bərpa olunacaq

İşğalçı Ermənistan zəbt etdiyi ərazilərdə 30 il ərzində 
maddi mədəniyyət abidələrimizi vəhşicəsinə dağıdaraq, 
yerlə-yeksan etmişdir. Düşmənin niyyəti Azərbaycan 
xalqının Qarabağın əsl, həqiqi sahibi olduğunu sübut 
edən çox sayda qiymətli tarixi abidələri, məscid və ziyarət 
yerlərini yox etmək olmuşdur. 
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