
27 fevral 2020-ci il, cümə axşamı 5
Erməni vandalizminin bəşəri 
cinayəti cəzasız qalmamalıdır

1948--1953-cü illərdə Ermənistandan 
150 min azərbaycanlı deportasiya 
olunmuş, Azərbaycanın Kür-Araz 
düzənliyində yerləşdirilmişdir. 1988-ci 
ildə isə öz tarixi torpaqlarında yaşa-
yan 250 min azərbaycanlı bu ərazidən 
qovulmuş, bununla da Ermənistan 
monoetnik dövlətə çevrilmişdir. 1988-ci 
ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında baş-
layan hadisələr erməni ideoloqlarının 
“dənizdən dənizə Ermənistan” adlı 
sərsəm bir ideyasını reallaşdırmaq 
cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağılması, 
on minlərlə günahsız insanın ölümü, 
yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi 
torpaqlarından didərgin düşməsi ilə 
nəticələndi.

Beynəlxalq hüquq normalarına zidd 
olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qara-
bağı özünə birləşdirmək istəyir, bu yolda 
bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduq-
larını nümayiş etdirirlər. XX əsrin faciəsi 
olan Xocalı soyqırımı bu aqressiv və 
cinayətkar erməni siyasətinin nəticəsidir. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin sözləri 
ilə desək, “Bütövlükdə Azərbaycan 
xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırı-
mı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-
insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində 
bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni 
zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı 
tarixi bir cinayətdir”. XX əsrin sonun-
da baş vermiş bu faciə, həqiqətən, 
təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün 
insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən 
ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soy-
qırımı əsrin Xatın, Xirosima, Naqasaki 
və Sonqmi kimi dəhşətli faciələri ilə bir 
sırada dayanır. 

 Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə 
almaqda məqsədi nə idi? Bu bir 
tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində 
azərbaycanlılardan ibarət olan, strateji 
əhəmiyyətli maneəni aradan qaldır-
maq idisə, digər tərəfdən ümumiyyətlə 
Xocalını yer üzündən birdəfəlik silmək 
məqsədi idi. Çünki Xocalı elə bir yaşayış 
məskəni idi ki, o, Azərbaycan tarixinin 
qədim dövrlərindən müasir dövrə qədər 
tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə 
qoruyub-yaşadırdı. Bu qədim və zəngin 
irs tarixə Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti 
kimi düşmüşdür. 

 Xocalının kromlexləri, dolmenləri, 
siklopları, kurqanları və digər abidələri, 
həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları 
insan cəmiyyətinin inkişaf dinamikasını 
özündə əks etdirən maddi mədəniyyət 
nümunələri idi. Erməni işğalından sonra 
bütün bu maddi mədəniyyət abidələrinin 
məhv edilməsi və dünyanın ən qədim 

məzarlıqlarından sayılan Xocalı 
qəbiristanlığının texnika vasitəsiylə dar-
madağın edilməsi erməni vandalizminin 
daha bir göstəricisi olmaqla yanaşı, 
dünya mədəniyyətinə qarşı da zorakılıq 
aktıdır.

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan 
hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan 
Xocalı şəhərində genosid aktı həyata 
keçirdi. Şəhərə hücumu zamanı bura-
da yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. 
Çünki, mühasirədə qaldığı 4 aydan 
artıq müddətdə əhalinin xeyli hissəsi 
şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində 
qalmışdı. 

Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər 
ödürüldü, mindən çox müxtəlif yaşlı 
dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil 
oldu. 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 
70 qoca erməni vəhşiliyinin qurbanı 
oldu. 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 
uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər isə 
valideynlərindən birini itirdi. Faciə baş 
verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov 
götürüldü, onların 150-sinin taleyi indi 
də məlum deyil. Şəhər əhalisinin bir 
hissəsi zorakılıqdan qaçıb qurtarmaq 
istəyərkən əvvəlcədən düzəldilmiş pus-
qularda qətlə yetirildi. 

Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə 
mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd 
gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə 
yetirilmiş 200 azərbaycanlının meyiti 
gətirilmiş, onlarla meyitin təhqirə məruz 
qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdam-
da 181 meyit (130 kişi və 51 qadın, 
o cümlədən 13 uşaq) məhkəmə-tibbi 
ekspertizasından keçirilmişdir. Eks-
pertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, 
151 nəfərin ölümünə güllə yaraları, 20 
nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb ol-
muş, 10 nəfər küt alətlə vurularaq öldü-
rülmüşdür. Hüquq-müdafiə mərkəzi diri 
adamın baş dərisinin soyulması faktını 
da qeydə almışdır. Xocalı soyqırımının 
xüsusi amansızlıqla törədilməsi rus, gür-
cü, ingilis, fransız, alman, amerikalı və 

digər ölkələrin vətəndaşı olan jurnalist 
və publisistləri dəhşətə gətirmişdir.

Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq 
konvensiyalar, ümumbəşəri qanun-
lar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları 
pisləyir, yolverilməz olduğunu bildirirlər. 
Azərbaycan xalqı 1948-ci il 9 dekabr 
“Soyqırımı cinayətinin xəbərdarlıq 
edilməsi və cəzalandırılması” konvensi-
yasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Res-
publikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq 
məhkəməsində iddia qaldırmaq üçün 
bütün hüquqi əsaslara malikdir. Dün-
ya bilməlidir ki, bu cinayət, təkcə 
Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də 
bütün sivilizasiyalı dünyaya, bəşəriyyətə 
qarşı yönəldilmişdir. 

Hazırda Xocalı soyqırımının tanın-
ması Azərbaycanın xarici siyasətinin 
əsas istiqamətlərindən biri kimi 
müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycandan 
başqa, Xocalını tam səviyyədə qətliam 
kimi 10-dan artıq dövlət tanıyır. Faciəni 
parlament səviyyəsində qətliam kimi 
Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya 
və Herseqovina, Cibuti, Peru, Hondu-
ras, Panama, İordaniya, Rumıniya və 
Şotlandiya tanıyır. İndiyədək ABŞ-ın 22 
ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan sənəd 
qəbul edib. Bu hadisə Azərbaycanda və 
dünyada “Xocalı soyqırımı” və “Xocalı 
faciəsi”, “Xocalı qətliamı” adı ilə hər il 
anılır, dinc insanların qatilləri lənətlənir.

Beynəlxalq təşkilatlar, dünya 
dövlətlərinin parlamentləri Ermənistan 
Respublikasının Azərbaycan torpaq-
larında törətdiyi hərbi cinayətə – Xo-
calı qırğınına, əsl soyqırımı hadisəsi 
kimi beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət 
verməlidirlər. Ermənistanın hərbi-siyasi 
təcavüzü dünya ictimaiyyəti tərəfindən 
qətiyyətlə ittiham edilməlidir. Cinayət 
cəzasız qalmamalıdır.

Günay İBRAHİMOVA,  
Sumqayıt “ASAN xidmət” 

Mərkəzinin şöbə rəisi 

Azərbaycan xalqının tarixinə Xocalı soyqırımı faciəsi kimi 
daxil olmuş 1992-ci il 26 fevral hadisələrindən artıq 28 il 
keçir. Milli azadlıq və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə 

qalxmış dinc əhaliyə silahlı təcavüz nəticəsində yüzlərlə günahsız 
insanın qətlə yetirilməsi və yaralanması Ermənistanın Azərbaycana 
hərbi təcavüzünün, eləcə də qanlı sovet rejiminin süqutu zamanı 
onun cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya bir daha nümayiş 
etdirdi. Azərbaycan 200 il ərzində erməni millətçi-şovinistlərinin 
davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz 
qalmışdır. Xalqımız imperiya əsarətində olduğu həmin dövrdə tarixi 
torpaqlarından qovulmuş, qaçqına, məcburi köçkünə çevrilmiş 
və bütün bunlar ermənilər tərəfindən kütləvi qırğınlarla müşayiət 
olunmuşdur. Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından 
qovulması sovet dövründə də davam etmişdir. 

Bu baxımdan Xalq rəssamı, heykəltəraş 
Xanlar Əhmədovun yaratdığı əsərlər daha 
ibrətamizdir. Onun bu mövzuda əsərləri 
müxtəlif muzeylərdə saxlanılır. “Nalə”, 
“Ana körpəsi ilə”, “Yanmış qadın”, “Ata 
fəryadı” əsərləri faciənin miqyasını əks 
etdirmək baxımından daha təsirlidir. Xalq 
rəssamı deyir ki, o hadisələrin ağrı-acı-
sını hiss etmiş sənət adamı bu mövzuya 
biganə qala bilməz: “O günlər mən Ağdam 
bölgəsində olmuşam. Bir sənət adamı kimi 
Xocalı həqiqətlərinə biganə qala bilməzdim. 
Düşünürəm ki, bu əsərləri yaratmaqla həm 
Azərbaycan vətəndaşı kimi, həm də sənət 
adamı kimi mövqeyimi, düşüncələrimi 
ortaya qoymuşam”.

Hazırda Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının, Milli İncəsənət Muzeyinin 
fondlarında Xocalı faciəsini əks etdirən 
çox sayda əsər qorunub saxlanılır. Milli 
İncəsənət Muzeyinin rəngkarlıq bölməsinin 
müdiri Mehriban Nuriyeva deyir ki, 
saxlanılan əsərlərin bir hissəsi Mədəniyyət 
Nazirliyi tərəfindən alınaraq muzeylərə 

verilib. Bəzi əsərlər isə müəlliflərin özləri 
tərəfindən muzeylərə təqdim olunub. 

 Xocalı mövzusuna ən çox müraciət 
edən fırça ustalarından biri də Nazim 
Məmmədovdur. Bu gün mərhum rəssamın 
60-dan çox əsəri Xocalı həqiqətlərini 
özündə yaşadır. O, həm də Xocalı faciəsi 
zamanı baş verən dəhşətli hadisələrin 
şahidi olub. Muzeyin fondunda Nazim 
Məmmədovun rəngkarlıq janrında 

silsilə əsərləri – “Uşağın ölümü”, “Onu 
öldürdülər”, “Xocalı Qavroşu”, “Oğul 
anası”, “Mən yetim qaldım”, “Çingizin 
xatirəsi”, “Onları Xankəndinə apardılar”, 
Kamil Ramazanovun “Nəvə və nənə”, 
“Ana-bala faciəsi” “Körpə girovlar”, 
“Murovdağ”, Natiq Fərəcullazadənin 
“Keçid” və digər əl işləri var.

Xocalı faciəsinə həsr olunmuş əsərlərin 
sayı artmaqda davam edir. Bu sənət əsərləri 
Azərbaycan Respublikasının müxtəlif 
ölkələrindəki səfirliklərinin təşkilatçılığı 
ilə keçirilən tədbirlərdə, sərgilərdə Xocalı 
həqiqətlərindən “danışır”, bu faciənin 
ağrılarını dünya ictimaiyyətinə tanıdır. 
Paytaxtımızda və regionlarımızda bu 
mövzuda qiymətli abidələr yaradılmışdır.

Ən böyük abidə Bakıdakı Xocalı 
prospektində – “Xətai” metro stansiyasının 
yaxınlığında ucaldılıb. Abidənin müəllifləri 
-- heykəltəraş Teymur Rüstəmov, atası 
Aslan Rüstəmov və qardaşı Mahmud 
Rüstəmovdur. Abidənin açılış mərasimi 
2008-ci ildə olub. Ondan öncə isə həmin 
yerdə 1993-cü ildə ucaldılmış başqa bir 
monument dayanırdı. Həmin abidə tələsik 
hazırlanmışdı və sənətkarlıq baxımından 
o qədər də uğurlu deyildi. Buna görə də 
onu dəyişmək barədə qərar qəbul edildi. 
Yeni abidə ölçüsünə görə də əvvəlkindən 
fərqlənir. Əgər köhnə abidənin hündürlü-
yü 4 metr idisə, indi abidə postamenti ilə 
birlikdə 9 metrdir. Heykəlin hündürlüyü 
isə 3 metr 20 santimetrdir. Yeni layihənin 
müəllifləri abidənin əsas kompozisiyasını 
saxlayıb. Abidədə gənc qadın qucağında 
öldürülmüş uşaqla təsvir olunub. 

Bir sıra xarici ölkələrdə də Xocalı 
faciəsinə həsr olunmuş abidələr ucaldılıb. 
Məsələn, Hollandiyanın Haaqa şəhərində 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə 
abidə yaradılıb. Almaniyanın paytaxtı 
Berlin şəhərində Şteqlits-Selendorf inzibati 
dairəsindəki Qotfrid-Benn kitabxanasının 
həyətində “Xocalı” abidəsi var. Abidənin 
ucaldılmasının təşəbbüskarı Səlhab 
Məmmədov, Akif Əsgərov, Əli İbadullayev 
və əsərin həmmüəlliflərindən biri, Almani-
yada yaşayan görkəmli azərbaycanlı rəssam 
və heykəltəraş İbrahim Əhraridir. Türkiyədə 
də Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə 
ucaldılmış abidələr var.

Azərbaycan bəstəkarları da bu 
mövzuda çox qiymətli əsərlər yaratmışlar. 
Onları dinlədikcə xalqımızın o ağrılı 
anlarını yenidən yaşayırsan. Musiqinin 
bütün janrlarında bu mövzuda əsərlər 
yaradılmışdır.

Məşhur fransız bəstəkarı Pyer Tiluanın 
simfonik orkestr üçün yazılmış “Xoca-
lı 613” əsəri yaralı yerimiz olan Xocalı 
soyqırımı qurbanlarına həsr edilmişdir. 
Xocalı qurbanlarına ithaf olunmuş bu əsər 
sülhə çağırışdır. “Xocalı-613” çox təsirli 
sənət əsəridir. O, bu əsərlə faciədə həlak 
olan həmvətənlərimizə böyük ehtiram 
nümayiş etdirib. Bu əsər faciədə həlak olan 
həmvətənlərimizin xatirəsinə ucaldılmış 
möhtəşəm musiqi abidəsidir.

Açığını deyək ki, kinematoqrafiya 
sahəsində Xocalı faciəsi kifayət qədər əks 
olunmayıb. 1993-cü ildə rejissor Oruc 
Qurbanov “Haray” filmini çəkmişdi. 
“Fəryad” filmində də bu mövzu qismən 
əks olunub. Vahid Mustafayevin “Xocalı”, 
rejissor Mərahim Fərzəlibəyovun çəkdiyi 
“Qırmızı qar” filmləri isə bütövlükdə 
bu faciəyə həsr olunmuşdu. Amma bizə 
“Belarusfilm”in istehsal etdiyi “Qara 
ağcaqayın” filmi kimi geniş diapazonlu, 
hadisələrin mahiyyətini ekran dili ilə açan 
filmlər lazımdır. 

 Doğrudur, Milli qəhrəmanlar haqqında 
filmlərin bir çoxunda Xocalı hadisələrinə 
toxunulub. Məsələn Milli Qəhrəman 
Əlif Hacıyev haqqında rejissor Könül 
Kərimovanın “Azərbaycanlı olmaq böyük 

şərəfdir” adlı sənədli filmini buna misal 
göstərmək olar. 

Bir neçə il bundan qabaq Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə "Sonsuz 
dəhliz” adlı sənədli film çəkilmişdi. Film 
Leyla Əliyevanın "Xocalıya ədalət!” 
layihəsi çərçivəsində lentə alınmışdı və 
həmin kinolent dünyanın əksər ölkələrində 
nümayiş etdirildi. 

Bu sənədli araşdırma Xocalı faciəsinin 
bilavasitə iştirakçılarının – Xocalı 
sakinlərinin, həmin hadisələri araşdıran 
jurnalistlərin və döyüş əməliyyatlarının 
birbaşa iştirakçılarının – erməni 
separatçılarının nümunəsində hadisələrin 
səbəblərinə və təfsilatına həsr olunub.

Filmdə dərin təhlil aparılıb, kütləvi 
qətlləri məhz kimlərin törətdiyi barədə 
şübhələri yox edən faktlar və şahid ifadələri 
təqdim edilib.

Filmdə, həmçinin ermənilər və 
azərbaycanlılar arasında düşmənçiliyin 
kökünə və bunda xarici qüvvələrin roluna 
nəzər salınır.

Filmin rejissoru və prodüsseri 
litvalı sənədli filmlər müəllifi Aleksandr 
(Andryus) Brokasdır.

Söz yox ki, bundan sonra da 
kinematoqrafçılarımız tarixi yaddaşımızın 
bu qanlı səhifəsini yaşadan sanballı sənət 
əsərləri yaradacaqlar. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Sənət əsərləri Xocalı soyqırımını törədənləri lənətləyir

X ocalı soyqırımı bəşər tarixinin ən qanlı səhifələrindən 
biridir. Bu dəhşətli faciənin ağrı-acısı Azərbaycan xalqının 
yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Bu gün muzeylərimizdə, 

sərgi salonlarında toplanmış yüzlərlə rəsm əsəri, paytaxtımızda və 
regionlarımızda heykəltəraşlarımızın yaratdığı Xocalı abidələri tarixi 
yaddaşımızın daşıyıcılarına çevrilmişlər. Belə əsərlər bu gün də 
yaranmaqdadır. Bunun səbəbi odur ki, hər bir sənətkarın qəlbində 
bu ağrı yaşayır və onlar bunu əsərlərə çevirməklə müəyyən rahatlıq 
tapırlar. Hər bir yaradıcı insan bu tarixi həqiqətə öz daxili dünyası ilə 
yanaşır. Yaranan əsərlərin əksəriyyətində yerlə-yeksan edilmiş şəhərin, 
onun insanlarının ağrı-acısı duyulur.

Ümumavropa Qarabağ mitinqi uğurlu alındı

Məlum olduğu kimi, 28 il  bundan 
əvvəl erməni faşistləri tərəfindən 
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 

Xocalı soyqırımı, ümumiyyətlə 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bütün 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırılması istiqamətində 
son vaxtlar səmərəli işlər görülür. Bu 
mənada fevralın 22-də Almaniyada 
Ümumavropa Qarabağ mitinqinin və 
digər tədbirlərin keçirilməsi də böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Həmin tədbirlərin fəal iştirakçılarından 
biri – ADA Universitetinin professoru Kam-
ran Behbudovla söhbətimiz də bu barədə 
oldu. Professor Kamran Behbudov dedi:

– Qarabağ həqiqətlərinin, xüsusilə 
1988-ci ildə işğalçı Ermənistanın əsassız 
torpaq iddiası nəticəsində yaranan 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin əsl mahiyyətinin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması Azərbaycan 
diplomatiyasının qarşısında dayanan əsas 
vəzifələrdəndir. Bir mühüm məqamı da 
nəzərə alaq ki, Almaniyada Ümumavropa 
Qarabağ mitinqinin keçirilməsinin əsas 
səbəblərindən biri də həmin tarixin XX 
əsrin ən dəhşətli faciəsi olan Xocalı soyqı-
rımının 28-ci ildönümü ərəfəsinə düşməsi 
oldu.

Fevralın 22-də Berlin şəhərindəki 
Brandenburq darvazası yaxınlığındakı 
Paris meydanında Ümumavropa Qarabağ 
mitinqinə yığışan minlərlə azərbaycanlının, 
türk qardaşlarımızın və Avropada yaşa-
yan digər dostlarımızın iştirakı ilə bir neçə 
tədbir keçirdik. Onlardan biri də Berlin 
Universitetində Beynəlxalq Siyasi Araş-
dırmalar Departamentinin təşəbbüsü ilə 
“Millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə və 
ərazi bütövlüyü prinsipləri: Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 
beynəlxalq hüquq kontekstində” möv-
zusunda 146 nəfərin iştirakı ilə keçirilən 
seminar oldu. Əsas məruzəçi mən idim. 
Qeyd etdim ki, hazırda dünyada etnik 
separatizmin güclənməsi regional və 
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunma-
sına, bəşəriyyətin sülh və əmin-amanlıq 
şəraitində yaşamasına mənfi təsir göstərən 
əsas amillərdəndir. Azərbaycan Respubli-
kası da iki yüz ildən çoxdur ki, ermənilərin 
etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinə 
məruz qalaraq onun doğurduğu qanlı 
faciələrdən və müharibələrdən əziyyət 
çəkir. Azərbaycana qarşı etnik soyqırımı 

siyasətinin bünövrəsi XIX əsrin əvvəllərində 
bəzi xarici geosiyasi qüvvələrin təsiri və 
dəstəyi ilə başqa dövlətlərin ərazisində 
yaşayan ermənilərin torpaqlarımıza 
köçürülməsi nəticəsində qoyulub.

Sonra isə ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı zaman-zaman genişmiqyaslı qanlı 
aksiyalar həyata keçirdiyini, dinc əhalini 
kütləvi qırğınlara məruz qoyduğunu vur-
ğulayaraq xatırlatdım ki, indiki Ermənistan 
Respublikası tarixi Azərbaycan torpaqla-
rında yaradılıb. Bununla kifayətlənməyən 
ermənilər Azərbaycanın qədim yaşayış 
məskəni olan Dağlıq Qarabağla bağlı ərazi 
iddiaları irəli sürməkdə davam edirlər.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin, Xocalı soyqırımının 

qanlı nəticələri barədə məlumat verərək 
nəzərə çatdırdım ki, Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsi və ona bitişik 7 rayonu 
işğal edilib. Ermənistanın etnik təmizləmə 
siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq 
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün 
vəziyyətinə düşüb. Ermənistan 20 ildən ar-
tıqdır ki, Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini 
işğal altında saxlayır.

Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı ilə 
bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 
qətnamə və 7 bəyanat qəbul etdiyini də 
diqqətə çatdırdım. Qeyd etdim ki, bu 
sənədlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən 
qeyd-şərtsiz çıxarılması tələbi qoyulub. 
Lakin işğalçı dövlət BMT-nin və digər 
beynəlxalq qurumların tələblərini hələ 
də yerinə yetirmir. Ona görə ki, BMT, 
ATƏT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq 
təşkilatlar Ermənistanın Azərbaycan tor-
paqlarını işğal etməsi faktını təsdiqləsələr 
də, bu halı birmənalı formada pisləməkdən 
və beynəlxalq təsir mexanizmləri vasitəsilə 
işğalçı dövləti onların tələblərini yerinə 
yetirməyə məcbur etməkdən çəkinirlər. Bu 
isə münaqişənin uzanmasına səbəb olur.

Sonra tədbir iştirakçılarına bildirdim ki, 
beynəlxalq hüquq baxımından milli azlıqla-
rın öz müqəddəratlarını təyin etməsi baş-
qa dövlətlərin ərazi bütövlüyünü pozmaq 
və müstəqillik almaq formasında reallaşa 
bilməz. Çünki müstəqil dövlətin ərazisində 
neçə-neçə milli azlıqlar yaşayırlar. Onlar 
belə bir hüquqa malik deyillər. Xalqla-
rın öz müqəddəratını təyinetmə ideyası 
beynəlxalq hüququn ərazi bütövlüyü prin-
sipini pozmağı və bu prinsiplə ziddiyyət 
təşkil etməyi inkar edir. Digər tərəfdən, 
hər bir xalqa öz müqəddəratını istədiyi 
qədər təyinetmə hüququ verilərsə, müasir 
dünyada etnik separatizm qarşısıalınmaz 
prosesə çevrilər və əksər ölkələrdə saysız-

hesabsız etnik münaqişələr, müharibələr 
baş verər. Hətta bu gün ikili standartlar 
siyasəti aparan polietnik dövlətlərin özləri 
belə dəhşətli etnik separatizm dalğasına 
məruz qala bilər.

Bir dövlətin beynəlxalq hüquq normala-
rı ilə təsbit edilmiş ərazisi daxilində başqa 
bir dövlətin yaradılması və bu məqsədə 
nail olmaq üçün milli, etnik zəmində 
parçalanmaya əl atılması yolverilməzdir. 
Ermənilərin etnik separatizmə bəraət 
qazandırmaları üçün öz müqəddəratını 
təyinetmə prinsipini bəhanə gətirməsi 
BMT-nin Nizamnaməsində və ATƏT-in 
Helsinki Yekun Aktında əksini tapmış 
prinsiplərə ziddir. Nəzərə alınmalıdır ki, 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində 

yaşayan ermənilər ölkəmizdəki milli 
azlıqlardan biridir və onların ərazi iddi-
aları irəli sürməsi beynəlxalq hüququn 
normalarına uyğun deyil. Bu məsələdə 
Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, 
azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa, öz əzəli 
torpaqlarına geri dönməli, ermənilər isə 
onlarla birlikdə həmin ərazidə yaşamalı-
dırlar.

Çıxışımın sonunda dedim ki, 
Azərbaycan dünya birliyini Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin regionda törədə biləcəyi 
təhlükələr haqqında xəbərdar edərək, 
təsirli tədbirlər görməyə və Ermənistanı 
işğalçılıq siyasətindən çəkindirməyə ça-
ğırır. Hesab edirik ki, təcavüzkarın qarşısı 
alınmazsa, beynəlxalq dairələrin dünyada 
sülhün və sabitliyin bərqərar edilməsinə 
yönəlmiş səyləri nəticəsiz qalacaq, etnik 
münaqişələrin miqyası getdikcə daha da 
genişlənəcəkdir. Bu da bəşəriyyətin arzu 
etdiyi dinc dünya nizamı üçün son dərəcə 
təhlükəli olacaqdır. 

Ümidvaram ki, gələcəkdə keçirilməsi 
planlaşdırılan ümumdünya Qarabağ 
mitinqi də bu kimi tədbirlərin davamı kimi 
Azərbaycan həqiqətlərinin, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin əsl mahiyyətinin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılmasına böyük dəstək 
olacaq. Təbii ki, hər bir tədbir mahiyyəti 
baxımından xüsusi diqqət çəkir. Bu gün 
harada yaşamasından asılı olmayaraq, 
bütün dünya azərbaycanlıları bir amal 
– azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında 
sıx birləşərək 30 ildən artıq davam edən 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin ədalətli həllinə, dövlətimizin 
həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətə, 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası 
istiqamətində atılan addımlara öz töhfəsini 
verməlidirlər.

Qələmə aldı: 
Qüdrət PİRİYEV, “Xalq qəzeti”
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