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19 may 2020-ci il, çərşənbə axşamı

Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
azərbaycanlı icması Laçının işğalının
28-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

“Bütün köçkünlər öz doğma
torpaqlarına qayıtmalıdırlar”
Bu fikri Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü ərazisində Laçın
rayonundan olan 552 məcburi
köçkün ailəsi üçün salınan yeni
yaşayış qəsəbəsinin açılışında
iştirak edərkən – məcburi köçkün
Cənnət Əliyevin evində demişdi. Dövlət başçımız xatırlatmışdı
ki, beynəlxalq təşkilatlardakı
nüfuzumuz, ölkə daxilindəki
təşəbbüslərimiz, ümumiyyətlə,
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı və güclü hərbi potensialın
yaradılması deməyə əsas verir ki,
biz bu işğala son qoyacağıq.
Prezident qətiyyətlə demişdi ki, bu,
qaçılmaz bir həqiqətdir: “Ermənistan və
Ermənistanın indiki rəhbərliyi, əminəm
ki, bunu dərk edir. Bunun yeganə yolu
vardır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
edilməlidir, bütün köçkünlər öz doğma
torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Dağlıq Qarabağa, o cümlədən Şuşaya qayıtmalıdırlar.
Azərbaycanın suverenliyi tam şəkildə
bərpa edilməlidir. Beynəlxalq hüquq normaları bunu tələb edir. Haqq-ədalət bunu
tələb edir və Azərbaycan xalqı bunu tələb
edir”.
Hələlik isə dünyada ikili standartlar
davam edir və öz havadarlarına güvənən
Ermənistan münaqişənin ədalətli həllindən
yayına bilir. Torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsinə qədər isə Azərbaycan dövləti
qaçqın və məcburi köçkünlərimizin bütün
sosial-məişət problemlərini həll etməklə
onların kədər və nisgilini azaldır. 28 il
əvvəl – 1992-ci il mayın 18-də Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş
Laçın rayonunun 77 min nəfərə yaxın sakini
də hələ ki, məcburi köçkün taleyi yaşamaqdadır. Rayon sakinlərindən 267 nəfər
öldürülüb, 66 nəfər girov götürülüb, Laçına
7,1 milyard ABŞ dollarından çox məbləğdə
ziyan dəyib.
Qeyd olunur ki, rayonun işğalı
nəticəsində 217 mədəniyyət, 101 təhsil,

A
142 səhiyyə müəssisəsi, 462 ticarət, 96
məişət, 30 rabitə, 2 avtonəqliyyat və
müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisələri, 13
min 745 yaşayış evi talan və məhv edilib,
54 dünya, 200-dən çox yerli əhəmiyyətli
tarixi abidə erməni vandalizminə məruz
qalıb. İctimai və şəxsi təsərrüfatlardakı
25 min baş qara mal və 200 min başdan
çox davar, minlərlə arı ailəsi, əhalinin
bütün varidatı qarət edilib.
Bu əzəli və qədim Azərbaycan -türk torpağı zəngin təbii sərvətlərə və
əsrarəngiz gözəlliyə malikdir. Rayonun
şərqində Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb
yamacları, şimalında Mıxtökən silsiləsi
uzanır, cənub-qərb hissəsini isə Qarabağ yaylası tutur. Ən yüksək dağ zirvəsi
Qızılboğazın hündürlüyü 3594 metrdir.
Bol su ehtiyatları olan rayonun ərazisindən
axan Şəlvə və Minkənd çayları birləşərək
Həkəri çayını (uzunluğu 113 kilometr)
yaradır ki, bu çay da Araza qovuşur.
Ərazisində Turşsu, Qaladərəsi, Ağanus,
Xırmanlar, Tiqiq, Turş-tiqiq, Nurəddin,
Nağdalı, Hacıxanlı kimi müalicəvi
əhəmiyyətli bulaqlar, zəngin meşələr,
yaylaqlar var.
Azərbaycan dövlətinin 1961-ci ildə rayon ərazisində nadir təbiət komplekslərini
qorumaq üçün yaratdığı Laçın Dövlət
Təbiət Yasaqlığı 20 min hektar, 1987ci ildə yaradılan Qaragöl Dövlət Təbiət
Qoruğu isə 240 hektar ərazini əhatə edirdi.

Qoruqda 68 növdən və 27
fəsilədən ibarət bitki örtüyü
var idi.
Mütəxəssislər yazırlar ki, Laçın ərazisindəki
3 civə, əhəngdaşı, Qoçaz
mərmərləşmiş əhəngdaşı, mişar daşı istehsalına yararlı 2 tuf, kərpic-kirəmid istehsalına yararlı Novruzlu gil, həmçinin Quşçu
pemza, Yuxarı Həkəriçay qum-çınqıl
qarışığı, əqiq, 2 əlvan bəzək daşı, 3 vulkan
külü və Minkənd mineral su yataqları 27
ildir ki, ermənilər tərəfindən talan edilir.
Bu diyar tarixi- mədəni abidələrlə də
olduqca zəngindir. Məsələn, IX əsrə aid
Ağoğlan məbədi , XI əsrə aid Dəmrovlu
Pir Məbədi, Cicimli kəndində XII əsrə aid
Məlik Əjdər türbəsi, XVII əsrə aid Kar
Künbəz türbəsi, 1761-ci ildə Soltanlar
kəndində tikilmiş Həmzə Soltan sarayı,
Quşçu kəndində Pir, Uşaq qalası, Şəlvə
kəndində məbəd, Mirik kəndi ərazisində
qala, Qaranlıq kaha, Bayqara mağaraları, Zeyvə kəndində Soltanbaba türbəsi,
Güləbird kəndində Sultanbud məbədi,
Minkənd kəndində Alban kilsəsi, X-XIX
əsrlərə aid ikitağlı və birtağlı körpülər,
Seyidlər kəndində birtağlı körpü, Pircahan körpüsü, orta əsrlərə aid sənduqə, qoç
və at abidələri, dəmir və tunc dövrünə
aid kurqanlar, qəbiristanlıqlar və onlarca
digər məbədlər erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilib. Rayondakı tarixi, mədəni və
dini abidələrin bir çoxu dağıdılıb. Laçının
74 min nəfərə yaxın sakini isə artıq 28 ildir ki, respublikanın 59 şəhər və rayonunda məcburi köçkün həyatı yaşayır.

Beynəlxalq Muzeylər Günü ilə bağlı
ölkəmizdə onlayn formatda silsilə tədbirlər
Beynəlxalq Muzeylər Şurası (ICOM) tərəfindən
xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın
inkişafına kömək məqsədi ilə təsis olunmuş
18 may – Beynəlxalq Muzeylər Günü hər il müxtəlif
devizlər altında keçirilir. Bu il Beynəlxalq Muzeylər
Gününün devizi “Muzeylər bərabərlik uğrunda:
müxtəliflik və inklüzivlik”dir.
Ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən muzeylər koronavirus
təhlükəsi ilə əlaqədar yaranmış
mövcud şəraiti nəzərə alaraq,
bu il Beynəlxalq Muzeylər
Gününü onlayn formatda silsilə
tədbirlərlə qeyd etdilər.
Belə ki, Azərbaycan Milli
Xalça Muzeyinin “Muzeydə virtual tur” layihəsi çərçivəsində tanınmış ictimai simalar muzeyin
ekspozisiyası, burada nümayiş
olunan xalça və digər dekorativtətbiqi sənət nümunələri haqqında bələdçi qismində çıxış etdilər.
Qeyd edək ki, virtual tur rus
və ingilis dillərində də təqdim
olundu. Həmçinin ekskursiya
muzeydə ilk dəfə “Muzeylər
bərabərlik uğrunda: müxtəliflik
və inklüzivlik” devizinə uyğun
olaraq surdo-tərcümə ilə
müşayiət edildi. Bununla yanaşı,
Beynəlxalq Muzeylər Günü
Rusiya Etnoqrafiya Muzeyi
ilə Azərbaycan Milli Xalça
Muzeyi onlayn bağlantı yaratdı.
Bu bağlantı zamanı “Rusiya
Etnoqrafiya Muzeyinin kolleksiyasında Azərbaycan inciləri” adlı
birgə layihə, muzeylərin virtual
fəaliyyəti, bu sahədə qazanılan təcrübə və gələcək planlar
müzakirə olundu.
Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyi ilk dəfə olaraq görmə
qabiliyyətini itirmiş uşaqların
rəsmlərindən ibarət sərgi təqdim
etdi. Bu rəsmlər muzeydə
“Sərhədsiz incəsənət” adlı
beynəlxalq seminar çərçivəsində
Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasının professoru Georgi Quramoviç
Quraspaşvillinin xüsusi metodikası ilə keçirilmiş ustad dərsləri
zamanı 5 nömrəli Respublika
xüsusi internat məktəbinin və Reabilitasiya Mərkəzinin şagirdləri
tərəfindən yaradılıb. Virtual
sərgini muzeyin “facebook”, “instagram” və “tvtter” səhifələrindən
izləmək mümkün olmuşdur.
Azərbaycan Musiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi
öz kolleksiyalarını üç dildə
“Dinləyin, bizdə nələr vardır”, “Təsviri sənət əsərləri
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti
Dövlət Muzeyində” kimi
müxtəlif rubrikalar altında geniş
auditoriyaya təqdim etmişdir.
Təqdimatda sağlamlıq
imkanları məhdud insanlar da

nəzərə alınmışdır. Muzeyin
hazırladığı audio-video almanaxda milli və dünya ölkələrinin
musiqi alətləri haqqında musiqi
müşayiəti ilə səslənən postlarla yanaşı, muzeyin nəzdində
fəaliyyət göstərən Qədim Musiqi
Alətləri Ansamblının dünyadakı
muzey işçilərini təbrik etmək
üçün hazırladığı onlayn bayram
konserti də yer almışdır.

Beynəlxalq Muzeylər
Günündə “YARAT” Müasir
İncəsənət Məkanı multimedia
layihəsini həyata keçirmişdir.
Tədbir zamanı ictimaiyyətə
eksklüziv sənət əsərləri təqdim
edilmişdir. Tamaşaçılar müxtəlif
tarixi dövrlərə və mövzulara həsr
olunmuş muzey kolleksiyaları,
sərgi layihələri haqqında yeni
və maraqlı məlumatlar əldə edə
bilmişlər. Nümayiş olunacaq
sənət əsərləri Azərbaycan Milli
Xalça Muzeyi, Macarıstan Milli
Muzeyi, Latviya Milli Muzeyi
və “YARAT” Müasir İncəsənət
Məkanı tərəfindən təqdim edilmişdir. Beləliklə də, tamaşaçılar
evlərini tərk etmədən muzey
eksponatları ilə tanış olunmuşlar.
Peşə bayramı Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyi
tərəfindən də qeyd olunmuşdur.
Muzey bu münasibətlə “Bir toxunuş, min dəyər” onlayn muzey
tanıtım layihəsi hazırlamışdır.
Beynəlxalq Muzeylər Günü
münasibətilə Qobustan Milli
Tarixi-Bədii Qoruğu sosial
media vasitəsilə “Qobustanın
qayasında təsvir ol!” kampaniyası elan emişdir. Bu kampaniyaya
qoşulmaq istəyənlər Qobustanda
çəkilmiş fotolarını qoruğun “facebook” və “instagram” hesablarında paylaşırlar. Həmin fotolar
Qobustanın ICOM posterinin
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dizaynında istifadə ediləcək.
Həmçinin yaradıcılığında
Qobustan qayaüstü təsvirlərinin
motivlərindən istifadə edən
keramikaçı rəssam Mirteymur
Məmmədovla qoruğun “facebook” səhifəsində canlı görüş
keçirilmişdir.
“İçərişəhər” Muzey Mərkəzi
İDTMQİ-si ilə Avropa İttifaqı
(Aİ), BMT-nin İnkişaf Proqramı
(BMTİP) tərəfindən İçərişəhərdə
həyata keçirilən incəsənət və
yaradıcı mədəni özünüifadə üzrə
ilk inklüziv peşə təhsili proqramı
haqqında “Ənənəvi incəsənət
vasitəsilə inklüziv təhsilin
təşviqi” adlı videoçarx təqdim
edilmişdir.
Azərbaycan İstiqlal Muzeyi
dünən “Zoom” tətbiqi proqra-

mı ilə cəmiyyətin həssas qrup
vətəndaşları üçün “Bərabərlik”
adlı onlayn ekskursiya keçirmişdir.
Cəfər Cabbarlı adına
Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi builki peşə gününə “Dünya
hamımızındır” devizi altında hazırladığı proqramla qatılmışdır.
Bura “Birgə və Sağlam İctimai
Birlik” təşkilatı ətrafında toplaşan uşaqların rəsmlərindən ibarət
virtual sərgi və “Əsa” İnklüziv
Teatrının “Göy quş” tamaşasının
sosial şəbəkədən canlı yayımı
daxil idi. Virtual sərgi muzeyin
“facebook” səhifəsindən yayımlanmışdır.
Beynəlxalq Muzeylər
Günündə Cəfər Cabbarlının
ev-muzeyi tamaşaçılara “Dan
ulduzu” adlı fotosərgi təqdim
etmişdir. Sərgidə izləyicilər
muzeydə qorunan nadir tarixi
eksponatlarla, eləcə də muzeyin
müxtəlif illərdə həyata keçirdiyi uğurlu layihələr və maraqlı
tədbirləri əks etdirən fotolarla
tanış olmuşlar.
Bölgələrdəki muzeylər də
Beynəlxalq Muzeylər Gününü müxtəlif tədbirlərlə qeyd
etmişlər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Təəssüf ki, erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan
torpaqlarının qeyd-şərtsiz azad olunması,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin
toxunulmazlığı barədə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə, eləcə
də Qarabağ müharibəsi ilə bağlı Avropa
İttifaqı, Avropa Şurası və digər beynəlxalq
təşkilatların qəbul etdikləri qərarlar hələ də
Ermənistan Respublikası tərəfindən yerinə
yetirilmir.
Bir daha xatırladaq ki, erməni
işğalından, eləcə də, qəsbkar dövlətin
törətdiyi terror və təxribatlardan zərər
çəkmiş soydaşlarımızın hamısı dövlətin
qayğısı ilə əhatə olunub. Fəxrlə deyə
bilərik ki, indiyədək Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlət səviyyəsində
məcburi köçkünlərin mənzil-məişət və
sosial problemlərinin həlli istiqamətində
çox mühüm layihələr icra olunub. Bu
istiqamətdə dövlətin həyata keçirdiyi
siyasətə Heydər Əliyev Fondu da böyük
töhfələr verib. Bu günədək 62494 məcburi
köçkün ailəsinin, ümumilikdə, bu qəbildən
olan 315 min soydaşımızın mənzil-məişət
şəraiti yaxşılaşdırılıb. 2020-ci ildə də bu
işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Bütün bunlar göstərir ki, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə qaçqın və məcburi
köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə reallaşdırılan tədbirlər
ardıcıl xarakter alıb.

Baş nazir Nikol Paşinyanın babasının hərbi keçmişi ilə bağlı qalmaqal
Ermənistanı sarsıtmaqda davam edir.
Hamıya açıq olan mənbələrə görə,
baba Paşinyanın ölümü 1943-cü ildə
qeydə alınmış və o, alman Vermaxtının
sıravi erməni legionu olmaqla Qırmızı
ordu ilə döyüşdə qətlə yetirilmişdi.
Əslində, Paşinyana zərbəni özü
vurmuşdur. Belə ki, Böyük Vətən
müharibəsinin 75 illiyinin qeyd olunduğu
gündə N.Paşinyan özünün Facebook
səhifəsində babasının fotosunu paylaşaraq, onunla fəxr etdiyini açıqlamışdı. Lakin Ermənistanda yerli KİV baş
nazirin sözlərinə inanmayaraq onun
sosial şəbəkədə açıqladığı məlumatları
yenidən yoxlamağa başlamışdır.
Qısa zaman kəsiyində erməni
mətbuatı ümumiləşdirilmiş “Memorial” məlumat bazasında tamamilə
gözlənilməz məlumatı aşkarlamışdır.
Xatırladaq ki, müvafiq portal Rusiya
Müdafiə Nazirliyi tərəfindən aydın
məqsədlə yaradılmışdı. Rusiyada
Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının qohumlarına onların talelərini
müəyyənləşdirməyə kömək etmək
üçün belə bir sayt istifadəyə verilmişdi.
Mütəxəssislər xüsusilə vurğulayırlar ki,
bazada olan məlumatların düzgünlüyü
şübhə doğurmur. Ona görə ki, məlumat
yalnız Rusiyanın deyil, həm də Almaniya arxivlərində aşkarlanan sənədlərə
istinadən hazırlanmışdır.
Beləliklə, son nəticədə məlum oldu
ki, Nikol Paşinyan adlı bir şəxs İkinci
dünya müharibəsinin döyüşlərində,
həqiqətən, iştirak etmişdir. Amma
heç də Sovet İttifaqının tərəfində yox,
faşistlərin tərəfində vuruşduğu məlum
olmuşdur. Belə ki, onun taleyi bazada hərbi əsirlərin kartında “düşmənlə
əməkdaşlıq” kimi təsvir edilmişdir.
Baş nazirin özünün də Qələbə Günü
ərəfəsində əcdadının tərcümeyi-halında
qarışıqlıq yaratması ilə yadda qaldı.
Bəzi sənədlərə görə, babasının1943-cü
ilin fevralında öldüyünü, digərlərinə görə
- tamamilə itkin düşdüyünü söylədi.
Hadisənin də gah Krımda, gah da Stalinqrad yaxınlığında baş verdiyini idda
etdi. Aydındır ki, belə dumanlı qarışıq
məlumatlar verməklə N.Paşinyan babasının utancverici keçmişini ört-basdır
etməyə çalışırdı. Ancaq, necə deyərlər,
yalanın ömrü az olar. Faktlar və bütün
ehtimallar həmin faşistin məhz indiki
baş nazirin babası olduğunu təsdiqləyir.
Artıq heç kimdə şübhə yoxdur ki,
N.Paşinyanın fəxr etdiyi babası vətən
xainidir və bəşəriyyətə qarşı cinayətlər
törədən faşistlərlə sıx əməkdaşlıq
etmişdir.
Lakin erməni baş nazir “ən yaxşı
müdafiə hücumdur” taktikasından yararlanaraq, babasının ləkəli keçmişinə
yönəlmiş beynəlxalq diqqəti yayındırmaq istəyir. Çünki N.Paşinyan çıxılmaz
vəziyyətdədir, axı, özünü “insan hüquqlarının müdafiəçisi” elan etmiş birisinin babasının faşistlərlə əməkdaşlıq
etməsinin aşkarlanması onun “xalqın
demokratik lideri” imicinə güclü zərbə
vurur. Ancaq N.Paşinyanın etdikləri
özünü aldatmaqdır. Axı məlumdur ki,
özünüaldatma – çıxılmaz vəziyyətdən
çıxmaq üçün özünü mühafizə üsuludur.
Babasının ifşa olunmasından sonra
çətin vəziyyətlə üzləşən erməni baş
naziri faktları təhrif etməklə tənqid və
nifrəti özündən yayındırmaq istəyir. N.
Paşinyan o qədər çaşqın vəziyyətdədir

Hazırladı:
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

zərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
azərbaycanlı icması Laçının işğalının 28-ci ili ilə bağlı bəyanat
yayıb.

Bəyanatda deyilir: “1992-ci ilin 18 may
tarixində Laçın rayonu Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Laçın
Azərbaycan Respublikasının Ermənistan
ilə sərhədində yerləşən, çox böyük strateji
əhəmiyyətə malik bölgələrindən biridir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Laçına
hücumu rayonun 1 şəhəri, 1 qəsəbəsi və 125
kəndinin işğal altına düşməsinə gətirib çıxarıb. İşğal nəticəsində 217 mədəniyyət, 101
təhsil, 142 səhiyyə müəssisəsi, 462 ticarət,
30 rabitə, 2 avtonəqliyyat və müxtəlif təyinatlı
istehsal müəssisələri Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən talana və məhvə məruz
qalıb. 77 mindən çox Laçın sakini məcburi
köçkünə çevrilib və onların mülkiyyətləri talan
edilib. Laçından olan məcburi köçkünlər
müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının 57 şəhər və rayonunda məskunlaşıb.
6-cı əsrə aid Alban Ağoğlan məbədi, 14-cü
əsrə aid Məlik Əjdər türbəsi, Qaraqışlaq
kəndində məscid, Zabux kəndində qədim
qəbiristanlıq Ermənistanın işğalı nəticəsində
vandalizmə məruz qalmışdır ki, bu da rayonun 54 dünya, 200-dən çox yerli əhəmiyyətli
tarixi abidəsindən yalnız bir neçəsidir.
Laçının işğalından sonra rayon ərazisində
təbii resurslar talan edilib. Digər işğal olunmuş
ərazilərdə olduğu kimi, xüsusilə, Suriyadan
olan erməni əsilli qaçqınlar qanunsuz olaraq
Laçın rayonunda məskunlaşdırılıb. Laçının
işğalı nəticəsində etnik təmizləməyə məruz
qalmış 77 mindən çox azərbaycanlının təməl
insan hüquqlarını pozaraq rayonun demoqrafik tərkibinin dəyişdirilməsi istiqamətində
Ermənistanın atdığı addımlar beynəlxalq
hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır.
Laçının ardınca Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsinin inzibati sərhədlərinə
daxil olmayan Kəlbəcər, Ağdam, Qubadlı,

Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarının işğalı
Ermənistanın əsl məqsədinin güc yolu ilə yeni
ərazilərin qəsb edilməsindən, ekspansiya
siyasətindən ibarət olduğunu bir daha sübut
edib.
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 80 mindən çox, o cümlədən
bütün işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarında
etnik təmizləməyə məruz qalmış 1 milyondan
çox olan azərbaycanlılar adından dünya
birliyini Azərbaycan xalqına qarşı Ermənistan
tərəfindən bu gün də davam etdirilən təcavüz
hərəkətlərinə son qoymasını tələb etməyə
çağırırıq.
Ermənistan tərəfinin vəziyyəti
gərginləşdirməyə xidmət edən açıqlamaları
və Azərbaycan ərazilərinin ilhaqına yönəlik
çağırışları Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə
ciddi zərbə vurmaqda davam edir.
Bəyan edirik ki, Ermənistan–Azərbaycan
münaqişənin ədalətli həlli yalnız Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərdən çıxarılmasından və etnik
təmizləməyə məruz qalmış azərbaycanlıların,
o cümlədən laçınlıların öz doğma torpaqlarına
qayıdışından sonra mümkündür. Azərbaycan
Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
azərbaycanlı icması olaraq, bölgənin erməni
icması ilə Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
daxilində birgə sülh şəraitində yaşamağa
hazırıq. Yalnız bu halda regionda davamlı və
ədalətli sülh təmin oluna bilər.
Buna görə də, biz – Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı
icması olaraq bir daha bölgənin erməni icmasını dialoqa dəvət edirik”.

“Xalq qəzeti”

Paşinyan tarixi savadsızlığını
aləmə nümayiş etdirir
öyük britaniyalı diplomat Filip Çesterfild deyirdi ki, yalan qəzəbin,
qorxaqlığın və ya şöhrət düşkünlüyünün məhsuludur. Bu sözlər
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hazırki psixoloji-mənəvi
durumunu çox yaxşı açıqlayır. Dünənə qədər qəzetində pafosdolu materiallar
dərc etməklə səfalət içində çapalayan ermənilərin könlünü almağa çalışan,
küçədən gəlib baş nazir olduqdan sonra absurd bəyanat və addımları ilə həm
erməniləri qəzəbləndirən, həm də beynəlxalq siyasi dairələri bezdirən Nikol
Paşinyan indi də nasist babasının keçmişini ört-basdır etməklə məşğuldur.
Qəzəbindən həqiqəti təhrif etməklə tarixi biliklərinin primitiv səviyyədə
olduğunu bir daha nümayiş etdirən erməni hökumətinin başçısı faşist olmuş
babasına görə həm ölkəsinin, həm də beynəlxalq aləmin qarşısında bəraət
qazanmağa çalışır. Ancaq onun canfəşanlığının qara qəpik qədər dəyəri
yoxdur, çünki həqiqət Günəş kimidir, onu ovucla örtmək mümkün deyil.

B

ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
(AXC) ideoloji rəhbəri Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə haqqında sərsəm fikirlər
səsləndirməkdən belə çəkinmir. Ancaq
erməni baş naziri M.Ə.Rəsulzadəni
faşist Almaniyası ilə əməkdaşlıqda
ittiham edərək tarixi savadsızlığını bir
daha göstərdi. Təəccüblüdür, axı, heç
orduda olmayan və müharibədə iştirak
etməyən M.Ə.Rəsulzadəni faşistlərlə
əməkdaşlıqda ittiham etmək üçün hansı
məntiqə sığışar?
Tarixi faktlar təsdiqləyir ki,
M.Ə. Rəsulzadə faşist Almaniyası
ilə heç vaxt əməkdaşlıq etməmişdir.
İkinci dünya müharibəsi və M.Ə.
Rəsulzadənin fəaliyyəti ilə bağlı aparılan araşdırmalar onu deməyə əsas
verir ki, ona Hitlerlə əməkdaşlıq təklif
olunsa da, o, bundan imtina etmişdir:
“Mən keçmiş dövlət başqanı olaraq
Almaniya idarəçiliyindəki bir komitənin
başqanı olaraq özümü kiçiltmərəm”.
Rəsulzadə anlamışdı ki, faşistlərlə
əməkdaşlıqdan imtina etdiyi üçün onu
və tərəfdarlarını problemlər gözləyir,
buna görə də, Almaniyadan uzaqlaşmışdı. Əlbəttə, Ermənistanın hökumət
başçısı tarixi faktları məqsədyönlü
şəkildə təhrif edir. M.Ə.Rəsulzadə İkinci
dünya müharibəsi zamanı SSRİ-dəki
respublikaların mühacirətdə olan digər
dövlət xadimləri kimi, həqiqətən də,
Almaniyaya səfər etmiş, lakin, nəticə
etibarı ilə, nasistlərlə əməkdaşlıqdan
boyun qaçırmışdı. Bu, kifayət qədər
bilinən faktdır. Ancaq Ermənistandan
fərqli olaraq Azərbaycanda nasist Almaniyası tərəfində döyüşən şəxslərə abidə
ucaldılmır və qəhrəmanlaşdırılmır.
Şübhə yoxdur ki, N.Paşinyanın
M.Ə.Rəsulzadə haqqında səsləndirdiyi
fikirlər məqsədyönlü şəkildə iz azdırmaq
məqsədini güdür.
Bundan başqa, M.Ə.Rəsulzadənin
Adolf Hitlerlə birbaşa görüşünün və
münasibəti olmadığını tarixi faktlar da
təsdiqləyir. Buna görə də, N.Paşinyanın
belə bir görüşün keçirilməsi barədə
dedikləri cəfəngiyyatdır.
1954-cü ildə Münhendə çap edilən
“Azərbaycan” qəzetində də qeyd
olunur ki, almanlarla razılığa gəlməyən
türk kökənlilər və əsirlər amansızlıqla edam edilir. Həmin qəzetdə həm
də yazılır ki, Berlində parçalanan
Azərbaycan diasporunun əsas hissəsi
M.Ə.Rəsulzadənin ətrafında yer

almışdı və onlar müstəqil Azərbaycan
üçün savaşlarını davam etdirirlər,
lakin A.Hitlerlə əməkdaşlıq barədə
düşünmürlər. Bu gün heç bir araşdırmaçı da M.Ə.Rəsulzadənin faşistlərə
rəğbətlə yanaşdığını əks etdirən bircə
cümləsini belə tapıb işıq üzünə çıxara bilmir. Əksinə, M.Ə.Rəsulzadə
açıq şəkildə bildirmişdi ki, hitlerçilik,
hər şeydən əvvəl, kommunizm demaqogiyasına qarşı çıxış etmək üçün
yaranmış bir ideyadır: “O, faşizm kimi
öz müxaliflərindən diktatorluq fikrini
götürmüş, lakin oradakı beynəlmiləlçiliyi
millətçiliklə əvəz etmişdir”.
Təəccüblü deyil ki, indiyə qədər
N.Paşinyan babasının tərcümeyi-halı
barədə dəqiq məlumatlar açıqlamır,
ittihamlara qarşı susqunluğunu saxlayır.
Burada istər-istəməz daha bir hadisə
yada düşür. Söhbət Ermənistanda
“müasir dövlətçiliyin banilərindən biri”
kimi nəzərdən keçirilən cəllad və nasist
Qaregin Njdedən gedir. Bu erməni
cinayətkarın Almaniyanın Üçüncü
Reyxi ilə əməkdaşlığı təsdiqlənmiş
faktdır. Məlumdur ki, Q.Njde 1940-cı
illərin əvvəllərində Vermaxtın tərkibində
erməni batalyonlarının yaradılmasında iştirak etmiş, erməni əsilli agentləri
təxribatlar törətmək məqsədilə onları
sovet ordusunun arxa cəhbəsinə
göndərmək üçün ələ almışdı. Nəticədə,
hərbi əks-kəşfiyyat tərəfindən həbs
edilən Q.Njde Rusiyadakı türmələrin
birində ölmüşdü. İndi hər yerdə bu iki
hadisə birlikdə xatırlanır. Rusiyanın
“Qazeta.ru” saytında “Paşinyanın
sirri” başlığı ilə yayımlanan materialda da bununla bağlı belə yazılır:
“N.Paşinyanın ölkədə müzakirə olunan
əsas mövzuya məhəl qoymaması, hətta
onun tərəfdarlarına da o qədər inandırıcı görünmür. Babasının tərcümeyihalına dair aşkarlıq onun aktivinə
daha çox “plyus” yazacaqdı. Eləcə
də Qaregin Njdenin ölkə tarixindəki
qiymətləndirməsi ilə bağlı İrəvandakı
əvvəlki hakim rejimin mövqeyinə
yenidən baxılması da. Lakin baş nazir
istər birinci, istərsə də ikinci məsələ
ilə bağlı dəqiq mövqe tutmaqdan
çəkinir. Çoxları bunun arxasında nə ola
biləcəyini düşünür”.
Göründüyü kimi, Rusiyada da
N.Paşinyanın faşist babası olması barədə yayılan məlumatlardan
xəbərdardılar və erməni baş nazirinin

məsələ ilə bağlı açıqlama verməsini
gözləyirlər. Lakin həqiqəti etiraf əvəzinə,
o, M.Ə.Rəzulzadə barədə boşboğazlıq
edir, yalan danışır.
N.Paşinyanın yüngülxasiyyət adam
olmasını Ermənistan cəmiyyəti də
görür və bunun bəlasını çəkir. Məsələn,
politoloq, “Media vəkili” təşəbbüsünün
rəhbəri Aqasi Yenokyan öz Facebook
səhifəsində N.Paşinyanla bağlı yazır: “Nikol Paşinyana ciddi yanaşmaq
lazım deyil, o, başa düşəndə ki, onu
ciddi qəbul etmirlər, dərhal dövlətçiliyi
özündən uzaqlaşdıracaq və bizi rahat
buraxacaq”. A.Yenokyanın sözlərinə
görə, N.Paşiyan haqqında hər ciddi
yazı, analiz, sonda nifrətdolu ifadələrə,
təcavüzə çağırışlara və ya söyüşlərə
gətirib çıxarır və belə görünür ki, “yeni
qanuna görə, Nikol haqqında ciddi
danışmaq olmaz”. “Siz dediniz ki, o,
millətin lideridir. İndi Nıkol məcburən
millətə başçılıq edir, hökumətin iclaslarında iştirak edir, öz oğlanlarına və
qızlarına vəzifələr və mükafatlar paylayır, hansısa iqtisadi məlumatları oxuyur,
Gürcüstanla müqayisələr aparır, çünki
siz onu ciddi qəbul edirsiniz”, – yazan
A.Yenokyan həmvətənlilərinə müraciət
də edir ki, “İndi yeni qanun bizdən tələb
edir ki, onu ciddi qəbul etməyək. Yumor,
istehza, satira, sarkazm, hətta xırdaçılıq
arsenalınızdan yararlanın, amma ciddi
yanaşmayın”. Düz sözə nə deyəsən,
ölkəsində də ciddi qəbul olunmayan
N.Paşinyanın “inkişaf” və ya “demoratik
sıçrayış” haqqında oxuduğu nağıllar,
eləcə də saxta məlumatlar barədə ciddiciddi danışması işğalçı qonşumuzda da
acı təbəssüm doğurur.
Bir sözlə, N.Paşinyan tarixi
savadsızlığını nümayiş etdirməklə,
həm də faktları təhrif etmək bacarığını
göstərdi. Doğrusu, təsdiqlənmiş
faktlar barədə yalan danışmaq
adamdan həyasızlıq da tələb edir.
Görünür, küçələrdə söyüşərək baş
nazir kreslosuna yiyələnmiş bu
adamın hakimiyyətdə qalmaq üçün
yalana bürünmək qabiliyyəti də güclü
inkişaf etmişdir. Ancaq N.Paşinyanın
Azərbaycanı və M.Ə.Rəzulzadəni
qaralamaq cəhdi boş-boşuna yumruq
silkələməkdən başqa bir şey deyil. Fakt
faktlığında qalır: Ermənistanın indiki
baş nazirinin də faşizm ideologiyasına
rəgbəti var, bunu rəsmi İrəvanın erməni
faşistlərinə bəslədiyi xoş münasibət
də təsdiqləyir. Eyni zamanda,
N.Paşinyanın babasının keçmişi barədə
açıq danışmaqdan çəkinməsi və zəruri
məlumatları açıqlamaması da bir
daha isbatlayır ki, Azərbaycanı hədəfə
almaqla erməni baş nazir getdikcə
güclənən tənqid və nifrətdən yayınmaq
istəyir. Lakin belə həyasız və mənasız
davranışın nəticə verməyəcəyi gün kimi
aydındır.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

