
5 noyabr 2020-ci il, cümə axşamı10

Tanınmış rusiyalı həkim – nev-
roloq Natalya Tereşenko hazırda 
koronavirusdan evdə müalicə alır. 
O, öz timsalında xəstə insana, 
əslində, nələrin lazım olduğunu ya-
zıb: “Virusa yoluxanlara bildirmək 
istəyirəm ki, çoxlarına artıq heç bir 
dərman lazım deyil. Evdə yataq 
rejimində uzanmaq, çoxlu maye 
içmək, lazım gələrsə, hərarəti pa-
rasetamol ilə salmaq, həqiqətən, 
kifayət edir”.

Ağciyərlərin vəziyyətini yox-
lamaq üçün pulsoksimetr olsa 
yaxşı olar. Ya da 1 dəqiqə ərzində 
tənəffüs hərəkətlərinizi sayın. 
Dəqiqədə 14 – 20 arası tənəffüs 
olursa, normaldır. Əgər bir dəqiqə 
müddətində tənəffüsün sayı 22-ni 
keçirsə, onda təcili yardım çağır-
maq lazımdır.

Ciddi təngnəfəslikdə 
ağciyərlərin KT-sini (kompüter 
tomoqrafiyası) də etmək lazım-
dır. Xəstəliyin başlanğıcında heç 
bir xüsusi virus əleyhinə və ya 
digər dərmanlara ehtiyac yox-
dur. ”Sadəcə sakitliyinizi qoru-
yun, antibiotik, az tapılan, yalnız 
xəstəxanalarda olan dərmanları 
axtarmağa gərək yoxdur. Onlar 
virus infeksiyasında sizə heç bir 
kömək etməyəcək. Koronavirusda 
lazım olan dərman koaqulyantlar-
dır. Onu isə evdə yüngül xəstələrə 
yox, xəstəxanada ağır xəstələrə 
edirlər”.

Həkim yüngül formada anti-
aqreqantları içməyi tövsiyə edib: 
məsələn, kardiomaqnil. Onlar 
qanın laxtalanması və tromb 
əleyhinədir. “Heç bir immunitet 
dərmanı, immunstimulyatorlar 
lazım deyil. Bu dərmanlar kəskin 
immun cavab yaradıb, sitoken 
tufanına səbəb ola bilər”.

Qeyd etməliyik ki, ekspertlər 
getdikcə düşən hava tempe-
raturunun koronavirusa təsirini 
qiymətləndiriblər. Koronavirusun 
soyuq, şaxtalı havada donduğunu, 

amma canlılığını qoruyub saxla-
dığını, insan orqanizminə düşən 
kimi aktivləşdiyini müəyyən ediblər. 
Ona görə qış aylarında COVID 
– 19 -a yoluxmanın artması, 
zəifləyən insan immunitetinin buna 
zəmin yaradacağı gözləniləndir. 
Çünki belə zamanlarda ev və iş 
yerləri az havalandırılır, insanlar 
qapalı yerlərə çəkilir, günəş işığı 
görmür, zəif qidalanır, küçədə 
isə digər respirator infeksiyala-
ra da yoluxmaqdan ehtiyatlanıb 
gəzməyə çıxmırlar. “Hava nə 
qədər soyuq olarsa, koronavirusun 
ətraf mühitdə saxlanması daha da 
artacaq. Donmuş virus aktiv deyil, 
ona görə küçədə, qarda, şaxtada 
səthlərdən və insanlardan viru-
sun ötürülməsi azalır. Lakin xəstə 
insan digər insanlarla isti otağa 
düşən kimi virus aktivləşir. Bu, 90 
faiz viruslara xas xüsusiyyətdir” – 
deyə alimlər bildirirlər.

“Ehtiyatı əldən verməməliyik! 
Maska, sosial məsafə və əl 
gigiyenası sizi COVID – 19 və 
digər tənəffüs yolu ilə yoluxan 
xəstəliklərdən qoruyur. Bu qay-
dalara riayət etdiyiniz zaman 
COVID – 19-a yoluxsanız belə 
aldığınız virus miqdarı az olduğu 
üçün xəstəliyi simptomsuz və ya 
yüngül keçirmək şansınız artır”.– 
Bu sözləri İnfeksion Xəstəlikləri 
və Klinik Mikrobiologiya uzmanı 
S.Fərrux deyib. Həkim bildirib ki, 
koronavirus infeksiyasına yoluxma 
sayının artmasının əsas səbəbi 
karantin qaydalarının yumşaldıl-
ması olub:

“İkinci bir səbəbi beyinlərdə 
olan “yumşaldılmadır”. İnsanlar 
xəstəliyin ciddiyyətini nəzərə 
almadıqca və bu minvalla hərəkət 
etməyə davam etdikcə, yoluxma 
sayı artacaq. Zaman keçdikcə, 
insan həyat şərtlərinə alışır və 
onu diqqətə almamağa başlayır. 
Amma karantin rejiminin yumşal-
dılması insanlarda  arxayınlığa 

səbəb olmamalıdır. Bu gün 
yoluxma faktoru artan ölkələrdə 
belə karantin qaydalarında ciddi 
bir dəyişiklik olmayıb. Əhalinin bir 
hissəsi artıq xəstələnib və virusa 
qarşı immunitet qazanıb. Lakin 
karantin qaydaları müəyyən qədər 
yumşaldıldığı üçün insanlar elə dü-
şündü ki, yoluxma riski azalıb. Bu 
faktorlar da yenidən yoluxmanın 
artmasına gətirib çıxarır. Mövsüm 
dəyişikliyi zamanı tez-tez virus 
infeksiyalarının baş qaldırdığının 
şahidi oluruq. Bu, ən çox hava 
dəyişikliyi, immun sistemin zəifliyi, 

qida ilə kifayət qədər vitamin qəbul 
etməməklə əlaqəlidir. Törədici 
amil, əlbəttə də ki, nəzərə alınma-
lıdır. Lakin xəstəlikdən yayınmaq 
üçün, ilk növbədə, immun sistemi 
güclü olmalıdır.

Məşhur fizioloq Klod Bernard 
demişdir: mikrob əsas deyil, əsas 
mühitdir. Burada mühit sözünü im-
mun sistemi kimi də qiymətləndirə 
bilərik. Dogrudan da, tez-tez rast 
gəlirik ki, müəyyən virus infeksi-
yası yayılan zaman bir ailədəki 
insanların və ya eyni otaqda 
işləyən insanların hamısı bu 
xəstəliyə yoluxmur. Burada məhz 
immunitet öz sözünü deyir. Normal 
immun sistemi orqanizmi təkcə 
infeksiyalardan deyil, bədxassəli 
xəstəliklərdən də qoruyur.

Hər bir mövsüm dəyişikliyi 
özlüyündə mövsümə uyğun 
xəstəliklərin aktivləşməsinə səbəb 
olur. Payız–qış mövsümündə əhali 
arasında ən çox yayılan kəskin 
respirator xəstəliklərdir. Kəskin 
respirator xəstəliklər bir neçə 
kəskin infeksiyanın ümumi adıdır. 
Kəskin respirator xəstəliklər ümumi 
əlamətləri ilə birləşmiş xəstəliklər 
qrupudur.

1. Onlar infeksion mənşəlidirlər: 
viruslar və bakteriyalar tərəfindən 
törədilirlər.

2. Xəstəlik törədiciləri 

orqanizmə hava-damcı yolu ilə 
tənəffüs sistemi vasitəsilə keçirlər.

3. Kəskin respirator xəstəliklər 
zamanı (KRX) birinci növbədə 
məhz tənəffüs üzvləri zədələnirlər. 
Ona görə də xəstəliyi respirator 
adlandırırlar.

KRX Yer kürəsində ən çox 
yayılmış xəstəliklərdir. Dünyada 
hər il 1milyarddan çox xəstəliyə 
yoluxma halları qeyd olunur. KRX 
ən çox uşaqlarda müşahidə olu-
nur. Həyatının ilk ayında körpələr 
nadir hallarda xəstələnir, çünki 
onlarda transplasentar passiv 
immunitet saxlanılır. Xəstələnmə 
ən çox 6 aydan 3 yaşa qədər 
olan uşaqların payına düşür. Bu 
da onların uşaq müəssisələrinə 
getməsi ilə əlaqədardır. Əslində, 

uşaq xəstələndikcə onun immu-
niteti formalaşır. Amma təkrar 
xəstələnmə halları uşaq orqaniz-
minin mühafizəsinin zəifləməsinə, 
ikincili infeksiyanın qoşulmasına, 
xroniki infeksiya ocaqlarının for-
malaşmasına səbəb olur, uşağın 
inkişafını ləngidir. 

KRX-ə hər yerdə rast gəlinir. 
Epidemik və pandemik yayılma-
ğa meyillidir. Epidemik prosesin 
gedişində törədicinin rekombi-
nant variantları əmələ gəlir ki, 
buna da əhali həssas olur. Belə 
həssaslıq xəstələrin sayının 

çox tez  artmasına səbəb olur. 
İnfeksiya asanlıqla ötürülür və 
xəstəlik sürətlə yayılır. İnfeksi-
yanın ötürülməsi hava-damcı 
yolu ilə baş verir. Virus yuxarı 
tənəffüs yollarının selikli qişasın-
dan asqırma, öskürmə, danışıq 
və tənəffüs zamanı xaric olur və 
aerozol şəklində havada asılmış 
vəziyyətdə saxlanıla bilər. Bəzən 
infeksiya qulluq əşyaları, qab-
qacaq və digər vasitələrlə ötürülə 
bilər. Viruslar və bakteriyalar 
tənəffüs yollarına düşür və qanla 
bütün orqanizmə yayılan zərərli 
maddələr və toksinlər yaradır. 
Keçirilmiş xəstəlikdən sonra im-
munitet davamlı deyil və ona görə 
də hər bir insan ildə bir neçə dəfə 
KRX-la yoluxa bilər.

KRX və KRVİ zamanı əsas 
müşahidə olunan kliniki sindromlar 
bunlardır: 

İntoksikasiya sindromu: 
Hərarətin yüksəlməsi, baş ağ-
rısı, başgicəllənmə, zəiflik və 
əzginlik, əzələ və oynaqlarda 
ağrılar, ürəkbulanma, qusma, üzün 
hiperemiyası, ənsə əzələlərinin 
gərginliyi, konyuktivit, gözdə sklera 
damarlarının həssaslığı, tərləmə, 
petexial səpkilər və s. simptomlar 
müşahidə oluna bilər.

Kataral sindrom: Boğaz 
ağrısı, burun tutulması və axması, 
öskürək, badamcıqlarda sianoz 
və ödem kimi simptomları özündə 
birləşdirir.

Hemorragik sindrom: Adətən 
5 – 10 faiz hallarda müşaiyət 
olunur. Yumşaq damaqda papul-
yoz enantema və kiçik qansızma 
ocaqları, burundan qanaxmalar 
ola bilər. Bu sindromun ağırlaşmış 
forması ağ ciyərlərdə müşahidə 
olunan hemorragik ödemdir.

İnformasiya və dərman prepa-
ratlarının çoxluğu bəzən insanları 
səhv “özünümüalicə” üsullarına 
sövq edir. Bunun nəticəsi olaraq 
ağırlaşmalar baş verir. Məsələn, 
xroniki faringit, xroniki rinit, xroniki 
laringit, bronxit, xroniki otit v.s. 

KRX zamanı ən çox rast 
gəlinən ağırlaşmalardan biri də 
ağciyər iltihabı, yəni pnevmoniya-
dır. Pnevmoniyanın ağırlaşması 
daha çox yaşlı adamlarda, immuni-
teti zəif insanlarda və mükəmməl 

immunitet sisteminə malik olma-
yan uşaqlarda müşahidə olunur. 
İmmuniteti zəiflədən səbəblərdən 
biri də antibiotiklərdən sui - 
istifadədir. Təəssüf ki, günümüzdə 
antibiotiklərin tətbiqi bakterial 
infeksiyalarla məhdudlaşmır, virus 
infeksiyalarında da geniş istifadə 
edilir. Bu zaman antibiotiklər virus-
lara təsir etmədiklərinə görə, eti-
otrop vasitə sayılmır. Antibiotiklər 
özlüyündə immun sistemini 
zəiflədir, yanaşı təsirləri olduqca 
ciddi patoloji reaksiyalara səbəb 
ola bilir. KRX zamanı digər ağırlaş-
malardan biri də  limfadenit – limfa 
düyünlərinin iltihabıdır. Əsasən, 
boyun bölgəsindəki limfa düyünləri 
zədələnir. Əlavə olaraq sinusit 
– burun ciblərinin iltihabı, irinli 
larinqotraxeit, radikulonevritlər, 

nevralgiya, bronxit, ağciyərlərin 
hemorragik ödemi və s. ağırlaşma-
lar müşahidə oluna bilər.

Soyuqdəymə xəstəliklərinin 
qarşısını almaq onları müalicə 
etməkdən daha asandır. Bunun 
üçün düzgün və faydalı qidalanma, 
kifayət qədər yuxu və istirahət, fizi-
ki aktivlik, vitamin qəbulu lazımdır.

KRVİ zamanı antibiotiklərin 
təyini göstərişin və seçim prepa-
ratlarının dəqiq əsaslandırılmasını 
tələb edir. Müasir dövrdə bir çox 
xəstəliklərin müalicəsində uğurlar 
əldə edən biotənzimləyici terapiya 
KRX-in müalicəsində də üstünlük 
təşkil edir. Qrip və digər KRVİ 
müalicəsi və profilaktikası üçün 
Engystol+Gripp heel preparatları 
istifadə edilir. Hərəsindən 1 tablet 
gündə 3 dəfə dil altına (kəskin 
hallarda 2 saat ərzində hər 15 
dəqiqədən bir istifadə oluna bilər), 
inyeksiya şəklində isə hərəsindən 
1 ampul günaşırı və ya hər gün 
təyin edilir.

Qeyd etməliyik ki, səhiyyə 
və qeyri-səhiyyə qurumlarının 
COVID – 19 - la mübarizədə 
göstərdiyi səylərin uğurlu olması 
üçün vətəndaşların özünün də bu 
qaydalara mütləq şəkildə əməl 
etməsi çox mühüm şərtdir. Çünki 
yoluxma zəncirvaridir, bir nəfərlə 
kifayətlənmir, odur ki, son dərəcə 
diqqətli olmaq vacibdir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Bir daha COVID–19 haqqında:  
Ehtiyatı əldən verməyin!

M ütəxəssislər COVID – 19- a yoluxmamaq üçün tələb olan qaydalara əməl etməyin 
vacibliyini 9 aya yaxın müddətdir ki, deyirlər. Xəstələnib yatağa düşməkdənsə, 
məsafə saxlamağın, əl gigiyenasına əməl etməyin və maska taxmağın önəmini və 

asan olduğunu dəfələrlə tövsiyə ediblər. Onlar, həmçinin gigiyena qaydalarından, maska 
taxmağın yollarından da, taxmamağın gətirdiyi fəsadlardan da yetərincə söz açıblar. Qeyd 
ediblər ki, birdəfəlik tibbi maskanı taxıb küçədə, nəqiyyatda, insan çox olan yerlərdə 
gəzdikdən sonra yalın əllə xarici səthinə, yəni üzərinə toxunmaq təhlükəlidir. Mütəxəssislər 
bildirirlər ki, yalın əllə maskanın çöl səthinə toxunub çıxarmaq, cibə, çantaya qoyduqdan 
sonra, yenidən götürüb taxmaq sanki virus dolu qaba əlləri salıb çıxarmağa bərabərdir. 
Maskanın çöl səthi havada olan nəinki koronavirus zərrəciklərini, həmçinin digər mikrob, 
bakteriya, virusları da özündə 7 saat saxlaya bilir. Ona görə yalın əllə maskanı əzmək, 
taxandan sonra onu atmamaq, təkrar istifadə koronavirusdan qorunmaq tədbirlərini 
sıfıra endirir. Həmçinin başqasının maskasına toxunmaq da təhlükəlidir. Maskanın yalnız 
ip hissəsindən tutmaq olar, maska bir dəfə çıxarıldısa, o atılmalıdır. Evdəkilər çöldən 
gələnin maskasına əl vurmamalıdır. Maskaya toxunduqdan sonra əllər burun, ağız, gözə 
vurulmamalı, dərhal sabunla yuyulmalıdır. Hər hansı ehtiyatsızlıqdan maskanız siz hiss 
etmədən düşməniniz ola bilər.

Yalnız yerli, milli, respublika 
əhəmiyyətli abidələrin deyil, dünya 
mədəniyyət incilərinin də erməni van-
dallığından öz nəsibini alması, bizim 
necə bir zehniyyətlə – daha doğrusu, 
zehniyyətsizliklə üz-üzə qaldığımızı bir 
daha göstərir. Biz ermənilərin təkcə 
hərbçilərlə deyil, dinc əhali ilə, körpələrlə, 
qoca qadınlarla da elan olunmamış 
müharibə apardığını bilirik. Lakin dünya 
bunu anlamalıdır ki, ermənilər yalnız dinc 
azərbaycanlılarla deyil, bizim ölülərlə 
də müharibə edir. Cəsədlər üzərində 
eksperimentlər aparılmasını, ölülərin 
təhqir edilməsini, qəbristanlıqların dağıdıl-
masını başqa cür necə izah etmək olar?!

Bütün bunlar azmış kimi, hər kəsin 
bildiyi beynəlxalq hüququn məşhur 
“işğalçı işğalın nəticələrindən öz xeyrinə 
istifadə edə bilməz” prinsipi Ermənistan 
tərəfindən hər gün (işğal bölgəsinin hər 
yerində) pozulur. İşğal altındakı torpaq-
ların altında, üstündə ələ keçən hər şeyi 
talamağı XXI əsrdə ancaq ermənilər 
özlərinə yaraşdırır... Bu, dünya mültikul-
turalizm çağırışları ilə, sivilizasiyalararası 
dialoqla necə uzlaşdırıla, necə izah edilə 
bilər? Beynəlxalq ictimaiyyət mədəniyyət, 
maarif və elm sahələrində əməkdaşlığı 
dünya sülhü və təhlükəsizliyi təşviq etmək 
üçün önəmli bir yol hesab edərkən, 
Ermənistan tam yolsuzluğu seçib... Belə 
bir yolsuz, hüquqtanımaz zehniyyətlə 
mədəni mübadilə, məsələn, sülh 
mədəniyyətini təşviq etmək mümkündür-
mü? İlkin olaraq, nifrət nitqindən imtina 
etməyi belə bacarmayan, mədəniyyət 
düşməni Ermənistan hakimiyyətinin 

anladığı bir dil, bir üslub var: silah dili, 
müharibə üslubu!

Beləliklə, işğalçı Ermənistanın istisna-
sız olaraq, bütün əməli fəaliyyət sahələri 
üzrə, o sırada, mədəniyyət müəssisələrini 
dağıtması yaxud təyinatını tamamən 
dəyişdirməsi, “erməniləşdirmə”si... 
humanitar təfəkkürlə bir araya sığmır. 
Ermənistan dövlətinin “xarakter”i baş-
qa mədəniyyətlərə qarşı dözümsüzdür. 
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyev işğalçı Ermənistanı 
“Failed state” – uğursuz dövlət adlandırıb.

İnsan cəmiyyətinin böyük bir mədəni 
irsə malik olduğu XX əsrin sonu və XXI 
əsrin başlanğıcında da, yenə işğalçılıq, 
soyqırımı aktı törətmək, hərbi cinayətlər 
etmək, özlüyündə, bəşər mədəniyyətinə 
qarşı çıxmaqdır. Əlbəttə, bu hərbi 
cinayətlər tam haqsız yerə edilib, dinc in-
sanların – körpələrin, qadınların, qocala-
rın qanı tökülüb, minlərlə cavan ömürlük 
şikəst edilib...

Biz hələ onu demirik ki, Ermənistan 
faktiki monoetnik dövlətdir və onunla 
həmsərhəd dövlətlərin heç birində belə 
etnik mənzərə yoxdur. Hətta, dünyanın 
başqa bir coğrafiyasında da, hazır-
da monoetnik dövlət təsəvvür etmək 
çətindir. Üstəlik, həmin o monoetnik 
dövlətin (havadarlarının hərbi-siyasi 
dəstəyi ilə) işğala məruz qoyduğu tərəf, 
etnik mənzərə baxımından bölgənin 
ən zəngin ölkəsidir! Heç kəs inkar edə 
bilməz ki, məhz Azərbaycan Respublika-
sı sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası 
dialoqun əsas ünvanlarından 
 biridir... Ölkəmizdə insanlar dini, milli 

mənsubiyyətdən asılı olmayaraq, min 
illər boyu sərbəst yaşayıb, yaşayır və 
yaşayacaq. Burada, heç bir abdiə dini, 
milli məzmununa görə mənfi münasibət 
görmür, tam əksinə, dövlət tərəfindən 
qorunur, gərəksə, təmir-bərpa işləri 
aparılır. Bunun “qarşılığında”, dünyaca 
məşhur Azərbaycan sənətkarları Bülbül, 
Natəvan və Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
Şuşadakı bürünc büstlərinin Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən gülləbaran 
edildiyi dünyanın bildiyi acı gerçəkdir... 
Bu sətirlərin yazıldığı günlərdə ölkəmizin 
musəvi və provslav dinigörüşlü 
vətəndaşlarının sinaqoq və kilsələrdə 
Azərbaycan Ordusunun qələbəsi üçün 
dualar etməsi də, ölkəmizdə sivilizasiya-
lar və dinlərarası dialoqun, həmrəyliyinin 
səviyyəsini göstərməkdədir. Bu gözəl 
mənzərə önündə bir də, qarşı tərəfi 
təsəvvür edin: qriqorian məzhəbindən 
kənar dini abidələr ya barmaq sayı 
qədər qalıb, ya da dağıdılıb və ibadət 
yeri kimi deyil, tövlə kimi istifadə edi-
lir... Belə halda, nəinki başqa din 
mənsubları Ermənistan silahlı qüvvələri 
üçün dua edər, hətta, heç qriqorian 
məzhəbi mənsublarının da duası Tanrı 
dərgahında qəbul edilməz!

Ermənistanın bədnam işğalçılıq 
praktikasının mədəniyyət planındakı acı 
gerçəkliyinin statistikasına diqqət yetirək. 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin ən yeni rəsmi açıqlamasına 
görə:

– İşğal edilmiş ərazilərdə viran 
edilmiş yaşayış evləri, təhsil, sənaye və 
kənd təsərrüfatı obyektləri ilə  yanaşı, 

yüzlərlə mədəniyyət müəssisəsi, o 
cümlədən 4,6 milyon kitab fondu olan 
927 kitabxana, 808 mədəniyyət sarayı, 
klub və mədəniyyət evi, 85 musiqi və 
rəssamlıq məktəbi işğaldan və işğalçı-
lardan “nəsibini” alıb... Bununla yanaşı, 
100 mindən artıq eksponatın toplan-
dığı 22 muzey və muzey filialı, 4 rəsm 
qalereyası, 4 teatr müəssisəsi, 2 konsert 
müəssisəsi, 8 mədəniyyət və istirahət 
parkı, işğaladək dövlət qeydiyyatına 
alınan 700-dən artıq tarix və mədəniyyət 
abidəsi, o cümlədən Cəbrayıl rayonunda 
11 və 15 aşırımlı Xudafərin körpüləri 
(VII-XII yüzillər), Kəlbəcər rayonunda 
Gəncəsar və Xudavənd məbədləri (XIII 
yüzil), Ağdam rayonunun Xaçın Türbətli 
kəndində məqbərə (XIV yüzil), Füzuli 
rayonu ərazisində dünyanın ən qədim 
sakinlərinin yaşayış məskənlərindən 
olan Azıx mağarası, Şuşa Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğu və başqaları... erməni 
vandalizminin acı zərbələrinə məruz 
qalıb. Onlardan bir çoxu bu gün də işğal 
altında saxlanılır və həmin abidələrlə 
işğalçı hərbçilərin istəyinə uyğun davra-
nılır.

Müzəffər ordumuz 27 sentyabrdan 
bəri bir çox əraziləri işğaldan qurtar-
dığı, bir çox məntəqəni də nəzarət 
altına götürdüyü üçün hazırda işğalçı 
yalnız Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
tam nəzarəti altında qalmış abidələrə 
zərər vermək imkanına malikdir. Lakin 
biz tam əminik ki, çox yaxın günlərdə 
torpaqlarımızın hamısını dövlətimizin 
tam nəzarətinə qaytarıb, oradakı bü-
tün maddi mədəniyyət abidələrini də 
vandallıqdan qurtaracağıq. Beləliklə, 
abidələrimiz, toponimlərimiz öz həqiqi 
adlarına, məzmun və mahiyyətlərinə 
qovuşacaq. Tarixi sənədlər əsasında, 
mütəxəssis rəyi ilə lazımi təmir-bərpa 
prosesi həyata keçiriləcək, dünya 
mədəniyyətsevərlərinin, araşdırmaçı- 
yazarların, turistlərin və başqalarının 
ziyarət etməsinə imkan yaranacaq...

Onu da qeyd edək ki, Ermənistanın 
Azərbaycan mədəni irsinə qarşı van-
dallığı yalnız işğal altındakı Qarabağ 
torpaqlarında baş verməyib, Ermənistan 
Respublikasının hüdudları içindəki 

bütün maddi-mədəniyyət abidələrimiz 
də ağır müdaxilələrə məruz qalıb, yaxud 
 dağıdılıb.

İşğalçı dövlətin ərazisində çox sayda 
tarixi-memarlıq abidələrmiz – karvansa-
ralar, imarətlər, məscidlər, mavzoleylər, 
məqbərələr, qəbirüstü abidələr və s. 
mövcud olub. XX əsrin əvvəllərində 
İrəvan quberniyası ərazisində 310 məscid 
mövcud olub və onların hamısı yalnız 
dini ibadət yeri olması ilə deyil, memarlıq 
əsəri olması ilə seçilib. İrəvan qalasın-
dakı bütün tarixi abidələr, o cümlədən 
İrəvan xanının sarayı və unikal Sərdar 
(Abbas Mirzə) məscidi məhv edilib. Bu 
gün Ermənistan Respublikası hüdud-
ları içində azərbaycanlılara məxsus 
iki tarixi-memarlıq abidəsi qorunsa da, 
erməni hiyləgərliyi bu iki abidədən də 
yan keçməyib – İrəvandakı Göy məscidi 
“fars məscidi”, İrəvan yaxınlığındakı Əmir 
Səəd məqbərəsini isə “türkmən abidəsi” 
kimi “serifikatlaşdırıblar”. Ermənistan 
ərazisindəki qəbristanlıqlarımız vandalca-
sına dağıdılıb. Azərbaycanlıların tarixi-
etnik torpaqlarındakı izlərini silməklə 
yanaşı, bizə məxsus toponimlərə qarşı 
da vandallıq edən ermənilər, tarixboyu 
azərbaycanlıların yaşadığı 703 yaşayış 
məntəqəsinin adını erməniləşdirib.

Hazırda əsas hədəfimiz Ermənistanın 
işğalına və terroruna son verərək, BMT 
tərəfindən tanınmış ərazilərimizdəki 
abidələrimizi qoruma altına almaq, 
onları bərpa etmək olsa da, beynəlxalq 
ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan 

ərazisindəki abidələrimizə də 
yönəltməkdə fayda var. Sadə bir məntiqi 
sual ortaya çıxır: tarix boyu öz dədə-baba 
torpaqlarında yaşamış azərbaycanlılar 
necə ola bilər ki, Ermənistan Res-
publikasının hüdudları içində qalmış 
ərazidə bir ədəd belə abidə yaratmamış 
olsun? 102 il əvvələdək mövcud olan 
abidələrimiz bir yana, bəs 1988-ci ilədək 
qorunub-saxlanmış abidələrimiz ötən illər 
ərzində hara qeyb olub?! Monoetnik bir 
dövlətin ərazisindəki bütün qeyb olma-
ların məsuliyyətini məhz ermənilər və 
Ermənistan dövləti daşıyır!

Onu da unutmuruq ki, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı elan olunmamış 
müharibəsi nəticəsində həyatını itirmiş 
neçə sənət adamı, mədəniyyət xadimi 
və gələcəyi parlaq istedadlar vardı... 
Uzaq 1919-cu ilin soyuq fevral ayının 
5-də, erməni polkovnikinin başçılığı ilə 
“Küllü” təpə deyilən yerdə belinə odlu 
samovar bağlanaraq, beş oğlu ilə birlikdə 
vəhşicəsinə öldürülən Aşıq Nəcəf... 
nə birinci, nə də sonuncu şəhid edilən 
mədəniyyət xadimi olmayıb...

Təsəllimiz odur ki, hazırda dünyanın 
harasında yaşamasından asılı olmaya-
raq, hər bir azərbaycanlının qürur yeri 
olan qüdrətli müstəqil dövlətimiz var və 
müzəffər ordumuz işğal altındakı torpaq-
larımızı işğaldan azad etməkdədir!

Qənirə PAŞAYEVA,  
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri

Ermənistan dövləti yalnız insanlarla 
deyil, abidələrlə də müharibə aparır...

Ermənistanın hələ öz dövlət müstəqilliyini elan etməmişdən qabaq Azərbaycana qarşı  başladığı 
təcavüzkarlıq siyasəti müstəqillik illərində, necə deyərlər, yalnız siyasi-nəzəri görüş olmaqla  qalmadı, 
gerçək müstəvi üzərində qanlı praktikaya keçdi. Öncələr daha çox sosial-məişət, incəsənət aləmində 
Azərbaycan mədəniyyət örnəklərinin “erməniləşdirilmə”sinin şahidi olurduqsa, həmin o “qanlı 
 praktika” dövründə erməni üzü daha çox dağıntılar, yoxetmə, özününküləşdirmə kimi vandallıqlarla 
müşahidə  olundu.  Yalnız “Sarı gəlin”imiz, dolmamız, lavaşımız, qara zurna, kaman və tütəyimiz... deyil, 
azərbaycanlıların tarix boyu yaratdığı, yaşatdığı və 90-cı illərdə işğala məruz qalan hər daş, hər tikili... 
erməniləşdirilməyə ( yaxud ermənicə dağıdılmağa) başladı... Min bir bəhanə və “bəzəmə” ilə müharibə 
cinayətlərindən yayınma cəhdlərində bulunsa da, Ermənistan dövlətinin işğal bölgəsindəki maddi 
mədəniyyət abidələri ilə davranışı tam bir insanlıq suçudur!


