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Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin son günlərdə möhtəşəm
qələbələr qazanması, dövlət bayrağımızın işğaldan azad
olunmuş torpaqlarda dalğalanması iqtidarla xalqımızın birliyinin nəticəsidir. Tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu birlik
tezliklə bütün torpaqlarımızın işğalçılardan təmizlənməsinə,
müharibədən sonra şəhərlərin, kəndlərin bərpasına gətirib
çıxaracaq. Bu gün hər bir vətəndaşımız müsəlləh əsgərdir,
Ali Baş Komandanın çağırışlarına anında cavab verməyə
hazırdır. Təbii ki, belə bir dövrdə ali təhsil müəssisələrinin də
üzərinə böyük vəzifələr düşür: tələbələrin vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, gənclərin Vətənin çağırışlarına vaxtında
cavab verməsi məhz məktəblərdə aparılan düzgün təbliğat
işlərindən çox asılıdır. Bakı Slavyan Universitetinin elmi işlər
üzrə prorektoru, professor Rafiq Novruzovla söhbətimiz də bu
sahədə görülən işlərlə bağlıdır.
– Rafiq müəllım,
universitetinizin kollektivinin
son hadisələrə münasibətini
öyrənmək istərdik.
– Bu gün universitetimizin hər
bir müəllimi, texniki işçisi, tələbəsi
özünü əsgər hesab edir. Təxminən
30 ildən sonra hərbçilərimizin
şücaəti və qəhrəmanlığı sayəsində
torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi, dövlət bayrağımızın
yenidən Azərbaycanın işğaldan
azad olunmuş şəhər və
kəndlərində dalğalanması bütün
xalqımızda yüksək əhvali-ruhiyyə,
qələbəyə güclü inam yaradıb.
Ali Baş Komandanın çağırışı ilə
minlərlə azərbaycanlı gənc bu
gün könüllü şəkildə cəbhəyə yola
düşməyə hazırdır. Hətta, birinci
Qarabağ savaşında iştirak etmiş
yaşlı müəllimlərimiz də bu günlərdə
cənab Ali Baş Komandana
müraciət edərək öz təcrübələrini,
bilik və bacarıqlarını ön cəbhədə
göstərməyə hazır olduqlarını
bildirmişlər.
Ümumiyyətlə, Bakı Slavyan
Universitetinin müəllim, tələbə
və məzunları Vətən uğrunda
gedən bütün döyüşlərdə həmişə
fərqləniblər. 1991-1992-ci illərdə
universitetimizin müəllimləri Sadir
Məmmədov, Adil Əliyev, Babaşah
Babayev, Nəsib Cəbrayılov,
İbrahim Quliyev, Zoya Cəbrayılova
və digərləri ön cəbhədə vuruşublar.

sonra planlarını dəyişiblər, Cənubi
Qafqazda dövlət yaratmaq
planını işə salıblar. 1918-ci ildə
Ermənistan Cümhuriyyəti elan
olunsa da, onun paytaxtı olmayıb.
Cənab Prezidentin qeyd etdiyi
kimi, biz müstəqilliyimizi bərpa
əldə edərkən də Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü və
Azərbaycanın daxilində gedən
çarpışmalar böyük böhrana səbəb
oldu. Yalnız ulu öndər Heydər
Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra
vəziyyət sabitləşdi və Azərbaycan
inamlı inkişaf yoluna qədəm qoydu.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
çox ciddi məsələdir və illərdir ki,

düşmən əsarətində qalmasına yol
verməyəcək. Hər gün xalqımız
Ali Baş Komandandan yeni-yeni
torpaqların azad olunması xəbərini
gözləyir və eşidir.
– Bəs beynəlxalq təşkilatlar
məsələyə nədən belə ikili
münasibət göstərir?
– Əvvəla, qeyd edim ki,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5
üzvündən 3-ü ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləridir. Biz
müharibə başlanan gündən
həmin dövlətlərin problemə ikili
standartlarla yanaşdığını aydın
görürdük. Azərbaycanın haqlı
işini müdafiə edən yoxdur. Onlar

Gənclərimizdə vətənpərvərlik
ruhu yüksəkdir

Altı məzunumuz birinci Qarabağ
müharibəsində şəhid olub.
Məzunumuz Vüqar Süleymanov
isə 2016-cı ildə Lələtəpə uğrunda
gedən döyüşlərdə həyatını qurban
verib. BSU-nun daha bir tələbəsi
bu günlərdə şəhidlik məqamına
yüksəlib. Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsiin, onların
qəhrəmanlığı universitetimizin
tələbələri üçün böyük örnək olub
və olacaq. BSU-nun yüzlərlə
yetirməsi bu gün ön cəbhədədir.
– Sizcə, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin kökünü harada
axtarmaq lazımdır?
– Bu, bəlli tarixdir. XX əsrə
qədər ermənilərin Qafqazda dövlət
yaratmaq niyyətləri olmayıb.
Lakin çar imperiyası dağılandan

Azərbaycan xalqı bununla bağlı
ciddi problemlər yaşayır. 1923cü ildə Dağlıq Qarabağa muxtar
vilayət statusunun verilməsi həmin
ərazidə yaşayan erməni əhalisini
zaman-zaman yeni iddialarla
çıxış etməyə sövq edib. Ermənilər
bütün dövrlərdə münasib məqam
yetişən kimi Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsi
məsələsini qaldırıblar. 19881993-cü illər arasında yaranmış
böhranlı vəziyyətdən istifadə
edən ermənilər torpaqlarımızın 20
faizini işğal ediblər. Ancaq bu gün
Azərbaycan dövləti çox qüdrətlidir,
güclü ordumuz var, ölkəmiz öz
torpaqlarının bir qarışının belə

illər boyu hər görüşdə “tərəflər
hərbi gücdən istifadə etməməlidir”
deyiblər. Tərəflər dedikdə,
təcavüzə Azərbaycan məruz
qalıb, deməli, onlar Azərbaycanın
əlini-qolunu bağlayıb, işğala şərait
yaradıblar. Azərbaycan dövlətinin
öz ərazi bütövlüyünü qorumaq
hüququnu tanımaq istəməyiblər.
– Müharibənin getdiyi dövrdə
Ermənistanın hərbi birləşmələri
beynəlxalq konvensiyalara
məhəl qoymadan, mülki əhalini
top və raket atəşinə tuturlar...
– Cənab Prezidentin dediyi
kimi, onlar döyüş meydanında
məğlubiyyətə uğrayanda mülki
şəxslərə atəş açırlar. Birinci

Qarabağ savaşında Xocalı
soyqırımını törədənlər bu
gün də həmin cinayəti təkrar
etməyə çalışırlar. Təsəvvür edin,
Mingəçevir, Bərdə, Ağdam,
Göranboy və digər rayonlara
yüzlərlə mərmi düşüb. Gəncədə,
Tərtərdə törədilənlər ermənilərin
yırtıcı xislətini bir daha təsdiqləyir.
Düşmənin bu cinayətləri
törətməkdə əsas məqsədi insanlar
arasında təşviş, qorxu yaratmaq,
onları yerindən, yurdlarından
uzaqlaşdırmaqdır. Lakin xalq öz
Ali Baş Komandanına, ordusuna
inandığından erməninin heç bir
planı baş tutmur.
– Cənab Prezident işğaldan
azad olmuş torpaqlarımızda
tezliklə abadlıq və quruculuq
işlərinin aparılacağını bildirib...
– Erməni işğalçıları təkcə
insanları deyil, bu illər ərzində
tariximizi, mədəniyyətimizi, qədim
abidələri, bir sözlə, bizimlə bağlı
olan hər şeyi məhv etməyə
çalışıblar. Meşələri yandırıb,
çayların qarşısını kəsib, yeraltı,
yerüstü sərvətləri talayıblar.
Lakin döyüşdə misilsiz şücaət
göstərən vətəndaşlarımız tezliklə
onların hamısını bərpa edəcək.
İnşallah, tezliklə Azərbaycan
mədəniyyətinin beşiyi olan
Şuşa da, digər işğal altındakı
torpaqlarımız da azad ediləcək,
məktəblər, səhiyyə müəssisələri,
digər dövlət strukturları fəaliyyətə
başlayacaq. Prezidentin göstərişi
ilə artıq Suqovuşanda yeni asfalt
yolun çəkilişinə başlanması
gələcək abadlaşdırmanın ilk
müjdəsidir.
Biz azad edilmiş şəhər və
kəndlərimizi yenidən tikəcəyik.
Bunu Prezidentimiz İlham
Əliyev də çıxışlarında dəfələrlə
vurğulayıb. Mən inanıram ki, biz
tezliklə qələbə çalacağıq. Onsuz
da Qarabağ bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır!

Müsahibəni qələmə aldı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Cəbrayıl və Füzulidən Xankəndiyə, Şuşaya güney qapısı açıldı

30 illik kədərli işğal dövrünə son qoyan,
Vətən müharibəsinin başlandığını bildirən
həmin gün müdrik və mükəmməl liderlik
fəaliyyəti ilə milyonlarla soydaşımızın bütün
gözləntilərini ən yüksək səviyyədə doğruldan,
nəhayət, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpasını gerçəkləşdirən Prezident və Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin Qələbə müjdəli,
Zəfər əzmli əmri ilə taleyimizə yazıldı. Artıq
3 həftədir ki, igid oğullarımız işğalda olan
əzəli torpaqlarımızı faşist xislətli quldur
dəstələrindən, onların muzdlu “qardaş və
dost”larından axırıncı nəfərədək təmizləmək
üçün ölüm-dirim savaşına atılıblar.
Ötən günlər bir daha göstərdi ki, Prezident
İlham Əliyev siyasi və dövlətçilik fəaliyyətində,
diplomatik sahədə qazandığı uğurların fonunda Ali Baş Komandan kimi də Azərbaycan
əsgərinin döyüş ruhunun yüksəlməsi, torpaqlarımızın işğaldan qurtulması üçün düzgün
və səmərəli taktiki gedişlər edilməsi yolunda
da ən zəruri addımlar atmağa qadirdir. Ölkə
başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı olaraq İlham Əliyevin xalqa müraciətləri,
bir sıra xarici ölkələrin jurnalistlərinə verdiyi
müsahibələr bir daha sübut edir ki, xalqın öz taleyini hamılıqla etibar etdiyi lider
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
olunmasında dönməzliyi, qətiyyəti, sağlam
düşüncəni özünün həyat kredosu və böyük
vətəndaşlıq missiyası hesab edir.
Ötən günlərdə işğal edilmiş ərazilərimizin
beşdə biri düşməndən azad edilmiş,
Ermənistan silahlı qüvvələrinə sarsıdıcı
zərbələr vurulmuşdur. Kəmağıl baş nazir
Paşinyanın rəhbərlik etdiyi ölkənin quduzlaşmış hərbçiləri onun beynəlxalq normalara
məhəl qoymayan əmrləri ilə bu itkilərin əvəzini
çıxmaq, ordumuzun irəliləyişini dayandırmaq üçün cəbhəboyu bölgələrin dinc əhali
yaşayan məntəqələrini dayanmadan iriçaplı
silahlardan, müharibə zonasından uzaqda yerləşən Gəncə, Mingəçevir, Bərdə və
Yevlax şəhərlərini isə uzaqvuran raketlərlə
vaxtaşırı atəşə tutur. Gəncə şəhərinə son iki
hücum zamanı 23 insan həlak oldu, 72 insan
ağır yaralandı, geniş dağıntılar baş verdi.
Ümumiyyətlə, digər bölgələrlə birlikdə dinc
əhali arasında tələfat daha böyükdür.
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 17-də
televiziya ilə xalqa müraciətində sərsəm
və məsuliyyətsiz Ermənistan rəhbərliyinin
törətdiyi bu ağır müharibə cinayətlərini bütün
dünyaya bəyan və kəskin ittiham etdi. Dünya
birliyinin belə vandallıq aksiyalarına lazımi
qiymət verəcəyini vurğulayan dövlət başçısı bu amansız cinayətlərin düşmənə olan
nifrətimizi son həddədək coşdurduğunu,
günahsız qurbanların qisaslarının döyüş meydanlarında artıqlaması ilə alındığını söylədi.
Ali Baş Komandanın Gəncənin vurulduğu
gecə Füzuli şəhərinin və bir neçə məntəqənin
işğaldan azad edilməsi barədə müjdəsi isə
xalqımızın yaralı könlünə təsirli məlhəm oldu.
Ümumiyyətlə Azərbaycan rəhbərinin
xalqımıza, eləcə də dünya ictimaiyyətinə
verdiyi mesajlar qətiyyətli və dönməz dövlət
başçısının, yenilməz sərkərdənin müqəddəs
düşüncələri, heç bir dəyişikliyə ehtiyacı ol-

2020-ci ilin 27 sentyabrı milli təqvimimizdə
sıradan bir gün olmadı. Həmin gün çoxəsrlik
Azərbaycan tarixinə, xalqımızın azadlıq və
suverenlik salnaməsinə Qeyrət eşqi və Qələbə
sorağı ilə yazıldı. Bu yazı milli kimliyimizi,
qəhrəmanlıq ruhumuzu, sülh və əmin-amanlıq
arzumuzu təsdiqləyən, bütün dünyaya bəyan
edən ali haqq kimi qəbul edildi.
mayan siyasi platforması kimi dəyərləndirilir.
Xalq da öz rəhbərinə, baş sərkərdəsinə
güvənir, etibar edir. Hamı illər uzunu hər bir
kəsi narahat edən ağrılı problemin tezliklə
çözüləcəyinə, işğalda olan ərazilərimizin
düşməndən təmizlənəcəyinə ürəkdən inanır. Prezident İlham Əliyev indi hər birimizin
gözündə yalnız dövlət başçısı və Ali Baş
Komandan kimi yox, kiminin qardaşı, kiminin
oğlu, kiminin də babası kimi boy göstərir–
özü də yenilməz, alınmaz, möhtəşəm Qala
timsalında.
Hər döyüş günü özü ilə mühüm yeniliklər
gətirir, xoş sürprizlər vəd edir. İşğalda
olan kəndlərimiz, şəhərlərimiz erməni törtöküntülərindən davamlı olaraq təmizlənir.
Şanlı ordumuzun yolu indi Şuşaya,
Xankəndinədir. Cənab İlham Əliyevin Türkiyə
telekanalından birinə verdiyi müsahibədə toxunduğu bir məqam-- 1982-ci ildə ulu öndərlə

qədim mədəniyyət beşiklərimizdən biri olan
Şuşaya səfərini xatırlaması məni də xəyalən o
illərə apardı, qəlbimdə kövrək duyğular oyatdı.
...1982-ci il yanvar ayının 14-də
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılış
mərasimində iştirak etmək üçün Şuşaya
gedən media nümayəndələri arasında gənc
telejurnalist kimi mən də var idim. Azərbaycan
Televiziyasının çəkiliş qrupunda iki kinooperator da vardı – əslən şuşalı Rüstəm Zülalov
və Qarabağ mənşəli Bakı ermənisi Sergey
İşxanov. Xankəndidə qatardan düşəndə
ermənilərin Sergeyi duz-buz kimi “yalamaları” indi də yadımdadır. Bizimlə isə candərdi
görüşdülər. Bir-iki saatı bu şəhərdə necə
keçirdiyimizi təsəvvür etməzsiniz. Sanki,
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Azərbaycandan minlərlə kilometr uzaqlarda,
düşmənlər arasında idik.
Ermənilərin buz kimi donuq sifətləri
qəlbimizi üşüdürdü. Şuşada isə əhvalımız
tamam dəyişdi. Şəhər sakinləri, rayon
rəhbərləri bizi doğmaları, əzizləri kimi qarşı-

ladılar. Qəribəsi bu idi ki, burada da erməni
Sergey özünü sudan çıxmış balıq kimi hiss
edirdi. Gözləri yol çəkir, özünü qəribə aparırdı.
Əlbəttə, “Miatsum”a hələ 6 il qalsa da, azacıq
müşahidə erməninin içindən üzünə vuran
hissləri duymağa imkan verirdi.
Şuşaya əvvəlcədən gələn qonaqlar,
jurnlistlər, dövlət məmurları Azərbaycanın
rəhbəri Heydər Əliyevi Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılış mərasimində böyük
sevinclə qarşıladılar. Qarlı-şaxtalı gün olsa
da, hamının üzündə bir sevinc, nur, qəlbində
hərarət vardı. Paytaxtdan gələn adlı-sanlı
qələm sahibləri, Şuşa camaatı, televiziya
və qəzet müxbirləri xalqın böyük oğlunu
səmimiyyətlə, qayğı ilə əhatələmişdi. Heydər

Əliyev mərasimdə geniş nitq söylədi, Vaqif
yaradıcılığını, fəaliyyət göstərdiyi dövrü ətraflı
təhlil etdi, şairin misralarını əzbər söylədi.
Məqbərənin açılış mərasimindən sonra
Şuşadakı doqquzmərtəbəli mehmanxananın
restoranında böyük ziyafət verildi. Heydər
Əliyev adəti üzrə jurnalistləri lap yaxınlığında əyləşdirmişdi. Dediklərini tam aydınlığı
və dəqiqliyi ilə eşidirdik. Dağlıq Qarabağın
rəhbəri Boris Kevorkova tutduğu iradlar
da yaxşı yadımdadır. Heydər Əliyev onu
Xankəndidə rastlaşdığı yalnız erməni dilində
yazılmış lövhə və reklamlara, hətta məclisdə
gördüyü mineral suların, içki şüşələrinin
üstündəki erməni dilində yazılara görə əməllibaşlı məzəmmət etdi. Böyük rəhbər bildirdi ki,
bu yazılar, ilk növbədə, yerli dövlət dili olan
Azərbaycan dilində yazılmalıdır.
Hələ 2010-cu ildə “Biz o şəhərə

gedəcəyik” adlı publisistik qeydlərimdə yazırdım: “Şuşaya nə vaxt qayıdacağıq?! İllər uzunudur ki, bu dilemma ilə üzbəüzdəyik. Qızımın
atası şuşalı olan 4 yaşlı oğlu Kənan bizə
gələndə həmişə məni Şuşaya aparacağına
söz verir... Gedəcəyik, İnşallah! Amma Kənan
kimi balaların böyüməyini, bizi o şəhərə aparmalarını gözləməməliyik. O uşaqları öz əzəli
yurdlarına biz böyüklər götürüb getməliyik”.
İndi nəvəm Kənan 14 yaşındadır. Dünyaya, ətrafımızda baş verənlərə tamam başqa
gözlə baxır. Hadisələri əsl yeniyetmə ruhu,
cavanlıq həvəsi ilə izləyir, bir fikri isə çox eşqlə
dilə gətirir: “İnşallah, İlham baba Şuşanın azad
edilməsi xəbərini bizə çatdırandan sonra atamın, Şuşa həsrətilə dünyadan vaxtsız köçmüş
İmanxan babamın yurduna yola düşürük...”
O günə sayılı günlər qalıb, Kənan. O
tərəflərə düşən mərmilərin, güllələrin gülə
dönəcəyi, oralarda qarıldaşan qarğaların
isə bülbüllə əvəzlənəcəyi günə az qalıb,
lap az. 10 il əvvəl yazmışdım: “Biz o şəhərə
gedəcəyik”. Ali Baş Komandan İlham Əliyev
xalqa Cəbrayılın, Hadrutun, Füzulinin işğaldan azad edilməsi xəbərlərini verəndən
sonra yazıram: “Biz o şəhərə gedirik!”. Çünki
Təbrizdən Şuşaya gedən tarixi yol Füzuli və
Cəbrayıldan keçir. Artıq Cəbrayıl və Füzulidən
Xankəndiyə, Şuşaya güney qapısı açılıb.

Akif CABBARLI, yazıçı-jurnalist

XİLASKAR ƏSGƏRİM

Səni illərdən bəri
Bu torpaq gözləyirdi.
Zirvələrdə yer tutan
Bu bayraq gözləyirdi.
Yarasından qan daman
Qarabağ gözləyirdi;
Hürr gətirdin bu yurda,
Hürr, xilaskar əsgərim!

***
Buraxma, qurban sənə,
Peşini bu yağının.
Əz yurduna kəc baxan
Başını bu yağının.
Qurda-quşa yem eylə
Leşini bu yağının;
Namərdin divanını
Qur, xilaskar əsgərim!

***
Qızmar gündən,
yağışdan,
Qırovdan gəlir səsin.
Nəfəsin od püskürür,
Alovdan gəlir səsin.
Səsinə qurban kəsim,
Murovdan gəlir səsin;
Sən orda Tur dağımsan,
Tur, xilaskar əsgərim!

***

Bu Vətən dağlar görüb,
Özü boyda dağdı bu.
Dünyaya nur paylayan
Bir yanar çıraqdı bu.
Haqq yolunun yolçusu,
Müqəddəs ocaqdı bu
Keşikdə ayıq-sayıq
Dur, xilaskar əsgərim!

***
Qaçır bu nankor yağı,
Qılıncdan keçir onu.
Bu cür yaramazların
Ucuz ölümdür sonu.
Al Xankəndi, Şuşanı,
Qələbə raportunu
Ali Baş Komandana
Ver, xilaskar əsgərim!

***
Düşmüşdü düyünlərə
İşi Azərbaycanın.
Gülür bu gün torpağı,
Daşı Azərbaycanın.
Qalib ol, qoy ucalsın
Başı Azərbaycanın
Qələbə təbilini
Vur, xilaskar əsgərim!..
Hürr gətir bu torpağa,
Hürr, xilaskar əsgərim!..

Paşa BABAKƏRLİ

Ermənistanın işğalçı qüvvələri atəşkəsi
pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini və
mülki obyektlərini atəşə tutmağa davam
edir. Bu, müttəfiq dedikləri Rusiyaya qarşı
hörmətsizlik deyilmi? O zaman Moskvadakı
danışıqların mənası nə idi?
Tarix elmləri doktoru, Sankt-Peterburq
Dövlət Universitetinin postsovet
məkanında beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti Niyazi Niyazov mövcud
vəziyyəti şərh edib.

“İrəvanın cəhdlərinə
baxmayaraq, KTMT
münaqişəyə qoşulmayacaq”

Onun sözlərinə görə, Moskvadakı danışıqların
münaqişədə gərginliyin dərhal azalmasına gətirib çıxaracağını gözləmək ən azı sadəlövhlük olardı:
“Hərbi əməliyyatların aktiv bərpasının ATƏT-in Minsk
qrupunun himayəsi altında 26 il davam edən “münaqişənin
sülh yolu ilə həlli üzrə danışıqlar prosesi”nin uğursuzluğunun
birbaşa nəticəsi olduğu açıq-aşkar görünür”.
Ekspert bildirib ki, 2020-ci ilin yayında vəziyyətin
kəskinləşməsindən sonra hazırkı Ermənistan rəhbərliyinin
danışıqlar prosesini əngəlləməsi Azərbaycan hakimiyyətini
iki seçim – ya işğal olunmuş ərazilərin zor gücünə azad
etmək, ya da gələcək danışıqlar üçün erməni farvaterini
izləmək qarşısında qoydu.
“Əvvəldən aydın idi ki, Azərbaycan rəhbərliyi ikinci
yolu seçməyəcək, çünki fəaliyyətində yalnız beynəlxalq
hüquq normalarına deyil, həm də 1994-cü ildə atəşkəsin
imzalanmasından sonra ölkənin fəal şəkildə gücləndirilən
Silahlı Qüvvələrin hünərinə etibar edir”, – deyə ekspert
əlavə edib.
O, Rusiyaya hörmətsizlik məsələsinə gəldikdə isə
qeyd edib ki, Ermənistan–Rusiya tandemində İrəvanın
rəsmi olaraq asılı rolunda çıxış etməsinə baxmayaraq,
beynəlxalq arenada tez-tez, xüsusən Qarabağ nizamlanması
məsələlərində vəziyyətə Moskvanın maraqlarından deyil, öz
baxışı ilə nəzər edir.
“Çox vaxt bu baxış reallığa uyğun gəlmir və bu, Moskvanın günahı deyil”, – deyə alim vurğulayıb.
O, Rusiyanın hər zaman Ermənistana bölgədəki bir
çoxları tərəfindən Moskvanın İrəvana dəstəyi kimi qəbul
edilən davranışlarından narazı qaldıqlarını açıq şəkildə
göstərməməsinin isə ayrı bir problem olduğunu dilə gətirdi.
Ermənistana pulsuz və ya kreditlə silah verilməsinə
gəldikdə isə o, bunu Moskvanın ən mühüm səhvi adlandırıb.
N.Niyazov şərhində Moskva danışıqlarına da toxunub.
Onun sözlərinə görə, bu danışıqlar faktiki olaraq tərəflərə
ölənlərin cəsədlərini döyüş bölgəsindən toplamaq və çıxarmaq imkanı vermək üçün idi.

Hazırladı: Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

