
Ermənistanın destruktiv mövqeyi bölgədə sülhə 
əngəl törədir, əməkdaşlığa başlanmasını ləngidir

– Üçtərəfli bəyanatın imza-
lanmasından ötən 5 ayda Rusiya 
sülhməramlılarının öz missiyasını 
necə yerinə yetirirməsi, bəzi aparı-
cı dövlətlərin və bir sıra beynəlxalq 
təşkilatların Ermənistanın öz 
öhdəliklərini yerinə yetirməyi 
ləngitməsinə göz yumması kimi 
məsələlər daim gündəmdə olub. 
Təəssüf ki, 44 günlük savaşda bia-
bırçı məğlubiyyətə uğrayan işğalçı 
Ermənistan və regionumuzda sülhya-
ratma missiyasını öz üzərinə götürən 
Rusiya, eyni zamanda, dünyanın 
aparıcı dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlar postmüharibə dövrünün real-
lıqlarına konkret mövqe sərgiləmirlər.

Ötən 5 ayın reallığı budur ki, 
məğlubiyyətdən sarsılmış Ermənistan 
hakimiyyəti havadarlarının növbəti 
dəstəyinə arxalanaraq, yenə də 
beynəlxalq humanitar hüququn 
tələblərinə məhəl qoymur. Təcavüzkar 
dövlət nümayişkaranə şəkildə işğaldan 
azad edilmiş torpaqlardakı minalan-
mış ərazilərin xəritələrini  Azərbaycan 
tərəfinə verməkdən imtina edir, kom-
munikasiyaların açılmasına tələsmir. 
Maraqlı dövlətlər və müvafiq beynəlxalq 
qurumlar isə Azərbaycanı əsassız, 
uydurma əməllərdə suçlamaqda davam 
etsələr də, Ermənistanın sülh prosesi-
ni müxtəlif bəhanələrlə əngəlləməsini 
susmaqla qarşılayırlar.

Şübhəsiz, həmin dövlətlər və 
beynəlxalq dairələr Ermənistanın 
Azərbaycan ərazilərini işğalda sax-
ladığı 30 ilə yaxın müddətdə belə 
birtərəfli münasibətin, sərgilədikləri ikili 
standartların regionu hansı faciələrə 
sürüklədiyini və onların özlərini də nü-
fuzdan saldığının unutmayıblar. Onlar 
sonda müzəffər Azərbaycan Ordusunun 
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı 
qazandığı tarixi Zəfərin Cənubi Qafqaz 
məkanında yeni reallıqlar yaratdığını 
da bilməmiş deyillər. Bu sərt gerçəkliyə 
baxmayaraq, Ermənistanı yeni dest-
ruktiv mövqedən çəkindirmək üçün 

beynəlxalq hüququn verdiyi imkanlar-
dan yenə istifadə olunmur.

Media qurumu rəhbəri daha 
sonra qeyd edib ki, noyabrın 
10-da Azərbaycan və Rusiya 
prezidentlərinin, Ermənistanın baş 
nazirinin imzaladıqları birgə bəyanat, 
əslində, Ermənistanı məhvedici 
məğlubiyyətdən qurtardı:

– Ermənistanın Rusiyanın bu nicat-
verici addımını axıradək anlayışla qar-
şılamalı olduğu kimi, Rusiyanın bölgədə 
sülhyaratma missiyası da beynəlxalq 
hüquqa və BMT-nin baza prinsiplərinə 
əsaslanmalı, yalnız sülhün və 
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə xidmət 
etməlidir. Başqa sözlə, sülhməramlıların 
başlıca vəzifəsi tərəflərə münasibətdə 
qərəzsizlik və neytrallıq nümayiş 
etdirmək, əldə olunmuş razılaşmaların 
yerinə yetirilməsinə dəstək göstərmək 
olmalıdır. 

Azərbaycanın Rusiyanın 
sülhməramlı qüvvələrinin Dağlıq 
Qarabağ bölgəsində yerləşdirilməsinə 
məhz bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün 
razılıq vermişdir. Rusiya sülhməramlıları 
heç bir halda öz mandatlarından kənara 
çıxmamalı, birgə bəyanatda nəzərdə 
tutulmuş vəzifələrin icrasını təmin 
etməlidirlər. Rusiya sülhməramlılarının 
ötən müddətdə özlərinə qarşı etimad 
mühitini formalaşdıra bilməsi onun 
səmərəli fəaliyyəti üçün olduqca 
zəruridir. 

Təəssüf ki, son vaxtlar Rusiya 
sülhməramlılarının öz mandatlarının 
tələblərini aşmaları halları müşahidə 
olunur və haqlı qınağa məruz qalır. Ru-
siya sülhməramlılarının Ermənistanın 
ayrı-ayrı dövlət və hökumət rəsmilərinin, 
o cümlədən nazirlərin Xankəndinə 
qanunsuz səfərlərinə şərait yaratmala-
rı, xeyriyyə aksiyalarına qoşulması və 
qondarma rejimin cinayətkar “rəhbərləri” 
ilə görüşləri və digər hallar sülhyaratma 
missiyası ilə bir ara sığmır, Azərbaycan 
tərəfin haqlı narahatlığına səbəd olur.

Azərbaycan dövlətinin və onun 

başçısının münaqişənin həlli ilə 
bağlı ən kiçik görünən məsələlərə 
də aydın və qətiyyətli münasibətini 
xatırladan Vüqar Rəhimzadə diqqəti 
Vətən müharibəsindən sonra Prezi-
dent İlham Əliyevin ATƏT-in Minsk 
qrupunun Fransadan və ABŞ-dan 
olan həmsədrlərini onların xahişləri 
əsasında qəbul edərkən səsləndirdiyi 
kəskin fikirlərə, işğalçı Ermənistana 
və ona havadarlıq edən dövlətlərə 
ünvanladığı mesajlara yönəldərək 
bildirib:

– Həmin görüşdə Azərbaycan Pre-
zidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
işğaldan azad edilmiş Qarabağda 
sülhməramlıların fəaliyyətə başlamasın-
dan bəhs edərək erməni yaraqlılarının, 
yaxud “Ermənistan ordusu” adlandırılan 
silahlı quldurların müharibə dayandırı-
landan sonra ərazilərimizdə terror akt-
ları həyata keçirilməsi cəhdlərinin ciddi 
narahatlıq doğurduğunu önə çəkmişdir. 
Dövlətimizin başçısı bəyan  etmişdir 
ki, Ermənistan Azərbaycanla yenidən 
müharibəyə başlamağa heç bir halda 
cəhd etməməlidir. Əgər erməni faşizmi 
yenidən baş qaldırarsa, dəmir yumruq 
yenidən onun başına enəcək.

Təbii ki, belə halların yenidən baş 
verməməsi üçün 10 noyabr bəyanatını 
imzalayan dövlətlər öz məsuliyyətlərini 
unutmamalı və öhdəliklərinə ciddi əməl 
etməlidirlər. Azərbaycan tərəfi üzərinə 
düşən vəzifəni layiqincə, beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə uyğun 
yerinə yetirir. Azərbaycan və Rusiya 
prezidentləri arasında mütəmadi telefon 
danışıqları olur, bölgədəki mövcud 
vəziyyət, perspektivlər müzakirə edilir. 
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, 
işğalçı dövlət yenə də hər vəchlə 
bəyanatdan irəli gələn vəzifələrin icra-
sından yayınmağa çalışır. Təcavüzkar 
dövlətin bu özbaşınalığına təcili 
son qoyulmalı, sülh razılaşmasında 
əksini tapan, Qarabağa böyük Qa-
yıdış proqramının uğurlu icrasında 
ilkin mərhələ olan təhlükəsiz şəraitin 

təmin edilməsi üçün minalı sahələrin 
xəritəsinin Azərbaycana verilməsi üçün 
beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana 
təzyiq göstərməlidirlər.

“İki sahil qəzeti”nin baş redakto-
ru sonda ATƏT-in Minsk qrupunun 
ABŞ-dan olan sabiq həmsədri Riçard 
Hoqlandın ötən illərdə həmsədrlərin 
münaqişənin həllinə biganəliyi 
barədə bu günlərdə mediada geniş 
əks-səda doğurmuş etirafına da 
toxunub:

– Minsk Qrupunun keçmiş amerikalı 
həmsədrinin açıq etirafı Azərbaycan 
dövlətinin 30 ilə yaxın müddətdə bu 
qurumun fəaliyyətsizliyi barədə ən 
yüksək tribunalardan səsləndirdiyi 
fikirləri bir daha təsdiq etdi. Minsk 
qrupunun fəaliyyətsizliyini həmsədr 
ölkənin təmsilçisinin dilindən eşitmək bu 
məsələ barədə daha ciddi düşünməyə 
əsas verir. Vətən müharibəsindən 
sonra Azərbaycan tərəfin Qarabağ 
münaqişəsinin həllinə heç bir köməyi 
olmamış, əksinə, onun əsassız olaraq 
uzanmasına şərait yaratmış bir qu-
rum barədə “ATƏT-in Minsk qrupunun 
fəaliyyətinə ehtiyac varmı?” sualı hələ 
də cavabsız qalıb. Müzəffər Azərbaycan 
Ordusunun beynəlxalq hüququn 
tələbini gerçəkləşdirməklə cəmi 44 
günə hərbi yolla çözdüyü münaqişənin 
həllini ATƏT-in Minsk qrupunun 30 il 
uzatması onun vasitəçilik missiyasının 
gərəksizliyini dünyaya sübut etdi. 

R.Hoqlandın etirafında belə bir 
fikir öz əksini tapıb ki, Qarabağ 
münaqişəsi sadəcə, Azərbaycanla 
Ermənistan arasındakı problem deyil. 
Bu münaqişə, əslində, Azərbaycan 
və Ermənistanla yanaşı, Rusiya-
nın da əhəmiyyətli, hətta bəlkə də 
həlledici rol oynadığı məsələdir. Bu 
etiraf beynəlxalq ictimaiyyətin Rusi-
yanın sülhməramlı missiyasını neçə 
həyata keçirdiyini diqqətlə izlədiyini də 
gündəmə gətirdi.

Göründüyü kimi, Qarbağ 
münaqişəsinə son qoymuş Vətən 
müharibəsindən keçən 5 ay 
Ermənistanın destruktiv mövqedən əl 
çəkməməsi və sülhməramlı missiyanın 
öz imkanlarından axıradək istifadə edə 
bilməməsi səbəbindən regiona etibarlı 
sülhün gəlməsini ləngidir. Bütün hallar-
da bunun acısını yenə də Ermənistan 
yaşamalı olacaq. Təcavüzkar dövlət və 
onun havadarları bu həqiqəti unutma-
malıdırlar.

Hazırladı:  
Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

İkinci Qarabağ müharibəsində Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın qazandığı möhtəşəm 
hərbi-siyasi Qələbənin və Ermənistanın kapitulyasiyasının təsdiqi 
olan 10 noyabr üçtərəfli bəyanatda tərəflərin hər birinin üzərinə 
düşən məsuliyyət və öhdəliklər aydın və konkret əksini tapmışdır. 
Ötən 5 ayda işğalçı Ermənistanın destrukviv mövqeyi bölgədə sülhə 
yeni təhlükə yaradır, əməkdaşlığa başlanmasını isə ləngidir.

“İki sahil” qəzetinin baş redaktoru, siyasi elmlər doktoru Vüqar 
Rəhimzadə KİV-ə açıqlamasında bununla bağlı aşağıdakıları bildirib:

Yeri gəlmişkən, bir müddət bundan 
əvvəl Mədəniyyət Nazirliyi işğaldan azad 
olunan rayonlarda monitorinq aparıb 
və baxış keçirilən 49 obyektdən 28-nin 
işğalçılar tərəfindən tamamilə dağıdıldığı 
və yalnız qalıqlarının qaldığı aşkar edilib.

Ekspertlər bildirirlər ki, indiyədək 
dünyada müharibə və ya qeyri-müharibə 
şəraitində dini abidələrin təhqir olunma-
sına, məqsədli şəkildə dağıdılmasına 
nadir hallarda rast gəlinib və bu cür 
erməni barbarlığı artıq bütün dünyada 
ciddi əks-səda doğurub. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, 
Ermənistan xristianlığın dəyərlərini 
də qorumur. Belə ki, xristian dini 
dəyərlərində başqalarının məbədlərinə, 
müqəddəs məkanlarına qarşı van-
dalizm heç vaxt müsbət qarşılanmır. 
Ümumiyyətlə, düşmənin müqəddəs 
yerlərə qarşı bu çür çirkin hərəkətləri nə 
dinə, nə də insanlığa sığır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
bütün bunlar barədə aprelin 8-də İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi 
Yusif bin Əhməd əl-Osaymini qəbul 
edərkən, ətraflı bəhs edib. Dövlətimizin 
başçısı çıxışında erməni vandalları 
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 
30 il davam edən işğalı nəticəsində bir 
milyondan çox azərbaycanlının doğma 
yurd-yuvalarından didərgin salınma-
sı ilə bərabər, şəhər və kəndlərimizin 
də tamamilə yerlə bir edildiyini, ta-
rixi və dini məkanların, məscidlərin, 
qəbiristanlıqların vəhşicəsinə dağıdıl-
dığını bildirib. Ölkə rəhbəri deyib: “Bu, 
islamofobiyanın, Azərbaycanofobiyanın, 
vandalizmin təzahürüdür. Çünki dəfələrlə 
dediyim kimi, bizim şəhərlərimiz Birin-
ci Qarabağ müharibəsi ərzində deyil, 
sonradan işğal dövründə dağıdılıb. 
Bu, bütün Azərbaycan və İslam irsini 
Azərbaycanın bu tarixi torpaqlarından 
silmək və həmin torpaqların mənşəyini 
dəyişdirmək üçün qəsdən yürüdülən 
siyasət idi...”.

Ermənilərin bu əməlləri onlar üçün 
heç bir müqəddəs dəyərin olmadığını 
göstərir. Buna baxmayaraq, onlar çox 
zaman Azərbaycanı dini dözümsüzlükdə 
ittiham edir, həyasızcasına bizi din 
davası aparmaqda suçlayırlar. Hal-
buki Azərbaycan heç zaman din da-
vası gerçəkləşdirməyib. Ölkəmizin 
ərazisində bütün dinlərə məxsus olan 
abidələr dövlət səviyyəsində qorunub, 
məscidlərlə yanaşı, sineqoqlar tikilib, 
yeni kilsələr inşa edilib. Hətta Bakı 
şəhərinin mərkəzində erməni kilsəsi 
dövlət tərəfindən qorunan abidələr 
siyahısına salınıb. Ermənilər isə, 
əksinə, İslam mədəniyyətinin incisi 
olan məbədləri dağıdıb, regionda dini 
müharibə məsələsini qızışdırmağa 

və bu münaqişəni xristian-müsəlman 
qarşıdırması kimi təqdim etməyə cəhd 
göstəriblər. 

Əlbəttə, bütün dağıntılar məqsədli 
şəkildə edilib. Ölkə rəhbəri İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi 
Yusif bin Əhməd əl-Osaymini qəbul 
edərkən, çıxışında vurğuladığı kimi, 
erməni vandalları tərəfindən Ermənistan 
ərazisindəki tarixi torpaqlarımız-
da, Qarabağda və ətraf rayonlarda 
azərbaycanlılara aid tarixi miraslar 
viran qoyulmaqla azərbaycanlıların bu 
ərazidəki mədəni kimliyinin itirilməsi 
məqsədi güdülüb. Bu torpaqlarda bütün 
milli izlərimiz silinməyə çalışılıb.

Türkiyə Prezident Administrasiya-
sının İçtimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin 
rəhbəri Fahrettin Altun Ağdam Cümə 
məscidinə səfəri zamanı erməni van-
dalizminin nəticələri barədə deyib: 
“Buradakı zülmü, əziyyəti və barbarlığı 
gördük. Bu, bənzəri olmayan bir bar-
barlıqdır. Bunlara rəğmən, dünyanın, 
beynəlxalq təşkilatların necə ikiüzlü bir 
mövqe sərgilədiyini də gördük. Baxın, 
dünyanın mədəniyyət abidələrini qoru-

maq məsuliyyəti daşıyan ölkələrdən heç 
bir səs çıxmayıb. Ona görə də buradakı 
mədəniyyət abidələri məhv edilib. Bu 
abidələr, əslində, türklüyün və İslamın 
izlərini tamamən itirmək üçün ortadan 
qaldırılıb. Amma bunu bacarmadılar və 
bacara bilməyəcəklər. Çünki bu torpaq-
lar türklərin torpaqları, İslamın torpaqla-
rıdır”.

Bu məqamda qeyd etmək yerinə 
düşər ki, Ermənistan Azərbaycan 
ərazilərini 30 il işğal altında saxlayıb 
talamaqla bərabər, həm də qeyri-qanuni 
şəkildə obyektlər inşa edib, dini tikililər 
istifadəyə verib. Məsələn, Cəbrayıl 
rayonunda işğala qədər yalnız etnik 
azərbaycanlılar məskunlaşıb. Burada 
heç bir zaman erməni yaşamayıb. Lakin 
işğal dövründə Ermənistan Cəbrayılda 
ibadətgah inşa edib və belə hallar digər 
rayonlarımızda da təkrarlanıb. Digər 
tərəfdən düşmən Azərbaycanın işğal 
olunmuş bölgələrində nəsillər boyu 
yaşayan azərbaycanlıların evlərini və 
mədəni irsini yerlə yeksan edib. Belə 
vəhşiliklə kifayətlənməyən işğalçı 
Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərdə 

“mədəniyyət cinayətləri törətdiyini” kimi 
əsassız iddialar irəli sürüb. Bununla 
bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi 
Ermənistanın respublikamızın azad edil-
miş ərazilərində “mədəniyyət cinayətləri” 
törətmək barədə əsassız iddialarına 
cavab verib: “Martın 25-də “BBC News” 
Azərbaycanın Cəbrayıl şəhərində 
“Erməni kilsəsinin yoxa çıxması” barədə 
xəbər yayıb. Bu cür ittihamları ciddi 
şəkildə nəzərdən keçirir, lakin UNESCO 
üzrə Ermənistan milli komissiyasının 
Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir 
“mədəniyyət cinayəti” törədilməsi barədə 

iddialarını qətiyyətlə rədd edirik.
Azərbaycan Respublikası 

mədəniyyətin və dini müxtəlifliyin qorun-
masına sadiqliyini dəfələrlə təsdiqləyib 
və bu, dəyişməz olaraq qalır.

...2017-ci ildə Azərbaycan Res-
publikasının Avropa Təhlükəsizlik 
və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT) 
müraciətindən sonra ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri Cəbrayıldakı 
ibadətgahı ziyarət etməyi qəbul 
ediblər. Azərbaycan Respublikası 
erməni qüvvələrinin işğal olunmuş 
ərazilərimizin demoqrafik, mədəni və 
fiziki xüsusiyyətlərini dəyişdirməsindən 
ciddi narahatlığını bildirib. ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri bu səfərdən 
sonra ibadətgahın Cəbrayıldakı hərbi 
birləşmənin bir hissəsi olaraq erməni 
əsgərləri tərəfindən istifadə edilməsi 
üçün tikildiyi qənaətinə gəliblər.

Yalnız beş il əvvəl tikilən və inşa-
sı tam şəkildə Ermənistanın işğalçı 
qüvvələrinə xidmət etmək məqsədi daşı-
yan ibadətgah Cəbrayılın mədəniyyət ta-
rixinin bir hissəsi hesab oluna bilməz...”.

Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində 
daha sonra bildirirlir ki, Azərbaycanın 
bir vaxtlar işğal altında olan ərazilərinin 
dağıdılmasının beynəlxalq media 
tərəfindən geniş işıqlandırılması və 
bu ərazilərin, hətta “Ruhlar şəhəri” və 
ya “Qafqazın Xirosiması” kimi adlan-
dırılması Ermənistanın vandalizmini, 
Azərbaycanın tarixi, mədəni və dini 
irsinin dövlət səviyyəsində dəstəklənən 
qəsdən məhv edilməsi siyasətini açıq 
şəkildə göstərir. 

Erməni vandallarının xarabazara 
çevirdikləri əzəli-əbədi yurdlarımızın 

bərpası, inkişaf axarına qovuşması, 
sosial-iqtisadi dirçəlişi indi dövlətimizin 
qarşısında duran ən mühüm vəzifədir. 
Dövlətimizin başçısı hər zaman bütün 
məsələlərdə olduğu kimi, bu istiqamətdə 
də aydın planlara, strateji hədəflərə 
malikdir.

Prezident İlham Əliyev işğaldan azad 
edilən ərazilərimizə əvvəlki səfərlərində, 
eləcə də martın 15-də Füzuli və 
Xocavənd rayonlarında olarkən, bu 
barədə ətraflı danışıb. Dövlətimizin baş-
çısı deyib: “Yenə azad edilmiş torpaq-
lardayıq. Füzulidən Xocavənd rayonuna 

gedirik. İşğaldan azad edilmiş Xocavənd 
rayonuna gedirik. Yol boyunca bütün 
yaşayış məntəqələrinin dağıdılmasının 
bir daha şahidi oluruq. Bütün kəndlər, 
şəhərlər tamamilə dağıdılıb. Özü də 
bu dağıntılar müharibədən sonra baş 
vermişdir. Müharibə dövründə – Birinci 
Qarabağ müharibəsi dövründə bu qədər 
dağıntılar olmamışdır, ola da bilməzdi. 
Məhz işğal dövründə mənfur düşmən 
bizim şəhərlərimizi bu hala salıb.

Bura Füzuli şəhəridir. Amma 
şəhərdən əsər-əlamət qalmayıb. Şəhər 
yoxdur, dağıdılıb. Ermənilər dağıdıblar. 
İşğal dövründə gəlib bizim binalarımızı 
söküb, binaların daşlarını, damlarını 
aparıblar, oğru kimi, talançı kimi. Bunlar, 
Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır. Bu gün 
də Ermənistanı müdafiə edən xarici 
dairələr gözlərini açıb baxsınlar onların 
vəhşiliyinə. Onlar kimi müdafiə edirlər?!”.

Dövlətimizin başçısı daha sonra otuz 
il torpaqlarımızı işğal altında saxla-
yan mənfur düşmənin daşı-daş üstdə 
qoymadığını, tarixi irsimizi sildiyini, 
hətta yollara belə baxımsız münasibət 
bəslədiyini bildirərək, bir daha xatırladıb: 
“Onların bütün təbliğatı yalandır, bütün 
tarixi saxtadır. Özlərini dövlət adlan-
dırırdılar, dırnaqarası “Artsax dövləti” 
– cəhənnəmə getdi. “Dövlət” idisə, bəs, 
niyə daş-daş üstə qoyulmayıb? Çünki 
bilirdilər ki, bu torpaq onların deyil. Bu 
torpaq azərbaycanlıların torpağıdır”.

Dövlətimizin başçısı daha sonra 
deyib ki, düşmən Azərbaycanın qədim 
torpaqlarında özləri üçün saxta tarix 
yaradıb. Amma buna nail ola bilməyib. 
Onlar bu əməllərinə görə ifşa edilib: 
“Bu kilsənin – alban məbədinin də bu 

vəziyyətdə olması bir daha erməni 
saxtakarlığını göstərir. Erməni kilsəsi 
olsaydı, bunu təmir etdirərdilər. Son-
ra da bəziləri bizə irad tuturlar ki, biz 
xristian abidələrinə yaxşı baxmırıq. Bunu 
ermənilər bu günə salıblar”.

İşğaldan azad olunan ərazilərdə 
yerləşən abidələrin demək olar ki, 
hamısı acınacaqlı vəziyyətdədir. Bu 
hal Ermənistan Respublikasının digər 
dinlərə münasibətini və həqiqi simasını 
əks etdirir. Eyni zamanda, bu vanda-
lizm faktı ümumilikdə dünyanın mədəni 
irsinə barbar münasibət olduğundan 
beynəlxalq təşkilatlar, tərəqqipərvər 
dünya birliyi tərəfindən kəskin qı-
naq obyektinə çevrilməli, hüquqi 
qiymətini almalıdır. Amma, təəssüf ki, 
bu cür vəhşiliyə susqunluqla yanaşı-
lır. Təəccüblü hal isə odur ki, hazırda 
müəyyən dövlətlər erməni yalanlarına 
inanır, onların təkcə Azərbaycana yox, 
bütün dünyaya və insanlığa qarşı bəşəri 
cinayətlərinə qarşı biganə münasibət 
bəsləyirlər.

Prezident İlham Əliyev İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Yusif 
bin Əhməd əl-Osaymini qəbul edərkən, 
çıxışının sonunda Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli üzrə kontakt qru-
pun üzvlərinin bu yaxınlarda işğaldan 
azad edilmiş ərazilərə səfər etdiklərini, 
erməni vandalları tərəfindən törədilən 
vəhşiliklərin şahidi olduqlarını xatır-
ladaraq deyib: “İndi biz bütün dünya-
nın bunu görməyini, başa düşməyini 
istəyirik ki, bizim atdığımız addımlar 
haqq işi idi, beynəlxalq hüquqa, BMT-
nin Nizamnaməsinə, özünümüdafiə 
hüququmuza və ədalətə əsaslanırdı. Biz 
ədaləti bərpa etdik. Təcavüzkar bizim 
torpaqlarımızdan qovuldu və indi bərpa 
vaxtıdır. Lakin bu, vaxt aparacaq. Çünki 
əlbəttə ki, ən böyük problem minalardır. 
Müharibə bitəndən sonra bizdə artıq 
onlarla itki olub, o cümlədən minalardan 
ölənlər olub. Ermənistan bizə mina-
ların xəritəsini verməyib. Bu, daha bir 
müharibə cinayətidir...”.

Dövlətimizin başçısı çıxışı-
nın sonunda hazırda düşməndən 
təmizlənən ərazilərdə minatəmizləmə 
prosesinin aparıldığını, bununla paralel 
yenidənqurma işlərinə başlanıldığı-
nı, şəhər və kəndlərin baş planlarının 
hazırlandığını vurğulayıb, eyni zaman-
da, İslam dünyası nümayəndələrinin 
Azərbaycana gəlib işğalçının tarixi 
irsimizə qarşı vəhşiliyin şahidi olmaları 
və yenidənqurma prosesini izləmələri ilə 
bağlı istəyini də diqqətə çatdırıb.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Torpaqlarımızda İslam irsinin dağıdılması 
erməni vandalizminin göstəricisidir

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 30 ilə yaxın müddətdə 
işğal altında saxlanılan Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarda ən 
çox dağıdılan mədəni irs nümunələri sırasında İslam dini abidələri 
– məscidlər, türbələr və digər inanc yerləri daha çox diqqət çəkir. 
Xüsusi əhəmiyyətə malik unikal abidələrə düşmənin bu cür barbar 
münasibəti dünya irsinə qarşı yönələn təhdiddir. Rəsmi məlumata 
əsasən, işğal edilmiş ərazilərimizdə tarixi-dini abidələrin ümumi sayı 
403-dür. Onlardan 67-si məscid, 144-ü məbəd, 192-si isə ziyarətgahdır. 
Qəbiristanlıqların sayı isə 900-dən artıqdır.

Bu park bizim 
qələbəmizin rəmzidir. 
Buradakı hərbi qənimətlər 
onu təsdiq edir ki, 44 gün-
lük Vətən müharibəsində 
şanlı Azərbaycan  Ordusu 
düşmən üzərində mis-
li görünməmiş qələbə 
qazanmışdır. Məğlubiyyətə 
uğrayan düşmən ordusu 
hərbi texnikalarını aparma-
ğa belə imkan tapmamış-
dır. Bu qələbə onu göstərdi 
ki,  Azərbaycan Ordusu 
məğlubedilməzdir, onun 
qarşısında düşmən çox 
aciz və zəifdir.

Parkın açılış tədbirində Prezident İlham 
Əliyevi məğrur və qalib xalqın müzəffər Ali 
Baş Komandanı kimi gördük. Dövlət başçı-
sının açılış mərasimindəki çıxışından bəzi 
məqamları diqqətə çatdırmaq istəyiəm: 
“Hərbi Qənimətlər Parkına gələn hər bir insan 
ordumuzun, Silahlı Qüvvələrimizin gücünü 
görəcək, iradəmizi görəcək. Görəcək ki, bu 
qələbəni əldə etmək nə qədər çətin idi. Çünki 
düşmən 30 il ərzində işğal edilmiş torpaq-
larda möhkəmlənirdi, istehkamlar qurur-
du, səngərlər, sığınacaqlar qazırdı. Bütün 
bunlara baxmayaraq, Azərbaycan hərbçiləri 
qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, Vətən sevgisi 
göstərərək, bütün bu maneələri dəf edərək 
düşməni məğlub etdilər”.

Biz sənət adamları da 44 günlük Vətən 
müharibəsini anbaan izləyirdik. Torpaqlarımız 
hissə-hissə alındıqca ümidlərimiz artırdı, xal-
qımızda onsuz da qələbəyə böyük inam ya-
ranmışdı. Çünki bilirdik ki, ordumuzun sükanı 
dünya şöhrətli siyasi xadim, böyük sərkərdə 
cənab İlham Əliyevin əlindədir.

Bu parkın tərtibatında memarlarımızın, 
rəssamlarımızın da əməyi var. Yəqin ki, bura 
gələcəkdə yeni eksponatlarla zənginləşəcək. 
Elə bu günlər sənət adamlarımız qələbəmizi 
öz əsərlərində əks etdirməyə  başlayıblar. 

Filmlər çəkilir, rəsm 
əsərləri, mahnılar yaranır. 
Bunlar çox gözəldir.

Biz sənət adamları 
istəyiriuk ki, dağıdılmış 
şəhər və kəndlərimiz bərpa 
olunsun, mədəniyyət 
beşiyimiz olan Şuşamı-
zın əvvəlki şöhrəti özünə 
qaytarılsın. Ermənilər bizim 
doğma torpaqlarımızda 
görünməmiş vəhşiliklər 
törətmişlər. Cənab Prezi-
dentın açılış mərasimində 
dediyi bu sözlərə diqqət 
yönəltmək istərdim: “İkinci 
Qarabağ müharibəsi bizim 

şanlı tariximizdir. Xalqımız bu müharibə 
ilə bağlı əbədi qürur hissi keçirəcək. Biz 
müzəffər xalq kimi özümüzü dünyada təsdiq 
etmişik. Ermənistan isə məğlub edilmiş 
ölkədir, bizim qarşımızda diz çökmüş ölkədir, 
başını, boynunu bükmüş ölkədir və həmişə 
belə olacaq. Onların törətdikləri vəhşilikləri 
görəndə adam dəhşətə gəlir. Bütün 
şəhərlərimiz dağıdılıb, məscidlər dağıdılıb. 
Məscidlərdə inək, donuz saxlayıblar, bütün 
müsəlman aləmini təhqir ediblər, qəbirləri 
dağıdıblar, qəbirləri şumlayıblar, dəfn edilmiş 
insanların qızıl dişlərini çıxarıblar. Bu, vəhşi 
deyil, nədir?”

Bəli, əsl mənada vəhşilikdir. Dövlət başçı-
mız Şuşada, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, 
Zəngilanda səfərdə olarkən dağıdılmış 
ərazilərin tezliklə bərpa ediləcəyini bildirmişdi. 
Artıq quruculuq işlərinə start verilmişdir.

Biz fəxr edirik ki, qalib xalqın 
vətəndaşlarıyıq. Hər dəfə bu parka gələndə 
böyük qurur hissi keçirəcəyik. Təkcə biz 
yox, Azərbaycanı sevənlər, onun qələbəsinə 
sevinən xarici qonaqlarımız da məmnunluq 
hissi yaşayacaqlar.

Elçin ORUCOV,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi, rəssam

Hərbi Qənimətlər Parkı 
qələbəmizin rəmzidir

Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılış mərasimini televiziya vasitəsilə 
böyük maraqla izlədim.Bu parkın yaradılması haqqında təşəbbüsü cənab 
Prezident hələ dekabrın 10-da Zəfər paradında çıxışı zamanı irəli sürmüşdü. 
Xalqımız bu parkın açılışını səbirsizliklə gözləyirdi. Nəhayət, aprelin 12-də Ali 
Baş Komandanımızın iştirakı ilə Hərbi Qənimətlər Parkının açılış mərasimi 
keçirildi. Bu, çox möhtəşəm və qürurverici bir tədbir idi. Burada ermənilərin 
qoyub qaçdıqları atıcı silahlar, ağır texnıkalar, raket kompleksləri, hərbi 
nəqliyyatlar və digər sursatlar nümayiş etdirilirdi.
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