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Azərbaycanın həyata keçir-
diyi təcrid siyasəti nəticəsində 
Ermənistan regionun siyasi və 
iqtisadi həyatından kənarda 
qaldı, ölkənin iqtisadiyyatı çökdü, 
əhalinin sosial durumu ağırlaşdı, 
Ermənistan xarici yardımdan asılı 
vəziyyətə düşdü. Azərbaycanın 
həyata keçirdiyi fəal diploma-
tiya Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsi haqqında həqiqətləri 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa, 
erməni yalanlarını ifşa etməyə 
imkan verdi, Ermənistan isə 
beynəlxalq informasiya məkanında 
və diplomatiya sahəsində əvvəlki 
dövrdə əldə etdiyi üstünlükləri itirdi.

Ciddi sosial-iqtisadi problemlər 
Ermənistan cəmiyyətini aya-
ğa qalxmağa və R.Koçaryan 
və S.Sarkisyanın simasında 
onilliklərlə insanları düşmənçilik 
ab-havasına kökləyərək ölkəni və 
xalqı qarət edən sistemi tarixin 
arxivinə göndərməyə məcbur etdi. 
Eyni zamanda, Prezident İlham 
Əliyev strateji hədəfləri düzgün 
müəyyənləşdirərək və hədəfə 
çatmaq üçün zəruri mexanizmləri 
formalaşdıraraq Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpasına nail 
oldu.

Parlament seçkilərində 
 Koçaryan – Sarkisyan cütlüyünün 
məğlubiyyəti göstərdi ki, erməni 
xalqı 44 günlük müharibədən 
sonra yaranmış yeni geosi-
yasi mənzərəni, müharibənin 
nəticələrini qəbul edir, revanşistlərə 
yenidən meydan vermək niyyətində 
deyil. Bir daha aydın oldu ki, 
Qarabağsız “Qarabağ klanı” artıq 
Ermənistanda heç kəsə lazım 
deyil.

Dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyev R.Koçaryan və S.Sarkisyanı 
təkcə hərb meydanında deyil, 
həm də siyasi meydanda məhv 
edərək: “Koçaryan və Sarkisyan, 
Azərbaycan xalqının cəlladları, Xo-
calı cəlladları, biz sizi məğlub etmi-
şik, sizin ordunuzu məhv etmişik”, 
– deyə bildirdi. Seçkilərin nəticələri 
də göstərdi ki, erməni xalqı 
revanşist meyllərə “yox” deyir, o 

məğlubiyyətdən sonra demoralizə 
olunub və artıq müharibədən bezib. 
2016-cı ilin aprelində Azərbaycan 
Ordusuna məğlubiyyət Sarkisyan 
rejiminin sonu oldu, 2020-ci il 
Vətən müharibəsində məğlubiyyət 
isə revanşistlərin hakimiyyətə qayı-
dış yolunu birdəfəlik kəsdi.

Revanşistlər bütün qüvvələrini 
səfərbər etsələr də, xaricdən ciddi 
dəstək alsalar da, iflasa uğradılar 
və Ermənistanın siyasi arenasın-
da tam küncə sıxışdırıldılar. Artıq 
onların heç bir siyasi perspektivi 
yoxdur. Xatırladaq ki, seçkilərin 
nəticələri, həm də Qərbin qələbəsi 
deməkdir. N.Paşinyanın Qərblə 
ciddi bağlantılarının olduğu, Soros 
Fondunun diqtəsi ilə hərəkət etdiyi 
də sirr deyil. 

Rusiya R.Koçaryana hər 
cür dəstək göstərsə belə onu 
hakimiyyətə qayrata bilmədi. Sirr 
deyil ki, seçki ərəfəsində Rusiya 
mediası qapılarını “Ermənistan” 
blokuna geniş açmışdı və ona 
hərtərəfli dəstək verirdi. Həmin 
dövrdə Rusiya mediasında 
anti-Azərbaycan ritorikasının 
güclənməsi də məhz bunun 
nəticəsi idi. Lakin bütün cəhdlərə 
baxmayaraq, bu, nəticə vermədi.
Qarşıdan gələn dövrdə Ermənistan 
hakimiyyəti konstruktiv mövqe nü-
mayiş etdirərsə, bu ölkə artıq for-
malaşmış yeni geosiyasi reallığın 
yaratdığı imkanlardan bəhrələnə 
və dinc həyatını qura bilər. 

İndi isə yuxarıda qeyd 
edilənlərin nə qədər əsaslı oldu-
ğunu təsdiqləmək üçün seçkinin 
bəzi təfərrüatlarına diqqət yetirək. 
İyunun 20-də Ermənistanda 
keçirilən parlament seçkilərində 
21 partiya, 4 blok iştirak etsə də, 
əsas mübarizənin sabiq prezi-
dent Robert Koçaryanla baş nazir 
vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan 
arasında gedəcəyi proqnozlaşdı-
rılırdı. Siyasi şərhçilər tərəfindən 
isə kimin qalib gələcəyi barədə 
ziddiyyətli fikirlər səsləndirilirdi. 
Seçki öncəsi aparılan sosiloji 
sorğular da ayrı-ayrı ölkələrin təsiri 
 altında reallaşdırıldığından xəbər 

verirdi. Əksər  politoloqlar tərəfindən 
isə Ermənistanda əhalinin xey-
li hissəsinin seçkilərə biganəlik 
göstərdiyi, heç bir namizədə ümid 
bəsləmədiyi vurğulanırdı. Bütün 
bunlarla yanaşı, iki nəfərin – Paşin-
yan və Koçaryanın təmsil olunduq-
ları təşkilatların seçki baryerini aşa 
biləcəyi qeyd edilirdi. 

Bu məsələdə erməni şərhçi 
Aram Arakelyanın bir fikri daha 
çox diqqət çəkirdi: “Paşinyan 
müharibədə məğlub rəhbərdir, 
amma bu, Koçaryanın yaxşı 
olduğunu deməyə əsas vermir. 
Erməni xalqı ağıllı düşünsə, 
Koçaryanın hardan gəldiyini, 
Ermənistana necə rəhbərlik 
etdiyini, ölkəni hansı vəziyyətə 
saldığını xatırlasa, heç vaxt ona 
səs verməz. Əslində, erməni xalqı 
qonşularla əməkdaşlığa hazır olan, 
gələcəyə istiqamətlənən şəxsə 
səs verməlidir. Bax bu məsələyə 
münasibətdən bilinəcək ki, erməni 
xalqı keçmişdən dərs çıxarıb, 
yoxsa, düşüncəsində dəyişiklik 
olmayıb”.

Aram Arakelyan Koçaryanın 
seçki öncəsi təbliğat tədbirlərində 
Paşinyanın 44 günlük müharibədə 
Ermənistanı məğlub vəziyyətə 
salmasından məharətlə istifadə 
etdiyini, onu xalqın gözündən 
saldığını xatırladaraq, seçicilərə 
verdiyi vədlərin gerçəklikdən uzaq 
olduğunu da bildirirdi: “Koçaryanın 
revanşist vədləri cəfəngiyyatdır və 

kütləyə ünvanlanıb. Məsələ on-
dadır ki, Ermənistanda əksəriyyət 
indiki ağır duruma görə “Qarabağ 
klanı”nı günahkar sayır. Ona görə 
iki klan arasında düşmənçilik yara-
nıb, bax, Paşinyan bundan istifadə 
edib qalib gələ bilər”.

Koçaryanın revanşist 
vədlərindən söz düşmüşkən, xatır-
ladaq ki, o, seçki kampaniyasında 
aqressiv ritorikanı davam etdirdi. 
Bildirdi ki, qələbə qazansa, itirilən 
əraziləri, əsasən də Şuşa ilə Had-
rutu qaytaracaq, bunun üçün əvvəl 
diplomatik vasitələrə əl atacaq, 
alınmasa, hərbi yola məqsədinə 
nail olacaq. Paşinyan isə əks 
bəyanatlar verərək, Azərbaycan və 
Türkiyə ilə təmasların qurulucağı-
nın əhəmiyyətindən bəhs edirdi. 

Erməni şərhçi Samvel Pet-
rosyan Paşinyanın hakimiyyətə 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
şüarı ilə gəldiyini və Qarabağdan 
daha önəmli problemin korrupsi-
ya olduğunu göstərirdi: “Erməni 
cəmiyyətində korrupsiyaya həssas 
yanaşma var, inqilab da onun-
la bağlı idi. Ona görə cəmiyyət 
islahatlar istəyir və Paşinyana 
konstruktiv mövqeyinə görə 
ümid bəsləyir. Koçaryana qarşı 
münasibət isə tamamilə fərqlidir, 
xalq onun korrupsioner olduğu-
nu, insanların taleyini qətiyyən 
düşünmədiyini yaxşı bilir”. 

Yeri gəlmişkən, məşhur erməni 
bloger Roman Baqdasaryan öz 

birbaşa efiri zamanı Koçaryan və 
Sarkisyanın hakimiyyəti dövründə 
erməni xalqına hansı dəhşətləri 
yaşatdığını faktlar əsasında xatır-
ladıb. O, adları çəkilən canilərin 30 
ildən artıq bir zaman ərzində yalnız 
saxtakarlıqla və aldatma ilə məşğul 
olduqlarını vurğulayaraq,  1988-ci 
ilə qədər Qarabağ ərazisində 
yaşayan ermənilərin dəqiq sayı 
əsasında maraqlı bir məqama 
diqqət yetirib: “Həmin dövrdə orada 
150 mindən çox erməni yaşayır-
dı. Qarabağdakı bu ermənilərin 
təhtəlşüur səviyyəsində beyinlərinə 
yeridildi ki, guya, onların hüquqla-
rını Azərbaycan qorumur və Bakı, 
guya, Qarabağın inkişafına mane 
olur. Bakı, guya, orada yaşayan 
ermənilərin sayını azaltmağa çalı-
şır. Əsas ideya isə Azərbaycanın 
tərkibindən çıxmaq idi. Bu, baş 
verdi, amma…

Çoxları bilmir ki, o illərin rəsmi 
məlumatlarına görə, Koçaryan və 
Sarkisyanın hakimiyyəti dövründə 
(Qarabağa nəzarət Ermənistanda 
olduğu dönəm) “arsaxlı 
ermənilərin” sayı 150 mindən 80 
minə qədər azalıb. Təsəvvür edin, 
oradakı insanlar deyirdilər ki, guya 
Azərbaycan onlara inkişaf etməyə, 
normal yaşamağa imkan vermir, 
həmin ərazilərə nəzarət İrəvana 
keçəndən sonra isə Qarabağdan 
başlarını götürüb qaçdılar. Bu 
ermənilər Qarabağdan Rusiyaya 
üz tutdular. Bir sözlə, Koçaryan və 
Sarkisyan cütlüyü həmin illərdə öz 
xalqının “ağ soyqırım” aktını həyata 
keçirdi”. 

Roman Baqdasarya-
nın sözlərinə görə, Qarabağ 
Ermənistanın nəzarətinə 
keçəndən sonra bu torpağın bütün 
təbii ehtiyatları İrəvan tərəfindən 
oğurlanaraq xaricə satıldı. Qara-
bağda hər şey məhv edildi. Həmin 
dövrdə Mardakertdən (Ağdərə) 
İrəvana, Koçaryan və Sarkisyan 
kimi cəllad və oğruların ciblərinə 
böyük qızıl ehtiyatlarından gələn 
gəlir  axmağa başladı. Bu pullar-
dan bir qəpik də Ermənistanın 
büdcəsinə keçirilmədi. Eyni sözləri 
Qarabağ meşələri barədə demək 
olar. Bütün meşələr məhv edilir-
di, bundan əldə edilən pullar isə 

yenə də Koçaryan və Sarkisyanın 
ciblərinə getdi. 

Baqdasaryan deyir ki, ermənilər 
hər yerdə belə deməyə öyrəşiblər: 
Guya, 1988-ci ilə qədər Qarabağ 
erməniləri üçün Azərbaycanın 
tərkibində yaşamaq çox çətin idi: 
“Amma, əslində, Qarabağ məhz 
Ermənistanın nəzarətinə keçdikdən 
sonra boğulmağa başladı. Bundan 
başqa, Ermənistan tərəfi o dövrdə 
bütün Qarabağ üzrə su elektrik 
stansiyaları tikməyə başladı. Bu 
su elektrik stansiyalarından çıxan 
çirkab tullantıların hamısı oradakı 
çaylara axıdıldı. Bəli, Koçaryan və 
Sarkisyan cəllad cütlüyü, sadəcə, 
olaraq Qarabağı zəhərləməklə 
məşğul idi. Yeri gəlmişkən, bütün 
bu su elektrik stansiyaları Daş-
naksütyun Partiyasının üzvlərinin 
inhisarında idi”. 

Erməni xalqı, əslində, bu 
cinayətlərdən xəbərdardır. Ona 
görə də bütün problemləri Pa-
şinyanın üstünə yıxmaqdansa, 
əsl həqiqətlər çəkinmədən bütün 
dünyaya bəyan edilməlidir. Ko-
çaryan və Sarkisyan cütlüyünün 
cinayətlərindən xəbərdar olan si-
yasi təhlilçilər, blogerlər tərəfindən 
seçki kampaniyası davam edən 
günlərdə sosial şəbəkələrdə 
erməni vətəndaşlarına müraciət 
edilərək deyilirdi:  
“Seçim sizindir, insan kimi yaşa-
maq istəyirsinizsə, Azərbaycanın 
şərtlərini qəbul edib, iqtisadi 
üstünlüklərə nail olun, Paşinyana 
səs verin. Yox, əgər, acınacaqlı 
həyat sürməyi davam etdirməklə, 
yaşamaq niyyətiniz varsa, Koçar-
yana səs verin”. 

Məhz yuxarıda qeyd edilənlərin 
nəticəsidir ki, iyunun 20-də 
Ermənistanda keçirilən erkən 
parlament seçkilərində Paşinyan 
səsçoxluğu ilə bütün rəqibləri 
üzərində qələbə qazandı. 25 siyasi 
qüvvənin– 21 partiya və 4 blokun 
qatıldığı seçkilərdə səsvermə 
hüququ olan 2 milyon 578 min 
vətəndaşdan 1 milyon 281 min 174 
şəxs və ya 44,4 faiz səsvermədə 
iştirak etdi. Seçici fəallığı 49,4 faiz 
oldu.

MSK-nın məlumatına görə, 
1 milyon 281 min 911 bülleten 

sayıldıqdan sonra Nikol Paşinya-
nın partiyasının 53,92 faiz (687 
min 251 seçici), keçmiş prezident 
Robert Koçaryanın rəhbərlik etdiyi 
“Ermənistan” blokunun isə 21,04 
faiz (268 min 165 seçici) səs topla-
dığı təsdiqlənib.

“Şərəfim var” bloku 5,23 faiz 
(66 min 633 seçici), “Çiçəklənən 
Ermənistan” partiyası isə 3,96 
faiz (50 min 416 seçici) seçici-
nin dəstəyini qazanıb. “Parlaq 
Ermənistan” 1,22 faiz (15 min 
557 seçici), Erməni Milli Konqresi 
1,54 faiz (19 min 647 seçici) səs 
toplayıb.

Nikol Paşinyanın qələbəsindən 
sonra artıq Ermənistanda re-
vanşist şüarlar səsləndirilir. 
Məsələn, təqaüdçü general Arşavir 
 Qaramyan Ermənistanda erkən 
parlament seçkilərində sona çatan 
səsvermə fonunda sərt küçə 
qarşıdurması elan edib. Bu barədə 
təqaüdçü general “Facebook”da 
yazıb: “Nəticələrdən asılı olmaya-
raq, seçkilərdən sonra şiddətli küçə 
davası gözlənilir. Qalib o andan 
etibarən dominant mövqe tutan 
tərəf olacaq”.

Onun sözlərinə görə, hakim 
partiya bir neçə gün əvvəl artıq 
doğru hərəkəti edib, meriyaya 
müraciət edərək əvvəlcədən 
Respublika Meydanını ələ keçirib. 
Lakin müxalifət hələ də hərəkət 
etməyib.

Ermənistan baş naziri 
vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan 
“Vətəndaş müqaviləsi” partiyası-
nın qərargahında çıxış edərək, 
erkən parlament seçkilərinin ilk 
nəticələrini xalqın qələbəsi adlandı-
rıb. N.Paşinyan daha sonra deyib: 
“2018-ci ildə “məxməri inqilab” et-
dik və indi xalq bizə “polad mandat” 
verdi, bu isə bizim “polad inqilab” 
etdiyimizi göstərir. Buna görə 
bütün tərəfdarlarımızı iyunun 21-i 
İrəvanın Respublika Meydanında 
mitinq keçirməyə çağırıram”.

Ermənistanın keçmiş prezidenti 
Robert Koçaryanın “Ermənistan” 
bloku isə yaydığı bəyanatda 
növbədənkənar parlament 
seçkilərinin ilkin nəticələrinin 
mübahisə doğurduğunu və inandı-
rıcı olmadığını bildirib.

Bəyanatda bildirilir: “Etimad-
sızlığın ən ciddi səbəbi fərqli 
seçki məntəqələrindən gələn 
yüzlərlə siqnaldır ki, bu da seçki 
nəticələrinin sistemli, əvvəlcədən 
planlaşdırılan şəkildə saxtalaşdı-
rılmasına işarədir. “Ermənistan” 
bloku bütün problemli məsələlər 
aydınlaşdırılana və şübhələr 
ortadan qaldırılana qədər seçki 
nəticələrini qəbul etməyəcək”.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistanda seçki: 
Xunta rejiminin süqutu, yoxsa...

Ermənistanda keçirilmiş növbədənkənar parlament 
seçkilərinin nəticələri Azərbaycan dövlətinin və 
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin 

qələbəsidir. Bununla bağlı bəzi məqamları diqqətə çatdır-
maq istərdik. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, Prezident İlham 
Əliyevin müstəqil və milli maraqlara əsaslanan siyasəti 
sayəsində Azərbaycan güclü dövlətə, regionun  siyasi, 
iqtisadi və humanitar mərkəzinə çevrildi. Ölkəmizin 
maliyyə imkanları, iqtisadi potensialı, hərbi gücü artdı. 
Respublikamız beynəlxalq münasibətlər sistemində öz 
prinsipial mövqeyi ilə seçilən və yüksək nüfuza malik 
ölkəyə çevrildi.

Azərbaycanın qələbəsi ədalətin zəfəridir
Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı, BDU-nun kafedra 

müdiri, professor Kamilə Əliyevadır

– Kamilə xanım, Türkiyə 
 Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
Şuşaya tarixi səfəri, iki dost və 
qardaş ölkə arasında imzalan-
mış Mütəffiqlik Bəyannaməsi və 
Milli Məclisdəki çıxışında mühüm 
mesajlar verməsi dünyanın maraq 
dairəsindədir. Bu barədə sizin fikri-
nizi də bilmək istərdik. 

– Türkiyə Cümhuriyyətinin 
 Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Şuşaya tarixi səfəri, 
burada iki qardaş ölkə arasında 
Müttəfiqlik haqqında Bəyannamənin 
imzalanmasından sonra Milli 
Məclisdəki çıxışında Azərbaycanın 
qazandığı Zəfər və möhtərəm Pre-
zidentimiz İlham Əliyev haqqında 
söylədiyi fikirlər, verdiyi mesajlar 
ölkələrimiz arasında dostluq və qar-
daşlığın dünyaya nümunə olmasının 
göstəricisidr. Qardaş ölkə Preziden-
tinin parlamentdəki çıxışı zamanı 
qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın qa-
zandığı bu Zəfərdən bölgədə sülh və 
əmin-amanlıq yaranmaqla bərabər, 
təkcə Azərbaycan deyil, Ermənistan 
da daxil olmaqla bölgə dövlətləri, 
hətta bütün dünya qazanacaq. 

Türkiyə Prezidenti bildirdi ki, 
ermənilərin yandırdıqları və viran qoy-
duqları yerləri Azərbaycan yenidən 
inşa edir: “İnşallah, yenidən Qarabağı 
inşa edəcəyik. Mədəniyyət və van-
dallığın fərqini görmək istəyən gəlib 
Qarabağdakı iki dönəm arasındakı 
fərqə baxsın. Qarabağ mədəniyyət 
və iqtisadi baxımdan əlverişli yer idi. 
İnşallah, bundan sonra da belə ola-
caq. Dünən Şuşadaydıq. Azərbaycan 
bayrağının burada dalğalanmasının 
qürurunu yaşadıq. Şuşa sənətin və 
mədəniyyətin ən yüksək səviyyədə 
yaşadıldığı şəhər olub. Molla 
Pənah Vaqifdən başlayaraq, Şuşa 
ədəbiyyatın mərkəzi rolunu oynayıb. 
Bu şəhər dahi bəstəkar Üzeyirin, Bül-
bülün, Rəşid Behbudovun və şairlərin 
yurdudur”.

Şuşanın mədəniyyət paytaxtı 
elan edilməsi və orada keçirilən 
“Xarıbülbül” festivalının dünya-
ya mesaj olduğunu qeyd edən 
Ərdoğan bu şəhəri gələcəkdə də 

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
kimi görməkdən məmnun olduğunu 
bildrdi. Dedi ki, tək Şuşa və Qarabağ 
deyil, Azərbaycan və Türk dünyası 
böyük şəxsiyyətlər yetişdirib. Biz bu 
dəyərlərimizi yeni nəslə və bütün 
dünyaya başa salmalıyıq. Bunlar 
dünya mədəniyyətinin dəyərləridir. 
Keçmişdən gələcəyə quracağımız 
körpü bizim əlimizdədir. Birliyimizi, 
dostluğumuzu nə qədər bərabər 
tutarıqsa, hədəfimizə daha tez 
çatarıq. Qarabağ zəfərinin dünyaya 
və Qafqaza gətirdiyi qiymət zamanla 
daha da anlaşılacaq. 

Cənab Ərdoğan Milli Məclisdəki 
çıxışında bütün dünyaya bir mesaj 
da verdi. Bu, Azərbaycan və Türkiyə 
arasındakı dostluq və müttəfiqliyin 
bütün dünyaya sülh, inkişaf və əmin-
amanlığın bərqərar olunmasına bir 
nümunə olduğu barədə mesaj idi.

– Qardaş ölkə Prezidenti 
Azərbaycan və Türkiyənin işti-
rakı və vasitəçiliyi ilə bölgədə 
yerləşən dövlətlərdən ibarət 
yeni platformanın yaranacağı 
barədə fikirlər səsləndirir. Bu 
platformanın əhəmiyyətini necə 
qiymətləndirirsiniz?

– Bölgədə yerləşən altı dövlətdən 
-- Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, İran, 
Ermənistan və Gürcüstandan ibarət 
yeni platformanın yaradıldığı təqdirdə 
Asiyadan tutmuş Avropaya kimi 
yeni bir iqtisadi əlaqə yaranar. Eyni 
zamanda, sülh və əmin-amanlığın 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində 
mühüm tədbirlər həyata keçirilər. 
Cənab Ərdoğan da bunu xüsusi 
vurğuladı. Bildirdi ki, gələcəkdə digər 
dövlətlərin də bu platformaya qoşul-
ması təqdirində dünya iqtisadiyya-
tının dirçəldilməsinə gətirib çıxarar. 
Həmçinin, qeyd etdi ki, bu platforma-
nın yaranacağı təqdirdə Ermənistanın 
Rusiya ilə quru yolla əlaqələri yara-
nar, Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini 
açar, eləcə də Rusiya və Gürcüstan 
arasındakı ərazi problemlərinin həll 
olunmasında böyük irəliləyişlər olar. 
Bununla da bölgədəki bütün xalqlar 
rifah, sülh və əmin-amanlıq şəraitində 
yaşayar.

Qardaş ölkə Prezidenti bildirdi 
ki, bu bölgənin sülhə ehtiyacı var: 
“Buna nail olmalıyıq. Ermənistan 
Azərbaycan ilə problemlərini 
həll etdikcə Türkiyə olaraq , biz 
də lazımi addımları atacağıq. 
Türkiyə sərhədlərinin açılmasının 
Ermənistana verəcəyi faydalar 
saymaqla bitməz. Bu Zəfəri hər 
kəsin ortaq zəfərinə çevirmək bizim 
əlimizdədir. Bir daha Qafqazın boy-
nuna kimsənin əsarət zənciri vura 
bilməməsi üçün qarşımıza çıxan 
fürsətləri hamımız birlikdə ən yaxşı 
şəkildə dəyərləndirməliyik. Biz bu 
mübarizəni özümüz və dostlarımızla 
birlikdə “Dünya beşdən böyükdür” -- 
deyərək qlobal səviyyədə də aparı-
rıq”.

– Azərbaycan-- Türkiyə 
münasibətləri artıq dünyaya 
nümunədir.

– Eyni dilin, mədəniyyətin, 
dinin daşıyıcısı olan, eyni soy-kökə 
malik Azərbaycan və Türkiyə tarixin 
bütün dövrlərində bir-birinə arxa, 
dayaq olublar. Çanaqqala savaşın-
da minlərlə azərbaycanlı Osmanlı 
ordusunun sıralarında igidliklə 
vuruşub şəhid olmuşlar. 1918- ci 
ildə Nuru paşa öz əsgərləri ilə 
ermənilər tərəfindən Bakı və digər 
bölgələrdə azərbaycanlıların kütləvi 
qətlinin qarşısının alınmasında böyük 
qəhrəmanlıq göstərib.

Təməli ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulan Azərbaycan – 
Türkiyə münasibətləri Prezident İlham 
Əliyevin ölkəyə rəhbərliyindən sonra 
bu dostluq, qardaşlıq istər siyası, 

istərsə də iqtisadi cəhətdən çox 
yüksək səviyyəyə çatdırılıb. Vətən 
müharibəsi zamanı Türkiyə dövləti və 
türk milləti hər zaman Azərbaycanın 
yanında olacaqlarını bəyan etdi və 
hadisələrin gedişi də bunu təsdiqlədi. 
Türkiyə həm siyası, həm də mənəvi 
olaraq Azərbaycana arxa oldu, 
müharibə zamanı ermənipərəst 
dövlətlərin, beynəlxalq qurumların 
müdaxiləsinə yol vermədi.

Dövlət başçımızın qətiyyəti, güclü 
liderliyi, eləcə də, rəşadətli ordumu-
zun şücaəti hesabına Azərbaycan 
bu müharibədən qalib çıxdı, Zəfər 
qazandı. İşğal zamanı ermənilər 
tərəfindən viran qoyulmuş şəhər və 
kəndlərimiz yenidən qurulur. Bu quru-
culuq və bərpa işlərində Türkiyə yenə 
də Azərbaycanla bir yerdə olduğunu 
bəyan etdi. Möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev Qarabağın yenidən 
qurulması işlərinə Azərbaycana dost 
dövlətlərin şirkətlərini dəvət etdi. Bu 
şirkətlər arasında türk şirkətləri üstün-
lük təşkil edir. 

Türkiyə Prezidenti Ərdoğan 
parlamentdəki çıxışında Qarabağ 
Zəfərinin Azərbaycana, Qafqaza 
və dünyaya gətirəcəyi faydalarının 
dəyərinin zaman keçdikcə daha yaxşı 
dərk ediləcəyini də diqqətə çatdırdı. 
Dedi ki, bu Zəfərdən heç kim narahat 
olmasın. Çünki bu, fəlakətin deyil, 
inşanın, zülmün deyil, ədalətin, ko-
budluğun deyil, zərifliyin, müharibənin 
deyil, sülhün, qanın deyil, qəlbin 
zəfəridir: “Həqiqətən, bu qələbədən 
sonra görülən və görüləcək işlərə 
baxdıqda yaratdığımız mənzərənin 
necə canlanacağı görünəcək. Hər 
şeydən əvvəl Qarabağın hər yerinə 
sabitlik, əmin-amanlıq və ümid hakim 
olub. Evlərindən, yurdlarından otuz 
ildir ayrı düşən azərbaycanlı qardaş-
larımıza evlərinə qayıtmaq yolu açıl-
mışdır. İnşallah, sonrakı gəlişimizdə 
bu torpaqların insanlarının evlərinə 
yerləşdiyini görməyin sevincini 
yaşayacağıq. Onlara indidən bu 
müraciəti Azərbaycan parlamentindən 
mən də edirəm. Bir an əvvəl, inşal-
lah, evləriniz inşa edilir, ediləcək və 
oralara yerləşməyinizi biz də həsrətlə 
gözləyirik”.

Müsahibəni qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan ərazisində terror-təxribat cinayətləri 
törədən erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ilə 

bağlı növbəti məhkəmə iclası keçirilib
Ötən il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli Bəyanatla atəşkəsin elan edilməsindən 

sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qanunsuz olaraq gizli yollarla keçib 
Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə 
mövqe tutaraq hərbi qulluqçularımıza və mülki şəxslərə qarşı terror-təxribat və digər 
cinayət əməlləri törədən erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin cinayət işi üzrə iyunun 
21-də Bağı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, hakim Faiq 
Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə bu 
cinayət işi üzrə təqsirləndirilən 13 nəfər – 
Astanyan Yeqiş Oqanesoviç, Aramyan Karen 
Armenoviç, Avakyan Tiqran Manikoviç, 
Qevorkyan Qriqor Qevorqiyeviç, Manukyan 
Ovsep Robertoviç, Martirosyan Qevorg Sam-
veloviç, Qevorkyan Robert Ovikoviç, Avetis-
yan Vaqarşaq Aşotoviç, Akopyan Volodya 
Qaqikoviç, Sukiasyan Andranik Srapoviç, 
Manukyan Andranik Tiqranoviç, Saqatelyan 
Qriqor Seyranoviç, Giraqusyan Eduard Ar-
menoviçin terror-təxribat cinayətləri ilə bağlı 
cinayət işinə baxılıb.

İctimaiyyətə açıq və şəffaf şəkildə 
keçirilən məhkəmə iclasında yerli və xarici 
media nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin 
təmsilçiləri iştirak ediblər.

Məhkəmə iclasında təqsirləndirilən 
şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. 
Daha sonra təqsirləndirilən şəxslərə hü-
quqları izah edilib, onların dövlət hesabına 
vəkillərlə təmin olunduqları bildirilib. 

Məhkəmədə vəkillər vəsatət qaldırsalar 
da, hakim vəsatəti təmin etməyib.

Növbəti – məhkəmə baxışı iclası iyulun 
1-nə təyin edilib. Proses Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsinin inzibati binasında keçiriləcək.

Xatırladaq ki, 2020-ci il noyabrın 10-da 
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında 
imzalanmış üçtərəfli Bəyanatla atəşkəsin 
elan olunmasından sonra Azərbaycan Res-
publikasının ərazisinə qanunsuz olaraq gizli 
yollarla keçib Xocavənd rayonunun Hadrut 
qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik 
ərazidə mövqe tutaraq hərbi qulluqçularımı-
za və mülki şəxslərə qarşı terror-təxribat və 
digər cinayət əməlləri törədən erməni silahlı 
dəstələrinin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 
tərəfindən 2020-ci il dekabrın 13-də keçirilmiş 
antiterror əməliyyatı nəticəsində tərk-silah 
edilmiş üzvləri barəsində cinayət işinin istinta-
qı DTX-nin İstintaq Baş İdarəsində aparılıb.

İstintaqla müəyyən edilib ki, Ermənistan 
Respublikasının vətəndaşlarından ibarət 
bir qrup şəxs qanunsuz şəkildə odlu silah, 
onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, 

partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı 
birləşmələr yaratmışlar. Həmin birləşmələrin 
üzvləri 2020-ci il noyabrın 26-27-də 
Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini 
qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə halın-
da keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut 
qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik 
və digər ərazilərində döyüş mövqeləri tutaraq 
2020-ci il dekabrın 13-dək ölkə ərazisində 
yerləşən müəssisə, idarə, təşkilatlara, habelə 
ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar edib, 
ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında 
vahimə yaratmaq, Azərbaycan Respublikası-
nın dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə 
təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak 
olması, onların sağlamlığına zərər vurulma-
sı, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması 
və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş 
verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın 
və digər terror əməlləri törədiblər.

Bu faktlarla bağlı qanunsuz silahlı 
birləşmənin üzvləri Avakyan Qraç Arzuma-
noviç, Serobyan Geğam Samveloviç və 
digərlərinin, ümumilikdə 14 təqsirləndirilən 
şəxsin Azərbaycan Respublikası Cinayət 
Məcəlləsinin 214.2.1-ci, 214.2.3-cü (ter-
rorçuluq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup 
şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar 
birlik (cinayətkar təşkilat) tərəfindən odlu 
silahdan və silah qismində istifadə olunan 
predmetlərdən istifadə etməklə törədildikdə), 
228.3-cü (mütəşəkkil dəstə tərəfindən 
qanunsuz olaraq silah, onun komplekt 
hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr 
və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, 
saxlama, daşıma və gəzdirmə), 279.2-ci 
(qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silah-
lı birləşmələrin və ya qrupların tərkibində 
müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara və ya 
ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmə) və 318.2-
ci (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və 
ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz 
olaraq keçmə) maddələri ilə ittiham olunurlar. 
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