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İşğalçı ölkədə 

 təqsirkar axtarışı
Təmsilçilik funksiyasından 

başqa heç bir real səlahiyyətə 
malik olmayan prezident Armen 
Sarkisyan da özü üçün xoşbəxt 
saatın gəldiyini qət edib baş nazir 
Nikol Paşinyana qarşı təzyiqlərin 
artması üçün əlindən gələni etdi. 
Ermənistanın ən gərgin günlərində 
prezident bir tərəfdən, heç bir 
səlahiyyətinin olmaması barədə 
və guya, “olsaydı təslimçiliyə yol 
verməyəcəkdi” kimi eyhamlarla 
dolu mesajlarını xalqa ünvanla-
yır, digər tərəfdən, demək olar 
ki, hər gün Paşinyana müxalif 
mövqedə dayanan ən radikal siyasi 
qüvvələrlə görüşərək siyasi mey-
danda özünün hakimiyyətə gedən 
yolunu açmağa başladı. 

Paşinyanla müxalifət arasında 
öz məkrli oyununu aparan Sar-
kisyanın əsl məqsədi tezliklə həm 
xalqa, həm də hakimiyyətə gəlmək 
üçün dəridən-qabıqdan çıxan 
müxalifətə aydın oldu. Beləliklə, 
“toy generalı”nın əsl generala 
çevrilmək arzusu daşa dirəndi. 
Yaranmış pərtliyi ört-basdır etmək 
üçün məzuniyyət götürüb Londo-
na yola düşən prezident orada 
“xəstələndi” və siyasi hakimiyyət 
ehtiraslarını söndürmək üçün düz 
bir aylıq “meditasiyaya” oturdu.

Sarkisyanın qürubu ilə əsas 
fiqurlardan birinin artıq sıradan 
çıxdığına əmin olan Koçaryan 
kölgədən çıxmağa başlayır. Keç-
mişi həm Azərbaycanda, həm də 
Ermənistanda qatı cinayət əməlləri 
ilə xatırlanan və yeni hakimiyyət 
tərəfindən dalana sıxılmış Koçar-
yan öz adı ətrafında “təcrübəli 
dövlət xadimi” imicinin yaradılma-
sı ilə siyasi səhnəyə qayıtmağa 
cəhd göstərir. Cəhdin uğurlu 
alınacağı halda Koçaryan özünün 
2 əsas problemini həll etməyə 
çalışır: siyasi hakimiyyətə gələcəyi 
təqdirdə Ermənistana rəhbərlik 
etdiyi illərdə törətdiyi cinayətlərə 
görə məsuliyyətdən yaxa qur-
tarmaq və bu dəfə özünü yeni 
ampluada,”erməni xalqının xilaska-
rı” obrazında cəmiyyətə sırımaq. 

Bu yaxınlarda Moskvada 
olarkən “Sputnik” telekanalına 
verdiyi müsahibəsində Koçaryan 
deyirdi: “Biz öz sərhədlərimizin 
təhlükəsizliyini təmin etmək iqtida-
rında deyilik. Ordunun bərpası ilə 
məşğul olmaq üçün siyasi iradə 
yoxdur. Apatiya səviyyəsi o qədər 
yüksəkdir ki, sosioloqlar deyirlər 
ki, bu vəziyyətdə hər hansı sosio-
loji araşdırma aparmağın mənası 
yoxdur. İnsanların şokda olma-
sı, savaş nəticələrinin olduqca 
gözlənilməzliyi təkcə hakimiyyətdən 
yox, ümumiyyətlə, dövlətdən 
məyusluq, erməni millətinin kifayət 
qədər dövlət yaradıcı resursunun 

 olub-olmaması haqqında cəmiyyətin 
şübhələri – bütün bunlar olduqca 
dərin məyusluqdur, xüsusilə əhalinin 
intellektual kəsimi üçün. 

Düşünürəm ki, bütün bunlar 
çox intensiv miqrasiyaya səbəb 
ola bilər. İnsanlar, sadəcə, çıxıb 
gedəcəklər. Bu məsələdə biz axı 
çox mobilik. Bizim böyük dias-
poramız var və böyük diaspora 

isə növbəti miqrasiya dalğası 
üçün real infrastrukturdur. Kimin 
harada qohumu, sinif yoldaşı, 
tələbə yoldaşı var, gedib onlara 
qoşulacaqlar.... Hələlik bizi pan-
demiya məhdudiyyətləri xilas 
edir. Bu məhdudiyyətlərin aradan 
götürülməsi, reyslərin sayının 
artırılması, avtobusla Gürcüstan 
vasitəsilə ölkədən çıxmaq və s 
imkanları yarananda elə bir köç 
dalğası başlayacaq ki, heç də az 
görünməyəcək.”

Elə oradaca ”Böyük siyasətə 
qayıtmışam”-- deyən Koçaryan 
Qarabağ və onun gələcəyi haqqın-
da bir kəlmə də danışmır. Qisas 
şüarlarının dəstəklənmədiyini 
görən hiyləgər Koçaryan 
müharibədəki məğlubiyyətin 
səbəbini Paşinyan hökuməti ilə 
bağlamaqla 30 il öncə özünün 
ortaya atdığı Qarabağ macərasını 
da birdəfəlik qapatmağa və 
unutdurmağa çalışır. O öz missi-
yasını artıq “Qarabağ məsələsi”nin 
dirildilməsi ilə yox, guya, xalqın 
üzləşdiyi problemlərin həlli ilə 
məşğul olmaqda görür. 

Maskalanmaq cəhdlərinə 
baxmayaraq erməni cəmiyyətində 
Koçaryanın faşist ideologiyasına 
və cinayətkar obrazına qarşı sərt 
müqavimət davam etməkdədir. Bu 
müqaviməti həlledici gücə çevirmək 
üçünsə Paşinyan hökümətinin 
əlində Koçaryana qarşı lazımi anda 
açıqlana biləcək kifayət qədər 
cinayət faktları var. Belə bir şəraitdə 
Koçaryanın siyasi hakimiyyətə 
yiyələnərək törətdiyi cinayətlərin 
izlərini silmək cəhdləri iflasa 
məhkumdur. 

Koçaryan böhranlı vəziyyətdən 
istifadə edərək qaranlıq keçmişini 
sıfırlamaq cəhdində tək deyil. Etnik 
təmizləmə, Xocalı soyqırımı kimi 
insanlığa qarşı ağır cinayətlərdə 
onunla çiyin-çiyinə addımlamış 

Serj Sarkisyan da, əslində, özünün 
baiskarı olduğu 10 min erməni 
hərbçisinin qanı üzərində siyasi 
reabilitasiya qazanmağa çalışır. 
Uzun sürən susqunluqdan sonra 
sükutu pozmağa qərar vermiş 
Sarkisyan da öz xalqının çıxılmaz 
vəziyyətindən yararlanaraq növbəti 
dəfə erməni cəmiyyətini aldatmağa 
çalışır. 

Sarkisyanın riyakarlığı onun 
müsahibəsində tam çılpaqlığı ilə 
görünür. Sən demə, 2018-ci ildə 
Sarqsyan ona görə baş nazir olmaq 
istəyirmiş ki, “Qarabağ məsələsi 
kimi çətin bir məsələnin həlli 
məsuliyyətini öz üzərinə götürsün 
və bunu gələcək nəsillərə saxla-
masın”. Sarkisyanın ağ yalanına 
görə, guya, imzalanmaq üçün 
hansısa sənədlər də hazırlanıbmış. 
Köstəbək Sarkisyanın özü haq-
qında “fədakar” obrazı yaratmaq 
cəhdi erməni riyakarlığının ən bariz 
nümunəsidir və bu cəhd erməni 
mətbuatı tərəfindən dərhal ifşa 
olundu.

Bütün müxalif güclərin hazırki 
hakimiyyətə qarşı yönəlməsinə 
baxmayaraq, məqsədlərin 
müxtəlifliyi də nəzərdən qaçmır. 
Müxalifət revanşizmi ilə saxta 
birlik nümayiş etdirən Koçaryan və 
Sarkisyan cütlüyünün revanşizmi, 
əslində, müharibənin nəticələrinə 
qarşı deyil, məhz Paşinyan 
hakimiyyətinə qarşı yönəlib. Onla-

rın məqsədi heç də müharibənin 
nəticələrin aradan qaldırmaq yox, 
cinayət araşdırmalarına qarşı 
öz şəxsi təhlüksizliklərini təmin 
etməkdən ibarətdir.

Paşinyan hökuməti öz 
növbəsində tədricən müharibə 
şokundan ayılmağa başlayır. 10 
Noyabr Bəyanatından uzaqla-
şan hər gün laxlamış Paşinyan 
hökumətinin mövqeyini bir qədər 
möhkəmləndirir. Müharibə mövzu-
sunu qapadaraq yenidən islahatlar 
haqqında anonslar verən hökümət 
üzvləri getdikcə “köhnə qvardiya”ya 
qarşı daha inamlı müqavimət 
göstərirlər. Beynəlxalq təmaslarda 

üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına 
sadiqliyini təkrarlamaqdan başqa, 
çarəsi qalmayan baş nazir daxili 
siyasətində xalqı islahatlar yolunun 
doğruluğuna inandırmağa çalışır və 
hətta regional əməkdaşlığa hazırlıq 
haqqında mesajlar da verməyə 
başlayır. 

Hələlik vahid blokda çıxış edən 
Ermənistan müxalifəti isə  

20  fevralda keçirdiyi növbəti 
mitinqdə də istəyinə nail ola 
bilmədi. Müxalifət liderlərinin 
verdikləri açıqlamaların əksinə ola-
raq, bu, Paşinyan hökümətinə qarşı 
son və həlledici həmlə ola bilmədi. 
Ermənistanda siyasi mübarizənin 
bugünkü mənzərəsi isə onu 
göstərdi ki, bu mitinq müxalifətin 
özü üçün də son və həlledici cəhd 
kimi yozula bilər. Bu cəhdin uğur-
suz aqibəti erməni revanşistlərini 
siyasət səhnəsindən uzaqlaşdıra-
caqmı? Ermənistan cəmiyyəti isə 
onları uçuruma aparmış şüarların 
ardınca getmək istəmir.

Siyasətdə “pat” vəziyyəti
Paşinyan hakimiyyətini 

devirmək üçün Ermənistan 
müxalifətçilərinin 10 noyabr 
tarixindən etibarən göstərdiyi 
çoxsaylı cəhdlər uğur gətirmədi. 
“Vətənin xilası naminə hərəkat”da 
birləşmiş 17 siyasi partiyanın 
liderləri Paşinyanı devirmək üçün 
siyasi mübarizənin bütün üsullarına 
əl atsalar da 3 ay ərzində xalqın 
dəstəyini ala bilmədilər. Vəziyyəti 
düzgün dəyərləndirən baş nazir Pa-
şinyan müxalifətə növbədənkənar 
seçkilərin keçirilməsini təklif etdi. 
Seçici dəstəyinə ümidlərini itirmiş 
müxaliflər isə bu təklifdən imtina 
edərək dəstəyi ölkədən kənarda 
axtarmağa başladılar. 

Öz tərəfdarlarının mitinqlərindəkı 
çıxışlarda və mətbuata verdikləri 
müsahibələrində erməni müxalifət 
liderləri “Rusiyaya loyallıq”ları haq-
qında Kremlə mesajlar göndərməyə 
başladılar. Kremlin bu eyhamlara 
reaksiya verməməsini isə belə 
başa düşmək lazımdır: 44 günlük 
müharibədən sonra Ermənistan qol-
ları bağlı vəziyyətdə həmişəkindən 
daha çox Rusiyanın əlindədir. 
Ona görə də Rusiya üçün indi 
Ermənistanda kimin hakimiyyətdə 
olmasının elə də fərqi yoxdur.

Hər yerdən əli üzülən müxalifət, 
nəhayət, ölkənin yüksək rütbəli 
hərbçilərini təxribata çəkməyə nail 
oldular. Paşinyanın özü tərəfindən 
8 ay öncə Baş Qərargah rəisi təyin 
olunmuş və cəmi 4 ay əvvəl gene-
ral-polkovnik rütbəsi ilə mükafatlan-
dırılmış Onik Qasparyan öz müavi-
ninin işdən azad olunması haqqında 
Paşinyanın əmrinə etiraz olaraq baş 
nazirə istefa ultimatumu göndərdi. 
Qasparyanın bu addımı xəyanət 
əməlinin ermənilərin təbii xisləti 
olduğunu bir daha təsdiq etdi.

 Xalqı Azadlıq meydanına dəvət 
edib ölkədə “hərbi çevrilişə cəhd” 
haqqında bəyanat səsləndirən 
baş nazir nəinki öz əmrini geri 
götürdü, üstəlik, ultimatum verən 
Onik Qasparyanın özünü də 
vəzifəsindən azad etmək haqqın-
da əmr imzaladı. Onik Qaspar-
yan isə öz növbəsində baş naziri 
istefaya məcbur etmək inadında 
israrlı olduğunu bildirir. Müxalifət 
hərəkatının rəhbəri Vazgen Manuk-
yan fasiləsiz mitinqlərə çağırdı və 
azsaylı müxalifət tərəfdarları gecəni 
hökumət evinin qarşısında çadırlar-
da keçirdilər. 

Təxribatdan maksimum 
yararlanmağa çalışan müxaliflər, 
xüsusilə də keçmiş cinayətlərinə 
görə istintaq altında olan və hər an 
həbs olunmaq təhlükəsi ilə yaşa-
yan “Qarabağ klanı”nın rəhbərləri 
də dərhal hərəkətə keçdilər. 
Paşinyandan başqa istənilən 
adamın hakimiyyətə gəlməsini 
özlərinin cinayət məsuliyyətindən 

yaxa qurtarması üçün fürsət kimi 
dəyərləndirən müharibə caniləri – 
Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan 
da yaranmış vəziyyətdən yararla-
naraq xalqı Paşinyanı devirməyə 
çağırdılar. 

Keçən günlər ərzində dün-
yanın bütün siyasi mərkəzləri 
Ermənistanda baş verən hadisələrə 
münasibət bildirdilər. BMT Baş Ka-
tibliyi, Rusiya, Avropa İttifaqı və ABŞ 
Ermənistandakı qanuni hakimiyyəti 
dəstəklədiklərini bəyan edərək 
müxalifəti hüquqi müstəvidən 
kənara çıxmamağa çağırdılar.

Göründüyü kimi, hadisələr 
hələlik gərginliyin artmasına doğru 
gedir. Siyasi gedişlərin ardıcıllığını 
erməni xislətinə xas olan əlamətlər 
prizmasından dəyərləndirsək, 
Ermənistanın siyasi həyatında 
xəyanətkarlıqla hiyləgərliyin üz-
üzə gəldiyini görürük. Xain Qas-
paryanın siyasi gedişi hiyləgər 
Paşinyanın müqavimətinə rast 
gələrək “pat” vəziyyəti yaradıb. 
Hələlik bu vəziyyətdən çıxış yolunu 
sadələşdirmək prezident Armen 
Sarkisyanın əlindədir.  

Sarkisyan isə real hakimiyyəti 
öz əlinə keçirmək haqqında 
düşünür. Bu da erməni xislətinin 
“bulanıq suda balıq tutmaq 
sevdası”nın göstəricisidir. Sarkisya-
nın düşüncələrini düzgün oxumağı 
bacaran Paşinyan isə daha bir 
bəyanat verərək bildirdi ki, əgər 
prezident bu əmri imzalamasa, 
o özü də hərbi dövlət çevrilişinin 
iştirakçısı hesab ediləcək. Beləliklə, 
Paşinyanın gedişləri hələlik inamlı 
və təsirlidir. 

Əlbəttə, Baş Qərargah rəisinin 
əmrə tabe olaraq vəzifədən 
getməsi vəziyyəti sadələşdirə bilər. 
Lakin bu addım bir tərəfdən, onun 
qorxaqlığını göstərəcək və ölkənin 
siyasi səhnəsindən birdəfəlik 
silinməsinə gətirib çıxaracaq, 
digər tərəfdən isə bu addımı ilə 
Qasparyan yenicə tərəfinə keç-
diyi müxalifətin son ümidlərini də 
birdəfəlik dəfn etmiş olacaq. Qas-
paryan könüllü olaraq vəzifəsindən 
getməkdən imtina edəcəyi halda 
isə ölkədə vətəndaş müharibəsi 
qaçılmaz olacaq. 

Bu gün Ermənistanda vəziyyət 
bu qədər mürəkkəbdir. Səbəbi isə 
bu günlə bağlı deyil. Erməni xal-
qının başına gələn bu fəlakətlərin 
səbəblərini 100 il ərzində onların 
şüurlu surətdə öz beyinlərinə dol-
durduğu miflərin təsiri altında əxz 
etdikləri və inandıqları “böyüklük” 
və “qədimlik” sindromunda və bu 
sindromdan doğan əsassız iddiala-
rında axtarmaq lazımdır.

Cavanşir FEYZİYEV, 
Milli Məclisin deputatı,  

fəlsəfə doktoru

Ermənistan: məğlub 
siyasətin miskin aqibəti 

Erməni cəmiyyəti təslim aktının kədərini və məyusluğunu yaşadığı bir zamanda bu 
ölkənin başabəla siyasətçiləri fürsətdən yararlanaraq taleyinə təslimçilik aktını  imzalamaq 
missiyası düşən baş nazir Nikol Paşinyanı devirmək və hakimiyyətə yiyələnmək üçün 
mübarizə meydanına atılıblar.

2018-ci il küçə inqilabından sonra keçirilən seçkilərdə uğur qazana bilməyən çoxsay-
lı cırtdan partiyaları təmsil edən psevdo-siyasətçilər daha çox vətənpərvər olduqlarını 
göstərmək üçün revanş şüarı altında birləşiblər və hələ də müharibənin ağır itkilərinə yas 
tutan xalqı meydana çağırmaqdadırlar. Müharibənin nəticələrini dəyişmək kimi cəlbedici 
şüarların bolluğuna baxmayaraq, xalq onları dəstəkləmir və onlar meydanda tək qaldıqlarını 
görürlər. 

Pakistanlı deputat: Xocalı 
soyqırımı tarixin qara ləkəsidir

Q.Paşayeva diqqətə çatdırıb ki, bizim əsas 
məqsədimiz bu soyqırımını törədənlərin ədalət 
məhkəməsində cavab verməsidir. Bu soyqırımı 
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş və insanlıq 
əleyhunə bir cinayətdir. Dünyanın bu soyqırı-
mını tanıması, həqiqətləri bilməsi üçün qardaş 
və dost ölkələrə ehtiyacımız var. Bu baxımdan 
Pakistana təşəkkür edirik ki, bu qardaş ölkə 
həmişə Azərbaycanın yanında olub. Biz bu 
mənəvi və siyasi dəstəyin davamlı olacağına 
inanırıq.

O, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə 44 günlük müharibə zamanı işğal-
dan azad olunmuş torpaqlarımızda ermənilərin 
törətdikləri vandalizmi görmələri üçün pakistanlı 
deputatları ölkəmizə səfərə dəvət edib. 

Pakistan Milli Assambleyasında 
Azərbaycanla dostluq qrupunun üzvləri xa-
nım Şaza Xavaca və Farrux Xan bildiriblər 
ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdiyi 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı Pakistan bir sıra 
bəyanatlarla çıxış edib. Milli Assambleyanın 
üzvləri Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilimiş 
azərbaycanlılara Allahdan rəhmət diləyiblər və 
bu ağır cinayəti törədənlərin cəzalarına çataca-
ğına əminliklərini bildiriblər. Pakistanlı deputat-

lar beynəlxalq təşkilatlarda Pakistana verilən 
dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür ediblər.

Milli Məclisin deputatları Ceyhun 
Məmmədov, Cavanşir Paşazadə, Mahir 
Abbaszadə, Sadiq Qurbanov və Ülviyyə 
Həmzəyeva bildiriblər ki, Azərbaycan bir tole-
rantlıq nümunəsidir. Ermənistan isə işğal etdiyi 
Azərbaycan torpaqlarında məscidləri, tarixi 
abidələri məhv edib. Deputatlar vurğulayıblar 
ki, Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq, 
Azərbaycan xalqının qan yaddaşında əbədi 
qalacaqdır.

Görüşdə çıxış edən Pakistan – Azərbaycan 
dostluq qrupunun rəhbəri Talha Mahmud, 
senatorlar Şahzad Vasim, Ayeşa Raza Faruq 
və Nuzhat Sadiq bildiriblər ki, Xocalı soyqırımı 
tarixin qara ləkəsidir. Erməni silahlı qüvvələrinin 
günahsız mülki vətəndaşları öldürmələri 
bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir, soyqı-
rımdır. Bir sıra ölkələr, o cümlədən Pakistan 
bunu soyqırımı kimi qəbul edib. Onlayn tədbirə 
yekun vuran Azərbaycanın Pakistandakı səfiri 
Əli Əlizadə bu görüşə görə hər iki tərəfin depu-
tatlarına təşəkkür edib.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan və Pakistan parlament dostluq qruplarının Xocalı 
soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr olunmuş videogörüşü keçirilib. 
Parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Milli Məclisin 

Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva Pakistan Senatının və Milli 
Assambleyasının Azərbaycanla dostluq qrupunun üzvlərini və iştirakçıları 
salamlayaraq bildirib ki, Xocalı bizim qəlbimizdə daimi bir ağrıdır. Çünki 
erməni silahlı qüvvələri uşaq, qadın, yaşlı demədən, soydaşlarımızı qətlə 
yetirib, ağır işgəncələrə məruz qoyublar. Xocalı şəhəri yer üzündən silinib. 
Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan britaniyalı jurnalist Tomas de 
Vaala müsahibəsində bu insanların məhz azərbaycanlı olduqlarına görə qətlə 
yetirildiklərini etiraf edib.

44 gün... + 4 saat: Müharibədən bərpa 
və quruculuq prosesinə keçidin təsbiti

İşğalçı ölkənin paytaxtında 
ara qarışıb, məzhəb itdiyi bir 
vaxtda, fevralın 26 -da Azərbaycan 
Prezidenti geniş mətbuat konfransı 
keçirdi. Mətbuat konfransını 
qürurla izlədim, sonra videoyazısı 
ilə yenidən tanış oldum. Əsasən 
Xocalı soyqırımı, Ermənistanın 
Azərbaycana hərbi-siyasi təcavüzü 
mövzulu konfransda, 44 günlük 
müharibə, müharibəsonrası dövr, 
sövq-təbii mərkəzi mövqedə idi. 
Mətbuat konfransında iştirak 
edən jurnalistlərdən birinin sözü 
ilə desək, 4 dildə, 4 saatdan artıq 
sürən mətbuat konfransı keçirmiş 
ilk dövlət başçısı olaraq tarixi 
rekorda imza atan cənab İlham 
Əliyev, jurnalistlərin verdiyi sualların 
mövzu rəngarəngliyinə, onların 
media quruluşu, ölkə mənsubiyyəti 
və s. baxımdan da özünəməxsus 
fərqliliklər daşıyırdı.

 Bizim üçün o zalda neçə 
jurnalistin iştirak etməsi, onların 
hansı ölkələri təmsil etmələri əlbəttə 
maraqlıdır, lakin bundan daha maraqlı 
olanı o jurnalistlərin hansı suallara 
cavab axtarmaları və ondan da 
maraqlısı aldıqları cavablar idi. Ölkə 
başçısının tənqidçi xarici medianın 
suallarına qarşı kamil cavabları, 
xüsusilə Vətən müharibəsi günlərində 
verdiyi müsahibələrdə öz ifadəsini 
dəqiq tapmışdı. Bununla belə, 
müharibə 44-cü günündə bitsə də, 
o gündən bu günə bitib-tükənməyən 

suallar, cavab arayışları, kimlərdəsə 
şübhələr, kimlərdəsə hirs-hikkə, daha 
başqalarında qəzəb, barışmazlıq və 
bütün bunlarla yanaşı qələbəmizin 
sirrinə vaqif olmaq istəkləri vardı. 
Məşhur deyimi yada salsaq, 
faktdan başqa fakt yoxdur və o fakt 
da Azərbaycan Respublikasının 
müzəffər Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş 
Komandanının rəhbərliyi ilə əldə etdiyi 
parlaq qələbədir. 

 Biz təmiz qələbə qazanmışıq! 
Silahlı Qüvvələrimiz müharibədə 
qızıl ləyaqət göstərib. Bu mükəmməl 
hərb mədəniyyəti Ermənistan kimi 
insanlıq düşməni olan bir uğursuz 
dövlətə, onun başıpozuq, iki stulda 
eyni vaxtda oturmağa həvəsli siyasi-
hərbi rəhbərliyinə münasibətdə 
tətbiq edilməsi ilə xüsusi məna, 
mahiyyət daşımaqdadır. Bu təmiz 
qələbədən sonra yaranmış, yaxud 
yaradılmış suallar yığınına 4 saatda 
cavab verən Prezident müzəffər 
ordunun Ali Baş Komandanıdır! 
Prezidentin mətbuat konfransından 
çıxardığım ilk nəticə bir cümlə ilə 
“Biz müharibə etməyi də, sülh təsis 
etməyi də bacarırıq!” – şəklində 
ifadə oluna bilər. Prezidentin 
möhtəşəm mətbuat konfransı 
müharibədən mədəniyyətə, 
azadlıqdan abadlığa keçidin bir 
daha təsbiti, siyasi təsdiqi oldu.

 Müharibə hərb sənəti olmaq 
etibarı ilə özü də bir mədəniyyət 
hadisəsidir – biz hərb teatrında, hərbi-

siyasi, diplomatiya səhnəsində öz 
usta məharətimizi göstərdik. Bununla 
belə, sülh mədəniyyətində nəyə qadir 
olduğumuzun da unudulmaması, 
gözardı edilməməsi gərəkdir. Hazırda 
Qarabağda sırf mədəniyyət, incəsənət 
planında yeni müstəvi qazanılıb. 
Elan olunmamış müharibənin, 30 
illik erməni işğalının acı nəticələrinin 
aradan qaldırılması – tarixi-mədəni 
abidələrin bərpası, mədəni həyatın 
canlanması, top-tüfəng səslərinin 
instrumental ansamblın, sazın, tar-
kamanın səsi ilə əvəzlənməsi imkanı 
yaranıb. İşğal mədəniyyətsizliyi, 
azadlıq mədəniyyəti ilə əvəzlənib. 
Ağlı olan ermənilərin özü üçün 
də mədəniyyət xilas aktı ola bilər. 
Təsadüfi deyil ki, uzaqgörən dövlət 
başçısı müharibədən sonrakı ilk 
ilimizi məhz “Nizami İli” elan etdi. 
Dövlət başçısı Şuşaya Mədəniyyət 
Paytaxtı statusu verərək, Vaqif 
Poeziya Günlərinin, Xarıbülbül 
festivalının bərpasına göstəriş verdi. 
Buyurun, 30 ilə yaxın sülh yolu dedik, 
beynəlxalq hüquq dedik, çağırış 
etdik – nəticəsi nə oldu? – Bir qarış 
torpağımız belə bizə sülh yolu, 
danışıq yolu ilə qaytarılmadı. Elə ki, 
müzəffər ordumuz “Dəmir yumruq” 
əməliyyatına başladı, hamının yadına 
sülh düşdü, hamının yadına atəşkəs 
düşdü... 

 Azərbaycan Prezidenti 
müharibə başlamamışdan öncə 
(24 sentyabr 2020) BMT Baş 

Assambleyasının 75-ci sessiyasının 
ümumi debatlarında videoformatda 
çıxış edərkən Ermənistanın təmas 
xəttinə əlavə qüvvələr topladığını, 
yeni işğal planlarına malik olduğunu 
deyərək, beynəlxalq birliyi xəbərdar 
etmiş, bunun Ermənistana baha 
başa gələcəyini bildirmişdi. 
Prezidentin Xocalı soyqırımının 
29-cu ildönümündəki mətbuat 
konfransında verdiyi ismarıcları da 
qulaqardına vurmaq lazım deyil. Bu, 
Ermənistana və onun məğlubiyyətini 
həzm edə bilməyən, vurnuxan 
havadarlarına son xəbərdarlıq 
dərəcəsindədir. “Dəmir yumruq 
yerindədir!”

 Qürurla izlədiyimiz mətbuat 
konfransında digər bir müharibə 
– COVID –19 -a qarşı görülən 
tədbirlərə aid suallar da müvafiq 
şəkildə cavablandırıldı. Bir-biri ilə 
münaqişə yaşayan dövlətlərdən, 
necə deyərlər, eyni məsafədə 
durmaq, münaqişə tərəfləri ilə məhz 
Azərbaycanın dövlət maraqlarına, 
beynəlxalq hüquq normalarına 
uyğun davranmaq respublikamızın 
ədalətli seçimidir. Bu da mətbuat 
konfransında işıqlandırılan 
mövzulardan idi. Heç şübhəsiz, tarixi 
zəfərimizi, bu zəfəri qazanan Silahlı 
Qüvvələrin və Ali Baş Komandanın, 
dövlət-xalq birliyinin mahiyyət 
dərinliyini öz içimizdə də düzgün 
qiymətləndirə bilməyənlər, narahat 
olanlarımız var. Prezidentin mətbuat 
konfransından sonra o narahatlıqlar 
önəmli dərəcədə cavab tapdı. 
Dövlətimizə, dövlət başçımıza, 
xalqımızın ideallarına, xalqımızın 
dövlətcanlı, vətəncanlı olmasına 
qətiyyən şübhə etməməliyik! 
Dörd saatlıq mətbuat konfransı 
diplomatlar, politoloqlar tərəfindən 
video-dərs şəklində öyrənilməli bir 
hadisə dəyərindədir.

Əkbər QOŞALI 

 İrəvanda baş vermiş qanlı 1 mart hadisələrinin 13-cü 
ildönümündə cəhənnəmə gedən hər erməni özünə yoldaş 
axtarır. Uğursuz və məğlub dövlətdə iqtidar – müxalifət qar-
şıdurması öz nəhsliyini qorumaqdadır. ... İnformasiya portal-
larında yayılan məlumatlarda açıqca görünür ki, məğlubiyyət 
Ermənistanı növbəti məğlubiyyətlərin də kənarına gətirib. Bu 
sətirləri yazarkən öyrəndim ki, bizim Xocavənddə faşist tör-
töküntüsü Njdeyə qoyulmuş abidənin üstü örtülüb, tamamən 
götürülməsi barədə danışıqlar gedir.
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