
Qarabağdakı bərpa işlərində 
memarlarımız fəal iştirak edəcəklər

– Elbay müəllim, işğaldan azad 
olunmuş ərazilərimizlə dağıdılmış 
şəhər, qəsəbə və kəndlərimizin 
bərpasında memar əməyinə 
böyük ehtiyac olduğu şübhəsizdir. 
Artıq bərpa işlərinə start verilib. 
Memarlarımız bu prosesə necə 
qoşulublar?

– Əlbəttə, qeyd etməliyəm 
ki, azad olunmuş ərazilərimizdə 
görüləcək işlər çoxdur. Burada 
şəhər və qəsəbələrimizin yenidən 
inşa olunması, tarixi abidələrimizin 
bərpası, bu ərazilərdə yeni istehsalat 
müəssisələrinin yaradılması kimi 
vəzifələr qarşıda durur. Və bu 
vəzifələrin həyata keçirilməsində 
aparıcı rol Azərbaycan memarlarına 
məxsus olacaq. Bu gün biz bu işlərin 
başlanğıc mərhələsindəyik. Artıq ayrı-
ayrı həmkarlarımız işə qatılıblar.

– Azərbaycan Memarlar İttifaqı 
işğaldan azad olunmuş ərazilərin 
bərpası üçün hansı layihələri təklif 
edib? Sizcə, bərpa prosesi necə 
aparılmalıdır?

– Azərbaycan Memarlar İttifaqı 
ictimai təşkilatdır. Əsas vəzifəsi 
Azərbaycan memarlıq sənətinin irsini 
qorumaq, müasirliyinin inkişafı üçün 
lazımı zəmin yaratmaqdır. Konkret 
layihələrlə məşğul olanlar isə ittifaqın 
üzvləridir.

Lakin son səkkiz ildə əldə etdiyimiz 
nüfuzu və beynəlxalq memarlar 
birliyində mövqeyimizdən istafadə 
edərək, Qarabağ probleminin həqiqi 
mahiyyətini ictimaiyyətə çatdırmaq üçün 
az iş görmürük.

Misal olaraq, hələ Tovuz 
təcavüzündən sonra, Beynəlxalq 
Memarlar İttifaqının onlayn rejimində 
keçən şura iclasında biz xüsusi 
bəyanatla çıxış etdik və bir çox xarici 
həmkarlarımızdan dəstək aldıq.

Sentyabrda başlanmış və 
Azərbaycan Ordusunun uğurları 
ilə tamamlanmış hərbi əməliyyatlar 
nəticəsində torpaqlarımız azad 

olunduqdan sonra düşmənin destruktiv 
qüvvələri o ərazilərdə olan xristian 
abidələrinin təhlükə altında galdığını 
dünyaya yaydılar. Həqiqətin dünyaya 
catdırılması üçün tərəfimizdən BMT, 
UNESCO, ISESCO, İCOMOS, 
Avropa Nostra və başqa beynəlxalq 
humanitar qurumlara müraciətlər 
göndərildi. Bu müraciətlərdə düşmənin 
30 il müddətində törətdiyi vəhşiliklərin 
nəticəsi olan 800-dən çox viran 
qoyulmuş tarixi abidələrimiz haqda 
məlumat yayıldı.

Memarlar İttifaqı tərəfindən 
hazırlanmış “Qarabağ abidələri” sərgisi 
Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində 
keçirilən “Memarlıq irsi” Beynəlxalq 
forumunda nümayış olundu və dünya 
ictimaiyyətinə obyektiv məlumatı 
çatdırdı. 

– Təkcə şəhər və kəndlərimiz 
deyil, tarixi mədəniyyət abidələrimiz 
də bərbad edilib. Artıq belə 
abidələrin bərpasına start verilmişdir. 
Memarlarımızın bununla bağlı 
hansısa layihələri varmı?

– Etiraf edək ki, tarixi memarlıq 
irsimizi özümüz qədər bilən ola 
bilməz. Və abidələrimizin bərpasına, 
əlbəttə, ilk növbədə Azərbaycan 
mütəxəssisləri cəlb edilir. Lakin, bilirik 
ki, bir sıra xarici ölkələrdə, misal üçün 
İtaliyada, bu sahədə böyük təcrübələri 
olan mütəxəssislər vardır və onların 
istifadəsində yeni texnologiyalar var ki, 
burada tətbiq oluna bilər.

– Viran qoyulmuş ərazilərimizdə 
tamam məhv edilən abidələr necə 
bərpa ediləcək?

– Qarabağ bölgəsində 800-dən çox 
tarixi abidəmiz mövcüddır. Qarşımızda 
böyük vəzifələr durur. Bu abidələrin bir 
qismi bərpa və bir qismi konservasiya 
olunmalıdır.

Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda 
tarixi abidələrini qeydə alınması, 
pasportlaşması və qorunub 
saxlanılması hələ ötən əsrin 70-
ci illərindən kifayət qədər yüksək 

səviyyədə aparılmışdır. Bu, o zamanlar 
Azərbaycana rəhbərlik edən, Heydər 
Əliyevin ən vacib tələblərindən 
olmuşdur.

Məhz buna görə Mədəniyyət 
Nazirliyinin müvafiq struktur 
qurumlarında o zamanlar tərtib edilmiş 
sənədlər var və abidələrin bərpası 
zamanı mütləq istifadə olunacaqdır. 

Təəssüflər olsun ki, qorunub 
saxlanılası bir şey qalmayıb. Ağdam, 
Füzuli, Kəlbəcər, Laçın və başqa 
şəhərlərimiz və eynilə də kəndlərimiz 
və qəsəbələrimiz düşmən tərəfindən 

darmadağın edilmişdir.
Bunları yenidən inşa etməliyik. 

Bu torpaqlarda davamlı, hər bir sosial 
infrastrukturu olan müasir yaşayış 
məskənləri inşa etdirəcəyik.

Məncə, XXI əsrdə yaradılan yeni 
yaşayış məskənləri milli ənənələri 
qorumaq şərtilə müasir memarlıq 
ənənələrinə və estetik tələblərə cavab 
verməlidirlər. Əlbəttə, bunların layihəsi 
üzərində azərbaycanlı memarlar 
çalışarsa, orada tarixi irsimiz mütləq öz 
əksini tapacaqdır.

– Sizin özünüzün Qarabağla bağlı 
məxsusi layihəniz varmı? 

– Mənim Qarabağ üçün layihə 
hazırlamaq arzum var. Amma təcrübə 
və bacarığıma istinad olunması 
bu işlərə rəhbərlik edən insanların 
səlahiyyətindədir. 

– Cənab Prezident İlham 
Əliyevin və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın 
bir qrup mədəniyyət xadimi ilə 
ötən il keçirilən görüşü zamanı 
sizin verdiyiniz təkliflər maraq 
doğurmuşdu. Bəlkə, bu barədə də 
məlumat verəsiniz?

– Çox gözəl və faydalı görüş idi. 
Düşünürəm ki, gələcəkdə belə görüşlər 
təkrarlanacaq. Həmkarlarımın o 
görüşdə qaldırdıqları bir sıra məsələlər 
öz həllini artıq tapmışdır. 

Mənim təklifim isə bir sıra böyük 
problemlərlə bağlı olduğundan, hələlik 
öz həllini tapmamışdır. Amma bilirəm ki, 
dövlət başçısının diqqətindədir. Şübhə 
etmirəm ki, Bakının tarixi mərkəzinin 
sərhədləri təsdiqlənəcək və bu ərazidə 
xüsusi fəaliyyət rejimi tətbiq olunacaq.

İkinci təklifim iki dahi memar 
-- akademik Mikayıl Hüseynovun və 
akademik Sadıq Dadaşovun birgə 

abidəsinin qoyulması idi. Ümid edirəm 
ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
həyata keçiriləcəkdir. 

– Qarabağın gələcək memarlığı ilə 
bağlı daha nələri demək istərdiniz?

– Qarabağın memarlıq siması 
ölkəmizin istedadlı, həm təcrübəli, 
həm də gənc memarları tərəfindən 
formalaşacaqsa, bundan böyük arzu və 
istəyim ola bilməz. 

Qələmə aldı:  
Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti” 

Şuşada və Ağdamda Memarlar İttifaqının bölmələrinin yaradılması haqqında qərar qəbul olunmuşdur

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlərində dəfələrlə bildirib 
ki, erməni vandalları tariximizi, memarlıq abidələrimizi, 
şəhər və kəndlərimizi bərbad vəziyyətə salmışlar və biz bu 
yerləri milli ənənələrimizi qorunmaq şərti ilə bərpa edəcəyik. 
Bu mənada memarlarımızın üzərinə böyük vəzifələr düşür. 
Azərbaycan Memarlar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri, Əməkdar 
memar Elbay Qasımzadə ilə söhbətimizin mövzusu da 
memarlarımızın bərpa prosesində həyata keçirəcəkləri yeni 
işlər və layihələr barədədir.

Qarabağda ruhumuz dirçəlir
 Prezidentin səfəri müddətində nələr gördük: 

Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməli 
qoyuldu. Üçüncü Ağalı kəndində – Zəngilan 
rayonunda birinci “ağıllı kənd” layihəsinin 
icrasına start verildi. Laçının Güləbird kəndində 
qısa müddət ərzində inşa edilmiş Su elektrik 
stansiyasının açılışı oldu. Zəngilan rayonundakı 
Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çinar əkildi, 
Bəsitçaya balıq buraxıldı. Cəbrayılda hektarla 
torpaq sahələrinin əkilib-becərilməsi ilə bağlı 
vəziyyət yerində dəyərləndirildi və s.

 Bəli, Qarabağda həyat canlanır. Daha 
doğrusu, həyati önəmini itirmiş faşizm, işğal-
çılıq, separatizm kimi Ermənistanın zorla XXI 
əsrə daşımaq istədiyi xəstəliklərin izləri aradan 
qaldırılır. Bu, Azərbaycanın öz torpaqların-
da həyatı canlandırması ilə birgə, Qafqazda 
əmin-amanlığa, bolluğa, firavanlığa, Avrasiya-
da nəqliyyat-kommunikasiya əməkdaşlığının 
inkişafına, bəşəri tərəqqiyə xidmətdir, dəstəkdir, 
töhfədir. Bütün bunlar dünya erməniliyinin, 
erməniləri haqsız yerə hələ də müdafiə etməyə 
çalışanların nə qədər səfeh işlə məşğul olduqla-
rını bir daha təsdiq edir. Hansı məntiqlə sülhün 
yox müharibənin, ədalətin yox ədalətsizliyin, 
əməkdaşlığın yox, intriqanın, bolluğun yox, 
aclığın, hüququn yox, hüquqsuzluğun tərəfində 
olmaq olar?

 Azərbaycan Prezidentinin öz xanımı və 
qızı ilə birgə işğaldan azad olunmuş torpaqlara 
ardıcıl səfərləri dünyaya özünəməxsus isma-
rıclar verir. Azərbaycan qurub-yaratmağı təklif 
edir, Qarabağda da, dünyada da. Azərbaycan 
əməkdaşlığı təklif edir, regionda da, dünyada 
da. Azərbaycan “qazan-qazandır” formulunu 
təklif edir, bütün konstuktiv tərəfdaşlara. Bunun 
müqabilində Ermənistanın təklifi nə ola bilər? Ya 
bizim təkliflərə bir şəkildə qoşulmaq, ya inkarçı 
mövqedə durmaq. Prezident İlham Əliyev usta 
gedişlərlə Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyini 
fakt qarşısında qoyub. Şahmat gedişi kimi indi 
Ermənistan elə vəziyyətdədir ki, hansı addımı 
atsa da, Azərbaycana məğlub olub onun dediyi 
yolla gedəcək. Yalnız bu məğlubiyyətin, gedişin 
bir fərqi var. Ya daha ağır duruma düşmək, ya 
da öz ziyanlarının yarısından qayıtmaq…

 Azərbaycan Prezidentinin titanik səyləri, 
müdrik rəhbərliyi, uzaqgörən diplomatiyası 
Qarabağda ölçülü-biçili addımlarla həyatın 
canlanması ilə yanaşı, Azərbaycan ərazisində 
yaşayan erməniləri də, dövlət sərhədinin o 
tərəfində yaşayan Ermənistan vətəndaşlarını 
da inkişafla geridə qalmağın fərqini açıq şəkildə 
görməyə vadar edir. Artıq divar qurtarıb, siyasi-
mənəvi baxımdan kor, fəhmsiz erməni xətti ilə 
heç yana gedib çıxmaq mümkün deyil. Külək 
də, çay da, Günəş də, torpaq da, mədənlər də 
xeyirin tərəfindədir: alternativ enerji qaynağı 
kimi də, balıqçılıq təzahürü ilə də, “yaşıl enerji” 
zonası doğurması ilə də, bərəkətin əkin-biçində 
təzahürü ilə də… Azərbaycanın qarşında 
durmaq ağılsızca ziyanlıq, yanında durmaqsa 
alternativlərin ən yaxşısıdır – faydalıdır.

 “Bu gün Horadizdə Horadiz – Zəngilan – 
Ağbənd dəmir yolunun təməl daşı qoyuldu. Bu 
dəmir yolunun çox böyük strateji əhəmiyyəti 

var. İlk növbədə ona görə ki, bu dəmir yolu 
azad edilmiş torpaqlara həm vətəndaşların 
gəlməsi, həm də yüklərin daşınması üçün 
böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Digər tərəfdən, 
bu dəmir yolu Naxçıvana gedəcək. Noyabrın 
10-da imzalanmış Birgə Bəyanatda Naxçı-
van dəhlizinin yaradılması ilə bağlı xüsusi 
müddəa var. Artıq bu işlərə start verildi. Bizim 
təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən bu layihə, 
əminəm ki, icra ediləcək. Uzun fasilədən sonra 
Azərbaycan və onun ayrılmaz hissəsi olan Nax-
çıvan Muxtar Respublikası dəmir yolu ilə bir-
birinə bağlanacaq və beləliklə, bizim həm stra-
teji, həm iqtisadi, həm də siyasi məqsədlərimiz 
həyata keçiriləcək.” – Azərbaycan Prezidentinin 
sözləridir.

 Dövlət başçısının işğaldan azad edil-
miş torpaqlara səfərləri ordumuza, mülki 
vətəndaşlarımıza, gözünün kökü saralmış yaşlı-
lara, dəliqanlı cavanlara… hər kəsə müəyyənlik 
bəxş edir, dövləti hər kəs ürəyində, biləyində, 
kürəyində hiss edir, güvənir, qürur duyur, 
öyünür. Müstəqilliyin neməti, azadlığın neməti 
tarixi zəfərdən sonra özünəxas energetika ilə 
ruhumuza işləyir, köksümüzü qabardır, könlü-
müzü fərləndirir. Prezidentin hər səfəri, çıxışları, 
tapşırıq və tövsiyyələri, imzaladığı sərəncamlar 
dövlətimizin yüksək sürətlə və keyfiyyətlə iş 
görmək, böyük layihələri gerçəkləşdirmək, 
heç bir sosial layihəni təxirə salmadan, Qa-
rabağda iri təmir-bərpa işlərinin öhdəsindən 
gələ bilmək gücünü, imkanını bir daha göstərir. 
Bu hər dövlətin bacardığı iş deyil. Qaraba-
ğın azad olunması əməliyyatlarının unikallığı 
kimi, Qarabağda aparılacaq bərpa işlərinin, 
infrstruktur layihələrin icrasının da sürət və 
keyfiyyət uyuşması ilə unikallıq təşkil etməsi 
kitablara düşəcək, öyrəniləcək. Şuşanın azad 
olunma taktikası ilə maraqlananlar, Qarabağın 
nizamlı bərpasını da öyrənməyə can atacaqlar. 
Azərbaycan trendlər yaradır, brendlər yara-
dır. Bu trend və brendlər daha çox intellektual 
mahiyyətlidir.

 Bəli, doğrudan da, “Həyat göstərdi ki, biz 
güclü iradə, cəsarət göstərərək istədiyimizə nail 
ola bildik”!

Dövlətimiz var olsun!

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət  

komitəsinin sədri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva fevralın 14-də Füzuli, Zəngilan, 
Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olub. Prezidentin səfər marşurutu və prqoramı 
işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza həyatın döndüyünü, torpağın da, insanın 
da, yaşayış məntəqələrinin də dirçəldiyini göstərir. Ruh dirçəlir Qarabağda! 
İşğalçı ilə torpağın əsl sahibinin fərqi parlaq şəkildə görünür.

Qarabağ cənnətə çevriləcək
Neçə illərdir ki, Azərbaycan dövləti 

beynəlxalq tribunalarda daim Ermənistanın işğal-
çılıq siyasətini tənqid etmiş, onun ərazilərimizdə 
törətdiyi vəhşilikləri faktlarla dünyaya çatdır-
mışdır. Ümumiyyətlə, Qarabağ həqiqətlərinin 
beynəlxalq aləmə çatdırılması ilə bağlı bir çox 
önəmli addımlar atılmış, işlər görülmüşdür. 
Bunun nəticəsidir ki, dünya Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü tanıyır və bir çox beynəlxalq 
qurumlar Ermənistanın işğalçılıq siyasətini 
pisləyən bəyanatlar, qətnamələr qəbul ediblər. 
44 günlük Vətən müharibəsində həmin qurumlar 
bir daha işğalçının vandallıq aktlarını görməklə, 
Azərbaycanın bu işğaldan əziyyət çəkdiyinə və 
öz ərazi bütövlüyünü istənilən yolla bərpa etmək 
hüququnun olmasına əyani şahid oldular.

Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş 
ərazilərə səfərləri və oradakı vəziyyətlə tanış-
lığı istər yerli, istərsə də beynəlxalq mətbuatın 
diqqətində oldu. Bu da təbiidir. Çünki 30 illik iş-
ğaldan sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 
dövlətinin birinci şəxsi olaraq, Cəbrayıl, Füzuli, 
Qubadlı və Laçın rayonlarına səfər etməklə, 
həmin ərazilərdəki vəziyyətlə yaxından tanış 
oldu, bu və digər ərazilərdə həyatın bərpa 
edilməsi və infrastrukturun yenidən qurulması 
üçün tapşırıq və tövsiyələrini verdi.

Prezident İlham Əliyevin Birinci vitse-prezi-
dent Mehriban xanım Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva ilə birgə Qarabağa səfərlərinin hər biri 
maraqlı məqamlarla yadda qaldı. Lakin onla-
rın mədəniyyət beşiyimiz olan Şuşaya tarixi 
səfəri hər mənada özəlliyi və əlamətdarlığı ilə 
seçilirdi. Bu səfər zamanı Prezidentin Şuşanın 
bərpası və yenidən qurulması, onun tarixi şəhər 
kimi mühafizəsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər 
mədəniyyətimizin qorunması və gələcək nəslə 
çatdırılması baxımından olduqca önəmlidir.

İstər azərbaycanlı, istərsə də xarici jurnalistlər 
cənab Prezident İlham Əliyevin Şuşa səfərinə 
xüsusi diqqət göstərdilər. Qürurverici haldır ki, 
Şuşa səfəri qardaş Türkiyə mətbuatında da 
geniş işıqlandırıldı. 

Ali Baş Komandanımızın 39 il sonra təqvimin 
eyni günündə tarixi şəhərimiz olan Şuşa-

ya səfəri çərçivəsində tarixi fotoları nümayiş 
etdirməsi, eləcə də görkəmli mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərinin--dahi Üzeyir Hacıbəylinin, 
Natəvanın və Bülbülün büstlərinin doğma 
şəhərlərinə qaytarılması xalqımız üçün olduqca 
duyğulu və diqqətçəkən məqamlardan idi. Bu, 
bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı və 
dövləti milli-mənəvi dəyərlərinə, mədəni irsinə 
və tarixinə daim sadiqdir və onun adını dünyaya 
tanıtmış şəxsiyyətlərinə böyük ehtiramla yanaşır. 

Qələbədən sonra artıq Şuşa başda olmaqla, 
ümumilikdə, Qarabağımızın bərpası, kənd və 
şəhərlərimizin yenidən qurulması işinə başlanılıb. 
İndi bütün diqqət və səylər Qarabağın abad və 
xoş gələcəyi üçün görülən işlərə yönəlib. Müasir 
standartlara cavab verən yol-nəqliyyat infrastruk-
turunun yaradılması, bölgənin inkişafında xüsusi 
əhəmiyyətə malik olacaq Füzuli Beynəlxalq Hava 
Limanının əsasının qoyulması, “ağıllı kənd” və 
“ağıllı şəhər” layihələrinin tətbiqi və s. bütün 
bunlar orada yaşayacaq vətəndaşlarımızın rifa-
hının daha yaxşı səviyyədə təşkili üçün nəzərdə 
tutulub. 

Qarabağın bərpası və yenidənqurma işləri 
həmin bölgənin inkişafına xidmət etməklə yana-
şı, gələcəkdə turizmin inkişafına da öz müsbət 
təsirini göstərəcək. 

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan daim turizm po-
tensialına görə xarici qonaqların diqqətində olub, 
Qarabağın bərpasından və orada həyatın normal 
axara düşməsindən sonra yüzlərlə, minlərlə yerli 
və xarici turistin bölgəyə üz tutacağı şübhəsizdir. 

Çünki Qarabağın relyefi, təbii gözəllikləri 
və tarixi abidələrinin zənginliyi onu turizm üçün 
əlverişli və cəlbedici edən cəhətlərdəndir. 
Azad edilmiş ərazilərdə hərtərəfli infrastruktun 
bərpasından sonra bu cəlbedicilik daha da 
artacaq.

Prezident İlham Əliyevin “Qarabağı cənnətə 
çevirəcəyik” ifadəsi tezliklə böyük layihə və 
işlər sayəsində, həqiqətən də, Qarabağımızın 
gözəlliyinə gözəllik qatacaq.

Şəmsiyyə KƏRİMOVA,  
Əməkdar jurnalist

Azərbaycan 44 gün ərzində öz əzəli torpaqlarını 
“dəmir yumruq” hesabına azad etdi. 30 ildən bəri, işğal 
altında qalmış və tamamilə dağıdılmış yurd yerlərimizdə 
suverenliyimiz təmin olundu və müstəqilliyimizin rəmzi 
olan müqəddəs üçrəngli bayrağımız Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin qətiyyəti və şanlı Ordumuzun gücü 
sayəsində Qarabağımızın müxtəlif guşələrində dalğalandı. 
Ağdamda, Xocavənddə, Füzulidə, Cəbrayıl və Qubadlıda, 
Kəlbəcərdə, mədəniyyətimizin beşiyi olan Şuşada 
bayrağımızın dalğalandığını görmək, hesab edirəm ki, hər 
bir vətənsevər azərbaycanlı üçün qürurverici görüntülərdir. 

Ermənistanın müharibə canilərinin cəzasız qalmaları 
dünyada yeni soyqırımlarına meydan saxlayır 

Ermənistanın Xocalıda dinc 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi 
soyqırımı dövlətlər və beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən layiqli 
cavablandırılmadığından ötən illərdə 
ən pis presedent oldu. Dünyanın 
müxtəlif yerlərində Ermənistan kimi 
faşist rejimlər belə cəzasızlıqdan 
ruhlandı. Ermənistan özü isə 2020-ci 
ildə Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan 
azad edərkən yenidən ölkəmizin 
mülki əhalisinə qarşı müharibə 
cinayətləri törətməkdən çəkinmədi. 
Həmin günlərdə Azərbaycan BMT-
nin Azərbaycan ərazilərinin işğaldan 
azad olunması üçün qəbul etdiyi, 
amma 27 il ərzində yerinə yetirilməmiş 

4 qətnaməsini özü icra etmək 
məcburiyyətində qalmışdı.

“Sülhə məcburetmə əməliyatları” 
adlandırılan həmin əks-hücum döyüşləri 
zamanı Azərbaycan Ordusu yalnız 
Ermənistanın ölkəmizdə olan işğalçı 
hərbi hissələrinə zərbə endirirdi. 
Ermənistan tərəfi isə Azərbaycan 
Ordusunun zəfər yürüşü qarşısında 
aciz qaldığından ölkəmizin hətta 
cəbhə bölgəsindən çox uzaqda sakin 
olan mülki əhalisini fasiləsiz olaraq 
artilleriya-raket atəşinə tuturdu. Gəncə, 
Bərdə, Mingəçevir, Yevlax, Tərtər, 
Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli 
rayonlarında o günlərdə dinc əhali xeyli 

canlı tələfata məruz qaldı, çox sayda 
mülki obyekt dağıdıldı. 

II Qarbağ savaşı zamanı orta 
mənzilli raketlər hətta Bakıya, Xızıya 
və Siyəzənə qədər gəlib çatdı. Bu 
cinayətkar hücumlar nəticəsində 
yüzlərlə mülki şəxs, uşaq və qocalar 
da daxil olmaqla həlak oldu. Bu faciələr 
məhz ötən 30 ildə Ermənistanın 
soyqırımı cinayətlərinin cəzasız 
qalmasının davamı olaraq baş verdi.

Bütün bunlar bir daha təsdiqlədi 
ki, davamlı soyqırımı aksiyalarının 
planlaşdırılması və törədilməsi 
Ermənistanın rəsmi dövlət siyasətidir. 
Xocalı soyqırımının birbaşa 

təşkilatçılarından olmuş, bilavasitə 
əlini dinc insanların qanı ilə yumuş 
Ermənistanın keçmiş prezidenti 
Sarkisyan sonralar rəsmən etyiraf 
etmişdi: “Biz Xocalıda dinc mülki əhalini 
qırana qədər Azərbaycan tərəfi bizim 
mülki əhaliyə toxunmayacağımızı 
düşünürdü. Biz bu sterotipi qırdıq”. 
Bu o deməkdir ki, erməni silalahlıları 
ötən 29 ildə qarşılarına çıxan hər 
bir azərbaycanlını öldürmək yolu 
çeçmişdilər.

Ağır bəşəri cinayətlərini rəsmən, 
açıq etiraf edən Sarkisyan və onun 
kimilər beynəlxalq məhkəmələrdə 
çoxdan ən ağır formada cəzalan-
dırılmalı idilər. Lakin bu cəzasızlığın 
birbaşa nəticəsidir ki, insan qatili 
olmaqdan çəkinməmək zehniyyəti ilə 
kütləvi qırğınlar törədən Sarkisyan, 
Koçaryan kimi soyqırımı caniləri 
revanş xülyasına düşərək müharibəyə 
başlamaq üçün yenidən Ermənistanda 
hakimiyyətə gəlmək iddiasındadırlar.

Belə bir şəraitdə özünü mədəni və 
ədalətli sayan, terror və soyqırıma yox 
deyən dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar 
Ermənistanın davranışlarına adekvat 
münasibət göstərməlidirlər. İşğalçı 
Ermənistanın ötən 30 ildə törətdiyi hərbi 
cinayətlərə yalnız qınaqla yanaşmaq 
və sadəcə, təəssüf bildirmək çağdaş 
dünyada hələ də davam edən bədnam 
soyqırımı ənənəsinin qarşısını ala bilməz. 

Azərbaycanın ərazilərinin 20 faizi 
30 il Ermənistanın işğalı altında qaldı. 
Bu ərazilərdə minlərlə kənd, onadək 
şəhər və qəsəbə yerlə-yeksan edildi. 
Ölkəmizdə olan səfirlik və beynəlxalq 

təşkilat nümayəndələri isə bunları 
sakitcə müşahidə etdilər.

Buna görə də Ermənistanda bu gün 
də revanşist faşist çağırışlar eşidilir, 
kövrək sülhə yeni təhdidlər edilir. Bu 
isə bölgədə yeni destabilizasiya üçün 
zəmin yaradır. Bütün bunları nəzərə 
alaraq ayrı-ayrı dövlətlər və beynəlxalq 
təşkilatlar:

– Xocalı soyqırımını rəsmən 
tanımalı;

– Xocalı soyqırımında iştirakı 
olanların beynəlxalq məhkəmələrdə 
cəzalandırılmasına yardımçı olmalı;

– Ermənistanın Azərbaycan 
ərazilərində işğal nəticəsində törətdiyi 
bütün dağıntı və talana görə təzminat 
ödəməsini təmin etmək üçün müvafiq 
prosedurların həyata keçirilməsinə 
dəstək verməli;

– Ermənistanın silahsızlaşdırılması 
siyasətinin həyata keçirmilməsinə nail 
olmalıdırlar.

Bütün Yer kürəsini hamımızın 
evi və ailəsi kimi görə bilən insanlar 
bəşəri düzəni 30 il pozmuş işğalçı 
Ermənistanın törətdiyi hərbi-siyasi 
cinayətlərin bir daha təkrarlanmaması, 
ümumiyyətlə dünyanın heç bir yerində 
kütləvi insan qırğınları və dağıntıların 
baş verməməsi üçün erməni müharibə 
canilərinin cəzalandırılması çağırışına 
qoşulmalıdırlar.

Unutmaq olmaz ki, Ermənistanın 
müharibə canilərinin cəzasız qalmaları 
dünyada yeni soyqırımlarına meydan 
saxlayır.

Fərəc QULİYEV, 
Milli Dirçəliş Hərəkatı  

partiyasının sədri

Ötən ilin payızında 44 günlük qalibiyyətli Vətən müharibəsi 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 33 ildən bəri davam edən hərbi 
təcavüzünün ən ağır nəticəsi olan Qarabağın işğalına son qoydu. 
Bununla müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyü bərpa edildi, 
Vətən yolunda qurban getmiş şəhidlərimizin intiqamı alındı. 
Lakin Qarabağı başdan-başa xarabazara çevirmiş, işğal olunmuş 
ərazilərdə və cəbhəyanı bölgələrdə minlərlə dinc soydaşımızı 
qətlə yetirmiş erməni silahlı quldurlarının və onların rəhbərlərinin 
törətdikləri bir sıra müharibə cinayətləri hələ də layiqli cəzasını 
gözləyir. Bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayətlər cəzasız qaldıqca, 
yeni və daha ağır bəşəri təhdidlər ortaya çıxır. Belə cinayətlərdən 
ən dəhşətlisi bu yaxınlarda 29-cu ildönümü bütün dünyada erməni 
canilərə lənət və cəza tələbi ilə qeyd edilmiş Xocalı qırğınıdır. 
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