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Şuşamıza – əziz, gözəl şəhərimizə, 
mədəniyyət beşiyimizə səfər edib, su-
yundan içmək, abidələrini ziyarət etmək 
nəsibimiz oldu. Şuşaya Heydər Əliyev 
Fondunun mükəmməl təşkilatçılığı ilə 
baş tutan Vaqif Poeziya Günləri səbəbilə 
getmişdik. Azərbaycan dövlətinin baş-
çısı, müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev və çox hörmətli Mehriban xanım 
Əliyevanın iştirak etdkləri Vaqif Poeziya 
Günləri bir çox tarixi, rəmzi mənalar 
daşıyırdı. Vaqifin məqbərəsi ulu öndər 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü, ideyası və 
siyasi iradəsi ilə ucaldılmışdı, açılışı-
nı Heydər Əliyev özü şəxsən etmişdi. 
Məqbərənin təmir – bərpadan sonrakı 
ikinci açılışı Heydər Əliyevin adını daşı-
yan fond tərəfindən həyata keçirildi. 

Məqbərənin birinci açılışı 59 yaşlı 
Heydər Əliyev tərəfindən edilmiş-
di, ikinci açılışı 59 yaşlı İlham Əliyev 
tərəfindən edildi. 14 yanvar 1982-ci ildə 
birinci açılışı olan məqbərə, bundan 
10 il sonra işğal altına düşən şəhərin 
digər abidələri kimi erməni vandallığına 
məruz qalmışdı və 2021-ci ilin avqus-
tunda ikinci açılışı olan məqbərənin 
yerləşdiyi Şuşanın (Qarabağın, ümumən 
müstəqil Azərbaycanın) 10 il sonrasısa 
böyük gələcək vəd edir. Əgər Vaqifin 
məqbərəsinin birinci açılışından 10 il 
sonranın işğalını qeyd ediriksə, 1991-ci 
ildə qazandığımız dövlət müstəqilliyini 
də unutmamalıyıq. 2021-ci ildən  9, 10 il 
sonra – 2030, 2031-ci illər isə, daha üs-
tün və güclü Azərbaycanın vətəndaşları 
olacağımıza şübhəmiz yoxdur. Bu inamı 
bizə qüdrətli dövlətimiz, ordumuz, sarsıl-
maz dövlət – xalq biriyi, necə deyərlər, 
kainatın ruhu, dünya nizamına verdiyi-
miz töhfələr, özümüzə güvənimiz verir. 

Heydər Əliyev siyasi məktəbi, Heydər 
Əliyev ideyaları üzərində davam və 
inkişaf edən, dünyaya Günəş kimi doğan 
Azərbaycanın qüdrəti, çiçəklənməsi bizə 
aydın sabahlar vəd edir. Şuşaya vaqif 
olanlar, Vaqif irsinə dövlət qayğısının 
mahiyyətini anlayanlar, Heydər Əliyevin 
və İlham Əliyevin Şuşaya verdiyi xü-
susi önəmin, dəyərin fərqində olanlar, 
Azərbaycanın sabahını rəmzlərdən də, 
həqiqətlərdən də oxuya bilir. Ən ümu-
mi şəkildə desək, “Biz Şuşasız yaşaya 
bilmərik!”, “Şuşasız bizim işimiz yarımçıq 
qalar!”. Şuşada ən çox düşündüyüm 
kəlamlardan biri də, Şuşa azad olunan  
gün Prezidentin xalqa müraciətində 
dediyi sözlər idi – “Ürəyimdə dedim, 
xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini 
yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, 
böyük Qələbədir! Bu gün şəhidlərimizin, 
ulu öndərin ruhu şaddır! Gözün aydın ol-
sun, Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun, 
dünya azərbaycanlıları! Ata vəsiyyətini 
yerinə yetirdim” – kəlamı idi. Bəli, məhz 
kəlam! Dövlətçilikdə, siyasətdə, eləcə 
də, mədəniyyətdə, ədəbiyyatda varis-
lik olanda, ardıcıllıq, məqsədyönlülük 
olanda onun nəticələri gec - tez özünü 
göstərir, xalqı sevindirir. Dövlət xalqın 
arzu və istəklərinin ifadəçisi, təminatçısı 
olanda milli qürur hissi yaranır, inkişaf, 
tərəqqi təmin olunur. Şuşada Vaqif Poe-
ziya Günlərində iştirak edərkən, gözlərim 

önündə varislik, dövlət və mədəni irsə 
sədaqət, sayğı böyük bir tabloda, vahid 
planda canlandı. Dövlətimlə, xalqımla, 
ordumla, bayrağımla, ölkəmlə fəxr etdim!           

Avqustun 30-da Şuşada böyük 
Azərbaycan şairi, dövlət xadimi, 
 Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah 
Vaqifin məqbərəsinin təmir – bərpası 
və məqbərə önündə Vaqif Poezi-
ya Günlərinin keçirilməsi ölkəmizin 
həyatında əlamətdar hadisə oldu. Bu, 
mədəni irsə və milli təfəkkürə ehtiramın 
təzahürü, təntənəsidir.

Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin 
Şuşada ucaldılması qərarını vermiş 
Azərbaycan KP MK-nın 1-ci katibi 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1982-ci 
ilin qarlı, şaxtalı 14 yanvar günü həmin 
məqbərənin açılışı olmuşdu. Əlbəttə, 
bu, sıradan iş deyildi, xüsusi bir hadisə 
idi. Şuşa o vaxt Dağlıq Qarabağ  Muxtar 
Vilayətinin bir hissəsi idi. Cənab Prezi-
dentin avqustun 30-da məqbərə önündə 
çıxış edərkən vurğuladığı kimi, ermənilər 
uzun illər Şuşaya iddia edir, Pənahəli 
Xanın əsasını qoyduğu bu dağlar 
incisini, tam əsassız olaraq, erməni 
şəhəri kimi qələmə verməyə çalışırdı-
lar. Xüsusi diqqət tələb edən o idi ki, 
Molla Pənah Vaqif yalnız mütəfəkkir şair 
deyildi, eyni zamanda, Qarabağ xanının 
vəziri idi və ömrünün Şuşa illəri də onun 
şairliyi ilə yox, dövlət xadimliyi ilə bağlı 
idi. SSRİ dövründə hakim ideologiya, 
sovet hökumətinin tarixə münasibəti, 
xanlıqlara, yerli milli tarixi gerçəkliklərə 
yanaşması, bir vəzirə məqbərə ucalt-
mağı mümkünsüz edirdi. Üstəlik, belə 
bir abidə muxtar vilayətin ərazisində 
ucaldılırsa, təsəvvür edin, o vaxtlar 
Moskvada çalışan çoxsaylı erməni 
əsilli məmurlar da daxil olmaqla, nə 
qədər sədlər, maneələr yarılmalı, hakim 
ideologiya ilə tərs düşdüyü deyilən necə 
məsələlər çözülməliydi... Heydər Əliyev 
bütün açıq - gizli maneələri dəf etməyi 
bacararaq, möhtəşəm abidə ucaltmağı 
da, o abidənin açılışını etməyi də bacar-
dı! Ulu öndərin bu prinsipiallığı Şuşanın 
məhz Azərbaycan şəhəri kimi təsdiqi 
işini möhkəmləndirdi, həqiqətləri gün 
üzünə çıxardı, o həqiqətləri ümumittifaq 
miqyasında tirajladı. Heydər Əliyevin bu 
tarixi addımı illər sonra da bizim üçün 
istinadgahdır, örnəkdir.

Müzəffər Ali Baş Komandanın dediyi 
kimi, Şuşanın Azərbaycan tarixində çox 
böyük rəmzi mənası var. Şuşa Qaraba-
ğın tacıdır. Şuşanın işğalından sonra 
digər rayonlar, digər şəhərlər işğala 
məruz qaldı.

Azad Şuşadan  
abad Şuşaya...

Budur, sovetlər dağılıb, ölkəmiz 
müstəqil olub, təəssüf ki, müstəqilliyin 
yaşı qədər işğal tarixi yaşamışıq və 
nəhayət 44 gün içində zəfər qaza-
naraq, Şuşanı və digər torpaqları-
mızı düşməndən azad etmişik. Azad 
şəhərimiz indi özünün abadlıq, qu-
ruculuq mərhələsini yaşayır. Silahlı 
qüvvələrimizin böyük şücaətlə azad 
etdiyi Şuşa hazırda işğal izlərindən, qon-
darma erməni izlərindən təmizlənir, tikilir 
– qurulur! Bu abadlıq, quruculuq işləri 
Şuşanın mədəni həyatını da canlandırır.

Erməni vandalizminin ağır və acı 
nəticələrinin yan keçmədiyi məqbərənin 
bərpasını Heydər Əliyev Fondu öz 
üzərinə götürdü və adına yaraşan 
şəkildə Şuşamıza, ölkəmizə qazan-
dırdı, ziyarətçilərin üzünə açdı. Vaqifin 
məqbərəsi, büstü kimi, Vaqif Poeziya 
Günləri də bərpa edildi, ondan öncə “Xa-
rıbülbül” festivalı bərpa edildi. Şuşanın 
mədəni, milli simasının yüksək keyfiyyət 
və yüksək sürətlə bərpası unikal 
hadisədir. Düşmənin 30 ilə yaxın dağıtdı-
ğı şəhər və kəndlərimiz təmir-bərpa olu-

nur, qurulur, abadlaşdırılır. Nəinki 30 illik 
işğal müddətində Ermənistanın, eləcə də 
70 ilə yaxın Sovet hökumətinin Qara-
bağda tikmədiyi, qurub  yaratmadığını 7 
ayda müstəqil Azərbaycan dövləti baca-
rır!  Ağır işğaldan, müharibədən çıxmış 
bir ölkənin 7 ay ərzində belə böyük işlər 
görməsi, doğrudan da unikal hadisədir. 
Əminəm ki, Şuşanın azad olunmasını, 
ümumən 44 günlük müharibənin taktika-
sını, texnikasını, texnologiyasını öyrənən 
beyin mərkəzləri, hərbi məktəblər kimi, 
şəhərsalanlar, yol tikənlər, inşaatçılar, 
körpüsalanlar da Qarabağda sürətli 
və keyfiyyətli infrastruktur layihələrini 
öyrənəcək və heyran qalacaq. Bu, 
Azərbaycan modelidir! Bu, İlham Əliyev 
örnəyidir!    

Bu layihələr, infrastruktur yaradılması 
özündə nələri ehtiva edir? – Şuşanın bu 
ilin birinci ayının ikinci ongünlüyündən 
başlayan təmir-bərpa və infrastuktur 
işləri qısa müddətdə özünün böyük 
nəticələri ilə bizlərə sevinc, qürur bəxş 
edir. Biz Şuşaya Zəfər yolu ilə getdik! Bu 
yol özü azadlığın, abadlığın simvoludur! 
Azad olunmuş torpaqlarımıza həyat 
qayıdır. Ulu öndərin sözüdür: “ Yol – 
iqtisadiyyat, mədəniyyət, bir sözlə, həyat 

deməkdir”! Bəli, Zəfər yolumuz var, 
üstəlik, magistral yol da çəkilir. Tunellər 
qazılır, körpülər tikilir – geniş, rahat və 
mənzilə çatma vaxtını önəmli dərəcədə 
qısaldan magistral yolun çəkilişi 
keyfiyyətlə və sürətlə icra olunur.

Şuşanın digər infrastruktur layihələri 
– məsələn, elektrik təsərrüfatı da bərpa 
edilib: Füzulidən yüksəkgərginlikli xətlər 
çəkilib, yarımstansiya tikilib. Şuşaya 
iki qaynaqdan suyun verilməsi bərpa 
olunub. İşıq var, yol var, su var. Çörək 
bişirmə sexindən dörd tərəfə yayılan 
Şuşa çörəyinin ətri xeyli məsafədən 
adamı özünə cəlb edir... Mədəniyyət 
şəhərinin mənəvi iqlimi yolla, işıq-
la, su ilə, çörəklə... bir ayrı rəng alır, 
zənginləşir...

Prezidentin Vaqif Poeziya Günlərində 
vurğuladığı kimi, işğala baxmayaraq, 
Şuşa Azərbaycan ruhunu saxlaya bildi: 
“Şuşaya gələn hər bir insan bunu görür. 
Hətta dağılmış vəziyyətdə, hətta işğal 
dövründə vandalizmə məruz qalmış 
şəkildə Şuşa öz ruhunu, öz qamətini 
saxlaya bildi, əyilmədi, sınmadı, bizi 
gözləyirdi, biz gəlməli idik və biz gəldik. 
Müzəffər xalq kimi gəldik. Danışıqlar 
yolu ilə yox, Ermənistan tərəfindən edilə 

biləcək hansısa güzəşt nəticəsində yox, 
döyüş meydanında qan tökərək, şəhidlər 
verərək, fədakarlıq göstərərək gəldik və 
öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik və 
milli ləyaqətimizi bərpa etdik”.

Şuşanın tarixi abidələrinin bərpası 
davam edir. Paralel olaraq, üç məsciddə 
təmir-bərpa işləri görülür. Yuxarı Gövhər 
Ağa məscidinin təmiri demək olar, ta-
mamlanmaq üzrədir. Aşağı Gövhər Ağa 
və Saatlı məscidlərinin təmir-bərpası 
ilə bağlı ali dövlət rəhbərliyi tərəfindən 
göstərişlər verilib. Hər üç məscidin təmiri 
də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən icra 
olunmaqdadır.

Şuşanın mədəni- 
mənəvi iqlimi

Əlbəttə, Şuşanı Şuşa edən ilk 
növbədə onun mədəni-mənəvi iqlimi-
dir, abidələri, abidə insanlarıdır. Artıq 
Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün 
büstləri mərkəzi meydanda qoyulub. Bir 
zamanlar, biz o büstlərin – güllələnmiş 
abidələrin Bakıda, Şəhidlər xiyabanın-
da qoyulması təklifi ilə çıxış edir, necə 
deyərlər, səbirsizlənirdik. Ancaq dövlət 
başçımız o abidələrin harada qoyula-
cağını yaxşı bilirdi və düşündüyünü də 
yerinə yetirdi! Vaqifin büstünün, Vaqi-
fin məqbərəsinin ikinci açılış gününü 
yaşadığını vurğuladıq. Onu da qeyd 
edək ki, Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi də 
yenidən qoyulub. Dahi bəstəkarın dağı-
dılmış evinin bərpası ilə bağlı ali dövlət 
rəhbərliyi tərəfindən göstəriş verilib. 
May – iyun aylarında qonaqların üzünə 
açılmış “Xarı bülbül” otelindən sonra, 
bu dəfə “Qarabağ” oteli əsaslı təmirdən 
sonra öz qapılarını yenidən qonaqla-
rın üzünə açdı. Üstəlik, Şuşada yeni 
beşulduzlu otel tikiləcək. Ayrıca, dövlət 
başçısı tərəfindən Şuşada yeni yaşayış 
kompleksinin təməlinin qoyulması da 
mədəniyyət paytaxtımızın gələcək sima-
sı haqqında təsəvvür yaradır. Şuşanın 
sabahı bugünündən daha gözəl, daha 
əzəmətli olacaq. 

270 yaşlı şəhər
Gələn il Şuşa şəhərinin təməlinin 

qoyulmasının 270-ci ildönümü dövlət 
səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd 
ediləcək. İşğal şaxtasından çıxıb, Azad-
lıq Günəşinə qovuşmuş Şuşanın yubileyi 
Şuşa adına, Şuşa şəhidlərinin ruhuna 
yaraşan şəkildə keçiriləcək! Şuşa yalnız 
özünü ifadə etmir, ümumazərbaycan in-
kişafını, onun yeni mərhələsini ifadə edir. 
Şuşa sürətlə dirçəlir. Çox keçmədən 
şuşalılar öz doğma şəhərlərinə qayıda-
caq. Artıq Şuşada açılmış obyektlərdə 
şuşalılar işlə təmin edilirlər.

Şuşanın azadlığı ilə özünün zirvə 
məqamını yaşamış 44 günlük Vətən 
müharibəsi bizim tariximizin qızıl 
səhifəsidir. Bu qızıl tarix yaşayacaq, 
gələcək nəsillərə ruh verəcək. Şuşa 
qələbəsi Azərbaycan xalqının qüruru, 
şərəfidir, xalqımız belə bir zəfərə layiq idi 
və bu layiqliliyi qadirliklə sübut etdi!

Dövlətimiz var olsun!

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri

Vaqif Poeziya Günlərinə 
Zəfər yolu ilə getdik

Dəmdəməki Nikol Paşinyanın, si-
yasi məsuliyyət hissindən məhrum XİN 
rəhbərliyinin, müharibədə şərəf və ləyaqəti 
tapdanmış generalların ictimai rəyə 
ünvanlanan bəyanatları yaxşı heç nə vəd 
etmir. Ermənilər Azərbaycanı təcavüzkar 
ölkə kimi tanıtmağa çalışır, fəaliyyəti 
“saqqız” effekti yaratmış Minsk qrupu 
həmsədrlərinin 27 illik mənasız danışıq-
ların davamı üçün bölgəyə qayıdışına 
bel bağlayırlar. Nikol özü də yaxşı bilir ki, 
onun sərgilədikləri siyasi manipulyasiya-
dan, Qarabağ kartını əlində saxlamaqla 
erməni ictimaiyyətinin diqqətini hökumətin 
yarıtmaz idarəetməsindən yayındırmaq 
cəhdindən başqa bir şey deyil. 

Ölkə isə sözün əsl mənasında dağıl-
maqda, etirazlar “qazan”ı qaynayıb-daş-
maqdadır. Ermənistan parlamentində elə 
bir gün olmur ki, fraksiyalar – bandalar 
arasında dava-dalaş düşməsin, kiminsə 
baş-gözü yarılmasın. Qarşılıqlı təhqirlər 
o həddə çatır ki, söyüşün biri bir qəpik 
olur. Parlamentin sabiq spikeri Ararat 
Mirzoyanın və başqalarının vəhşicəsinə 
döyülməsi hələ yaddan çıxmayıb. Ötən 
həftələrdə “Çiçəklənən Ermənistan” 
və “İşıqlı Ermənistan” fraksiyalarının 
deputatları arasında ciddi qarşıdurmalar 
yaranıb. “Mənim şərəfim var” blokundan 
məşhur hay-qışqırıqçı Anna Mkrtıçyan 
Paşinyanı “kapitulyant” adlandırdığı üçün 
zor gücünə zaldan çıxarılıb. 

Bir neçə gün əvvəlsə iqtidar deputatı 
Hayk Sarkisyan əvvəlki hakimiyyətləri 
korrupsiya və rüşvətdə, orduya ayrılan 
büdcəni dağıtmaqda ittiham edib. Buna 
görə də müxalifət fraksiyasında təmsil 
olunan keçmiş müdafiə naziri, terrorist 
Seyran Ohanyanın qəzəbinə tuş gəlib 
və Ohanyan onun üstünə şüşə butulka 
tolazlayıb. Qarabağda raket, qumbara, 
tank və top mərmiləri atmaqdan yorulmuş 
“qısır” general indi də butulkaya keçib. 
Bir azdan “Molotov kokteyli”ndən istifadə 
etsə, heç də təəccüblü olmaz. Fraksiya 
və bloklarının adları reallıqla qətiyyən 
uzlaşmayan parlament əsl qoçuluq 
meydanına çevrilib. Bu parlamentin terror 
hadisələrinə ünvan olmaq “təcrübəsi” də 
böyükdür. Tarixin təkrarı isə gözləniləndir. 

Bəlkə də deputatlar yuxarıların 
tapşırığı ilə “dava demokratiyası” gö-
rüntüsü yaradırlar ki, buna müqabil 
olaraq, beynəlxalq qurumlardan və 
erməni lobbilərindən milyardlarla dollar 
ianə qoparmaq mümkün olsun. Aranı 
qatan, davamlı istefa çağırışları edən 
ayrı-ayrı siyasi qrupların bir qəsdi də 
hakimiyyətə yiyələnmək, dövlətin olan-

qalan varidatına yiyələnməkdir. Bir 
müddət əvvəl İrəvanda küçələrə çıxan 
aksiya iştirakçılarını yolları bağlamağa 
təhrik edənlər məhz hakimiyyətə iddialı 
tərəflər idi. Rəhbərlik polisin aksiyanı 
dağıda bilmədiyini görərək şəhərə ordu 
qüvvələrini yeridib. 

Düşmən ordusunun hərbi hissələrində 
də intizamsızlıq və cinayətlər günbəgün 
artmaqdadır. Bunu ermənilər özləri də 
açıq söyləyirlər. Rejim dövlətin hərbi 
qüdrətini artırmağa dair verdiyi vədləri 
yerinə yetirmir. Ordu qida, paltar və 
yanacaq sarıdan ciddi qıtlıq çəkir. 
Ermənistanın müdafiə naziri Arşak Kara-
petyan bu yaxınlarda hərbi hissələrdən 
birində əsgərlərin kütləvi zəhərlənməsi 
ilə bağlı yayılan söz-söhbətlərin 
gerçək olduğunu etiraf edib. O, ordu 
birləşmələrində müddəti bitmiş yararsız 
ərzaq məhsullarının əsgər menyusuna 
daxil edilməsi faktını təsdiqləyib. Yenə də 
heç nə olmayıbmış kimi, erməni ordu-
sunda bir ucdan vəsaitlər mənimsənilir, 
hərc-mərclik artır, hərbçilərin psixoloji du-
rumu pozulur. “Yoxovurd” erməni qəzeti 
yazır ki, bir neçə gün ərzində müqavilə 
əsasında xidmət aparan 50 hərbi qulluq-
çu ordudan ayrılmaq barədə ərizə verib. 
Səbəb dözülməz şəraitdir. 

Bu ölkənin “Respublika 
naminə”partiyası bəyanat yayıb ki, 
müharibədən sonra Ermənistan 
dövlətçiliyinin total böhranı açıq-aşkar or-
duda da birbaşa dəhşətli təzahürlərlə üzə 
çıxır. Ötən həftə Azərbaycanla sərhəddə 
yerləşən hərbi hissədə üç əsgərin birdən 
ölməsi erməni ordusunda ifrat dərəbəylik, 
rəzillik göstəricisidir. Xidmət postunda 
əsgərlər Qor Saakyan, Leon Harutunyan 
və Murad Muradyan həyatlarını itiriblər. 
Onları qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən 
A.X.-ya qarşı ittiham irəli sürülüb və o, 
həbs edilib. Araşdırma zamanı döyüş 
postu komandirinin hadisədə əli olduğu 
müəyyən edilib. O, hərbçiləri qətlə təhrik 
etməkdə, habelə başqa hərbçiyə qarşı 
zorakı cinsi hərəkətlərdə şübhəli bilinərək 
saxlanılıb. Sanki erməni hərbçiləri döyüş 
meydanındakı acı məğlubiyyətdən sonra 
yaşadıqları fiaskonun qisasını bir-birindən 
alırlar.

Hərbi hissələrdə hər gün “babalıq”, 
zorakılıq, fərarilik halları qeydə  alınır. 
Ermənistan İstintaq Komitəsi artıq 
ordudakı eybəcərliklərlə bağlı çoxsaylı 
faktların qarşısında aciz qalıb. Lap bu 
günlərdə bir artilleriya taboru komandiri 
Azərbaycana qarşı döyüşlərə hazırlaş-
maqdan nümayişkaranə imtina etdiyinə 
görə həbsə atılıb. Beləcə, Ermənistan 

cəmiyyəti və ordusunda ümidsizlik, 
təşviş, etiraz artan şkala üzrə gedir. 

Erməni ailələri övladlarını hərbi 
xidmətə göndərmək istəmirlər. Hərbi 
kontingent azaldığı üçün Paşinyan təklif 
edib ki, qadınlar da orduya çağrılsın. 
Eyni zamanda bütün vilayətlərdə eh-
tiyatda olan döyüşçülər üçaylıq təlim-
toplanışlara cəlb edilirlər. Amma adları 
əsgər kimi qeyd olunmuş arxalı gənclər 
hər tərəfdə, necə deyərlər, at səyirdirlər. 
Məsələn, Ermənistanın təhsil, elm, idman 
və mədəniyyət naziri Vaham Dumanya-
nın oğlu Gevorq hərbi hissə əsgəri olsa 
da, İrəvanda “avtoş”luq edir. O, özünün 
bahalı “Mersedes”i ilə şəhərin ortasında 
təhlükəli avtoqəza törədib –  “Toyota” və 
BMV markalı maşınları xurd-xəşil edib. 
Hərbi hissələrdən əsgərlərin özbaşına 
evə qaçdığı, zabitlərinsə məzuniyyət adı 
ilə aradan çıxdığı Ermənistanda qalib 
Azərbaycana qarşı revanşist çağırışla-
rın səslənməsi son dərəcə gülünc təsir 
bağışlayır. 

Düşmən ölkədə baş alıb gedən etiraz 
aksiyalarının bir əsas səbəbi də, söz-
süz ki, sosial problemlərdir. Şirakda 9 
aydan bəri əməkhaqqı ala bilməyən yol 
tikintisi şirkətinin əməkdaşları etirazlarını 
Ermənistan–Gürcüstan dövlətlərarası 
magistral yolu bağlamaqla ifadə ediblər. 

Onlar bildiriblər ki, problemlə əlaqədar 
hökumətə dəfələrlə etdikləri müraciətlər 
cavabsız qalıb. Halbuki işə gəlmək üçün 
yolpulu tapa bilmirlər, ailələri banklardan 
yüksək faizlərlə götürdükləri vəsaitlə 
birtəhər dolanır. İrəvandakı yaşayış 
massivlərinin birindəki qəzalı binada ya-
şayan sakinlər “Zvartnos” hava limanına 
gedən yolu bağlamağa çalışıblar. Xüsusi 
təyinatlılarla onların arasında qarşıdurma 
olub, xəsarət alanlar var, onlarla sakin 
həbs edilib. Alaverdi şəhər sakinlərinin 
yeganə dolanacaq yeri olan misəritmə za-
vodu üç ildir ki, guya ekoloji problemlərə 
görə bağlanıb və işdən çıxarılan fəhlələr 
aclıq çəkirlər. Onlar torpağı, havanı və 
suyu normadan qat-qat artıq sink, qurğu-
şun və zəhərli arsen (mərgümüş) elemen-
tinin bol-bol zəhərləməsinə razıdırlar, təki 
iş olsun. Problem heç kəsin vecinə deyil. 

Ermənistan əhalisi ciddi sıxıntı-
lar keçirsə də, bəzi arxalı harınlar öz 
keflərindədirlər. Onlar hətta I əsrə aid 
olan tarixi-mədəni Gərni bütpərəstlik 
məbəd-qoru]unu bağlatdırıb orada özləri 
üçün toy edirlər. Ötən şənbə oraya gedən 
ziyarətçilər toy səbəbindən məbədin bağ-
landığını görüb hökumətə şikayət ediblər. 
Amma toy gecəyarıyadək davam edib. 

Paşinyan hökuməti isə seçkilərdə əks 
“səngərdə” qərar tutmuş məmurları işdən 

çıxarmaqla, həbs etdirməklə məşğuldur 
və bu da ictimai-siyasi sabitliyin pozulma-
sına səbəb olur. Qarakilsə və Gorusda 
yerli rəhbərlər İrəvandan gətirilmiş xüsusi 
təyinatlı polislərin basqınına məruz qa-
lıblar. 

Qarabağın erməni sakinləri sepe-
ratçı rejimin tör-töküntülərinin, onla-
rın İrəvandakı havadarlarının buraya 
bədbəxtlikdən başqa heç nə gətirmədiyi 
qənaətindədirlər. Onlar dağıdıcı siyasətin 
“vintciyi” olduqlarını, yeni müharibəyə 
sürükləndiklərini anlayırlar. Normal suyun 
belə olmadığı Xankəndidəki evlərini ucuz 
qiymətə satışa qoyanlar istəklərinə çatan 
kimi xaricə üz tutmaq niyyətindədirlər. 
Ona görə də burada ev alqı-satqısına 
qadağalar tətbiq edilib, həmçinin La-
çın dəhlizindən mal-mülkləri ilə çıxıb 
gedənlərin qarşısı alınır. “Çamadan” 
əhval-ruhiyyəli əhali yaradılan maneələrə 
və təqiblərə evlərini yandırmaqla etiraz 
edir. İyul-avqust ayları aralığında buranı 
tərk edə bilənlərin təxminən 5 mini geri 
qayıtmayıb. Çünki perspektiv çox qa-
ranlıq görünür. Camaat daha qondarma 
siyasi ambisiyaların girovu olmaq istəmir. 

Müharibə zamanı Qarabağı tərk 
edərək İrəvana getmiş ermənilərsə nə 
sığınacaqla təmin olunublar, nə də qaç-
qın statusu ala biliblər. Onlar ötən şənbə 
Nazirlər kabinetinin qarşısında aksiya 
keçirərək “Buraxın, Rusiyaya, Avropaya 
gedək!” deyə saatlarca qışqırıblar. 

Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədi bağ-
lıdır. Azərbaycan tərəfi ilə münasibətlər 
hələ nizamlanmayıb. İranla olan kom-
munikasiyalara ciddi nəzarət edilir. Bircə 
Gürcüstanla əlaqə qalıb ki, onun da Rusi-
ya ilə münasibətləri gərgindir. Ermənilərin 
seçimi məhduddur. Bu ölkənin illüziyaçı 
“başbilənlər”i dərk etmirlər ki, onlar 
olsa-olsa, imperialistlərin əlində regi-
on ölkələrinə qarşı istifadə edilən kor 
xəncərdirlər və bir gün “metallom”a atıla-
caqlar. Əgər ağıllanmasalar, daha bədbin 
ictimai, siyasi və iqtisadi perspektivlər 
qaçılmaz olacaq. 

Qarşıdan gələn qışın isə məğlub ölkə 
üçün çox sərt keçəcəyini proqnoz etmək 
o qədər də çətin deyil. Necə deyərlər, 
ölüm girdabı ağzını geniş ayırıb. Erməni 
hökumətinin yeganə çıxış yolu qalib 
Azərbaycanın diktə etdiyi reallıqlarla 
barışmaq və regionda sülhün bərqərar 
olunmasına əngəl törətmək deyil, əksinə, 
buna can atmaqdır. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistan ictimai-siyasi 
xaos məngənəsində inləyir 

Azərbaycan ordusunun müqəddəs Qarabağ müharibəsində 44  günlük 
zəfər yürüşündən sonra hərtərəfli məğlubiyyətə düçar olmuş 
Ermənistanda vəziyyət gündən-günə pisləşir. Paşinyan hökuməti 

ölkədə sabitlik yarada bilmir, müxalifət aranı qatmaqla məşğuldur. Sabaha 
ümidlərini tamamilə itirən sadə vətəndaşlar isə kataklizmlərdən əziyyət 
çəkir, hər vasitə ilə narazılıqlarını ifadə edirlər. Məğlub ölkənin xarici borc-
ları artıq 8 milyard dollara çatıb. Başqa sözlə, hər bir vətəndaşın təxminən 
3 min dollar borcu var. İqtisadi iflas ölkənin yolunu qaranlıq dalana 
dirəyib. Vəzifəsini populist çıxışlar etməklə, gah Qərbə, gah da Rusiyaya 
tərəf əyilməklə bitmiş sayan Ermənistan rəhbərliyinin xaosdan çıxmaq 
üçün konkret proqramı yoxdur. Nala-mıxa döyən hökumət yetkililəri 
ən azı ölkənin xilası naminə qonşu Azərbaycan və Türkiyə ilə işgüzar 
münasibətlər qurmaq, 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın tələblərinə əməl 
etmək əvəzinə, kələfi daha da dolaşdırırlar.  


