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Əşrəf Hacıyev qədirbilənliklə yad edildi

Dünən redaksiyada Azərbaycan 
jurnalistikasının görkəmli 
nümayəndələrindən biri, publisist, 
yazıçı, nasir, dramaturq, tərcüməçi, 
ssenarist, milli mətbuat tarixi üzrə 

mütəxəssis-tədqiqatçı, Əməkdar 
jurnalist, uzun illər bu kollektivdə 
çalışmış Əşrəf Hacıyevin 90 illiyinə 
həsr edilmiş yubiley tədbiri keçirildi. 
Məclis  AMEA-nın tədqiqatçı alimlərinin 
dəstəyi ilə keçirildiyinə görə elmi konf-
rans şəklində davam etdi. 

Akademik Teymur Kərimlinin, 
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitu-
tunun direktoru, hüquq elmləri doktoru, 
professor İlham Məmmədzadənin 
və digər tanınmış elm adamlarının 
iştirak etdiyi tədbirin aparıcısı, “Xalq 
qəzeti”nin baş redaktoru Həsən 
Həsənovun giriş xarakterli çıxışında 
həm mətbuatın cəmiyyətin və dövlətin 
həyatındakı rolu, həm də ayrı-ay-
rı fərdlərin mətbuatın inkişafındakı 
xidmətləri barədə ətraflı söz açıldı. 
Natiq qeyd etdi ki, Əşrəf Hacıyevin 
yaradıcılığını və şəxsi keyfiyyətlərini 
gənclər üçün məktəb adlandıranlar 
tamamilə haqlıdırlar. 

Yubilyarın qızı – AMEA Fəlsəfə və 
Sosiologiya İnstitutunun “Azərbaycan 
fəlsəfə tarixi” şöbəsinin müdiri, fəlsəfə 
elmləri doktoru Arzu Hacıyeva 2018-ci 

ildə çap olunmuş “Əşrəf Hacıyev. Bibli-
oqrafik göstərici” və 2020-ci ildə ərsəyə 
gəlmiş “Seçilmiş əsərləri” kitablarının 
hazırlanması prosesindən söz açaraq 
qeyd etdi ki, mən atamın yazılarına 

növbəti dəfə baxanda onun söz və 
qələm qarşısındakı məsuliyyətinə hey-
ran oldum. Elə həmin kitabların tərtib 
edilməsi zamanı yaşadığım hiss də 
məhz atamın məsuliyyətinin davamı idi. 

Akademik Teymur Kərimli 
Əşrəf Hacıyev yaradıcılığında 
sözə münasibətdə yaranmış tarixi 
ənənələrin davam etdirilməsindən, 
AMEA Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun Mətbuat tarixi 
və publisistika şöbəsinin aparıcı elmi 
işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Gülbəniz Babayeva yubilyarın öz 
zamanı ilə səsləşən əsərlərinin indi 
də əhəmiyyətini itirmədiyindən, hətta 
gələcəkdə də aktual olacağından, 
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitu-
tunun “Heydər Əliyevin siyasi irsi və 
azərbaycançılıq fəlsəfəsi” şöbəsinin 
baş elmi işçisi, fəlsəfə elmləri dok-
toru Ziba Ağayeva Əşrəf Hacıyev 
yaradıcılığının çoxistiqamətliliyindən, 
professor İlham Məmmədzadə həqiqi 
jurnalistlərə zamanın gec və ya tez 
verdiyi qiymətdən, AMEA Fəlsəfə və 
Sosiologiya İnstitutunun aparıcı elmi 

işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Əli 
İbrahimov Əşrəf Hacıyevin yazılarında-
kı bəşərilik və milliliyin sintezindən söz 
açdılar. 

Yubilyarın iş yoldaşları olmuş Hacı 
Mehman Fərzullayev, Hacı Qüdrət Piri-
yev, Əməkdar jurnalistlər İttifaq Qaça-
yev və Tahir Aydınoğlu Əşrəf Hacıyevlə 
bağlı xatirələrini danışdılar və bu 
qəbildən olan tədbirlərin keçirilməsini 
təqdir etdilər. 

Sonda yubilyarın qızı Arzu Hacı-
yeva tədbirin təşkilatçısı olan “Xalq 
qəzeti”nin rəhbərliyinə, AMEA-nın 
məsul işçilərinə və tədqiqatçı alimlərə, 
eləcə də iştirakçılara Hacıyevlər ailəsi 
adından təşəkkür etdi. Xüsusilə vurğu-
landı ki, dünyasını dəyişənləri unutma-
yanlar özləri də unudulmurlar. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Artıq bir neçə dəfədir ki, “Böyük Yeddilik” 
(G-7) də Rusiyaya ünvanlı sanksiyalar tətbiq 
etməkdədir. Hələ Ukraynaya müdaxilənin baş-
landığı birinci gün – fevralın 24-də G-7 liderləri 
Moskvaya qarşı əlavə “sərt” sanksiyalar irəli 
sürmək barədə razılıqlarını ifadə etmişdilər. 
Liderlərin bununla bağlı birgə bəyanatında 
deyilirdi: “Biz G-7 olaraq sərt və koordinasiyalı 
iqtisadi və maliyyə sanksiyaları irəli sürürük. 
Biz bütün tərəfdaşlarımızı və beynəlxalq 
ictimaiyyətin üzvlərini bu hücumu ən qəti 
şəkildə pisləməyə çağırırıq”. 

G-7 liderləri bəyan edirdilər ki, Rusiyanın 
“heç bir bəhanə olmadan və tamamilə əsassız 
şəkildə Ukraynaya hücumu beynəlxalq hü-
ququn normaları üçün ciddi təhlükədir və bu, 
Avropanın hüdudlarından kənarda da mənfi 
nəticələr verə bilər”. 

Liderlər Rusiyanı hücumları təcili surətdə 
dayandırmağa çağıraraq, ölkələrinin Ukray-
na xalqı ilə həmrəy olduğunu elan edirdilər. 
Xatırladaq ki, G-7-yə ABŞ, Almaniya, Böyük 
Britaniya, Kanada, Fransa, İtaliya, Yaponiya 
və əlavə olaraq Aİ daxildir. 

“Böyük Yeddilik” sonralar tətbiq etdiyi sank-
siyaları ardıcıl olaraq həyata keçirməkdədir. 
Martın 24-də təşkilat Ukraynada müharibənin 
davam etdirilməsi ilə əlaqədar Rusiya əleyhinə 
yeni kompleks sanksiyalar qəbul etdi. Bunun-
la bağlı bəyanatda qeyd edilirdi: “Biz Rusiya 
qoşunlarının Ukrayna ərazisindən dərhal 
çıxarılmasını tələb edirik. Rusiya qoşunları 
məktəblərə, xəstəxanalara və digər həyati 
əhəmiyyətli infrstruktur obyektlərinə zərbələr 
endirir”.

G-7 və Aİ liderləri Rusiyaya qarşı tətbiq 
olunmuş sanksiyaların pozulması halları haq-
qında informasiya mübadiləsi aparmaq barədə 
də razılaşmışdılar. Onlar məhdudiyyətlərdən 
yan keçməyə çalışanları cavab tədbirləri ilə 
hədələməyi də unutmamışdılar. 

Bundan əlavə, liderlər Rusiyanın kimyəvi, 

bakterioloji , yaxud nüvə silahından istifadə ilə 
bağlı məsuliyyət daşıdığını da xatırladırdılar. 
Onlar, eyni zamanda, neft və qaz hasil edən 
ölkələri hasilatı artırmağa çağırırdılar.

Aprelin 7-də isə Ukraynanın Xarici İşlər 
naziri Dmitri Kuleba Kiyev vilayətinin Buça 
şəhərində törədilən qətliamlara görə “Böyük 
Yeddilik” ölkələrindən Rusiyaya qarşı yeni 
sərt sanksiyalar tətbiqini tələb etdi. Kulebanın 
müraciətində deyilirdi: “Buçadakı qətliamlar 
qəsdən törədilib. Rusiya hərbçiləri mümkün 
qədər çox ukraynalını öldürməyə çalışır. Biz 
onları dayandırmalıyıq. Mən G-7-dən dərhal 
yeni sanksiyalar tələb edirəm”.

Ukrayna XİN başçısı tətbiq edilməli olan 
məhdudiyyətləri də göstərirdi: Rusiyadan neft, 
qaz və kömür tədarükünə tam embarqo qo-
yulmalı, Rusiya gəmiləri və malları üçün bütün 
limanlar bağlanmalı, Rusiyanın bütün bankları 
beynəlxalq SWIFT sistemindən ayrılmalı idi. 

Bundan sonra “Böyük Yeddilik” ölkələri 
Ukraynadakı vəziyyət və Rusiyanın hərbi 
əməliyyatı ilə bağlı bu ölkənin banklarının 
qlobal maliyyə sistemindən ayrılması üçün 
tədbirlər görməyi davam etdirmək barədə 
razılığa gəldilər. Bu haqda G-7 liderlərinin 
birgə bəyanatında deyilirdi: “Biz Rusiya bank-
larını qlobal maliyyə sistemindən ayırmaqda 
davam edəcəyik. Mərkəzi Bank və bir sıra 
digər maliyyə institutlarının aktivlərinə qarşı 
məhdudiyyətlərlə artıq Rusiyanın maliyyə sis-
temini əhəmiyyətli dərəcədə zəiflətmişik”.

Görünən budur ki, Ukraynada müharibə 
davam etdikcə sanksiyalar qüvvədə qala-
caq. Ancaq Rusiya Prezidentinin mətbuat 
katibi Dmitri Peskov bu günlərdə bildirib ki, 
Ukrayna Moskvanın şərtlərini qəbul edərsə, 
müharibənin başa çatması bir neçə günün 
işidir.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh 
naminə bütün imkanlardan istifadə edir

Bugünkü gerçəkliklər qalib 
ölkəmizin sözünün kəsərliliyini, 
dost ölkələrin, nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların sayının günbəgün 
artmasını və beynəlxalq hüququn 
onun yanında olmasını reallaşdırır, 
respublikamızı regionda sülhün, 
təhlükəsizliyin, açıq, konstruktiv, 
bərabərhüquqlu əməkdaşlığın, 
sözün əsl mənasında, qarantı kimi 
çıxış edən dövlət kimi tanıdır.

İkinci Qarabağ müharibə-
sindən sonra yaranan yeni 
reallıqları qəbul edən təsisatlardan 
biri də ATƏT-dir. Prezident İlham 
Əliyev cari ilin birinci rübünün ye-
kunlarına həsr olunan müşavirədə 
bununla bağlı dedi: “ATƏT, hansı 
ki, Minsk qrupuna mandat ver-
mişdir. ATƏT də yeni reallıqları 
tam qəbul edib. Bu yaxınlarda 
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə 
mənim görüşüm olub və görüş 
bir daha onu göstərdi ki, ATƏT 
də yeni reallıqları qəbul edir və 
bu da çox əlamətdar hadisədir. 
ATƏT-in Minsk qrupuna gəldikdə, 
müharibədən dərhal sonra 
Minsk qrupunun həmsədrləri 
Bakıya gəlmişdilər. Bu,  onların 
Azərbaycana müharibədən 
sonra birinci və sonuncu səfəri 
idi və o görüşlə bağlı mətbuatda 
kifayət qədər məlumat var, 
təkrar etmək istəmirəm. Bizim 
mövqeyimiz həmişə birmənalı 
olub. Biz müzakirə zamanı nəyi 
demişiksə, rəsmi açıqlamalar-
da da eyni tezisləri, eyni fikirləri 
səsləndirmişik…”.

Dövlətimizin başçısı çıxı-
şında daha sonra sözügedən 
münaqişənin Azərbaycan 
tərəfindən həll edildiyini xatır-

latmaqla bərabər, onu da vur-
ğuladı ki, Minsk Qrupu İkinci 
Qarabağ müharibəsinə qədər 28 il 
fəaliyyətdə idi və həmsədr ölkələr 
bu dövr ərzində respublikamıza, 
Ermənistana bəlkə də yüzlərlə 
səfər etsələr də, heç bir müsbət 
nəticə əldə olunmadı. Ancaq 
sonda Azərbaycanın səbr kasası 
daşaraq bu münaqişəni hərbi-
siyasi yollarla aradan qaldırdı. 
Beləliklə, Minsk Qrupuna bu 
məqsədlə verilən mandat de-fakto 
qüvvədən düşdü və Azərbaycan 
yeni mərhələyə daxil oldu. 

Hazırda təbii ki, “Dağlıq Qa-
rabağ” adı səsləndirilmir. Çünki 
Azərbaycan buna etiraz etmişdir 
və münaqişə həllini tapdığından 
“münaqişə” sözü də yoxdur. 

İndi Avropa İttifaqı 
Azərbaycan–Ermənistan 
əlaqələrinin normallaşması ilə 
məşğuldur və son 6 aprel tarixli 
görüşdə bu məsələlər müzakirə 
edilərək, Azərbaycan işğalçı ölkə 
ilə arasındakı əlaqələri normal-
laşdırmaq üçün 5 prinsipdən 
ibarət təklif verib. Ermənistan 
tərəfi də buna müsbət yanaşıb. 
Bununla bağlı Prezident İlham 
Əliyev müşavirədə deyib: “Brüs-
sel görüşündə isə mən bunu 
özüm üçün, sadəcə olaraq, 
daha da yəni, aydınlaşdırmaq 
istəyirdim və aydınlaşdırdım 
ki, Ermənistan 5 prinsipi qəbul 
edir. Beləliklə, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü qəbul edilir və 
Ermənistan Azərbaycana ərazi 
iddiasından əl çəkir. Yəni, əgər 
bu 5 prinsipi qəbul edirsə, – bu, 
aprel görüşündə təsdiqləndi, – bu 
məsələlər bu 5 prinsipin tərkib 

hissəsidir. Bu, çox müsbət haldır 
və hesab edirəm ki, ikitərəfli 
əlaqələrin normallaşdırılması 
üçün əsas şərtdir. Razılaşdırıldı 
ki, həm sərhədlə, həm də sülh 
müqaviləsinin hazırlanması ilə 
bağlı işçi qrupları yaradılsın…”.

Yeri gəlmişkən, hazırda 
Ermənistan da müharibədən son-
ra yeni mərhələnin başlandığını 
bildirir və tərəflərin ərazi bütövlü-
yünün tanınması və İrəvanın ərazi 
iddialarından çəkilməsini nəzərdə 
tutan baza prinsiplərini qəbul edir. 

Baş nazir Nikol Paşinyan 
Ermənistan parlamentində çıxış 
edərək, Ermənistanın heç vaxt 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 
olmadığını vurğulayıb. Bununla 
da rəsmi İrəvan yeni geopolitik 
şərtləri artıq qəbul etdiyi qənaətinə 
gəlib. Üstəlik, yeri gələrsə, han-
sısa ölkədən bundan sonra hərbi 
dəstək də ala bilməyəcəyini anla-
yıb. Cari ilin birinci rübünün yekun-
larına həsr olunan müşavirədə 
“Ermənistan Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü qəbul edir və ərazi 
iddiasından əl çəkir”, – deyən 
Prezident İlham Əliyev bu reallığı 
erməni baş nazirdən daha əvvəl 
ictimailəşdirib. Belə ki, dövlətimizin 
başçısı Ermənistana hərbi 
dəstək verilməsini rəsmi Bakı 
tərəfindən qeyri-dost davranış 
kimi qiymətləndiriləcəyi və buna 
adekvat addımlar atılacağı barədə 
xəbərdarlığı da diqqətə çatdırıb. 

Bütün bunlar onu göstərir 
ki, Paşinyan hakimiyyəti üçün 
Ermənistanı xilas etmək baxımın-
dan yalnız Azərbaycanla yekun 
sülh sazişini mümkün qədər tez 
bir zamanda imzalanması ilə bağlı 
ayrı bir seçim qalmayıb. Ona görə 
də, N.Paşinyan Azərbaycanla sülh 
sazişinin bağlanmasının vacibliyini 

xüsusi olaraq, vurğulayır: “Əgər, 
biz bu addımı atmasaq, o zaman 
yeni müharibə başlayacaq və 
beynəlxalq ictimaiyyət bizə kömək 
etməyəcək. Mən 2020-ci ildəki 
səhvləri bir daha təkrarlamağa 
hazır deyiləm”.

N.Paşinyan indi Ermənistan 
cəmiyyətinə reallıqları anlat-
maq üçün ən incə məqamları 
belə açıq şəkildə dilə gətirmək 
məcburiyyətində qalıb. O, erməni 
topumuna xəbərdarlıq edib ki, 
Qərb siyasi dairələri tərəfindən 
ona Türkiyənin müttəfiqi olan 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nü tanımayan yeganə ölkə kimi 
qalmağın təkcə “Artsax” deyil, 
Ermənistan üçün də böyük 
təhlükə doğurduğu mesajı verlib: 
“Bizə deyirlər ki, “Dağlıq Qara-
bağ” məsələsində düzgün addım 
atmalısınız. Əks halda, yeni savaş 
başlayarsa, bizə ümid bağlama-
yın. Ona görə yox ki, sizə kömək 
etmək istəmirik. Ona görə ki, sizə 
kömək edə bilmirik”.

Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan ölkə parlamentində 
çıxışı zamanı, həmçinin bildirib 
ki, Ermənistan və Azərbaycan 
arasında aprelin 30-dək Birgə 
Sərhəd Komissiyasının üzvləri 
təyin edilməli, tezliklə sülh sa-
zişi bağlanılmalıdır. Hökumət 
başçısı, həmçinin Azərbaycanla 
danışıqlar üzrə strategiyasını da 
açıqlayıb: “Mövqeyimizdə müm-
kün qədər legitim olmaq üçün 
sərhədləri dəqiqləşdirərkən yalnız 
hüquqi əsası olan faktlardan və 
arqumentlərdən istifadə edəcəyik. 
Beynəxalaq ictimaiyyətin bu legi-
timliyi tanıması və Azərbaycanla 
razılığın əldə edilməsi bizim stra-
tegiyamızdır”.

Nikol Paşinyan tərəfdarları da 

Ermənistanın Baş nazirinin bu 
fikrini dəstəklədiklərini bildiriblər. 
Məsələn, “İravunk” qəzetinə 
müsahibəsində N.Paşinyanın lideri 
olduğu “Vətəndaş müqaviləsi” par-
tiyasının üzvü, deputat, müdafiə 
nazinin keçmiş müavini, gene-
ral-leytenant Qagik Melkonyan 
da Ermənistanın İkinci Qara-
bağ müharibəsində qələbəsini 
ədalətli sayaraq, işğaldan azad 
edilən ərazilərin Azərbaycana 
məxsusluğunu diqqətə çatdırıb. 
Eyni zamanda, Ermənistanın tez 
bir zamanda, Azərbaycanla sülh 
sazişi bağlamasının zəruriliyini 
diqqətə çatdırıb. 

Lakin buna baxmayaraq, 
Ermənistanda revanşist qüvvələr, 
parlamentin müxalif fraksiya-
sının üzvləri, xüsusilə sabiq 
prezidentlər Koçaryan və Sar-
kisyan tərəfdarları sülh sazişinin 
bağlanılmasının əleyhinə çıxır, 
ölkədə çaxnaşma yaratmağa 
cəhd göstərirlər. Aprelin 11-də 
Ermənistan parlamentində mü-
xalif fraksiyasının üzvü, keçmiş 
müdafiə naziri Seyran Ohanya-
nın tribunasına separatçı rejimin 
qondarma bayrağını taxmağı 
və dördgünlük parlament iclas-
larını boykot edib Azərbaycan 
ərazisinə- Xankəndiyə səfər 
edəcəkləri barədə məqalə ilə 
çıxış edib. Lakin həmin günün 
axşam saatlarında Ohanyan və 
komandası Rusiya sülhməramlıları 
tərəfindən Azərbaycan ərazisinə 
 buraxılmayıblar. Onlar bunu  
“...müasir Ermənistan tarixində ən 
biabırçı və alçaldıcı epizod” kimi 
qiymətləndiriblər. 

Burada təəccüblü həm də 
odur ki, belə bir həssas məqamda 
Ermənistan xarici işlər nazir-
liyi müxalifəti, necə deyərlər, 

körükləməyi unutmur, Azərbaycanı 
uydurma, saxta məlumatlarla 
ittiham edir. Belə ki, Avropa 
İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti 
Şari Mişelin vasitəçiliyi və iştirakı 
ilə aprelin 6-da Prezident İlham 
Əliyev və baş nazir Nikol Paşin-
yan arasında Brüsseldə keçirilən 
görüş və əldə olunan razılaşma 
Azərbaycan–Ermənistan ara-
sında sülh müqaviləsinin bağ-
lanmasına, iki dövlət arasında 
normallaşma addımlarının 
atılmasına ümidləri artırdığı bir 
vaxtda işğalçı ölkənin xarici işlər 
nazirliyi növbəti əsassız, hüqu-
qa zidd, düşmənçiliyin daha da 
dərinləşməsinə təsir göstərən 
bəyanat yayıb. Bununla da 
Ermənistan tərəfinin dağıdıcı 
mövqeyi bir daha öz təsdiqini 
tapıb. Azərbaycan Xarici İşlər 
Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti 
idarəsi Ermənistan XİN-in 10 
aprel tarixli həmin bəyanatına 
dair şərhində erməni faşizminin 
bir milyona yaxın azərbaycanlını 
etnik təmizləməyə məruz qoydu-
ğunu, bu insanların 30 ilə yaxın 
fundamental hüquqlarını kobud-
casına pozduğunu, hərbi təcavüz 
zamanı çoxsaylı hərbi cinayətlər 
törətdiyini, o cümlədən 613 
mülki şəxsi Xocalıda bir gecədə 
vəhşicəsinə qətlə yetirdiyini 
vurğulayıb. İdarə, eyni zamanda, 
hələ 1990-cı illərin əvvəllərində 
itkin düşən və bir hissəsinin kütləvi 
məzarlıqları indi tapılan 4 minə 
yaxın azərbaycanlının taleyi ilə 
bağlı cavabdehlik daşıyan və 
törətdiyi çoxsaylı cinayətlərə görə 
indiyədək məsuliyyətdən yayı-
nan Ermənistan tərəfinin hazırda 
hansı əsasla kütləvi qətldən, etnik 
təmizləmədən danışmasının sual 
doğurduğunu da bildirib. 

Azərbaycan Xarici İşlər Nazir-
liyinin Mətbuat xidməti idarəsinin 
məlumatında, Ermənistan XİN 
tərəfindən səsləndirilən əsassız 
fikirlərin ərazilərimizdə separat-
çılığı təşviq etmək, beynəlxalq 
hüquqa zidd şəkildə digər dövlətin 
daxili işlərinə qarışmaqla, bölgədə 
sülh quruculuğu səylərinə xələl 
gətirmək məqsədi daşıdığını 
xatırladılıb. 

Qonşu olan iki dövlətin hansı-
nın kütləvi qətl, etnik təmizləmə 
törətdiyini Ermənistan, o cümlədən 
beynəlxalq ictimaiyyət yaxşı 
bilir. Təkcə son vaxtlar aşkar-
lanan Şuşa rayonunun Daşaltı, 
Xocavəndin Edilli, Ağdamın 
Sırxavənd, eləcə də Xocalı rayo-
nunun Fərrux kəndlərində, bundan 
sonra da üzə çıxacağı şübhə do-
ğurmayan digər kütləvi məzarlıqlar 
ermənilərin Qarabağda həyata 
keçirdiyi cinayətkar fəaliyyətlərinin 
göstəricisidir. Bütün bu fəaliyyətlər 
beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərinə zidd olmaqla yanaşı, 
ermənilərin müharibə cinayəti 
hesab edilir. 

Onu da qeyd edək ki, belə 
kütləvi qətliamlar təkcə qarabağda 
deyil, 1918-ci ilin məlum soyqırımı 
zamanı Bakı ilə yanaşı, Şamaxı, 
Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, 
Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, 
Naxçıvan və digər bölgələrdə 
də törədilib. Tədqiqatçıların 
araşdırmalarına əsasən, erməni 
cinayətkarları tərəfindən Şamaxı 
şəhərində təqribən14-16 min, 
onun 40 kənd və obasında 6-8 
min nəfər qətlə yetirilib. Şamaxı 
qəzasından didərgin düşənlərin 
sayı isə 18 min nəfərdən çox olub.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

“Xalq mətbuat mərkəzi”ndə görkəmli qələm sahiblərinin, 
nəşriyyat-poliqrafiya mütəxəssislərinin yubiley və anım 
tədbirlərinin keçirilməsi ənənəsi davam edir. Redaksiyanın 
keçmiş əməkdaşları Həsən Cabbarzadə, Rəşid Mahmudov, 
Əfqan Əsgərov, Əli İldırımoğlu, ölkənin ilk poliqrafçı alimi 
Şəddad Cəfərov, eləcə də, digər tanınmış simalara həsr edilmiş, 
uzun müddət yaddaşlarda yaşayan bu tədbirlər, sözün həqiqi 
mənasında, böyük qədirşünalıq əlamətidir. 

İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın möhtəşəm 
zəfəri ölkəmizin siyasi nüfuzunun, iqtisadi-hərbi qüdrətinin 
təsdiqinə çevrildi, həmçinin regionumuzda tamamilə yeni 
geosiyasi və geoiqtisadi reallıqları şərtləndirdi. Bununla 
da Azərbaycan dünyada öz sözü, öz mövqeyi, müstəqil 
xarici siyasəti olan ölkə imicini daha da möhkəmləndirdi. 
Eyni zamanda, Vətən müharibəsində Azərbaycanın 
ədalətli mövqeyinin dost və qardaş ölkələr tərəfindən 
müdafiə edilməsi, siyasi və mənəvi dəstək göstərilməsi 
respublikamızın yeni güc mərkəzləri və yeni ittifaqlara 
qoşulması zərurətini meydana çıxardı. 

Bu il fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya qarşı xüsusi hərbi 
əməliyyata başlaması Moskva ilə Qərb arasında onsuz da xoş olmayan 
münasibətləri pik həddə çatdırdı. Çox keçmədi ki, ABŞ, Avropa İttifa-
qı, eləcə də ayrı-ayrı Avropa dövlətləri tərəfindən Moskvaya sanksiya 
tətbiqinə başlandı. Artıq Ukraynaya qarşı müharibənin 50-ci günü yaxın-
laşsa da, hələ sanksiyalar dalğası davam etməkdədir. Bir çox hallarda 
bəzi Asiya ölkələri də bu sanksiyalara qoşulur. ABŞ isə ayrılıqda sanksi-
yalar silsiləsini uzatmaqdadır. 

“Böyük Yeddilik” Rusiyaya qarşı 
sanksiyalarını davam etdirir 
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