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Dünya birliyi Ermənistanın bəşəri  
cinayətlərinə siyasi-hüquqi qiymət verməlidir

200 ildən çox davam edən erməni 
düşmənçilik siyasəti xalqımızın 
yaddaşında silahlı quldur dəstələrinin 
xüsusi qəddarlığı ilə yadda qalıb. 
Həmin illərdə İrəvanda, Dərələyəzdə, 
Zəngəzurda, Göyçədə, Tiflisdə, Nax-
çıvanda, Bakıda, Gəncədə, Şamaxı-
da, Qubada, Lənkəranda, Qarabağ-
da, Muğanda, Göyçayda on minlərlə 
dinc azərbaycanlı əhali soyqırımına 
məruz qalıb, yaşadıqları yerlərdən 
qovulub, onlara işgəncələr verilib, 
yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdılıb 
yerlə-yeksan edilib.

2020- ci il sentyabrın 27- də işğal-
çı Ermənistanın başladığı təxribatlar 
müharibəyə çevrildi. 44 günlük Vətən 
müharibəsi dövründə döyüş meyda-
nında davamlı məğlubiyyətlərə məruz 
qalan düşmən insanlıq əleyhinə 
və müharibə cinayətləri törədib, o 
cümlədən döyüş bölgəsindən uzaqda 
olan ərazilərə raket zərbələri endirib, 
dinc sakinləri qətlə yetirib. Məlum 
olduğu kimi, işğalçı Ermənistan 
Respublikasının silahlı qüvvələri 
beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərini, Cenevrə konvensiyala-
rını və onların əlavə protokollarını, 
habelə 2020-ci il oktyabrın 10-u saat 
12:00-dan etibarən elan edilmiş 
humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini 
pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini 

qəsdən hədəfə alıb. Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən atəşkəsin 
pozulması nəticəsində çox sayda 
dinc sakin həlak oldu, 407 nəfər 
yaralandı və xeyli yaşayış evi yararsız 
vəziyyətə düşdü.

Operativ və əməliyyat-axtarış 
tədbirləri nəticəsində Ağdam, Ağ-
daş, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, 
Biləsuvar, Goranboy, Naftalan, Füzuli, 
Tərtər, Gəncə və Mingəçevir şəhərləri 
ərazisində ev və həyətyanı sahələrə, 
neft kəmərinin yaxınlığına, Mingəçevir 
İstilik Elektrik Stansiyasının ərazisinə, 
əkin və otlaq sahələrinə, yol kənarına 
və digər ərazilərə baxış keçirilib, 67 
ədəd müxtəlif növ partlamamış hərbi 
sursat, hərbi məqsədlər üçün istifadə 
olunan 2 ədəd metroloji radiopelen-
qator, o cümlədən 94 ədəd partlamış 
mərmi qalıqları aşkarlanaraq götürü-
lüb.

Prezident İlham Əliyev Gəncəyə 
səfəri zamanı Vətən müharibəsi 
ərzində erməni faşist ordusu 
tərəfindən dağıdılmış ərazidə Me-
morial Kompleksin təməlini qoydu. 
Jurnalistin suallarını cavablandırarkən 
dedi ki, bu dağılmış evlərin önündə 
olmaq, dəhşətli mənzərəni seyr 
etmək hər bir azərbaycanlı üçün çox 
ağırdır. İkinci Qarabağ müharibəsi 
dövründə Gəncə dəfələrlə cinayətkar 

Ermənistan ordusu tərəfindən bomba-
lanıb. Şəhərə 13 raket atılıb, onlar-
dan 8-i partlayaraq, əfsuslar olsun 
ki, insanların həyatına son qoyub. 
Ancaq bu namərd atəş nəticəsində 
həlak olan vətəndaşlarımız arasında 
uşaqlar, qadınlar, yaşlı insanlar da var 
idi. Təkcə Gəncə şəhərində 26 mülki 
vətəndaş erməni faşizminin qurbanı 
oldu. Gəncə şəhəri həm “Toçka-U”, 
həm “SCUD” raketləri ilə atəşə tutu-
lurdu.

Təəssüf ki, bu dəfə də beynəlxalq 
təşkilatlar susdu, erməni vəhşiliyinə 
münasibət bildirmədi. Baxmayaraq 
ki, Ermənistan beynəlxalq hüquq 
normalarını kobud şəkildə pozmuşdu, 
dünya birliyi bu ədalətsizliyə biganəlik 
nümayiş etdirdi. Bu təcavüzlər fonun-
da Ermənistan tərəfindən törədilmiş 
müharibə, insanlıq əleyhinə cinayətlər 
və soyqırımı aktları insan hüquqları 
və beynəlxalq humanitar hüququn, 
xüsusilə 1949-cu il Cenevrə konven-
siyaları, Soyqırım Cinayətinin Qarşı-
sının alınması və Cəzalandırılması 
haqqında Konvensiya, Mülki və 
Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq 
Pakt, İşgəncələrə və Digər Qəddar, 
Qeyri-insani, yaxud Ləyaqəti Alçaldan 
Davranış və Cəza növlərinə qarşı 
Konvensiya, İrqi Ayrı-seçkiliyin Bütün 
Formalarının Ləğv Edilməsi haqqında 

Beynəlxalq Konvensiya, Uşaq Hüquq-
ları haqqında Konvensiya və İnsan 
Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların 
müdafiəsi haqqında Konvensiyanın 
ciddi şəkildə pozulmasıdır.

Düşmən bu vəhşiliyi ilə dö-
yüş meydanında uğradığı acı 
məğlubiyyəti ört-basdır etməyə ça-
lışdı. Ancaq bacarmadı. Ermənistan 
tərəfi BMT Baş Assableyasının 44/25 
saylı qətnaməsi ilə 20 noyabr 1989-
cu ildə qəbul edilmiş Uşaq Hüquq-
ları haqqında Konvensiyanı silahlı 
münaqişələr zamanı uşaq hüquqla-
rının təminatı hissəsini də tapdaladı. 
Konvensiya 2 sentyabr 1990-cı il 
tarixində qüvvəyə minmişdir. 

Azərbaycan 1992-ci ildə BMT-nin 
“Uşaq Hüquqları haqqında” Konven-
siyasına, 2002-ci ildə isə Konvensi-
yanın iki əlavə protokoluna qoşulub. 
1998-ci ildə ölkəmizdə BMT-nin 
“Uşaq Hüquqları haqqında” Konven-
siyasının müddəalarını özündə əks 
etdirən “Uşaq Hüquqları haqqında” 
Qanun da qəbul edilmişdir. 

Ermənistan isə bütün bunların 
heç birinə əməl etməyib. Söz yox ki, 
düşmən layiqli cavabını aldı, qətlə 
yetirilən dinc əhalinin, uşaqların, 
habelə şəhidlərimizin qanı yerdə 
qalmadı. Bütün bunlara baxmayaraq, 
dünya birliyi Ermənistanın bəşəri 
cinayətlərinə siyasi-hüquqi qiymət 
verməlidir.

Artıq bu istiqamətdə ilk addım-
lar atılır. Belarus Prezidenti Alek-
sandr Lukaşenko bir müddət əvvəl 
“Solovyov Live” YouTube kanalına 
müsahibəsində bildirmişdi: “Çox 
güman ki, Ermənistan da Belarus və 
Rusiya İttifaq Dövlətinə qoşula bilər. 
Ermənistanın gedəcək yeri yoxdur. 
Çünki bu ölkə heç kimə lazım deyil. “

Çingiz QƏNİZADƏ,  
Demokratiya və İnsan Hüquqları 

Komitəsinin sədri,  
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Ermənilərin tarixi ərazilərimizdə həyata keçirdikləri soyqırımı 
siyasətinə hələ də beynəlxalq aləmdə hüquqi qiymət verilməyib. Söz 
yox ki, ilk dəfə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən bu dəhşətli 
soyqırımlarına siyasi-hüquqi qiymət verilib. Ulu öndərin 1998-ci ildə 
imzaladığı fərman ilə 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan 
edilib. Təəssüf ki, dünya birliyi bu ədalətsizliyə hələ də laqeyd qalır. 
Xatırladırıq ki, Ermənistanın beynəlxalq hüquqa zidd fəaliyyətləri 
ilə bağlı məsuliyyəti ilə yanaşı, beynəlxalq cinayət hüququnun 
tələblərinə əsasən, silahlı münaqişə kontekstində törədilmiş 
müəyyən fəaliyyətlər beynəlxalq cinayət əməlləri hesab olunur. Ona 
görə də bu əməllərin törədilməsində iştirak etmiş şəxslər, onlarla 
əlbir olan və onlara kömək edənlər də fərdi qaydada məsuliyyət 
daşıyırlar. 

Xocalı soyqırımına meydan açmış müdhiş faciə
Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı ərazi iddiaları ilə başlamış 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
kütləvi faciələrlə nəticələnmiş 
müdhiş səhifələrindən biri olan 
Şuşa rayonunun Malıbəylli və 
Quşçular kəndlərinin əhalisinə 
hərbi müdaxilə ilə divan tutul-
masından 30 il keçir. 

Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan 
Respublikasının İnsan hüquqla-
rı üzrə müvəkkili (ombudsman) 
Səbinə Əliyeva Ermənistan Şuşanın 
Malıbəyli və Quşçular kəndlərində 
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
qətliamlarla bağlı beynəlxalq 
ictimaiyyətə çağırış etmişdir. 
Sənəddə bildirilmişdir ki, Şuşanın 
Malıbəyli və Quşçular kəndlərində 
ermənilər tərəfindən törədilmiş 
qətliamlardan 30 il ötür. Tarix boyu 
Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı 
yürütmüş olduğu etnik təmizləmə 
və soyqırımı siyasəti dinc əhalinin 
kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi ilə 
nəticələnən cinayətlərə səbəb olub. 
İnsanlıq və bəşəriyyət əleyhinə 
yönəlmiş bu çirkin siyasətin qur-
banlarından biri də Malıbəyli və 
Quşçular kəndlərində yaşamış dinc 
azərbaycanlı ailələr olub. 

1992-ci il 10–12 fevral tarixlərində 
erməni silahlı birləşmələri Şuşa rayo-
nunun Malıbəyli, Aşağı Quşçular və 
Yuxarı Quşçular kəndlərində soyqı-
rımı cinayəti törədərək, aralarında 
uşaq, qadın və ahıl insanlar olmaqla, 
50-yə yaxın dinc azərbaycanlını qətlə 
yetirib, kəndləri tamamilə yandırıb. 
Cəzasızlıq mühitindən istifadə edərək 
erməni silahlı birləşmələri Malıbəyli, 
Aşağı Quşçular və Yuxarı Quşçular 
kəndlərindəki qətliamdan sonra da 
öz çirkin əməllərini davam etdirərək, 
Qaradağlı, Ağdaban və əsrin ən 
böyük faciələrindən biri olan Xocalı 
soyqırımını törətdilər.

1991-ci ilin avqustunda baş 
vermiş bədnam QKÇP siyasi oyu-
nundan sonra sovet imperiyasının 
sürətlə iflasa uğraması təcavüzkar 
Ermənistanın Azərbaycana hərbi 
müdaxiləsinə geniş meydan açdı. 
Belə bir şəraitdə Moskvaya mü-
tilik göstərməkdə davam edən 
Azərbaycan rəhbərliyinin Milli Ordu 
quruculuğunu gecikdirməsi, ölkədə 
şiddətlənən siyasi qarşıdurma 
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar 
yaşayan məntəqələrini müstəsna 
bir laqeydliklə və cinayətkarcasına 
müdafiəsiz qoydu. 

Təpədən dırnağadək silahlanmış, 
Ermənistandakı və Xankəndindəki 
hərbi cəbbəxananı ələ keçirmiş 
İrəvan 4 ildən bəri davam edən 
silahlı ekstremizm və davamlı terror 
əməllərini ölkəmizə qarşı açıq 
müharibəyə çevirərək, ilk növbədə, 
Dağlıq Qarabağdakı soydaşlarımızı 
doğma məskənlərində soyqırımı 
və deportasiyaya məruz qoydu-
lar. Beləliklə, Xankəndi ətrafındakı 
Sırxavənd, Umudlu, Meşəli, Cəmilli, 
Kərkicahan və digər kəndlərdən son-
ra növbə erməni silahlı quldurlarının 
Xocalıya hücumunun qarşısını kəsən 
Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə 
çatdı.

Qarabağın ən iri yaşayış 
məskənlərindən olan Malıbəyli, 
Aşağı və Yuxarı Quşçular kəndləri 
Şuşa rayonunda, Qarabağ 
silsiləsinin dağətəyi ərazisində, 
rayon mərkəzindən 14 kilometr 
şimal-şərqdə, Xankəndi şəhərinin 
2,5 kilometrliyində, Ağdam–Şuşa 
avtomobil yolundan 2 kilometr ara-
lıda yerləşir. Hələ qədimlərdən bu 
kəndlərdə karvansaralar, əttar, əllaf, 
baqqal dükanları, aşxanalar, çayxa-
nalar, hamam, məscid, qala divarları, 
hətta kanalizasiya xətti də var imiş. 

Quşçular kəndi isə Şuşa 
şəhərindən 16 kilometr şimal-şərqdə, 
Qarabağ silsiləsində, dağətəyi 
ərazidə, Quşçular çayı sahilində 
yerləşir. Quşçular oykonimi Qa-
rabağda yaşamış türkdilli quşçu 
tayfalarının adı ilə bağlıdır. Aşağı və 
Yuxarı Quşçular yaşayış məntəqələri 
Malıbəyli kəndi ilə birlikdə xəritədə 
indiki Xocalı rayonu ərazisində bir 
adanı xatırladır. 

XX əsrin əvvəllərində –1909-cu 
ildə Qori Seminariyasının məzunu, 
dövrünün ziyalısı Məmməd Qara-
yev Malıbəyli kəndində qızlar üçün 
əyalətdə ilk rus-tatar məktəbi açmış-
dır. Kəndin şimal-şərqində yaşı 300 
ili çoxdan adlamış Səfəvi dövrünün 
yadigarı olan səkkizguşəli, çatma 
tağlı, iki günbəzdən və su hovuzun-
dan ibarət olan hamam tikilisi də var 
idi. Bu kəndlərdə o zaman, təxminən, 
4 min nəfərə yaxın əhali yaşayırdı. 
1988-ci ildə Xocalıya olduğu kimi bu 
kəndlərə də Ermənistandan zorla 
çıxarılmış 1500-ə yaxın köçkün də 
yerləşmişdi. Burada 2 orta məktəb, 
kitabxana, mədəniyyət evi, klub, kino-
qurğu, məişət evi, poçt-rabitə şöbəsi, 
ambulatoriya, minarəli məscid, çay 
daşlarından tikilmiş hamam komplek-
si, tunc dövrünə aid kurqanlar var idi.

Qarabağ müharibəsi başlanan 
andan etibarən bu kəndlər erməni si-
lahlı birləşmələrinin əsas hədəflərinə 
çevrilmişdi. 1991-ci ilin oktyabr 
ayından etibarən Malıbəyli tamamilə 
mühasirədə idi. Fevralın 5-də 
kəndlərin üstündə uçan bir vertolyot 
kəndlilərə üzərində yaşayış yerlərini 
tərk etmək üçün onlara iki gün vaxt 
verildiyi yazılan bildirişlər payladı. 
Bölgə 1991-ci ildən mühasirədə oldu-
ğu üçün yeganə giriş-çıxış vertolyotla 
mümkün idi. Şuşaya uçan axırıncı 
vertolyot yanvarın 28-də ermənilər 
tərəfindən vuruldu.

Erməni terrorçuları Xocalını işğal 
etmək üçün, ilk növbədə, Malıbəyli 
və Quşçular kəndlərini zəbt etməyə 
qərar vermişdi. Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin Xankəndi şəhərinin 

düşmən işğalından azad edilməsi 
üçün təşkil etdiyi pərakəndə, və zəif 
hücumlara və yaxınlıqda yerləşən 
erməni kəndlərinə doğru edilən 
həmlələrə son qoymaq məqsədilə 
erməni zirehli maşınlarının və ağır 
artilleriyasının müşayəti ilə Malıbəyli 
və Quşçular kəndlərinə hücum edildi.

Fevralın 10-da gecə yarısı rus 
silahlılarının da yardımı ilə erməni 
silahlı birləşmələri Malıbəyliyə hücum 
etdilər. Kənddəki qadın və uşaqlar 
Quşçular kəndinə qaçdılar. Kənddəki 
evlər yandırıldı. Ümumilikdə isə hər 
iki kəndin sakinləri səhərə qədər 
düşmənlə vuruşdu. Yaxınlıqdakı 
Şuşa və Xocalı şəhərlərinə gedən 
yollar kəsildiyindən kəndlərə ən yaxın 
yaşayış məskəni Ağdam rayonunun 
Abdal - Gülablı kəndləri idi, lakin 
bu kəndlərə gedən yol ermənilərin 
məskunlaşdığı kəndlərdən keçirdi.

Qarabağ münaqişəsinin tanınmış 
tədqiqatçısı, Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının professoru 
Elçin Əhmədov Malıbəyli və Quşçular 
qətliamlarının təfərrüatları barədə 
bildirdi:

–1991-ci il oktyabrın sonunda 
və noyabr ayı ərzində Qarabağın 
dağlıq hissəsindəki 30-dan çox 
yaşayış məntəqəsi, o cümlədən 
Tuğ, Salakətin, İmarət-Qərvənd, 
Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli, Umudlu, 
Kərkicahan və s. bu kimi digər strateji 
əhəmiyyətə malik azərbaycanlılar 
yaşayan kəndlər Ermənistanın 
silahlı qüvvələri tərəfindən yandırıldı, 
dağıdıldı və talan edildi. 1992-ci ilin 
əvvəllərində ermənilər daha dəhşətli 
cinayətlər törətdilər. 

Yanvar ayının 28-də Ağdamdan 
Şuşaya uçan 27137 saylı, Mİ-8 
vertolyot şəhərə çatmamış, yəni, 
Xəlfəli kəndinin üzərində Xankəndi 
istiqamətindən ermənilərin raket 
atəşi ilə partladılmış, nəticədə 
vertolyotda olan 3 nəfər heyət üzvü 
və 41 sərnişin faciəli şəkildə həlak 
olmuşlar. 1992-ci ilin əvvəllərindən 
başlayaraq Ermənistan ordusu bir-
birinin ardınca yuxarı Qarabağda 
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu 
yaşayış məntəqələrini də işğal etdi. 
Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin 
işğalı isə Xocalı soyqırımına gedən 
yolun başlanğıcı idi.

1992-ci il fevralın 10-da erməni 
birləşmiş hərbi hissələri Malıbəyli 
kəndinə 3 tərəfdən hücuma keçdilər. 
Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin 
3 minədək əhalisi düşmən əlinə 
keçməmək üçün ya Xocalıya, ya da 
Ağdama doğru hərəkət etməli idi. 3 
minlik əhalinin salamat çıxarılmasını 
cəmi 60 nəfər müdafiə edirdi. Ancaq 
düşmən Xocalı istiqamətində əhalini 
qırmaq və girov götürmək üçün 
güclü hazırlıq işləri görmüş, Ağbulaq 
və Pircamal kəndləri yaxınlığındakı 
zirvələrdə mövqe tutaraq əhalinin 
keçə biləcəyi yolu nəzarətə gö-
türmüşdü. Hücum zamanı 50-dək 
azərbaycanlı öldürüldü, 100-dən çox 
insan yaralandı və ya əsir götürüldü.

 1992-ci il fevralın 11–12-də 
Şuşanın Malıbəyli və Quşçular 
kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən tamamilə zəbt olundu. 
Bu qanlı hadisələr keçmiş SSRİ-nin 
366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə 
həyata keçirildi. O zaman təcavüzkar 
erməni silahlı birləşmələrinin 
tərkibində Suriya, Livan, ABŞ və 
Fransadan gəlmiş könüllü ermənilər 
də qanlı vəhşiliklər törətdilər. 
Xankəndinin yaxınlığında yerləşən 
və düşmənə sipər olan bu iki kəndin 
sakinləri 1988–1992-ci illərdə erməni 
təcavüzünə qarşı mərdliklə mübarizə 
apardılar. 30 il əvvəl Ermənistanın 
törətdiyi bu qətliam– Malıbəyli və 
Quşçular faciəsi Xocalı soyqırımına 
gedən yolun başlanğıcı idi.

Xatırladaq ki, Malıbəyli və 
Quşçular kəndləri o zaman ATƏT-in 
Qarabağdakı sülhməramlı missiyası-
nın passiv müşahidəsi altında erməni 
silahlı birləşmələri tərəfindən xüsusi 
vəhşiliklə ələ keçirilmişdi. Bununla da 
Şuşa və Xocalı şəhərləri tamamilə 
blokadaya alınmışdı.

R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

Malıbəyli və Quşçuların işğalından 30 il ötür

Qədim alban irsinin 
öyrənilməsi ilə 
bağlı iş aparılır

Ölkəmizin rəsmiləri tərəfindən dəfələrlə bəyan edilmişdir 
ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdəki tarixi-dini abidələr 
Azərbaycan irsinə aiddir və onların qorunması dövlətimizin 
borcudur. Buna əyani sübut olaraq, Şuşada başlamış geniş-
miqyaslı bərpa-quruculuq prosesində məscidlərlə yanaşı, 
2 xristian kilsəsini də göstərmək olar. Azərbaycan Silahlı 
münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqın-
da 1954-cü il Haaqa Konvensiyası da daxil olmaqla, digər 
beynəlxalq konvensiyalar üzrə də öhdəliklərinə sadiqdir. 

Onu da əlavə etmək lazımdır ki, Mədəniyyət Nazirliyi 
tərəfindən hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müvafiq 
monitorinq aparılır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə 
qədim alban irsinə gəldikdə, demək lazımdır ki, bu irsin 
tədqiqi ilə bağlı işçi qrup təsis olunmuşdur.

Mədəniyyət Nazirliyindən bildirmişlər ki, işçi qrupa həm 
yerli, həm də xarici ekspertlər cəlb olunub. Təhlükəsizlik 
vəziyyəti imkan verəcəyi təqdirdə, işçi qrupun üzvləri bu 
xristian irsinin də monitorinqini keçirib onu tədqiq edəcəklər. 
Saxtakarlıq aşkar ediləcəyi təqdirdə, beynəlxalq ekspertlərin 
iştirakı ilə bu pozuntular sənədləşdirilərək, beynəlxalq 
ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Xatırlatmaq istərdik ki, 
tarixi-mədəni irs üzərində dəyişikliklər edilməsi və onun 
mənşəyinin dəyişdirilməsi 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının 
müddəalarına ziddir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq, 
tarixi-mədəni irsə qarşı dini və etnik 
zəmində ayrı-seçkilik qoymur və bu irsə 
həmişə hörmətlə yanaşır. Bu yanaşma, 
eyni zamanda, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizdə yerləşən tarixi-mədəni irsə 
münasibətdə də özünü büruzə verir.

İki ildən artıqdır ki, dünyada tüğyan 
edən koronavirus fəsadlar törətməkdə 
davam edir. Bu müddət ərəzində bir sıra 
dövlətlərin, habelə iri şirkətlərin iqtisa-
diyyatına ciddi zərbə vurulmuş, istehsal 
və sənaye müəssisələri xeyli zəifləmiş, 
iş yerlərinin sayı azalmışdır. Söz yox ki, 
ölkəmiz də bu bəladan kənarda qalmamış-
dır. Ancaq dövlət başçımızın düşünülmüş 
siyasi kursu və həyata keçirdiyi qabaqla-
yıcı tədbirlər koronavirus bəlasınıın ciddi 
fəsadlar törətməsinin qarşısını aldı. 

Bu müddət ərzində nəzərdə tutulmuş 
layihələrin icrasında da problem yarandı. 
Həm sosial, həm də digər sahələrdə nəzərdə 
tutulmuş proqramların reallaşdırılması 
əhalinin güzəranının daha da yaxşılaşdırılma-
sında öz təsirini göstərir. Bugünlərdə həmin 
layihələrdən daha biri həyata vəsiqə aldı. 
Söhbət Qobu Enerji Qovşağının açılışından 
gedir.

 2020-ci ilin avqustunda Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən təməli qoyulan 385 meqa-
vatlıq Qobu Elektrik Stansiyası və Qobu ya-
rımstansiyası sürətlə tikilib istifadəyə verildi. 
Qürurverici haldır ki, ölkəmizin energetikası 
tarixində ilk dəfədir ki, istilik elektrik stansiya-
sının layihələndirilməsini əcnəbilər deyil, yerli 
mütəxəssislər yerinə yetirib və tikintisini də 
Azərbaycan şirkəti həyata keçirib. 

Qobu Enerji Qovşağı ölkəmizdə, xüsusilə 
Bakıda və Abşeron yarımadasında elektrik 
enerjisinə sürətlə artan tələbatı ödəyəcək, 
paytaxtın və yarımadanın regionlardakı 
elektrik stansiyalarından asılılığını azaldacaq, 
elektrik enerjisi ilə təchizatın dayanıqlılığını 
və etibarlılığını maksimum səviyyəyə çatdı-
racaq. Bu qovşağın və Qobu yarımstansi-
yasının istifadəyə verilməsi ölkəmizdə enerji 
təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir problemin olma-
masından xəbər verir. Bir daha aydın oldu ki, 
hazırda Azərbaycan təkcə Avropanın enerji 
təminatında deyil, eləcə də, dünya miqyasın-
da bütün enerji komponentlərinin inkişafına 
görə qabaqcıl ölkələrdəndir. Qobu Enerji 
Qovşağının açılışında iştirak edən Prezident 
İlham Əliyev enerji uğurlarımızdan söhbət 
açdı: “Təsadüfi deyil ki, bu ay keçirilmiş 8-ci 

Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası məhz 
bu uğurlarımızı bir daha qeyd etdi. Orada 
çıxış edən, demək olar ki, bütün iştirakçılar 
Azərbaycanın potensialından, Azərbaycanın 
imkanlarından danışdılar”. 

Dövlət başçımız məşvərət şurasının top-
lantısındakı çıxışını xatırladaraq dedi ki, biz 
etibarlı tərəfdaşıq, öz öhdəliklərimizi yerinə 
yetiririk, buna gücümüz də çatır, iradəmiz 
də çatır, məsuliyyətimiz də çatır. Ona görə 
bugünkü mənzərə çox müsbətdir və ölkə 
daxilində enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı heç 
bir problem yoxdur, amma bu gün dünya-
nın bir çox ölkələrində bu problemlər var və 
kəskinləşir. Bəzi ölkələr, ümumiyyətlə, öz 
enerji balansını düzgün tərtib edə bilmirlər. 
Çünki xarici təchizatçılardan asılıdırlar və 
orada müəyyən problemlər yaranıb. Ona 
görə biz həm ölkə daxilində, həm bölgədə, 
həm də geniş mənada qitədə çox etibarlı 
enerji təchizatçısına çevrilmişik. 

 Baxmayaraq ki, dünyada iqtisadi, maliyyə 
böhranı hələ də başa çatmayıb, koronavirus 
pandemiyası fəsadlar törətməkdə davam 
edir, ancaq Azərbaycan öz vəsaiti hesabına 
nəhəng obyektlərin inşasını davam etdirir. 
Bu, ölkəmizin maliyyə və texniki imkanlarının 
yüksək səviyyədə olmasının göstəricisidir. 
Bütövlükdə, son illərdə elektrik enerjisi 
sahəsində çox böyük işlər görülüb. Bu işlər 
davamlı olacaq. Bütün bunlar bir daha 
təsdiqləyir ki, Azərbaycan həm ölkə daxilində, 
həm bölgədə, həm də qitədə çox etibarlı 
enerji təchizatçısına çevrilib.

Mehman İSMAYILOV,  
politoloq

Azərbaycanın uğurlu enerji 
siyasətinin daha bir nümunəsi
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