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İran Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar irəli 

sürməkdənsə, öz siyasi xəttini korrektə etməlidir
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən sonra İran ilə 

münasibətlərdə gərgin dövrlər çox yaşanıb. Lakin yaxın qonşuluq və 
iqtisadi-ticari əlaqələrin qarşılıqlı faydalı xarakter daşıması gərginliklərin 
dərinləşməsinə imkan verməyib. Otuz il Ermənistanın işğalı altında 
qalan torpaqlarımız 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində azad edildi. 
Azərbaycanın bu Qələbə nəticəsində torpaqlarımızı işğaldan azad etməsi 
bir sıra müsəlman ölkələrindən fərqli olaraq, İran tərəfindən narahatlıqla 
qarşılandı. Yaxın qonşumuz və müsəlman “təəssübkeşi” kimi çıxış edən 
İran öz narahatlığını, nədənsə, çox kəskin şəkildə büruzə verdi.

Azərbaycan Prezidenti işğaldan 
azad olunan ərazilərə səfəri zamanı 
Xudafərin körpüsünü dostluq kör-
püsü, İran–Azərbaycan sərhədini 
isə dostluq və qardaşlıq sərhədi 
adlandıraraq yaxın qonşumuza 
xoş mesajlar vermişdi. Bunun-
la yanaşı, bir sıra İran şirkətlərinə 
də Qarabağın bərpasında iştirak 
etmək imkanı yaradıldı. Rəsmi 
Bakı 30 ilə yaxın bir dövrdə 
Azərbaycanın tarixi torpaqlarının 
işğalına İranın susqunluğuna, Şu-
şada və İrəvanda azərbaycanlılara 
məxsus məscidlərin təmir edilərək 
fars məscidləri kimi qələmə 
verməsinə, 44 günlük Vətən 
müharibəsi dövründə rəsmi Teh-
ranın Ermənistana silah-sursat 
ötürməsinə baxmayaraq, qonşuluq 
münasibətlərini davam etdirmək 
niyyətini dəfələrlə bəyan etmişdi. 

Lakin İran Azərbaycana qar-
şı heç bir əsası olmayan qondar-
ma iddialar irəli sürməyə başladı. 
Sözdə İslam dəyərlərinə üstünlük 
verən İran nədənsə ermənilərin 67 
məsciddən 65-ni dağıtmalarına göz 
yumdu, amma Azərbaycanın İsrail 
ilə əlaqələrini böyük hay-küylə qar-
şıladı. İki müstəqil dövlətin diploma-
tik əlaqələrinin üçüncü tərəfə nə kimi 
mənfi təsir göstərəcəyini soruşsan, 
heç bir İran siyasətçisi tutarlı arqu-
ment irəli sürə bilməz.

Ermənistanın Qafan şəhəri çox 
balaca bir yaşayış məntəqəsidir 
və bu şəhərdə tez-tələsik konsul-
luq açmaq İranın nəyinə lazımdır?! 
Din qardaşlarına tarix boyu olmazın 
müsibətlər yaşadan Ermənistanın 
kiçik bir şəhərində diplomatik zərurət 
olmadığı halda konsulluq açan İran 
Azərbaycanın İsrail kimi müstəqil 
bir dövlətdə səfirlik açmaq qərarına 
hansı üzlə etiraz edir?!

Bu sualı cavablandırmaq heç 
də çətin deyil. Ermənistan heç vaxt 
müstəqil siyasət yürütməyib və 
həmişə özünə himayədar axtarışın-
da olub. Azərbaycana məğlub olduq-
dan sonra Ermənistan rəsmiləri İrana 
üz tutaraq tarixi dostluqdan danış-
mağa başlayıblar. Regionda sülhün 
yaradılması istiqamətində Soçidə 
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan 
rəhbərlərinin görüşündən sonra 
dərhal Tehrana rəsmi səfər edən 
baş nazir Nikol Paşinyanı qucaq-
layan rəsmilər nə demək istəyiblər 
görəsən... Rəsmi Tehran bəyan edir 
ki, regionda dövlətlərin sərhədlərinin 
dəyişməsi qəbuledilməzdir və 
bu, İranın qırmızı cizgisidir. Əgər 
sərhədlərin dəyişməsi Tehran üçün 
qəbuledilməzdirsə, 30 il ərzində 
Ermənistan sərhədləri dəyişərək 
Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyi 
vaxt niyə səsini çıxarmırdı... 

Deməli, Ermənistan 
müsəlmanların yaşadığı yeri iş-
ğal edib sərhədi dəyişə bilər və 
bu, İran üçün qəbulediləndir. La-
kin Azərbaycan öz ərazilərini iş-
ğaldan azad edəndə İran üçün 
qəbuledilməzdir. Haradadır İranın 
minillik incə diplomatiyası... Səbəb 

nədir ki, regionda heç bir müsəlman 
dövləti ilə yola getməyən İran 
Ermənistana əvvəlkindən daha çox 
dəstək olur.

İranın qeyri-konstruktiv 
siyasətinin mahiyyətini anlamaq 
üçün əvvəlcə bu ölkənin siyasi 
quruluşuna və daxildə baş verən 
hadisələrə nəzər yetirmək lazım-
dır. İranın daxili siyasətinə nəzər 
saldıqda burada siyasi qüvvələrin 
iki əsas qanadda cəmləşdiyini 
görərik. Bunlardan biri islahatçılar-
dır ki, hakimiyyətdə təmsil olunduq-
da İranın dünya ilə inteqrasiyasını 
gücləndirmək, sanksiyaların aradan 
qaldırılması üçün konsensus əldə 
etmək istəyindədirlər. Digər qanad 
isə mühafizəkarlardan ibarətdir. Bu 
qanadın bariz nümayəndəsi İbra-
him Rəisidir ki, o da bu gün İranın 
Prezidentidir. Bu siyasi düşərgənin 
nümayəndələri radikal islamçılar-
dan ibarətdir. Təsadüfi deyil ki, bu 
qanadın nümayəndəsi hakimiyyətə 
gəldikdən sonra əxlaq polisinə bö-
yük səlahiyyətlər verildi. Bunun da 
nəticəsində 22 yaşlı qız baş örtü-
yünü düzgün örtmədiyinə görə öl-

dürüldü. Bunların xarici siyasət xətti 
isə dünya ilə inteqrasiya deyil, Yaxın 
Şərqi siyasi monopoliyaya almaq 
və öz dini ideologiyasını yaymaq-
dan ibarətdir. Bu xətti radikal qa-
nadın hakimiyyətdə təmsil olunan 
nümayəndələri xüsusi xidmət or-
qanlarının vasitəsilə qonşu dövlətlər 
arasında yaymağa cəhd edirlər.

Məlum olduğu kimi, bir neçə 
gün əvvəl Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 
xüsusi əməliyyat keçirərək İran xü-
susi xidmət orqanının nəzarəti al-
tında yaradılmış qanunsuz silahlı 
birləşməni və casus şəbəkəsini ifşa 
etdi. Bu əməliyyatlar nəticəsində 
ümumilikdə 24 nəfər saxlanıldı. Bu, 
həmişə ona xeyirxah münasibət 
bəsləyən Azərbaycana İranın 
“mehriban dostluq və qardaşlıq” 
niyyətinin göstəricisidir. Yaxud İran 
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın iş-
ğaldan azad olunmuş ərazilərindəki 
sərhədində – Araz çayı boyunca 
hərbi təlimlər keçirməsi, bununla 

Azərbaycanı qorxutmağa çalışma-
sı onun müsəlman təəssübkeşi ol-
madığını təsdiq edir. İranın Vətən 
müharibəsi dövründə Azərbaycan 
Ordusunun Araz çayı boyunca uğur-
lu əməliyyatına mane olmaq cəhdi 
də unudulmayıb.

Hazırda İran ciddi ictimai-siyasi 
böhranla üz-üzədir. İnqilabdan ötən 
40 il ərzində əhaliyə sözdən baş-
qa bir şey verə bilməyən klerikal 
hakimiyyət çıxılmaz vəziyyətə dü-
şüb. Sentyabrdan başlanan kütləvi 
aksiyalar İranın bütün şəhərlərini 
bürüyüb və üçüncü aydır davam 
edir. Əxlaq polisi tərəfindən zora-
kılığa məruz qalan 22 yaşlı qızın 
ölümü ilə başlayan kütləvi etirazlar 
təkcə qadın hüquqları ilə əlaqəli 
deyil. Məsələnin mahiyyəti həm də 
ondan ibarətdir ki, yuxarıda deyil-
diyi kimi, İran dövləti 40 il ərzində 
xalqına quru vəddən başqa bir şey 
verə bilməyib. Öz imkan və potensi-
alını real dəyərləndirə bilməyən İran 
uzun illərdir geosiyasi ambisiyalarla 
yaşayaraq bu istiqamətdə siyasət 
yürüdür. Nüvə proqramını həyata 
keçirməklə dünyada hegemonluq 
etmək iddiasındadır. Bu səbəbdən 
də enerji resurslarından əldə olu-
nan gəlirlər dövlət quruculuğuna, 

əhalinin firavanlığına, ümumilikdə 
ölkənin inkişafına deyil, Yaxın 
Şərqdə silahlı dəstələr saxlamağa 
və qonşu dövlətlərin, o cümlədən, 
Azərbaycanın daxili işlərinə qarış-
mağa yönəldilir.

İran Suriyada, İraqda, Livanda 
silahlı dəstələri maliyyələşdirərək 
dini-ideoloji xəttini həyata keçirməyə 
cəhd edir. Halbuki İranın bu siyasəti 
nəinki beynəlxalq aləm, hətta öz 
əhalisi tərəfindən də kəskin qınanır. 
Milli azlıqların hüquqsuzluğu, iqtisa-
di vəziyyətin ağır olması, siyasi am-
bisiyaların nəticəsində sanksiyalara 
məruz qalması və əhalinin sosial 
vəziyyətinin həddən artıq pisləşməsi 
insanların küçələrə çıxıb haqlarını 
tələb etməsi ilə nəticələnib. Ən baş-
lıcası isə hakimiyyət bu etirazları 
nəzərə alıb vəziyyəti yaxşılaşdır-
maq istəmir, əksinə, etirazçılara qar-
şı qəddarlıq, onların qətlə yetirilməsi 
və məhkəməsiz edam edilməsi xal-
qın, necə deyərlər, səbir kasasını 
daşdırıb.

Diqqəti bu problemlərdən yayın-
dırıb cəmiyyətdə həmrəyliyə nail ol-
maq üçün İran gah Qərbdəki, gah da 
Şimaldakı qonşularına qarşı əsassız 
iddialar irəli sürür.

Azərbaycan Respublikası heç 
vaxt İran üçün təhlükə törətməyib və 
törətmir. Dəfələrlə ən yüksək siyasi 
səviyyədə bildirilib ki, Azərbaycanın 
İsrail və ya digər bir dövlətlə dip-
lomatik münasibətləri qətiyyən 
İrana və ya üçüncü bir dövlətə 
qarşı yönəlməyib. Ölkəmiz xarici 
siyasətini milli maraqlarını nəzərə 
alaraq qurur və bu işdə kiminsə 
məsləhətinə ehtiyacı yoxdur. 
Rəsmi Bakı dəfələrlə bəyan edib ki, 
Azərbaycan öz ərazisindən üçüncü 
dövlətə qarşı istifadə olunmasına 
imkan verməyəcək.

Beləliklə, beynəlxalq təşkilatlar 
və qonşu dövlətlərlə münasibəti 
korlayaraq təqsiri üzərindən at-
maq istəyən İran hakimiyyəti, ilk 
növbədə, öz siyasi xəttini korrektə 
etməlidir.

AZƏRTAC

Otaylı-butaylı Azərbaycan eyni xalqın vahid Vətənidir. Bu Vətən Arazın altında və başlar 
üstündə bütöv qalmış mənəvi dünyadır. Bu mənəvi bütövlük namərdlərin iki yerə böldüyü 
sinənin altında vahid ürəkdən güc alır. Bir xalq iki yerə bölünsə də, onun milli-mənəvi 
dünyasını parçalamaq, yox etmək mümkün olmayıb. Bu baxımdan şifahi xalq yaradıcılığı 
eyni qaynaqları və ortaq auditoriyası ilə Azərbaycanın mənəvi bütövlüyünü qoruyub-
saxlayır, eynidilli, eynidinli xalqı ümidli gələcəyə daşıyır.

Arazın hər iki tayında əsrlər boyu xalqı-
mızın həyata çevik və müdrik baxışını,  arzu-
istəklərini, sevinc-kədərini ifadə etmiş, baba-
nənələrimizin könül dünyasının inciləri kimi 
bu günə gəlib çatmış bayatılarımız, atalar 
sözlərimiz son dərəcə sadə şəkildə deyil-
miş bədii-fəlsəfi yaradıcılıq xəzinəsidir. Belə 
qiymətli  xalq ədəbiyyatı nümunələrini top-

lamaq, nəşr etmək, bu tayda geniş kütləyə 
çatdırmaq folklor tədqiqatçılarının müqəddəs 
borcudur. 

Güney Azərbaycanın folklor incilərini 
pərakəndəlikdən xilas etmək üçün AMEA 
Folklor İnstitutunun baş direktoru, akade-
mik Muxtar Kazımoğlunun təşəbbüsü ilə 
silsilə kitablar buraxılır. Bu sıradan “Gü-
ney Azərbaycan folkloru. V cild” kitabı lay-
la janrında nümunələrin təqdimi ilə başla-
nır. Lap qədimdən dünyaya təzə bir insan 
gətirən analar öz sevincini şairanə şəkildə, 
rəngarəng obrazlarla ifadə edən layla janrını 
yaratmışlar: 

Oyaq qallam yatınca,
Gözlərəm Ay batınca,
Qolum yastıq eylərəm,
Sən hasilə çatınca.

Göründüyü kimi, laylalarda işlədilən 
epitetlərdə, ifadə və fikirlərdə həm 
körpəyə məhəbbət lirikası, həm təbiətin 
fəlsəfəsi, həm də dilimizin zənginliyi öz 
əksini tapır. Yurdumuzun cənubunda 
yaranmış uşaq nəğmələri də öz 
sadəliyi, rəngarəngliyi, lakonikliyi və li-
rik qüdrətinə, sanbalına görə oxucuya 
müəyyən estetik zövq verir və lüğət 
tərkibimizin misilsiz zənginliyini sübut 
edir. Bu şeirlərdə xalq dilinin milli kolori-
ti öz əksini tapıb: 

Layla güllərin ağı,
Açılıbdır yarpağı.
Birdir ana gözündə,
Körpə qarası, ağı.

Bu misralarda uşaq təbiətinə, körpə 
ruhuna tam uyğun gələn qəribə ob-
razlı ifadələr, təşbehlər, yanıltmaclar 
bütünlüklə uşaq leksikonu ifadələridir. 
Xalq dilindən, uşaq xəyalından irəli 
gələn və uşaq dilinin leksikasını dü-
rüst ifadə edən sözlərdir. Kitabdakı 
yanıltmaclarda uşaqların tələffüzünü 
gücləndirən sözlər seçilib işlədilmişdir: 
“Ağ balqabaq, boz balqabaq, boz balqabaq, 
ağ balqabaq. Al bu taqqa tuqları taqqaltıçı-
ya, taqqtuqlanmaya götür, əgər taqqatuqları 
taqqatuqçu taqqıldatmasa, taqqatuqları taq-
qatuqçudan taqqatuqlanmadan götür, gəl”.

Bu nümunələr göstərir ki, İranda “çoban 
dili” adlandırılıb sıxışdırılan Azərbaycan 
dili insanın hər bir hərəkətini, çətin sözləri 
ifadə etmək qabiliyyətini, lüğət tərkibinin 
zənginliyini özündə əks etdirən misilsiz dildir. 

Tapmaca isə onun yaradıcılarının 
həyata əhatəli baxışını, təbiət hadisələrinə 
bələdliyini, tizfəhmliyini, fikri üstüörtülü 
şəkildə, amma düzgün bənzətmələrlə ifadə 
etməyə imkan verən, rəngarəng atributu-
nu göstərə bilən zəngin, obrazlı dilimizin 
təkrarolunmaz qüdrətini ifadə edir:

Bir quşum var nihanı,
Gəzər cümlə-cahanı.
İstirəm kəsib yeyəm,
Nə əti var, nə qanı,
Bir de görüm bu nədir? 
(Təyyarə)

Cənubda düzülüb-qoşulmuş atalar 
sözləri və məsəllər heç bir savadı olma-
yan, yazı- pozu bilməyən, lakin uzun və 
ayıq həyat təcrübəsi olan, görüb-götürməyi 
bacaran cənublu soydaşlarımızın dünyaya 
fəlsəfi  baxışlarını, onların idrak qabiliyyətini 
ifadə edən aforizmlərdir. Topluda gedən 
xalq deyimləri də ana dilinin təkrarolunmaz 
qüdrətini, kəsərliliyini, dürüstlüyünü, ifadə 

qüdrətini, hədəfə sərrast zərbəsini göstərir.
Topludakı nağılların hər biri həyatın 

müxtəlif sahələri ilə bağlı olduğu üçün xüsu-
si maraq doğurur. Bu mənada, “Canavar və 
tülkü”, “Pişik və siçan”, “Sərçə”, “Qarı nənə”, 
“Şah Abbas”, “Səfeh arvad” kimi nağılların 
hər biri ibrətamiz, əhəmiyyətli və maraqlıdır.

Kitabdakı lətifələr, sadəcə olaraq, gülüş 

yaratmır. Bu gülüşün altında xalq hazırca-
vablığının dərin inikası dərhal sezilir. Oxucu 
bu lətifələrə gülə-gülə, nəticədə, özü də bir 
dərs alır. Molla Nəsrəddinlə bağlı lətifələr 
onu sübut edir ki, xalqımızın içərisindən çı-
xan müdriklər gülə-gülə, güldürə-güldürə 
bizlərə ibrət dərsi verir, xalqımızı işıqlı, 
düşündürən gülüş vasitəsilə tərbiyə edir. Xalq 
mərasimləri, inanclar və sınamalar, ovsunlar, 
mifoloji rəvayətlərin özü də Azərbaycan xal-
qının tükənməz dühasının danılmaz sübutu-
dur.

Güney Azərbaycandan toplanmış ba-
yatılar həm özünün rəngarəng poetikası 
ilə, həm fikrin sərrastlığına və ifadə baca-
rığına görə, həm də həyatın, zamanın di-
alektikasının düzgün ifadəsinə görə dərin 
mahiyyət daşıyır. Araz çayı, Təbriz şəhəri 
ilə bağlı bayatılar bugünlərdə şahidi oldu-
ğumuz Güney Azərbaycanın məruz qaldı-

ğı hadisələri bir daha xatırlamaqla yanaşı, 
namərd siyasətçilər tərəfindən bir Vətənin 
iki yerə bölünməsi hadisələrini bir daha 
yada salmaqla bizi həm kövrəldir, həm də 
düşmənlərimizə nifrət oyadır:

Dərdimə çara Təbriz,
Düşmüsən dara Təbriz.
Sənsiz qala bilmərəm,
Mən gedim hara, Təbriz?

Bu ayrılıq motivləri böyük vətəndaş şairi-
miz Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan” poe-
masındakı qəzəbli ricəti xatırladır: 

Hanı bu ellərin mərd oğulları?
Aşın bərələri, aşın yolları.
Bəs hanı bu əsrin Qoç Koroğlusu?!
Qılınc Koroğlusu, söz Koroğlusu?!

Cənubi Azərbaycanın bugünkü davam-
lı və güclü haqq-ədalət mübarizəsi bizdə 
belə bir inam yaradır ki, Arazın o tayında 
milli varlığımızı şifahi söz sənəti yaradıcılı-
ğı ilə zinətləndirən başıbəlalı soydaşlarımız 
mütləq öz istəklərinə çatacaqlar. Bir-birindən 
ayrılan qardaşlar arasında möhkəm körpülər 
salınacaq. 

Səbuhi BƏDƏLOV,  
 AMEA Folklor İnstitutu   

Cənubi Azərbaycan folkloru   
şöbəsinin elmi işçisi

Güneydə yaranan  
xalq ədəbiyyatı inciləri

İran: 450 etirazçı öldürülüb

İranda etirazçılarla hökumət qüvvələri arasında baş vermiş 
qarşıdurmalar nəticəsində 300-dən çox adam ölüb. Bu barədə İran 
ordusunun generalı Əli Hacızadə "Associated Press"ə açıqlamasında 
bildirib. Məlumatı “Anadolu” verib.

Hacızadənin sözlərinə görə, iki 
aydan artıq müddətdə davam edən 
etiraz aksiyalarında həlak olanlarla 
bağlı rəsmi statistika yoxdur.

Bununla belə, generaldan 
fərqli olaraq, İranın insan haqla-

rı təşkilatı NRAHA 450 etirazçı-
nın və 60 təhlükəsizlik qüvvələri 
əməkdaşının öldüyünü bildirib. Hü-
quq müdafiəçilərinin məlumatına 
görə, iğtişaşlar səbəbindən 18 
mindən çox şəxs saxlanılıb.

Cənubi azərbaycanlı tədqiqatçılar Füzulidə
Fransada yaşayan Təbriz əsilli azərbaycanlı 

tədqiqatçılar erməni işğalından azad edilmiş Ağdam 
və Şuşa şəhərlərindən sonra noyabrın 29-da Füzuli 
rayonunda olublar.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, “Ərk” 
İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Jalə 
Təbrizli və hüquq müdafiəçisi, yazıçı-tədqiqatçı Ma-
şallah Rəzmi əvvəlcə Füzuli şəhərinin mərkəzinə 
gəliblər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşı tərəfindən 
ermənilərin işğal zamanı törətdikləri vəhşiliklər 
barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Füzuli şəhəri 
və rayonun kəndləri tamamilə viran edilib, yaşa-
yış binaları ilə bərabər, tarixi-mədəni abidələr də 
dağıntılara məruz qalıb. Rayonun təbiəti – ağaclar 
və yaşıllıqlar, su mənbələri, o cümlədən, kəhriz və 
bulaqlar məhv edilib.

Qonaqlar sonra Füzuli rayonundakı Aşağı 
Köndələnçay su anbarında olublar. Bildirilib ki, 
1993-cü ildə Füzuli rayonu erməni qəsbkarları 
tərəfindən işğal ediləndən sonra su anbarının 
Azərbaycan tərəfindən istismarı qeyri-mümkün 
olub. İşğal zamanı torpaqlarımızda ekoloji terror 
törədən ermənilər təsərrüfat işlərində suya ciddi 
ehtiyac olduğu mövsümlərdə suyun qarşısını kəsir, 
suya ehtiyac olmayan vaxtlarda isə anbarlardan 

suyu buraxaraq ciddi problemlər yaradırdılar.
Cənubi azərbaycanlı tədqiqatçılar Füzu-

li Beynəlxalq Hava Limanına gəliblər. Məlumat 
verilib ki, 44 günlük Zəfər yürüşü zamanı azad 
edilən torpaqlarda Azərbaycan dövləti tərəfindən 

irimiqyaslı layihələr həyata keçirilir, tikinti-qurucu-
luq işləri aparılır. Belə layihələrdən biri də Füzuli, 
Zəngilan və Laçın hava limanlarının inşasıdır. Ar-
tıq Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının inşası başa 
çatıb. Burada görülən bütün işlər beynəlxalq 
norma və standartlara uyğun şəkildə həyata ke-
çirilib. Hava limanı xarici ölkələrdən təyyarələr 
qəbul edir. Həmçinin Füzuli şəhərinin bərpası 
istiqamətində görüləcək işlər barədə də məlumat 
verilib. 

Qonaqlar sonra Merdinli kəndində erməni 
barbarlığı ilə tanış olublar. Onlara 30 illik işğal 
dövründə ermənilərin ölkəmizə qarşı törətdikləri 
cinayətlər barədə ətraflı məlumat verilib. Bildi-
rilib ki, erməni vandalları işğal etdikləri şəhər və 
kəndlər kimi, Merdinli kəndini də talayıb, Yer 
üzündən siliblər. Bütün evlər, sosial obyektlər 
dağıdılıb, təsərrüfatlar məhv edilib. Düşmən 
Merdinli kəndindəki məsciddən mal-qara tövləsi 
kimi istifadə etməklə, azərbaycanlılara qarşı öz 
nifrətlərini nümayiş etdiriblər. Kənd qəbiristanlığı 
da erməni vandalizminə məruz qalıb – məzarlar 
dağıdılıb, məzar daşları uçurulub.

Erməni barbarlığına şahid olan qonaqlara, 
həmçinin Ermənistan tərəfindən ərazilərin mi-
nalarla çirkləndirilməsi, bu istiqamətdə aparılan 
təmizləmə işləri barədə də məlumat verilib.
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