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Ermənistanı silahlandıranlar 
 bu ölkəni uçuruma sürükləyirlər 

İkinci Qarabağ müharibəsində biabırçı məğlubiyyətə uğramış 
Ermənistan düşdüyü vəziyyətlə barışmaq, regionda sülh yaradılması, iq-
tisadi inkişafa nail olunması  istiqamətində addımlar atmaq əvəzinə, hələ 
də revanişt xülyalarla yaşayır. Bunu daha çox ölkənin sabiq rəhbərləri, ha-
zırda müxalifətdə olan Köçəryanlar, Sarkisyanlar istəyir. Amma baş nazir 
Nikol Paşinyanın mövqeyi də birmənalı deyil və tez-tez müəyyən təsirlərə 
düşərək dəyişir. O, gah ölkəsini sülhpərvər göstərməyə, gah da yeri gəldi-
gəlmədi Azərbaycanı ittiham etməyə, hətta öz günahlarını Bakının üstünə 
atmağa çalışır.

Sentyabrın 13–14-də baş vermiş so-
nuncu təxribatdan sonra isə Ermənistan 
üzünü Rusiyadan döndərərək Qərbə  
tərəf tutmağa başlayıb. Hətta ABŞ-dan, 
eləcə də digər ölkələrdən silah alaraq 
yeni müharibəyə girmək xülyasına dü-
şüb. Bu istiqamətdə hələ ki, Hindis-
tanla sövdələşmə reallaşır. Sentyabrın 
əvvəllərində Hindistan Ermənistanla bu 
ölkəyə çoxlu sayda raket, reaktiv mərmi 
və sursatların ixracına dair müqavilə im-
zalayıb. Müqavilə iki ölkənin hökumətləri 
arasında imzalanıb. Sövdələşmənin 
ümumi məbləği barədə tam açıq-
lama verilməsə də, yaxın aylarda 
Ermənistana, təqribən, 245 milyon ABŞ 
dolları məbləğində silah göndəriləcəyi 
ilə bağlı məlumatlar var. O da qeyd olu-
nub ki, Hindistan ilk dəfə ordusunun ar-
senalında olan “Pinaka” çoxlüləli reaktiv 
yaylım atəş qurğularını da İrəvana ixrac 
etmək niyyətindədir.

Hindistanın Ermənistanla bu cür 
sıx hərbi əməkdaşlığı, əlbəttə, ciddi və 
narahatedici məsələdir. Təbii ki, bu-
nunla Ermənistan Azərbaycana qarşı 
güc toplamaq, hərbi paritet yaratmaq 
niyyətindədir. Amma bu məsələdə Asi-
yanın güclü dövlətlərindən və Qoşul-
mama Hərəkatının fəal üzvlərindən 
olan Hindistanın mövqeyini anlamaq 
çətindir. Axı indiyədək hərəkat üzvləri 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb 
və dəstəkləyib. Hətta 2020-ci ilin pa-
yızında Vətən müharibəsi başlayanda 
məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasın-

da müzakirəyə çıxarılmasının qarşısını 
almaqda Qoşulmama Hərəkatına üzv 
ölkələrin şəksiz rolu olub. Bunu öz çı-

xışlarında Azərbaycan  Prezidenti İlham 
Əliyev də vurğulayıb. Amma onu da unut-
maq olmaz ki, Hindistan nümayəndəsi 
BMT-də Azərbaycanı işğalçılıqda ittiham 
etməyə çalışıb. 

İndi isə rəsmi Dehli İrəvanla belə bir 
müqavilə imzalayır. Bu, təbii ki, ciddi si-
yasi anlaşmadır və Ermənistanın revan-
şist niyyətlərinin reallaşmasına xidmət 
edir.

Amma Ermənistanın silahlandırılma-
sına çalışan təkcə Hindistan deyil. Bir 
müddət əvvəl ABŞ-dakı erməni diasporu 

da bu ölkənin rəhbərliyi ilə Ermənistana 
silah verilməsi ilə bağlı danışıqlara 
başladığını bəyan etmişdi. ABŞ-dakı 
Erməni Milli Komitəsi (ANCA) özünün 
“ Facebook” hesabında məlumat yay-
mışdı ki, “ABŞ Azərbaycana qarşı özünü 
müdafiə etmək üçün Ermənistana silah 
satmağı nəzərdən keçirir”.

Görünür, bu məsələnin reallaşması 
üçün erməni diasporu çox ciddi səylər 
göstərib. Amma son nəticədə məyus 
vəziyyətdə qalıb. Belə ki, ABŞ Konqre-
sinin üzvü Ceki Speyer Amerika Erməni 
Komitəsinin təşəbbüsü ilə keçirilən gö-

rüş zamanı bəyan edib ki, Vaşinqton 
Ermənistana silah verə bilər, ancaq 
bu silahlar sonradan Rusiyanın əlinə 
keçəcək. Ona görə də bu addımı atmaq 
mümkün deyil. 

O deyib: “Konqresmenlərimizin ha-
zırladıqları qətnamələr xüsusi xarak-
ter daşıması və Azərbaycana mesaj 
verməsi baxımından vacibdir. Bundan 
başqa, ABŞ hökumətinin Ermənistana 
hərbi dəstək verməyə hazır olması da 
az əhəmiyyət kəsb etmir, amma biz 

Ermənistana Rusiyanın əlinə keçəcək 
silahları verə bilmərik. Ona görə də 
müəyyən mənada əlimiz bağlıdır”.

Konqresmen Ukraynanı mi-
sal çəkərək ümid etdiyini bildirib ki, 
Ermənistan da bu ölkənin yolu ilə 
gedəcək və Rusiyaya müqavimət 
göstərəcək.

Erməni əsilli Speyer həm də 
Ermənistanı “vətəni” hesab etdiyini bildi-
rib və bu ölkənin SSRİ dönəminə qayıt-
masını istəmədiyini söyləyib.

Unutmamalıyıq ki, ABŞ Qarabağ 
məsələsində əvvəldən ədalətli möv-
qe tutmayıb, hətta Azadlığa Dəstək 
Aktına 907-ci düzəlişi qəbul etməklə 
ölkəmizə maliyyə yardımı ayrılması-
nı da uzun illər qadağan edib. Bu ad-
dım isə Azərbaycanda işğalçını mü-
kafatlandırmaq kimi qiymətləndirilib. 
Bundan əlavə, ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrlərindən biri kimi də  ABŞ-ın 
fəaliyyəti uğurlu olmayıb. Prezident 
 İlham Əliyev çıxışlarında bəyan edib ki, 
Minsk qrupu özünün vasitəçilik missi-
yasını yerinə yetirə bilməyib, problemə 
ikili standartlarla yanaşıb. Hətta 
Azərbaycana Ermənistanın yeni reallıq 
yaratdığını və Bakının bununla barışma-
lı olduğunu açıqca deyənlər olub. Məhz 
buna görə də şanlı qələbə ilə başa çat-
mış İkinci Qarabağ müharibəsindən 
sonra Azərbaycan lideri dəfələrlə bəyan 
edib ki, hazırda ordumuz tarixi torpaq-
larımızı işğaldan azad edib, ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü təmin olunub. Bununla 
da, Azərbaycan regionda yeni reallıq ya-
radıb və vaxtilə bizə təzyiq etməyə çalı-
şanlar indi bu yeni reallıqla barışsınlar. 

Təbii ki, zamanla bu reallıqla ba-
rışanlar çox oldu. Amma Ermənistanı 
yenidən silahlandırmağa çalışanlar bu 
ölkəni və onun xalqını ağır zərbə altın-
da qoymaq istəyənlərdir. Hindistanın da, 
başqa maraqlı ölkələrin də Ermənistana 
silah verməsi regiondakı hazırkı re-
allığı dəyişə bilməyəcək. Ermənistan 
heç zaman Azərbaycandan güclü ola 
bilməyəcək. Odur ki, kənar qüvvələr 
erməni xalqına yeni bədbəxtliklər 
gətirməkdən çəkinməlidirlər. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistan məkrli və dəyişkən siyasətindən əl çəkməlidir
Azərbaycan rəsmi İrəvanı real addımlar atmağa çağırır
Beləliklə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri 

Cenevrədə bir araya gəldilər. Görüş 31 avqust 2022-ci il tarixində 
Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın 

Baş naziri Nikol Paşinyan arasında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti 
Şarl Mişelin iştirakı ilə keçirilmiş görüşün nəticəsində xarici işlər 
nazirlərinə sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanması barədə verilmiş 
tapşırığa uyğun olaraq təşkil edilib. Rəsmi Bakı görüşə dair yaydığı 
bəyanatda münaqişədən sonrakı dövrdə Azərbaycan və Ermənistan 
arasında dövlətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi və sülh 
müqaviləsinin imzalanmasına diqqət yetirilməsinin vacib olduğunu bir 
daha diqqətə çatdırıb. Amma Ermənistan xarici işlər nazirliyinin son 
bəyanatından və erməni  mətbuatının məlumatlarından belə nəticəyə 
gəlmək olur ki, rəsmi İrəvan enerjisini Azərbaycanla münasibətlərini 
normallaşdırılmasına yox, özünü “təcavüzün qurbanı” kimi təqdim 
etməyə yönəldib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 
Xidməti İdarəsinin Azərbaycan və 
Ermənistan xarici işlər nazirləri ara-
sında Cenevrədə keçirilmiş ikitərəfli 
görüşə dair bəyanatında bildirilir ki, 
nazir Ceyhun Bayramov postmünaqişə 
dövründə Azərbaycan və Ermənistan 
arasında dövlətlərarası münasibətlərin 
tənzimlənməsinə və sülh müqaviləsinin 
imzalanmasına yönəldilməsinin 
əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. Nazir 
bu xüsusda, tərəfimizdən təklif olunmuş 
beş baza prinsipi əsasında müqavilənin 
elementlərini detallı şəkildə Ermənistan 
tərəfinin diqqətinə çatdırıb. Görüş za-
manı, delimitasiya olunmamış sərhəddə 
baş vermiş gərginliyi nəzərə alaraq, 
delimitasiya üzrə ikitərəfli komissiyanın 
növbəti iclasının əvvəlcədən razılaşdı-
rıldığı kimi cari ilin noyabr ayında deyil, 
oktyabr ayında keçirilməsi Azərbaycan 
tərəfindən təklif olunub.  

Bundan başqa, nazir Ceyhun Bayra-
mov, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya 
liderləri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli 
Bəyanatlara və liderlər arasında əldə edil-
miş razılıqlara uyğun olaraq Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 
ərazisindən tam çıxarılmasının, Baş 
nazirlərin müavinlərinin rəhbərliyi ilə 
üçtərəfli komissiya çərçivəsində əldə 
olunmuş ilkin razılaşmalar əsasında 
nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin qısa 
müddətdə açılmasının, delimitasiya üzrə 
işdə irəliləyiş əldə edilməsinin zəruriliyini 
vurğulayıb. O, Azərbaycanın bölgədə 
sülh və sabitliyin təmin olunmasına 
sadiq olduğunu və sülh müqaviləsinin 
imzalanmasına hazırlığını bir daha 
ifadə edib. Bəyanatda bu istiqamətdə 
müzakirələrin davam etdirilməsinə dair 
razılığın əldə olunduğu da vurğulanıb. 

Bəyanatdan aydın olur ki,  Azərbaycan 
Ermənistanla münasibətlərin normal-
laşdırılmasına dair konkret təkliflər irəli 
sürüb. Delimitasiya üzrə ikitərəfli ko-
missiyanın növbəti iclasının əvvəlcədən 
razılaşdırıldığı kimi cari ilin noyabr ayın-
da deyil, oktyabr ayında keçirilməsi də 
təklif olunub. Rəsmi İrəvanın son görüşə 
münasibəti hələlik açıqlanmayıb. Amma 
görüş öncəsi rəsmi İrəvanın guya 
Azərbaycanın hərbi cinayətlər törətməsi 
barədə yayığı bəyanat və xarici işlər 
naziri Ararat Mirzoyanın Aİ-nin Cənubi 
Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi To-
ivo Klaar ilə görüşdə Azərbaycanı itti-
ham etməsi erməni tərəfinin dedikləri 

ilə əməlləri arasında uyğunsuzluğu 
təsdiqləyir. Ermənistan XİN-in 2 ok tyabr 
2022-ci il tarixli, Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri tərəfindən hərbi cinayətlərin 
törədildiyini iddia edən bəyanatını riya-
karlığın nümunəsi kimi qiymətləndirən 
rəsmi Bakı Ermənistandan fərqli ola-
raq Azərbaycanın öz beynəlxalq 
öhdəliklərinə ciddi yanaşdığını və 
hərbi əməliyyatlar zamanı törədilən 
cinayətlərlə bağlı iddialar müvafiq dövlət 
qurumları tərəfindən araşdırıldığını 
diqqətə çatdırıb. 

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirli-
yi bir daha vurğulayıb ki, Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən hələ Birin-
ci Qarabağ müharibəsindən etibarən 
nəinki azərbaycanlı hərbçilərə, eləcə də 
mülki şəxslərə qarşı misli görünməmiş 
qırğınlar törədilib, yalnız bir gecədə 
1992-ci ilin 26 fevral tarixində Xoca-
lı şəhərində 613 mülki şəxs xüsusi 
qəddarlıqla qətlə yetirilib, bu günədək 
4000-ə yaxın azərbaycanlının tale-
yi barədə heç bir məlumat verilməyib. 
Bəyanatda, həmçinin 2020-ci oktyab-
rında Azərbaycanın Gəncə, Bərdə, 
Mingəçevir şəhərlərinin mülki əhalisini 
raket hücumuna tutaraq insanlıq 
əleyhinə cinayətlər törədildiyi də vurğu-
lanıb. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı ter-
roru bu gün də davam edir. Dünya birliyi 
Azərbaycanın mina probleminə ciddi ya-
naşmalı, beynəlxalq səviyyədə buna hü-
quqi qiymət verməlidir. Eyni zamanda, 
bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayət 
hər keçən gün daha da dərinləşir və daha 
çox insan həyatına son qoyur. Təəssüf 
ki, baş verən mina hadisələri bu proble-
min təhlükəsinin nə qədər ciddi olduğu-
nu, səslənən çoxsaylı çağırışların, me-
sajların və bəyanatların əhəmiyyətini bir 
daha təsdiqləyir. BMT və onun qurumla-
rı, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən do-
norlar, investorlar Ermənistanın cinayət 
əməllərini pisləməlidirlər. Azərbaycan 

dəfələrlə bəyan edib ki, regionda 
atəşkəsin, sülhün və davamlı inkişafın 
təmin edilməsinə yönəlmiş fəaliyyətləri 
dəstəkləmək, etimad mühiti yaratmaq 
üçün fəaliyyətləri təşviq etmək lazım-
dır. Erməni hərbi birləşmələri tərəfindən 
ərazilərin minalanmasına, mina 
tələlərinin quraşdırılmasına etiraz etmək 
və buna hüquqi qiymət vermək vacibdir. 

Azərbaycan XİN-nin bəyanatında 
bununla bağlı bildirilir ki, Ermənistanın 
səbəbkarı olduğu mina təhlükəsi bu 
gün bölgədə insanların həyatına cid-
di hədədir. Nazirlik 2020-ci ilin noyab-
rından bu günədək əksəriyyəti mülki 
şəxs olmaqla 250-dək insanın mina 
qurbanı olduğunu diqqətə çatdırmaq-
la yanaşı, əlavə edib ki, Azərbaycan 
ərazilərində aşkarlanan minaların 
2021-ci ildə Ermənistanda isteh-
sal olunması faktı isə Ermənistanın 
bir tərəfdən mina xəritələrini hələ də 
tam olaraq Azərbaycana verməyərək, 
digər tərəfdən yeni minalar basdır-
maqla Azərbaycanlılara qarşı hərbi 
cinayətlərini davam etdirdiyinin sü-
butudur. Bəyanatda, eyni zamanda, 
əlavə olunub ki, Ermənistan hökuməti 
törədilən hərbi cinayətlərin qarşısının 
alınması və ya törədilmiş cinayətlərə 
görə aidiyyəti şəxslərin məsuliyyətə 

cəlb edilməsi istiqamətində bu günədək 
heç bir əməli tədbirlər görməyib. 
Ermənistanın əsassız iddialar yayaraq 
beynəlxalq ictimaiyyəti yanıltmaq və 
öz məsuliyyətini gizlətmək cəhdlərini 
qətiyyətlə qınayan Azərbaycanın 
XİN-i Ermənistandan beynəlxalq 
öhdəliklərinə əməl etməyi və çoxsaylı 
hərbi cinayətlərə görə məsuliyyət daşı-
yan şəxslərin qanun qarşısında cavab 
verməsini tələb edib. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır 
ki, Avropa İttifaqının Cənubi Qaf-
qaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toi-
vo Klaar ötən bazar günü internetdə 
Azərbaycan hərbçilərinin meyitlərinin 
üzərində erməni əsgərləri tərəfindən 
ələ salınma faktlarının əks olunduğu 
videogörüntülərə münasibət bildirib. “Bu 
gün mənə bir neçə video göndərilib, gö-
rünür, azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
hərbi cinayətləri əks etdirir”, – “Twitter” 
hesabında yazan cənab Klaar əlavə 
edib ki, həmin hadisəni araşdırmaq və 
əsl günahkarları cinayət məsuliyyətinə 
cəlb etmək lazımdır. 

Bu gün sülh sazişindən imtina 
edən və Azərbaycanın bütün sülhsevər 
təşəbbüslərini sabotaj edən Ermənistan 
regionun təhlükəsizliyini təhdid edən 
ölkə olaraq qalır. Hələlik İrəvan terror 
xarakterindən əl çəkməyib. Məlumdur 
ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 
torpaqları dünyada ən çox minalan-
mış ərazilər sırasındadır. Azərbaycan 
ərazilərinin işğalı zamanı ermənilər mil-
yonlarla mina yerləşdiriblər. Ermənistan 
30 il işğal altında saxladığı Azərbaycan 
ərazilərində ağac əkmək əvəzinə mina 
“əkib”. Partlayışlar nəticəsində həm 
hərbçilər, həm də mülki şəxslər ölüb və 
yaralanıb. Dünya ictimaiyyəti bilməlidir 
ki, Azərbaycanda minlərlə insan mina 
terrorunun qurbanı olub və ermənilərin 
“təcavüzün qurbanı” olmaları barədə 
uydurduqları nağıllara inanmalıdır. 
Ermənistan mina terrorunu təşkil edərək 
azərbaycanlıların qanuni yurdlarına 
qayıtmasının qarşısını almağa çalışır. 
Qisas almaq istəyən İrəvana regionda 
ancaq hərbi gərginlik lazımdır və bu, 
Ermənistan hakimiyyətinin yürütdüyü 
yeni siyasət deyil. 

Bir sözlə, Azərbaycan aydın və açıq 
şəkildə yenə də sülh təklif edir, regiona 
təhlükəsizlik və iqtisadi rifah gətirəcək 
əməkdaşlığın əsasının qoyulmasının 
vacibliyini vurğulayır. Ancaq ermənilər 
İkinci Qarabağ müharibəsindən son-
ra yaranmış yeni reallıqların fonunda 
sürüşkən siyasət yürüdürlər. Bu gün 
Ermənistan sülh çağırışları edir, sa-
bah isə öhdəliklərini yerinə yetirmək 
istəmədiyini təsdiqləyən addımlar atır. 
Lakin Azərbaycanın yolu aydın və işıq-
lıdır, ermənilərin istənilən təxribatlarına 
və əməllərinə ciddi cavab verəcəyini 
bildirir. Ona görə də, sülh danışıqları-
nın nəticəsindən asılı olmayaraq, rəsmi 
Bakı İkinci Qarabağ müharibəsindən 
sonra yaranmış yeni reallıqların ruhuna 
uyğun siyasətini davam etdirəcək.

S.MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti” 

Oktyabrın 3-də Milli Azərbaycan Tarixi Müzeyində “Silahın mistik gözəlliyi” 
adlı sərginin kataloqunun təqdimatı keçirildi. Kataloqun müəllifi muzeyin 
şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səbuhi Əhmədovdur. 300-dən artıq 

fotoşəkillə zəngin kataloqda XVI-XIX əsr Azərbaycan silahlarının növləri, təyinatı, 
xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilir. Həmçinin sözügedən sərgidə nümayiş 
olunan eksponatların çoxsaylı fotoşəkilləri vasitəsilə silahların  ümumi görünüşü ilə 
yanaşı, onların tərtibatına da diqqət yetirilib.

Ölümsaçan silahın  
mistik gözəlliyi...

Milli Tarix Muzeyinin baş direktoru, akade-
mik Nailə Vəlixanlı təqdimat mərasimində çıxış 
edərək bildirdi ki, muzey tərəfindən Azərbaycanın 
hərb tarixinə həsr olunmuş tədbirlər mütəmadi 
olaraq keçirilir və onlardan biri də hazırda 
muzeydə nümayiş olunan silah sərgisidir. 

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov çıxışında 
vurğuladı ki, Prezident, Ali Baş Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının 
44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı par-
laq qələbə nəticəsində ölkəmizin hərb tarixinə, 
xalqımızın hərb işinə və silahlarına həm respub-
likada, həm də xaridə ictimai maraq artıb. Na-
zir, həmçinin qeyd etdi ki, Azərbaycan ustaları-
nın hazırladıqları silahların bir çox nümunələri 
dünya muzeylərində qorunur. Bununla yanaşı, 
mədəniyyət nazirinin sözlərinə görə, kataloq 
sübut edir ki, Azərbaycan xalqının dekorativ-
tətbiqi sənətinin vacib sahəsi silahsazlıq və 
metalişləmə sənətləri olub və ölkəmizin ənənəvi 
silahları Azərbaycan milli mədəniyyətinin ayrıl-
maz tərkib hissəsidir.

Kataloqun müəllifi Səbuhi Əhmədov kata-
loq haqqında məlumat verdi, onun strukturu, 
kataloqda qeyd edilən məsələlər, təhlil olunan 
silahlar haqqında danışdı. Müəllif, həmçinin  
Azərbaycanın ənənəvi silahlarının xalqımızın 
mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi araşdırılma-
sının vacibliyini vurğuladı, bu baxımdan, həyata 
keçiriləcək praktiki addımların vacibliyini qeyd 
etdi.

Təqdimat mərasimin bədii hissəsində 
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Həzi Aslanov 
adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin 
Mahnı və Rəqs Ansamblının ifasında hərbi-
vətənpərvərlik ruhunda müxtəlif musiqi nömrələri 
ifa olundu. Qonaqlar muzeyin sərgi zalında 
fəaliyyət göstərən “Silahın mistik gözəlliyi” 
sərgisi ilə tanış oldular.

Hazırladı: 
Səbuhi MƏMMƏDOV,

Elşən AĞALAR (foto)
“Xalq qəzeti”

İranda etirazlar güclənir 
İranda hökumət əleyhinə kütləvi etiraz aksiyaları gündən-günə genişlənir. Dünən 

gecə nüfuzlu Tehran Universitetində etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında 
ağır zorakılıqlarla müşayiət olunan toqquşmalar baş verib. Bu barədə Tehrandakı 
mənbələrə istinadən BBC məlumat yayıb. 

İranın “Mehr” agentliyi isə xəbər verir ki, son 
bazar günü Texnologiya Universitetinin qarşısın-
da toplaşan 200-ə yaxın tələbə nümayişkaranə 
surətdə ucadan “Qadın, həyat və azadlıq!” şüar-
ları səsləndiriblər.   

Tələbələrin bir qismi təhlükəsizlik 
əməkdaşları tərəfindən mühasirəyə alınarkən 
ərazidən qaçmağa cəhd ediblər. Sosial 
şəbəkələrdə təhlükəsizlik qüvvələrinin tələbələrə 
atəş açdığını əks etdirən kadrlar yayılıb.   

Xatırladaq ki, İranda etiraz aksiyaları bu il 
sentyabrın 17-də Məhsa Amini adlı gənc qadı-

nın “hicabı düzgün örtmədiyi üçün” “Əxlaq polisi” 
tərəfindən həbs edilməsi və onun bir neçə sa-
atdan sonra müəmmalı ölümü ilə bağlı yayılan 
videodan sonra başlanıb. 

İranın Ali dini lideri Ayətulla Əli Xamenei bu 
“acı insident”in onun ürəyini ağrıtdığını bildirib. 
Lakin dini rəhbər ölkəni bürüyən etiraz aksiya-
larını qəti surətdə pisləyib və iğtişaşları dövlət 
əleyhinə “qiyam” adlandırıb. 

“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan XİN Ukraynada cərəyan edən 
son hadisələrlə bağlı sualı cavablandırıb

Azərbaycan Respublikası 
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat 
Xidməti İdarəsinin rəhbəri Leyla 
Abdullayeva Ukraynada  cərəyan 
edən son hadisələr, Ukraynanın 
ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin 
Azərbaycan tərəfindən dəstəklənməsi 
ilə bağlı AZƏRTAC-ın sualını 
cavablandırıb. 
Leyla Abdullayeva deyib: “Azərbaycan və 

Ukrayna hər zaman qarşılıqlı şəkildə bir-birinin 
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyib 
və bu xüsusda Azərbaycanın mövqeyində heç 
bir dəyişiklik yoxdur”. 
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