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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

Təsisçi: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi və qəzetin redaksiya heyəti
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2020-ci il oktyabrın 27-dən 28-nə 
keçən gecə Ermənistanın Bərdənin 
fəal hərbi əməliyyatlar zonasından 
kənarda, əhalinin sıx məskunlaşdığı 
hissəsinə raket zərbələri endirməsi 
nəticəsində 27 nəfər dinc sakin həlak 
olub, 70-dən çox insan yaralanıb.

Mingəçevirdən yayılan 
işıq daha da gur olacaq

Vətən savaşının  
otuz ikinci günü
28  oktyabr 2020-ci il
Həmin gün:

 9 Prezident İlham Əliyev Rusiyanın "İnterfaks" 
agentliyinə müsahibə verib;

 9 Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” 
səhifəsində bildirib: “Müzəffər Azərbaycan Ordusu 
Zəngilanın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, 
Zərnəli, Füzulinin Mandılı, Cəbrayılın Qazanzəmi, Xana-
ğabulaq, Çüllü, Quşçular, Qaraağac, Qubadlının Qiyas-
lı, Ədilcə, Qılıcan kəndlərini düşməndən təmizləyib”.;

 9 Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikası 
Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Xarici İşlər nazi-
rinin müavini Seyid Abbas Əraqçinin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul edib;

 9 Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi 
“Instagram” hesabında paylaşım edib: “Silahlı 
münaqişələr zamanı mülki şəxslərin qətlə yetirilməsi 
1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının və bütövlükdə 
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının ən kobud 
şəkildə pozulması deməkdir. Erməni təcavüzkarlarının 
əli ilə daha neçə günahsız insan həlak olmalıdır ki, dün-
ya birliyi bu cinayətləri dinməzcə seyr etməyə son qoy-
sun? Həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına dərin 
hüznlə başsağlığı verirəm, yaralananların tezliklə sağal-
malarını arzulayıram”;

(ardı 6-cı səhifədə)

Ermənistanda 23 il əvvəlki 
27 Oktyabr parlament 
qətliamı təkrarlana bilərmi?

Moskva Paşinyanın 
xəyanətini bağışlayacaqmı?

Fransa Azərbaycandakı  
maraqlarını niyə açıq ermənipərəst 
mövqeyə qurban verir?

Səhifə  4

Səhifə  6

Səhifə  6

Səhifə  5

BMT Azərbaycanın humanitar və maliyyə  
yardımlarını nümunə kimi qiymətləndirir

Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibinin müavinini qəbul edib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də BMT 
Baş katibinin müavini və BMT-nin Cenevrədəki bölməsinin baş direktoru 
Tatyana Valovayanı qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycanın BMT-nin Daya-
nıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrası ilə əlaqədar 
2030-cu ilə qədər qarşıya qoyulmuş 
hədəflərə nail olacağına əminlik ifadə edildi 
və bu istiqamətdə əldə olunan nailiyyətlər 
xüsusi vurğulandı. Ölkəmizin BMT-nin 

Cenevrə bölməsi yanındakı strukturları və 
ixtisaslaşmış təşkilatları ilə əməkdaşlığı 
qeyd olundu. Bundan əlavə, Azərbaycanın 
BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatlarına verdi-
yi könüllü maliyyə töhfələri, həmçinin do-
nor təşəbbüslərini dəstəkləməsi məsələləri 

vurğulandı. COVID-19-a qarşı mübarizə 
tədbirləri çərçivəsində Qoşulmama 
Hərəkatının sədri kimi Azərbaycanın Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatının xətti ilə Hərəkatın 
80-dən çox üzv ölkəsinə göstərdiyi humani-
tar və maliyyə yardımı nümunəvi hal kimi 
qiymətləndirildi.

Tatyana Valovaya BMT-nin Cenevrədəki 
bölməsinin rəhbərinin və Heydər Əliyev Fon-
dunun birgə təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev 

Mərkəzində keçirilən Azərbaycan qadınları-
na həsr olunmuş fotosərginin əhəmiyyətinə 
toxundu. Bildirildi ki, sərgi Dayanıqlı İnki-
şaf Məqsədlərinə töhfə vermiş Azərbaycan 
qadınlarını təşviq edir və ilk olaraq Bakıda 
təşkil edilən bu tədbir mütəmadi şəkildə 
digər ölkələrdə də keçiriləcək.

AZƏRTAC

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 
Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırır

Müstəqillik qazandığı ilk illərdə Azərbaycan Respublikası çoxlu 
xarici müdaxilələrlə, eləcə də daxili təlatümlərlə qarşılaşdı. Hətta 
keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərini Azərbaycan üçün fəlakətli bir 
dövr adlandırsaq, səhv etmərik. Həmin illərdə yenicə qazanılmış 
müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi də başımızın üstündə Damokl qılıncı 
kimi dayanmışdı. Faciəli vəziyyət, hətta tarixi ərazilərimizin 20 faizini 
işğal etmiş Ermənistanla 1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında 
müqavilə imzalanandan sonra da davam etdi. O dövrdə ümummilli lider 
Heydər Əliyev, sonrakı illərdə isə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
haqq-ədalət səsini dünyaya çatdırmaq istiqamətində ardıcıl və səmərəli 
addımlar atdılar.

Belə addımlardan biri də Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin  (NGBM) 
yaradılması oldu. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə yaradılmış mərkəz son 
illərdə Azərbaycanın dünyadakı haqq 
səsi oldu. Mərkəz Prezidentin 23 dekabr 
2011-ci il tarixli sərəncamına əsasən, 
dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
870 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində 30 
sentyabr 2012-ci il tarixində şairin vətəni 
Gəncə şəhərində keçirilmiş xüsusi top-
lantıda təsis edildi. Mərkəz öz ətrafında 
müxtəlif xarici ölkələrin keçmiş dövlət və 
hökumət başçılarını, nüfuzlu beynəlxalq 

ekspertləri birləşdirdi. Artıq 10 ilə yaxın-
dır ki, bu beynəlxalq beyin və düşüncə 
mərkəzi Azərbaycanın ədalətli, haqq işi 
uğrunda mübarizə aparır və beynəlxalq 
aləmdə ölkəmizin müsbət imicinin for-
malaşmasına özünün xüsusi töhfələrini 
verir. Biz bu gün ölkəmizin beynəlxalq 
durumunda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin 10 illik uğurlu fəaliyyətinin 
nailiyyətlərini aydın görürük və bunu la-
zımınca dəyərləndiririk.

Bu barədə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev yaxın günlərdə mərkəzin 
həmsədri İsmail Serageldini, keç-
miş dövlət və hökumət başçılarını, 

NGBM İdarə Heyətinin üzvlərini qəbul 
edərkən də razılıq hissi ilə söhbət açdı. 
Dövlət başçısı mərkəzin 10 illik yubileyi 
münasibətilə təbriklərini çatdırdı, eyni za-
manda, qurumun beynəlxalq səviyyədə 
əməkdaşlığının genişlənməsindən, dün-
yada rolunun və nüfuzunun artmasın-
dan məmnunluğunu ifadə etdi. Görüşdə 
vurğulandı ki, Azərbaycan Prezidenti-
nin himayəsi altında Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən hər il 
keçirilən Qlobal Bakı Forumu artıq bütün 
dünyada aktual məsələlərin müzakirə 
olunduğu və onların həlli istiqamətində 
yeni yanaşmaların təklif edildiyi 
beynəlxalq platforma kimi qəbul olunur.

Həmsədr İsmail Serageldin son 
dövrlərdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin nüfuzunun dünyada daha da 
artdığını, beynəlxalq təşkilatlar və bir sıra 
ölkələrin aparıcı institutları ilə birbaşa 
əlaqələrinin yaradıldığını qeyd etdi. O, 
mərkəzin təsis olunmasının 10 illik yubi-
leyi münasibətilə dövlətimizin başçısına 
xatirə hədiyyələri də təqdim etdi.

(ardı 5-ci səhifədə)

Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan 
liderlərinin 2022-ci ilin oktyabrın 31-nə plan-
laşdırılmış növbəti görüşü barədə diskus-

siyaların getdiyi, üfüqdə sülh perspektivinin gö-
ründüyü hazırkı şəraitdə Ermənistan siyasilərinin 
səsləndirdikləri bəyanatlar bu təşəbbüsün faydalı 
nəticələr verəcəyinə dair şübhələr doğurmaqda-
dır. Ölkə parlamentinin spikeri Alen Simonyanın 
rəsmi İrəvan üçün hansısa “qırmızı xətt”in möv-
cudluğunu bildirməsi, belə qənaət formalaşdırır 
ki, baş nazir Nikol Paşinyanın Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putinin Soçi dəvətini qəbul etməsi formal 
xarakter daşımaqdadır. “Qırmızı xətt”ə gəldikdə 
isə, A.Simonyan fikrini erməni xalqının və Qarabağ 
ermənilərinin taleyi ilə bağlı güzəşt yerinin olma-
ması ilə əsaslandırır. 

Göründüyü kimi, Ermənistanın siyasi rəhbərliyi sülh 
danışıqları müstəvisindəki ədalətli paradiqmalara indidən 
güzəşt donu geyindirməklə, sanki özündə ona qar-
şı müqavimət potensialı bəsləyir. Amma müqavimətin 
başqa əmması da var. Söhbət Laçın dəhlizi vasitəsilə 
Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni hərbi 
birləşmələrinə silah-sursat daşınmasından gedir. 

Ondan başlayaq ki, 2020-ci ilin 10 noyabr üçtərəfli 
Bəyanatının şərtlərinə görə, üç il ərzində Laçın dəhlizinə 
alternativ yol çəkilməli və bundan sonra ermənilərin 
ənənəvi dəhliz vasitəsilə hərəkəti dayandırılmalı idi. 
Üstündən iki il keçib və Azərbaycan həmin alternativ 
yolun çəkilişini başa çatdırıb. Nəticədə, Laçın şəhəri də 
daxil olmaqla, rayonun Zabux və Sus kəndləri tamamilə 
ölkəmizin nəzarətinə keçib. 

Bu da bir reallıqdır ki, Ermənistan yeni yolun öz 
ərazisindən keçən hissəsinin çəkilişini yubatmağa ça-
lışsa da, mövcud istiqamətdəki işlərə start vermək 
məcburiyyətində qalıb. Hazırda Laçın dəhlizindən 
ermənilər də istifadə edə bilir ki, bu, Azərbaycanın huma-
nist yanaşmasından qaynaqlanır. Ermənistan isə durum-
dan sui-istifadə yolu tutur və həmin ərazidən təxribatlar 
törətməklə yararlanmağa cəhd edir. Halbuki, üçtərəfli 
Bəyanatın 6-cı bəndində yazılır ki, Laçın dəhlizi yalnız 
vətəndaşların, malların və nəqliyyat vasitələrinin keçidi 
üçün nəzərdə tutulur. 

(ardı 6-cı səhifədə)

Ermənistanın Laçın 
dəhlizi təxribatı 

Soçi görüşünün boykotuna 
hesablanmış “siyasi ssenari”
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Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin Praqa görüşündən sonra 
gözlənilirdi ki, iki ölkə arasında sülh prosesi yeni məcrada daha 
da sürətlənsin. Lakin ötən günlərdə Azərbaycan – Ermənistan 

sərhədində vəziyyət heç də birmənalı görünmür. Bu siyasi oyunbazlığın 
arxasında bu dəfə nə gizlənir? Fransanın iştirakı ilə baş verən bu riyakarlıq 
iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına, Fransa ilə əməkdaşlığın 
inkişafına necə təsir edəcək? Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru 
Cavanşir Feyziyev qəzetimizin bu suallarına cavabında bildirdi:

– Doğrudan da, Praqa görüşünə 
qədər həm Brüssel, həm də Moskva 
formatında keçirilən bütün görüşlər öz 
məhsuldarlığı ilə yadda qalmışdı. Sülh 
müqaviləsi üzərində tərəflərin işə baş-
laması, sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi 
üzrə hər iki tərəfdən müvafiq komissi-
yaların yaradılması və sərhəd zona-
sında görüşün keçirilməsi, nəqliyyat 
kommunikasiyalarının qarşılıqlı şəkildə 
açılması ilə bağlı bir sıra razılaşmalar 
da məhz həmin görüşlərdə əldə olun-
muşdu. 

Praqada keçirilən sonuncu gö-
rüşün ən böyük uğuru isə BMT 
Nizamnaməsinə və 1991-ci il Alma-
Ata Bəyannaməsinə istinad etməklə, 
Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün qeyd-şərtsiz tanın-
ması oldu. Lakin bu görüşdə hadisələrin 
məntiqinə uyğun olmayan bir hadisə də 
baş verdi. Müzakirələr zamanı Fran-
sa Prezidenti Emmanuel Makronun 
təqdimatında, guya, tərəflər arasında 
etimad yaradılması üçün Avropa İtti-
faqı mülki missiyasının Azərbaycan 
– Ermənistan sərhədlərinə gətirilməsi 
haqqında təklif irəli sürüldü və bu təklif 
Azərbaycan tərəfindən qətiyyətlə rədd 
edildi. Buna baxmayaraq, Ermənistan 
belə bir missiyanın vacibliyinə təkid 
edərək onu öz ərazisində yerləşdirməyə 
razılıq verdi.

Bununla da son iki ildə pozitiv di-
namika üzrə davam edən sülh danı-
şıqlarına əlavə müdaxilə imkanları 
yaradıldı. Praqa görüşündən, demək 
olar ki, dərhal sonra Avropa İttifaqı 
mülki missiyasının Ermənistana gəlişi 
və daha sonra Azərbaycanla razılaş-
dırılmadan ATƏT-in xüsusi missiya-
sının Ermənistana göndərilməsi da-
nışıqlar prosesini qeyri-müəyyənliyə 
istiqamətləndirdi. Hadisələrin bu 
şəkildə davamı yaxşı heç nə vəd etmir. 

– Qarşıdan isə Azərbaycan, 
Ermənistan və Rusiya dövlət başçı-
larının Soçi görüşü gəlir. 

– Zənnimcə, Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanla 
sərhədə kənar missiya gətirmək cəhdi 
onun üçün Rusiya Prezidenti V. Putinlə 
44 günlük müharibə zamanı keçirdiyi 
bütün görüşlər və təmaslardan daha 
ağır bir durum yaradıb. Ermənistanın 
düşdüyü ən ağır vəziyyətlərdə məhz 
Rusiyanın vasitəçiliyi və köməyilə hərbi 
əməliyyatları dayandırmağa nail olmuş 
N. Paşinyanın indi Aİ missiyasını öz 
ərazisinə gətirməsi Rusiya maraqlarına 
birbaşa ziddir. 

Buvaxtadək Ermənistan öz 
sərhədlərinin mühafizəsini məhz Ru-
siyaya etibar edib və ərazisində Ru-
siya hərbi bazasını saxlayır. İndiki 
halda isə Ermənistanın Rusiya ilə ra-
zılaşdırmadan, müvəqqəti də olsa, 
Avropa İttifaqının müxtəlif missiya-
larını öz ərazisinə gətirməsi Şimal 
superdövlətinin bugünkü durumunda 
ona xəyanət kimi qiymətləndirilə bilər. 
Ukrayna hadisələri ilə bağlı Rusiyanın 
Qərb tərəfindən hamılıqla təkləndiyi bir 
vaxtda Ermənistanın həmin qüvvələri 
bölgəyə cəlb etmək cəhdləri arxadan 
vurulan zərbə təəssüratı yaradır. 

Bütün bunlara görə yaxın 

günlərdə Soçidə keçiriləcək görüşlərin 
Ermənistan baş naziri üçün heç də 
asan olmayacağı indidən aydındır. Bu 
da, öz növbəsində, Azərbaycan və 
Ermənistan arasında münasibətlərin 
tənzimlənməsi ilə bağlı aparılan danı-
şıqların, ən azı, bu mərhələdə dalana 
dirənməsi və ya səmərəsiz olması ilə 
nəticələnə bilər. Praqa görüşündən 
əvvəl Azərbaycan və Ermənistan ara-
sında keçirilən görüşlər Avropa İttifa-
qı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin 
vasitəçiliyi ilə baş tutmuşdu və belə 
ziddiyyət yaşanmamışdı. 

– Praqa görüşündə Fransa  
Prezidenti Emmanuel Makronun iş-
tirakı bu ziddiyyətin yaranmasına 
təsir göstərdimi? Bugünkü qeyri-
müəyyənliyin yaranmasında kəskin 
ermənipərəst mövqeyi ilə seçilən 
Fransa rəhbəri birbaşa hansı rol oy-
nadı?

– Hələ görüşdən əvvəl Avropa İt-
tifaqı prezidenti Ş. Mişelin vasitəçiliyi 
ilə aparılan danışıqlara Fransanın 
da töhfə vermək arzusunu nəzərə 
alaraq, Azərbaycan tərəfi prezident 
E.Makronun bu görüşdə iştirakına razı-
lıq vermişdi. Belə başa düşmək olardı 
ki, Fransa Prezidentinin bu görüşdə 
iştirakı Azərbaycanla münasibətləri 
tənzimləmək məsələsində öz ölkəsində 
müxalifətin ciddi təzyiqi ilə rastlaşan 
N. Paşinyana da dəstək olacaq. Lakin 
Avropa İttifaqı missiyasının bölgəyə 
gətirilməsi məsələsinin Fransa Prezi-
denti tərəfindən gündəmə gətirilməsi 
və Ermənistan baş naziri tərəfindən 
dəstəklənməsi müşahidəçilərdə, istər-
istəməz, bunun öncədən onlar arasın-
da “razılaşdırılmamış təxribat olması” 
qənaəti yaratdı. 

Azərbaycanın bu təklifi rədd 
etməsinə baxmayaraq, Ermənistan 
baş nazirinin Aİ mülki missiyasını öz 
ərazilərində yerləşdirmək haqqında 
razılığı, əslində, aparılan danışıqla-
rı mürəkkəbləşdirməyə və ya, ən azı, 

ləngitməyə hesablanıb. Görünən odur 
ki, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il 
tarixli məlum üçtərəfli Bəyanatdan və 
ardınca Moskva və Brüssel format-
larında əldə olunmuş razılaşmalar-
dan irəli gələn öhdəliklərin, ən azı, bir 
hissəsini yerinə yetirmək istəmir. İşğalçı 
ölkə münasibətlərin normallaşdırılması 
proseslərinə bölgədən kənar güclərin 
cəlb edilməsi ilə 2 ildən bəri davam 
edən prosesi sabotaj etməyə çalışır. 

Praqa görüşündən sonra Fransa 
Prezidenti Emmanuel Makronun televi-
ziya müsahibəsində səsləndirdiyi qeyri-

obyektiv açıqlamaları isə onu deməyə 
əsas verir ki, hadisələrin bu məcraya 
yönəlməsində onun da rolu az olmayıb. 
Odur ki, E.Makronun bu destruktiv rolu 
Azərbaycan tərəfini məlum proseslərin 
sonrakı mərhələlərində Fransanın hər 
hansı bir şəkildə iştirakını yenidən 
qiymətləndirməyə və müvafiq nəticələr 
çıxarmağa vadar edir. 

Post-müharibə dövründə tərəflər 
arasında münasibətlərin normallaş-
dırılması kimi mürəkkəb bir prosesdə 
vasitəçi tərəfin obyektiv və ədalətli möv-
qeyi həlledici rol oynayır və hadisələrin 
müsbət məcraya yönəlməsinə yardım 
etməlidir. İndiki halda isə vasitəçi tərəfin 
açıq-aşkar tərəflərdən birinin haqsız 
mövqeyini dəstəkləmək cəhdləri üzə 
çıxır və belə olan halda münasibətlərin 
normallaşdırılmasına ciddi ziyan 
vurulur. Fransanın timsalında baş 
verən qərəzli və birtərəfli vasitəçilik 
cəhdlərində bu gün biz məhz belə bir 
vəziyyətin şahidi oluruq. 

– Ağrılı və kənar müdaxilələrlə 
dolaşdırılan sülh danışıqlarının son-
rakı inkişafını necə görürsünüz?

– Ermənistanın indiki halda dalana 
dirənmiş işğalçılıq siyasətindən məqbul 
çıxış yolu tapmaq üçün, həmişə oldu-
ğu kimi, xarici qüvvələrin dəstəyinə 
arxalanması və bununla da bölgədə 
müxtəlif maraqları olan dövlətlərin 
əlində alətə çevrilməsi, bütövlükdə, 
Cənubi Qafqaz regionunun xarici 
müdaxiləyə müqavimətini azaldır. Bu 
isə ərazidə növbəti qeyri-sabitlik yara-
dır. Ermənistan heç vaxt özü öz taleyi-
nin sahibi olmayıb və təəssüf ki, bu gün 
də belədir. Ermənistanın bu və ya digər 
güclərin vassalı və ya forpostu rolunda 
çıxış etməsi, ilk növbədə, Azərbaycanın 
və Gürcüstanın təhlükəsizliyinə ciddi 
təhdidlər yaradır. 

Proseslərin bugünkü mərhələsində 
Azərbaycan və Ermənistan arasın-
da münasibətlərin normallaşdırılması 

və Sülh müqaviləsinin imzalanması, 
bütövlükdə, regionun xarici təsirlərdən 
asılılığını azalda bilər, hər üç ölkənin 
dinc və əmin-amanlıq şəraitində in-
kişaf etdirilməsinə böyük töhfə verə 
bilərdi. Belə bir regional təhlükəsizliyin 
zəmanəti Türkiyə və Azərbaycan 
tərəfindən irəli sürülmüş 3+3 formatın-
da əməkdaşlıq ola bilərdi. 

Təəssüf ki, Ermənistan dolaşdırıl-
mış milli maraqlarına zidd olaraq bütün 
mümkün əməkdaşlıq variantlarından 
boyun qaçırır, gah Fransanın, gah 
ABŞ-ın, gah da İranın bölgədə domi-

nantlıq cəhdlərinin baş tutmasına şərait 
yaradır. Bu isə bölgədə daimi gərginlik 
deməkdir. Konkret olaraq,  Azərbaycan–
Ermənistan münasibətlərinin nor-
mallaşmasına gəldikdə isə yaxın 
günlərdə baş tutacaq Soçi görüşü 
Praqa görüşündən sonra bölgədə baş 
verən hadisələrin aydınlaşdırılmasına 
kömək edə bilər. Düşünürəm ki, həmin 
görüşdə Ermənistana Qafqaz regio-
nunda “qırmızı xətləri” keçməsi ilə bağlı 
xəbərdarlıq olunacaq. İstənilən halda 
Ermənistan üçün vəziyyətdən yeganə 
çıxış yolu Azərbaycanla sülh müqaviləsi 
bağlamaqla region dövlətləri ilə səmimi 
əməkdaşlıqdan ibarətdir. Bütün digər 
yollar Ermənistanı sonu görünməyən 
uçuruma aparır.

– Azərbaycanın Avropanın ener-
ji təhlükəsizliyində əsas oyunçu-
lardan birinə çevrilməsinə bax-
mayaraq, Fransanın ardıcıl olaraq 
ermənipərəst addımlar atması, 
Prezident Emmanuel Makronun 
Ermənistanın haqsız mövqeyini 
dəstəkləyən açıqlamaları, haqlı ola-
raq, Azərbaycan ictimaiyyətində cid-
di narazılıq doğurub.

– Bəli, Azərbaycanın Avropanın 
enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oy-
naması danılmaz faktdır və bunu həm 
Avropa, həm də ABŞ etiraf edir. Amma 
bu fakt bizi ermənipərəst mövqeyi 
ilə seçilən bir sıra Avropa ölkələrinin, 
xüsusilə, Fransanın Azərbaycan 
əleyhinə fəaliyyət göstərməsindən sı-
ğortalamır. Prezident E. Makronun 
timsalında Fransa Respublikasının 
Cənubi Qafqaz ölkələri ilə bağlı mövqe-
yi ədalətli olmadığı üçün, təbii olaraq, 
ölkəmizdə ciddi müqavimətlə və haqlı 
qınaqla üzləşir. 

Azərbaycanla Ermənistan ara-
sında münaqişənin başa çatması 
Fransanı və bölgədə marağı olan 
digər güc mərkəzlərini əvvəllər möv-
cud olmuş münaqişədən sui-istifadə 
etməklə bölgəyə müdaxilə etmək im-
kanından məhrum edir. Sonuncu Praqa 
görüşündə Aİ-nin adı altında Fransanın 
monitorinq qrupunun əraziyə gətirilməsi 
kimi absurd ideyanın Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən rədd edilməsi isə gö-
rünür, Makronu qisasa həvəsləndirib. 
Fransa parlamentində Azərbaycana 
qarşı qətnamə qəbul etmək çağırışı da 
bununla izah olunmalıdır. 

Belə ermənipərəst addımların 
ölkəmiz üçün heç bir nəticəsi olmasa da, 
Fransa parlamentariləri öz ölkələrinin 
Azərbaycandakı maraqlarını qorumaq 
naminə belə bir qətnamənin müzakirəyə 
çıxarılmasına razılıq verməməlidirlər. 
Bütün hallarda Azərbaycan Fransa 
üçün Ermənistandan qat-qat önəmli bir 
ölkədir. 

Təcavüzkar, işğalçı siyasəti ilə dala-
na dirənmiş Ermənistanın düşdüyü ağır 
vəziyyətdən istifadə edərək onun əli 
Azərbaycana təsir və təzyiq göstərmək 
sivil siyasət adına yazıla bilməz. Fran-
sanın Cənubi Qafqazda sülh prosesinə 
əngəl olmaqdan əl çəkməsi isə bu 
ölkənin Azərbaycanla münasibətləri 
normallaşdırmasına xidmət edər, qarşı-
lıqlı-faydalı əməkdaşlığa yeni meydan 
açardı.

Müsahibəni çapa hazırladı:  
Tahir AYDINOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Cənubi Qafqazda sülh axtarışı

Fransa Azərbaycandakı maraqlarını niyə 
açıq ermənipərəst mövqeyə qurban verir?

Azərbaycan Fransa Məzunları Assosiasiyasının 
Fransanın siyasi rəhbərliyinə müraciəti 

Fransada təhsil almış, araşdırama aparmış min nəfərdən çox tələbəni, dok-
torantı, tədqiqatçını birləşdirən Azərbaycan Fransa Məzunları Assosiasiyası İc-
timai Birliyinin bugünlərdə bu ölkənin siyasi rəhbərliyinə ünvanladığı bəyanatda 
Prezident Emmanuel Makronun Azərbaycan – Ermənistan sülh danışıqları ilə 
bağlı son açıqlamalarının gerçəklikdən uzaq olduğu və tərəfsizlik prinsipini poz-
duğu vurğulanıb.

Bəyanatda bildirilib ki, Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin 
lehinə səs verib və həmin sənədlər Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğal etdiyi 
ərazilərdən dərhal çıxarılmasını tələb edib. 30 ilə yaxın müddətdə 1 milyona ya-
xın azərbaycanlı öz evlərindən qovulmuş və onlarla şəhərin və yüzlərlə kəndin 
işğal müddətində tamamilə dağıdılması səbəbindən bu günədək evlərinə qayı-
da bilmirlər. Ermənistanın basdırdığı minalar bu gün məcburi köçkünlərin nor-
mal dönüşünə və azad edilmiş ərazilərin bərpasına mane olur.

Müraciətdə E.Makronun Cənubi Qafqazada sülh axtarışlarını əngəlləyən, 
bu ölkənin vasitəçilik missiyasına kölgə salan son addımları ilə bağlı diqqətə 
çatdırılıb ki, qeyd edilən məlum həqiqətlərin fonunda Fransa Prezidentinin Qa-
rabağ münaqişəsinin mahiyyətini, rejionda baş verən son hadisələri birtərəfli 
təsvir etməsi qəbuledilməzdir. 2020-ci ildə başlanmış sülh prosesi regionda 
davamlı sülhə gətirib çıxarmalı və bunun üçün 2020-ci il noyabrın 10-da götü-
rülmüş öhdəliklərə zidd olaraq Qarabağ regionunda qalan Ermənistanın silahlı 
birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidir.

AAAF-ın Fransa siyasi rəhbərliyini çıxışlarında təmkinli, tərəfsiz və 
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət etməyə çağıran bəyanatında sonda 
qeyd edilib: “İki ölkənin sülh sazişinə bu qədər yaxın olduğu bir ərəfədə, Fran-
sa prezidentinin və bəzi fransız siyasi xadimlərinin mövqeyi prosesə daha da 
ziyan vurur. Eyni zamanda, bu cür mövqelər Azərbaycan cəmiyyətində Fransa-
nın imicinə və ikitərəfli münasibətlərə mənfi təsir göstərir”.

Moskva Paşinyanın  
xəyanətini bağışlayacaqmı?

Azərbaycanın iki il əvvəl 44 günlük müharibədə qazandığı Qələbədən sonra 
Ermənistan Rusiya münasibətlərində gərginlik günü-gündən artmaqdadır. Bu 
günlərdə Rusiya mətbuatı politoloq Sergey Markovun “Ukraina.ru” saytında dərc 
edilmiş müsahibəsini şərh edərək bildirir ki, Ermənistanın baş naziri Paşinyan 
mövqeyini tərk edərək Rusiyanın düşmənləri ilə müttəfiq olmağa başlayır. 

Politoloq Sergey Markov hesab edir ki, Ru-
siya Federasiyası üçün rəsmi İrəvanın Dövlət 
Dumasının vitse-spikeri Konstantin Zatulinin 
Ermənistanla bağlı açıqlamasından sonra 
onu “arzuolunmaz şəxs” elan etməsi baş na-
zir Nikol Paşinyanın Moskvadan üz çevirib. 
Rusiyanın düşmənləri ilə müttəfiq olmağa 
başladığının daha bir əlamətidir. Əlbəttə, bu-
rada söhbət, ilk növbədə, İrəvanın Kremlin 
itaətindən çıxıb Vaşinqton və Parisə üz tutma-
sından gedir.

 Ortaya sual çıxa bilər ki, niyə Ermənistan 
rəsmilərinin Zatulinə qarşı bu addımı Ru-
siyada belə qıcıq doğurur? Əvvəla, Zatulin 
Rusiyanın dövlət səviyyəsində qəbul edilən 
siyasətçilərindən sayılır. İkinci, o, erməni 
lobbisinin Moskvada əsas təmsilçiləri sıra-
sındadır və daim Ermənistanın maraqlarının 
müdafiəsinə çalışır. Amma hazırki vəziyyətdə, 
bu siyasi gediş daha çox İrəvana Kremlin me-
sajlarını çatdırmaq üçün lazımdır. Çünki indi 
Ermənistan Rusya ilə Qərb arasında ikibaşlı 
oynamağı davam etdirməkdən 
daha çox Moskvanı onun 
Qərbdəki düşmənlərinə açıq 
şəkildə “satmağa” başlayıb. 
Yəni, İrəvanın son gedişləri, 
əslində yüz illərlə Rusiyanın 
himayəsi altında yaşayıb, 
onun sayəsində dövlətçiliyini 
quran bir dövlətin öz ağası-
na xəyanət etməsidir. Kreml 
buna heç zaman laqeyd qal-
mayacaq. Ən nəhayət, ortada 
Azərbaycan, Ermənistan və  
Rusiya rəhbərlərinin 2020-ci 
ilin noyabrında imzaladıqları 
Bəyanat və bu sənəddə Pre-
zident Vladimir Putinin imzası 
və nüfuzu məsələsi var. Çətin 
ki, o, altına imza atdığı sözünü 
geri götürsün. Bəs hadisələr nə ilə nəticələnə 
bilər? 

Markovun sözlərinə görə, Ermənistanın 
baş naziri hazırda cidd-cəhdlə Rusiya 
sülhməramlılarını regiondan çıxarmağa, 
Fransa və Şimali Atlantika Alyansının digər 
ölkələrindən Ermənistana “sülhməramlılar” 
göndərilməsinə çalışır. Rusiyalı politoloq 
vurğulayıb ki, o (Paşinyan–İ.R. ) “həmişə 
qərbyönlü siyasətçi olub. Deməli, Paşinyanın 
məntiqi belədir. 2020-ci il Qarabağ müharibəsi 
göstərdi ki, Azərbaycan Ordusu daha güclü-
dür. Bəs o nə etsin?

Politoloq müsahibəsində qeyd edir 
ki, Ermənistan müharibə günlərində 
Azərbaycanın neft-qaz infrastrukturuna raket 
zərbələri endirmək fikrində idi. Lakin Türkiyə 
rəsmiləri Ermənistan rəhbərliyinə xəbərdarlıq 
etdilər ki, əgər onlar belə bir addım atsalar o 
zaman Türkiyə Ordusu dərhal Azərbaycanın 
müdafiəsinə qalxacaq.

Ekspertin sözlərinə görə, Türkiyənin bu 
ultimatumu Ermənistanı Azərbaycanın neft-
qaz infrastrukturuna raket zərbəsi endirmək 
niyyətindən daşındırdı. “Ermənistan bun-
dan sonra Cənubi Qafqazda kiminsə onun 
maraqları üçün müharibə aparmalı olduğu 
kursunu seçdi. Seçim də, təbii ki, Rusiya 
üzərinə düşürdü. Yəni, Rusiya öz ordusunu 
Azərbaycanın üzərinə göndərib Ermənistanın 
maraqları üçün vuruşmalıymış”. 

Markov bildirdi ki, Rusiyada fəaliyyət 
göstərən güclü erməni lobbisi də cidd-cəhdlə 
Rusiyanın Ermənistan tərəfində döyüşməsinə, 

rus əsgərinin erməni maraqları üçün vuruş-
masına çalışırdı. Hətta bu lobbiyə xidmət 
edən erməni əsilli olmayan Mixail Delyaqin 
kimi siyasətçilərin Azərbaycan ərazisinə nüvə 
zərbələri endirmək kimi sərsəm təkliflər də 
səsləndirdiklərini misal çəkərək qeyd edir ki, 
Prezident Vladimir Putin bütün bu təkliflərdən 
imtina etdi və Ermənistan rəhbərliyinə və Ru-
siyadakı erməni lobbisinə qəti şəkildə “yox!” 
dedi. 

Politoloq haqlı olaraq qeyd edir ki, məhz 
Moskvanın bu mövqeyindən sonra Paşinyan 
Fransaya üz tutdu və ona bel bağlamağa 
başladı. Çünki bu ölkədə də erməni lobbi-
si çox güclüdür. Fransa rəhbərliyi və bir çox 
siyasətçiləri seçkilərdə bu lobbinin gücündən 
yararlanmaq məqsədilə ermənipərəst mövqe 
tuturlar.

Əlbəttə, Paşinyan Prezident Makronla 
Ermənistanın Azərbaycanla sərhədinə Fran-
sanın rəhbərliyi altında Avropa İttifaqı və NATO 
müşahidəçilərinin yerləşdirilməsi haqqında ra-

zılığa gəldi. Sergey Markovun fikrindən aydın 
görünür ki, Paşinyan ermənilərin əzəli stra-
tegiyasına uyğun olaraq, Azərbaycana qarşı 
revanşist iddialarını reallaşdırmaq üçün Rusi-
yanı öz tərəfinə çəkə bilmədiyindən, Fransaya 
və ABŞ-a ümid edir. Amma Ermənistanın bu 
yeni “siyasi izdivacı”na Rusiya hakimiyyətinin 
reaksiyası özünü çox gözlətməyəcək. 

Markov qeyd edir ki, indi Rusiyadakı nü-
fuzlu erməni lobbisi seçim qarşısındadır. Ya 
Paşinyanın yanında olub Rusiyaya qarşı çıx-
malıdır, ya da Rusiyanın yanında qalıb, Paşin-
yana qarşı olmalıdırlar. Məhz ona görə Zatulin 
ikinci yolu seçib. İndi Paşinyan qorxur ki, Ru-
siya rəngli inqilab yolu ilə onun hakimiyyətini 
devirə bilər. Bu üzdən də, o, Zatulinin İrəvana 
gəlişinə qadağa qoyub. 

Müsahibənin sonunda media 
nümayəndələrinin, “bu vəziyyət Ermənistan 
və Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin 
qırılma nöqtəsinə çata bilərmi”, sualına Mar-
kovun cavabı birmənalı olub: “Bu, diplomatik 
münasibətləri kəsməkdən daha pis olacaq. 
Yəni münasibətlər qala bilər, çünki Rusiyada 
nüfuzlu erməni icması var. Lakin Ermənistan 
rəhbərliyi Fransa və ABŞ-dakı erməni icması 
ilə birlikdə, Rusiyadakı erməni icmasını han-
sı yollasa Moskvanın maraqlarının ziddinə 
hərəkətə başlamağa məcbur edə bilər. Əsas 
təhlükələrdən biri məhz budur”. 

Hazırladı:  
İlqar RÜSTƏMOV,  

“Xalq qəzeti”

SİYASƏT

(əvvəli 1-ci səhifədə)
İsmail Serageldinin sözlərinə görə, 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi son 
bu il ərzində Çində və Polşada həmin 
ölkələrin prezidentlərinin himayəsi altında 
keçirilən beynəlxalq konfranslarda, BMT 
Baş Assambleyası çərçivəsində ABŞ-da, 
Cenevrədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
və BMT-nin Cenevrə ofisi və Berlində 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə 
təşkil olunan tədbirlərdə, həmçinin Yaponi-
yada Texnologiya Sammitində və Latviya-
nın paytaxtında keçirilən “Riqa konfransı-
2022”-də tərəfdaş kimi çıxış edib.

Mərkəzin iqamətgahı Bakı şəhərində 
yerləşir və bu gün fəaliyyətini uğurla da-
vam etdirir. Ali idarəetmə orqanı dünyanın 
nüfuzlu ictimai və siyasi xadimlərindən 
ibarət İdarə heyətidir. İdarə heyəti 20 
üzvdən ibarətdir. Mərkəzin Avropanın 
25 ölkəsindən 53, Amerika qitəsinin 2 
ölkəsindən 6, Asiyanın 12 ölkəsindən 15, 
Afrikanın 4 ölkəsindən 5 üzvü (ümumilikdə 
79 üzv) vardır. Mərkəzin həmsədrləri 
Latviya Respublikasının sabiq preziden-
ti, xanım Vayra Vike-Freyberqa, Dünya 

Bankının sabiq vitse-prezidenti İsmayıl 
Seragəldindir.

Mərkəz 2013-cü ildən etibarən Bakı 
şəhərində keçirilən Qlobal Bakı Forumu-
nun əsas təşkilatçısı kimi çıxış edir. 2013-
cü ildən bugünədək sayca 7 Qlobal Bakı 
Forumu və 42 Yüksək səviyyəli toplantı 
keçirilib. Hər bir forumda, ümumilikdə, 
500-dən çox xarici qonaq iştirak etmişdir.

Mərkəzin əsas məqsədi dünyada sül-
hün, dinc birgəyaşayışın, ədalətin bərqərar 
olunması naminə həyata keçirilən qlobal 
tədbirlərə, fəaliyyətlərə töhfə vermək, eyni 
zamanda, dahi şair və mütəfəkkir Nizami 
Gəncəvinin irsinin araşdırılması, dünyada 
təbliği, eləcə də dialoq, tolerantlıq, qarşı-
lıqlı anlaşma və mədəniyyətlərarası dialo-
qun təşviq edilməsidir.

Əks-səda

Yubiley

– Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə gəlməsindən sonra Azərbaycan 
dünyada sağlam siyasi xətt yeridən bir 
ölkəyə çevrilməyə başlayıb. Bu gün də onun 
qurduğu təməllər üzərində Azərbaycan 
dövlətinin yeni siyasəti qurulur. Odur ki, 
bu gün Azərbaycanın timsalında dialoqa, 
ünsiyyətə, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa sa-

diq bir ölkə görürük: “Biz dialoq məsələsinin 
inkişafında dünyaya çox böyük töhfələr 
vermişik. Bunda həm ulu öndər Heydər 
Əliyevin, həm də Prezident İlham Əliyevin 
rolu var. Təsadüfi deyil ki, 2008-ci ildə İlham 
Əliyev Bakı prosesi adlı  bir dialoq meyda-
nını formalaşdırmağa başladı. Bakı prose-
si inteqrasyasiyanı qarşılıqlı əməkdaşlıq 
və etimad mühitinin formalaşdırılması ilə 
gücləndirməkdədir. 2012-ci ildə fəaliyyətə 
başlayan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzi də məhz həmin inteqrasiya və eti-
mad mühitinin formalaşmasına hesablan-
mış bir təşəbbüs idi”.

Politoloqun fikrincə, mərkəzin fəaliyyəti 
çoxşaxəlidir. O, dünyada çox böyük nü-
fuz qazanaraq özünü doğruldan bir beyin 
emalatxanasıdır. Bu fəaliyyətdə, təbii ki, 
Azərbaycan lideri İlham Əliyevin, ölkəmizin 
alimlərinin, mütəfəkkirlərinin böyük rolu 
var. Bu təşkilatın tərkibində sabiq dövlət 
və hökumət başçılarını, Nobel mükafatı 

laureatlarını, dünyanın sayılıb-seçilən per-
sonallarını görürük. Onlar mərkəzin bütün 
tədbirlərində iştirak edirlər: “Xarici meydan-
lara çıxanda da görürük ki, bizim istəklərimiz 
qarşı tərəflərin ürəyincə olur. Çünki xa-
rici ölkələrin təmsilçiləri Bakı prosesinin 
tədbirlərinə çox böyük həvəslə qoşulurlar. 
Burada əsas məqam odur ki, mərkəzin for-
malaşdırdığı gündəlik bu günün və sabahın 
çağırışlarına cavab verir. Bu gündəlikdə 
yer alan məsələlər, problemlər bir qayda 
olaraq qlobal miqyasda müzakirə edilir və 
bizim tərəfdaşlarımız böyük həvəslə bu 
müzakirələrə qatılırlar. Bu proseslərdə, təbii 
ki, bizim siyasi rəhbərliyimizin, xüsusən, 
Prezident İlham Əliyevin rolu böyükdür. Bu, 
gələcəyin ehtiyaclarını ödəməyə hesablan-
mış yanaşmadır”.

Bu gün dünyada nələri müşahidə edi-
rik: insanlar nə qədər sıxıntı içində yaşayır-
lar, müharibələr, münaqişələr, mübahisəli 
məsələlər... Türkiyə ilə Yunanıstan arasın-

da mübahisələr, Çinlə bağlı problemlər, 
Ukrayna münaqişəsi mövcuddur və s. Bu 
məsələlər get-gedə dərinləşdikcə dağıdıcı 
potensial qazanır. Belə olduqda dünyada 
dialoqa, məsləhətləşmələrə, sülh konf-
ranslarına ciddi ehtiyac yaranır. Tofiq Ab-
basovun fikrincə, bizim Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzi bu cür dağıdıcı poten-
sialların, təhdidlərin neytrallaşdırılmasında, 
həqiqətən, əvəzsiz rol oynayır. Mərkəzə 
cəlb olunmuş beynəlxalq səviyyədə ta-
nınmış simalar, təbii ki, gündəlikdəki ağrılı 
məsələlərə münasibət bildirməyə, ortaq 
məxrəc tapılmasına çalışırlar: “Bu mənada 
görürük ki, Azərbaycan böyük bir maqne-
tizm potensialı əldə edib, dünyanın diqqətini 
özünə çəkir. Ona görə də hesab edirəm ki, 
mərkəzin fəaliyyəti get-gedə güclənir və 
bu, Azərbaycan liderinin bütün dünya üçün 
təqdim etdiyi böyük bir xidmətin nəticəsidir”.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi  
Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırır

Tofiq Abbasov, 
politoloq  




