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Akademik Isa Həbibbəyli 

 

Alimlərimiz Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 

mühüm rol oynayırlar 

Azərbaycan Müharibə dövründə və ondan sonrakı müddətdə Azərbaycan 

həqiqətlərindən və ermənilərin torpaqlarımızda törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs edən 

AMEA alimlərinin məqalələrinin çapı bəzi Avropa ölkələrində ermənipərəst 

qüvvələrin və ermənilərin özlərinin iştirakı ilə xeyli dərəcədə məhdudlaşdırılıb.  

Alimlərimiz həqiqətlərin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılmasında 

mühüm rol oynayırlar: 

“AMEA Qarabağ savaşının gedi-

şində və ondan sonrakı dövrdə 

informasiya müharibəsində fəal 

iştirak edir. Akademiyanın prezi-

denti Ramiz Mehdiyev 73 ölkənin 

Elmlər Akademiyasının prezi-

dentinə və universitet rektoruna 

mövcud vəziyyət və ermənilərin terrorçuluq fəaliyyəti barədə müraciət ünvanlayıb. 

Eyni zamanda akademiya adından Fransa Prezidenti Emmanuel Makrona tənqid dolu 

açıq məktub göndərilib. Bundan başqa, akademiyanın əməkdaşları ölkə mediasında və 

sosial şəbəkədə vaxtaşırı olaraq bu istiqamətdə çıxışlar edib. Bu çıxışlarda həm 

müharibənin gedişi prosesinə, həm də Ali Baş Komandanın apardığı döyüş 

əməliyyatlarına ziyalıların dəstəyi ifadə olunub. Eyni zamanda Qarabağın tarixi, 

ermənilərin buradakı mədəniyyət abidələrimizə vurduğu ziyanlar, toponimlərin 

erməniləşdirilməsi üçün onların törətdikləri bir çox vandalizm hərəkətləri, təbii 

sərvətlərdən qanunsuz istifadə və törədilən dağıntılarla bağlı çoxsaylı çıxışlar olub. Bu 

məqalələr ölkəmizlə yanaşı, xarici ölkələrdə də dərc olunub. Çox təəssüf ki, Almaniya, 

Niderland və digər Avropa ölkələrinə göndərilən məqalələrin çapı ermənipərəst 

qüvvələrin və ermənilərin özünün iştirakı ilə xeyli dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Lakin 

buna baxmayaraq, alimlərimiz Bolqarıstan və Polşada həmkarları vasitəsi ilə 

Azərbaycan həqiqətləri barədə məqalələr çap etməyə nail oldular. Azərbaycan 

alimlərinin Çin saytlarında da bu barədə yazıları yer alıb. Həmçinin Şərq ölkələrində, 
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ərəbdilli mətbuatda AMEA-nın bir çox əməkdaşının ərəb dilində bu mövzuda 

məqalələri çap olunub”. 

 Bu istiqamətdə müharibədən sonrakı dövrdə də işlər görülür: 

“Rəyasət Heyətində Qarabağ Elmi Bölməsinin yaradılması haqqında qərar qəbul 

edilib. Bu barədə ölkə rəhbərliyi qarşısında məsələ qaldırılması nəzərdə tutulur. 

Bundan başqa, AMEA-da Post-konfilikt Ərazilərin Bərpası Elmi Mərkəzi yaradılıb. 

Mərkəz müharibədən sonra bərpası aparılacaq ərazilərlə bağlı dövlət proqramına 

elmin, alimlərin dəstəyini təmin etmək məqsədi daşıyır. Eyni zamanda ermənilərin 

torpaqlarımızda törətdiyi təxribatların, abidələrimizə qarşı törətdikləri vəhşiliklərin 

elmi cəhətdən qiymətləndirilməsi və təyin edilməsi ilə bağlı onlayn konfransın 

keçirilməsi üçün hazırlıqlar da görülür”. 

 

 

                                                                                      Academician Isa Habibbayli 

 

Our scientists play an important role in conveying the truth on Azerbaijan to the 

world community 

       The publication of articles by ANAS scientists on the Azerbaijan realities and the 

atrocities committed by Armenians in our lands during and after the war was 

significantly limited in some European countries by pro-Armenian forces. 

       Azerbaijan scientists has play an important role in conveying the truth to the 

world community: 

“ANAS actively participates in the information war during and after the Karabakh 

war”. 

       "ANAS actively participates in the information war during the Karabakh war and 

in the period after it. The president of the Academy, Ramiz Mehdiyev, addressed the 

president of the Academy of Sciences of 73 countries and the university rector about 

the current situation and the terrorist activities of Armenians. 

       At the same time, an open letter full of criticism was sent to French President 

Emmanuel Macron on behalf of the academy. In addition, the employees of the 

academy periodically made speeches in this direction in the national media and social 

networks. 
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          In these speeches, the support of the intellectuals was expressed both for 

the process of the war and for the military operations conducted by the Supreme 

Commander-in-Chief. At the same time, there were many speeches about the history 

of Karabakh, the damages caused by the Armenians to our cultural monuments, the 

many acts of vandalism committed by them for the Armenianization of toponyms, the 

illegal use of natural resources, and the destruction caused. These articles were 

published not only in our country, but also in foreign countries. It is very unfortunate 

that the printing of articles sent to Germany, the Netherlands and other European 

countries has been largely limited by the participation of pro-Armenian forces and 

Armenians themselves. 

 

 

 

 

 

 


