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Kitab Qarabağdakı 44 gün davam edən II Vətən Müharibəsinin müxtəsər 

ensiklopedi yası kimi hazırlanıb: Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətimiz və 
xalqımız qarşısındakı xidmətləri, Prezident İlham Əliyevin Müzəffər Ali Baş Ko-
mandan və Qalib Sərkərdə kimi 44 günlük tarixi fəaliyyəti, hadisələrin günbəgün 
xronologiyası, faktlarla zənginliyi ilə xüsusi diqqəti cəlb edir. Kitabda ardıcıl şəkildə 
Ali Baş Komandanın və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın Vətən 
Müharibəsində rəşadətli Ordumuzun işğal altında olan kənd və rayonlarımızın 
azad edilməsi ilə bağlı xalqımıza Qələbə müjdəsi çatdıran müraciətləri də yer alıb. 
Rəsmi mənbələrə istinad edilən, www.president.az portalı və AzərTAC İA-nin ma-
teriallarından yararlanaraq hazırlanmış kitabda möhtəşəm Qələbədən sonra təşkil 
olunmuş, tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış Zəfər Paradının keçirilməsi, “Bir millət, 
iki dövlət” şüarı altında birləşən iki qardaş ölkə - Azərbaycan və Türkiyə münasibət-
lərinin yeni mərhələsi,  “Qalib Sərkərdə”mizin işğaldan xilas etdiyi Qarabağa ardıcıl 
səfərləri, Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı, Şuşadakı “Xarıbülbül” beynəlxalq mu-
siqi festivalının möhtəşəmliyi və başqa mühüm hadisələr haqqında yazılar yer alıb. 
“Qalib Sərkərdə” kitabı yeni bir Qarabağnamə kimi hazırlanıb: onun hər səhifəsində 
torpaqlarımızı azadlığa qovuşduran Müzəffər Ordumuza, Vətənimizə, Ali Baş Koman-
danımız İlham Əliyevə və xalqımıza dərin sevgi əks olunub.  
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“İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim 
taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz

 və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. 
Mən ona özüm qədər inanıram və 

gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.

Ümummilli Lider Heydər ƏLİYEV

“Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası, 
ölkədə Heydər Əliyevin  siyasəti davam etdirilməlidir. 

Bu gün yüksək kürsüdən çıxış edərkən, mən Azərbaycan 
xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağam, 

heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm,  
Heydər Əliyevin siyasətini  davam etdirəcəyəm”. 

 
İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti



5

QALIB SƏRKƏRDƏ uu

XİLASKAR

I fəsil



6

Aygül Bağırovau u

ÖN SÖZ

XX yüzilliyin sonunda yenidən dövlət müstəqilliyinə qovuşan Azərbay-
can xalqı qədim və zəngin dövlətçilik tarixinə malikdir. Bu qədim və təbii 
sərvətlərlə zəngin olan ölkə zaman-zaman işğallara məruz qalsa da, torpaqları 
talan edilsə də, qəhrəman sərkərdələrinin, vətənpərvər oğullarının, görkəmli 
ziyalılarının gücü, fəaliyyəti sayəsində öz qüdrətini qoruyub saxlaya bilmişdir. 

Azərbaycanın qədim tarixi, qəhrəman sərkərdələri, görkəmli dövlət xadim-
ləri və siyasətçiləri haqqında saysız-hesabsız əsərlər yazılmış, cild-cild kitablar 
nəşr olunmuşdur. Əlbəttə, tariximiz o qədər qədim və mədəniyyətimiz o qədər 
zəngin bir xəzinədir ki, onu öyrənib, tədqiq etmək, bu irsi gələcək nəsillərə 
çatdırmaq  üçün  hələ bundan  sonra da yeni-yeni tədqiqatlar aparılacaq, kitablar 
yazılacaq, filmlər çəkiləcək. 

Son illərdə Qarabağ müharibəsi mövzusu,  mövcud ictimai-siyasi durum, 
Vətəni tərənnüm edən, vətənpərvərlik ruhu aşılayan əsərlər, kitablar ziyalıla-
rımızın yaradıcılığının mühüm hissəsini təşkil edir. Cavan tədqiqatçı-publi-
sist Aygül Bağırovanın oxuculara təqdim etdiyi Qalib Sərkərdə kitabı da bu 
qəbildəndir. Kitab, ümumilikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətindən, fövqəladə sərkərdəlik 
qabiliyyətindən, humanizmindən bəhs etsə də, burada Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin məhsuldar siyasi-dövlətçilik irsinə, 44 günlük Vətən müharibəsinin 
xronologiyasına,  Azərbaycan Respublikasının Birinci Vitse-Prezidenti, bi-
rinci xanım Mehriban Əliyevanın ölkənin ictimai-sosial, mədəni həyatındakı 
fəaliyyətinə də geniş yer ayrılmışdır. 

Kitab “Tarixdə tanınmış 15 sərkərdə” adlı maraqlı bir bölümlə açılır. Bu-
rada müəllif bəşər tarixinə qısa ekskurs edərək onun gedişatını dəyişən, adını 
tarixə əbədi yazdıran 15 böyük sərkərdə haqqında müxtəsər məlumatlar verir. 
Tarixin gedişatını dəyişən bu sərkərdələrin həyatına diqqətlə nəzər salan oxucu, 
belə görkəmli şəxsiyyət və dövlət başçılarının şanlı ömür yollarıyla, məhsuldar 
fəaliyyətləri ilə tanış olur, şüurlu həyatlarını öz xalqlarının işıqlı gələcəyinə, 
sivil inkişafına həsr etdiyini öyrənir.

“Müstəqilliyimizin xilaskarı, dövlətçiliyimizin memarı, respublikamızın 
ictimai-siyasi sabitliyin təminatçısı - Ulu Öndər Heydər Əliyev” adlı bölümündə 
isə, adından da göründüyü kimi, Ümummilli Liderin həyat və fəaliyyətindən, 
fövqəladə rəhbərlik qabiliyyətindən və siyasi uzaqgörənliyindən, böyük huma-
nizmindən bəhs edilir. Maraqlıdır ki, Heydər Əliyev fenomenindən bəhs edən 
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ən qalın cildlərlə yazılmış kitablarla yanaşı, bu  kiçik həcmli yazı Ümummilli 
Liderin Azərbaycanın uğurlu gələcəyinə ünvanlanmış dövlətçilik fəaliyyəti, irsi, 
Vətənə, dövlətə, xalqa sədaqət andı haqqında özünəməxsusluğu ilə seçilən bir 
materialdır. 

Kitabın “Dahi Heydər Əliyev Azərbaycanın və azərbaycanlıların Ümum-
milli Lideridir” başlıqlı bölümündə isə dövləti, xalqı ücün misilsiz xidmətlər 
göstərmiş fenomen şəxsiyyət haqqında dünyanın, tanınmış liderlərinin, nüfuzlu 
şəxsiyyətlərinin fikirləri öz əksini tapıb. 

Ümumiyyətlə, ilk səhifələrdə müəllifin tarixi faktlara istinad edərək 
Ümummilli Lider haqqında maraqlı fikirləri oxucunu lazımi ovqata yükləyir.

Digər bölümlər isə dövlətinə, xalqına, millətinə sevgi ilə xidmət edən, 
öz xalqının rifahı üçün çalışan, Azərbaycanı dünyaya tanıdan, 55 milyonluq 
Azərbaycanlıların çağdaş siyasi lideri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyev haqqındadır. Burada Ümummilli Liderin 
dövlətçilik təfəkkürünün, təşkilatçılıq qabiliyyətinin, uğurlu siyasətinin da-
vamçısı olan İlham Əliyevin başçılığı altında dövlətimizin təkcə ön cəbhədə 
deyil, həmçinin, informasiya cəbhəsində, diplomatiyada da qazandığı davamlı 
uğurlarından söhbət açılır.  

Kitabın əsas hissəsində müəllif  44  günlük Vətən müharibəsində baş 
verənləri xronoloji ardıcıllıqla oxucuya çatdırır. Bu bölümdəki materiallar-
la tanış olarkən, Qarabağdakı 44 günlük Vətən Müharibəsində işğal edilən 
torpaqlarımızın - hər bir kəndimizin, qəsəbəmizin, şəhərimizin düşməndən 
azad edilməsi xəbərinin bizlərə verdiyi sevinc və qürur hissini bir daha yeni-
dən yaşayırıq. Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, bu bölümün sonunda işğaldan 
azad edilən bölgələrimizin günlər üzrə xronoloji ardıcıllıqla sadalanması ta-
rixi-publisistik janrda qələmə alınan əsərin təqdirəlayiq tərəflərindəndir və 
gələcək araşdırmaçılar üçün, bizdən sonrakı nəsillər üçün qiymətli mənbə 
rolunu oynayacaq. Düzdür, bu məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrində, 
elektron mediada işıqlandırılıb. Lakin bu kitabı oxuyan hər bir oxucu həmin 
tarixi xronologiya ilə bağlı məlumatı çox rahat, ardıcıllıq gözlənilməklə dəqiq  
şəkildə  əldə edə bilər. 

“Hər uğurlu kişinin arxasında bir ağıllı xanım var!” deyimi ilə tez-tez qar-
şılaşırıq. Bu gün xeyirxahlığına, yüksək bacarığına, diqqət və qayğısına görə 
hamının hörmətini, məhəbbətini qazanmış Mehriban xanım Əliyevanın ölkəmi-
zin ictimai-siyasi və mədəni həyatındakı rolu, cənab İlham Əliyevə dəstəyi bu 
fikri bir daha təsdiqləyir. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik 
ideyalarından güc alan Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında, huma-
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nizm və insanpərvərlik ideallarını rəhbər tutaraq, reallaşdırılan genişmiqyaslı 
yerli, regional, eləcə də beynəlxalq layihələr də onu xalqın sevimlisinə çevirib. 
Mehriban xanım həm qadın, həm ana, həm də yeni siyasi təfəkkür daşıyıcısı 
olan dövlət xadimi kimi Azərbaycan üçün nümunədir, qadınların  ictimai fəal-
lığını əks etdirən yeni modelin müəllifidir. Bu statusda Azərbaycanın Birinci 
Vitse-prezidenti və birinci xanımı müasir dünyada nümunəvi fəal qadın və 
siyasi xadim kimi də qəbul edilir. Əlbəttə, bu, bütün Azərbaycan xalqını se-
vindirir: cəmiyyətimiz layiqli dövlət adamı ilə qürur duyur. Kitabın “Ölkəyə 
və insanlara xidmət edirəmsə, bu, mənim üçün ən yüksək mükafatdır,” - deyən 
Müzəffər Sərkərdənin sadiq silahdaşı” başlıqlı bölümündə xalqın sevimlisi, 
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin ölməz ideyalarının reallaşmasında Prezident İlham Əliyevin ən yaxın 
silahdaşı kimi tərənnüm edilir. 

Müəllif Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərini, mədəniyyətini, ölkəmizin 
özünəməxsusluğunu, özəlliklərini dünyanın siyasi arenasında uğurla təbliğ 
edən, qədim ənənələrimizlə bağlı olan multikultural dəyərlərimizi, tolerantlığı 
başqa ölkələrdə əməli işləri ilə nümayiş etdirən incə ruhlu, zərif təbiətli bir 
qadının - Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın əzmkarlığını, 
Prezidentimizə dəstəyini maraqlı bir tərzdə oxucuya çatdırır.

Məlum olduğu kimi, ölkəmizin tam qələbəsi ilə başa çatan 44 günlük Vətən 
müharibəsində Azərbaycan diplomatik müstəvidə də böyük uğurlar qazandı. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi ardıcıl uğurlu siyasət 
yeni nüansları ilə diqqəti cəlb etdi. 44 gün ərzində ölkə rəhbəri dünyanın 30-a 
yaxın media orqanına, telekanallara, informasiya agentliklərinə çoxsaylı mü-
sahibələr verdi, bir çox nüfuzlu qlobal tədbirdə etdiyi çıxış və bəyanatları ilə 
beynəlxalq, xüsusən də Qərb ictimai rəyində Azərbaycanın xeyrinə dönüş 
yarada bildi. Hətta qərəzli suallar yağdıran tanınmış xarici jurnalistlərə, sözün 
əsl mənasında, siyasi liderlik dərsi keçən Prezident Əliyev özünün hazırlıqlı 
siyasətçi, yetkin dövlət xadimi olduğunu sübuta yetirməklə yanaşı, Azərbay-
canın haqlı mövqeyini konkret faktlarla ortaya qoydu, həqiqətlərimizi bütün 
dünyaya çatdırdı.

Müharibədən sonra 50-dən çox yerli və xarici media nümayəndələrinin 
iştirak etdiyi mətbuat konfransında isə Prezident İlham Əliyev jurnalistlərin 
suallarını dörd dildə - Azərbaycan, türk, ingilis və rus dilində mükəmməl 
cavablandırdı. Məhz bu müsahibələr Azərbaycanın informasiya savaşında da 
qələbəsini təmin etdi. Kitabın maraqlı və diqqətçəkən növbəti bölümündə ölkə 
başçısının tarixi müsahibələrində Azərbaycanın haqlı mövqeyini, müharibənin 
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başlanma səbəblərini sistemli şəkildə, siyasi uzaqgörənliklə xarici auditoriyanın 
diqqətinə çatdırmasını sadə və aydın dildə təsvir edilir.  Müəllif bu bölümdə 
İlham Əliyevə müsahibə üçün dünyanın bir çox tanınmış media qurumlarının 
müraciət etməsinin səbəbini, ilk növbədə, Azərbaycan Prezidentinin planetar 
maştabda nüfuzlu lider olmasından irəli gəldiyni vurğulayır, Ali Baş Koman-
danın uğur fenomenini təhlil etməyə çalışır.

Vətən Müharibəsindəkı mükəmməl Zəfərimizin birinci ilində tərtib edilən 
bu kitab öz mövzusuna, janrına görə dəyərli əsərlərdən biridir.

Ümumiyyətlə, geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulan bu kitab, 44 
gün davam edən və Azərbaycanın tarixi Zəfəri ilə başa çatan, milli qürurumuzu 
özümüzə qaytaran Vətən Müharibəsindən, Ali Baş Komandan İlham Əliye-
vin mükəmməl rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan Ordusunun əks-hücumu 
nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən ətraflı bəhs edir. Elm 
adamlarımızın Vətən müharibəsinə belə operativ və sanballı müraciəti çox 
təqdirəlayiq hadisədir. Bəli, bu torpağın sevən vətəndaşı olaraq hər birimiz 
- ziyalılar, tarixçilər, alimlər öz növbəsində şanlı Zəfərə münasibətini vax-
tında bildirməlidir. Ordumuz hərb meydanında, diplomatlarımız beynəlxalq 
danışıqlarda, biz alimlər, tədqiqatçılar, qələm adamları isə elm və ədəbiyyat 
cəbhəsində öz sözümüzü deməliyik. 

Qalib Sərkərdə kitabı tarixçi-alimlər, konfliktoloqlar, beynəlxalq müna-
sibətlər və müxtəlif sahələrdə işləyən araşdırmaçılar, tələbələr, ümumən geniş 
oxucu kütləsi üçün çox dəyərli bir mənbə sayıla bilər.

Kitabın müəllifi Aygül xanım Bağırovanı bu təqdirəlayiq işi və məhsuldar 
yaradıcılığında yeni nailiyyəti münasibəti ilə təbrik edir, ona gələcək fəaliy-
yətində uğurlar arzulayırıq.

                           
Nizami Cəfərov,

                                                                           Akademik
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MÜƏLLİFDƏN

Allah istədiyi şəxsə hikmət (elm, mərifət, müdriklik) bəxş edər. Kimə    
hikmət bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir (əbədi səadət) verilmişdir. 
                                                                                       
                                                                                                       ( Əl Bəqərə 269)

“Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. 
Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!”

Heydər Əliyev,
Azərbaycanın Ümummilli Lideri

Salam, dəyərli oxucum!
Düşüncələrimi qələmə aldığım bu kitab kiçik yaşlarımdan ailəmdən başla-

mış və müxtəlif təhsil müəssisələrində müəllimlərimdən aldığım vətənpərvərlik 
duyğularımın ən ali hisslərinin ifadəsidir.

Deyirlər ki, bir ömür xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, sevdiyin işlə məşğul ol. 
Hələ cox gənc yaşlarımdan başlayaraq, qələmi əlimə aldığım gündən özümü 
həmin o xoşbəxt insanlardan hesab edirəm. Bu necə hikmətdir bilmirəm, amma, 
ən ağır anlarımda belə, əlimə qələm alıb yazmağa başlayanda, sanki asanlıqla 
bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlirəm. Sənətini, gördüyü işi ürəkdən sevən 
istənilən kəs yaratdığı  hər hansı əsərə, məsələn, gözəl bir rəsm nümunəsinə, 
qələmə aldığı məqaləyə illər sonra da baxanda qürurlanır. Çalışdığı işi ürəkdən 
sevə bilmək, ona aşiq olmaq isə hər kəsə nəsib olmur. 

Mənim üçün yazmaq, sadəcə, bir qələm və ağ kağız üzərində çalışmaqdan 
ibarət deyildir. Sözün-söhbətin, qəlbin, zehnin, bir sözlə, bütün mənəviyyatın 
ağ kağızdakı əksidir. Bir bütöv olub, itirdiklərimi də onlarda tapıb, başqa bir 
həyat qazanmaqdır. Yazmaq və yazdıqlarının tarixdə qalacağını bilmək qü-
rurvericidir. Bəzən gecəyarıya, bəzən də gündoğana kimi yazdıqlarıma məsul 
olsam belə, sanki heç vaxt yorulmur, əksinə, zövq alıram. 

Öncə onu vurğulayım (mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm): sözü kimin 
deməyindən, qələmə almağından asılı olmayaraq, mənbəyi təkdir, ancaq zaman 
və məkan şərtdir. Buradan məntiqi olaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, oxşar 
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məzmunlu fikri - sözü müxtəlif insanlar başqa-başqa zamanlarda, dünyanın 
fərqli yerlərində bir-birindən xəbərsiz şəkildə deyə və ya qələmə ala bilərlər. 

Mənim düşüncəm ilə yazarlıq, söz yaradıcılığı  (nəsr və ya nəzm olsun, 
fərqi yoxdur) iki əsas şərtə söykənir. Birincisi genlə, nəsillə bağlıdır. İkincisi 
isə daha maraqlıdır: şərti ruhdur - yazarın ruhu... 

Birinci şərtə görə, mənsub olduğum nəsil barədə bir balaca açıqlama ve-
rim. Burada onu qeyd edim ki, bu yazdıqlarımı psixoloqlar, ədəbiyyatçılar, 
tədqiqatçılar və ümumiyyətlə, araşdırmaya həvəsi olan hər kəs üçün birinci 
mənbədən maraqlı qaynaq hesab edirəm. Deməli, mənim iki əmim də uşaqlıq 
və gənclik illərində şeir yazıb, yəni bədii yaradıcılıqla məşğul olublar. Hətta, 
bir neçə kitabın da müəllifləridirlər.

İkinci şərtə görə isə yazmaq üçün müəllifin ruhu qələmə aldığı mövzunu 
sevməli və dərindən duymalıdır. Məsələn, vətənpərvərlik haqqında kitab yaz-
maq, fikrimcə, Vətənini qəlbən sevməkdir.

“Öncə Vətən, ikinci xalq, sonra mən!» - kəlamı mənim üçün həyat amalıdır. 
Axı, Vətən təkcə yurd yeri deyil. Vətən mənəm, Vətən sənsən, Vətən bizik! 

Vətən doğma evin kandarından başlayır. Vətən - hər birimizin varlığı, 
fəxri, qüruru deməkdir. İnsan qəlbini riqqətə gətirən Vətən sevgisi həm cəsarət, 
həm hünər, həm də mərdliyi özündə birləşdirir. Ən əsası isə Vətən sevgisi 
həyatımızın müxtəlif anlarında hər şeydən üstündür və elə də olmalıdır! Bu 
hisslərin ağuşunda Vətənin dar günündə şirin canından keçməyə hazır olursan. 
Vətənə sadiqlik - Vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik! 
Vətənpərvər -Vətənini sevən, ona sadiq, torpağına, millətinə bağlı olan, bütün 
mənəvi dəyərlərə malik hərtərəfli şəxsdir.

Səməd Vurğunun bir kəlamını xatırlatmaq yerinə düşər: «Mənsub olduğu 
xalqın varlığı ilə fəxr etməyən, onun eşqini müqəddəs məşəl kimi öz qəlbində 
yandırmayan bir insan öz vətəndaşlıq hissini dərk edə bilməz, ona vətənpərvər 
demək də gülünc olar...»

Mən Vətəninə, torpağına bağlı olan insan kimi, Vətənə borcumu, uzun illər 
müəllim kimi fəaliyyət göstərdiyim məktəbdə şagirdlərə, ana kimi övladlarıma, 
yazar kimi illərdir qələmə aldığım məqalələrimdə oxucularıma və bu kitabda 
tarixləşdirməklə qismən yerinə yetirdiyimi düşünürəm.

Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, yaradıcılığa başladığım 18 yaşlı gənc Ay-
gülün ruhu ilə 36 yaşlı Aygülün ruhunun arasında heç bir fərq yoxdur. Mən 
18 yaşımda yazdığım məqalələrdə işlətdiyim sözləri 36 yaşında da yazıram. 
Orta məktəbdə öyrəndiyim Azərbaycan dilinin qrammatikası və bütövlükdə 
müqəddəs söz sənəti ilə bağlı bilgilərim qoşulub getdiyim həmin axarda əvvəl 
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bərpa olundu, sonra təzələndi və nəhayət, xeyli genişlənərək qollu-budaqlı, 
necə deyərlər, ətraflı bilgi əldə etmək imkanına gəlib çatdı.

İlk yazım 2003-cü ilin dekabr ayında, Ulu Öndər Heydər Əliyevin dün-
yasını dəyişdiyi gün, Gəncədə çıxan “Gəncənin səsi” şəhər qəzetində dərc 
olunanda, ürəyi sözlə döyünən 18 yaşlı universitet tələbəsi idim. Yazdığım 
məqalənin qısa zamanda şəhər ictimaiyyəti tərəfindən bəyənilməsini, o zaman 
Gəncə Şəhər İcra  Hakimiyyətinin başçısı bu yazıya görə məni «İlin fəal tələ-
bəsi» diplomuna layiq görməsini, yaradıcılığımın ilk uğuru hesab edirəm. Bu 
cümləni indi adi sözlər kimi qeyd etsəm də, həmin günün təəssüratları tamam 
başqa idi...

Gənc olmağıma baxmayaraq, hüznlənərək yazdığım məqalədə vurğulayır-
dım ki, Tanrı  özünün ilahi nemətini Azərbaycan xalqına “Mən həyatımda üç 
şeyə:  Yaradanıma, zəhmətimə və bir də xalqıma arxalanmışam!” - deyən, 30 
ildən artıq müddət ərzində Azərbaycanın məsuliyyətini öz çiyinlərində daşı-
yan, onu bir dövlət və xalqımızı tarixin sınaqlarından çıxaran, hələ sağlığında 
ikən canlı əfsanəyə çevrilən Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əli ilə bağışlamışdır. 

O vaxtlar yaşımın az  olmasına baxmayaraq, ölkədə baş verən hərc-mərci-
lik, özbaşınalıq  hökm sürən günlər yaxşı yadımdadır: həmin günlərin birində 
atam şəxsi avtomobilini idarə edərkən, qarşıda hərəkətdə olan başqa bir maşını 
ötüb-keçdiyi ücün o maşından atəş açılması həyacanını yaddaşıma həkk olunan 
qorxulu hadisə kimi heç vaxt unutmaram. 

Sonra xalqın təkidi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan Xilaska-
rımız - «Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbay-
canlıyam!» – kimi tarixi sözlərin müəllifi Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkədə 
yaratdığı qayda-qanunları görəndən sonra mən də vətəndaşlıq borcunun nə 
demək olduğunu anladım. Anladım ki, ailə kimi, ölkə də, Vətən də başçısı ilə 
sayılıb-seçilər, dəyər sahibi olar. Bu gün də dövlətimiz, Vətənimiz məhz belə 
sayılıb-seçilən başçısı ilə qüdrətli və qüvvətlidir.

 «Müstəqilliyimiz dönməzdir, əbədidir!» - elə etməliyik ki, Ümummilli 
Liderin yuxarıda qeyd etdiyim fikir və məqsədi Azərbaycan xalqının yeni-yeni 
nəsillərinin də qanına, iliyinə hopsun. Mən də öz növbəmdə bunu etməyə çalı-
şıram. Pərəstişkarı olduğum Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi-fəlsəfi dövlətçilik 
məktəbinin, eləcə də onun siyasi varisi İlham Əliyev siyasətini fəaliyyətimin 
ilk illərindən çalışdığım YAP Göygöl rayon təşkilatının Gənclər Birliyinin 
sədr müavini kimi ictimai-siyasi fəaliyyətimdə, eləcə də ictimai fəal kimi real-
laşdırdığım layihələrdə, həyata keçirdiyim tədbirlərdə və  qələm sahibi olaraq 
fərdi yaradıcılığımda geniş ictimaiyyətə nümayiş etdirirəm. Heydər Əliyevin 
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xalqın  həyatındakı böyük rolu müqabilində xidmətlərini bacardığım qədər 
təbliğ etməyimlə,  gələcək nəsillərə çatdırmağımla, az da olsa, təskinlik tapı-
ram. Çünki bugünkü qalib Azərbaycan Respublikası Ümumilli Lider Heydər 
Əliyevin şah əsəridir!

Fikrimcə, hər hansı bir əsərin, kitabın müəllifini qələmə sarılmağa özü 
üçün seçdiyi baş qəhrəmana olan hörmət, ehtiram sövq edir. Hər ömrün bir 
kitab olması fikri həmişə məni düşündürüb. Bu fikir bəlkə də, kitabları sev-
məyimdən, haqqında əsərlərdən oxuduğum baş qəhrəmanı məni əhatə edən 
ətrafımdakı dəyərli insanlarla bağlamağımdan irəli gəlir.

Ötən ilin sonuna doğru yaşadığımız tarixi hadisələrin içində - Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev və onun qəhrəman əsgərləri 44 günlük Vətən mü-
haribəsində Azərbaycanın dövlətçilik tarixində nadir təsadüf olunan böyük 
bir Zəfərə imza atanda, belə bir kitabı ərsəyə gətirmək haqqında düşündüm. 
Bəşər övladı əlinə qələm alan gündən onu əsas iki məsələ - döyüş və eşq 
düşündürüb. Demək olar ki, lap qədimdən üzübəri yazı nümunələri ya döyüş 
və ov səhnələri ilə zəngin müharibələrdən, ya da eşqi, sevgini tərənnüm edən 
məhəbbət dastanlarından ibarət olub. Ən uğurlu nümunələr bu iki mövzunun 
birlikdə işləndiyi, hadisələrin həmahəng inkişaf etdiyi əsərlərdir.

 Bu kitabı yazmaqla Qalib Sərkərdə İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bizi 
Zəfərə aparan  44 günlük haqq savaşının müəyyən məqamlarını diqqətinizə 
çatdırmaq niyyətindəyəm. Vətən Müharibəsi başlayanda bütöv xalq eyni amal, 
ideya ətrafında birləşdi, gerçək bir həmrəylik nümayiş etdirdi: hər kəs qara-
bağlı, azərbaycanlı oldu! Milli özünüdərk prosesinin zirvə nöqtəsinə çatdıq. 
Bütün təzadları və itkiləri ilə birgə nağıl kimi, yuxu kimi günlər yaşadıq. Kənd-
kənd,şəhər-şəhər azad olunan qədim yurdumuzun tarixi bölgələri və mənfur 
düşmənin murdarlıqları - dinc əhalini hədəfə alması, terror, yalan və böhtan 
maşınının susmaması kimi təzadları hamımız yaxşı xatırlayırıq! 

Bütün bunlara sinə gərmək, informasiya müharibəsini layiqincə apar-
maq döyüş meydanında güclü olmaq qədər vacib idi. Ali Baş Komandanın 
çıxışlarını, cəbhədən xəbərləri, hər an intizarla gözlədiyimiz “Tvit”ləri, ziyalı 
mövqelərini, bir sözlə, Qarabağa aid hər informasiyanı həssaslıqla yayımlaması  
II Vətən Müharibəsinin ən təsirli məqamlardan saymaq olar...  

Bu müharibədə canlı olaraq nələr gördük?! Öz şəhid övladının tabutu 
qabağında oynayan ana; nişanlısının ölümündən sonra intihar edən gənc qız; 
öz sevimli ərinin cənazəsini çiynində daşıyan cavan qadın; öz qızının bağır-
saqlarını hönkürə-hönkürə yerdən yığan ata; şəhidlik zirvəsinə ucalan  oğlunun 
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qəbrinə girib “Balamla yatmaq istəyirəm!” – deyə, fəryad edən valideyn; eləcə 
də əli-qolu olmaya-olmaya “Mən Vətən üçün heç nə edə bilmədim!” - deyən 
qəhrəman; ürəyində qəlpə gəzdirə-gəzdirə “Canım qurban olsun bu sevgili 
Vətənə!” – söyləyən zabit; əsgərinə “Bu mənim qardaşımdır!” - deyən general; 
savaşdan meyiti qayıdan ciyərparasının məzarı başında “Xocalının qisasını 
almısan, buna görə də ağlamıram!” – dad edən ana; can verəndə “Qızım üçün 
darıxıram!” – söyləyən hərbiçi; uşaqlarının corablarını cibində gəzdirərək, 
döyüşə girəndə onları öpən əsgər; balasının tabutu gələndə onu xonça ilə qar-
şılayan ana; hospitalda can verərkən, “Axı niyə Şuşanı görmədim...” - deyib 
Suqovuşanda yaralanan igid, özü can versə də, Şuşada döyüş yoldaşını ölüm-
dən xilas edən qəhrəman; “Siz evlisiz, mənsə subay!” – hayqıraraq döyüşə 
tələsən, erməni generalını yalın əllə öldürərək zabit heyətini xilas edərək Polad 
Həşimovun qisasın alan sıravi; yırtıq ayaqqabı ilə “ASAN” xidmətə gəlib, 
pensiyasını əsgərlərə hədiyyə edən Hikmət baba; oğlunun cənazəsi gələn yolu 
əyilib öpən və “Südüm sənə halal olsun, oğul!” deyən ana; “Sən idmanla məşğul 
olmusan, canavar kimi öldür onları, məhv et!” deyə nəvəsinə ruh verən nənə; 
müharibəyə getmək üçün hərbi çağırış komissiyasının işçiləri ilə dalaşan mərd 
oğullar; döyüş bölgəsinə könüllü yollanan həkim qadınlar; Vətən üçün canın-
dan keçməyə hazır olduqlarını bəyan edərək orduya könüllü yazılmış cəsur 
xanımlar; bir gündə iki oğlunun cənazəsini torpağa tapşıran ata; iki oğlundan 
birini dəfn edib, evə qayıdanda ikinci oğlunun cənazəsini qarşılayan ana... 
Bu ürəkparçalayan siyahını davam etdirmək mümkündür: Şuşadakı əlbəyaxa 
döyüşdə əli silaha çatmayanda dişi ilə düşmənin damarını parçalayan aslan 
igidlər; yaralanıb zorla ayağa duran və düşməni öz əlləri ilə cəhənnəmə va-
sil edən pəhləvanlar; döyüş yoldaşlarını xilas etmək üçün özünü qumbaranın 
üstünə atan Azərbaycanın mübariz əsgəri; Şuşada əsgərlərin dilində səslənən 
“Azan” sədası; rəşadətli Azərbaycan əsgərinin süpürdüyü Ağdamın Gövhər 
Ağa məscidi; nəhayət, dəmir yumruq kimi birləşmiş əlli milyondan çox dün-
ya azərbaycanlıları; başda qardaş Türkiyə olmaqla, ona dəstək və dost olan 
ölkələr... O məqamlar, hadisələr, şəxslər və məkanlar ki, nə illah edirsənsə, 
daxilindəki yanğını ifadə etməyə, hətta, əlahəzrət sözün gücü yetmir.

O qandonduran sətirləri oxuduqca, dünyanın harasından yaşamasından 
asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlının öz qanı damarlarında donurdu sanki. 
Yox, təkcə donmurdu, həm də coşurdu. 

Və bu gün həm ağrılı, həm də sevincli mənada yaşadıqlarımız elə həmin 
duyğuların zirvəyə doğru gedən ardıcıllığın davamıdır. 

44 günlük müharibədə xalqın «Dəmir yumruğ”u mənfur düşmənin başına 
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endirildi. Ali Baş Komandan İlham Əliyev və onun qəhrəman əsgərləri 44 
günlük müharibədə haqq-halal torpaqlarımızla birlikdə şərəfimizi, ləyaqətimizi, 
mənliyimizi, bütövlüyümüzü bizə qaytardılar. Xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq 
səhifəsinə çevrilən bu müharibəni zəfərlə başa vurmaqla, dövlətimiz özünün 
yeganə ağrılı problemini həll etdi: 30 ildən çox müddət ərzində işğal altında 
inildəyən torpaqlarımız azad olundu. Bütün dünya Azərbaycanın timsalında, 
hər cür təzyiqlərə rəğmən, torpaqlarını azad etməyə qadir dövləti, Prezident 
İlham Əliyevin nümunəsində isə müdrik, qətiyyətli və cəsarətli siyasi lideri 
gördü. Qarabağın hər bir kiçik kənd, qəsəbə və şəhərində üçrəngli müqəddəs 
milli bayrağımız dalğalandı. Qalib Ordu, Qalib Dövlət, Qalib Xalq, Qalib 
Sərkərdə anlayışları ruhumuzu dirçəltdi. Unutmamalıyıq ki, Azərbaycan xalqı-
nın bu Şanlı Qələbəyə gedən yolunu bizə Ulu Öndər Heydər Əliyev açdısa, bu 
yolda «Dəmir yumruq» kimi birləşərək inamla irəliləyib Zəfərə aparan məhz 
Ümummilli Liderimizin layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyev oldu. Bəli, 
məhz Prezidentimizin güclü iradəsi və bacarığı sayəsində bunu bacardıq. 

Bu gün isə zəmanəmizin böyük Sərkərdəsi, Ali Baş Komandan və haqq 
yolunda döyüşüb qalib gələn oğulların sayəsində Qarabağın həqiqi sakinlərinə 
həsrət qalan yollarına gül-çiçək səpilir.

Anlar tarixə çevrilir. Tarixi anları tarix kimi yaşatmaq dövlətə, dövlətçiliyə 
sədaqətdir. Bu mənada Vətən müharibəsinin də hər anı tarixdir. O tarixin ma-
hiyyətini dərk etmək, onu yaşatmaq deməkdir... Yaşadılanlar həm də sabahların 
tarixinin bugünkü başlanğıcıdır.Tarix və tarix yaradan Sərkərdə haqqında, 
eyni zamanda onun rəhbərliyi altında aparılan Vətən müharibəsinin hər günü 
haqqında yazmaq obyektivlik, əhatəlik, xüsusi diqqət tələb edir. Həqiqətə sadiq 
qalmaqla, dahi ŞƏXSİYYƏT və zəmanə qəhrəmanının fəaliyyətinə ədəbi don 
biçmək çox çətin işdir. İllah da belə güclü xarakterə, əsl Sərkərdə qətiyyyətli 
bir şəxsiyyəti təsvir etmək, ikiqat çətindir, müəllifdən xüsusi məsuliyyət tələb 
edir. Xarakter güclü olanda, mövzunun ağırlığı adamı qorxudur. Düşünürsən 
ki, öhdəsindən gələ biləcəksən?! Düzü, kitabımı araya-ərsəyə gətirən zaman 
bir müəllif kimi bu narahatlıq sona qədər məni tərk etmədi.

Düşmən gözü qalmış torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinin tarixini 
yazarkən isə xüsusilə diqqətli olmaq, emosiyadan, sözçülükdən uzaq, dəlillərə, 
ilkin mənbələrə söykənən obyektiv materiallarla çıxış etməyi çox vacib sayıram. 
Düşünürəm ki, hərbi mövzuda qələmə alınan kitabın uğurlu alınmasının birinci 
şərti müəllifin hadisələrə real yanaşması, həqiqətə yaxın təfəkkürlə baxması 
və qəti olaraq hisslərə qapılmamasından asılıdır. Mən də çalışmışam ki, yaz-
dıqlarıma heç bir əlavə rəng qatılmasın, bəzək vurulmasın. Eyni zamanda səy 
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göstərmişəm ki, hadisələrin günbəgün gedişatı da səndə qürur, fəxarət hissi 
yaratsın, əziz oxucum! 

Bu gün biz zəmanəmizdən əvvəlki tarixi olayları, müxtəlif müharibələri, 
cəmiyyətdə baş verən hadisələri öyrənmək,  o vaxtlar yaşamış şəxslər haqqında 
bilmək istəyəndə yazılmış əsərlərlə tanış oluruq, kitabları oxuyuruq, tədqiq 
edirik. Eləcə də bu günün hadisələrini gələcək nəsillər bizim yazdıqlarımız 
əsasında qiymətləndirəcəklər. Kitabımı hazırlayarkən, bir müəllif olaraq məni 
ruhlandıran, motivasiya  verən həm də bu cəhət oldu. Düşünəndə ki, gələcəkdə 
yazdıqlarım, müharibə haqqında təsvir etdiklərim gələcək nəsillərin vətənpər-
vər kimi formalaşmasında mühüm rol oynaya bilər, adama çox xoş olur. Bu o 
deməkdir ki, indi yazılanları yüz il sonra oxuyanlar bizim indiki haqq savaşı-
mızdan, Zəfər tariximizdən ətraflı məlumatlar ala bilərlər. Müəllifin kimliyindən 
asılı olmayaraq, qələmdən çıxan yazı artıq özü-özlüyündə müəyyən bir tarix 
faktına çevrilir. Mən də bu kitabı sadəcə yazmaq xatirinə deyil, yaşadığımız 
fərəhli zamanı tarixləşdirmək məqsədilə hazırladım. Çalışdım ki, örnək olacaq 
bir tarix yazım.

Bəli, bu, bizim şanlı tariximizdir. Biz bu tarixi bilməliyik. Bilməliyik ki, 
dostumuzu düşməndən ayıraq. Bilməliyik ki, hər bir iddiaya cavabımız hazır 
olsun. Bilməliyik ki, haqq səsimizi daha ürəklə, daha əminliklə ucaldaq, əzəli 
torpaqlarımıza, babalarımızın yurduna necə yiyə durduğumuzu gələcək nəsil-
lərə çatdıraq. İstərdim ki, bu kitab yeniyetmə və gənclərin hərbi-vətənpərvərlik 
tərbiyəsi üçün lazımlı bir vəsaitə çevrilsin. Bu, olduqca vacib məsələdir!

Hər yazılan keçmiş, bu gün və gələcək qarşısında böyük məsuliyyəti dərk 
etmək deməkdir. Çünki onun sonunda qoyulmuş bir imza var. İnsan təkcə dilin-
dən səslənənlərin deyil, həm də qələmindən çıxanların əsiridir. Yazılanlardakı 
ideyalar, prinsiplərin xroniki, məntiqi ardıcıllığını oxucu o dəqiqə sezir, özü 
üçün, cəmiyyət üçün qiymətləndirir. Mən cavan yazıçıyam, qarşıma məqsəd 
qoymamışam ki, nəsə qeyri-adi, həm də akademik sayılacaq bir kitab ortaya 
çıxarım. Sadəcə, əlimdə olan materialları, şahidi olduğum hadisələr və dəyərli 
məqamları bir kitabda toplamaq qərarına gəldim. Yuxarıda dediyim kimi, Azər-
baycan Respublikasının  Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Heydər 
oğlu Əliyevin böyük portretinə kiçik ştrixlər əlavə etməyə cəhd göstərdim və 
düşünürəm ki, üzərimə düşən bu missiyanın öhdəsindən gəlməyə çalışmışam. 
Mən bütün bu deyilənlərin mübarək yükünü çiyinlərimdə hiss edərək, dəyərli 
oxucular, sizlərin görüşünə gəlməyə cəsarət etdim. Bunu siz də hiss edəcək-
siniz: deyirlər, ürəkdən gələn, istəklə qələmə alınan hər yazı oxunaqlı olur...

Vaxtilə Böyük Vətən müharibəsi başlananda, unudulmaz Xalq şairimiz 
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Səməd Vurğun «Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən, Müsəlləh əsgərəm mən də bu 
gündən...» poetik çağırışı ilə sanki Azərbaycan yazıçılarının məramını ifadə etdi. 
O zamanlar da qələmlər süngüyə çevrildi. 

İkinci Qarabağ - Vətən Müharibəsi ədəbiyyatımızda yeni, daha parlaq 
səhifələr açdı. Vətən Müharibəsindən sonra sözün meydanı geniş, hörməti 
bir az da çoxaldı. İndi kimin «boxça»sında nəyi var, töküb ortalığa. Belə an-
larda yaradıcı insanlar hisslərini öz bədii qüdrətləri ilə ifadə etməklə, ictimai 
mövqelərini göstərir, övladlıq, vətəndaşlıq borclarını yerinə yetirir, həqiqətin 
tablosunu ədəbi-poetik dillə təcəssüm etdirməyə çalışırlar. Sevinc hissi nə 
qəribə, çoxçalarlı imiş, indi daha aydın görünür. Bu səhifənin məzmun qatı 
məlumdur: öncə çağırış - «Ayağa dur, Azərbaycan!», «Qalx ayağa, məmləkə-
tim!», sonra ümid, inam - «Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri!» - amma, 
otuzillik işğalın doğurduğu həsrət, üzüntü və nəhayət, 44 günlük qalibiyyətin 
ədəbiyyatımızda, poeziyamızda, humanitar-intellektual düşüncəmizdə əksi 
dövrümüzün vacib məsələlərindəndir.

Sonda qeydlərimin ilk sözündən bura qədər yazdığım kəlmələri bir-bir 
yenə ruhumun süzgəcindən keçirərək bu qənatə gəlirəm ki, həqiqət elə bundan 
ibarətdir: Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycansa bizim dünyamız!

Haqq savaşımızı bizlərə hərf-hərf, söz-söz anlatmağa çalışan, ədəbiyyat 
çırağında tarix yazan, «qələmin müqəddəs vəzifəsi”nə sadiq qalan, kəlam ilə 
silahın belə bacarmadığını bacaran bütün yazıçılarımıza uğurlar arzu edirəm.

Bu müqəddəs yolda canlarını fəda edən igid oğullarımıza Allahdan rəh-
mət diləyir, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, qazilərimizə və xidmətini 
davam etdirən hərbçilərimizə can sağlığı diləyirəm.

Yaşasın Azərbaycan xalqının Müzəffər Ordusu!
Yaşasın Qalib Sərkərdə, Qətiyyəli Lider, Böyük Strateq, Ali Baş Ko-

mandan İlham Heydər oğlu Əliyev!
Qarabağ Azərbaycandır!

Əziz və dəyərli oxucu!
Uca Yaradanın insana bəxş etdiyi ən dəyərli nemət olan vaxtınızı bu sə-

tirləri oxumağa həsr etdiyiniz üçün sizə sonsuz sayğılarımı çatdırıram. 
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TARİXDƏ TANINMIŞ 15 SƏRKƏRDƏ

Sərkərdə - böyük qoşun birləşmələrinin başçısı, komandanı olaraq ordu 
birləşmələrinə, qoşun hissələrinə məharətlə rəhbərlik edən, düşmən üzərində 
qələbə qazanan cəngavər deməkdir. Tarixən öz məmləkətlərinin adını tarixə 
yazdıran böyük sərkərdələr olub. Ancaq bunların arasında tarixin gedişatını 
dəyişən 15 sərkərdə yaddaşlara əbədi həkk olunub. Onların haqqında, qısaca 
da olsa, məlumat verirəm.

Böyük İskəndər - Dövrünün ən güclü hakimiyyətini quran, zəmanəsinin 
fövqəldövlət kimi tanınan Fars İmperatorluğunu darmadağın edərək üç qitədə 
gücünü göstərən komandir. Təhlükəli əsgərləri və uğurlu strategiyaları ilə yunan 
şəhərlərini birləşdirib, Makedoniyaya hökmranlıq edib, daha sonra Anadoludan 
Hindistana qədər torpaqları əsarəti altına alıb. Dahi İskəndəri “böyük” edən isə 
20 yaşında hökmdar olması və bütün müvəffəqiyyətlərini 10 ilə sığdırması idi.

Yuli Sezar - Bir sıra tarixi kitabların, bədii əsərlərin, teatr tamaşası, kino 
və digər janrlarda olan sənət məhsullarının əsas obrazlarından biri kimi tanınsa 
da, Sezar Romanı imperatorluğa çevirən sərkərdə kimi tarixdə qalıb. Qazanıl-
ması qeyri-mümkün görünən bir çox döyüşü zəfərlə bitirib.

Atilla - Həm qəhrəman, həm də barbar olaraq tanıdığımız sərkərdələrdən 
biri, Avropa hunlarının hökmdarı.

Xalid bin Vəlid - Uhud müharibəsində öz taktikası ilə döyüşün gedişatını 
tamamilə dəyişdirib və məkkəlilərə böyük fayda verib. Dinini dəyişdikdən 
sonra Məkkənin fəthində vəzifələndirilib və beləliklə, İslam dünyasında igid-
lik simvola  çevrilib. Sonrakı illərdə isə Mesopotomiyanı nəzarəti altına alıb.

Subutay - Çingiz xanın ən əhəmiyyətli sərkərdələrindən biri olan Subutay 
eyni vaxtda bir neçə müharibəni idarə etməsi və qalib olması ilə məşhurluq 
qazanıb.

Səlahəddin Əyyubi - Hett müharibəsində tətbiq etdiyi taktika ilə demək 
olar ki, heç bir itki vermədən zəfər qazanıb və Qüds Krallığını çox qısa müd-
dətdə fəth edib. Müvəffəqiyyətlərinin nəticəsi olaraq yeni bir səlib yürüşü 
hazırlayıb, lakin bu cəhd uğursuzluqla nəticələnib.

Alp Arslan - Bizansın əlindən Qars və ətrafını alan tarixi sərkərdə. Alp 
Arslanı məşhur edən Malazgird döyüşü olub. Oxun gücünün, ağır zirehlərin 
isə mənfi təsirlərinin ortaya çıxarıldığı döyüşün ən böyük xüsusiyyəti “Turan 
taktikası”nın müvəffəqiyyətlə tətbiq edilməsi nəticəsində sayca üstün olan qo-
şunlara qarşı zəfər qazanılması kimi tarixə düşüb.
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Fateh Sultan Mehmed - İkinci dəfə taxta çıxandan sonra bir dövrə son 
qoyub, yenisinin yaranmasına səbəb olan, İstanbulun fəthini reallaşdıran sərkər-
də kimi nüfuz qazanıb.

Çingiz Xan (Timuçin) - Əsl adı Timuçin olan bu sərkərdə monqolları, 
uyğurları, tatarları və digər türksoylu qəbilələri birləşdirib. Qazandığı uğurlara 
görə ona Çingiz ləqəbi verilib. Pekini mühasirəyə alıb, Çinin suverenliyini 
altına salıb və Avropaya qədər uzanan bir imperiya qurub.

Napoleon Bonapart - Şimali İtaliyanı ələ keçirib, Vyanaya doğru gedib 
çıxıb. Unikal komandanlığı hesabına Malta və Misirin əhəmiyyətli hissələrini 
işğal edib, lakin Suriya səfərində Osmanlı Cezar Əhməd Paşaya məğlub olan 
sərkərdə.

Corc Vaşinqton - Əvvəlcə fransızlara qalib gələn, daha sonra İngiltərəyə 
qarşı Amerikanın Müstəqillik Müharibəsinin idarə komandiri olub. Daxili mü-
haribədə önəmli vəzifə daşıyıb, lakin döyüşün miqyası böyüdükcə   öhdəlikləri 
də artıb. Günümüzün ən güclü ölkəsi sayılan ABŞ-ın müstəqilliyini təmin edib.

Atatürk - Əsgərlik həyatına Şamda başlayan və ilk dəfə buradakı qiyamlar 
nəticəsində partizan tipli döyüşlərdə təcrübə qazanan Mustafa Kamalın sonralar 
Balkan döyüşlərində də böyük rolu olub. II Dünya müharibəsində Çanaqqalada 
göstərdiyi müvəffəqiyyət Qafqaz və Fələstin cəbhələrinin əsgərləri üçün də 
əhəmiyyətli təcrübə olub. 

Maykl Kollins - İrlandiyanın Müstəqillik savaşının qəhrəmanı. Müharibə-
də ölən əsgər və vətəndaş sayı eyni dövrdəki döyüşlərlə müqayisədə olduqca 
aşağı görünsə də, geosiyasi xəritəyə nəzər salanda, İrlandiyanın Maykl Kollins 
liderliyi ilə idarə olunan partizan döyüşü diqqətəlayiq sayılır.

Hannibal - İkinci Pun Döyüşü başda olmaqla, öz strategiyaları ilə şöh-
rət qazanmış komandir. Həmçinin öz dövrünün ən böyük ordularından birinə 
sahib olub.

Duayt D. Eyzenhauer - II Dünya müharibəsinə  yeni bir uğur gətirən 
amerikalı komandir. ABŞ tarixində ən böyük rolu 1944-1945-ci illərdə üzərinə 
götürdüyü vəzifəni yerinə yetirməsidir.

***

Bu dünya tarixində böyük sərkərdə adı qazanmış 15 nəfərlə bərabər 
Azərbaycan tarixində də görkəmli hərb peşəkarlarının uzun siyahısı var. 
Cavanşirin dövründən başlanan uğurlu sərkərdə anlayışı 816-837-ci illəri 
əhatə edən, Ərəb xilafətinin məğlubedilməz qoşunlarını dəfələrlə məhv edən 
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Babək əl-Xürrəmidin adıyla başlayır. Daha sonralar Şah İsmayıl Xətai, Nadir 
şah, Pənahəli Xan Cavanşir, Cavad Xan, Fətəli Xan Xoyski, Əliağa Şıxlınski, 
Səməd bəy Mehmandarov, Cəmşid Naxçıvanski, Hüseynxan Kəlbəlixan oğlu 
Naxçıvanski, Həzi Aslanov yaşadıqları zəmanədə öz adlarını parlaq sərkərdə, 
ordu komandanı kimi tarixləşdirə biliblər. 

Fəxrlə deyə bilərik ki, general Səməd bəy Mehmandarov Birinci Dünya 
müharibəsində brilyantla bəzədilmiş qızıl Georgi silahını alan ilk azərbaycanlı 
sərkərdə olmuş, bu ödüllə təltif edilmişdir. 

Tarixin gedişatını dəyişən sərkərdələrin həyatına diqqətlə nəzər salan-
da, görürük ki, qəhrəmanlıq obrazlarına çevrilən belə şəxsiyyətlərin, eləcə də 
dövlət başçılarının şanlı ömür və fəaliyyət yolu öz xalqlarının Vətən sevgisini, 
azadlıq, həmçinin, dövlətçilik hissini daha da gücləndirmış, onu həyatlarının 
ən vacib məqsədlərinə çeviriblər.

Liderlər tarixi proseslərə təsir göstərə biləcək gücdə olan, cəmiyyətdə 
baş verən hər hansı hadisədə uğur qazanmaq üçün kütləni öz ardınca aparan 
şəxslərdir. Hər bir ölkə dünya tarixindəki önəmli yerinə görə öz liderlərinə 
borcludur. Tarixi şəxsiyyətlərin böyüklüyü illər keçdikcə daha aydın görünür. 
Uca dağların zirvəsi uzaqdan əzəmətli göründüyü kimi, millətinin tarixində 
dərin iz qoymuş, onun keçmişini yaratmış, gələcəyini müəyyən etmiş insanların 
da işi və ideyaları zaman məsafəsindən daha uca görünür, daha aydın nəzərə 
çarpır. Bu ucalığa, bu zirvəyə boylandıqca, insan fərəhlənir,  heyrətlənir və 
düşünür. Təbii ki, belə şəxsiyyətlərin taleyi həmişə çətin və keşməkeşli olur, 
çünki onlar özlərinin bütün mənalı ömürlərini fədakarcasına vətəninin, mil-
lətinin tərəqqisinə, məxsus olduqları dövlətin qüdrətlənməsinə həsr edirlər.

Həm keçmişin, həm də yaşadıqları dövrün reallıqlarını nəzərə alaraq müm-
kün olanı, hətta ondan da artığını, yəni mümkün olmayanı da etmiş bu şəx-
siyyətlərin gözəl işləri, xeyirxah əməlləri, müdrik ideyaları mənsub olduqları 
xalqın və dövlətin gələcəyinə işıq salır. Belə şəxsiyyətlərin varlığı, ilk növbədə, 
onları yetirən millətin xoşbəxtliyidir və ulu Tanrının həmin xalqa verdiyi ilahi 
bəxşişdir. Xalqımızın yaddaşında əbədiyyətə qovuşub əsatirləşən, qeyrət, qü-
rur, şərəf, ləyaqət, paklıq, ülvilik və əyilməzlik rəmzi olaraq Azərbaycanın ən 
dahi tarixi şəxsiyyətləri müdrik xalqımızın milli xəzinəsinə, mənəvi sərvətinə 
çevriliblər. Bu tarixi şəxslərin əbədi meyarı Azərbaycana məxsus olmaları, 
milli ruhumuzun əsas hissəsinə dönmələridir.

Müstəqilliyimizin, milli qurtuluşumuzun əbədiliyini, dönməzliyini bərqə-
rar etmək, Azərbaycan həqiqətlərinin görünən və görünməyən cəhətlərini - 
Azərbaycançılığın meyarını «Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam!» deyimi 
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ilə soydaşlarımıza, eləcə də dünyanın xeyirxah insanlarına çatdırılmasındakı 
misli görünməmiş qətiyyət, polad kimi möhkəm iradə, tükənməz səbr, ən çə-
tin ekstremal şəraitdə səhvsiz nəticə çıxarmaq, mükəmməl qərarlılıq nümayiş 
etdirmək əzmi, «Xalq - Heydər, Heydər - Xalq», «Ulu Öndər», «Ümum-
milli Lider»... kimi adlarla qiymətləndirilən, bütün dünyanı parlaq zəkası ilə 
heyrətdə qoyan Heydər Əliyevin müdrik cahanşümul siyasəti Azərbaycana 
tarixinin qızıl səhifələrini təşkil edir.

Ulularımızın varisliyinə sədaqətini «Qarabağ Azərbaycandır!» düsturlu 
xilaskar zəfəri, incə  diplomatiyası sayəsində möhtəşəm qalaya – Dəmir yum-
ruğa, mübarizlik rəmzinə çevirən və qədirbilən xalqımızın yekdilliklə «İlham 
Əliyev Ümummilli Qəhrəmandır!» deyimi, dəyərləndirilməsi modern Azər-
baycan tarixinin silinməz hadisəsinə işarədir. İlham Əliyevin Qarabağ Zəfəri 
günümüzün ən böyük uğuru kimi tarixə düşüb.

Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrini yazaraq, xalqın yaddaşında əbədi-
yaşar statusu qazanmış Ümummilli  Lider Heydər Əlirza oğlu Əliyev demişdir:  

«Gərək nəbzin Vətənin nəbzi ilə vursun». 
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev isə qələbəsi ilə 

tarix yazdı:
 «Qarabağ Azərbaycandır!»
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Heydər oğlu Əli-

yevin ümumbəşəri, sülhsevər, mübariz, yenilməz diplomatiyası, Müzəffər Ali 
Baş Komandanlığı sayəsində terrorçu, vəhşi  ermənilərin 30 ildən çox məlum 
işğalçılığına son qoyulması, onların mənfur himayədarlarının biryolluq susdu-
rulması və rüsvay edilməsi, xalqımızın haqqa olan qırılmaz inamının möhtəşəm, 
uçulmaz qalaya, birlik rəmzinə çevrilməsi, həmişəcavan, qeyrətli şah babamız 
Şah İsmayıl Xətainin, Ulu Öndər, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ləyaqətli 
varisi olmağı şərəflə yaşatması, «Qarabağ Azərbaycandır!» tarixi xilaskarlıq 
fəlsəfəsini bütün dünyaya bəyan etməsi, sivil insanlara, vətənsevər soydaşları-
mıza ardıcıllıqla çatdırması qədim tariximizdən süzulərək onun ruhuna hopmuş 
böyük Sərkərdə qətiyyətini bir daha sübut etdi.

Bəli, müasir dövlətçiliyimizin memarı Ümummilli Lider Heydər Əliyev-
dirsə, bu gün tarixi torpaqlarımızın bərpasının əsas qəhrəmanı, son 200 ildə 
torpaqlarını ardıcıl şəkildə itirməyə məhkum edilmiş Azərbaycan xalqının 
milli mənliyini, mənəvi ruhunu və siyasi gücünü özünə qaytaran Müzəffər 
Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan tarixində ƏSRİN 
SƏRKƏRDƏSİDİR.
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MÜSTƏQİLLİYİMİZİN XİLASKARI, 
DÖVLƏTÇİLİYİMİZİN MEMARI, SABİTLİYİMİZİN 

TƏMİNATÇISI - ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV

Bir əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə edən Azərbaycan istər 1920-ci, istərsə 
də 1993-cü ildə çətin sınaq qarşısında qalmışdı. Belə ki, 1918-ci ildə əldə olu-
nan istiqlalın ömrü cəmi 23 ay oldu. 1920-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycanı 
işğal edən XI Qırmızı Ordu ölkənin müstəqilliyinə de-fakto son verdi. Müstəqil 
cümhuriyyəti əvəzinə hər mənada Kremldən asılı olan sosialist respublikası 
quruldu. Dünya Azərbaycanın növbəti dəfə azadlıq hayqırtısına, müstəqillik ar-
zusuna, istiqlal mübarizəsinə ancaq 70 ildən sonra, əsrin sonlarında şahid oldu.

Eyni siyasi-tarixi aqibət ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində də yaşana 
bilərdi. Sabiq sovet imperiyasının çöküşü ilə eyni vaxtda müstəqillik əldə 
edən Azərbaycan olduqca çətin bir vəzifənin öhdəsindən gəlməli idi. Bu ağır 
durumun bir səbəbi 70 illik dövlət düzəninin dağılması, ikinci səbəbi ermə-
ni təcavüzü idisə, ən böyük səbəbi ölkənin idarəçiliyini tam ələ ala biləcək 
lider şəxsiyyətin dövlət başında olmaması idi. 1990-cı ilin 20 Yanvarında 
xalqımıza qarşı törədilən qanlı cinayət imperiya canişinlərinin Azərbaycanı 
asanlıqla itirmək istəməməsindən xəbər verirdi. Bütün imkanlara malik Kreml 
ölkəmizi, sözün hər mənasında, blokadaya salmağa və yenidən özündən asılı 
vəziyyətə gətirərək, azadlıq istəyini boğmağa çalışırdı. Qanlı olaylar bir-birini 
əvəz edirdi. Kremlin qulaqbatırıcı zənglərinin fonunda Azərbaycanın azadlıq 
hayqırtısı, həqiqətən də dünyaya çatmırdı. Bəlkə də böyük SSRİ-nin kiçik 
bir parçası sayılan Azərbaycanda tökülən qanlarla heç kim maraqlanmırdı. 
Çünki bu dəhşət, onun törədildiyi məkan haqqında çoxlarının heç məlumatı 
belə yox idi.Məhz belə bir vaxtda həyatını böyük risk altına qoyaraq, milləti-
nin, xalqının gələcəyini öz təhlükəsizliyindən üstün tutan BÖYÜK TARİXİ 
ŞƏXSİYYƏT Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək uca səsini 
dünyaya çatdırdı. Bu ŞƏXS uzun illər SSRİ-nin ən yüksək siyasi dövlətçilik 
vəzifələrindən birini tutmuş, SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin generalı, 
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü 
olmuş HEYDƏR ƏLİRZA oğlu ƏLİYEV idi. 

Beləliklə, o tarixi çıxışdan etibarən Azərbaycanda baş verənlər beynəlxalq 
aləm tərəfindən ciddi qəbul olunmağa başladı. Çünki o zaman DANIŞANI, xalqı-
na qarşı həyata keçirilən qanlı olaylara ETİRAZ EDƏNİ, MİLLƏTİNİN HAQLI  
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MÖVQEYİNİ DÜNYAYA ÇATDIRANI beynəlxalq aləm yaxşı tanıyırdı.
O soyuq günlərdə tökülən qanların ardından əldə olunan müstəqillik odu bu 

torpağı, Vətəni isitməyə başladı. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qazandı 
və istiqlalını bütün dünyaya bəyan etdi. Dünya bizi Şərqdə ilk demokratik 
respublika yaratmış ölkə kimi yenidən tanıdı.

Fəqət, necə deyərlər, “yağış”dan təzəcə çıxmışdıq ki, “yağmur”un asta-
nasında dayanmaq məcburiyyətində qaldıq. Çünki səriştəsiz, tam bir təsadüf-
lə, heç bir siyasi biliyə, təcrübəyə malik olmayan “siyasətçi”lər əksər dövlət 
postlarını zəbt etdilər. Dillərində “demokratiya” sözünü təkrarlaya-təkrarlaya 
xalqın istəyini, arzusunu nəzərə almadan, öz bildiklərini həyata keçirməyə, 
ölkədə vətəndaş qarşıdurması yaratmağa başladılar. Bu dəfə yaranan qorxu 
daha böyük idi: Dağlıq Qarabağda öz işğalçı niyyətini həyata keçirən ermə-
nilər az imiş kimi, Azərbaycanı daxildən bölmək istəyən dağıdıcı qruplar da 
meydana çıxdı. Birisi cənubdan, birisi qərbdən, birisi şimaldan başına hərbi 
dəstə toplayıb, AXC-Müsavat hakimiyyətinin səriştəsizliyindən, zəifliyindən 
və iradəsizliyindən istifadə edərək, o tərəfləri müstəqil dövlət elan etmək istədi. 
Azərbaycanın yenidən bölünməsinə bir addım qalmışdı...

1993-cü ildə, yayın isti günlərində Azərbaycan böyük bir sual qarşısında 
susub dayanmışdı. Artıq ölkədə rəsmi şəkildə hakimiyyət böhranı hökm sürür-
dü. Siyasi hakimiyyəti zəbt etmiş qüvvələr arasında daha böyük vəzifə uğrunda 
“kürsü” savaşı amansız şəkil almışdı. Üz-üzə dayanan Azərbaycan oğulları 
yalnız başqa-başqa şəxslərin iddialarının qurbanına çevrilmişdi. Xalq Cəbhəsi, o 
cümlədən, vəzifələrini itirmiş  köhnə qüvvələr, hətta Azərbaycanın müstəqilliyi 
bahasına olsa da belə, siyasi hakimiyyət savaşından geri durmurdular. 

Belə çətin günlərdə Gəncədə hakimiyyətə tabe olmadığını elan etmiş bir 
qrup hərbçi qiyam qaldırdı. Surət Hüseynovun rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bu 
qiyamın əsas aparıcı qüvvəsi Müdafiə Nazirliyinə tabe olmaqdan imtina etmiş 
709 saylı hərbi hissə idi. AXC-Müsavat hakimiyyəti qiyamçıların öhdəsindən 
gələ bilmir, Azərbaycanın başının üstünü almış qara buludlar daha da sıxlaşırdı. 
İyunun 4-də qiyamı yatırtmaq üçün Gəncəyə göndərilən üç minədək canlı qüvvə, 
hərbi texnika qiyamçılar tərəfindən dağıdılmış, əsgərlər güllələnmiş, üsyançılar 
Bakıya doğru irəliləməyə başlamışdı. Paytaxta doğru yeriyən silahlı dəstələr 
müqavimətə rast gəlmədən Bakıya yaxınlaşırdı. Bu fəlakətin qarşısını almaq 
üçün xalqın sağlam qüvvələrinə arxalanan Qurtuluş Hərəkatı meydana gəlir 
və sürətlə genişlənirdi. Bu hərəkat zamanın böyük siyasətçisi Heydər Əliyev 
şəxsiyyətinin ətrafında birləşirdi. Ziyalılar, xalqın aydınları dəfələrlə Naxçı-
vana gedərək Ulu Öndərdən Bakıya gəlməyi xahiş edir, Azərbaycanı bürüyən 
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bu odun yalnız Dahi Şəxsiyyət tərəfindən söndürülə biləcəyini bildirirdilər…
…Qaranlıq  gecənin sabahı açıldı, günəş yenidən göy üzünə ucaldı. Prosesi 

istehza ilə gülümsəyərək izləyən, bu qarşıdurmanın ssenarisini yazan, həm 
daxili, həm də xarici düşmənləri silahlandırıb millətinə arxa çevirməyə məcbur 
edən maraqlı qüvvələrin təbəssümü simalarında dondu. Çünki Naxçıvandan 
ölkə paytaxtının hava limanına gələn təyyarədən Azərbaycanın xilaskarı, nicatı, 
gələcəyi, təhlükəsizliyinin təminatı, sabitliyi, inkişafı, gücü, qüdrəti enirdi. 
Onun hər bir addımı sanki bu ölkənin gələcəyinin qətiyyətindən xəbər verirdi. 
Təyyarədən enən BÖYÜK HEYDƏR ƏLİYEV idi. Fenomen şəxsiyyət yenə 
də öz tarixi missiyasını həyata keçirməyə - xalqına və Vətəninə, ölkəsinə dayaq 
olmağa gəlirdi. Xalqın təkidli tələbi ilə 1993-cü ilin yayında dağılmaq üzrə 
olan, cəmiyyəti iki cəbhəyə bölünüb üz-üzə dayanan, can üstə olan Azərbaycan 
bir an çevrilib qətiyyətli addımlarla gələn Heydər Əliyev ucalığını gördü, artıq 
xilas olduğunu anladı...

Əslində, xalqın BÖYÜK OĞLU belə bir ağır dövrdə prosesə kənardan 
baxa bilməzdi. O, xalqın təkidi və respublikada yüksək vəzifədə olan həmin 
dövrdəki siyasi hakimiyyətinin xahişi ilə iyunun 9-da Bakıya gəldi. Xilaskarlıq 
missiyasını üzərinə götürən Ümummilli Lider həyatını təhlükə altında qoyaraq 
o günlərdə Gəncəyə getdi. Məhz bu səfər Azərbaycanda vətəndaş qarşıdur-
masının, qardaş qırğınının qarşısını aldı. 1993-cü il iyunun 15-də Ulu Öndər 
Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilməsi döv-
lətçilik tarixində yeni bir səhifə açdı. Həmin gün tarixə qızıl hərflərlə MİLLİ 
QURTULUŞ GÜNÜ kimi yazıldı. 1997-ci ilin iyunundan isə bu tarix rəsmi 
Milli bayram elan edildi.

Artıq ölkənin başında dayanan AXC və Müsavat partiyası “cütlüyü” deyil, 
Ulu Öndər Heydər Əliyev idi. Ulu Öndərin qətiyyəti sayəsində az bir zamanda 
bu cəhdin də qarşısı alındı və Azərbaycan həm vətəndaş qarşıdurmasından, 
həm də siyasi xaosa sürüklənməkdən xilas oldu.

Böyük Öndər Azərbaycanı parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtardı. 
Dövlətin qorunması isə azadlıq, müstəqillik deməkdir. HEYDƏR ƏLİYEV 
Azərbaycan xalqının və dövlətinin azadlıq qarantı oldu. Azərbaycan dövlətçiliyi 
Ulu Öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində bütün imtahanlardan üzüağ çıxdı. 
Ümummilli Liderin qətiyyəti xalqa ruh yüksəkliyi verdi və millətin özünəinam 
hissini geri qaytardı. Heydər Əliyev gücünə, təcrübəsinə güvənən dahi siyasətçi 
kimi dəfələrlə söylədiyi məşhur kəlamına sadiq qaldığını sübut etdi:
“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir!”
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 DAHİ HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCANIN
VƏ AZƏRBAYCANLILARIN ÜMUMMİLLİ LİDERİDİR

 “Həyatın mənası çox və yaxud az yaşamaqdan ibarət deyil. 
Onun əsas mənası bu həyatda öz yerini tutmaq, 

mövqeyini müəyyən etmək, ləyaqət nümunəsi göstərmək
 və başqaları üçün nümunə olmaqdır”.

Heydər Əliyev

Bu dahi şəxsiyyət haqqında yazarkən, öncə qeyd etmək istərdim ki, Ulu 
Öndər Heydər Əliyevin xalqımızın və dövlətimizin qarşısındakı misilsiz xidmət-
ləri Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrini təşkil edir. Millətinin və dövlətinin 
ali mənafeyini öz fəaliyyətində daim təməl prinsipi – mənəvi norma kimi qəbul 
edən Ümummilli Liderimiz bugünkü müstəqil Azərbaycanın dahi memarıdır.

Ulu Öndər insan həyatının fəlsəfəsini belə izah edirdi: 
“Həyatın mənası çox və yaxud az yaşamaqdan ibarət deyil. Onun əsas 

mənası bu həyatda öz yerini tutmaq, mövqeyini müəyyən etmək, ləyaqət nü-
munəsi göstərmək və başqaları üçün nümunə olmaqdır”. 

Bu gün heç kəs inkar edə bilməz ki, Heydər Əliyevin ömrü başdan-başa 
elə saf ləyaqət timsalı, ali mənəviyyat nümunəsidir. Heydər Əliyevin yaratdığı 
fəlsəfi konsepsiyanın qayəsi Azərbaycanın müasir dünyada yerini və gələcəyini 
müəyyənləşdirməkdən ibarət idi. Mayası Vətən və xalq sevgisindən yoğrulan, 
millətinin yolunda çəkdiyi əzab-əziyyəti sevgi ilə qarşılayan, dünyanı özünə 
heyran qoyan Heydər Əliyevlə - Tanrının xalqımıza verdiyi bu nadir şəxsiyyətlə 
öyünməyə, qürurlanmağa, fəxr etməyə bütün dünyanın, amma öncə, həm də 
daha çox bizim - azərbaycanlıların haqqı vardır. Çünki Heydər Əliyev, hər şey-
dən öncə, bizimdir, öz əlləri ilə qurub-yaratdığı doğma Azərbaycanımızındır!..

Hamımızın gördüyümüz, amma hamımızın eyni cür duya və dərk edə 
bilmədiyimiz Heydər Əliyev bütün dünya azərbaycanlılarının – 55 milyonun 
ömrünü yaşayan, ömrü xalqının olan, canından əziz bildiyi müqəddəs məm-
ləkətini müstəqilliyə qovuşduran müqayisəyə gəlməz bir şəxsiyyət kimi tanındı. 
Onun həyatı mənalı yaşamaq nümunəsi, mədəniyyət, intellekt mücəssəməsi, 
idarəçilik və siyasi məktəbdir. Odur ki, milli sərvətimiz sayılan Heydər Əliyev 
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irsini öyrənmək, onu gələcək nəsillərə çatdırmaq hər birimizin vətəndaşlıq 
borcudur.

Bəli, nə qədər ki, Azərbaycan dövləti yaşayır, Heydər Əliyev siyasəti də 
yaşayacaq. Heydər Əliyev tərəfindən qurulmuş müstəqil Azərbaycan dövləti 
əbədi olduqca, onun siyasəti də daimi olacaq. Tanrının qüdrətindən pay olan 
Heydər Əliyevin öz xalqı, sevdiyi Vətəni qarşısında gördüyü işlərdən, göstərdiyi 
xidmətlərdən yaşadığı ömür qədər danışılsa belə, yetərli olmayacaq.

Ulu Öndər Heydər Əliyev elə şəxsiyyətlərdəndir ki, özü bir tarix, salnamə 
yaradıb, zamanın axarını nizamlamaq qüdrətinə sahib olub. Bu gün isə onun 
fəaliyyətinin, gərgin əməyinin bəhrələrindən təkcə millətimiz yox, bütün region 
xalqları, böyük İslam dünyası və Türk xalqları faydalanır. Elə buna görə də 
Ulu Öndərimizin adı dünyanın hər yerində uca tutulur. Bu mənada XX əsrin 
doxsanıncı illərində dünyanın nüfuzlu şəxsiyyətlərinin, tanınmış liderlərinin 
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev haqqında aşağıdakı fikirlərini bir daha 
yada salmaq oxucular üçün də maraqlı olar:

Butros-Butross Qali (BMT-nin keçmiş Baş katibi): “Mən Heydər Əliyevə 
böyük hörmət və ehtiram bəsləyirəm, onun siyasi fəaliyyətini və məharətini, 
uzaqgörənliyini yüksək qiymətləndirirəm”. 

Corc Buş (Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti):“Heydər 
Əliyevin şəksiz liderliyinə, cəsarətinə, misilsiz dünyagörüşünə və natiqlik is-
tedadına valehəm”. 

Vladimir Putin (Rusiya Federasiyasının prezidenti):“Mübaliğəsiz demək 
olar ki, Heydər Əliyev siyasət nəhəngi idi”.

 Süleyman Dəmirəl (Türkiyə Cümhuriyyətinin doqquzuncu prezidenti):  
“Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Türk Dünyasının yetişdirmiş 
olduğu ən məşhur dövlət xadimlərindən biridir”. 

Eduard Şevardnadze (Gürcüstan Respublikasının sabiq prezidenti): 
“Qafqazın müstəqilliyi və azadlığı işində Heydər Əliyev fenomeninin nə qədər 
böyük rol oynadığını xalq hələ sonra biləcəkdir”… 

Ulu Öndərin vəfatı ilə əlaqədar da dünyanın  bir  sıra nüfuzlu dövlət  xa-
dimləri və siyasətçiləri bir-birindən dəyərli fikirlər söyləmişlər.

ABŞ prezidenti Corc Buş qeyd edib ki, Heydər Əliyev bütün dünyada 
layiqli hörmət və böyük nüfuz qazanmış görkəmli dövlət xadimi idi: “Onun 
vəfatı Müstəqil Dövlətlər Birliyi, bütün beynəlxalq birlik üçün əvəzsiz itkidir”.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə Heydər Əliyevin qeyri-adi şəxsiyyət 
olduğunu vurğulamış, ölkəmizin çiçəklənməsini, inkişaf etməsini onun zəngin 
təcrübə və əməyi ilə əlaqələndirmişdi.
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“Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz 
ölkəsinə sabitlik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun qoyduğu irslə fəxr edə bilər”. 
- bu fikirlər Fransanın ozamankı prezidenti Jak Şiraka məxsusdur. J.Şirak 
bildirib ki, Heydər Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti dövründə Fransa ilə Azər-
baycan arasında münasibətlərdə tərəqqi yaranıb və Bakı Avropa ilə əlaqələrini 
daha da yaxşılaşdırıb.

“Heydər Əliyev Azərbaycanın, MDB-nin inkişafı, Qazaxıstan və Azərbay-
can xalqlarının çoxəsrlik dostluğunun möhkəmlənməsi üçün çox işlər görüb.” 
- Bu sözlər isə Qazaxıstanın ilk prezidenti Nursultan Nazarbayevə məxsusdur.

Çin Xalq Respublikasının sabiq sədri Xu Szentao Heydər Əliyevi Çin 
xalqının dostu, Çinə dost münasibəti bəsləyən, beynəlxalq aləmdə məşhur 
siyasətçi kimi tanıdığını deyib və iki ölkə arasında əlaqələrin təməlinin məhz 
onun tərəfindən qoyulduğunu qeyd edib.

Türkiyənin sabiq prezidenti Əhməd Nejdət Sezər onu uzaqgörən və iste-
dadlı siyasətçi, idarəçiliyi sayəsində Azərbaycanın hər bir sahədə güclənməsini 
və zamanında nüfuzlu mövqeyə çatmasını təmin edən şəxsiyyət kimi dəyərləndi-
rib: “Heydər Əliyevi şəxsən tanıdığıma görə şərəf hissi keçirirəm. Azərbaycanın 
əmin-amanlığı və çiçəklənməsi üçün göstərdiyi səylərlə yanaşı, Heydər Əliyev 
bütün Qafqazın sülhün bərqərar olduğu bir məkana çevrilməsi istiqamətindəki 
fəaliyyəti ilə də daim xatırlanacaq”.

Türkiyənin  ozamankı baş naziri, hazırkı prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
isə Heydər Əliyev haqqında deyib ki, o, sülh naminə göstərdiyi fövqəladə xid-
mətlərlə Türk və dünya tarixində şərəfli yer tutub.

Britaniya kraliçası II Yelizaveta da Ulu Öndər haqqında öz xoş sözlərini 
açıqlayıb və bildirib ki, Heydər Əliyev iki ölkə arasında əlaqələrin gücləndi-
rilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərib.

“Heydər Əliyevin regional sülh və dostluğa nail olunması, iki dost, qar-
daş ölkə olan İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsi yolunda 
xidmətləri heç vaxt xatirələrdən silinməyəcək”. - bu fikirlər İran İslam Respu-
blikasının sabiq prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmiyə məxsusdur.

Bolqarıstanın sabiq prezidenti Georgi Prvanov deyib ki, Heydər Əliyevin 
adı və nüfuzu Azərbaycanın beynəlxalq birlikdə qazandığı layiqli yerlə qırılmaz 
surətdə bağlı olacaq: “Biz müasir beynəlxalq gerçəklik şəraitində Bolqarıstan-
-Azərbaycan dostluq münasibətlərinin inkişafına və möhkəmlənməsinə Heydər 
Əliyevin böyük şəxsi töhfəsini qiymətləndiririk”.

Özbəkistanın keçmiş prezidenti İslam Kərimov Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunun yüksəlməsində, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafında, daha da genişlənməsində Heydər Əliyevin tarixi 
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rolunu yüksək dəyərləndirdiklərini vurğulayaraq qeyd edib ki, bu əlaqələr möh-
kəm təməllər üzərində dayanıb.

“Heydər Əliyevi həmişə böyük vətənpərvər, ölkələrimiz arasında dostluq 
münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi uğrunda, sabitliyin və təhlükəsizliyin 
qorunub-saxlanması uğrunda mübariz kimi tanımış və qiymətləndirmişik.” - 
Moldovanın sabiq prezidenti Vladimir Voronovun fikirləri də əsaslı faktlara 
və arqumentlərə söykənir.

Tacikistanın prezidenti İmoməli Rəhmonov isə bildirib ki, müstəqil Azər-
baycanın çiçəklənməsi və tərəqqisi, ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətin bərqərar 
olması, regionda yorulmadan möhkəm sülh axtarışı bütün dünyada Heydər 
Əliyevə nüfuz və səmimi hörmət qazandırıb: “Onun işləri və xidmətləri qə-
dirbilən Azərbaycan xalqının və bütün xoşməramlı insanların xatirəsində əbədi 
yaşayacaq”.

Türkiyənin  ozamankı xarici işlər naziri Abdulla Gül isə Ulu Öndər haqqın-
da deyib ki, Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən idarəçiliyi sayəsində Azər-
baycan bu gün xarici siyasətində etibar və sabitlik amili kimi çıxış edən, iqti-
sadi inkişaf və sosial rifah yolunda möhkəm addımlarla irəliləyən, beynəlxalq 
birliyin nüfuzlu bir üzvü kimi etibarlı mövqeyini gündən-günə təmin etməkdə 
olan ölkəyə çevrilib.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin fenomenal şəxsiyyəti, dövlətçilik 
istedadı, qətiyyəti və uzaqgörən siyasəti haqqında Azərbaycan poeziyasında 
ifadə olunan misralar bütövlükdə xalqımızın özünün böyük lideri və xilaskarına 
bəslədiyi dərin ümumxalq məhəbbətinin ifadəsidir. Azərbaycan ədəbiyyatı 
Heydər Əliyevin simasında xalqımızın, ölkəmizin dahi rəhbərini, istiqlaliyyət, 
müstəqillik və azərbaycançılıq idealını bacarıq və qətiyyətlə həyata keçirən 
qüdrətli liderini ilhamla vəsf etmiş, bu böyük şəxsiyyətin parlaq bədii obrazını 
yaratmışdır.

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun aşağıdakı şeiri Azərbaycan poeziyasının Ulu 
Öndər Heydər Əliyevə münasibətini ümumiləşmiş şəkildə ifadə edir:

Qoy səsi guruldasın bu gün altı qitədə,
Odur məndən ötəri ATƏT də, BMT də!
Millətinə, xalqına birləş deyir, qalx deyir!
Öz haqqına güvənir, haqq danışır, haqq deyir.
Əlli milyona çatmış Azərbaycan dünyası
Oxuyur bir himn kimi,
Bir səslə, bir avazla:
“Heydər deyir, xalq deyir”!
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 Dövlət o zaman möhkəm olur ki, güclü lideri olsun! 
Güclü lideri də məhz güclü xalq meydana çıxarır. Ulu Öndər o zaman ağır 

yaralar almış Qarabağı böyük coşqu ilə sevirdi.
Böyük Öndər tarixi missiyalı bir lider idi. Onun tarixi missiyası tam 

müstəqil, hüquqi, demokratik dövlət olan Azərbaycanı qurub-yaratmaq, inkişaf 
etdirmək, etibarlı əllərə tapşırmaq idi. Məhz Ümummilli Lider Azərbaycanın  
milli ordusunu yaratdı, ictimai-siyasi sabitliyi bərpa etməklə ona dönməz xa-
rakter verdi. Onun rəhbərliyi altında xalqın sosial-rifah halının yaxşılaşdırılması 
üçün xüsusi proqramlar və genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirildi.

Müstəqilliyin ilk illərində ölkənin məruz qaldığı hərbi təcavüz, Ermənis-
tan–Azərbaycan münaqişəsinin ağır nəticələri, habelə ölkə daxilində vətəndaş 
müharibəsinin reallığa çevrildiyi bir şəraitdə xalqımızın yeganə ümidi dəmir 
iradəyə, yüksək idarəçilik keyfiyyətlərinə, geniş siyasi dünyagörüşünə malik 
xarizmatik lider olan Heydər Əliyevlə bağlı olmuşdur.

Müstəqil Azərbaycanda ikinci dəfə yenidən hakimiyyətə gələn Ulu Öndər 
məhz etnik təmizləmə, təcavüz, soyqırım, erməni millətçiliyi məsələlərinin 
köklü mahiyyətini açmış və daşnakların “birləşmək arzularına” siyasi-hüquqi 
qiymət vermişdi. Dünya ictimaiyyətinə ermənilərin terrorçuluq, işğalçılıq si-
yasətinin əsl mahiyyətini göstərmişdi. Çətin və ağır günlərində sınaq qarşı-
sında qalanda xalqının səsinə səs  verən Ümummilli Lider Heydər Əliyev 
xilaskarlıq  missiyasını öz üzərinə götürmüş, “Mən ömrümün qalan hissəsini də 
xalqıma bağışlayıram!” - deyərək, hakimiyyət sükanının arxasına keçmiş, qısa 
müddətdə dövlətlə xalqın birliyini, yekdilliyini təmin etmişdir. Məhz  müstəqil, 
vahid, dünya birliyinin tanıyaraq, hörmət etdiyi Azərbaycan kimi modern dövlət 
qurmaq və  yaşatmaq vəzifəsi xilaskar Ulu Öndər Heydər Əliyevə nəsib oldu.

Hələ o zaman müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi fəa-
liyyətə başlayarkən, andiçmə mərasimindəki tarixi çıxışında Heydər Əliyev 
demişdir: “İşğal, qaçqınların vəziyyəti respublikanın ictimai-siyasi, mənəvi 
vəziyyətini gərginləşdirmişdir. Bizim ən əsas vəzifəmiz respublikanı müharibə 
vəziyyətindən çıxarmaq, işğal olunmuş torpaqların hamısını geri qaytarmaq, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, müstəqil respublikanın sərhədlərinin təh-
lükəsizliyini təmin etmək, yurd-yuvasından didərgin düşmüş soydaşlarımızı 
öz doğma yerlərinə qaytarmaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, mən bütün səylərimi 
səfərbər edib, Azərbaycan xalqının istədiyinə nail olacağam”.

Ulu Öndər söyləyirdi ki, “Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azər-
baycanlılar üçün vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz 
bir şəhərdir, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir!” Daha sonra oranın ölkəmiz, 
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Vətənimiz üçün xüsusi, vacib yeri olduğunu vurğulayaraq bildirmişdi: “Şuşasız 
Qarabağ, Qarabağsız isə ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur”. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün hər bir döyüşə, hər bir 
vuruşa hazır olmalıyıq,” - söyləyən Ulu Öndər sanki uzaqgörənliklə dünəndən 
bugünə səslənib: “Bizim məqsədimiz müharibə etmək deyil, ordumuz ərazi bü-
tövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək üçün lazımdır!”   Dahi 
liderin bu paradiqmal məntiqi günümüzdə də aktuallığını itirməyib.
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ÖMRÜNÜ XALQINA BAĞIŞLAYAN LİDER

Böyük Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün gördüyü nəhəng işlərini saysaq 
buna günlər belə çatmaz. O, yaşadığı bütün şərəfli həyatı boyu xalqını dərin 
məhəbbətlə sevmiş, istənilən dönəmlərdə ona xidmət etmişdir. Heydər Əliye-
vin dünyadan getməsi də onun təkrarsız həyat yolunun məntiqi nəticəsi idi. 
Dünyaya gələn hər bir insanın bir gün bu dünyadan köçməsi təbiətin qaçılmaz 
qanunudur. Amma Heydər Əlyev bunu da özünəməxsus, qeyri-adi etdi. O, özü-
nün real əsəri sayılan Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin müdavimləri 
qarşısında çıxış edərkən, iki dəfə ürək krizi keçirdi. Amma özünü toparlayaraq 
təkrarən kürsüyə qayıtdı və çıxışını tam başa vurdu. “Qoy çaylarınız qurumasın, 
ağaclarınız kəsilməsin!” - deyərək sanki xalqıyla, millətimizlə, bu dünyası ilə 
əbədi vidalaşırdı... 

O kadrları gözyaşları ilə izləyən milyonlarla insanlardan biri kimi, mənim 
üçün də bu çıxış - qu quşunun vida nəğməsi idi. Bəli, bu, Heydər Əliyevin 
vida çıxışı oldu. O, ölümün gözünə dik baxıb qorxmadan, sınmadan, yaşadığı 
şərəfli həyat yolunu belə mərdanə başa vuraraq, sanki əbədiyyətə getdiyini hiss 
etdi deyə, vidalaşırdı. Bu, sadəcə, sözün bitdiyi, heç bir şərhə ehtiyac olmadığı 
məqam, tarixi anlar idi…

Təsadüfi deyil ki, ömrünün son günlərində, 2003-cü il oktyabrın 1-də dahi 
rəhbərimiz Azərbaycan xalqına müraciətində İlham Əliyevi nəzərdə tutub de-
yirdi: “Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəslə-
yirəm. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri 
xalqın köməyi və dəstəyi ilə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək”. 

Həmin il ölkəmizdə keçirilən Prezident seçkilərində xalqımız birmənalı 
olaraq Ümummilli Liderimizin həyat və siyasət məktəbinin yetirməsinə səs 
verdi. İlham Əliyev yekdil səsçoxluğu ilə dövlət başçısı seçildi. Ulu Öndərin 
“Ya ayağa qalxıb torpaqlarımızı azad etməli, ya məhv olmalı, ya da mil-
lət olmadığımızı etiraf etməliyik!” siyasi fəlsəfəsində “Azərbaycan xalqı 
həmişə güclü olub. Amma bu xalqı qaldırmaq, səfərbər etmək lazım idi!” 
məntiqi var. 

Torpağın nurla dolsun, Böyük Öndər, siyasi varisin, qanın-nəfəsin, sə-
sin-davranışın,  eynən  bənzərin  olan  Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin 
sen tyabrında Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan etdi: sanki hər birimizdə 
dünəndən ünvanladığınız kəlamınızı öz qətiyyətli cəsarəti ilə oyatdı. Ulu Ön-
dərin “Dünya bilməlidir, o cümlədən Ermənistan bilməlidir ki, biz heç vaxt 
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torpaqlarımızın bir qarışını da heç kəsə verməyəciyik!” hökmündən çıxış 
edərək Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin “Qəhrəman Azərbay-
can əsgəri, müqəddəs Azərbaycan torpaqlarının, müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının müdafiəsi yolunda irəli!” əmri Şuşaya yolumuzu uzatdı. 
Amalımız  “Qarabağ Azərbaycandır” nidasi ilə qədim yurd yerimizi xalqı-
mıza qovuşdurdu.

Ümummilli Lider Heydər Əliyev daim yaşayan müasirimiz, Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu, milli dövlətciliyimizin əsasını qoyan dahi şəxsiyyət, bö-
yük dövlət xadimi, müdrik insandır. Haqlı olaraq deyilir: nə qədər ki müstəqil 
Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan xalqı var, Heydər Əliyev ürəklərdə yaşaya-
caqdır. Yurdumuzun hər bucağında onun izi, ürəklərdə xatirəsi, dildə-ağızda isə 
söz-söhbəti yaşayır. Qoy Ulu Öndərimizin ruhu şad olsun. Çünki bu gün Heydər 
Əliyevin bizə qoyub getdiyi Azərbaycan çox möhkəm və etibarlı əllərdədir!..
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 İLHAM ƏLİYEV VƏ SİYASİ VARİSLİYİN TƏNTƏNƏSİ

“İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim 
taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz

 və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. 
Mən ona özüm qədər inanıram və 

gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.

Ümummilli Lider Heydər ƏLİYEV

“Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası, 
ölkədə Heydər Əliyevin  siyasəti davam etdirilməlidir. 

Bu gün yüksək kürsüdən çıxış edərkən, mən Azərbaycan 
xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağam, 

heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm,  
Heydər Əliyevin siyasətini  davam etdirəcəyəm”. 

 
İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

O zaman Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətin dünyasını dəyişməsi - son 
dərəcə ağır itki bütün xalqımızı, eləcə də Azərbaycanımızı silkələdi. Heydər 
Əliyevdən sonra hakimiyyət sükanını onun kimi əldə möhkəm saxlamaq, sərrast 
siyasi gedişlər etmək, müstəqilliyimizi, milli mənafeyimizi onun kimi qorumaq 
(özü də belə sürətlə dəyişən dünyada), çətin sınaq məqamlarında onun kimi 
əlverişli çıxış yolları tapmaq, əlbəttə, asan məsələ deyildi. Digər tərəfdən, İlham 
Əliyevin prezidentliyə başlamasından cəmi 2 ay sonra ümumdünya tarixinin 
dahi şəxsiyyəti, bütün dünya azərbaycanlılarının Ümummilli Lideri Heydər 
Əliyev əbədiyyətə qovuşdu. Planetimizin siyasət aləmində, diplomatiya dün-
yasında böyük bir boşluq yarandı. Beləliklə, yeni Prezidenti irəlidə çox çətin 
və olduqca ağır sınaqlar gözləyirdi. Bir sözlə, İlham Əliyev çox güclü tarixi 
şəxsiyyət kimi tanınan və böyük nüfuz qazanmış Heydər Əliyevdən sonra ali 
siyasi hakimiyyət sükanı arxasına keçirdi...

2003-cü ildə dünyanın ən gənc prezidentlərindən biri olaraq fəaliyyətə baş-
layan İlham Əliyev Azərbaycan kimi çox mühüm geosiyasi mövqeyə, xüsusi 
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əhəmiyyətə malik, qlobal maraqların və ziddiyyətlərin kəsişdiyi məkanda yerləşən 
ölkəyə başçılıq etməyə başladı. Xalqımız İlham Əliyevi Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti seçməklə, həm öz liderinə qədirbilənlik borcunu göstərdi, həm də 
Heydər Əliyev yolu ilə gələcəyə doğru getməkdə qətiyyətli olduğunu sübut etdi. 
Xalq çox yaxşı bilirdi ki, Ulu Öndərin yarımçıq qalmış ideyalarını yalnız onun 
siyasi məktəbinin ən layiqli yetirməsi sayılan İlham Əliyev davam etdirə bilər.

 Prezident İlham Əliyev, hər şeydən əvvəl, çoxlarına nəsib olmayan na-
dir bir siyasi kursun - dahi Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyi məktəbinin ye-
tirməsidir. Bu məktəbdə o, dahi siyasətçidən məğlubedilməzlik dərsi almış, 
onun siyasət dünyasının bütün incəliklərinə yiyələnmiş, eyni zamanda, atasına 
qarşı baş vermiş haqsızlıqlar, təqiblər və xəyanətlərin də şahidi olmuşdur. 
Təkcə şahidi olmaqla qalmayıb, çox gənc yaşlarından dahi rəhbərin üzləşdiyi 
haqsızlıqlara, xəyanətlərə qarşı mübarizəyə qalxmış, doğma xalqına xidmət 
etmək üçün atası ilə birlikdə çiyin-çiyinə addımlamış, şərəfli mübarizə yolu 
keçmişdir. Bununla belə, inkarolunmaz həqiqətdir ki, o zaman - 2003-cü ildə 
yeni Prezidentin qarşısında çox böyük çətinliklər dururdu. Azərbaycan kimi 
hər tərəfdən - bütün coğrafi istiqamətlərdən ağır təzyiqlərə məruz qalan, zən-
gin sərvətlərinə hamının göz dikdiyi strateji bir məkanın dövlət başçısı olmaq 
asan məsələ deyildi. 

İllər kecdi...
Biz bütün ötən illər ərzində Prezident İlham Əliyevin başçılığı altında 

əzmlə, sarsılmadan, necə deyərlər, düşmənləri sevindirmədən Heydər Əli-
yevin qoyduğu yolla getdik və uğurdan-uğura qovuşduq. Bir sözlə, Heydər 
Əliyevsiz yaşadığımız ötən illər ərzində Heydər Əliyev siyasətinin yeni-yeni 
qələbələrinin şahidi olduq, ağır sınaqlardan üzüağ çıxdıq. Dünya gördü ki, 
Azərbaycanda Heydər Əliyev zamanında olduğu kimi, yenə qüvvətli siyasi 
rəhbərlik var, ölkədə yenə sabitlikdir, əmin-amanlıqdır, bu ölkə ilə əməkdaşlığı 
davam etdirmək olar...     

“Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və bütün dünya bunu belə tanıyır. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır”    

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Ölkə başçısı bu tarixi həqiqəti 2007-ci il martın 9-da öz təşəbbüsü ilə 
keçirilən dünya ölkələrindəki Azərbaycan və türk diasporları rəhbərlərinin 
Bakı forumunda bütün kəskinliyi ilə bir daha bəyan etdi. İlham Əliyev milli 
məsələlərdə güzəştə getməyən liderdir. O, hakimiyyətə gələndən Böyük Zəfər 
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gününə kimi, 17 il ərzində usanmadan, heç bir güzəştə getmədən Qarabağ 
məsələsində düşmən Ermənistana, onun havadarlarına, supergüclərə qarşı qətiy-
yətlə mübarizə apardı, Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırdı. Azərbaycan 
Prezidenti müharibəyə kimi ən geniş beynəlxalq arenalarda, ən yüksək kür-
sülərdə dəfələrlə bütün dünyaya bəyan etdi ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz 
hissəsidir, respublikamız bu məsələdə heç bir güzəştə getməyəcək. 

Azərbaycan Prezidentinin 18 sentyabr 2006-ci ildə Antalyada keçirilən 
Türkdilli dövlətlərin və topluluqların 10-cu dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq 
qurultayında qətiyyətlə dediyi “Azərbaycan torpaqları danışıqların mövzusu 
ola bilməz!” fikri onun Qarabağ məsələsində nə qədər prinsipial, güzəştsiz 
olduğunun göstəricisidir. Bu prinsipiallığı onun yalnız Ermənistana, hörümçək 
toru kimi dünyanı bürümüş erməni lobbisinə yox, həm də beynəlxalq ikili 
standartlara, düşmənə himayədarlıq edən supergüclərə, dövlətlərə qarşı qətiy-
yətli mübarizəsi idi. Ona görə də 2016-cı ildə «Rossiya seqodnya» BİA-nın 
direktoru Dmitri Kiselyova müsahibəsində qətiyyətlə bildirirdi: 

«Biz heç bir zaman Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsi ilə razılaş-
mayacağıq və erməni tərəfi də bunu əla bilir. Amma ağıllı kompromis müm-
kündür, Dağlıq Qarabağda əhalinin təhlükəsizliyinin, həyat fəaliyyətinin, 
özünüidarəsinin təmin olunması, Azərbaycan tərəfindən müxtəlif investisiya 
layihələrinin həyata keçirilməsi, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı 
ərazilərin azad olunması şərti ilə iki xalq arasında qarşılıqlı yolla sülh, bax, 
biz münaqişənin həllini belə görürük. Bunlar hazırda üzərində işlədiyimiz 
və vasitəçilərin irəli sürdüyü təkliflərlə uzlaşır. Dediyim kimi, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü ətrafında kompromis ola bilməz...»

Bu,  Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin ye-
nilməyən qətiyyəti idi. Buna görə də 3 oktyabr 2019-cu ildə Soçidəki “Valday” 
forumunda çıxışı zamanı Qarabağ münaqişəsinə toxunaraq dediyi fikir dillər 
əzbəri oldu: 

“Mən Ermənistan baş nazirinin, təəccüb doğuran “Qarabağ Ermənis-
tandır və nöqtə” bəyanatına toxunmaq istərdim. Birincisi, bu, yumşaq desək, 
yalandır. Qarabağ aranlı-dağlı bütün dünyada Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 
kimi tanınmışdır. Ermənistanın özü bu qanunsuz qurumu tanımır. Qarabağ 
əsl Azərbaycan torpağıdır. Beləliklə, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi!”

Bütün xalqımız «Dağlıq Qarabağ problemi» ilə bağlı dönməz və ardıcıl 
siyasi iradə nümayiş etdirən Prezident İlham Əliyevin bu qətiyyətli və cəsarətli 
mövqeyini böyük razılıqla alqışladı. Dövlət başçısı bununla doğma xalqını bu 
sahədə də tarixi qələbəyə yaxınlaşdırırdı. Prezident hər şeydən öncə bu illərdə 
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güclü ordu, güclü dövlət, güclü iqtisadiyyat strategiyası ilə vəhdətdə, azərbay-
cançılığa söykənən güclü xalq və kreativ, intellektual Azərbaycan vətəndaş 
formulasında ölkəmizin milli mənafeyini qorumağa, Azərbaycanda yaşayan 
bütün xalqların birgəyaşayış həyat tərzinə hörmət amilini formalaşdırdı. Bu illər 
ərzində Ali Baş Komandan ordu quruculuğuna xüsusi diqqət yetirir, ölkənin 
silahlı qüvvələrini Cənubi Qafqazın ən qüdrətli ordusuna çevirmişdir. 

Yeri gəlmişkən, onu da xatırladaq ki, 2021-ci ildə «Global Firepower» 
təşkilatının yekunlarına əsasən, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri «dünyanın ən 
güclü ordusu» reytinqində 64-cü yerdə qərarlaşıb.

2016-cı ilin aprelin əvvəllərində Azərbaycanın ön xətt mövqeləri və yaşayış 
məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə 
məruz qalanda, ordumuzun bölmələri əks-həmlə ilə təxribatların qarşısını aldı 
və Ermənistan ordusunu ağır məğlubiyyətə uğratdı. Bu, Aprel döyüşləri kimi 
tarixə düşdü. Həmin vaxt Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin Aprel döyüşlərinin əhəmiyyəti barədə dediyi sözlər bu qələbənin 
ordumuz və xalqımız üçün önəmini açıq şəkildə ifadə edirdi: “Aprel döyüşləri 
hərbi dərsliklərə salınmalıdır. Həm peşəkarlıq, həm də vətənpərvərlik ruhu 
baxımından Aprel döyüşləri bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı qəhrə-
man xalqdır. Bir daha onu göstərdi ki, biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Onu 
göstərdi ki, xalq-iqtidar birliyi bu gün Azərbaycanda yüksək səviyyədə təmin 
olunur, möhkəmlənir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli bizim üçün, həmişə olduğu kimi, birinci yerdə duran prioritet məsələdir”. 

Beləliklə, 2020-ci ilin payızındakı 44 günlük müharibənin başlanğıcı, əs-
lində, 2016-cı ilin aprel döyüşlərindəki qələbəmizlə qoyulmuşdu. Bütün bu 
hadisələrin ardıcıllığına baxsaq, Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən strateq 
olduğunu aydın şəkildə görmüş olarıq. Hadisələr göstərdi ki, Ali Baş Komandan 
işğal faktoru ilə bağlı Ermənistana və beynəlxalq ictimaiyyətə verdiyi bütün 
xəbərdarlıqlarını yerinə yetirdi

Tariximizin ən şanlı səhifələrindən olan 2016-cı ilin Aprel və 2020-ci ilin 
İyul döyüşləri ərazi baxımından kiçik bir məkanı əhatə etsə də, sanki dünyanın 
böyük bir mövzusuna çevrildi. İyul döyüşündə mənfur ermənilərin təxribatı isə 
o demək idi ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasına qarşı 
fəal şəkildə müharibəyə hazırlaşır. Dağlıq Qarabağdan və ümumilikdə münaqişə 
zonasından kənarda yerləşən Tovuzda 2020-ci ilin iyulunda baş verən təxribat 
da elan edilən “yeni strategiya”nın tərkib hissəsi idi. Düşmən Tovuz ətrafında 
yerləşən strateji yüksəklikləri ələ keçirməyə cəhd etdi. Bu yüksəkliklər Tovuz 
rayonu ərazisindən keçən beynəlxalq əhəmiyyətli neft və qaz kəmərlərinə nə-
zarət etmək imkanı verirdi. Azərbaycan Ordusu düşmən təxribatının qarşısını 
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alsa da, general Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev, həmçinin, bir 
neçə əsgər və zabitimiz qəhrəmanlıqla şəhid oldu.

Həmin günlərdə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin 
birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran və-
zifələrə həsr olunan iclasında dedi:

“Görülmüş operativ tədbirlər nəticəsində Ermənistan ordusu layiqli cava-
bını aldı. Onlara sarsıdıcı zərbələr endirildi və bu zərbələr əminəm ki, onlara 
yaxşı dərs oldu.

Ancaq buna baxmayaraq, dünən və srağagün, onlar tərəfindən yenidən 
çirkin addımlar atılıb, növbəti dəfə hərbi təxribat törədilib və bu təxribat nə-
ticəsində bir neçə hərbçimiz, o cümlədən general Polad Həşimov, polkovnik 
İlqar Mirzəyev həlak olmuşdur.

Bu gün səhər saatlarında general Polad Həşimovun anası Səmayə xanımla 
danışdım, ona başsağlığı veridm, Allahdan səbr dilədim və onu əmin etdim 
ki, onun oğlunun, bizim qəhrəmanımızın qanı yerdə qalmayıb, onun qisası 
alındı və bundan sonra da alınacaq. Belə analara eşq olsun ki, belə övladları, 
igidləri, xalqımız, dövlətimiz üçün yetişdirib. Bildirməliyəm ki, general Polad 
Həşimov orduda çox böyük hörmətə malik olan insan idi. Aprel döyüşlərində 
öz rəşadətini göstərmişdir. Mənim tərəfimdən iki dəfə yüksək dövlət ordenləri 
ilə təltif edilib, mənim tərəfimdən ona “General” rütbəsi verilmişdir”...

Avqust ayında isə düşmənin Tərtər istiqamətində təxribatçı-kəşfiyyat qrupu 
zərərsizləşdirildi. Qrupa rəhbərlik edən erməni zabiti isə əsir götürüldü. Bütün 
bunlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti dəfə müharibəyə hazırlaşdı-
ğının əyani sübutu idi. Bu döyüşdə Ali Baş Komandanın yaratdığı güclü ordu 
ilə döyüşlər həm də ermənilərə Azərbaycan adlı məmləkətin nə qədər böyük 
miqyasa sahib olduğunu bir daha sübut etdi.

Buna baxmayaraq, İlham Əliyev var-gücüylə məsələnin qansız, müharibə-
siz həllinə çalışırdı, amma hər zaman müharibə yolunun da istisna olmadığını 
vurğulayırdı. Müharibənin başlanğıcı hesab edilən “Aprel və iyul döyüşləri” 
zamanı  dövlətimizin başçısı tam əminliklə bildirirdi ki, istənilən yolla Azər-
baycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək. Dedi və etdi də!

Bu döyüşlərdən təxminən iki ay yarım sonra düşmənin növbəti təxribatının 
qarşısını almaq üçün genişmiqyaslı əks-həmlə əməliyyatına başlayan rəşadətli 
Azərbaycan Ordusu 44 günlük Vətən müharibəsində Ermənistan ordusunu 
darmadağın edərək doğma torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Düşmənə sarsı-
dıcı zərbə vuran qəhrəman əsgər və zabitlərimiz şəhidlərimizin qanını yerdə 
qoymadı, Azərbaycan xalqına sonsuz qürur və sevinc hissi yaşatdılar...
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ZƏFƏR TARİXİ
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 PRİNSİPİAL SİYASƏTÇİ, BÖYÜK DİPLOMAT, 
SƏRKƏRDƏ QƏTİYYƏTİ

ZƏFƏR TARİXİ: XRONOLOGİYA
Bu günlər Azərbaycan xalqı və dövləti öz tarixinin şərəfli dövrünü yaşayır.

Göy üzü bənzəyirdi yenə yalın qumaşa,
Hələ də bilmirdik ki, necə dözə bilmişdik.
Şəhidimin al qanı səpələnən hər daşa,
Hər qayaya silinməz tarix yaza bilmişdik,
    Zəfər tarixi!

Ali Baş Komandanım dizin basıb torpağa,
Öpürdü Bayrağımı, ucaldırdı göylərə...
Alnıaçıq girmişdik bu şərəfli sınağa,
Quran ayəsi kimi həkk edildi hər yerə,
    Zəfər tarixi!

Uludan da uludur tarixi torpağımın,
O, şəhid balaların əmanətidir bizə.
Kələyini kəsdilər yenə azğın yağının,
Qanlarıyla yazıldı şərəf tariximizə,
    Zəfər tarixi!

27  sentyabr 2020-ci il
Tarixə nəzər salanda, asanlıqla müşahidə edə bilərik ki, ölkələr arasında 

baş verən müharibələrdə qalib tərəf həmişə ağıla, qətiyyətə, cəsarətə, uzaq-
görənliyə və müdrik siyasətə malik sərkərdəsi olan ordular olub. 

Ulu Öndər Heydər Əliyev ideoloji məktəbinin siyasi-strateji və məntiqi 
yekununu vurdu...

26 sentyabr 2020-ci il tarixdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglə-
rindən istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 48 dəfə pozdu. Ermənistan 
silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən, 
ağır artilleriyadan istifadə edərək, Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini, eyni 
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zamanda, hərbi mövqelərimizi atəşə tutur. Bu təxribat nəticəsində indiyə kimi 
hərbçilərimiz, 19 mülki şəxs, o cümlədən, iki uşaq həlak olmuş, 55 mülki şəxs 
yaralandı. Qarşıdurmalar qısa müddətdə sürətlə alovlandı və İkinci Qarabağ 
müharibəsinə çevrildi.

Beləliklə, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, daha sonra 
Prezident İlham Əliyevin gündəlik qayğısı sayəsində yaradılan və getdikcə 
güclənməkdə olan Milli Ordumuz keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisi də daxil 
olmaqla, erməni təcavüzkarları tərəfindən ələ keçirilmiş Azərbaycan torpaq-
larının işğalçılardan təmizlənməsi əmrini aldı. 

27 sentyabr 2020-ci il Azərbaycan, region, hətta dünya üçün yeni tarixə 
çevrildi. Ermənistan növbəti dəfə təxribat törədərək, yeni torpaqlar işğal etmək 
üçün Azərbaycan Respublikasına hücum etdi. Elə həmin gün Prezident İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi və dövlət başçısı 
iclasda qətiyyətlə bildirdi: 

“Bildiyiniz kimi, bu gün səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azər-
baycana qarşı növbəti hərbi təxribat törətmişdir. Bu təxribat nəticəsində 
itkilərimiz var, həm mülki əhali, həm də hərbçilər arasında. Bu, bir daha 
onu göstərir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti davam 
edir və bu siyasət Ermənistanın faşist mahiyyətini bütün dünyaya göstərir. 
Səhər tezdən məlumatı alan kimi, mən müdafiə naziri, digər aidiyyəti qu-
rumların rəhbərləri ilə əlaqə saxladım, müvafiq göstərişlər verdim və bu 
göstərişlər əsasında hazırda Azərbaycan Ordusu genişmiqyaslı əks-hücum 
əməliyyatına başlamışdır”…

Cıxışına “Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz zəfər ça-
lacağıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!” – fikirləri ilə davam 
edən yenilməz Sərkərdə xalqın inamını doğruldub, siyasi-hərbi lider olaraq 44 
gün ərzində durmadan, dincəlmədən, sözün əsl mənasında, düşmənlə vuruşdu.

Prezidentin bir çağırışı ilə Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanla həmrəy-
lik, birlik, inam, etibar, yüksək vətənpərvərlik, əzmkarlıq nümayiş etdirərək, 
bir nəfər kimi dövlət başçısının yanında olduğunu bütün dünyaya göstərdi.

Əli silah tutan hər kəs ordu sıralarına yazılmaq üçün növbəyə durdu. Bu, 
yeni şanlı tarixin başlanğıcı, İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin nəticəsi və 
böyük liderin qələbəsiydi. Ölkədə yarımhərbi vəziyyətin elan olunması er-
məni təxribatlarına adekvat cavabı oldu, yaşından və sosial statusundan asılı 
olmayaraq, onminlərlə insanın könüllü kimi orduya yazılma faktı Azərbaycan 
cəmiyyətinin hərbi vəziyyətə hazır olduğunu sübut etdi.

Elə müharibə başlayan gün 27 sentyabr tarixində Milli Ordumuzun 
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əks-əməliyyatları nəticəsində 7 yaşayış məntəqənin və 2 hündürlüyünün işğal-
dan azad olunması Azərbaycan xalqının böyük qələbəyə daha da yaxınlaşdırdı.

Həmin günlərdə Fransa prezidenti Emmanuel Makron Prezident İlham 
Əliyevə zəng edir. E.Makron təmas xəttində silahlı qarşıdurmanın baş vermə-
sindən ölkəsinin guya narahatlıq hissi keçirdiyini və münaqişənin danışıqlar 
yolu ilə həll olunmasının vacibliyini vurğulayır. Amma İlham Əliyev fransalı 
həmkarının diqqətinə çatdırir ki, düşmən şüurlu şəkildə danışıqlar prosesini 
pozur və bu ölkənin rəhbərliyinin “Dağlıq Qarabağ Ermənistandır” bəyana-
tı danışıqlara ciddi zərbə vurub. “Azərbaycan Dağlıq Qarabağla danışıqlar 
aparmalıdır” bəyanatı isə danışıqlar formatının dəyişdirilməsi cəhdidir ki, bu 
da qəbuledilməzdir və bu, Minsk qrupunun rəhbərliyi tərəfindən də bildirilib.

Telefon söhbəti zamanı dövlətimizin başçısı bildirir ki, Ermənistanın Azər-
baycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini və cəbhə xətti boyu yerləşən yaşayış 
məntəqələrimizi ağır artilleriya silahlarından atəşə tutması nəticəsində mülki 
şəxslərimiz və hərbi qulluqçularımız həlak olub, Azərbaycan Ordusu buna 
cavab olaraq uğurlu əks-hücum əməliyyatları həyata keçirməyə məcburdur.

Bu səbəbdən də Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək 
inkişafına görə məsuliyyət bu ölkənin siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərinə 
düşür. Telefon söhbəti zamanı tərəflər diplomatik kanallar vasitəsilə təmasların 
həyata keçirilməsi barədə razılığa gəlirlər.
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28 sentyabr 2020-ci il

Səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
tərəfindən Tərtər şəhəri atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi qarşı 
tərəfi sonuncu dəfə xəbərdar edir ki, tərəfimizdən adekvat cavab tədbirləri 
görüləcək.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda qismən səfərbərlik elan edilməsi ilə 
bağlı sərəncam imzalayır. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinə tapşırılır ki, təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq hərbi vəzifəlilərin 
səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılmasını və hərbi-nəqliyyat vəzifəsindən 
irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin.

Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda ordumuzun apardığı 
əks-hücum əməliyyatları genişlənir. Düşmənin müqavimət göstərdiyi mövqelərə 
raket-artilleriya və aviasiya zərbələri endirilir.Talış kəndi ətrafındakı bir neçə 
əlverişli yüksəklik işğalçı qüvvələrdən təmizlənir, düşmən xeyli itki verir. 

Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar zamanı düşmənin xeyli 
sayda hərbi texnikası məhv edilir:

- 24 ədəd tank və digər zirehli texnika;
- 15 ədəd “OSA” zenit-raket kompleksi;
- 18 ədəd pilotsuz uçuş aparatı (PUA);
- 8 ədəd artilleriya qurğusu;
- 3 silah-sursat anbarı.
Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin desant həmlə taboru-

nun komandiri, podpolkovnik Lernik Vardanyan məhv edilir, onun tabeliyində 
olan hərbi hissənin şəxsi heyəti isə ağır itkilərə məruz qalır. 

Düşmən ordusundakı yaralıların say çoxluğu səbəbindən hərbi hospital-
larda və mülki xəstəxanalarda yer qıtlığı yaranır, qan bankında isə ehtiyat qan 
çatışmazlığı mövcuddur. Ermənistan tərəfi, hər zaman olduğu kimi, yenə də 
ordusundakı döyüş itkilərinin real sayını ictimaiyyətdən gizlədir.

Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanda akkreditə olunmuş xarici 
hərbi attaşelərə və beynəlxalq təşkilatların (BMT, Aİ, BQXK) ölkəmizdəki 
nümayəndələrinə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, cəbhə xəttində 
yaranmış vəziyyət, qoşunlarımızın əks-tədbirləri və yaranmış əməliyyat şəra-
iti haqqında məlumat verilir. Nümayəndələr düşmənin itkiləri, azad edilmiş 
ərazilər və yüksəkliklər, o cümlədən, düşmənin təxribatları və dezinformasiya 
fəaliyyətləri haqqında ətraflı məlumatlandırılır. Yaşayış məntəqələrimizi atəşə 
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tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən artilleriya 
bölmələrinə zərbələr endirilir. Artilleriyaçılarımızın sərrast atəşi nəticəsində 
ağır itkilərə məruz qalan düşmən bölmələri yerləşdiyi atəş mövqelərindən geri 
çəkilməyə məcbur edilir. Qeyd edək ki, həmin artilleriya bölmələri Ermənistan 
ordusunun 5-ci dağatıcı alayının tərkibində idilər.

BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin təşəbbüsü ilə onunla Prezident 
İlham Əliyev arasında videokonfrans formatında onlayn görüş baş tutur.

Ali Baş Komandan BMT-nin Baş katibinə Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
törətdiyi hərbi təxribatla bağlı, hadisələrin gedişinə dair məlumat verərək qeyd 
edir ki, sentyabrın 27-də Ermənistan təmas xətti boyunca Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriyadan atəşə 
tutub. Bu təxribatların nəticəsində mülki şəxslərimiz və hərbi qulluqçularımız 
həlak olublar. Azərbaycan tərəfi özünümüdafiə məqsədilə uğurlu əks-hücum 
əməliyyatları həyata keçirir.

Prezident qeyd edir ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycana qarşı hərbi 
əməliyyatlarda iştirak etməyə məcbur ediləcək on minlərlə mülki vətəndaşdan 
ibarət silahlandırılmış könüllülər dəstələri yaradıb.

Dövlətimizin başçısı söhbət zamanı onu da xatırladır ki, Ermənistanın yeni 
müharibəyə hazırlaşmasını sentyabrın 24-də, müharibənin başlamasından 3 
gün öncə BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında 
çıxışında diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, həmin müzakirələrdə İlham Əliyev 
dünya birliyinə müraciət edərək Ermənistanın bu hazırlıqlarına müşahidəçi 
qalmamağa çağırmışdı.

Söhbət zamanı İlham Əliyev bir daha vurğulayır ki, Qarabağ münaqişəsi 
yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları, eləcə də Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilər-
dən dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının müvafiq qətnamələri əsasında həll olunmalıdır.
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29 sentyabr 2020-ci il

Vətən sevgisi insanın qəlbinə hakim kəsilən, özündən asılı olmadan ya-
ranan bir ümmandır. Bu sevgi insanı ucaldan ən ülvi hissdir. Vətəni sevmək 
və bu sevgi uğrunda canından belə keçməyə hazır olmaq isə hər bir vicdanlı 
Vətən övladının borcudur. Bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlmək hər bi-
rimizin arzusudur. Artıq müharibə başlayan gündən mən hazırlıqlı əsgər kimi 
cəbhə bölgəsinə getməyi düşünürdüm. Həmin gündən düşüncələrim bir arzuya 
köklənmişdi. Qarabağımızın xilası, eyni zamanda, milli ruhumuzun və qüru-
rumuzun qələbəsi savaşında, az da olsa, köməkliyimin dəyməsini istəyirdim.

“Vətəni sevirəm!” demək azdır. Əməli işlərinlə sübutu bu sevginin tə-
zahüründə öz əksini tapmalıdır. Qarşılıq, qiymət gözləmədən “Bunu etməyə 
vətəndaş, övlad kimi borcluyam: bu mənim torpaq və vətən qarşısında müqəd-
dəs borcumdur!” ismarıcını vicdanıma göndərə bilirəmsə, onda, sözün əsl mə-
nasında, bu torpağın “Vətən daşı”na çevrilməyi bacaracağam. 

Bu düşüncələrlə səhər saatlarında Füzuli istiqamətindəki cəbhənin təmas 
xəttinə üz tutdum: görkəmli Xalq yazıçımız Cingiz Abdullayevin rəhbərlik et-
diyi Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi İçtimai Birliyinin 3 məsul 
əməkdaşı (iş yoldaşlarım) ilə Qarabağa tərəf yol aldıq. Bilirik ki, Füzuli şəhəri 
1993-cü il avqustun 23-də işğala məruz qalıb. Füzulinin Horadiz qəsəbəsinin 
girəcəyində qurulan hərbi polis postundan bizə bildirildi ki, bu istiqamətdə 
gedən qanlı döyüşlər səbəbindən ora giriş qadağası var. Qəsəbənin girəcəyin-
dəki qorxulu  top-mərmi və aramsız güllə səsləri, qadın olsam da,  daxilimdə 
qorxu baş qaldırmadı, əksinə, o döyüşlərdə iştirak etmək istəyini coşdururdu.

Buradakı marketdən su və ərzaq alıb sərhədə gələn əsgərlərlə, ön cəbhəyə 
göndərməyimiz, qəlbimizdə, az da olsa, rahatlıq yaratdı. Daha sonra Horadiz 
qəsəbəsi ilə qonşu olan Əhmədbəyli kəndinə yola düşdük. Əhmədbəyli kəndi 
Füzuli rayonunun cəbhə xəttinə ən yaxın olan yaşayış məntəqələrindən biri-
dir. Elə yerləri var ki, cəbhə ilə ara məsafəsi 500 metrdir. Əkin sahələri, örüş 
yerləri, necə deyərlər, bir güllə məsafəsindədir. Ancaq bu vəziyyət, üstəgəl, 
demək olar, gedən qanlı müharibə əhmədbəylilərin əlini işdən soyutmur. Bi-
rinci Qarabağ döyüşlərindən bilirdim ki, insanların cəbhə bölgəsində evlərini 
tərk etmələri bizim ordumuzda mənfi əhval-ruhiyyə yaratmışdı, indi də o hal 
təkrarlana bilərdi. Əhmədbəyli kəndinə ayaq basanda gördüklərim, sadəcə, 
inanılmaz idi. Bütün rayon sakinləri öz evlərində idi və əsgərlərimizə dəstək 
olurdular. Onlar heç nədən qorxmayaraq, gündəlik qayğılarla məşğul olur, 
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əkib-becərir, ayaqlarını doğulub böyüdükləri doğma ata-baba torpaqlarına daha 
möhkəm dirəyirdilər.

Bu torpağın vətəndaşı olmağımla fəxr edirdim. Kəndin hər küçəsində üç-
rəngli bayrağımız dalğalanırdı. Hər dəfə başımız üzərində dalğalanan bayraqlara 
baxanda, insanın daxilindəki vətənpərvərlik hissi coşurdu. Bütün kənd camaatı 
evlərində idi və başlarının üstündən mərmilərin uçmasına baxmayaraq, hər kəs 
öz işində, hər şey öz axarıyla davam edirdi. Heç kim Vətəninin azadlığı üçün 
döyüşən əsgərini tək qoymurdu. Kəndin küçələrində Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrindəm gələn insanlar nəsə gətirərək Milli Orduya dəstək olurdu. Bir 
ata qarşısına çıxan əsgərinə öz doğma oğluna dediklərindən daha çox, “Sizə 
qurban olaram,” – dediyini eşitmək isə adama ayrı zövq verirdi. Əsgəri gecələr 
üşüməsin deyə onlara isti geyimlər aparan dayının gözlərindəki o fəxr hissi, 
sadəcə, möhtəşəm idi.

Qarşısına çıxan əsgərinin ehtiyacını almaq üçün marketə qaçan qardaşın 
keçirdiyi qürur hissini heç nəylə əvəz etmək mümkün deyildi. 

Əhmədbəyli kəndinin sakini Rəşad Mehtiyevə yaxınlaşıb söhbət edirəm. 
Söhbət zamanı o bildirdi ki, düşmənin kəndi artilleriya atəşinə tutması onları 
narahat etmir:

“Düşmən, rayonumuzun digər yaşayış məntəqələri kimi, bizim kəndimi-
zi də atəşə tutur. Dünən atılan raketlərin biri də bizim dayandığımız bu yerə 
düşdü, bir atı parçaladı. Evlərə, həyət-bacaya, meyvə ağaclarına çoxlu ziyan 
dəyir. Ancaq buna baxmayaraq, evimizi, kəndimzi tərk etməmişik. Kənddə 
hamı öz işindədir. Günü-gündən atəş səslərinin bir az uzaqlaşması bizi əmin 
edir ki, Milli Ordumuz böyük qələbələrə ilk imzasını atır. Çünki biz öz Milli 
Ordumuza güvənirik. Ordumuzun cəbhədəki uğurları bizi ruhlandırır. Əminik 
ki, tezliklə qələbə qazanacağıq”.

Elə həmin yerdə bir ağsaqqalın mənə yaxınlaşıb dediyi sözlərini heç vaxt 
unuda bilmirəm: “Son ana qədər ordumuzlayıq, evimiz dağılsa da, azad edilmiş 
ərazilərdəki müqəddəs Bayrağımızın kölgəsində yaşayacağıq!”

Artıq ölkədə komendant saatı elan edildiyindən, gecikmədən gecələmək 
ücün Beylaqan rayonuna yollandıq. Burada gecə səhərə qədər eşidilən güllə səsi 
ilə yata bilmədim. Hər dəqiqə Vətən oğullarının mənfur düşmənin gülləsindən 
yaralı və şəhid olması fikiri ilə keçirdiyim hissləri sözlə ifadə etmək mümkün 
deyil. Cəbhə xəttində olmaq, əslində həm də müxtəlif hissləri eyni vaxtda 
yaşamaq deməkdir. Şəhid, yaralı, minamyot səsi, qulaqbatırıcı partlayışlar...

Sosial şəbəkədə izlədiyim xəbərdə göstərilir ki, nüfuzlu siyasi lider, mahir 
diplomat, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev “Rossiya-1” telekanalının 
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“60 dəqiqə” proqramının xüsusi buraxılışında aparıcıların suallarını cavab-
landırır. Verilişə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da onlayn qoşulub. 
Qalib Sərkərdə verdiyi müsahibədə Paşinyanın yalanlarını da,  özünü də ifşa 
etdi. Ölkəmiz üçün önəmli və taleyüklü bir dövrdə Rusiyanın “Rossiya-1” te-
lekanalına müsahibə verərək təxribat nəticəsində başlanmış müharibə haqqında 
həqiqətləri böyük auditoriyaya çatdıran Prezident İlham Əliyev bir daha Er-
mənistanın işğalçılıq və təcavüzkarlıq siyasəti haqqında dünya ictimaiyyətini 
geniş şəkildə məlumatlandırırdı. Maraqlıdır ki, bundan sonra rusiyalı jurna-
listlərin suallarının əsas hissəsi Türkiyə ilə bağlı oldu. Prezident isə Türkiyə 
ilə bağlı suallara dəqiq və səlis cavab verdi: o, jurnalistlərin diqqətinə çatdırdı 
ki, Türkiyənin rolu regionda sabitləşdirici xarakter daşıyır və dost, qardaş ölkə 
olaraq Azərbaycanı hər zaman dəstəkləyib. Prezident bir daha Ermənistanın 
iyul ayında Tovuz istiqamətində həyata keçirdiyi hərbi təxribatları xatırlatdı və 
bildirdi ki, bu gün baş verənlər eyni ssenarinin davamıdır. Prezident Ermənis-
tanın növbəti təxribatını tutarlı faktlarla ifşa etdi. Ermənistana, onun bədnam, 
avantürist rəhbərlərinə, onların havadarlarına, “Soros”un əlaltılarına, Ermə-
nistanı üzərimizə qaldıranlara, sözün hər mənasında, dərs verdi, sillə vurdu, 
onların mənfur, murdar iç üzlərini açaraq, yenidən ifşa etdi, dünyaya göstərdi…

İlham Əliyev, hər zaman olduğu kimi, yenə də qətiyyətli və prinsipial 
mövqeyini nümayiş etdirərək, bildirdi ki, artıq üçüncü gündür şiddətli döyüşlər 
gedir, bu döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Ordusu bir sıra yaşayış məntəqələ-
rini işğaldan azad edib, həmçinin, müxtəlif istiqamətlərdə strateji yüksəklikləri 
tutub.

Bu gün vəziyyət elədir ki, fəal döyüş əməliyyatları aparılır. Dövlətimizin 
başçısı Ermənistanın bu savaşda Türkiyənin iştirakı ilə bağlı uydurmalarına 
da aydınlıq  gətirərək bildirdi ki, Türkiyə Azərbaycana yalnız mənəvi dəstək 
göstərir. Guya Türkiyənin münaqişə tərəfi kimi iştirak etməsi barədə erməni 
tərəfinin yaydığı bütün şayiələr təxribat xarakteri daşıyır. Türkiyənin münaqişə-
də iştirakı barədə heç bir sübut yoxdur və buna zərurət də yoxdur. Azərbaycan 
Ordusu öz xalqının və  ərazisinin müdafiəsini təmin etmək üçün kifayət qədər 
hazırlıqlıdır.

Bütün dünya bir daha İlham Əliyevin simasında əsl siyasi lider, əsl dövlət 
və siyasət xadimini gördü. Gördü ki, işğalçı kimdir, işğala məruz qalan kim! 
Haqsız kimdir, haqlı kim! Ən əsası, milyonlarla izləyicisi olan həmin veriliş Nikol 
Paşinyanın hər mənada fiaskosunu nümayiş etdirdi.  Bir çox araşdırmaçıların da 
vurğuladığı kimi, əgər onda bir balaca utanmaq, abır-həya hissi olsaydı, dərhal 
nəinki vəzifəsindən - hakimiyyətdən, bütövlükdə, siyasətdən istefa verib gedərdi...
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Bu zaman isə cəbhə xəttində…
Sentyabrın 28-dən 29-na keçən gecə bütün cəbhəboyu gərgin döyüşlər 

davam edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl və Ağ-
dərə-Tərtər istiqamətlərində itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq üçün bir neçə 
dəfə əks-hücum cəhdi göstərdi. Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətlərdə yer-
ləşən bölmələri uğurla müdafiə olunaraq düşmənin bütün cəhdlərinin qarşısını 
aldı. Gecə döyüşlərində cəbhənin Ağdərə istiqamətində düşmənin Madagizdən 
hərəkət edən zirehli və avtomobil texnikasından ibarət qarışıq kolonu, eyni 
zamanda onların hərəkətinə atəş dəstəyi verən artilleriya batareyası Azərbay-
can Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri və cəbhənin bu istiqamətdə 
yerləşən qoşunlarımız tərəfindən məhv edildi. Cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl is-
tiqamətində səhər saatlarında yerdəyişmə etmək istəyən düşmənin 1 tankı, 1 
avtomobil texnikası və 10 nəfərədək şəxsi heyəti artilleriya zərbələri ilə məhv 
edildi. Düşmən qüvvələri ağır itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur oldu.

Səhər saatlarından etibarən Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunması uğ-
runda Azərbaycan Ordusunun hücumu davam etdi. Səhər saat 07:00-08:00 
radələrində cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində Ermənistan qoşunlarının 
daha 4 tankı qəhrəman əsgərlərimiz tərəfindən məhv edildi. Ermənistan növbəti 
provokasiyaya əl atır. Səhər saat 07:30-dan etibarən Ermənistanın Vardenis 
rayonu ərazisindən Azərbaycanın Daşkəsən rayonunun ərazisi artilleriya atəşinə 
tutuldu. Bütün cəbhəboyu döyüşlər davam edidir.

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənə məxsus növbəti 
iki tank dəqiq atəşlə məhv edildi. Artilleriya bölmələrimiz düşmənə sarsıdıcı 
zərbələr endirdi.

İşğal edilmiş ərazilərimizdə gedən döyüşlərə cəlb edilmiş Ermənistan or-
dusunun Eçmiədzin rayonunda dislokasiya olunan 61-ci əlahiddə mühəndis 
alayının 13516 saylı hərbi hissəsinin komandiri Spartak Köçəryan məhv edildi.

Almaniya kansleri Angela Merkel Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə 
telefonla zəng etdi. Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində silahlı qarşıdurmanın 
baş verməsi ilə bağlı ölkəsinin narahatlığını ifadə edən Angela Merkel hadisələrin 
gedişatı ilə maraqlandı. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Ermənistan Azər-
baycana qarşı hərbi təxribat törədib, ağır artilleriya qurğularından təmas xətti 
boyu yerləşən hərbi birləşmələrimizi, şəhər və kəndlərimizi atəşə tutub. Nəticədə 
iki gün ərzində hərbçilərimiz, 10 mülki şəxs, o cümlədən iki uşaq həlak olub, 29 
mülki şəxs yaralanıb, 150 yaşayış evi dağıdılıb. Azərbaycan tərəfi əks-hücum 
əməliyyatına başlamağa məcbur olub.

İlham Əliyev vurğuladı ki, Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin 
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gələcək inkişafına görə məsuliyyət bu ölkənin siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzə-
rinə düşür, Azərbaycan Ordusu öz torpaqlarında vuruşur və Ermənistan ordusu 
Azərbaycan torpaqlarında olmamalıdır.

***

“Azərbaycan dövləti heç vaxt başqasının torpaqlarına iddialı olmayıb, 
heç zaman insanlığa qarşı cinayət törətməyib. Azərbaycan Ordusu başqa 
dövlətin torpaqlarına ayaq basmayıb, o, doğma torpağını qoruyur və onun 
uğrunda döyüşür!” - Bu fikir Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın 
rəsmi “İnstagram” səhifəsindəki paylaşımında o ağır günlərdə yer aldı. Pay-
laşımda daha sonra deyilirdi: “Ermənistanın növbəti silahlı təxribatına cavab 
verildi! Azərbaycan  Ordusu öz Vətənini müdafiə edərək uğurlu əks-hücum 
əməliyyatı keçirir və Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərini azad edir”.

Azərbaycanın bütün əsgərlərinin, zabitlərinin həyatı və sağlamlığı üçün 
dua edən Mehriban xanım vurğulayırdı ki, bu gün xalq niyyəti, hərəkət və du-
aları ilə misligörülməmiş birlik göstərir: “Ulu Tanrı Azərbaycan xalqına onun 
müqəddəs mübarizəsində yar olsun! Qoy Uca Tanrı hər bir azərbaycanlıya 
müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib etsin!”
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30 sentyabr 2020-ci il

Səhər açılar-açılmaz yenidən Füzulinin Horadiz qəsəbəsinə yaxın olan 
Əhmədbəyli kəndinə tərəf yola düşdük. Kimisi könüllü cəbhəyə - səngər-
dəki əsgərlərin yanına getməyə gəlmişdi, kimisi də hərbçilərimizə dəstəyini 
göstərmək üçün ərzaq, gündəlik lazım ola biləcək ləvazimatlar gətirmişdi. 
Maşın axınının qarşısını almaq bəzən mümkünsüz olurdu. Hərbi maşınların 
da hərəkət etdiyi bu yollarda insanlar piyada Füzuli istiqamətinə gəlirdi. Yol 
uzunu gördüyüm mənzərə, xalqın birliyi, keçən hərbi maşınlarını saxlayıb 
verdikləri ərzaq və anaların evdə bişirib gətirdikləri qazanlardakı yeməklər 
məndə fəxarət hissi yaradırdı.

Sanki həyatın sərt sınaqları, yaşananlar, gördüyümüz Vətən itkisinin ağ-
rılı-acılı hadisələri xalqı daha da mehribanlaşdırıb, birləşdirib, daha güclü, 
daha səfərbər edib.

Kəndə çatanda dünənki mənzərədən fərqli olaraq, burada addımbaşına 
polis postları və hərbicilər insanların giriş-cıxışına qadağa qoyduğunu gördük. 
Dünən gecədən ermənilər fərdi yaşayış evlərini ağır artilleriyadan atəşə tutmağa 
başladığı ücün cəbhəyə ən yaxın olan bir neçə evdən qadınların və uşaqların 
çıxarılmasını təmin ediblər. 

Artıq ambulansların, hərbi maşınların səs siqnalları ilə yüksək sürətlə 
hərəkəti dəlalət edirdi ki, döyüşlər dünənə nisbətən daha da güclənib. Bu an-
larda hisslərimə hakim ola bilmədən göz yaşlarımın yanağımdan süzüldüyünü 
hiss etdim. Vıyıltı ilə gedən hər ambulansda “Düşmən gülləsinə tuş gələn bir 
igidin yaralanması, əlil olması, can itkisi, arzularının yarımçıq qalması, bir 
ailənin çırağının sönməsi, Vətənin canından can qopması, yurdun bədəninin 
xəsarət almasıdır!”  düşüncəsi idi məni kövrəldən...

Bu fikirlərin məngənəsində düşünüb hüznlənərkən, yol kənarında asayişi 
qoruyan polis əməkdaşlarından biri mənə yaxınlaşdı. O, durduğumuz yerin 
təhlükəli olduğunu, hər an hərbi maşınların yoldan çıxa biləcəyini və kənd 
sakinlərindən başqa hec kimin burada qalmasına icazə verilmədiyini bildirdi. 
Artıq geri qayıtmağın vaxtı idi.

Yol kənarındakı marketə yaxınlaşdıq, bir neçə bağlama içməli su, müxtəlif 
ərzaq məhsulları aldıq. Polis nəfərlərindən birbaşa ön cəbhəyə qayıdacaq ma-
şınla bizim aldığımız ərzaqların cəbhəyə göndərməsini xahiş edərək, kənddən 
ayrıldıq.

Səfər zamanı diqqətimi çəkən əsas məqamlar isə bunlar oldu: Azərbaycan 
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xalqının torpağa möhkəm bağlılığı, Azərbaycan Ordusuna inam və düşmənə 
artan nifrət...

O gün səngərdə olan hər bir qəhrəman əsgərimizin, vüqarlı Ordumuzun 
arxasında xalq dayanmışdı. Əli tətikdə dayanan könüllülər də, orduya sovqat 
göndərən mülki əhali də, onlarla birlikdə, atəş altında tarix yazan jurnalist də, 
bizim kimi ictimai fəallar da. Hamı əsgər idi, döyüşə müntəzir vəziyyətdəydi. 
Bu gün hamının bir arzusu vardı: torpaqlarımızda diri-diri basdırılan, uşaqların 
gözü qarşısında anaların başı kəsilən, ayaqyalın qarlı dağlara üz tutan vətən-
daşlarımızın ulu yurd yerlərini bu amansız işğalçılardan təmizləmək. Bunu 
Müzəffər Ordumuz yerinə yetirir, addım-addım irəliləyirdi. Ordu hər addımında 
da ermənilərə sübut edirdi ki, Vətən bədənimizin bir parçasıdır. Vətənsiz nə 
bir millət, nə də millətsiz bir Vətən ola bilər. Vətən əldən gedərsə, o millətin 
hər cür milli-mənəvi dəyərləri də yox olub gedər. Buna isə Azərbaycan xalqı 
imkan verməz!

Yolda sosial şəbəkələrdən oxuduğum bir xəbərdə isə 300-ə yaxın PKK 
döyüşçüsünün İran vasitəsilə Qarabağa köçürüldüyü bildirilirdi. 30 sentyabr 
tarixində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, qısa zamanda xalqın sevimlisinə 
çevrilən Hikmət Hacıyev “Beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanın terrorçu 
qüvvələrini Azərbaycana qarşı istifadə etməsinə adekvat reaksiya verməli ol-
duğunu” bildirdi.

Bundan əlavə, Livan, Suriya, Fransa və bəzi Latın Amerikası ölkələrində 
yaşayan erməniəsilli muzdlularının erməni diasporunun çağırışları ilə bey-
nəlxalq hüquq prinsiplərinə zidd olaraq, döyüşlərdə iştirakı məlum olmuşdur. 
Buna baxmayaraq, Milli Ordumuza qarşı PKK cəlladlarını döyüşdürən düşmə-
nimiz, qoşunlarımızın zərbələrinə məruz qalaraq 1-ci ümumqoşun ordusunun 
10-cu dağatıcı diviziyasının Tonaşendə yerləşən 7-ci dağatıcı alayının 2-ci 
taboru ağır itkilərə məruz qoyaraq iki tankını məhv etdi. 

Bəli, Qalib Sərkərdənin düşünülmüş siyasəti ilə “Dəmir yumruq” kimi 
birləşən igidlərimiz məkrli ermənilərin tam 200 ildə xalqımıza yaşatdıqları 
iztirabların, namərdcəsinə hücumlarının, soyqırımların, milləti lərzəyə salan 
məşəqqətlərin, başsız qalmış ailələrin, yaşanan dəhşətli fəryadların, harayı kə-
silməyən nalələrin, tökülən qanların, kəsilən başların intiqamını, qisasını alırdı! 

Haqq müharibəmizdəki qalibiyyət qoxusu ilkin gedişatdan duyulurdu...
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***

Cəbhə xəttində isə..
İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması uğrunda Azərbaycan Ordu-

sunun apardığı gərgin döyüşlər davam edirdi.
Müdafiə Nazirliyi məlumat yayaraq bildirdi ki, sentyabrın 27-dən 30-dək 

düşmənin 2300 nəfərədək canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb, 130-dək tank 
və digər zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, 
minaatan, 25-dək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 6 komanda-idarəetmə 
və komanda-müşahidə məntəqəsi, 5 silah-sursat anbarı, 50-dək tankəleyhinə 
vasitələr, 55 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb.

Cəbhənin Cəbrayıl rayonu istiqamətində düşmənin döyüş texnikaları 
bölmələrimiz tərəfindən məhv edildi. Səhər saat 08-dən etibarən Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini artilleriya atəşinə tutdu. Mülki 
infrastruktura ziyan dəydi və yaralanalar oldu.

Düşmənin artilleriya bölmələri Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd kən-
dini də atəşə tutmağa başladı. Xocalı rayonunun Şuşakənd ərazisində düşmənin 
1 “S-300” zenit-raket qurğusu sıradan çıxarıldı.

İtirilmiş mövqeləri geri qaytarmaq üçün Suqovuşan istiqamətinə əlavə qüv-
vələr cəmləşdirən düşmən səhər saatlarından başlayaraq hücuma cəhd göstər-
di. Düşmənin bu fəaliyyətinin qarşısı alınır və onun müqavimətinin qırılması 
məqsədilə qoşunlarımız tərəfindən əks-həmlə əməliyyatı həyata keçirildi.

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Prezident İlham Əliyevə 
telefonla zəng edir.Təmas xəttində hərbi əməliyyatların başlamasından nara-
hatlığını ifadə edən Şarl Mişel münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasının 
zəruri olduğunu bildirir. İlham Əliyev isə bir daha əsl həqiqətləri söyləyir və 
işğalçının hərbi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək inkişafına görə məsu-
liyyətin Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü bildirir.

Müdafiə Nazirliyi döyüşlərə qatılmaq istəyən könüllülərə müraciət edir. 
Müraciətdə bildirilir ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda Azər-
baycan Ordusunun düşmənə qarşı apardığı döyüşlərdə əldə etdiyi uğurlar 
xalqımızda döyüş ruhunun yüksəlməsinə səbəb olub. Azərbaycan əsgərinin 
uğurundan ruhlanan on minlərlə həmvətənimiz nazirliyə müraciət edərək ordu-
muzla birlikdə könüllü olaraq döyüşlərə qatılmaq istədiyini bildiriblər.Müdafiə 
Nazirliyinin rəhbərliyi Azərbaycan əsgərinə mənəvi dəstək olduqlarına görə 
təşəkkür edir və döyüşlərə qoşulmaqla şəxsi heyətin yanında olmaq istəyən 
hər kəsə dərin minnətdarlığını çatdırır.
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Bildirilir ki, könüllü döyüşlərə qatılmaq arzusunda olan döyüş və müharibə 
təcrübəsinə malik vətəndaşlarımız hərbi hissələrə deyil, Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət etsinlər.

Eyni zamanda bölmələrimizin mövqelərini atəşə tutan düşmən topları dəqiq 
atəşlə məhv edildi.Qoşunlarımızın zərbələrinə məruz qalan Ermənistanın 1-ci 
ümumqoşun ordusunun 10-cu dağatıcı diviziyasının Tonaşendə yerləşən 7-ci 
dağatıcı alayının 2-ci taboru ağır itkilərə məruz qaldığından komandanlıqdan 
təcili surətdə kömək istəyir. Köməyə gələn ehtiyat qüvvələr tərəfimizdən aşkar 
olunaraq atəş zərbəsi ilə darmadağın edildi.

Ermənistan silahlı qüvvələri “Toçka-U” taktiki raket kompleksini tət-
biq edir. Son saatlarda cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin 1 ədəd 
“Uraqan” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd “OSA” zenit-raket kompleksi, 
3 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd piyadanın döyüş 
maşını və 2 ədəd D-20 haubitsa-topu məhv edilir.

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən saat 17:30-dək düşmənin 
2 ədəd “OSA-AKM” zenit-raket kompleksinin döyüş maşını, 1 ədəd BM-21 
“Uraqan” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 4 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli 
reaktiv sistemi, 4 ədəd “D-20” haubitsa topu, 16 ədəd tank, 1 ədəd piyadanın dö-
yüş maşını və şəxsi heyətlə 2 ədəd yük maşını məhv edildi və sıradan çıxarıldı.

Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan ordusunun 
darmadağın edilən 6-cı dağ atıcı alayına köməyə gələn 193-cü əlahiddə həmlə 
taborunun döyüş bayrağı və sənədləri ələ keçirildi.

Axşam saatlarında keçirilən döyüş əməliyyatları nəticəsində düşmənin 8 
ədəd “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edildi. Elə həmin gün Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin qayğıkeş ömür-gün yoldaşı, etibarlı məsləkdaşı, Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə sentyabrın 27-dən 
başlayan hərbi təxribatı zamanı yaralanan və Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 
Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə görüşdülər.

Prezident həmin görüşdə çox ciddi bəyanatla çıxış edir.“Mən erməni 
xalqına üz tutub demək istəyirəm ki, onlar öz rəhbərliyinin çirkin əməl-
lərinin girovuna çevrilməsinlər. Bu gün öz hökumətini məsuliyyətə cəlb 
etsinlər. Öz övladlarını Azərbaycan torpaqlarına göndərməsinlər. Nə işi 
var erməni əsgərinin Azərbaycan torpağında? Bizim əsgərlərimiz xilaskar 
əsgərlərdir, erməni əsgərləri işğalçı əsgərlərdir. Azərbaycan öz doğma tor-
pağında vuruşur və siz haqq yolunda yaralanmısınız. Bizim əsgərlərimiz 
xilaskar əsgərlərdir. Erməni əsgərləri işğalçı əsgərlərdir. Fərq bundadır. 
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Biz öz torpağımızda vuruşuruq, erməni əsgəri başqa dövlətin torpa-
ğında – Azərbaycan torpağında ölür. Bütün yaralı əsgər və zabitlərimiz bir 
arzu ilə yaşayırlar ki, tezliklə sağalıb yenə də döyüş bölgələrinə getsinlər, 
Vətən uğrunda haqlı savaşını davam etdirsinlər.” - deyə dövlət başçısı 
fikirlərini səsləndirdi.

Əminəm ki, Ali Baş Komandanın, Birinci vitse-prezidenti Mehriban xa-
nım Əliyevanın diqqət və qayğısını üzərində hiss edən hərbçilərimizdə döyüş 
qabiliyyəti və mənəvi ruh birləşir, vəhdətlik təşkil edirdi. Sonda bir şeyi də 
xatırlatmaq istərdim ki, yaralı hərbçilərimizlə görüşdə Birinci Vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyeva kövrəldi və göz yaşları tökdü. Bu, əlbəttə ki, ana 
ürəyinin və qadın mərhəmətinin təcəssümü idi.

Azərbaycan xalqı, Azərbaycan qadınları, əsgər anaları bu səhnəni izlərkən, 
əmin idilər ki, ən qısa zamanda o göz yaşları bütün işğal altında olan torpaqla-
rımızın işğaldan azad olunması xəbərinin gətirdiyi sevinc göz yaşları idi. Bütün 
Azərbaycan xalqı indi, az qala, 30 il gözlədiyi o xəbərin gələcəyinə inanırdı. 
Çünki artıq ortada boş danışıqlar yox, Şanlı Azərbaycan Ordusunun vətənpərvər 
əsgərləri var idi. O gün xalq inanırdı ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 
yaxın vaxtlarda torpaqlarımız işğaldan azad ediləcəkdir.
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Azərbaycan Ordusunun əks-həmlə əməliyyatları uğurla davam edirdi. 
Sentyabrın 27-si səhər saatlarından sentyabrın 30-u saat 21.30-dək düşmən 
canlı qüvvədə, hərbi və döyüş texnikasında xeyli itki verdi. Erməni işğalçıları 
bütün cəbhə boyunca tutduqları mövqelərdən və ərazinin vacib sahələrindən 
geri çəkilməyə məcbur edildi.

 Bu müddət ərzində düşmənin ümumi itkiləri belədir:
- 200-dək tank və digər zirehli texnika;
- 228 ədəd artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan;
- 30 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitələri;
- 6 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqəsi;
- 5 silah-sursat anbarı;
- 110-dan artıq avtomobil texnikası;
- 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi.
Düşmənin müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən hərbi kolonları bölmələ-

rimiz tərəfindən məhv edilir. Səhər saatlarından etibarən Cəbrayıl rayonunun 
Cocuq Mərcanlı kəndi, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Goranboy, Tərtər 
və Ağdam rayonlarının cəbhəboyu kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri tərəfindən artilleriya atəşinə tutuldu. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 
Ermənistan tərəfindən tələb edir ki, ölkəmizin ərazisinin atəşə tutulmasını 
dərhal dayandırsın. Əks-təqdirdə adekvat cavab tədbirləri görüləcəkdir. Er-
mənistan ordusu təminatda ciddi problemlərlə üzləşir. Azərbaycan Ordusunun 
bölmələrinin  hücumlarının təzyiqləri altında Ermənistan hərbi birləşmələri 
bütün cəbhə boyu ağır itkilər verirdi.

Məlum olur ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yerləşən erməni 
hərbi birləşmələri öz bölmələrinin maddi-texniki təminatında ciddi çətinlik-
lərlə üzləşir. Ermənistanın hərbi komandanlığını narahat edən məqam odur ki, 
bölmələrimizin hücumlarına məruz qalmaqdan qorxan arxa cəbhədəki hərbi 
qulluqçuları döyüş sursatı və yanacaq-sürtkü materiallarını ön xətt bölmələrinə 
çatdırmaqdan imtina edirdilər.

Bölmələrimiz tərəfindən düşmən işğalı altında olan Hadrut yaşayış 
məntəqəsindəki Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun ordusunun 
18-ci motoatıcı diviziyasının qərargahına, onun tabeliyində olan 1-ci motoatıcı 
alayının infrastrukturuna və Xocavənddəki 3-cü motoatıcı alayın qərargahına 
güclü atəş zərbələri endirildi.
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Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin daha bir neçə hava hücumun-
dan müdafiə vasitələri və yaylım atəşli reaktiv sistemlərini məhv etdi.

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Prezident İlham Əliyevə telefonla 
zəng edərək təmas xəttində silahlı qarşıdurma ilə bağlı yaranmış vəziyyətlə 
maraqlanır. İlham Əliyev belaruslu həmkarına məlumat verərək bildirir ki, 
Ermənistanın sentyabrın 27-də səhər saatlarında başladığı hərbi təxribat nəticə-
sində Azərbaycanın yaşayış məntəqələri və bizim döyüş mövqelərimiz şiddətli 
ağır artilleriya atəşinə məruz qalıb. Bu təcavüz nəticəsində bu günə kimi hərbi 
qulluqçularımız, 17 mülki şəxs həlak olub, 50-dən çox mülki şəxs yaralanıb, 
200-dən çox ev dağıdılıb. Buna cavab olaraq Azərbaycan tərəfi əks-hücum 
əməliyyatlarını həyata keçirir. Dövlət başçısı əlavə edir ki, artıq Ermənistan 
ərazisindən də Azərbaycan mövqeləri atəşə tutulur, bu isə qəti şəkildə yolve-
rilməzdir. Ermənistan tərəfi şüurlu şəkildə danışıqlar prosesini pozur və hərbi 
təxribatlara rəvac verməklə yanaşı, danışıqlar prosesinə də böyük zərbə vurur…
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Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edirdi. 
Murov dağı istiqamətində əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. 
Saat 00:00-dan 07:00-dək düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi 
infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edildi. Ağdərə istiqamə-
tində qoşunlarımız Madagiz (Suqovuşan) ətrafındakı hakim yüksəklikləri azad 
etdi və bu məntəqəni nəzarətdə saxlayırdı. Cəbrayıl-Füzuli istiqamətində qo-
şunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur etdi 
və irəliləməyə nail oldu. Əldə edilən məlumatlara əsasən, Ermənistandan işğal 
olunmuş ərazilərimizə gətirilən erməni könüllüləri döyüşlərin gərginliyi və 
itkilərinin çox olmasından qorxuya düşərək müxtəlif bəhanələrlə vuruşmağa 
imtina edirdilər.

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan bəyan etdi: “sentyabrın 27-
dən bugünədək Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ölkəmizin yaşayış 
məntəqələrinin ardıcıl ağır artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 19 mülki 
şəxsimiz həlak olub, 60-dan çox adam yaralanıb, yüzlərlə ev dağıdılıb. Azər-
baycan Ordusu uğurlu əks-hücum əməliyyatları həyata keçirərək işğal olun-
muş ərazilərimizin bir hissəsini azad etdi. Ermənistanın danışıqlar prosesinin 
pozulması istiqamətində addımlar ataraq, bu prosesə böyük zərbə vurduğunu 
deyən İlham Əliyev qeyd etdi ki, danışıqların pozulmasına, eləcə də silahlı 
qarşıdurmanın yaranmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan rəhbər-
liyinin üzərinə düşür”.

Düşmən Ermənistan ərazisindən Şəmkirin Sabirkənd yaşayış məntəqəsini 
raket, işğal olunmuş ərazilərimizdən isə Tərtər şəhərini, rayonun Şıxarx qəsə-
bəsini, Ağdamın Xındırıstan, Əlibəyli, Əhmədağalı, Səfərli kəndlərini, Quzanlı 
yaşayış məntəqəsini, Tovuzun Ağdam kəndini, Bərdənin Soğanverdilər, Əmirli 
kəndlərini artilleriya atəşinə tutdu. 

Bəlli olur ki, Ermənistan ərazisindən Şəmkirin Sabirkənd yaşayış məntəqə-
sinə atılan 10-a yaxın raket “Toçka-U” taktiki raket kompleksindən buraxılıb.

Bu gün həm də düşmən tərəfin səhra idarəetmə məntəqəsi, üzərindəki 
Ermənistan bayrağı və qondarma rejimin asılan əski parçasının göyə sovurul-
ması, eləcə də tanklarının, canlı qüvvə və döyüş texnikasının məhv edilməsinin 
videogörüntüləri yayıldı.

Düşmənin yüksək dağ zirvəsində yaratdığı dayaq məntəqəsinə silah-sur-
sat çatdıran təminat vasitələri və döyüş texnikaları məhv edildi. Gün ərzində 
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Azərbaycan Ordusu müəyyən olunmuş istiqamətlərdə irəliləyib yeni dayaq 
məntəqələrini azad etməklə vacib ərazini düşmən qüvvələrdən təmizlədi.

Döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi və digər döyüş tex-
nikası məhv edildi. Sentyabrın 27-dən oktyabrın 2-si saat 20:00-dək düşmənin 
ümumi itkiləri aşağıdakı kimi oldu:

- 230-dək tank və digər zirehli texnika;
- 250 ədəd artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan;
- 38 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitələri;
- 10 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqəsi;
- 7 silah-sursat anbarı;
- 130-dan artıq avtomobil texnikası;
- 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi…
Paralel olaraq informasiya savaşı aparılır. Prezidenti İlham Əliyev oktyab-

rın 2-də “Əl-Cəzirə” televiziya kanalına müsahibə verdi. Ali Baş Komandan 
müharibənin hansı şərtlər əsasında dayandırıla biləcəyini açıqlayır: “Onlar 
bizim ərazilərimizi tərk etməlidir və yalnız ondan sonra müharibə dayanacaq, 
münaqişəyə son qoyulacaq. Ola bilsin müəyyən müddət keçdikdən sonra Er-
mənistan və Azərbaycan xalqları sülh şəraitində birlikdə yaşaya biləcəklər. 
Bu, bizim mövqeyimizdir və o, dəyişməzdir. Bu, tarixi həqiqətə, beynəlxalq 
hüquqa və həmçinin, düşünürəm ki, regionumuzdakı bu günün siyasi və geo-
siyasi reallıqlarına əsaslanır”.

Prezident şərtlərini bir daha bildirdi: Ermənistan rəhbərliyi silahlı birləş-
mələrinin torpaqlarımızdan çıxarılması ilə bağlı təqvim cədvəlini təqdim etməli 
və üzərlərinə vasitəçilər tərəfindən təsdiq olunmuş ciddi öhdəliklər götürmə-
lidir. Bu, çox ədalətli mövqedir. Bu, müharibəyə deyil, sülhə istiqamətlənmiş 
mövqedir.

“Ermənistanın bu şərtlərə əməl etməyəcəyi təqdirdə savaş dayanmayacaq. 
Azərbaycanın daha 30 il gözləməyə vaxtı yoxdur. Münaqişə indi həll olunmalı-
dır. Ermənistan sülh istəmir. Onlar bizim torpaqları həmişəlik işğal altında sax-
lamaq istəyirlər. Onlar status-kvonu dəyişmək istəmirlər və bu da münaqişənin 
bu qədər uzun çəkməsinin səbəbidir. Əgər Ermənistan iradə göstərsəydi və əsas 
beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə uyğun şəkildə davransaydı, münaqişə 
uzun illər bundan əvvəl həll edilmiş olardı,” – müsahibədə vurğulanır.

Dövlətimizin başçısı daha sonra  dedi: “1993-cü ildə Ermənistan ərazilə-
rimizin bir hissəsini işğal etdikdə, BMT Təhlükəsizlik Şurası qoşunların bizim 
ərazilərdən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması ilə bağlı dörd qətnamə qəbul 
etdi. Lakin bu qətnamələr kağız üzərində qalmaqdadır. Həll yolunun tapılması 
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üçün vasitəçilik aparmaq məqsədilə Minsk qrupu artıq 28 ildir ki, fəaliyyət 
göstərir və heç bir nəticə yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, əsas səbəb Ermənista-
nın mövqeyidir, ikinci səbəb Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrinin icrasına başlamaq üçün vasitəçilər tərəfindən təkid 
göstərilməməsi və təzyiqin olmamasıdır”…

                       Ermənistanda daxili vəziyyət  
       

Ermənistan  hökumətinin  qərarına əsasən 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə 
qəbul edilmiş 1585 N qərara uyğun olaraq 55 yaşdan aşağı şəxslər üçün səfər-
bərlik elan edib. Bu elana əsasən, Ermənistanda 18 yaşdan 55 yaşınadək kişilər 
ölkəni yalnız ərazi hərbi komissarlıqlarının yazılı icazəsi ilə tərk edə bilərlər. 
29 sentyabr tarixində, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanya-
nın cəbhə xəttinə getməsi ilə əlaqədər olaraq, Ermənistanın keçmiş prezidenti 
Robert Köçəryan və 2008-ci il seçki sonrası iğtişaş iddiasında ittiham olunan 
digər keçmiş məmurların məhkəməsi təxirə salındı. 1 oktyabr tarixində Ermə-
nistanda TikTok proqramına giriş qadağan edilib. Elə həmin gün, Ermənistan 
Milli Təhlükəsizlik Xidməti keçmiş yüksək rütbəli Ermənistan hərbi məmurunu 
Azərbaycan kəşfiyyat orqanlarına casusluq etməkdə şübhəli bilinərək həbs 
olunduğunu və xəyanətdə ittiham olunduğunu bildirdi. 2 oktyabr tarixində 
Ermənistan Dağlıq Qarabağa gedən bütün avtomobil yollarını bağlamışdır. 
Yollar sadəcə hərbi yerdəyişmə məqsədilə istifadə edilirdi. Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bir sıra ön xətt bölmələrinin şəxsi heyətinin demoralizə olunması, 
bir çox hərbi qulluqçunun isə ümumiyyətlə döyüşdən imtina etməsi səbəbilə 
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ölkə qadınlarına müraciət etməyə başlayıb. 2 
oktyabr tarixində Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən qadın batalyonu 
yaradılıb və komplektləşdirilməyə başlanılıb. Ermənistan qadınların ümidinə 
qalmışdır.
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03 oktyabr 2020-ci il

Ermənistanın təxribatına cavab olaraq Azərbaycanın işğal altında olan 
torpaqlarını düşməndən azad etməsiylə bağlı həyata keçirdiyi əks-hücum 
əməliyyatları 6 gündür davam edirdi. Oktyabrın 3-də bütün cəbhəboyu gər-
gin döyüşlər davam etdi. Gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısı alındı və ona sarsıdıcı zərbələr endirildi. 
Səhər döyüşləri zamanı bölmələrimiz tərəfindən düşmənin hərbi texnikasına 
sarsıdıcı zərbələr endirildi. 

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi həmin anların videogü-
rüntülərini yaydı.

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər şəhəri, rayonun Səhləabad, 
Qəzyan, Qapanlı, Qaynaq, Əskipara, Hüsənli, Ağdam rayonunun Ayaq Qər-
vənd, İmamqulubəyli, Qaradağlı, Təzəkənd, Ağcabədi rayonunun Muğanlı, 
Qiyaməddinli, Rəncbərlər və Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Ağdam 
rayonunun Quzanlı, Əlibəyli və Ayaq Qərvənd kəndləri ağır artilleriya atəşinə 
tutuldu. Ordumuz tərəfindən düşmənə qarşı qəti cavab tədbirləri görülürdü.

Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliye-
va bir aylıq əməkhaqqı məbləğində vəsaiti Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 
ianə etdilər. Dövlət başçısının 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 2020-ci il oktyabrın 1-dək 
120.106.408,24 manat, 218.680,68 ABŞ dolları, 18.341,0 avro  və 5000 rubl 
vəsait daxil olur.

Budur, nəhayət... 

İlk qələbə müjdəsi Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən özü-
nün rəsmi “Tvitter” səhifəsində yayımlandı: Azərbaycan Ordusu keçmiş 
Ağdərə rayonunun Talış kəndini, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı 
Maralyan, Şəybəy və Quycaq kəndlərini, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdür-
rəhmanlı kəndini azad edib. Dövlət başçısı məlumatı bu sözlərlə bitirir: “Bu 
gün Azərbaycan Ordusu Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz 
bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır!”

Bu xoş xəbərin ardınca Prezident daha bir məlumat paylaşdı: “2020-ci il 
oktyabrın 3-dən Madagizin tarixi  adını bərpa edirəm. Bundan sonra Suqo-
vuşan adlandırılır. Qarabağ Azərbaycandır!”
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Bəli, xalq “Dəmir yumruq” əməliyyatında Müzəffər Ordumuzun cəbhədə 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatlarının qarşısını müvəffəqiyyətlə 
alması nəticəsində ilk qələbə müjdəsi ilə çox uzaqda olmayan Zəfər sevincini 
yaşayacağına inanır, qüdrətli ordumuzun uğurları ilə tezliklə  tarixi torpaq-
larımızın işğalçılardan azad ediləcəyinə və məcburi köçkünlərin öz doğma 
yurdlarına qayıdacaqlarına böyük əminlik bəsləyirdi. Elə ilk anlarda yeddi 
kəndin işğaldan azad edilməsi, iki  yüksəkliyin nəzarətinin ələ keçirilməsi çox 
böyük hərbi uğur sayılırdı...
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Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bilirildi ki, bu gün bütün cəbhə 
boyu şiddətli döyüşlər davam edib. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində yaşa-
yış məntəqələrimiz düşmənin intensiv artilleriya və raket atəşinə məruz qalıb. 
Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin qətiyyətli cavab tədbirləri nəticəsində 
yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə 
istiqamətdə atəş mövqeləri susdurulub, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirilib. 

Suqovuşan-Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan si-
lahlı qüvvələrinin 77-ci tank taborun 4 tankı məhv edildi, 3 tankı isə qənimət 
götürüldü.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağa-
tıcı alayının müdafiə sahəsinə qoşunlarımız tərəfindən artilleriya zərbələrinin 
endirilməsi nəticəsində alayın 4 ədəd avtomobil texnikası məhv edildi, şəxsi 
heyəti arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan oldu. 5-ci dağatıcı alayın bir 
neçə bölməsinin şəxsi heyəti döyüş mövqeyini tərk edərək qaçdı. 

Oktyabrın 4-də Ermənistan ərazisindən Füzuli rayonu raket atəşinə, işğal 
altında olan ərazilərimizdən isə Ağdam və Tərtər rayonlarının kəndləri artilleri-
ya atəşinə tutuldu. Xankəndi şəhərindən şimalda Ballıcada yerləşən hərbi hissə-
dən Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqeləri və yaşayış məntəqələrimiz 
son iki gün ərzində intensiv atəşə tutuldu. Beynəlxalq təşkilatların nümayən-
dəlikləri vasitəsilə düşmənə bir neçə dəfə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, 
belə təxribatlar hələ də davam edirdi.

Düşmən tərəfi xaincəsinə Ermənistan ərazisindən qədim Gəncə şəhərini 
atəşə məruz qoydu. Erməni tərəfinin Gəncə şəhərindəki hərbi obyektlərin vu-
rulması ilə bağlı yaydığı xəbər təxribat xarakteri daşıyırdı və yalan məlumat 
idi. Düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində Gəncədə dinc sakinlərə, mülki 
infrastruktura və qədim tarixi tikililərə böyük ziyanlar dəydi.

Düşmənin zirehli texnikaları, atəş-dəstək və təminat vasitələri məhv edildi. 
Azərbaycan Ordusunun rəhbərliyi döyüş tapşırıqlarının uğurlu icrasını planlaş-
dırır və təşkil edirdi. Dəfələrlə edilən xəbərdarlığa məhəl qoymayan düşmənə 
qarşı Azərbaycan Ordusu tərəfindən müxtəlif cəza tədbirləri görülürdu.

Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov açıqlama verərək bildirdi 
ki, Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisinə atəş açılması açıq təxribat 
xarakteri daşıyır və döyüş bölgəsini genişləndirir.

Müstəqilliyini möhkəmləndirən Azərbaycan dövlətinin tarixində möhtərəm 
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Prezidentimiz İlham Əliyevin qızıl hərflərlə yazdığı şanlı səhifələrin sayı anbaan 
artırdı. Həqiqətən də bu tarixi bir missiya idi.

Azərbaycan əsgəri xalqımızın ondan gözlədiyi nəticəni əldə etmək üçün 
artıq neçə gündür işğalçını ram etməkdəydi. Düşmən Ermənistanın Azərbay-
can xalqına qarşı indiyə qədər sərgilədiyi münasibətinə son qoyulmaqdaydı. 
Hərbiçilərimiz əks-hücum əməliyyatları ilə qısa müddətdə xalqımıza sevincli 
anlar yaşadırdı.

Oktyabrın 4-də Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl şəhərini, eyni zamanda 
rayonun 9 kəndini – Karxulu, Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, 
Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan və Decalı işğaldan azad etdi.

Məlumatı ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev özünün rəsmi 
“Tvitter” səhifəsində yaydı. Dövlət başçısı məlumatı “Eşq olsun Azərbaycan 
Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!” sözləri ilə bitirdi.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi “İnstagram” səhifəsin-
də Ordumuzun cəbhədə qazandığı qələbələrlə bağlı paylaşım etdi: “Bütün 
Azərbaycan xalqını və bizim qələbələrimizə sevinən hər kəsi səmimi-qəlbdən 
təbrik edirəm. Vətən yolunda canından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizə Allah 
rəhmət eləsin! Uca Tanrı Ordumuzu, xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi 
qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”

Həmin gün İlham Əliyev Birlik komandirləri – general-mayor Mayis 
Bərxudarovu, general-mayor Hikmət Mirzəyevi və onların rəhbərlik etdik-
ləri şəxsi heyəti Cəbrayıl şəhərinin və rayonunun 9 kəndinin işğaldan azad 
olunması münasibətilə təbrik etdi, təbrikləri korpusların bütün şəxsi heyətinə 
çatdırmağı tapşırdı.

Mayis Bərxudarov və Hikmət Mirzəyev Prezidenti əmin etdilər ki, qarşıya 
qoyulmuş bütün vəzifələri bundan sonra da şərəflə yerinə yetirəcəklər. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu hərbi əməliyyat-
larının fonunda, 4 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Müraciətdə Cəbrayıl şəhərinin və rayonun 
9 kəndinin işğaldan azad olunması ictimaiyyətə elan olundu. Erməni tərəfinin 
davamlı hərbi təxribatları və hərbi cinayətləri, həmçinin, münaqişənin diplo-
matik həllinin Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin danışıqlar predmetinə zidd 
elementlərlə əngəlləməsi xüsusilə vurğulandı. 

Müraciət zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti bildirdi: 
“İndi biz göstərdik kim-kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları! Azərbay-

can əsgəri onları iti qovan kimi qovur! İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan 
bayrağı qaldırılır! Onların səngərlərində Azərbaycan əsgəri dayanır!
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 Onların postları bizim əlimizdədir! Onların tanklarını biz sürürük! 
Onların digər silahlı texnikaları bizim əlimizdədir, yük maşınları bizim əli-
mizdədir! Biz xilaskar missiyamızı icra edirik və edəcəyik. Ermənistan rəh-
bərliyi yaxşı düşünsün, hələ ki gec deyil. Bizə 7 şərt irəli sürür. Sən kimsən 
ki bizə şərt qoyursan?! İndi baxım görüm nə şərt qoyursan bizə! Yıxılıb diz 
çöküb yalvarırsan ki, atəşkəs bərpa olunsun!”

Prezidentimizin həmin sözləri bu gün hər bir azərbaycanlının başını qü-
rurla dik tutmasına səbəbdir. Prezident İlham Əliyev bu sözlərlə haqq işimizi, 
Azərbaycan Ordusunun zəfərini bir daha bütün dünyaya çatdırdı. Ermənilərin 
iç üzünü açdı: 

“Mən 27 sentyabr hadisələrindən əvvəl Ermənistana demişdim, gəl, 
təkbətək vuruşaq. Baxaq kim kimdir! İndi nə oldu? Paşinyan hər gün bir 
dünya liderinə zəng edir. Hər gün! Mən heç kimə zəng etməmişəm, heç bir 
liderə zəng etməmişəm. Təmaslarım olub, mənə zəng ediblər. Amma o, adam 
qalmayıb ki, zəng etməsin, yalvarmasın, emissar göndərməsin, ağlamasın, 
onların ayağına yıxılmasın. Bax, budur bunun sonu. Əgər bizimlə normal 
dildə danışsaydı, bizim müqəddəs şəhərimizi mundarlamasaydı, əlbəttə, biz 
ümidlərlə yaşayıb çalışardıq ki, bu məsələ danışıqlar yolu ilə həll olunsun. 
Amma hər addım təxribat, hər addım təhqir və hesab edir ki, biz bununla 
barışacağıq?!”

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya vasitələrinə 
müsahibələr verməyə davam edirdi.

Prezident İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” televiziya kanalına müsahibə 
verərkən bildirdi ki, sentyabr ayının 27-də Ermənistan bizim hərbi mövqelə-
rimizə və mülki şəxslərimizə hücum etdi: “...Mülki şəxslərimiz bu hücumdan 
əziyyət çəkmişdir. Mülki şəxslərimiz arasında qurbanlar var. Bu səhərə olan 
məlumata əsasən, 22 mülki şəxs öldürülmüş və 73-ü yaralanmışdır. Əfsuslar 
olsun ki, bu gün bizdə yenə sadə kəndlilərimiz arasında onlarla yaralı və qətlə 
yetirilənlər var. Biz cavab tədbiri görməli idik və bizim cavabımız adekvat ol-
muşdur. Biz əks-hücuma başladıq və bu əks-hücum nəticəsində Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərində yerləşən Ermənistanın atəş mövqelərini susdura 
bildik. Biz ərazilərin bir qismini, bir neçə kəndi azad edə bildik və bu gün 
biz 27 il Ermənistanın işğalı altında olan Cəbrayıl şəhərini azad etdik. Bizim 
uğurlu hərbi əməliyyatımız davam edir. Biz torpaqlarımızı azad etmək və ərazi 
bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün tamamilə qətiyyətliyik.”

“Hadisələrin nəzarətdən çıxdığını düşünmürəm, vəziyyət Azərbaycan 



6 9

QALIB SƏRKƏRDƏ uu

Ordusunun nəzarəti altındadır. Biz hazırda hücum əməliyyatını həyata keçi-
ririk, bizim məqsədimiz ərazilərimizi azad etməkdir!” deyən dövlət başçısı 
vurğulayır ki, əgər Ermənistan atəşkəs istəyirsə, Azərbaycandan üzr istə-
sin, torpaqlarımızdan çıxmaqla bağlı vaxt cədvəli təqdim etsin. Belə olarsa, 
Azərbaycan Ordusunun uğurlu əməliyyatları dayandırılacaq və danışıqlar 
aparılacaq.

“Bizim müqəddəs Şuşa torpağında öz bandası ilə rəqs etməklə və “Qarabağ 
Ermənistandır” deməklə azərbaycanlıların hisslərini təhqir etmiş Ermənistanın 
baş naziri üzr istəməli və deməlidir ki, “Qarabağ Ermənistan deyil”. Mənim 
sözüm budur”.

Erməni faşistləri özləri də çox yaxşı bilirlər ki, bu torpaq onların deyil. 
Qarabağ bineyi-qədimdən tarixi Azərbaycan torpağıdır, Azərbaycanındır və 
Azərbaycanın olacaq. Ona görə də Azərbaycan oğlu bu torpaq uğrunda həya-
tından keçir və bunu özü üçün şərafət sayır. Torpaq uğrunda şəhidlik zirvəsinə 
yüksələnlər xalqımızın nəzərində ucadırlar, müqəddəsdirlər. Erməni əsgəri isə 
özgə torpağında urvatsız ölürdü. Sağ qalsa belə, heç bir hörmət-izzət sahibi 
olmurdu. Mənasız vuruşduğunu özləri də bilirdi. Ona görə də silahını, papağını 
atıb gedir, siçan kimi qaçır, gizlənirdi. Belə də olmalıdır!

Burada Azərbaycan xalqının dahi Öndəri Heydər Əliyevin 2003-cü il pre-
zident seçkiləri dövründə cənab İlham Əliyevi şəxsiyyət və dövlət xadimi kimi 
xarakterizə edərkən dediyi sözləri yada salmamaq olmur: 

“İlham Əliyev yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya 
siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir siyasət-
çidir. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, 
planları, işləri İlham Əliyev başa çatdıra biləcək”.

“Xalqımızın haqqı bərpa olunacaqdır. Xalqımız tarixin ən şərəfli anla-
rını yaşayır. Ərazi bütövlüyümüz bərpa ediləcək və Azərbaycanın ümidləri 
özünü doğruldacaqdır. Xalqımız mütləq zəfər çalacaq!” - bu sitat Ali Baş 
Komandan İlham Heydər oğlu Əliyevin 4 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycanın 
tarixinə şərəflə yazılacaq və xalqımızı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən 
bu müharibədə haqlı və dönməz olduğunu beynəlxalq ictimaiyyətə bəyan edən, 
xalqımızı qələbəyə ümidləndirən tarixi müraciətindən götürülüb.
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Cəbhənin bütün istiqamətində döyüşlər gedirdi. Səhər saatlarında Azər-
baycan Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin Radiolokasiya sistemlərinin 
texniki vasitələri Ermənistanın Cermuk, Qafan və Berd rayonları ərazisində 
yerləşən start mövqelərindən Azərbaycan ərazisinə atılan raket buraxılışını 
qeydə aldı. Bütün cəbhəboyu sıxışdırılan düşmən artıq bir neçə gündür ki, 
Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisində əhalinin kompakt yaşadığı 
məntəqələrə, mülki infrastruktura sistematik raket zərbələri endirir. Eyni za-
manda Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ərazisinin Ermənistandan 
atəşə tutulması faktını inkar edir və bunun işğal olunmuş ərazilərimizdən həyata 
keçirildiyini bildirir.

Ermənistanın bu cür məsuliyyətsiz və cinayətkar hərəkəti məqsədyönlü 
şəkildə Azərbaycanı cavab tədbirləri görməyə təhrik edirdi. Beyləqan, Bərdə 
və Tərtər şəhərləri, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, Ağcabədi rayonunun 
kəndləri, Tərtər şəhəri və rayonun kəndləri, Goranboy və Göygöl rayonlarının 
əraziləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulurdu. Döyüşlərdə 
erməni hərbçilərinin atıb qaçdığı və bölmələrimizin məhv etdiyi düşmənin 
silah və texnikaları nümayiş etdirilirdi. Qoşunlarımızın zərbələri nəticəsində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Ağdərə istiqamətində 62-ci artille-
riya alayının 2, 41-ci artilleriya alayının 2 ədəd BM-21 - “Qrad” yaylım atəşli 
reaktiv sistemi məhv edildi.

İşğaldan azad edilmiş Talış kəndində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Mü-
dafiə Nazirliyi videogörüntülər yayır. Ermənistanın Berd rayonu ərazisindən 
Gəncə şəhəri, həmçini Ağcabədi şəhəri atəşə tutuldu, yaralılarımız var. 

Axşam saatlarında isə artıq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində xalqın gözlədiyi daha bir qələbə 
xəbərini yazaraq xoş xəbər bildirdi: “Bu gün Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl 
rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndlərini və müxtəlif istiqamətlər-
də bir neçə strateji yüksəkliyi azad etmişdir. Qəhrəman ordumuzun uğurlu 
əməliyyatı davam edir. Qarabağ Azərbaycandır!”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 5-də Tür-
kiyənin “TRT Haber” televiziya kanalına müsahibə verərək dedi ki, dünən 
Cəbrayıl şəhəri və rayonun bir neçə kəndi  işğaldan azad edildi: “Ümid edirəm 
ki, bundan sonra da Azərbaycan Ordusu öz missiyasını uğurla icra edəcək və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. 
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Bizim əsas məqsədimiz bundan ibarətdir. Bu məqsəd tarixi ədaləti təmin 
edəcək. Eyni zamanda, bu, beynəlxalq qanunlara da hörmət əlaməti kimi qə-
bul edilməlidir. Çünki Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər torpaqlar Azər-
baycanın tarixi torpaqlarıdır. Beynəlxalq hüquq baxımından da bu torpaqlar 
Azərbaycan dövlətinə məxsusdur”.

Jurnalistin Cəbrayıldakı zəfərdən sonra Türkiyənin dörd bir yanında in-
sanların küçələrə axışıb qardaş Azərbaycana böyük dəstək nümayişi ilə bağlı 
təəssüratlara ölkə başcısının cavabı belə oldu: “Biz qürur duyuruq. Bu, təbiidir. 
Bizim qardaşlığımız əbədidir və bizim qardaşlığımız bütün sınaqlardan keçib.

Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər dünya ölkələ-
ri üçün örnəkdir. Mən dəfələrlə bu mövzu ilə bağlı öz sözlərimi demişdim. 
Əziz qardaşım, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təşkil olunan bir-
gə mətbuat konfranslarında dəfələrlə demişəm ki, bu gün dünya miqyasında 
Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ikinci ölkə yoxdur və bu, 
sadəcə olaraq, söz deyildi. Bu, ürəkdən gələn duyğulardır. Bizim birliyimiz 
bizim tariximizə əsaslanır, ortaq etnik köklərə, dilimizə, dinimizə, qardaşlı-
ğımıza əsaslanır. Əziz qardaşım Rəcəb  Tayyib bəylə tarixi xidmətimiz odur 
ki, biz çox güclü bir təməl üzərində müasir Türkiyə-Azərbaycan birliyini ya-
ratdıq. Türkiyə bayraqları onsuz da Azərbaycanda hər yerdə var, Azərbaycan 
bayraqları da Türkiyədə. Biz bir-birimizi bir-birimizdən ayırmırıq, birlikdəyik. 
Bu hadisələr bir daha onu göstərdi ki, bizi ən çox dəstəkləyən, birinci dəstək-
ləyən Türkiyə olmuşdur, birmənalı şəkildə, qəti şəkildə. Türkiyə prezidentinin 
çox cəsarətli və qəti açıqlamaları bir çox ölkələrə xəbərdarlıq oldu - kənarda 
durun, qarışmayın, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə yanındadır və Azərbaycan 
da hər zaman Türkiyənin yanındadır! Bütün mövzularda, bütün kürsülərdə biz 
bir-birimizi dəstəkləyirik və bizim birliyimiz əbədi olmalıdır”.

Ali Baş Komandan bir daha savaşın dayandırılması ilə bağlı təkliflərini 
səsləndirdi. Bildirdi ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycan xalqından üzr 
istəməlidir. Deməlidir ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünə hörmət etməlidir.

Bununla yanaşı, Ermənistan silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan nə zaman 
çıxacağını söyləməli və bu şərtlər Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təsdiq 
edilməlidir. O halda təbii ki, atəşkəs bərpa olunacaq və beləliklə, bu məsələ 
müzakirə yolu ilə həll olunacaq və Azərbaycan xalqı öz doğma torpaqlarına 
qayıdacaq: 

“Amma biz bilməliyik ki, bu, nə zaman olacaq. Çünki biz 30 ildir ki, gözlə-
yirik, 30 il bizə verilən vədlər, deyilən sözlər həyatda reallaşmır, gerçəkləşmir. 
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Azərbaycan xalqı artıq buna dözə bilmir, Azərbaycan dövləti dözə bilmir. Bizə 
konkret, real tarix deyilməlidir ki, onlar nə zaman hansı bölgədən çıxacaqlar”.

Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva rəsmi “İnstagram” sə-
hifəsində paylaşım etdi. Paylaşımda deyilirdi: “Əziz həmvətənlər! Rəşadətli 
Ordumuz əzəli Azərbaycan torpaqlarını erməni işğalından azad etmək üçün 
uğurlu əks-hücum əməliyyatı apardığı bir vaxtda düşmən öz məkrli niyyətlərini 
göstərməkdən əl çəkmir.

Qızğın döyüşlərin davam etdiyi bütün həftə ərzində Ermənistan vicdan-
sızcasına feyk xəbərlər  tirajlayır. Bu şiddətli hücumda beynəlxalq birliyi fəal 
surətdə yanlış məlumatlandıran erməni diasporu xüsusi rol oynayır. 

Bu gün biz hamımız həqiqətən tarixi hadisələrin şahidləriyik! Lakin biz 
baş verənləri sadəcə kənardan müşahidə edə bilmərik. Bizim hər birimiz Böyük 
Qələbə anını yaxınlaşdırmaq üçün əlimizdən gələni etməyə borcluyuq. Demə-
li, biz hamımız erməni yalanını ifşa etmək üçün maksimum səy göstərməyə 
borclu olan əsgərlərik. Mən sizin hər birinizi erməni təbliğatının feyklərini ifşa 
etməyə və erməni təcavüzü haqqında həqiqətləri bütün mümkün platformalarda 
beynəlxalq birliyə çatdırmağa çağırıram! Azərbaycanı özünün Vətəni hesab 
edən hər kəs səsini ucaltmalı və ermənilərin yalanını təkzib etməlidir!

 Uca Tanrı bizim Ordumuzu, xalqımızı və Vətənimizi qorusun!”
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Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında şanlı Or-
dumuzun zəfər yürüşü davam etdirirdi. İşğalçı Ermənistanın hərbi təxribatla-
rına qəhrəman Ordumuzun əks-hücum əməliyyatları ilə uğurla cavab verirdi. 
Cəbrayıl şəhəri də daxil olmaqla, artıq bir sıra qəsəbə və kəndlərimiz işğaldan 
azad edildi, böyük strateji əhəmiyyəti olan Murovdağ və digər yüksəkliklər 
ələ keçirildi. Düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsi və müxtəlif təyinatlı hərbi 
texnikası məhv edildi. Gün ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən 
döyüşlərdə Ermənistan ordusuna məxsus 2 ədəd BM-21 “Qrad”ı sıradan çıxa-
rıldı. Bundan əlavə, 42-ci artilleriya alayının atəş mövqeyində yerləşdirilmiş 
D-20 artilleriya qurğuları və onların heyətləri də bölmələrimizin sərrast atəşi 
ilə məhv edildi. 

Milli Məclisin oktyabrın 6-da keçirilən iclasında işğaldan azad edilmiş 
“Tərtər rayonunun Madagiz kəndinin Suqovuşan kəndi adlandırılması haqqın-
da” qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Layihəyə əsasən, Azərbaycan Res-
publikasının Tərtər rayonunun Çaylı kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki 
Madagiz kəndinin Suqovuşan adlandırılması təklif olundu. Qanun layihəsi 
səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edildi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-da Rusiya-
nın “Pervı Kanal” televiziyasına müsahibə verdi. “Pervı Kanal”ın əməkdaşının (az 
qala, mövzu ilə maraqlanan hər kəsi düşündürən) “Sizin fikrinizcə, Azərbaycan 
və Ermənistanın danışıqlar masası arxasında əyləşməsi üçün nə baş verməlidir?” 
sualına cavabında Azərbaycan Prezidenti çox düzgün və haqlı olaraq, diqqəti 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının hələ 27 il bundan öncə - erməni işğalçı qüvvələri 
Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyi dövrdə qəbul olunmuş qətnamələrə yönəltdi. 
Bununla da “nə baş verməlidir?” sualının ən kəsə cavabının BMT qətnamələrinin 
yerinə yetirilməsində olduğunu bildirdi. Prezident vurğuladı ki, həmin qətnamələr-
də təcavüzkara göndərilən ismarış, tələb çox dəqiqdir: işğal olunmuş ərazilər 
dərhal, qeyd-şərtsiz, tamamilə qaytarılmalıdır. “Erməni tərəfi həmin qətnamələri 
yerinə yetirmir, onlara məhəl qoymur və hər vasitə ilə münaqişəni mümkün qədər 
çox, mümkün qədər uzun müddətə dondurmağa çalışır. Status-kvonun qəbule-
dilməz və dəyişdirilməli olması barədə beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin bütün çağırışları havada 
qalır. Ermənistan öz qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmasına razılıq 
verən kimi hər iki tərəf qısa müddətdə razılığa gələ bilər”.
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Prezidentin “Pervı Kanal”a müsahibəsində bir neçə məqamı özəlliklə 
fərqləndirmək lazımdır:

- Ordumuzun əks-hücumu qarşısında geri çəkilməyə məcbur olan işğalçı 
dövlətin son günlər Azərbaycan ərazilərinə, artıq Qarabağdakı işğal bölgəsindən 
deyil, məhz Ermənistan ərazisindən “Toçka U” və “Elbrus” kimi ölümsaçan 
sistemlərdən atəş açır;

- Döyüş bölgəsindən uzaqlardakı Azərbaycan şəhərlərini, mülki obyekt 
və dinc əhalini atəşə tutur;

- Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşlərinə baxmayaraq, biz Ermənistan 
ərazisinə heç bir zərbə endirməmişik...

Bəs bu fərqləndirmələrdən çıxan təsbitlər nədən ibarətdir?
- Düşmən “Cenevrə konvensiyaları”nı çox kobud şəkildə pozur, yeni mü-

haribə cinayətləri törədir;
- İşğalçının öz ərazisindən atdığı uzaqvuran silahların hansı silahlar ol-

duğunu bilirik;
- Ermənistan tərəfi ciddi-cəhdlə KTMT-ni, bəzi Avropa ölkələrini qarşı-

durmaya cəlb etməyə çalışır. Həm belə bir ciddi-cəhddə bulunur, həm də bizi, 
Türkiyəni məsələyə müdaxil etməkdə, bölgəyə Suriyadan terrorçu qüvvələr 
sövq etməkdə suçlamağa çalışır. Bunlar uğursuz cəhdlərdir. Ermənistan ma-
hiyyət etibarilə bu münaqişəni beynəlmiləlləşdirməyə çalışır. Müvafiq surətdə 
biz belə yanaşmanın yolverilməz olması barədə öz mövqeyimizi bildiririk…

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın savaşa muzdlu döyüşçüləri cəlb 
etməsi ilə bağlı iftiralara da cavab verdi.  Prezident dedi ki, bu gün Azərbay-
can Ordusu öz ərazilərimizi azad edir. Döyüş əməliyyatları yerindən çəkilmiş 
videolarda bizim artilleriyanın, pilotsuz uçuş aparatlarının necə işləməsi, azər-
baycanlı əsgər və zabitlərin işğaldan azad edilmiş torpaqlarda bayraqlarımızı 
necə ucaltmaları görünür: 

“Buna görə də bu ittihamlar əsassızdır, biz onları qətiyyətlə rədd edirik və 
bu cür şayiələrin, yoxlanılmamış məlumatların ictimai rəylə necəsə manipul-
yasiya etməsinə yol verə bilmərik. Qoy sübutlar təqdim etsinlər. Bu gün fəal 
döyüş əməliyyatlarının onuncu günüdür, bizə heç bir sübut təqdim edilməyib”.

Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Ermənistan yenə də dinc əhaliyə atəş 
açır. Bu da erməni tərəfinin köhnə taktikasıdır. Onlar hər dəfə döyüş meydanın-
da məğlubiyyətə uğrayanda, dinc əhaliyə ziyan vurmağa və beləliklə, Azərbay-
can Ordusunun əks-hücumunu dayandırmağa çalışaraq, belə alçaq hərəkətlərə 
əl atırlar. Lakin onlar bu əks-hücumu dayandıra bilmirlər və bilməyəcəklər.
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Qeyd edim ki, Rusiyanın bu nüfuzlu telekanalı, demək olar, eyni suallarla 
Nikol Paşinyana da müraciət etdi. Digər TV-lərə müsahibədə olduğu kimi, onun 
yenə də haqsızlığın uzunmüddətli müdafiəsindən əziyyət çəkdiyi göründü. Pa-
şinyan öz işğalçılıq siyasətini “beynəlxalq hüquq normaları”, “birgəyaşayış”, 
“sülh”, “danışıq” və b. qavramlara bürüməkdə zorlanır. Üstəlik, nə təsadüfdür 
ki, “qalib”, “güclü”, “çiçəklənən” Ermənistanın hökumət binasının elektriki 
baş nazirin müsahibəsi vaxtı kəsildi və Paşinyanın bu hala öyrəncəli olduğu 
hiss olundu...

Bu fakta dair yalnız bir cümlə yazmaq istərdim: Ermənistan hökuməti 
silahlanmaya, işğalçılığa, haqsızlığa, başqasının işığını kəsməyə milyonlar xərc-
ləməkdənsə, öz əhalisini fikirləşsəydi, heç olmasa, mühüm hökumət binalarının 
elektriklə təminatının qayğısına qalsaydı, bu onlar üçün daha xeyirli olardı...

***

Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xüsusi 
xidməti müşavirə keçirildi. Müşavirədə aparılan əks-hücum əməliyyatında 
hazırda mövcud olan vəziyyət təhlil olunaraq düşmən qüvvələrinin planlı, 
məqsədyönlü və ardıcıl darmadağın edilməsinin davamlılığı tapşırıldı.

Müdafiə naziri qoşunlara azad olunmuş ərazilərdə həyati əhəmiyyətli və 
ilkin zəruri tədbirlərin görülməsinə göstəriş verdi. Nazir tərəfindən “İskəndər” 
əməliyyat-taktiki raket komplekslərinin tətbiq olunacağı halda adekvat cavab 
veriləcəyi bildirildi. Zakir Həsənov Azərbaycan Ordusuna arsenalındakı yük-
səkdəqiqlikli və böyük dağıdıcı qüvvəyə malik silah növlərini tətbiq etmək-
lə düşmən tərəfinin hərbi-strateji infrastrukturuna böyük zərbələr endirməyi 
planlaşdırmağı tapşırdı.

***

İran İslam Respublikasının ozamankı prezidenti Həsən Ruhani Azərbaycan 
Prezidentinə telefonla zəng etdi. Həsən Ruhani Ermənistan-Azərbaycan təmas 
xəttində silahlı qarşıdurmanın davam etməsindən ölkəsinin narahatlığını və 
münaqişənin tez bir zamanda sülh yolu ilə həll olunacağına ümidvar olduğunu 
bildirdi.

Prezident İlham Əliyev telefon danışığı zamanı qeyd edib ki, Ermənistanın 
təxribatına cavab olaraq başlanan savaşda hərbi qulluqçularımız, 27 mülki 
şəxsimiz həlak olub, 170-dən çoxu yaralanıb, 900-dən artıq evə ziyan dəyib 
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və ya tamamilə dağıdılıb. Azərbaycan tərəfi uğurlu əks-hücum əməliyyatları 
həyata keçirərək, işğal olunmuş torpaqlarımızın bir hissəsini işğaldan azad edib.

Dövlətimizin başçısı onu da qeyd edib ki, İran-Azərbaycan dövlət sər-
hədinin işğal olunmuş ərazisinin bir hissəsi Azərbaycanın nəzarətinə keçib 
və sərhədboyu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tezliklə Azərbaycan sərhəd 
qoşunlarının, sərhəd infrastrukturunun yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub.

Prezident, həmçinin, Ermənistanın davam edən hərbi təcavüzünün və təx-
ribatlarının regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması işində ən böyük 
əngəl olduğunu növbəti dəfə vurğuladı.
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Bütün cəbhəboyu döyüşlər davam edirdi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
qoşunlarımız qazanılan nailiyyətləri genişləndirmək məqsədilə döyüş əməliy-
yatları aparırdı. Qarşılıqlı artilleriya atışları qeydə alınırdı. Düşmənə endirilən 
artilleriya zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağatıcı ala-
yının müdafiə sahəsində komanda-müşahidə məntəqəsi sıradan çıxarıldı. Çoxlu 
sayda ölən və yaralananlar var. Əldə olunan məlumatlara əsasən, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 1-ci motoatıcı alayında ərzaq çatışmazlığı səbəbindən şəxsi 
heyətin qida təminatında ciddi problemlər yaranıb. Bunun nəticəsi olaraq, düşmən 
bölmələrinin şəxsi heyəti döyüş mövqelərini özbaşına tərk edərək fərarilik edirdi. 
Digər bölmələrdə də döyüş sursatları və yanacaq təminatında ciddi problemlər 
mövcud idi. Düşmənin bəzi istiqamətlərdəki müdafiə sahəsində onun bölmələri 
arasında qarşılıqlı əlaqənin olmaması sayəsində bir-birilərinə atəş açırdı, çoxlu 
sayda ölən və yaralananlar var idi. 

Gün ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı 
Azərbaycan Ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində düşmən xeyli itki verdi. 
Qoşunlarımızın atəş zərbəsi ilə düşmənin 10-dək tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd 
“Akasiya” özüyeriyən artilleriya qurğusu, 30-dək avtomobil texnikası və xeyli 
sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. Ermənistan ordusunun 1-ci və 7-ci alaylarının 
müdafiə sahələrində yerləşən bölmələrinin bir qrup əsgəri döyüş mövqelərini 
özbaşına tərk etdi. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər, Bərdə, Ağdam, 
Ağcabədi, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının müxtəlif kəndləri atəşə tutuldu.

Ordumuz tərəfindən adekvat tədbirlər görülürdü. Azərbaycan Ordusu müəy-
yən olunmuş istiqamətlərdə irəliləyərək, yeni dayaq məntəqələrini azad etməklə, 
ərazini düşmən qüvvələrindən təmizləyirdi. Döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda 
canlı qüvvəsi, hərbi texnikası və digər texniki vasitələri məhv edildi.

Sentyabrın 27-dən oktyabrın 7-si saat 05:30-dək düşmənin ümumi itkiləri 
aşağıdakı kimidir:

- 250-dək tank və digər zirehli texnika;
- 270-dək artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, minaatan;
- 60-dək hava hücumundan müdafiə vasitələri;
- 11 komanda-idarəetmə və komanda-müşahidə məntəqəsi;
- 8 silah-sursat anbarı;
- 150-dək avtomobil texnikası;
- 1 ədəd “S-300” zenit-raket kompleksi…
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Saat 22:00 radələrində Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) 
Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Ağstafa rayonu sahəsində uçuş ke-
çirməyə cəhd göstərdi. Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri 
tərəfindən aşkar olunan düşmən PUA-sı dərhal məhv edildi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əli-
yev Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində baş çəkir. İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində 
Nazirliyin rəhbər heyəti və cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin 
iştirakı ilə operativ müşavirə keçirildi. Prezident müşavirədə qeyd etdi ki, Azər-
baycan Ordusu döyüş meydanında uğurlar əldə edir, hər gün döyüş bölgələrində 
aparılan  əməliyyatlarla bağlı ona operativ məlumatlar verilir. Vəziyyət tam 
nəzarət altındadır və işğal edilmiş torpaqlarımızın bir hissəsi artıq düşməndən 
təmizlənib. Həmin şəhər və kəndlərimizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır.

Sonda Qalib Sərkərdə qətiyyətlə vurğuladı: 
“Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, biz bundan sonra da haqq 

yolundan dönməyəcəyik və heç bir qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. 
Düşməni sona qədər qovacağıq və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik”.

Prezidentimiz “Euronyus” televiziyasına müsahibəsində verdiyi ismarışlar 
ingilisdilli auditoriyaya dövlətimizin, xalqımızın haqlı mövqeyini faktların 
yüksək təcallası ilə çatdırdı. Necə deyərlər, faktdan başqa fakt yoxdur!

Jurnalistin özəlliklə Türkiyəyə yönəli sualı (belə sualı Rusiyanın “Pervı 
Kanal” da vermişdi) və Prezidentimizin ona da tutarlı cavabı lap yerinə düş-
dü. “Siz Türkiyənin bu münaqişədə ölkənizə nə dərəcə təsir göstərdiyini və 
hərəkətlərinizi sürətləndirdiyini deyə bilərsiniz?” şəklində verdiyi diplomatik 
suala cənab Prezident məharətlə, həm də qətiyyətlə, lakin təmkinlə cavab verdi: 

“Bu, tamamilə yanlış informasiyadır. Türkiyə bizim üçün güclü müttə-
fiq, tərəfdaş və qardaş ölkədir. Əlbəttə ki, onların verdiyi bəyanatlar onların 
mövqeyini ifadə edir və biz bu dəstəyə görə Türkiyə hökumətinə, Türkiyə 
prezidentinə və Türkiyə xalqına minnətdarıq. Lakin Türkiyə heç bir digər şə-
kildə bu münaqişəyə cəlb olunmayıb. Ermənistan mediaya belə feyk xəbərlər  
yaymaqla Azərbaycan Ordusunun bacarığını azaltmaq istəyir. Biz özümüz 
savaşırıq. Bəli, biz Türkiyədən silahlar alırıq, lakin biz təkcə onlardan almırıq. 
Bizim əsas silah təchizatçımız Türkiyə deyil. Yəqin bu barədə hər kəs bilir. 
Beləliklə, bizim müasir türk avadanlığını, o cümlədən döyüş dronlarını alma-
ğımız faktı heç kim üçün problem olmamalıdır. 

Çünki Ermənistan silahları pulsuz əldə edir. Türkiyə heç bir digər şəkildə 
münaqişəyə cəlb olunmayıb. Ən azından ona görə ki, biz Türkiyə ilə qardaşlıq, 
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qonşuluq bağlarımızı, iki bərabərhüquqlu dövlət kimi münasibətlərimizi heç 
vaxt gizlətməmişik, gizlətmək niyyətimiz də yoxdur!

“Biz bütün dövlətlərlə - qardaşla-dostla da, düşmənlə də məhz beynəlxalq 
hüquq normaları prinsiplərinə uyğun davranırıq. Biz bizi özünə düşmən hesab 
edənlərlə mübarizə apara bilərik, biz özümüz özümüzə düşmən axtarmırıq. 
Əgər Ermənistanın hələ də sağlam fikrə sahib olan siyasətçiləri, fikir adamları 
varsa, çox gec olmadan öz qonşuları ilə düşmənçilikdən, hiyləli yanaşmalardan 
əl çəkməlidir! Ermənistanın qonşuluğa, birgəyaşayışa sığmayan davranışları, 
əlbəttə, bütün qonşulara təsir edib, lakin, nəhayət, ən çox ziyan çəkən tərəf 
Ermənistanın özü olacaq. Ermənistanda bunu başa düşmürlərsə, məsuliyyəti 
başqasının üzərinə yıxmaqla çıxış yolu tapmaq mümkün deyil”. 

Doğrusu, müsahibənin bütün məziyyətlərini gözardı etmədən, yalnız bu 
cümlə efirə verilmiş olsaydı belə, yenə “Euronyus” televiziyasına müsahibənin 
parlaq nəticələndiyini deyə bilərik.

Mən, Prezidentimizin digər müsahibəsi – oktyabrın 7-də “CNN-Türk” 
televiziyasına müsahibəsi üzərində xüsusi dayanmaq istəməzdim. Bunun çox 
sadə bir səbəbi var: qardaş ölkənin bütün aparıcı media orqanları, özəlliklə 
TV-ləri gecə-gündüz bizim haqlı davamızın yanındaydılar. Onların Qarabağla 
bağlı hər sualının, tirajladıqları hər informasiya, rəy və münasibətin birmə-
nalı şəkildə haqq-ədalətə xidmət etdiyini görürdük. Təsadüfi deyil ki, dövlət 
başçımız özü də türk TV-lərinin haqq-ədalətə arxa-dayaq durduğunu, belə bir 
mövqenin bizimçün önəmini vurğuladı:

“Bir çox hallarda bizim səsimiz eşidilmir. Bizə beynəlxalq platforma ve-
rilmir. Beynəlxalq media qurumları daha çox Ermənistanın tərəfini tuturlar 
və münaqişə ilə bağlı yalan məlumatlar yayırlar. Ona görə, fürsətdən istifadə 
edərək, qardaş Türkiyənin media mənsublarına təşəkkürümü bildirmək istə-
yirəm ki, onlar bu günlərdə bütün dünyaya bu savaşla bağlı həqiqətləri çatdırır, 
canlı efirdə məlumatlar verirlər – dağıdılmış şəhərlər, düşən raketlər, Gəncə 
şəhəri, Mingəçevir şəhəri, Tərtər şəhəri... – Yəni, daha çox Türkiyə media 
qurumları tərəfindən verilən bu məlumatlar dünyada bu münaqişə ilə bağlı 
daha ədalətli fikrin yaranmasına xidmət göstərir”...

Hər şeyin plan üzrə getdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı deyir ki, 
bu gün Azərbaycan Ordusu öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir. Əməliyyat uğur-
la davam edir. Artıq bir şəhər və bir çox kəndlər işğaldan azad edilib. Bu, 
bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı işğalla heç vaxt barışmayacaq: 
“Qarabağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır! Təəssüf ki, uzun müddət ərzində 
aparılan müzakirələr bir nəticəyə gətirib çıxarmadı. Belə olan halda, əlbəttə ki, 
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Azərbaycan təkbaşına öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməli idi və bunu da edir”.
Döyüş meydanında məğlub olan Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı zorakılıq 

göstərməsini, cəbhə xəttindən çox uzaq olan şəhər və rayonlarımıza ballis-
tik raketlər atmasını isə Prezident belə şərh etdi: “Bu, Ermənistan ordusunun 
acizliyi və Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərlərinin cinayətidir. Çünki mülki 
şəxslərə zorakılıq göstərmək, onlara qarşı atəş açmaq, ballistik raketlərlə mülki 
şəhərləri dağıtmaq müharibə cinayəti sayılır. Bu, onu göstərir ki, Ermənistan 
döyüş meydanında bizim qarşımızda dura bilmir. Döyüşü uduzur və bizi da-
yandırmaq, eyni zamanda, mülki əhaliyə qarşı maksimum dərəcədə cinayət 
törətmək üçün belə çirkin əməllərə əl atır”.

Beləliklə, cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandan qüdrətini ön cəbhədə 
ordumuzun müzəffər irəliləyişində bu günlərdə bir daha gördüyümüz kimi, 
siyasət və dövlət xadimi qüdrətini xarici görüş, rəsmi danışıq və eləcə də, 
nüfuzlu xarici telekanallara müsahibələrində də bir daha görürdük. 

İlham Əliyev öz  hünəri, vətənpərvərliyi ilə əsl rəhbər örnəyidir!
Mürəkkəb beynəlxalq münasibətlər fonunda, ölkəmizin ən mürəkkəb 

məsələsini gözlərimiz önündə (bütün dünyanın gözü önündə) kamil ardıcıl-
lıqla tarixi həllə qovuşduran Prezidentimizlə qürur duyuruq!

Azərbaycan xalqı, Milli Ordumuz 10 gün ərzində Ermənistanın 30 il ər-
zində havadarlarının dəstəyi ilə qurduğu ordusunu darmadağın etdi. 190-dan 
artıq tank, çoxsaylı artilleriya qurğuları, raket sistemləri, canlı qüvvə məhv 
edildi, düşmənin xeyli sayda hərbi texnikası, silah-surastı ələ keçirildi.

Bu gün dünyanın gözü Azərbaycandadır. Bu mübarizədə ədalətin Azər-
baycanın tərəfində olduğunu daim söyləyən və haqq savaşımızda ilk gündən 
bizi dəstəkləyən qardaş Türkiyə başda olmaqla, dost ölkələr etiraz səslərini 
ucaltdılar. Birmənalı şəkildə Azərbaycanın yanında yer alan, onu qeyd-şərtsiz 
dəstəkləyən ölkələr, sözün əsl mənasında, əsl dostluq, qardaşlıq nümunəsi 
nümayiş etdirərək haqq tərəfdarı olduqlarını sərgilədilər.
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08 oktyabr 2020-ci il

Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələ-
ri, mülki obyektləri, o cümlədən fərdi və çoxmənzilli yaşayış binalarını, təsər-
rüfatları ağır artilleriya qurğularından, həmçinin, raketlərdən atəşə tutmaqla 
mülki obyektlərdə dağıntı və yanğınlar törətməkdə davam edirdi. Müharibədə 
ağır itkilər verən, öz məğlubiyyətinin yaxında olduğunu anlayan Ermənistan, 
həmişə olduğu kimi, yenə də dinc əhalini hədəf seçirdi. Səhər saatlarından 
başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Goranboy, Tərtər, Ağdam rayonlarının 
kəndlərini artilleriya atəşinə tutdu. Eyni zamanda, Ermənistan silahlı qüvvələri 
Bərdə rayonu ərazisinə “Toçka-U” taktiki raket kompleksindən atəş açdılar. 

Gecə saat 4 radələrində düşmən Gəncə şəhərini dağıdıcı raket atəşinə tutdu. 
Raket zərbələri nəticəsində şəhər ərazisində bir neçə mülki obyektə, yaşayış 
binasına, 1 avtomobilə ziyan dəydi. Həmin radələrdə Ermənistan ordusunun 
Ağdamı müxtəlif istiqamətlərdən raket və artilleriya mərmilərindən intensiv 
atəşə tutması nəticəsində rayonun Böyükbəyli kənd sakinləri müxtəlif dərəcəli 
bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirildi.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin aydın görünən və fərqləndirilən obyektləri, 
o cümlədən mülki əhalini hədəfə almaqla, Goranboy rayonun Şahməmmədli 
kəndini ağır artileriyadan atəşə tutması nəticəsində yerli sakini həlak oldu. 
Rayonun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsi ərazisinə top mərmilərinin düşməsi sə-
bəbindən orada yerləşən Xocalı Rayon Polis Şöbəsinin inzibati binasına da 
külli-miqdarda ziyan dəydi. Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab 
zərbələri qarşısında sürətlə geri çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və 
prinsiplərini, 1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları və onların Əlavə protokolla-
rını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə 
pozdu, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla, döyüş əməliyyat-
larının aparıldığı bölgədən uzaqlıqda yerləşən respublikamızın şəhərlərini və 
əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutdu.

Rəşadətli ordumuz isə ermənilərin dinc əhaliyə qarşı etdiyi faşizmin cəbhə 
xəttində layiqincə cavabını verməyə davam edir, əvəzini döyüş meydanında 
layiqincə verirdi. Gündüz saatlarında yerdəyişməyə cəhd göstərən düşmənin 
döyüş texnikası və hərbi kolonu artilleriya atəşi ilə məhv edildi. Gecə döyüşləri 
zamanı isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi hissəsinin qərargahı, infrastruk-
turu və silah-sursat anbarlarına endirilən artilleriya zərbələrinin videogörüntüsü 
yayımlandı. Gündüz saatlarında yerdəyişməyə cəhd göstərən düşmənin döyüş 
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texnikası artilleriya atəşi ilə məhv olundu. Düşmənin hərbi kolonu darmadağın 
edildi. Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan Horadiz qəsəbəsində erməni 
hərbçilərin qaçarkən tərk etdiyi zirehli texnikalar bölmələrimiz tərəfindən hərbi 
qənimət kimi ələ keçirildi. 

Füzuli rayonunun ərazilərinə ağ fosforlu, zəhər saçan tüstülü mərmi atıldı. 
Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Mil-
li Agentliyin (ANAMA) xüsusi mobil əməliyyat qruplarının Füzuli rayonu 
ərazisində apardıqları əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən atılmış 122 millimetrlik tüstülü top mərmisi (D-4) aş-
karlandı. Mərminin tərkibində 3,6 kiloqram ağ fosfor (P-4) aşkarlandı. Bu 
cür mərmilərin mülki əhaliyə və obyektlərə qarşı istifadə edilməsi beynəlxalq 
humanitar hüququn tələblərinə və prinsiplərinə görə qəti qadağandır.

Günün ikinci yarısından başlayaraq bütün cəbhə boyu gərgin döyüşlər 
davam edirdi.

Azərbaycan Ordusunun bölmələri mühüm istiqamətlərdə düşmənə atəş 
zərbələri endirdi, onun hərəkət fəaliyyətini tam məhdudlaşdırır və aktivliyinin 
qarşısını qətiyyətlə alırdı.

Həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Ordusunun atəş 
zərbəsi nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağatıcı alayının qərar-
gah binası dağıdıldı. Nəticədə binada olan 10-cu dağatıcı diviziyanın qərargah 
rəisi polkovnik Samvel Qriqoryan ağır yaralandı, alayın artilleriya rəisi polko-
vnik-leytenant Arman Dermeyan və xeyli sayda hərbi qulluqçu məhv edildi.

Azərbaycan Ordusunun Xankəndi şəhərinə endirdiyi atəş zərbələrindən 
ağır itkilərə məruz qalan Ermənistan silahlı qüvvələrinin burada yerləşən hərbi 
hissələrinin şəxsi heyəti təxliyə edildi. Xankəndidə yerləşən hərbi hissələrdən 
birinin sığınacağına endirilən artilleriya atəşi nəticəsində xeyli sayda hərbi 
qulluqçu məhv edildi və ya yaralandı.

Gün ərzində ümumilikdə düşmənin 13 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd PDM-i, 
4 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 2 ədəd 2S3 “Akasiya” 
özüyeriyən artilleriya qurğusu, 3 ədəd D-30 haubitsa topu, 2 ədəd radar sistemi 
və xeyli sayda avtomobil texnikası dəqiq atəşlə məhv edildi, yaxud sıradan 
çıxarıldı. Cəbhənin istiqamətlərindən birində həyata keçirilən əməliyyat nəti-
cəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 49-cu tank briqadasına məxsus 6 ədəd 
T-72 tankı tam işlək vəziyyətdə ələ keçirildi.
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***

Vətən müharibəsi regional və qlobal miqyasda Azərbaycana dəstəyi də 
nümayiş etdirirdi.

 BMT-nin sabiq Baş katibi Butros Butros-Qalinin xanımı Azırbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə yazdığı məktubdan sətirlərə 
baxaq: “Zati-aliləri cənab Prezident. Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğumu 
bildirir, mərhum Butros Butros-Qalinin Azərbaycana səfərini, Prezident Heydər 
Əliyevlə görüşlərini və onun sülhün təşviq olunması istiqamətindəki səylərini 
xatırlayıram. O, Azərbaycanı və Prezident Heydər Əliyevi çox sevirdi.

Hörmətlə, Leya Mariya Butros-Qali,
BMT-nin sabiq Baş katibi Butros Butros-Qalinin xanımı”.

Bəli, illərdir hərbi uğurumuzu bərkidən amil - diplomatik mübarizəmizlə 
əksər aparıcı təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütovlüyünü tanıyıb, Azərbaycanın 
haqq savaşı apardığı ücün ölkəmizi dəstəkləyirdilər.

Ali Baş Komandanın müraciətləri, təbrikləri və ürək sözləri, həmçinin, 
hərbi komandanlığın müraciətləri, əldə edilən qələbələr barədə məlumatlar 
şəxsi heyətə və mülki sakinlərə operativ şəkildə çatdırılırdı.

Təşviqat tədbirlərinin məqsədi Ordu-Xalq birliyinin daha da möhkəm-
ləndirilməsi, Silahlı Qüvvələrimizin qüdrətinin və döyüşlərdəki uğurlarının 
işıqlandırılması, eləcə də savaşda rəşadət göstərən şəxsi heyətin qələbə əzminin 
təbliğ edilməsidir.

Şəxsi heyət və cəbhəboyu zonada yaşayan dinc sakinlər tərəfindən ruh 
yüksəkliyi ilə qarşılanan tədbirlər səyyar səsyayıcı stansiyalar vasitəsi ilə ya-
yımlanan hərbi-vətənpərvərlik mahnı və marşları ilə müşayiət edilirdi.
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Bütün cəbhəboyu gərgin döyüşlər davam edirdi. Azərbaycan Ordusunun 
bölmələri mühüm istiqamətlərdə düşmənə atəş zərbələri endirərək onun hərəkət 
fəaliyyətini tam məhdudlaşdırır və aktivliyinin qarşısını qətiyyətlə alırdı. Gö-
rülən tədbirlər nəticəsində düşmən qoşunları arasında idarəetmə və qarşılıqlı 
əlaqə itdi, bölmələri arasında nizamsızlıq yaranıdı, şəxsi heyətinin intizamı 
pozuldu, döyüş mövqelərinin tərk edilməsi kütləvi hal alırdı. Düşmən Goran-
boy, Tərtər, Ağdam, Bərdə, Ağcabədi rayonlarının ərazilərini intensiv atəşə 
tuturdu. Azərbaycan Ordusunun bölmələri mühüm istiqamətlərdə düşmənə atəş 
zərbələri endirərək onun xeyli sayda hərbi texnikasını məhv edirdi. Düşmən 
tərəfindən döyüş meydanında tərk edilən zirehli texnikalar isə bölmələrimiz 
tərəfindən tam işlək vəziyyətdə ələ keçirilirdi. Ordumuzun düşmənin hərbi 
hədəflərinə və hərbi texnikasına dəqiq zərbələri davam edirdi. Döyüş əməliy-
yatları zamanı düşmənin atıb qaçdığı hərbi texnikalar Azərbaycan Ordusunun 
hərbi texnikasının rəngində rənglənirdi.

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin keçirdiyi döyüş əməliyyatları nəticə-
sində düşmənin xeyli sayda “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edildi. 

Ermənistan ərazisindən Mingəçevir istiqamətinə atılan ballistik hədəf 
Azərbaycan HHM sistemləri tərəfindən aşkar edilərək 20 kilometrdən artıq 
hündürlükdə məhv edildi. Düşmənin radioelektron mübarizə vasitələri sıradan 
çıxarılırdı.

Azərbaycan Ordusu üzərinə düşən müqəddəs vəzifəsini yerinə yetirmək, 
Qarabağı işğaldan azad etmək üçün Qələbəyə gedən Zəfər yürüşünü davam 
etdirirdi. Zəfər dalınca Zəfər yazdı və yazmaqda, düşmənə dərs verdi və ver-
məkdəydi.

Qələbə xəbərindən 5 gün sonra Prezident xalqa növbəti dəfə müraciət 
edərək Müzəffər Azərbaycan Ordusunun daha bir neçə yaşayış məntəqəsini 
işğaldan azad etdiyini çatdırdı. Hadrut qəsəbəsinin, Çaylı, Yuxarı Güzlək, 
Gorazıllı, Qışlaq, Qaracallı, Əfəndilər, Süleymanlı və Sur kəndlərinin iş-
ğaldan azad edilməsini tarixi qələbəmiz adlandırdı.

Dövlət başçısı diqqətə çatdırdı ki, hər gün cəbhədən xoş xəbərlər gəlir, 
əsgər və zabitlərimiz döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Eyni zamanda 
strateji yüksəklikləri götürərək daha əlverişli mövqelərə sahib olurlar. Beləliklə, 
müasir döyüş prinsiplərinə əsaslanan əməliyyat planı tam icra edilirdi.



8 5

QALIB SƏRKƏRDƏ uu

Azərbaycan Ordusu həm maddi-texniki təchizat, həm də döyüş hazırlığı 
baxımından döyüş meydanında tam üstünlüyə sahib idi: 

“Bu gün bütün cəbhəboyu döyüşlər gedir. Azərbaycan bütün istiqamətlər 
üzrə mövqelərini möhkəmləndirir və biz işğalçını, təcavüzkarı sülhə məcbur 
edirik. Bu əməliyyatın əsas məqsədi də budur. Biz onlara göstərdik ki, döyüş 
meydanında da, beynəlxalq müstəvidə də, siyasi meydanlarda da biz qalib gəli-
rik. Onlar bizim gücümüzü gördülər, bizim iradəmizi gördülər. Onlar gördülər 
ki, dünyada heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Dünyada 
heç bir ölkə bizim iradəmizə təsir edə bilməz...”

Prezident növbəti ictimai müraciətində Ermənistan tərəfinə danışıqlar, sülh 
yolu ilə torpağımızdan çıxmaq üçün şans verdiyini bəyan etdi: 

“Onsuz da biz bu torpaqlara qayıdacağıq. Onsuz da biz ərazi bütövlü-
yümüzü bərpa edəcəyik. Bütün dünya bunu gördü, o cümlədən Ermənistan 
bunu gördü. Biz istəyirik ki, qan tökülməsin. Biz istəyirik ki, şəhidlər olmasın. 
Biz öz torpaqlarımızı istəyirik. Çıxın gedin bizim torpağımızdan, rədd olun 
bizim torpağımızdan! Gedin öz ölkənizdə yaşayın. Amma biz torpağımızı geri 
alacağıq. Ona görə bu tarixi şansı onlar qaçırmamalıdır”. 

İlham Əliyev növbəti kəndlərin və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edil-
məsini tarixi qələbə adlandırır, həmçinin Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv 
edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş Ermənistanın hərbi texnikasının 
siyahısını açıqlayır:

- 16 komanda məntəqəsi;
- 196 tank;
- 38 BM-21;
- 1 “Uraqan”;
- 10 özüyeriyən artilleriya qurğusu: onlardan 8-si I “Akasiya”, 2-si “Qvoz
   dika”; 
- 36 piyadaların döyüş maşını; 
- 24 artilleriya batareyası;
- 2 RM və ya hava hücumuna qarşı müdafiə vasitəsi;
- 2 “S-300” kompleksinin buraxıcı qurğusu;
- 25 OSA zenit-raket kompleksi;
- 2 KUB zenit-raket kompleksi;
- 4 “Repelend” radio-texniki maneə vasitəsi;
- 136 top;
- 56 minaatan;
- 1 TOS-1A odsaçan sursatı;
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- 2 radiolakasiya stansiyası; 
- 1 “Kalçuqa” anteni.
Qənimət kimi götürülmüş hərbi texnikalar isə bunlar idi: - 18 tank, 4 top, 

22 piyadaların döyüş maşını, 12 minaatan, 4 UAZ maşını, 1 ekskavator, 27 
“İqla” kompleksi, 1 ZİL maşını, 9 QAZ maşını.

Ali Baş Komandan bir daha qətiyyətlə vurğuladı ki, artıq status-kvo de-
yilən məsələ və təmas xətti yoxdur. Azərbaycan əsgərinin qabağında heç kim, 
heç nə edə bilməz: “Biz torpaqlarımızı azad edəcəyik, ərazi bütövlüyümüzü 
bərpa edəcəyik! Düşməni ondan sonra da qovacağıq”.

Eyni zamanda, ölkə başçısı həm də siyasət, diplomatiya meydanında, 
səngərində apardığı mübarizəni, müharibəni daha sərt və daha kəskin şəkildə 
davam etdirdi və etdirməkdə idi.Prezident İlham Əliyev oktyabrın 9-da “CNN 
İnternational” televiziya kanalına müsahibəsində münaqişə barədə ətraflı bəhs 
edir. Dövlətimizin başçısı jurnalistin Nikol Paşinyanın yalan məlumatına əsas-
lanaraq, “Guya Türkiyə öz zabitləri, generalları, muzdluları, terrorçu cihad 
döyüşçüləri ilə Dağlıq Qarabağda döyüşmək üçün Azərbaycana minlərlə adam 
gətirib. Türkiyə öz hərbi gücü ilə guya müəyyən beynəlxalq loqistik strukturları 
qorumaq üçün orada olduğunu deyir. Azərbaycanda hazırda hər hansı bir türk 
qüvvələri və ya türk avadanlığı varmı?!” – sualına cavabında bildirdi: “Bəli, 
türk avadanlığı var. Türk qüvvələri yoxdur. Türkiyə bizə dəstək göstərir, lakin 
bu, siyasi dəstəkdir, bu, diplomatik dəstəkdir. Bu dəstək olmasaydı,Türkiyə 
prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbay-
canın yanındadır!” ifadəsi ilə bu çox açıq mövqe olmasaydı, çox güman ki, bu 
gün Ermənistan öz məqsədinə nail olardı. Bu da münaqişənin coğrafiyasının 
genişlənməsi və mümkün qədər çox ölkənin bu münaqişəyə cəlb olunmasından 
ibarətdir ki, bu ölkələr döyüş meydanında onlara kömək etsinlər...”

Prezident İlham Əliyev müsahibəsində - jurnalistin “Hazırda sizin yürüt-
düyünüz kampaniyanın məqsədlərini açıq şəkildə bildirə bilərsiniz?”sualına 
cavabında - Azərbaycanın məqsədinin xalqımızı torpağında yaşamaq hüququ-
nu müdafiə etməkdən ibarət olduğunu xatırlatdı. Eyni zamanda, əlavə edib 
ki, sentyabrın 27-də Azərbaycanın hərbi mövqelərinə, şəhər və kəndlərimizə 
artilleriya atəşini Ermənistan açıb. Toqquşmalar gedən günlərdə Ermənistan 
ordusu tərəfindən 31 nəfər mülki şəxs qətlə yetirilib, 200 nəfər yaralanıb, 1000-
dən çox ev dağıdılıb və ya onlara ciddi ziyan dəyib.“Biz cavab verməli idik, 
özümüzü müdafiə etməli idik. Bizim cavabımız Ermənistan üçün çox həssas və 
ağrılı oldu. Onlar çox ciddi məğlubiyyət acısını yaşadılar, onlar bizdən qaçdılar, 
biz ərazimizin bir hissəsini azad etdik, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə milli 
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bayrağımızı sancdıq. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik və biz haqlıyıq. Biz 
öz torpağımızda savaşırıq, Ermənistan digər ölkənin torpağında vuruşur,” – deyə 
dövlətimizin başçısı bildirirdi.

Bəli, ölkə başçısının bildirdiyi kimi, Ermənistanın, dinc sakinləri - uşaq-
ları, qadınları və ahılları qətlə yetirməsinin hərbi cinayət olduğu heç kimə sirr 
deyil. Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-dən oktyabrın 9-da 
saat 17:00-dək dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasında göstə-
rilirdi ki, düşmən tərəfin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından 
və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərdən 31 nəfər 
həlak olub, 170 nəfər isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun 
intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1091 ev, 143 mülki obyekt 
və 45 çoxmənzilli yaşayış binası yararsız vəziyyətə düşüb.

Eyni gündə - oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin “Sky News” televiziya kanalına verdiyi müsahibəsində Ermənistan 
tərəfindən yayılan xəbərdə guya ordumuzun Şuşada yerləşən kilsəyə atəş açıl-
masının ermənilər tərəfindən düşünülmüş qondarma təxribat olduğu haqqında 
məlumat verdi: “Biz heç vaxt mülki şəxslərə hücum etmirik. Bizim Dağlıq 
Qarabağ ərazisində etdiklərimiz ondan ibarətdir ki, biz onların tanklarını, si-
lahlarını, artilleriya sistemlərini hədəfə almışıq və həmçinin biz onların hərbi 
infrastrukturunu hədəf almışıq. Bu hərbi infrastrukturun bəzən şəhər mərkəzində 
yerləşməsi bizim günahımız deyil. Lakin biz heç vaxt qəsdən mülki şəxsləri hə-
dəf almamışıq. Bəli, bizim müasir silahlarımız var, lakin onların heç də hamısı 
müasir deyil. Bəzi səhvlər ola bilər. Ona görə bizim tərəfdən mülki şəxslərin 
qəsdən hədəf alınması heç vaxt baş verməmişdir. Əksinə, təmas xəttinə çox 
yaxın yerləşən Tərtər şəhəri bombardmana məruz qalır. Gündə şəhərə 2000 
mərmi düşür. Demək olar ki, məhv edilib. Heç kim bunun haqqında danışmır. 
Ona görə xahiş edirəm ki, gəlin, bu məsələdə ədalətli olaq. Biz bunu başlama-
mışıq və bizim mülki şəxsləri hədəfə almağa ehtiyacımız yoxdur.”

Oktyabrın 9-da xalqa müraciətində və xarici TV-lərə müsahibəsində Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, “artıq təmas xətti yoxdur”, “danı-
şıqlar işğal olunmuş ərazilərin boşalmasına gətirib çıxarılmalıdır”.

***

Fransa prezidenti Emmanuel Makron təkrarən növbəti dəfə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Dövlət başçıları Ermənistan-Azər-
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyəti müzakirə et-
dilər...
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Rusiya tərəfinin təşəbbüsü əsasında oktyabrın 9-10-da Moskva şəhərində 
keçirilən görüş nəticəsində Rusiya Federasiyası, Azərbaycan Respublikası və 
Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər nazirlərinin bəyanatı qəbul edildi.

Moskvada Xarici İşlər nazirləri üçtərəfli görüş keçirərkən, cəbhədə döyüş-
lər dayanmadığı deyildi. Ermənistan riyakarlığını nümayiş etdirərək ilk andan 
bu razılaşmanı kobud şəkildə pozdu. Oktyabrın 10-da gecə hərbi əməliyyatlar 
müxtəlif intensivliklə davam edirdi, düşmənə atəş zərbələri endirilirdi. Azər-
baycan Ordusunun davam etdirdiyi hücum əməliyyatı nəticəsində bu müddətdə 
düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 13 ədəd tankı, 4 ədəd BM-21 “Qrad” 
yaylım atəşli reaktiv sistemi, 6 ədəd D-20 və D-30 topu, 3 ədəd 2S3 “Akasiya” 
özüyeriyən artilleriya qurğusu, 2 ədəd M55 “Zastava” zenit qurğusu, 2 radi-
olokasiya stansiyası və radioelektron mübarizə vasitələri dəqiq atəşlə məhv 
edilərək sıradan çıxarıldı.

Düşmən Xocalı istiqamətindən Hadrutu yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən 
intensiv atəşə tutdu. Həmçinin, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Füzuli 
rayonlarının yaşayış məntəqələri düşmən tərəfdən atəşə məruz qalırdı. Ordumuz 
Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı adekvat tədbirlər görürdü. Düşmənin ağır 
döyüş texnikaları bölmələrimizin sərrast atəşi ilə məhv edilirdi.

***

Oktyabrın 9-da Ermənistan ərazisindən Mingəçevir istiqamətində atılan, 
lakin Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə sistemləri tərəfindən aşkar 
edilərək məhv edilən 9K72 “Elbrus” əməliyyat-taktiki raket kompleksinin 
vurulmasından sonra yerə dağılan qalıqları aşkarlandı.

Tərəflər arasında saat 12:00-da atəşkəs elan olunması barədə razılıq əldə 
edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan ordusu cəbhənin Ağdərə-Tərtər və Fü-
zuli-Cəbrayıl istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd göstərdi. Eyni zamanda 
bir sıra yaşayış məntəqəmiz Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya 
atəşinə məruz qaldı. Düşmənin bütün hücum cəhdlərinin qarşısı bölmələrimiz 
tərəfindən uğurla alındı.

Ermənistan ordusuna qarşı adekvat cavab tədbirləri görülürdü. Atəşkəs 
rejimini pozan düşmənin zirehli texnikası, artilleriya bölməsi, həmçinin, qarşı 
tərəfin atəş nöqtələrinə çıxardığı ağır artilleriyası, döyüşə hazır vəziyyətə gə-
tirilən zenit-raket kompleksləri dəqiq zərbələrlə məhv edildi.
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Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “RBK” televiziya kanalına müsahibə 
verdi. Dövlət başçısı tərəflər arasında atəşkəsin elan olunması məsələsinə ay-
dınlıq gətirərək dedi: 

“Biz öz bəyanatlarımıza sadiqik, Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü öhdə-
likləri həmişə yerinə yetirən ölkədir. Danışıqlar aparılması üçün sabaha razılıq 
verilib. Buna görə hər şey ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən, onların 
iş qrafikindən asılıdır”.

Jurnalistin “Atəşkəs nə qədər davam edəcək?” sualına isə Prezident dəqiq 
cavab verərək “İndiki eskalasiyaya qədər atəşkəs uzun müddət, onilliklər boyu 
davam etdiyini bildirdi. “Təmas xəttində müəyyən toqquşmalar olub, bu il iyul 
ayında dövlət sərhədində erməni tərəfinin təxribatları olub. Lakin son 30 ilə 
yaxın müddətdə bu qədər genişmiqyaslı əməliyyatlar olmayıb. Buna görə hər 
şey erməni tərəfindən asılı olacaq. Əvvələn, o, atəşkəsə riayət edəcəkmi? Ona 
görə ki, bu gün səhər və dünən, yəni, bu gecə və səhər mənim aldığım məlumata 
görə, erməni qüvvələri bir neçə istiqamətdə genişmiqyaslı əks-hücum cəhdləri 
göstərib, Hadrutu geri almağa, Cəbrayıl rayonunda, şimal istiqamətində bizim 
azad etdiyimiz əraziləri geri almağa cəhd göstərib. Yəni, onlar Moskvada tərəf-
lərin razılığa gələ biləcəyini başa düşdüklərindən itirdiklərini və onlara məxsus 
olmayanları maksimum həcmdə özlərinə qaytarmağa çalışıblar. Buna görə də 
atəşkəs rejiminin möhkəmliyinin əsas amili bu olacaq ki, Ermənistan bu əra-
zilərin bizdə olması ilə, onun həmin əraziləri bir daha heç vaxt görməyəcəyi 
ilə barışmalı və bunu hərbi yolla geri almağa heç bir cəhd göstərməməlidir. 
Biz axıra qədər gedəcəyik. Biz dayanmamışıq. Bizim məqsədimiz dəyişməz 
qalır. Azərbaycanın bütün dünya birliyi tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyü-
nün bərpa edilməsi, azərbaycanlıların əvvəlki, ənənəvi yaşadıqları yerlərə, o 
cümlədən Şuşaya, Dağlıq Qarabağdakı digər yaşayış məntəqələrinə və əlbəttə, 
keçmiş DQMV-nin inzibati hüdudlarından kənardakı bütün başqa ərazilərə 
qaytarılması. Buna görə bizim məqsədimiz dəyişməz qalır”.

Prezident qətiyyətlə vurğuladı ki, əgər erməni tərəfi atəşkəs rejiminə sadiq 
olarsa, onda, siyasi nizamlama mərhələsi başlanacaq, danışıqlara məcburet-
mə fazası başa çatacaq. Amma Azərbaycan axıra qədər gedəcək.

Ali Baş Komandan bir daha Ermənistan rəhbərliyinə səslənərək dedi ki, 
Azərbaycanla ultimatumlar, təhqirlər və şantaj dilində danışmaq olmaz. Paşin-
yan Azərbaycana 7 ultimatum təqdim edəndə, azərbaycanlıların hisslərini təhqir 
edəndə, buna görə cəzalandırılmalı idi və bu gün Azərbaycan bunu reallaşdırır.

Azərbaycanın mövqeyi bəlli idi. Xalqımızın dövlətimizə və Prezidentimizə 
güvəni tamdır. Oktyabrın 9-da Prezidentimiz xarici işlər nazirlərinin Moskvadakı 
görüşü ərəfəsində növbəti tarixi çıxışını edərək xalqımıza hər şeyi açıq şəkildə bə-
yan etdi: “Biz bu torpaqlara qayıdacaq və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik”.
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11 oktyabr 2020-ci il

Ana laylası ilə yatıb, raket səsi ilə əbədiyyata qovuşanlar...

Hələ kiçik yaşlarımızdan valideynlərimizin dilindən “Vətən anadır” kəlmə-
si eşidə-eşidə böyüyürük. O səhəri dəhşətli xəbərlə açdım. Doğulub boya-başa 
catdığım Gəncə şəhəri oktyabrın 11-də gecə 02 radələrində insanlıq tarixinə sığ-
mayan dəhşət yaşadı. Erməni işğalçıları öz naqisliyini, nankorluğunu, namərd-
liyini, əxlaqsızlığını tarixdə yenə sübut etdi. “Moskva sazişi”nin mürəkkəbi 
qurumamış Ermənistan Gəncəyə çox təhlükəli, istifadəsi qadağan olunmuş 
“Skad” (Elbrus) adlı bir silahla - ballistik raket  sistemindən zərbələr endirdi. 
Bu hərəkət Ermənistanın humanitar atəşkəsə riayət etmədiyinin, hərbi təcavüz 
və Azərbaycan ərazilərinin qanunsuz işğalını davam etdirmək niyyətinin bariz 
təzahürü idi. Nəticədə “Qələbə parkı”nın ətrafında yerləşən yaşayış binaları 
dağılıb, 4 nəfəri qadın olmaqla, 9 mülki vətəndaşımız həlak oldu, 6-sı uşaq, 16-
sı qadın olmaqla, 34 nəfər yaralandı. Həyatını itirənlər və yaralananlar arasında 
azyaşlıların olması xalqımızda və beynəlxalq ictimaiyyətdə hiddət doğurdu...

Bəxtsiz körpələrin gecə gördüyü “dəhşətli yuxu”nu təşkil edənlər buradan 
çox uzaqlarda idilər və yəqin ki, dünyanın ən qorxaq, aciz, bədbəxt adamları  
sayılmalıdırlar. Çünki şirin yuxuda olan günahsız dinc sakinləri – uşaqları, 
qadınları, qocaları uzaq məsafədən, cəbhə bölgəsindən onkilometrlərlə aralıda 
yerləşən bir qədim şəhəri atəşə tutmaq, dağıntılar törətmək nə insanlığa, nə 
də beynəlxalq hüquq normalarına sığışan bir hərəkət idi. Bunun yalnız bir adı 
var: vəhşilik!

Bu, beynəlxalq terror hadisəsi idi!
Xocalıda, azərbaycanlıların yaşadığı Ermənistan ərazilərində, yüzlərlə 

insanın həlak olduğu avtobuslarda, metroda, digər yerlərdə törətdikləri terrorun 
ardıydı! Növbət dəfə hədəf olaraq Gəncəni seçdilər. O Gəncə ki, vaxtilə onun 
suyunu içmişdilər, çörəyini yemişdilər, ən yaxşı yerlərində yaşamışdılar. Dinc 
əhali gecə saatlarında, yatdıqları yerdə dəhşətlə üz-üzə qalmışdı.

***

O dəhşətli xəbəri alan kimi Gəncədə yaşayan ailəmlə əlaqə saxladım, 
ata-anam, bacı-qardaşım, qohum-qonşu, tanıdıqlarımın arasında zərərçəkən 
olmamışdı. Amma nə olsun, hər bir dünyasını itirən, hər xəsarət alan məgər 
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bizim anamız, atamız, balamız, bacımız, qardaşımız deyildi?! Televiziyada 
göstərilən tükürpədici səhnələri izlədikcə, göz yaşlarımı dayandıra bilmirdim. 
Ölənlərin arasında körpələr çoxluq təşkil edirdi. Erməni faşistləri körpə qatili 
olmaqdan belə əl çəkmirdilər...

Savaşda kişi kimi döyüşüb ölərsən də, öldürərsən də. Lakin gecə yataqda 
yatan dinc əhaliyə raket atmaq alçaqlıqdır, bu, insanlıqdan kənardır, bunu 
“müharibə şəraitidir” kimi bəhanələrlə sığortalamaq belə qeyri-mümkündür. 
Tülkü xislətli düşmənin hər zaman əl atdığı siyasət məhz budur. Bu, insanlığa 
və bəşəriyyətə yönəlmiş cinayət idi.

 Düşmənin günahsız körpələrə və dinc sakinlərə raket atəşi açması, 4 
uşağın hər iki valideynini itirməsi, mülki insanların dünyadan amansızcasına 
köçməsi və onlarla insanın xəsarət alması ilə nəticələndi. Gəncədə baş verən 
insanlığa sığmayan bu qanlı terror hadisələri yalnız həmin uşaqların dərdi deyil, 
bütün Azərbaycan xalqının ağrı-acısıdır. O ağır günlərdə yaşadığı yerdən asılı 
olmayaraq, hər bir azərbaycanlının ürəyi Gəncə ilə döyünürdü. Cünki orda süd 
qoxulu körpələr, yeniyetmə və gənclər, bir sözlə, günahsız azərbaycanlıları 
yenidən faşizmin qurbanına cevrilmisdi.

Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu Rusiyanın vasitəçiliyi ilə aparılmış 
danışıqlara hörmətsizlik və erməni faşizminin növbəti təzahürü, istifadəsi qa-
dağan olunmuş raketlə dinc sakinləri hədəfə almaq adlandırılan hərbi cinayət 
olmaqla bərabər, vandalizm aktı kimi qəbul edildi.

Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Twitter” hesabında 
dəqiq yazdı. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, bu alçaq əməllər Azərbaycan 
xalqının iradəsini heç vaxt sındıra bilməz! Ali Baş Komandanın ən sadiq 
silahdaşı, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva “İnstag-
ram” səhifəsindəki paylaşımında qəti etirazını qeyd edib.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərinin Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulması ilə əlaqədar rəsmi “İns-
tagram” səhifəsindəki paylaşımında dünya birliyini baş verən bu hadisəyə 
laqeyd qalmamağa çağırırdı:

 “Əldə olan məlumata görə, raket atəşi nəticəsində 9 nəfər (o cümlədən 
4 qadın) həlak olub, 34 nəfər yaralanıb, çoxsaylı mülki obyektlərə ciddi 
ziyan vurulub.Bizim şəhərlərin və kəndlərin atəşə tutulması demək olar ki, 
dünən bütün gün ərzində davam edib. Humanitar atəşkəs rejiminin qüvvəyə 
mindiyi andan ermənilər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının bir sıra 
rayonlarına 548 mərmi atılıb. Döyüş meydanında məğlub olması ilə barışa 
bilməyən erməni tərəfi məqsədyönlü şəkildə dinc əhaliyə hücum edir.
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Mən dünya birliyini baş verən bu hadisələrə laqeyd qalmamağa çağırı-
ram. Beynəlxalq təşkilatlar, hüquq-müdafiə strukturları, kütləvi informasiya 
vasitələri və ictimai rəyin liderləri Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı bu 
cür vəhşicəsinə amansızlığı kəskin pisləməlidirlər.

Yerevan beynəlxalq konvensiyalara, habelə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
erməni işğalçı qüvvələrini Azərbaycana qarşı təcavüzə son qoymağa çağıran 
qətnamələrinə etinasızlığı dayandırmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həm-
sədrlərinin vasitəçiliyi ilə Moskvada əldə edilmiş razılaşmalara açıq-aşkar 
hörmətsizlik nümayiş etdirən Ermənistan Cənubi Qafqazda nəticələri onun 
üçün dağıdıcı olacaq müharibənin yeni mərhələsinə təhrik edir.

Əziz həmvətənlər!
Bu gün siz xalqımızın birlik, həmrəylik, şəfqət və qarşılıqlı yardım kimi 

ən yaxşı xüsusiyyətlərini nümayiş etdirirsiniz. Bu, böyük qürur hissi yaşat-
maya bilməz! Həqiqət və ədalət bizim tərəfimizdədir! Biz zəfər çalacağıq! 
Allah həlak olanlara rəhmət eləsin. Xəsarət alanların tezliklə sağalmasını 
arzulayıram. Uca Tanrı bizim Ordumuzu, xalqımızı və Vətənimizi qorusun! 
Qarabağ Azərbaycandır!”

***

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administra-
siyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Azərbay-
can Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev və Azərbaycanın Birinci 
Vitse-Prezidentinin köməkçisi Elçin Əmirbəyov oktyabrın 11-də Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin Gəncəni raket atəşinə tutması nəticəsində çoxmənzilli ya-
şayış binasının dağıldığı ərazidə oldular.

 Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev yerli və xarici KİV-lərin nümayən-
dələrinin suallarını cavablandıb, düşmənin humanitar atəşkəs rejiminin tələb-
lərini kobudcasına pozaraq təkcə Gəncəni deyil, Mingəçevir və digər yaşayış 
məntəqələrimizi də ağır artilleriya və raket atəşinə tutduğunu bildirərək qeyd 
edib: “Bu, Ermənistanın dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən Rusiya Federa-
siyasına qarşı hörmətsizliyi kimi qiymətləndirilməlidir. Rusiya  Federasi-
yasının bilavasitə vasitəçiliyi ilə, humanitar əsaslarla atəşkəsə dair fikirlər 
ortaya qoyulduğu halda, Azərbaycan xalqına qarşı Ermənistan tərəfindən 
bu vandallıq və soyqırımı aktı həyata keçirildi. Beynəlxalq ictimaiyyət bu 
hadisələrə lazımi qiymət verməlidir”.
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Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev oktyabrın 11-də 
Gəncə Şəhər Prokurorluğunun inzibati binasında yerli və xarici media nümayən-
dələri üçün təşkil olunan mətbuat konfransında bildirdi: “Bununla əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 
müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda hadisə yerində fəal istin-
taq-əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin 
insanlıq və bəşəriyyət əleyhinə törətdiyi bu dəhşətli cinayət tədbirinə görə on-
ların məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün tərəfimizdən bütün zəruri beynəlxalq 
və daxili hüquqi vasitələrdən istifadə ediləcək”.

***

Qonşu Türkiyə mediası da Gəncədə baş verən terror hadisəsini geniş işıq-
landırdı. Ermənistan ordusu tərəfindən həyata keçirilmiş bu barbarlıq aktının, 
raket hücumunun tərəflər arasında əldə edilən humanitar atəşkəs barədə razı-
laşmadan cəmi bir sutka sonra baş verməsi “CNN-Türk” telekanalının Gəncədə 
olan müxbiri Fülya Öztürkün dilindən insanlıq faciəsi olaraq bütün dünyaya 
çatdırıldı. Hərbi əməliyyatların ilk günündən Qarabağda baş verənlərə geniş 
yer ayıran Rusiya və Ukrayna mediasında «Natsionalnaya Oborona» (“Milli 
Müdafiə”) jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenkonun, rusiyalı siyasətçi, 
jurnalist, televiziya aparıcısı Maksim Şevçenkonun, ukraynalı hərbi və siyasi 
icmalçı Aleksey Arestoviçin, hərbi ekspert Yuri Podolyakanın və digər eks-
pertlərin simasında Azərbaycan həqiqətlərinin təkzibedilməz faktlarla, obyektiv 
şəkildə rusdilli auditoriyaya çatdırılması baxımından önəmli idi.

İşğalçı Ermənistanın Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncəyə 
iki dəfə raket hücumu beynəlxalq mediada geniş rezonans doğurdu. “France 
24” kanalı, “Reuters”, “Ria-Novosti” və digər aparıcı agentliklər baş vermiş 
hadisələr barədə ardıcıl məlumatlar yayımladılar. Türkiyə KİV-i başda olmaqla, 
bir sıra xarici telekanallar və saytların hadisə, zərərçəkmişlər barədə reportaj-
lar, məqalələr yayımlaması xüsusi qeyd edilməlidir. Türkiyənin “TRT-Haber” 
televiziya şirkəti, “Haber Global” televiziyası və eləcə də digər telekanalların 
Gəncədə terror zamanı videomüşahidə kamerasına düşmüş görüntüləri təqdim 
etməsi geniş əks-səda doğurdu. Xarici medialarda verilən xəbərlərdə bildirilirdi 
ki, məqsədindən asılı olmayaraq, ortada ağır cinayət faktı var.

Ermənilərin qürurla öyündükləri Ermənistan ordusu Azərbaycan ordu-
su ilə üz-üzə, təkbətək döyüşmək yerinə, dinc sakinləri, silahsız qadın və 
uşaqları hədəf alırdı. Bu hadisələr dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında 
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baş verdiyi üçün, o faktları olduğu kimi işıqlandırmaq məcburiyyətində 
qaldılar. Dünya açıq-aydın görürdü ki, ermənilər yatmış halda insanları 
raket atəşinə tuturlar.

Rəşadətli ordumuz isə mülki hədəfləri raket atəşinə məruz qoyan Ermənis-
tan silahlı qüvvələrindən fərqli olaraq, yalnız hərbi hədəflərə zərbələr endirir 
və Gəncədə törədilən terrorun qisasını bu cür alırdı. 

Elə həmin gün itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq məqsədilə hücuma 
keçməyə cəhd göstərən düşmənin canlı qüvvələri və texniki vasitələri bölmələ-
rimiz tərəfindən məhv edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin 
xeyli sayda canlı qüvvəsi, 5 ədəd T-72 tankı, 6 ədəd D-20 və D-30 haubitsası, 
5 ədəd sursatla dolu yük maşını, 11 ədəd digər avtomobil texnikası, 3 ədəd 
BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 5 ədəd 2S1 “Qvozdika” özüye-
riyən haubitsası, 8 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi və radiolokasiya 
stansiyası məhv edilərək sıradan çıxarıldı.

Əldə olunan məlumatlara əsasən, döyüş əməliyyatları nəticəsində Ermə-
nistan ordusunun işğal etdiyi ərazilərdəki əsas qüvvələri və ehtiyatlarına ciddi 
ziyan vuruldu. Qarşı tərəfin silah-sursat və yanacaq tükənmək üzrə idi. Ermə-
nistan hərbi komandanlığı psixoloji gərginlik, şəxsi heyət isə qorxu içindəydi. 
Erməni əsgərlərin komandirlərinə inamı get-gedə itirdi.

Ermənilərin 1-ci, 5-ci və 9-cu motoatıcı alaylarının döyüş mövqelərini 
özbaşına tərk edən hərbi qulluqçularının sayı kütləvi hal aldı. Hərbi polis bu cür 
əsgərlərin məcburən səngərlərə geri qaytarılmasında aciz qalırdı. Alınan dəqiq 
məlumatlara əsasən, canlı qüvvə sarıdan xeyli itki verən düşmən ordusunda 
ölənlər arasında 1-ci motoatıcı alayın komandirinin müavini, polkovnik-ley-
tenant Artak Vanyan da var idi.

Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünə malik idi. Səhər 
saat 08:00 radələrində Mingəçevir istiqamətində uçuşlar həyata keçirməyə 
cəhd edən Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) hava hücumundan 
müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edildi.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yaydı. Sənəddə qeyd edilirdi ki, 
humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələri döyüş 
əməliyyatları aparılan ərazidən xeyli aralıda yerləşən şəhər və kəndlərimizi 
raket və artilleriya atəşinə tutmaqda davam edirdi...
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12 oktyabr 2020-ci il

Oktyabrın 11-dən 12-nə keçən gecə bütün cəbhə boyu vəziyyət gərgin oldu. 
Humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin böl-
mələri itirdikləri mövqeləri geri qaytarmaq məqsədilə cəbhənin Ağdərə-Ağdam 
və Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində bir neçə dəfə kiçik qruplarla Azərbaycan 
Ordusunun mövqelərinə basqın etməyə cəhd göstərdilər.

Həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlə-
rində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 3 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli 
reaktiv sistemi, 1 ədəd T-72 tankı, bir neçə avtomobil texnikası məhv edildi 
və sıradan çıxarıldı.

Əldə olunan məlumatlara əsasən, döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 9-cu alayının artilleriya rəisi tabeliyində olan bölmə ilə 
Hadrut yaşayış məntəqəsi istiqamətindən geri çəkildi, alayın 5-ci taborunun 
şəxsi heyəti isə təhkim olunmuş texnikanı döyüş mövqelərində qoyub qaçdı. 
Bundan əlavə, 5-ci və 522-ci alayın şəxsi heyəti avtomobil və zirehli texnika-
larını ataraq mövqelərindən geri çəkildilər.

Qırmızı Bazar məntəqəsi istiqamətinə endirilən artilleriya zərbəsi nəticə-
sində 1-ci alayın daimi dislokasiya məntəqəsində yeraltı sığınacaq və düşmənin 
geri çəkilən bölməsinin 2 texnikası məhv edildi.

Alınan məlumatlara əsasən, canlı qüvvə sarıdan xeyli itki verən düşmən 
ordusunda ölənlər arasında 246-cı alayın tabor komandiri polkovnik-leytenant 
Artur Qriqoryan da vardı.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci alayının müdafiə sahəsində geri çəkilən 
bölmələr arasında rabitə və qarşılıqlı əlaqənin pozulması səbəbindən özləri 
bir-birilərinə atəş açıblar. Tankəleyhinə və digər bölmənin şəxsi heyətləri də 
döyüş mövqelərini tərk etdilər.

Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünə malik idi. Goran-
boy, Tərtər və Ağdam rayonlarının ərazisi humanitar atəşkəs rejiminə əməl 
etməyən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutuldu. 

Müdafiə Nazirliyi məlumat yayaraq, Ermənistan tərəfinin, guya, Azərbaycan 
Ordusunun Hadruta daxil olmaq məqsədilə bu istiqamətdə xeyli sayda qüvvə 
cəmləşdirməsi və gərgin döyüşlərin getməsi barədə yaydığı məlumat açıq-aydın  
dezinformasiyadır. Xatırladıram ki, Hadrut artıq bir neçə gün bundan əvvəl Azər-
baycan Ordusu tərəfindən işğaldan azad olunub. Azərbaycan Ordusu humanitar 
atəşkəs rejiminə ciddi riayət edir və heç bir aktiv döyüş fəaliyyəti həyata keçirmir...
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Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində 
düşmənin 2 ədəd PUA-sı, Ağdam rayonu istiqamətində isə 1 ədəd PUA-sı 
hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edildi. 

Döyüş əməliyyatlarında iştirak edən şəxsi heyətin təminat və təchizat 
məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılır və dərhal həll olunması ilə bağlı təd-
birlər görülürdü.

Qoşunların hərbi texnika, silah-sursat, yanacaq-sürtkü materialları, ərzaq 
və əmlakla təmin edilməsi müvafiq idarə və xidmətlər tərəfindən sutka ərzində 
fasiləsiz həyata keçirilirdi. Bu məqsədlə döyüşlər gedən ərazilərə yaxın yerlərdə 
səyyar təminat və məişət xidməti məntəqələri yaradılmışdı.

***

Azərbaycan Prezidenti dünyanın aparıcı televiziya kanallarına birbaşa 
durmadan müntəzəm müsahibələr verməkdədir. Onu bütün ədalətsevər dünya 
görürdü. Bizi sevməyənlər də, düşmənlərimiz olan işğalçı ermənilər də onlara 
gözdağı olan bu çıxışları dinləmək zorundaydılar. 
Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “Haber Global” televiziya kanalına mü-
sahibə verib.

Müsahibədə qeyd edir ki, Ermənistan atəşkəs rejimi tətbiq olunandan son-
ra da öz çirkin əməllərini davam etdirib. Azərbaycan hər zaman olduğu kimi 
sözünə sadiq qalıb: 

“Bir halda ki bu atəşkəs haqqında açıqlama verilmişdir, biz ümid edirdik 
ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi siyasi yollarla həll ediləcək. Çünki 
hesab edirdik ki, hərbi mərhələ artıq başa çatıb, təcavüzkar döyüş meydanın-
da dərsini alıb və bundan sonra reallıqlarla hesablaşıb, diplomatik müstəvidə 
müsbət yanaşma göstərəcək. Ancaq təəssüf ki, biz bunu görmədik və saat 
12-dən qüvvəyə minməli olan atəşkəs Ermənistan tərəfindən pozulmuşdur.”

Ermənistan bütün cəbhə boyu məğlubiyyətə uğrayır. Ona görə də er-
mənilər öz acısını dinc əhalidən çıxarmağa çalışır. Gəncəni bombalamaq 
şəxsən Paşinyanın əmridir. Və bu da acizlikdən və ağır psixoloji durumdan 
doğan əmrdir. 

İlham Əliyev daha sonra deyib ki, gecə saatlarında mülki şəxslərə qarşı 
dəhşətli cinayət törədilib. Gəncə şəhəri bombardman edilib. Şəhər “Toçka-U” 
raketləri ilə atəşə məruz qalıb və bunun nəticəsində mülki vətəndaşlar həlak 
olub və yaralanıblar.
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Bunu erməni faşizminin eybəcər sifətinin növbəti təzahürü adlandıran 
Azərbaycan Prezidenti artıq dünya erməniliyi, Ermənistanın havadarları, onların 
hamiləri və İslamofob dairələrin bu cinayəti gizlədə bilməyəcəklərini vurğuladı: 

“Çünki artıq hər şey göz qabağındadır.  Dünən o hadisə yerində təşkil olu-
nan mətbuat açıqlamaları və bu gün oraya gedən xarici səfirliklərin nümayən-
dələri öz gözləri ilə hər şeyi görürlər. Bir daha görürlər ki, bu münaqişənin 
səbəbkarı kimdir.

Kim təcavüzkar siyasət aparır, kim mülki əhaliyə qarşı cinayət törədir. 
Azərbaycan haqqında olmazın yalanlar yayırdılar, azərbaycanlıları təcavüz-
kar kimi göstərmək istəyirdilər. Ermənistan dövləti terror dövlətidir, faşist 
dövlətidir və insanlığa qarşı törədilmiş bu cinayət bunu bir daha göstərdi”.

Ermənilərin öz orduları haqqında uzun illər uydurduğu “yenilməz ordu” 
əfsanəsinin yox olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı əlavə edib: “Biz 
göstərdik kim kimdir. Ona görə bu reallıqlarla gərək həm Ermənistan hesablaş-
sın, onların havadarları hesablaşsın, bütün dünya hesablaşsın. Bizə dur deyən-
lər bilməlidirlər ki, yaxşı, biz dura bilərik, biz də istəmirik ki, qan tökülsün. 
Amma ondan sonra gərək siyasi proses başlasın. Siyasi proses başlamasa, biz 
durmayacağıq. Mən demişəm, biz sona qədər gedəcəyik, sona qədər. Amma 
necə? Hərbi yolla, yaxud da ki, siyasi yolla, o başqa məsələdir. Biz istəyirik 
ki, hərbi mərhələ dursun, qan tökülməsin, şəhidlər olmasın və sülh yolu ilə öz 
torpaqlarımızı azad edək”.

Prezident İlham Əliyev müsahibəsində daha sonra belə dedi: “Ancaq bu-
günkü dünyada, İnternet dövründə bunu etmək onlar üçün artıq çox çətindir. 
Çünki artıq qeyri-ənənəvi mətbuat vasitələri var, İnternet var və məlumatın 
çatdırılması o qədər də çətin məsələ deyil. Ona görə bu gün onlar informasiya 
mübarizəsində də əvvəlki mövqelərə sahib deyillər. Biz isə haqq yolundayıq. 
Həm beynəlxalq hüquq baxımından, həm tarixi ədalət baxımından biz haqlı-
yıq. Biz öz torpağımızdayıq, öz torpağımızda vuruşuruq. Erməni əsgəri bizim 
torpaqlarımızdan çıxarsa, bu münaqişəyə də son qoyulacaq”.

Ali Baş Komadan bir daha qeyd etdi ki, artıq təmas xətti yoxdur və Azər-
baycan Ordusunun xilaskarlıq missiyası davam etdirir.

***

Oktyabrın 12-də Azərbaycandakı diplomatik korpusun rəhbərləri, səfirlər, 
hərbi attaşelər, beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndəliklərinin rəh-
bərləri Gəncəyə səfərə gəldilər. Səfərin məqsədi diplomatları erməni vəhşiliyi 
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- Ermənistanın günahsız mülki insanlara və enerji infrastrukturuna qarşı həyata 
keçirdiyi məsuliyyətsiz raket hücumlarının səbəb olduğu cinayət səhnələri ilə 
tanış etmək idi.

Bütün bunlara baxmayaraq, Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarının əra-
zisi humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələri tərə-
findən atəşə tutulmaqda davam edirdi. Azərbaycan Ordusu humanitar atəşkəs 
rejiminə ciddi riayət edir və heç bir aktiv döyüş fəaliyyəti həyata keçirmirdi...
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13 oktyabr 2020-ci il

Humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri yenidən qruplaşma və yerdəyişmə apararaq cəbhənin bəzi istiqamət-
lərində kiçik qruplarla Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə basqın etməyə cəhd 
göstərirdi. Oktyabrın 12-dən 13-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam və 
Füzuli- Hadrut istiqamətlərində ümumi vəziyyət gərgin olaraq qalırdı.

Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 3 ədəd 
BM-21 “Qrad” YARS, 1 ədəd “Tor-M2KM” ZRK, 1 ədəd ZSU-23-4 “Şilka” 
özüyeriyən zenit qurğusu, 2 ədəd PDM-2, 3 ədəd 2А36 “Qiasint-B” topu, 1 
ədəd KS-19 zenit topu, 1 ədəd D-20 haubitsa topu, 3 ədəd PUA, bir neçə av-
tomobil texnikası məhv edildi və sıradan çıxarıldı. 

Döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağatıcı 
alayının müdafiə sahəsində mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edildi, 1-ci mo-
toatıcı alayın bir bölüyə qədər canlı qüvvəsi pusquya salındı, hərəkətdə olan 
avtomobil texnikası sıradan çıxarıldı. Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü 
motoatıcı alayın avtomobil texnikası kolonu və Ermənistanın Sisian yaşayış 
məntəqəsi istiqamətindən işğal olunmuş ərazilərimizə doğru hərəkət edən kö-
nüllülərdən ibarət bir qrupsilahlı atəş zərbəsi ilə məhv edildi. Döyüş əməliy-
yatları zamanı tanınmış erməni terrorçu, “Körpə” ləqəbli Mqer Arutyunyan da 
zərərsizləşdirildi. Müqaviməti qırılan düşmən bölmələrində kütləvi fərarilik 
halları müşahidə olunurdu.

Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəbhəboyu 
əməliyyat üstünlüyünü saxlayırdı. Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına 
pozan Ermənistan silahlı qüvvələri səhər saatlarından etibarən Tərtər və Ağ-
cabədi rayonlarının ərazisini yenidən atəşə tutdu.

Sentyabrın 27-dən bəri Tərtər şəhərində, rayonun qəsəbə və kəndlərində 
sakinlərə məxsus 100-dən çox ev dağılıb, 500-dək evə, 51 çoxmənzilli yaşayış 
binasına, 60 yardımçı tikiliyə, 18 sosial, 7 istehsal, 27 ticarət obyektinə, 14 
inzibati binaya ziyan dəydi. Mülki şəxslər arasında ölən və yaralananlar vardı. 
Ağcabədi rayonunun yaşayış məntəqələrində isə 11 ev tamamilə dağıldı, 150-ə 
yaxın evə, 1 uşaq bağçasına, 1 məscidə və 1 kitabxanaya ciddi ziyan dəydi.

Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən Hadrut qəsəbəsinin videogörün-
tülərini yaydı. Qəsəbədəki ən yüksək zirvədə bayrağımız dalğalanırdı.

Xatırladaq ki, Xocavəndin Hadrut qəsəbəsi oktyabrın 9-da işğaldan azad 
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olundu. Hadrutun azad edilməsi Vətən müharibəsində əsas dönüş nöqtəsinə 
çevrildi. Hadrut çox strateji əhəmiyyətə malik, həm də ordumuzun növbəti 
əməliyyatları yerinə yetirməsi üçün əsas açar yerlərdən biri idi. Azərbaycan 
Ordusu hərb tarixinin ən çətin əməliyyatlarından birini - sızma və dərinlikdə 
əməliyyatlarını icra edərək Hadrutu işğaldan azad edə bildi. Bu, Füzuli ra-
yonunda yerləşən düşmən qüvvələrinin, onlara gələn təchizat və digər əlaqə 
yollarının kəsilməsində və mühüm strateji nöqtələrin ələ keçirilməsində önəmli 
rol oynadı. Hadrut azad ediləndən sonra, demək olar ki, Ermənistan ordusunda 
çox sürətli şəkildə pərakəndəlik və fərarilik başladı, döyüş ruhu sındı. Separatçı 
rejimin başçısı Araik Harutyunyan kiçik qüvvələr yığaraq Hadrutun yenidən 
zəbt olunması üçün hücumlar təşkil edirdi. Ancaq onlar heç bir effekt vermədi. 
Azərbaycan Ordusu öz qalibiyyətli yürüşünü davam etdirdi və düşməni digər 
rayon, şəhər və yaşayış   məntəqələrimizdən də qovub çıxarmağa başladı.

Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “Haber Türk” televiziya kanalına verdiyi 
müsahibəsində Ermənistanın humanitar atəşkəs rejimini pozmasının səbəblərini 
açıqladı. Prezident bildirdi ki, onlar hər zaman döyüş meydanında məğlubiyyətə 
uğrayanda belə çirkin əməllərə əl atırlar. Mülki şəxslərə, əliyalın insanlara qarşı 
qəddarlıq göstərmək Ermənistanın terrorçu rəhbərliyi üçün adi bir haldır. Azər-
baycan xalqı bunu Xocalı soyqırımının timsalında görüb: 

“Ermənistanın bu xain hücumunun səbəbi odur ki, onlar bu münaqişənin 
coğrafiyasını genişləndirmək, üzv olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatını münaqişəyə cəlb etmək istəyirlər. Məhz buna görə Ermənistan əra-
zisindən Azərbaycan torpaqlarını, mülki şəxsləri atəşə tuturlar və bizi cavab 
atəşinə təhrik edirlər. Ermənistanın terror aktı Azərbaycan xalqının iradəsini 
qıra bilməz. Azərbaycan düşmənə qarşı daha  böyük əzmlə, iradə ilə vuruşa-
caq, torpaqlarımızı azad edəcək və Azərbaycan bayrağını işğal edilmiş bütün 
torpaqlarda qaldıracaq. Türkiyə hər zaman olduğu kimi, bir daha Azərbaycanı 
açıq və birmənalı dəstəklədi.

Paşinyan Rusiyanın Prezidenti hörmətli Vladimir Putinə bir gündə dəfələrlə 
zəng etmişdir. Onun bu hərəkətləri, əlbəttə, göstərir ki, bu adam panikaya qapılıb, 
təşviş içindədir, özünü itirib. Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında düşmənə elə 
sarsıdıcı zərbələr endirir ki, artıq onlar qeyri-adekvat duruma düşüblər. Türkiyənin 
burada iştirakı, yaxud da ki, hansısa xarici güclərin gətirilməsi tamamilə yalandır.

Azərbaycan Türkiyədən hərbi texnika alır, ancaq başqa ölkələrdən də alır. 
Rusiyadan, İsraildən, Belarusdan, İrandan, Ukraynadan, Şərqi Avropa ölkələrin-
dən, o cümlədən Türkiyədən alırıq. Türkiyənin indi inkişaf etmiş hərbi sənaye 
kompleksi var...
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Son iki həftə ərzində Ermənistanın 200-dən çox tankı məhv edildi. Erməni 
ordusuna çox böyük zərər vuruldu, 33 tank qənimət götürüldü. Ondan sonra 
hava hücumundan müdafiə sistemləri – OSA-35 məhv edildi. 200-dən çox tank, 
2 “S-300” hava hücumuna qarşı qurğu, bir çox başqa texnika sıradan çıxarıldı.

TOR, KUB, KRUQ, yük avtomaşınları, tank əleyhinə silahlar... Əgər ha-
mısını hesablasan, ancaq məhv edilən və qənimət götürülən texnika 1-2 milyard 
dollar dəyərindədir. Azərbaycan evləri dağılmış insanların problemlərini həll 
edəcək. Xalq da bilir ki, o hansısa sığorta şirkətinə gedib müraciət etməyəcək, 
onu get-gələ salmayacaqlar, hansısa məmur ona problem yaratmayacaq. Azər-
baycan vətəndaşı deyir ki, evim də, malım da batsın, təki Qarabağ alınsın və 
hamımız bu amalla yaşayırıq. Bu nisgili, bu həsrəti 30 ildir yaşayırıq. Buna 
son qoyuruq və qoyacağıq. Ermənistana şans verdik. Atəşkəsə razı olmaya 
da bilərdik. Bunu etdik ki, bu tərəfdən də, o tərəfdən də insanlar ölməsinlər.

Bu xain hücumlar zərrə qədər də bizi yolumuzdan döndərə bilməz. Ermə-
nistanın məqsədi Azərbaycanı dayandırmaqdır. Onlar zənn edirlər ki, bu xain 
zərbələr Azərbaycanı dayandıracaq: “Bizi heç kim dayandıra bilməz. Çünki 
biz haqq yolundayıq, bu yolu davam edirik və uğurla davam edirik. Bayrağı-
mızı qaldırırıq, torpaqlarımızı azad edirik və sona qədər bu yolu gedəcəyik”.



1 0 2

Aygül Bağırovau u

14 oktyabr 2020-ci il

Sentyabrın 27-dən başlayan böyük savaş, cəbhə bölgəsindən uzaq qalmaq 
məni heç cürə sakit buraxmırdı. Hər an cəbhəyə yaxın ərazilərə getmək,orda 
baş verən hadisələrə bir addım daha yaxın olmaq istəyirdim.Sentyabrın 29-
da Füzulinin Horadiz şəhərində, Araytılı, Babı, Kərimbəyli, Bəhmənli, Əh-
mədbəyli, Əhmədalılar, Mahmudlu kəndlərini bir-bir gəzib, hərbiçilərimizlə, 
əsgərlərimizlə və sakinlərlə görüşəndən sonra elə “isti-isti” yazıları hazırlayıb 
Facebook səhifəmdə yayımladım. Və ordakı ruh yüksəkliyini, vətənpərvərlik 
dəyanətini müşahidə etdiyim insanlardan, ordu ilə həmrəy olmaları haqqında 
müsahibələr alır, məni izləyən dostlarıma, çoxsaylı oxucularıma çatdırırdım. 

Sonrakı vaxt Bakıda bir neçə gün qaldım, ancaq özümdə heç bir rahatlıq 
tapmadım. Yenidən döyüşlərin şiddətləndiyi Füzuli rayonuna bu dəfə calışdı-
ğım Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinin fəxri üzvləri - Milli 
Qəhrəmanların ailə üzvləri - Samir Xasiyevin anası Gözəl Xasıyeva, Eldar 
Xəlilovun anası Tərlan Xəlilova və şəhid bacısı Maya Almuradova ilə birgə 
yollandıq. 

Təbii ki, bu ağır döyüşlər zamanı ordunun və xalqın içində olmaq, onların 
sevinc hissini, mücadiləsini görmək elə özü də böyük xoşbəxtlik idi.

Cəbhə xəttində olarkən, insan özünü daha rahat, daha sakit və daha normal 
hiss edirdi. Hiss edirsən ki, böyük savaşda Azərbaycan əsgərinin, xalqımızın və 
Milli Ordusumuzun yanında olmağın ayrı zövqü var. Mən də bu hissi həmişə 
yaşamışam və ondan qürur duymuşam.

Çox möhtəşəm, olduqca yaddaqalan bir hadisə baş verir. Xalq öz sevimli 
Ordusu, mücadilə edən əsgərləri üçün “gözünün yağını” yedirtmək istəyir. Yola 
çıxan və onlara xeyir-dua verən çoxlu sayda insanlar əllərində Azərbaycan bay-
rağını dalğalandıraraq səslənirdilər: “Azərbaycan əsgəri, Allah sizi qorusun!” 

Qəhrəman əsgərlərimiz də insanlara öz sevgi və məhəbbətlərini bildirir, 
əl eləyirdilər.

Keçən səfərdə söz verilən kimi oldu: əlaqədar qurumların nümayəndələ-
ri məni və Milli Qəhrəman analarını birbaşa ön cəbhədə döyüşən əsgərlərlə 
görüşdürdülər. Onlarla salamlaşıb hal-əhval tuturuq. Əsgərlərdən biri şəhid 
analarının kövrəldiyini görüb bildirir ki, kövrəlməyin: “Biz döyüşə ölməyə 
yox, düşməni öldürməyə, doğma torpaqlarımızı azad etməyə gedirik. Vətən 
bizi döyüşə çağırır!”

Aman Allah, o əsgərlərdəki ruh yüksəkliyi, onların çöhrəsindəki sevinc 
hissi sanki bizlərə deyirdi: tezliklə torpaqlarımız işğaldan azad edəcəyikk. Neçə 
gün əvvəl o əsgərlərin savaşı və mücadiləsi nəticəsini verdi. Cəbrayıl şəhəri 
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və neçə-neçə yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Füzulinin Aşağı Əbdürəhmanlı 
kəndi 27 illik həsrətdən sonra erməni işğalından  azad olundu.

Füzulinin Horadiz şəhəri, Alxanlı, Zobucuq, Şükürbəyli, Molla Məhərrəm-
li, Əhmədalılar, Babı, Araytılı kəndləri ilə müqayisədə Böyük Bəhmənlidə bir 
qədər sakitlikdir. Kəndin üstündə dövr edən hərbi helikopter və digər döyüş 
qüvvələrimiz bir daha xalqı əmin edir ki, ordu onların təhlükəsizliyini təmin edir.

“Erməni əsgərləri torpaqlarımızdan it kimi qovulur”.
Bu sözləri ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev yaxınlarda xalqa 

müraciət edərkən səsləndirdi. Və demək olar ki, artıq Azərbaycan torpaqlarından 
erməni əsgərləri və muzdlu döyüşçülər it kimi qovulur və parazitlər kimi öldü-
rülürdü. Füzulidən və Cəbrayıldan onların qovulması və torpaqlarımızın azad 
edilməsi bu dediklərimizə əyani sübut idi.

O gün Füzulidə Ali Baş Komandan İlham Əliyevə çox böyük dəstək var 
idi. Çünki Prezident çıxışlarının birində dedi: “Mən Qarabağın azad olunması 
uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan əsgərlərimizin və onların valideynlərinin 
qarşısında baş əyirəm”.

Bu sözlər şəhid ailələrinə və şəhidlik zirvəsinə ucalan əsgərlərimizin ruhuna 
çox böyük ehtiram və məhəbbətin göstəricisi idi. Şəhid Milli Qəhrəman anası 
Gözəl ana və Tərlan ana Prezidentin bu həssaslığına, xüsusi məhəbbətinə görə 
hərbiçilər qarşısında Böyük Sərkərdəmizə öz təşəkkürlərini ünvanladılar. 

Tərlan ana çıxışında vurğuladı ki, inanıram, Azərbaycan əsgəri və Ordusu 
mənim oğlum Eldar kimi şəhidlərin qanını yerdə qoymayacaq və onların qisasını 
alacaqlar. Artıq bu qisas alınır. İşğalda olan torpaqların böyük hissəsi azad olu-
nub. Əmisinin adını daşıyan Eldarı da hərbi xidmətə yollayan Tərlan ana deyir 
ki, lazim gələrsə, Eldar belə silaha sarılıb əmisinin və əmisinin simasında bütün 
şəhidlərimizin qisasını alacaqdır...

Cəbhədə isə 13-dən 14-nə keçən gecə Ağdərə-Ağdam və Füzuli-Hadrut-Cəb-
rayıl istiqamətlərində vəziyyət gərgin olaraq qalırdı. Gecə saat 01:00 radələrində 
Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu 
ilə yaxın sərhəd zonasında bir neçə əməliyyat-taktiki ballistik raket kompleksinin 
start mövqeyində yerləşdirilməsi müşahidə olundu.

Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin 5 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd BM-21 
“Qrad” YARS, 1 ədəd “Osa-AKM” ZRK, 1 ədəd PDM-2, 1 ədəd KS-19 zenit 
topu, 2 ədəd D-30 haubitsa topu, bir neçə avtomobil texnikası, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) məhv edildi və sıradan çıxarılır-
dı. Mülki əhalini hədəfə alan düşmənin Tərtər rayonunun yaşayış məntəqələrini 
atəşə tutması nəticəsində 1 nəfər həlak olması, 8 nəfər xəsarət alması haqqında 
məlumat verildi.
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Ali Baş Komandan İlham Əliyev rəsmi “Twitter” səhifəsində paylaşım 
edərək xalqa növbəti müjdəli xəbəri verir: 

“Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Arış, Cəbra-
yıl rayonunun Doşlu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çıraquz 
kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ 
Azərbaycandır!”

Qələbə xəbəri ilə xalqa sevincli anlar yaşadan Qalib Sərkərdənin növbəti 
qələbə uğuru tam qalibiyyətin çox yaxında olmasının müjdəsi idi. Fərəhli haldır 
ki, xalqımız hər gün, hər saat uzun illər ərzində işğal altında qalan ərazilərimi-
zin, yaşayış məntəqələrinin işğaldan azad edilməsi, strateji əhəmiyyətli yük-
səkliklərin ələ keçirilərək nəzarətə götürülməsi barədə rəsmi qələbə xəbərləri 
alır, ardıcıl zəfərlərin qürur və sevincini yaşayırdı.

Bununla yanaşı, informasiya savaşında Ali Baş Komandanımızın verdiyi 
müsahibələr davam edirdi. Növbəti müsahibə “France 24” televiziya kanalına 
oldu. Müsahibə zamanı açıq-aydın hiss edilirdi ki, Türkiyənin Azərbayca-
nı dəstəkləməsi ayrı-ayrı siyasi dairələr və erməni təəssübkeşləri tərəfindən 
qısqanclıqla qarşılanır. Çünki bu gün güclü Türkiyənin beynəlxalq məsələlərdə 
iştirakı və qətiyyətli mövqeyi göz önündədir. Buna görə də Türkiyənin Azər-
baycana güclü siyasi dəstəyi bəzi dairələr tərəfindən narahatlıqla qarşılanırdı. 
Bu, “France 24” televiziya kanalının əməkdaşının sualında da özünü büruzə 
verdi: “Fransanın xarici işlər naziri Jan-İv Le Drian deyib ki, Türkiyənin hərbi 
iştirakı mövcuddur və bu da münaqişənin beynəlmiləlləşdirilməsinə gətirib 
çıxara bilər. O, bu məsələdə səhv edirmi?”

Prezident İlham Əliyevin dəqiq və konkret cavabı isə jurnalistin bu məsələ-
də iddialarını davam  etdirməsinin qarşısını aldı: 

“Bəli, o, bu məsələdə səhv edir. Türkiyənin hərbi iştirakı daha bir feyk 
xəbərdir. Türkiyənin hərbi iştirakı yoxdur. Biz Türkiyə istehsalı olan hərbi 
avadanlıqlardan istifadə edirik, bu, doğrudur. Lakin biz Rusiya istehsalı olan 
hərbi avadanlıqlardan, İsrail istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan, digər ölkələrin 
istehsalı olan hərbi avadanlıqlardan da istifadə edirik. Bunu pulsuz əldə edən 
Ermənistandan fərqli olaraq, biz bu hərbi avadanlıqları alırıq. Siyasi müstəvi 
istisna olmaqla, Türkiyə heç bir halda prosesdə iştirak etmir. Burada Türkiyə 
qoşunları yoxdur. Türkiyənin F-16-ları buradadır, lakin onlar burada birgə 
hərbi təlimdən sonra qalıblar. Yeri gəlmişkən, ötən il biz hava qüvvələri də 
daxil olmaqla, Türkiyə ilə 10 birgə hərbi təlim keçirmişik. Bu il pandemiya 
səbəbindən biz cəmi 2 təlim keçirdik. Belə alındı ki, hərbi təlimdən sonra bu 
toqquşma baş verdi. Beləliklə, biz F-16-ları yerdə saxlamağı qərara aldıq və 
onlar yerdədir, havada deyil”.
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“France 24” televiziya kanalına müsahibəsində İlham Əliyev beynəlxalq 
ictimaiyyətə növbəti dəfə  əsl həqiqətlərimizi çatdıraraq dünya ermənilərinin 
bütün saxta iddialarını darmadağın etdi:

 “Bəli, siz haqlısınız. Biz bu məsələni araşdırırıq. Onu qeyd etmək istə-
yirəm ki, Azərbaycan dini tolerantlıq səviyyəsi çox yüksək olan bir ölkədir 
və bu, bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı tərəfindən qeyd olunmuşdur. Zati-müqəddəsləri, Vatikanın rəhbəri, 
Roma Papası Fransisk Bakıya səfəri zamanı açıq şəkildə demişdir ki, Azərbay-
canda mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun səviyyəsi çox yüksəkdir. Siz 
yəqin ki, Bakının mərkəzində olan, tərəfimizdən bərpa edilmiş erməni kilsəsini 
görmüsünüz. Biz onu erməni xalqının mirası kimi qoruyuruq. Biz bu kilsədə 
erməni dilində 5000-dən artıq qədim kitab saxlayırıq. Lakin Ermənistan bizim 
məscidlərimizə nə edib? Onlar Ağdamın, Füzulinin və Şuşanın məscidlərinə 
nə ediblər? Demək olar ki, onlar nəinki onları dağıdıblar, orada heyvan sax-
layırlar. Onlar orada donuz saxlayırlar və bununla təkcə bizim deyil, bütün 
müsəlmanların hisslərini təhqir edirlər”.

Elə həmin gün “France 24” televiziya kanalı Gəncə şəhərinin Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulması ilə bağlı reportaj yayımladı. 
Reportajda Ermənistanın raket hücumu nəticəsində dağılmış binaların, yaxın-
larını itirmiş insanların görüntüləri təqdim olundu.

Kanalın Gəncədən hazırladığı reportajda jurnalist dağıntılar altından sağ 
çıxan insanlarla söhbət etdiyini, raketin gecə saatlarında yaşayış binalarının 
üzərinə düşdüyünü diqqətə çatdırdı. “Dağıntıların altından cansız bədənlər bir-
bir çıxarılarkən, biz bu atəşin insan həyatına necə qıydığını aydın görürük!” 
– deyə reportajda qeyd edilirdi. Diqqətə çatdırılır ki, Azərbaycan tərəfi raketin 
Ermənistanın Vardenis əyalətindən atılıb: həmçinin, dağıntılar zamanı uşaqları 
xəsarət alan bir ailəni ziyarət etdiklərini qeyd olunurdu.

İllərdir Fransa prezidentləri, eləcə də erməni lobbisinin qarşısında çox 
aciz durumda olan bu ölkə rəsmiləri əlehimizə dəyişikliklər edilməsinə səbəb 
olacaq təkliflər verərkən, bu vandalizm səhnələrini düşünməlidirlər.

Fransada fəaliyyət göstərən müstəqil kütləvi informasiya vasitəsinə və 
siyasətçilərə qarşı erməni lobbisinin göstərdiyi təzyiqlərə söz azadlığının 
müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də insan hüquqlarının 
müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlar öz kəskin münasibətini bil-
dirməlidirlər.

Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyətin təzyiqini və təpkisini görməyən er-
məni terrorizmi, bu hadisələrə lazımi qiymət verilməməsi ucbatından, getdikcə 
daha geniş miqyas almağa davam edirdi.
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Ermənistanın silahlı qüvvələri oktyabrın 10-da saat 12:00-dan etibarən 
elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini, o cümlədən 1949-cu il 
tarixli Cenevrə Konvensiyalarının əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə 
pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı terror əməllərini davam etdirirdi. Səhər 
saatlarından başlayaraq düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Ağdam rayonu 
müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulması 
nəticəsində 2 nəfər ciddi xəsarət aldı. Tərtər rayonunda dəfn mərasimi zamanı 
qəbiristanlığı bilərəkdən atəşə tutması nəticəsində isə 3 mülki şəxs həyatını 
itirib, 5 nəfər isə ciddi xəsarət aldı. Məqsədli şəkildə azərbaycanlı mülki şəxs-
ləri hədəfə alaraq, dinc insanların hər hansı fərq qoyulmadan qətl edilməsi halı 
olan bu aktlar, Ermənistanın törətdiyi növbəti barbarlıq və insanlıq əleyhinə 
cinayəti idi. Mülki insanlar arasında tələfata səbəb olmaq, mülki infrastruk-
tura xələl yetirmək məqsədilə operativ-taktiki raketlər Gəncə, Mingəçevir və 
ölkəmizin digər şəhərlərinə doğru hədəflənmişdi. Legitim hərbi hədəf kimi 
start vəziyyətində olan raketlər qabaqlayıcı dəqiq zərbə ilə sıradan çıxarılırdı.

Günorta saatlarında cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan 
silahlı qüvvələrinə məxsus PUA bölmələrimiz tərəfindən məhv edildi.

Cəbhənin Ağdərə-Ağdam və Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl istiqamətlərində və-
ziyyət gərgin olaraq qalırdı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri gecə 
ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə 
basqın edir və görülən tədbirlər nəticəsində itki verərək geri oturdulurdu. Azər-
baycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində düşmənin 5 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd BM-21 “Qrad” 
YARS, 1 ədəd “Osa-AKM” ZRK, 1 ədəd PDM-2, 1 ədəd KS-19 zenit topu, 
2 ədəd D-30 haubitsa topu, bir neçə avtomobil texnikası məhv edildi və ya 
sıradan çıxarıldı. 

Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əmə-
liyyat üstünlüyünü saxlayırdılar. Səhər saat 08:36 radələrində düşmən tərəfindən 
Azərbaycanın işğal olunmuş Kəlbəcər rayonuna yaxın sərhədyanı ərazilərində 
növbəti əməliyyat-taktiki ballistik raket kompleksinin start vəziyyətinə gətirildiyi 
müşahidə edildi.

Hərbi İnformasiya Mərkəzində brifinq keçirildi. Azərbaycan Hərbi Hava 
Qüvvələrinin qərargah rəisi, general-mayor İkram Əliyev mülki əhalini hədəfə 
alan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus operativ-taktiki komplekslərin taktiki 



1 0 7

QALIB SƏRKƏRDƏ uu

xüsusiyyətləri və onların imkanları barədə məlumatları geniş ictimaiyyətə çatdırdı.
Qeyd edilir ki, 9K72 operativ-taktiki raket kompleksinin (OTZK) 8K14 

raketi ilə birgə canlı qüvvəni, idarəetmə məntəqələrini, aerodromları və digər 
əsas obyektləri məhv etmək üçün təyin olunur. Bu kompleks silahlanmaya 
1967-ci ildə qəbul edilib. Raketin atəş məsafəsi 50-300 kilometr, maksimal 
uzaqlığa uçma vaxtı 5 dəqiqə, start çəkisi 5862 kiloqram, doldurulmamış raketin 
çəkisi isə 2076 kiloqramdır. Uzunluğu 11 metr 164 santimetrdir. Korpusunun 
diametri 880 millimetrdir. Kompleksin ümumi çəkisi 37 ton, döyüş heyəti 8 
nəfərdən ibarətdir.

Əgər bu raket atılsaydı, o, hətta Bakının da ətrafına düşə bilərdi. Yəni bu 
sistemlər Dağlıq Qarabağ ərazisinə keçsəydi, həmin sistemlərin atəş məsafəsi 
Bakıdan da uzağı hədəfləyə bilərdi.

Brifinqdə o da vurğulanıb ki, gecə saat 01 radələrində iki ədəd və səhər 
08:30 radələrində bir ədəd olmaqla, ümumilikdə, üç ədəd “Elbrus” ballistik ra-
ket qurğusu raketləri ilə birlikdə ordumuz tərəfindən aşkarlanaraq məhv edilib.

Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin və YUNESKO yanında daimi nü-
mayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin Parisdəki səfirliyinin binası qar-
şısında Ermənistan tərəfindən Gəncədə çoxmərtəbəli yaşayış binasına raket 
hücumu nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin xatirəsinin anım mərasimi, 
İtaliyada yaşayan həmvətənlərimiz isə bu ölkənin parlamentinin Deputatlar 
Palatasının qarşısında “Ermənistanın təcavüzünü dayandırın!” şüarı ilə razı-
laşdırılmış aksiya təşkil etmişdilər.

Vətən Müharibəsi günlərində xaricdə yaşayan soydaşlarımız yalnız aksi-
yalar keçirməklə, informasiya təbliğatı aparmaqla kifayətlənmirdilər. Onlar, 
həmçinin, Silahlı Qüvvələrimizə, şəhid ailələrinə və qazilərimizə maddi dəstək 
göstərilməsində yüksək fəallıq nümayiş etdirirdilər. Məsələn, döyüş günlərində 
Amerikanın və Avropanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən milli diaspor 
təşkilatları tərəfindən ordumuza, şəhid ailələrinə və qazilərimizə 332.640 ma-
nat, 188.416 ABŞ dolları və 118.782 avro məbləğində maddi dəstək göstərildi. 
Könüllü şəkildə yığılan vəsaitlər Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu və 
Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu vasitəsilə, eləcə də birbaşa olaraq çatdırıldı. 
Bundan başqa, soydaşlarımızın təşəbbüsü ilə əsgərlərimiz üçün isti geyimlər, 
ərzaq bağlamaları, tibbi avadanlıqlar da göndərildi. Kanadada yaşayan bir qrup 
soydaşımız isə 101 şəhid ailəsini himayəyə götürdü. Belə misalların sayı kifayət 
qədər çoxdur.

Bəli, bu, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və 
sonrakı mərhələdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan məqsədyönlü 
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siyasət sayəsində daha da zənginləşdirilən azərbaycançılıq ideologiyası, milli 
və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkənin bütün vətəndaşlarını ümumi 
amallar uğrunda birləşərək yüksək səviyyədə təbliğ olunması, vətəndaş həm-
rəyliyi və ən sonunda azərbaycancılıq məfkurəsini səciyyələndirən cəhətlər idi.

Orduda igidlərimizin uğurlu əməliyyatları davam edirdi. Xalqın sevincindən 
bir gün keçməmiş Prezident  İlham Əliyev “Twitter” hesabında bir sıra ərazilə-
rimizin işğaldan azad olunması ilə bağlı paylaşım etdi. Paylaşımda deyilirdi: 

“Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl 
rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çiraquz 
kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ 
Azərbaycandır!”

Böyük Qələbəyə nail olunması naminə dövlətimizə və ordumuza hər cür 
dəstək verən Cəsur Sərkərdə İlham Əliyevin bu sevinci ard-arda xalqa catdırması 
hakimiyyətin xalqla vəhdətini bir daha sübut edirdi.

Necə ki, vaxtilə Ümummilli Lider Heydər Əliyev xalqın səsinə hay verib 
dövlətçiliyi xilas etmişdi. 

Elə həmin gün Ali Baş Komandan İlham Əliyev Türkiyənin NTV televizi-
yasına müsahibə verərək bildirdi: 

“Azərbaycan Ordusu demək olar ki, hər gün uğurlu əməliyyatlar keçirir. Bu 
əməliyyatlar haqqında ictimaiyyətə də məlumat verilir. Bizim əsas məqsədimiz 
ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdir. Ona görə döyüş meydanında da əsas hədəf 
strateji yüksəklikləri işğalçılardan azad etmək və böyük əraziləri nəzarət altına 
almaqdır.

Dünən mənim tərəfimdən verilən açıqlama Azərbaycan xalqını növbəti dəfə 
sevindirdi. Füzuli rayonunun 3, Xocavənd rayonunun 5 kəndi işğalçılardan azad 
edildi. Onu da deyim ki, həm şimal, həm cənub və həm də şərq istiqamətlərində 
strateji yüksəkliklər artıq bizim nəzarətimizdədir.

Bizim uğurlu əməliyyatımız davam edir. Bu günə qədər, - əlbəttə ki, hər 
gün bu rəqəmlər dəyişir, -təqribən 40-a yaxın, ya da ki, 40-dan çox yaşayış 
məntəqəsi, - şəhərlər və kəndlər işğalçılardan azad edilmişdir. Yaxın vaxtlarda 
növbəti sevincli xəbərlər, xoş xəbərlər gələcəkdir”. 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın cənub və şimal istiqamətlərdən 
bir taktika olaraq çəkilməsi barədə açıqlamasına dair suala cavab verərkən isə 
Prezident belə deyib: “Onun isə bütün əməli, tarixlə, bu münaqişə ilə, bu gün 
baş verən hadisələrlə bağlı bütün sözü yalandır. Əgər o bilmirsə, o zaman o necə 
Ali Baş Komandan olur? Əgər real durumu ona demirlərsə, o zaman o, öz hərbi 
idarəçilərinə irad tutmalıdır.
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Əgər bilir, yalan danışırsa - mən daha çox bu versiyaya inanıram - o zaman 
bu, böyük ayıbdır. Bu gün Azərbaycan Ordusu bütün istiqamətlər üzrə erməni 
ordusuna çox sarsıdıcı zərbələr endirir. Mən bəzi açıqlamalar da verdim və bu 
rəqəmlər hər gün dəyişir. Dünənə olan dəqiq məlumata görə, 200 erməni tankı 
məhv edilib, 33 erməni tankı qənimət götürülüb. Ermənistanın əlində bir dənə 
də olsun Azərbaycanın hərbi texnikası yoxdur. 33 tank, həm də saz vəziyyətdə 
indi bizim ordumuzdadır. Ondan sonra 2 ədəd S-300 hava hücumundan müdafiə 
sistemi, 35 ədəd OSA hava hücumundan müdafiə sistemi məhv edilib. Kruq, 
KUB, ondan sonra başqa texnikalar... İndi erməni ordusunun texniki təchizatı 
çox sarsılıb, yəni çökür. Biz irəliləyirik, hər dəfə yeni torpaqlara giririk, azad 
edirik və bu, reallıqdır. Yaxın vaxtlarda olacaq yeni açıqlamalar, onları daha 
da sarsıdacaq və erməni xalqı da həqiqəti bilməlidir. Ən dəqiq məlumatı biz 
veririk. Ona görə erməni xalqı ən real vəziyyəti öyrənmək istəyirsə, bizə qulaq 
assın, bizi eşitsin”.

Daha sonra Prezident İlham Əliyev Rusiyanın “Ria-Novosti” agentliyi üçün 
“Rossiya Seqodnya Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi” media qrupunun baş 
direktoru Dmitri Kiselyova müsahibə verdi. Müsahibə zamanı “Bu müharibə 
öz qəddarlığına görə artıq tarixə düşüb və Siz artıq bu müharibənin tarixinin 
bir hissəsisiniz, Siz tarixdə necə qalmaq istərdiniz?” sualına dövlətimizin baş-
çısının cavabı belə oldu:

 “Bilirsiniz, hər bir müharibə qəddarlıq, qurbanlar, insanların iztirabları, 
yaxın adamların itirilməsi deməkdir. Fərq ondadır ki, Azərbaycan xalqı üçün 
bu müharibə azadlıq müharibəsi, Ermənistan üçün isə işğalçılıq müharibəsi-
dir. Heç kəs üçün gizli deyil və bu faktı artıq beynəlxalq vasitəçilər də bilir 
ki, qondarma “Dağlıq Qarabağ ordusu” yoxdur. Bu gün erməni tərəfin belə 
adlandırdığı birləşmədəki hərbi qulluqçuların 90 faizi Ermənistan vətəndaşı-
dır. Onlar hərbi xidmətə Ermənistanın hərbi komissarlıqları tərəfindən çağırı-
lır və Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə - Ağdama, Füzuliyə, Cəbrayıla, 
Kəlbəcərə, Qubadlıya, Laçına, Zəngilana göndərilir. Sual olunur: onlar orada 
nə edirlər? Bu gün Ermənistanın işğalçı qüvvələri Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə tanınmış ərazilərindədir. Buna heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz - 
istər beynəlxalq hüquq baxımından, istərsə də bəşəri əxlaq baxımından. Başa 
düşürsünüzmü?!

30 il ərzində azərbaycanlıların öz əzəli torpaqlarına buraxılmaması si-
yasətini yürütmək mümkün deyil. Axı, erməni əhalisi bu ərazilərdə heç vaxt 
yaşamayıb. Başqa bir məsələ də var ki, orada hər şey dağıdılıb, oraya qayıtmaq 
üçün çox böyük qüvvə və vaxt sərf etmək lazımdır. Ermənilərin bu siyasətinə 
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heç cür haqq qazandırmaq olmaz. Ona görə ki, bizim hərbi qulluqçular Azər-
baycan torpağında döyüşür və həlak olur. Erməni hərbi qulluqçular isə onların 
hökumətinin işğal altında saxlamaq istədiyi torpaqda həlak olurlar. Tarixdə rol 
məsələsinə gəldikdə isə, bilirsiniz, mən əvvəllər heç vaxt, indi isə xüsusən bu 
barədə düşünməmişəm. Mənim əsas amalım Azərbaycan xalqının etimadını 
doğrultmaq, bu vəzifədə olduğum bütün illər ərzində verdiyim vədləri yerinə 
yetirmək və ölkəni inkişaf yolu ilə aparmaq, onun ərazi bütövlüyünü təmin 
etməkdir. Mənim rolumun gələcəkdə necə qiymətləndiriləcəyi isə artıq bizim 
nəyə nail olacağımızdan, Azərbaycan xalqının iradəsindən asılı olaraq müəy-
yən ediləcək. Ona görə düşünürəm ki, bu məsələni o adamların mülahizəsinə 
saxlamaq lazımdır ki, onların fikri məndən ötrü bu və ya digər qərarların, 
o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində 
həmişə əsas olub”.
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16 oktyabr 2020-ci il

Oktyabrın 15-i gün ərzində və 16-na keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağ-
dam və Füzuli-Hadrut istiqamətlərində əməliyyat şəraiti yenə də gərgin olaraq 
qalırdı. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl və Hadrut istiqamətlərində yerləşən 
bölmələrimizin mövqelərini, eləcə də cəbhə xəttinə yaxın kəndləri düşmən 
dünən gün ərzində raket, artilleriya və minaatanlardan atəşə tuturdu. Gecə 
ərzində cəbhənin bəzi istiqamətlərində düşmən fəallaşmağa cəhd göstərirdi. 
Qoşunlarımız tərəfindən bunun qarşısı alındı, düşmən ciddi itki verdi. 

Çirkin, məkrli və qorxaq xislətinə uyğun olaraq, döyüş meydanında aciz-
liyini başa düşəndə dinc əhalini atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələri Azər-
baycan Ordusundan daha bir sarsıdıcı zərbə aldı. Azərbaycan Ordusu tərəfin-
dən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 1 ədəd BM-21 “Qrad” 
YARS, 5 ədəd D-30 haubitsa topu, 2 ədəd ZSU-23-4 “Şilka” özüyeriyən zenit 
qurğusu və döyüş sursatı ilə yüklənmiş 8 avtomobil texnikası məhv edildi və 
sıradan çıxarıldı.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının müdafiə zo-
lağında hərbi qulluqçular və ehtiyatdan çağırılmış hərbi vəzifəlilər arasında 
kütləvi şəkildə fərarilik halı qeydə alınırdı. Bunun qarşısını almaq məqsədilə 
Ermənistan rəhbərliyi Gorus və Turşsu yaşayış məntəqələrinin avtomobil yol-
larında hərbi polisin komendant postlarını qurdu. 5-ci dağatıcı alayın müdafiə 
zolağında mövqe tutan şəxsi heyət arasında xeyli sayda ölən və yaralanan 
oldu. Alayın bölmələrində ərzaq və döyüş sursatı çatışmazlığı açıqlandı. 10-cu 
alayın müdafiə zolağına könüllüləri daşıyan avtomobil texnikasının vurulması 
nəticəsində çoxlu ölən və yaralanan vardı. Geri çəkilən düşmən xeyli sayda 
avtomobil və zirehli texnikanı mövqedə buraxaraq qaçıb aradan çıxırdı. 9-cu 
motoatıcı alayın müdafiə zolağında artilleriya batareyası məhv edildi, alay ko-
mandirinin müavini isə yaralandı. Dağlıq Qarabağ ərazisinə gələn muzdluların 
bir qisminin döyüşə girməkdən imtina etməsi məlum oldu.

Humanitar atəşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri 
səhər saatlarından başlayaraq Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayon-
larının ərazilərini atəşə tutdu. Səhər saat 06 radələrindən 08-ə qədər Tərtər, 
Ağdam, Goranboy və digər rayonlara 220-dən çox mərmi düşdü.

Qəhrəman Azərbaycan Ordusu düşmənin xaincəsinə yaşayış məntəqələri-
mizi atəşə tutması nəticəsində həlak olan şəhidlərimizin qisasını məhz döyüş 
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meydanında alırdı. Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi bütün beynəlxalq norma 
və prinsipləri ayaq altına ataraq, dinc əhalini, çoxsaylı ev və mülki obyekti, 
təsərrüfat təyinatlı məntəqələri hədəfə almaqda davam edirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən Ermənistanın 
təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-dən oktyabrın 16-sı saat 11:00-dək dinc 
əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikası təqdim edildi. Belə ki, Ermənis-
tan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və 
raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərdən 47 nəfər həlak 
oldu, 222 nəfər isə xəsarət aldı. Həmçinin, Ermənistanın ordusunun intensiv 
ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1669 ev, 84 çoxmənzilli yaşayış binası 
və 301 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşdü.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin “A Ha-
ber” televiziya kanalına müsahibə verdi. Ermənistanın humanitar atəşkəs elan 
olunan zaman Gəncə və Tərtərə artilleriya zərbəsi endirməsinə sərt reaksiya 
verən Ali Baş Komandan deyib ki, Ermənistan döyüş meydanında məğlubiy-
yətə uğrayanda mülki şəxslərə atəş açır: “Bu, Birinci Qarabağ savaşında da 
müşahidə edilib. Xocalı soyqırımını törədən məhz həmin mənfur Ermənistandır. 
Bu, insanlığa qarşı cinayətdir, bir daha Ermənistanın yırtıcı xislətini göstərir. 
Ancaq belə namərd hücumlar Azərbaycanı yolundan döndərə bilməz, xalqımızın 
iradəsini qıra bilməz. Azərbaycan ordusu heç zaman mülki şəxslərə qarşı atəş 
açmır, bu gün də açmırıq, baxmayaraq ki, Gəncəyə, Tərtərə hücumlar oldu. 
Azərbaycan vətəndaşları öz torpağında qürurla yaşayırlar və bütün çətinliklərə 
dözürlər. Onları birləşdirən bir amal var – Qarabağın qaytarılması, Azərbaycan 
bayrağının işğal edilmiş bütün torpaqlarda qaldırılması və ərazi bütövlüyünün 
bərpa edilməsi”.

Ermənistan görəndə ki, artıq döyüş meydanında işğal edilmiş torpaqları 
qoruya bilmir, atəşkəs üçün bizə müraciət etdilər. Rusiya bu missiyanı öz üzərinə 
götürmüşdü. Azərbaycan da bildirdi ki, humanitar məqsədlər üçün, cəsədlərin 
götürülməsi, əsirlərin dəyişdirilməsi üçün atəşkəs elan oluna bilər. Ancaq görünür 
ki, Ermənistan bu atəşkəsdən istifadə etmək istəyir, bir gün keçməmiş Gəncəyə bu 
namərd hücumu təşkil etdilər. Ondan sonra digər şəhərlərimizi vurmağa başladılar 
və atəşkəsi kobudcasına pozdular. Prezident fikrini davam etdirərək bildirdi:

 “Azərbaycan isə öz torpağında özünü müdafiə edir və işğalçıları qovur. 
Bizim Ermənistan torpağında hərbi məqsədlərimiz yoxdur. Ancaq, Ermənistan 
ərazisindən Azərbaycana qarşı “Toçka-U”, “İskəndər”, “Skad” və başqa çox 
təhlükəli silahlardan istifadə etməyə davam edəcəklərsə, bu, Azərbaycan üçün 
legitim, qanuni hərbi hədəflər olacaq. Bunu hər kəs bilsin.
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Ermənistanın itkiləri hər gün dəyişən bir statistikadır. 200-dən çox tank 
məhv edilib, 33 tank qənimət kimi götürülüb, hava hücumuna qarşı 35 OSA 
sistemi, iki S-300 sistemi məhv edilib. Təqribən 170 karqo maşını ya məhv 
edilib, yaxud ələ keçirilib. Həmçinin 16 komanda mərkəzi məhv edilib. He-
sablamalara görə, bu günlər ərzində Ermənistan ordusuna təxminən 2 milyard 
dollar ətrafında ziyan dəyib və bu, davam edir”.

Müsahibə zamanı Ali Baş Komandandan düşmənə növbəti ismarıcı verdi: 
“İşğal edilmiş torpaqların hər bir qarışı, hər bir şəhər bizim üçün doğmadır, 
əzizdir. Mənim üçün hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o biri kəndlə müqayisədə, 
o biri şəhərlə müqayisədə eynidir, bərabərdir. Ancaq siz də yaxşı bilirsiniz 
ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu, bizim tarixi 
şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır.

Şuşa Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir. Şu-
şanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu, bizim tarixi şəhəri-
mizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq 
olar. Şəhidlərimiz ümummilli kədərimizdir. Gənc əsgərlərimiz fədakarlıq, rə-
şadət göstərərək doğma torpaqları uğrunda şəhid olurlar. Bu, böyük faciədir, 
xalqımız üçün, onların yaxınları, valideynləri üçün böyük faciədir. İstər mülki 
vətəndaş, istər hərbçi olsun, fərq etməz, onların hamısı soydaşlarımızdır, öv-
ladlarımızdır, qardaşlarımızdır. Azərbaycan güclü dövlətdir və özünü qoruya 
bilən bir dövlətdir.

Azərbaycan xalqı iradəlidir, mərmi altında yaşayan insan yerindən tərpən-
mir. İnsanlar mərmi altında yaşayır, oranı tərk etmir, evləri yanır, malları batır, 
amma deyirlər ki, təki “Vətən sağ olsun!”. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası bir 
nömrəli vəzifədir. Buna nail olmaq üçün siyasi, iqtisadi, diplomatik, hərbi 
sahələrdə böyük səylər göstərilir. Siyasi mübarizə hər yerdə var. Milli məsələdə 
hər hansı bir siyasi mübarizə olmamalıdır. Biz təhdid qarşısında birləşməliyik”.

Prezident, həmçinin, Ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatlarından söz açaraq 
bildirib ki, artıq Hadrut qəsəbəsi Azərbaycanın nəzarətindədir, Füzulinin ətra-
fında kəndlərin mütləq əksəriyyəti bizdədir: “Artıq Füzuli bizim gözümüzün 
qabağındadır. Ondan sonra cənub istiqamətində də irəliləmişik. Şimalda Murov-
dağ mövqeləri bizdədir, Suqovuşan bizdədir. Yəni bütün istiqamətlər üzrə 
böyük uğurlar əldə etdik və bu proses davam edir. Hesab edirəm və əminəm 
ki, Azərbaycan xalqı bunu diqqətlə izləyir. Xüsusilə o kəndlərin sakinləri ki, 
o kəndlər işğaldan azad edilir, onlar üçün, əlbəttə, bu, tarixi günlərdir”.

“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur!” - deyən dahi Heydər 
Əliyevin bu arzusunu Prezident İlham Əliyev “Şuşasız işimiz yarımçıq qalar!” 
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deməsi ilə müharibənin sona qədər gedəcəyinə və Şuşanı əsl sahibinə - 
Azərbaycan xalqına geri qaytaracağını bildirmişdir.

Sözü imzası qədər dəyərli olan Prezidentimiz bütün vədlərinə əməl etməsi 
öz xalqının ümidlərinin doğrultması ilə, qürurlu və məğrur Azərbaycan xalqı-
nın sevgisini əbədi olaraq qazanmışdır. İndi bütün dünya bizi qürurlu, məğrur, 
məğlubedilməz xalq kimi tanıyır. Bütün dünyanın aparıcı media orqanları 
Azərbaycanın parlaq qələbəsi haqqında yazır, reportajlar hazırlayır, analitik 
məqalələr dərc edirdilər. Bizim şanlı Ordumuzun döyüşləri XXI əsrin “smart 
– ağıllı” müharibəsi idi.

Ard-arda gələn cəbhənin qələbə xəbərləri ilə müzəffər tarixi günlərə şahid-
lik edirdik, şanlı Azərbaycan ordusunun böyük şücaət və xüsusi peşəkarlıqla 
həyata keçirdiyi döyüş əməliyyatları nəticəsini Ali Baş Komandan yenidən 
rəsmən elan edərək özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində bildirdi: “Rəşadətli 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağbulaq, 
Axullu kəndləri işğaldan azad edilib.

 Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır”!
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17 oktyabr 2020-ci il

Bu səhəri dəhşət doğuran o xəbərlə açdım. Humanitar atəşkəs rejimini 
kobudcasına pozmaqda davam edən faşist erməni ordusu 17 oktyabr 2020-
ci il tarixində, gecə saat 1-də döyüş bölgəsindən tamamilə kənarda yerləşən 
Azərbaycanın ikinci böyük şəhərinı - Gəncəyə yenidən raket zərbələri endir-
miş, böyük dağıntı və insan tələfatı törətmişdi. Gəncə raket atəşinə tutulması 
nəticəsində 14 nəfər həlak oldu (o cümlədən 2-si uşaq), 55-dən artıq şəxsya-
ralandı, 20 yaşayış evi tam yararsız hala düşdü, çoxsaylı mülki infrastruktur 
obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli-miqdarda ziyan dəydi. KİV və İnter-
net saytları, sosial şəbəkələr bu faciə haqqında bir-birinə zidd məlumatlarda 
dolu idi. İnsanların sıx məskunlaşdığı, heç bir hərbi obyektin yerləşmədiyi 
əraziyə raketlərin atılması, əlbəttə ki, bəşəri cinayətdir, beynəlxalq terror aktı 
sayılmalıdır. Növbəti insanlıq tarixinə sığmayan dəhşət yaşanmışdı. Sosial 
şəbəkələrdən görüntüləri izləyən kimi heç nə düşünmədən əynimi geyindim, 
evdən çıxdım. Mən Gəncəyə getməli idim. Tez bir zamanda Bakı Beynəlxalq 
Avtovağzalına özümü çatdırdım. Gəncəyə gedən maşın yox idi. Dayanan taksi 
sürücülərinə yaxınlaşıb soruşanda, eyni cavabı alırdım: “Hamı Gəncədən qaçır, 
siz hara gedirsiz?” 

Ünvanlanan suallar məni qorxutmurdu, düşüncəm isə bir idi: doğma şəhə-
rimin dar günündə orada olmalı idim...

Çətinliklə də olsa, ailəsini Gəncədən Bakıya gətirmək üçün gedən bir sü-
rücü tapdım və doğma şəhərimə yollandım. Bu yaşıma qədər getdiyim heç bir 
yolda ünvana çatmaq üçün bu qədər tələsməmişdim. Yollar sanki uzanmışdı. 
Göz yaşları ilə düşündüyüm düşüncələr isə bu idi: 

“Gəlirəm, Gəncəm... Axı, mən sənin qoynunda doğulub boya-başa çatmı-
şam. Yurd, Vətən elmini səndən öyrənmişəm. Güman yerimə, iman yerimə, 
inam yerimə - qəlbimin ağrı guşəsinə dönmüş GƏNCƏM.

Kimin nəyi yoxdursa, onu axtarar. Kimi var-dövlət, kimi vəzifə, kimi 
şan-şöhrət... 

Mənə isə doğma yurdum, yuvam gərək idi...
İndi sənin küçələrində qürurla gəzməliyikmi?! 
İndi sənin üstündə vüqarlı bir vətənpərvər kimi dayanmağa haqqım varmı?!
30 il idi ki, xalqımızı doğma yurd-yuvasından çıxarıb dünyaya özlərini 

“zavallı”, “günahsız” millət kimi göstərməyə çalışan, iblis simalı ermənilərin 
son çırpınışlarından əziyyət çəkirsən, Əziz Gəncəm.
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Rəşadətini, döyüşkənliyini, qəhrəmanlığını həzm edə bilməyən mənfur 
düşmənin hədəfinə çevrildin, dahi Nizaminin gözəl yurdu. Başın üzərində 
çox şimşəklər çaxdı, çox göy guruldadı, amma yağan yağış dinc əhalinin al 
qanını yudu...

Tarixin dolanbac yollarında Gəncə çökməyib, əyilməyib, həmişə məğrur 
dayanıb. Məğrur dayan, Gəncəm...

Torpaq qana qarışanda, o torpağım Vətən olur,
Vətənimin uğrunda şəhid olur, itən olur,
Qələbənin sevincini yasamaq çox çətin olur,
Azad elə torpağımı, canım, gözüm, şanlı Ordum.

Nəhayət, bu düşüncələrlə çatdım doğma yurduma...
Gəncə qapıları görünəndən hisslərimi izah etməyəcək hallar keçirdim. Bir 

onu bilirəm ki, gözümdən yaş sel kimi axırdı. Susmuşdu sanki Cavad xanın 
qəhrəman yurdu...

 Bir anlıq, nədənsə, Cavad xanın düşmənə: “Sən Gəncəyə yalnız mənim 
meyitimin üzərindən girə bilərsən. Başa düşürsən? Ancaq mən öləndən son-
ra, başqa heç cür!” - deməsini xatırladım. Düşündüm ki, Ziyadoğlu - Qacar 
nəslindən olan Cavad xanın nəvələrinin də Gəncədən yalnız ölüsü çıxa bilər. 
Həyat dayanmışdı sanki...

Utanırdı, sanki qoynunda vəhşiliyə, terrora qurban gedən insanları qoru-
ya bilmədiyi üçün. Bu, ermənilərin ilk faşist terroru deyildi. Onlar bugünkü, 
dünənki, 100 il əvvəlki ermənilərdir, uşaq qatili, işğalçı, əli silahsız sivillərin 
qatili, yalançı, oğru və s. “keyfiyyətlər”in sahibləridirlər. Odur ki, başını dik 
tut, Gəncəm...”

Şəhərə çatdım, başqa bir taksiylə birbaşa hadisə yerinə yollandım. Hadisə 
yerinə çatanda isə orada, sadəcə, dəhşət və vəhşət gördüm. İki böyük küçə 
yerlə-yeksan olmuşdu. Nahaq, günahsız qan qoxusu gəlirdi hadisə yerindən. 
Yarımçıq qalmış həyatlar, yarımçıq qalmış insan ömrü, yarımçıq oyuncaq, 
yarımçıq dərs kitabı, yarımçıq şəxsiyyət vəsiqəsi, yarımçıq qalmış dünya, 
yarımçıq qalmış ailə, yarımçıq qalmış Gəncə... 

Heç bir tarixi keçmişi olmayan, lakin böyük xülyalarla işğalçılıq əməliyyat-
ları aparan, - əlbəttə ki, öz himayədarlarının köməkliyi ilə, - insanları öldürən, 
talançılıq edən və bundan sonra başqasının torpaqlarını da darmadağın edərək 
özünə “tarixi keçmiş”, “abidələr” yaratmağa çalışan məkrli düşmənin istəyi 
baş tutmuşdu. Gəncənin bu ərazisi yerlə-yeksan idi.
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Göz yaşıyla video çəkiliş edirdim...
Sözün bitdiyi an idi...
Bir yaşlı Mədinənin cansız bədəni dağıntı altından çıxarılırdı...
Dəhşət var idi, o gün Gəncədə...
Dağıntıların içində olan albom, dəftər, qələm qırıntıları hər körpənin həvəs-

lə alıb məktəbə apardıqları ləvazimatlar idi...
Uşaq qatili olmaq. Bu vəhşiliyin adı yoxdur! 
Həyatını itirənlər və yaralılar təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanalara 

daşınırdı.
Bəli, bu, acı həqiqət idi...
Gəncəlilər sarsıntılı günlər yaşasa da, əhval-ruhiyyələri əvvəlkindən daha 

qətiyyətli idi. 
“Satqın, terrorçu olar!” - deyə, hər yad adama şübhə ilə baxan Gəncə 

sakinlərinə mən də bu Gəncənin övladı olduğumu söyləyəndə danışığımdan, 
ləhcəmdən da yad olmadığımı hiss etdiklərindən gülümsəmələri, “Xoş gəlibsən, 
qadan alım!” demələri adamı vəcdə gətirirdi. O qəhrəman yerlilərim, o saf əqi-
dəli insanlar heç vaxt yadımdan çıxmayacaq! O cəsur, o cəsarət və qorxmazlıq 
rəmzi, gələcək nəsillərin erməni terrorçularını nifrətlə xatırlayacağına səbəb 
olan müqəddəslər yaddan çıxar heç?!

Məğrur yerlilərim “Biz Cavad Xan nəsliyik!”- deyib yenə də gülümsə-
yirdilər.

Zərər çəkənlərlə söhbət əsnasında əmin oldum ki, hamını bir arzu birləş-
dirir: “Təki, Qarabağ düşməndən azad edilsin!” Hətta, o ağır vaxtda da “Biz 
yataqda deyil, cəbhədə həlak olmaq istəyirik!” – söyləyənlər də az deyildi.

Hər zaman sənin uğrunda ölümə gedənləri - gecə yatanda mənfur düşmən-
lərin terroruna qurban gedən dinc əhalini yad edəcəyik, Vətən!

Yadıma Xocalı faciəsi düşdü. Ermənilər Xocalıda da insanlara gecə hücum 
etmişdilər. Ölənlər, yaralananlar, eləcə də əsir götürülənlər Gəncədəki kimi, 
əsasən dinc əhali – uşaqlar, yaşlılar, qadınlar idi.

Mən əminəm ki, dinindən, irqindən, dilindən asılı olmayaraq, bu səhnəni 
görən hər bir xalqın nümayəndəsi mənfur düşmənin növbəti vəhşiliyinin izlərini 
gördükdən sonra erməni işğalçılarına nifrətləri artacaq. Azərbaycan xalqı haqq 
mübarizəsinə, Ordumuzun yazdığı şanlı tarixi qələbələrə inamı sonsuz idi. 
Rəşadətli Ordumuz Ali Baş Komandanın qarşıya qoyduğu vəzifələri  uğurla 
həyata keçirərək, Qarabağımızın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa etməsinə 
çox az vaxt qalmışdı.

Bu dövləti Ulu Öndər Heydər Əliyev qurdu, onun canından çox sevdiyi, 
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adı çəkiləndə kövrəldiyi Vətənini isə müdrik lider İlham Əliyev dünyaya səs-
lənərək, “Siz Ermənistana dur deyə bilmirsinizsə, Azərbaycan durduracaq!” 
- deyib ərazi bütövlüyümüzü bərpa edir, Qarabağı işğaldan qurtarırdı. 

O gün Azərbaycanda hamı  hər dəqiqə yeni qələbə sorağındaydı.
Bu məmləkət qeyrətli insanların Vətənidir. Bu Vətən bizimdir, Qarabağ 

bizimdir. Qürurla deyirik: “Qarabağ Azərbaycandır!”
Yaşasın müstəqil Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandanımız və Müzəf-

fər Ordumuz!
Bu arzularla hadisə yerindən ayrıldım...
Hava qaralana qədər o dəhşət dolu səhnələri izlədim, evə dönən zaman 

“Səsin niyə batib?!“ - sualı ilə anladım ki, çəkiliş edərkən, o kədərli səhnələri 
izlərkən, dəhşətli hisslərlə göz yaşlarımı içimdə boğduğum hıçqırıqla əvəz 
etdiyim üçün səs tellərim buna tab gətirməmişdi...

***

Bununla yanaşı, həmin gün Ermənistan ordusu  gecə saat 01 radələrində 
növbəti dəfə Cənubi Qafqazın ən böyük elektrik stansiyası sayılan Mingəçevir 
Su Elektrik Stansiyasını hədəfə almaqla, cəbhə zonasından 100 km.-dən ar-
tıq uzaqlıqda yerləşən respublikamızın bu iri sənaye mərkəzinə - Mingəçevir 
şəhərinə növbəti dəfə raketlər atmışdı. Lakin raketlər Azərbaycan Hava Hü-
cumundan Müdafiə Qoşunları tərəfindən göydə zərəsizləşdirilmişdi.

Cəbhə xəttində isə…

Oktyabrın 17-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam və Füzuli-Had-
rut-Cəbrayıl istiqamətlərində əməliyyat şəraiti gərgin olaraq qalırdı. Qoşunları-
mız düşmənin əvvəlcədən hazırlanmış müdafiə hədəflərini müxtəlif istiqamət-
lərdə yarmağa, onu tutduğu mövqelərdən sıxışdıraraq çıxarmağa, qaçmağa 
məcbur etməyə və irəliləməyə nail oldu. Aparılan uğurlu hərbi əməliyyatlar 
nəticəsində döyüş təcrübəsi qazanan şəxsi heyətimiz əhəmiyyətli istiqamətlərdə 
əlverişli hədd, yüksəklik və mövqeləri tuturdu.

Azərbaycan Ordusu tərəfindən sutka ərzində həyata keçirilən fəaliyyətlər 
nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüv-
vəsi, o cümlədən, 7 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 8 ədəd D-30 
və 1 ədəd D-20 haubitsa topları, döyüş sursatı ilə yüklənmiş 10 ədəd yük maşını 
və 7 ədəd digər avtomobil texnikası məhv edildi, bir çoxları sıradan çıxarıldı. 
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Əldə olunan məlumata əsasən, döyüş əməliyyatları nəticəsində Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 5-ci dağatıcı alayının 1-ci taboru öz mövqelərini ataraq geri 
çəkildi, xeyli sayda ölən və yaralanan oldu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 17-də xalqa 
müraciəti etdi. Müraciət zamanı cinayətkar Ermənistan hakimiyyətinin növbəti 
faşist əməlləri barədə dünya ictimayyətini xəbərdar edən İlham Əliyev bildirdi 
ki, Ermənistanın faşist rəhbərliyi növbəti hərbi cinayət törədib: 

“Gəncə və Mingəçevir şəhərləri raket atəşinə məruz qalıb. Bu namərd 
atəş nəticəsində soydaşlarımız həlak olub, yaralanıb. Bu, bir daha Ermənistan 
rəhbərliyinin faşist mahiyyətini göstərir. Birinci dəfə deyil ki, bizim şəhərlə-
rimiz atəşə məruz qalır və demək olar ki, hər gün Tərtər, Ağdam, Goranboy, 
Agcabədi və digər şəhərlərə Ermənistan atəş açır. Bu atəş nəticəsində vətən-
daşlarımız həlak olur, yaralanır, 2 mindən çox ev dağılıb, ya da ki, bu evlərə 
böyük ziyan vurulubdur. Ancaq bu namərd hərəkətlər Azərbaycan xalqının 
iradəsini qıra bilməz…”

Dünya bir daha Ermənistan rəhbərliyinin namərd və faşist əməllərinin 
şahidi oldu. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri və cəbhə xəttindən çox uzaqda 
yerləşən Gəncə şəhərinə sayca üçüncü dəhşətli hücum ciddi sayda mülki in-
sanların itkisinə səbəb oldu: 14 şəxs, o cümlədən 2 uşaq həyatını itirib, 55-dən 
çox insan ağır yaralandı. Baş verənlər Azərbaycana, ümumbəşəri dəyərlərə və 
insanlığa qarşı cinayətdir.

Prezident müraciətində bildirdi ki, düşmənin bu cinayətkar əməllərinə 
Azərbaycanın qəhrəman Ordusu döyüş meydanında cavab verir: “Azərbaycan 
düşmənin qisasını mülki əhalidən almır. Öz siyasi ambisiyalarına görə dinc 
əhaliyə atəş açan Ermənistan dünyada sülhün düşmənidir. Bu cür əməllərinə 
görə Ermənistan rəsmilərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaması, sadəcə, 
beynəlxalq riyakarlıq deyil, bu, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir. Rəsmi 
İrəvanın faşist əməllərinə göz yuman qüvvələr, əslində, onlar ilə məsuliyyəti 
bölüşmüş olurlar.

Xalq və rəşadətli ordumuz öz qələbə salnaməsini yazır. 17 oktyabr tarixin-
də Fizuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Pirəhmədli, Cuvarlı, Musabəyli, 
İşıqlı, Dədəli kəndləri və Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Füzulinin 
azad olunması böyük qələbənin müjdəsidir. Füzuli əməliyyatı rəmzi məna 
daşıyır. Strateji nöqteyi-nəzərdən Füzulinin təmas xəttində yerləşən bir neçə 
müdafiə xəttinin yarılması ordumuza yeni strateji üstünlüklər qazandırmışdır. 
Aparılan döyüşlər ordumuzun qəhrəmanlıq tarixinin ən parlaq səhifələrindəndir. 
Füzuli uğrunda gedən döyüşlər haqqında kitablar və əsərlər yazılacaq. 
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Yüksək peşəkarlıq, məharət, şücaət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq nümayiş 
etdirən ordumuz haqqı, ədaləti bərpa edir. Azərbaycan Ordusu döyüş mey-
danında tam üstünlüyə malikdir. Strateji məntəqə və yüksəklikləri əldə edən 
qəhrəman Azərbaycan Ordusu Ermənistanın hərbi-texniki potensialını böyük 
dərəcədə sıradan çıxara bilib. Ötən günlər ərzində məhv edilmiş və qənimət 
kimi götürülmüş texnikanın dəyəri təqribən 2 milyard dollar səviyyəsindədir.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu öz məqsədinə çatır və çatacaq. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
tezliklə işğal altında olan bütün torpaqlar Şanlı Ordumuz tərəfindən işğaldan 
azad ediləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunacaq. Heç bir qüvvə 
Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında duruş gətirə bilməz. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı düşmənin 
indiyədək məhv edilmiş hərbi texnikalarının sayını da açıqlayıb: 234 ədəd 
hərbi texnika məhv edilib, 36 tank hərbi qənimət kimi götürülüb, piyadaların 
döyüş maşını – 49-u məhv edilib, 24-ü hərbi qənimət kimi götürülüb, özüye-
riyən artilleriya qurğusu – 16 ədəd məhv edilib, müxtəlif çaplı toplar – 190, 
“Uraqan” sistemi –2, TOS odsaçan – 1, əməliyyat-taktiki raket kompleksi 
“Elbrus” – 2, Toçka-U– 1; OSA zenit-raket kompleksi – 35; TOR zenit-raket 
kompleksi – 3, KUB və KRUQ zenit-raket kompleksi – 3; radio-elektrik mü-
barizə sistemləri – 9; S-300 zenit-raket kompleksi – 2, yük avtomobillərinin 
196-sı məhv edilib, 98-i qənimət kimi götürülüb.

Daha sonra Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 
Ermənistanın Gəncə terroru ilə bağlı “İnstagram” hesabında paylaşım edib. 
Paylaşımda deyilir:

“Bu gecə erməni təcavüzkarları Gəncəyə xaincəsinə hücum ediblər. 
Niyyət, sadə və eyni zamanda, dəhşətlidir – mümkün qədər çoxsaylı dinc 
sakinləri məhv etmək, panika yaratmaq, Azərbaycan xalqını qorxutmaq. 
Lakin təcavüzkar heç vaxt öz çirkin məqsədlərinə nail olmayacaq. Bu şanlı 
şəhərin sakinləri ruhən çox güclüdürlər! Gəncə - Nizamidir, Məhsətidir, 
Vazehdir! Lakin Gəncə təkcə Azərbaycanın mədəni irsi deyil. Gəncə - qədim 
dövlətçiliyimizin beşiyidir.

Bu, sarsılmaz dözüm, mərdlik və igidlik rəmzidir!
Gəncə Cavad Xanın yurdudur. Bu şəhər Şərqdə ilk demokratik cümhu-

riyyətin müstəqilliyi uğrunda sona qədər vuruşmuş şəhərdir.
Gəncə Azərbaycanın döyünən ürəyidir və heç kəs heç vaxt onun sakin-

lərinin məğrur ruhunu sındıra bilməz!”
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Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin “Twitter” he-
sabında belə açıqlama paylaşdı: 

“Gəncə ballistik raketlərdən atəşə tutulub. “Skad” ballistik raket hücumu 
və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Gəncədə mülki şəxsləri necə 
gəldi öldürməsi Səddam Hüseynin mülki şəxslərə qarşı istifadə etdiyi eyni 
taktika və raket sistemidir”. 

Hadisə ilə əlaqədar baş prokuror Kamran Əliyev və Fövqəladə Hallar naziri 
Kəmaləddin Heydərov Gəncəyə səfər etdilər. Kamran Əliyev jurnalistlərə ver-
diyi açıqlamada bildirdi ki, Ermənistan ordusu döyüş meydanında məğlubiyyətə 
uğradıqca, çarəsizlikdən dinc əhaliyə qarşı hücumlarını şiddətləndirir. Bu da 
onların acizliyindən xəbər verir: “Hesab edirəm ki, Ermənistanın hərbi-siyasi 
rəhbərliyi ağlını itirib. Bu, bəşəriyyət, insanlıq əleyhinə ciddi cinayətdir. 
Bunun həm hüquqi, həm də siyasi məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyi üçün 
çox ağır olacaq. Azərbaycan rəhbərliyi, cənab Prezident həm siyasi, həm 
hərbi sahədə buna adekvat cavablar verəcək”.

Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərov isə deyib ki, mülki şəxslərin 
həlak olması erməni vəhşiliyi və vandalizminin nəticəsidir: “Təkcə Gəncəni 
deyil, digər yaşayış məntəqələrimizi də vururlar. Burada heç bir hərbi obyekt 
yoxdur, əhalinin sıx yaşadığı yerdir. Camaat çox mətin və qətiyyətlidir. Heç 
bir panika yoxdur. Hazırda Ermənistan öz dərsini alır, Azərbaycan Ordusu 
qətiyyətli irəliləyişlər edir. Azərbaycan xalqı Prezidentini dəstəkləyir və Ali 
Baş Komandan tarix yazır…”

Türkiyə Prezidentinin köməkçisi Fuad Oktay, Ədliyyə naziri Abdulhamit 
Gül və CHP sədri Kamal Kılıcdaroğlu da Ermənistanın dinc insanları qətlə 
yetirməsini müharibə cinayəti sayıb və Azərbaycanın yanında olmaqda davam 
edəcəklərini bildirdilər. 

Türkiyə XİN isə xüsusi bəyanatla çıxış etdi. Birləşmiş Millətlər Təşki-
latı da mülki şəxslərə edilən hücumları kəskin şəkildə qınayıb. Qurumun bu 
barədəki bəyanatında deyilir ki, təşkilat Ermənistan və Azərbaycan arasındakı 
münaqişədən və mülki əhaliyə hücumdan çox narahatdır. 

“Azərbaycan bu günlərdə ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün beynəlxalq 
hüquqa, müharibə qayda-qanunlarına, insan haqlarına uyğun şəkildə haqlı mü-
barizə aparmaqdadır. Azərbaycan Ordusunun qazandığı qələbələrlə, işğaldan 
xilas etdiyi şəhərlərlə bizlər də qürur duyuruq. Lakin,  təəssüf ki, qarşımızda 
insanlıqdan nəsibini almamış, xain, alçaq, təcavüzkar düşmən var. Əlbəttə ki, 
onlara da lazımi dərslər veriləcək…” - bunu isə oktyabrın 17-də Gəncədə yerli 
sakinlərlə görüşdə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Ozoral demişdir.
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***

Müzəffər Ordumuz isə cəbhədə uğurla irəliləməkdə və düşmənə sarsıdıcı 
zərbələr vurmağa davam edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci motoatıcı 
alayının müdafiə zolağında ehtiyatdan çağırılmış 300 nəfərədək hərbi vəzifəli 
döyüş mövqelərini özbaşına tərk edərək geri çəkildi. Hərbi vəzifəlilərin də 
arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan vardı. Gücləndirmə məqsədilə alaya 
təhkim edilmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvləri də döyüş mövqelərini 
tərk edərək qaçırdılar. Alayın bölmələrində ərzaq və döyüş sursatının çatış-
mazlığı müşahidə edilirdi. 

Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, silahlı qüvvələrimizin sutka 
ərzində həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamət-
lərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 7 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 
“Qrad” YARS, 8 ədəd D-30 və 1 ədəd D-20 haubitsa topları, döyüş sursatı ilə 
yüklənmiş 10 ədəd yük maşını və 7 digər avtomobil texnikası məhv edilmiş 
və sıradan çıxarılmışdır. Bundan əlavə, oktyabrın 16-da və 17-nə keçən gecə 
döyüş əməliyyatları nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağatıcı 
alayının 1-ci taboru öz mövqelərini ataraq geri çəkilmişdir. Xeyli sayda ölən 
və yaralananların olduğu xəbər verilirdi.

Eyni zamanda, Ermənistan ordusunun daha bir yüksək rütbəli zabiti məhv 
edildi. O, Ermənistan silahlı qüvvələrinin polkovniki Aşot Qazaryan idi. 

Nəhayət, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası 18 okt-
yabr, yerli vaxtla saat 00.00 dan etibarən müvəqqəti humanitar atəşkəsə razılıq 
verdilər.
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18 oktyabr 2020-ci il

 Gəncəyə səfərim davam edirdi. Səhər yuxudan oyanan kimi təkrarən 
hadisə yerinə yollandım. Bu günlər xarabalığa çevrilmiş erməni terroru ün-
vanına gələnlərin, gül-çiçək düzənlərin sayı-hesabı yox idi. İnsanlar hiddət-
lərini gizlədə bilmirdilər. Həlak olanların xatirəsinı yad etmək üçün bura gün 
ərzində yüzlərlə insan gəlirdi. Bir gün ərzində demək olar ki, dağıntıların önü 
qərənfillərlə örtülmüşdü. Dağıntılara sancılmış “Burada uşaq var!”,  “Erməni 
terroruna son!”, “Erməni işğalına son!” şuarları isə dünya ictimaiyyətinin 
diqqətini ermənilərin qətl hərəkətlərinə yönəldirdi. 

Dağıntıları ürək ağrısı ilə seyr edərkən, 11 oktyabr erməni vəhşiliyindən 
sonra xalq şairi Nəriman Həsənzadənin “Gəncə terroruna” həsr etdiyi şeiri 
xatırladım:

Cəllad!

Sənin oğlun, qızın mələr qalsın, mələsin,
Mələyənlər indi burda kimə desin, nə desin?!
Gərək toplar qıyya çəksin, güllələr dad eləsin,
Alov töksün yağış kimi başınıza Gəncədən,

Bir canımız cəbhədədi, bir canımız ordadı,
Cümhuriyyət tariximiz, ünvanımız ordadı.
Əsgər gedən igidimiz, cavanımız ordadı,
Ər oğlu-ər çıxacaqdı qarşınıza Gəncədən.

Göygöl Gəncə göylərinə güzgü tutur nə vaxtdı,
O torpaqda Nizaminin ruhu hələ oyaqdı.
Qızıl Arslan, Atabəyin çadırında qonaqdı,
Taleyin bir töhfəsidi zaman bizə, Gəncədən.

Cavad Xanın qoruduğu, vətəniydi, ey Vətən!
Sisyanovu itlər qovdu sonra qədim Gəncədən.
Sən onda da məğrur çıxdın o məkrli hiylədən,
Qovulanda o kor bayquş, o yarasa Gəncədən.
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Bu dünyanın Putini var, Makronu var, Trampı var,
Bizim də var: Heydəroğlu İlhamımız - Xilaskar!
Ərdoğanla, İmran Xanla qardaşdılar, dostdular,
Lənət deyir, qisas deyir bu qisasa Gəncədən.

Soraqlayıb hardan tapım mən Dmitri Qordonu,
Bir “merzaves!” dediyi var, yenə söysün qoy onu.
Topa salıb erməninin yeddibaşlı oyunu,
Ekranlarda böhtan deyir o da rusa Gəncədən.

“Sözümüz də imzamız tək düzdü bizim”, susaqmı?
Sənin adın gələn yerdə “Xəbərlər”dən pozaqmı?
Yenə silah göndərirsən, hamısını de, yazaqmı?
Mən Bakıya dönəmmərəm, susa-susa Gəncədən!

İrəvanın mərkəzində Njdenin tunc heykəli,
Hökm eləyir orda faşist toxumunu əkəli.
Dünəni də ləkəlidi, bu günü də ləkəli.
İstəyir ki, səni-məni tutub asa Gəncədən.

Məni Gəncə çinarları, moruq kolu tanıyır,
İmamzadə ziyarəti, Kəhriz yolu tanıyır,
O yolların altı-üstü, sağı-solu tanıyır,
Gələcəyəm, mən “Qələbə!” yaza-yaza Gəncədən...”

Şeiri düşünə-düşünə göz yaşlarımı saxlaya bilmırdım.
Müharibə - ölüm, dağıntı, fəlakətdir, neçə–neçə gənc ömrün sonu, anaların, 

bacıların göz yaşı deməkdir. Bizim Vətən Müharibəsi isə göz yaşları, dağıntı, 
vandalizm qurbanları ilə bərabər, xalqa hər gün gələn qələbə xəbərləri ilə se-
vinc, qürur, alnımızda olan 30 illik ləkənın təmizlənməsi ilə fəxarət yaşadırdı.

***

Cəbhə xəttindən isə ardı-arası kəsilməyən xoş xəbərlər gəlməyə davam 
edirdi. Oktyabrın 18-də saat 00.00-dan yeni humanitar atəşkəs rejiminin elan 
olunmasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri növbəti dəfə razılaşmanı 
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kobud surətdə pozaraq, cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut və Cəbrayıl istiqamətlə-
rində hücuma keçməyə cəhd göstərmiş, Cəbrayıl şəhərinin ətraf ərazilərini, eləcə 
də bu rayonun Araz çayı boyu yerləşən və işğaldan azad olunmuş kəndlərini, 
Çəmbərək rayonu istiqamətindən Gədəbəy rayonu, Berd rayonu istiqamətindən 
isə Tovuz rayonu gün ərzində minaatan və artilleriya qurğularından atəşə tut-
muşdu. Ancaq Müzəffər Ordumuz düşmənin hücum cəhdlərinin qarşısını alaraq, 
Füzuli istiqamətində uğurlu döyüş əməliyyatı ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
hərbi hissəsini ələ keçirmiş, Cəbrayıl istiqamətində aviazərbələr endirməyə cəhd 
göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti “Su-25” hücum təyyarəsi Azər-
baycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilmiş, Ermə-
nistan silahlı qüvvələrinə məxsus taktiki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Azərbaycan 
Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq vurulmuşdu. 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin çoxsaylı canlı qüvvələri, 2 
ədəd S-300 zenit-raket kompleksinin raket tuşlama stansiyası, 5 ədəd T-72 tankı, 
3 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 2 ədəd “Smerç”, 1 ədəd D-20 haubitsa topu və 
1 ədəd KS-19 zenit topları, 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edildi və sıradan 
çıxarıldı. 

Rəşadətli ordumuz işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda yerləşən 
Xudafərin körpülərinə və Füzuli rayonunun mərkəzinə Azərbaycan bayrağını 
sancdı. 

Hər gün cəbhə xəttindən gələn xoş xəbərlər məndə qürur hissi yaradırdı. 
Azərbaycan vətəndaşları, dünyaya səpələnmiş soydaşlarımız əmin idi ki, Qalib 
Sərkərdə, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycan xalqının 30 illik nisgilinə 
son qoymaq, şəhidlərimizin məzarlarında rahat uyuması, torpaqlarımızın işğaldan 
azad olunması və gələcək nəsillərin xoşbəxtliyi üçün ölkədə hərbi vəziyyət elan 
edərək əks-hücum əmrini verməsi ilə işğal olunmuş torpaqların böyük hissəsi qısa 
vaxt ərzində azad olundu. O, qədim yurd yerlərimizin hərbiçilərimizin nəzarəti 
altına keçməsi xəbərini xalqa verməsi ilə dünyada apardığı düzgün siyasətin 
bəhrəsi və Azərbaycan Ordusunun əzmi, şücaətini nümayiş etdirirdi. 

Bu gün hər birinin damarlarında döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq və hünər 
göstərmiş babalarımızın qanı axan Azərbaycan igidləri də onların qəhrəmanlıq-
larını təkrar edərək, cəbhədə layiqli cavabını göstərərək, məkrli düşməni  tor-
paqlarımızdan təmizləməyə davam edirdi.

Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində daha  bir 
paylaşım etdi: “Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin körpüsünün 
üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun Azərbaycan xalqına! 
Qarabağ Azərbaycandır!”
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi “İnstagram” hesabında 
Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım etdi: “Bu günlərdə bütün dünya ictimaiy-
yəti Azərbaycan xalqının yenilməz iradəsinin, qətiyyətinin, əzminin, birlik və 
həmrəyliyinin, Vətənə sadiqliyinin şahididir. Əminəm ki, xalqımızın məhz bu 
xüsusiyyətləri bizə qarşımızda dayanan bütün vəzifələrin öhdəsindən uğurla 
gəlməyə, o cümlədən müstəqilliyimizi qoruyub saxlamağa hər zaman kömək 
edəcəkdir. Qoy Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi olsun! Uca Tanrı xalqımızı, 
Vətənimizi qorusun!”

“Bu gün bizim ordumuz əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad 
etməklə milyonlarla azərbaycanlının arzularını həyata keçirir.” - bu fikirlər 
isə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəsmi “İnstagram” hesabında 
etdiyi növbəti paylaşımda öz əksini tapdı. Paylaşımda deyilirdi: “Azərbaycan 
Ordusunun növbəti qələbəsi! Füzuli şəhəri və Füzuli rayonunun bir sıra 
kəndləri işğaldan azad edilib. İllər boyu bir çox soydaşımız Vətən həsrəti ilə 
yaşayıb! Nə qədər həmvətənimiz doğma diyarını, heç olmasa, bir dəfə də ol-
sun, yenidən görmək arzusunda idi! Bu gün bizim Ordumuz əzəli Azərbaycan 
torpaqlarını işğaldan azad etməklə milyonlarla azərbaycanlının arzularını 
həyata keçirir. Bu, ədalətin təntənəsidir! Ona görə ki, bu yerlər bizim doğma 
torpaqlarımızdır, əcdadlarımızın torpaqlarıdır. Hər bir Azərbaycan əsgərinin 
və zabitinin həyatı və sağlamlığı üçün dua edirəm. Uca Tanrı Ordumuzu, 
xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”

Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Füzuli şəhərinin mərkəzində Azər-
baycan bayrağının qaldırılması, eləcə də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə 
xeyli sayda canlı qüvvə və texnika baxımından itkilərə məruz qalan düşmənin 
döyüş meydanında atıb qaçdığı hərbi texnikası və silah-sursatının foto və vi-
deogörüntülərini yaydı.
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19 oktyabr 2020-ci il

Günü daha bir xoş xəbərlə açdıq. Əvəzedilməz qürur mənbəyimiz – Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” 
hesabında yazdı:  “Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, 
Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, 
Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri azad edilmişdir. Qarabağ Azərbay-
candır!” 

Bəli, böyük strateq İlham Əliyev demək olar ki, hər gün verdiyi qələbə 
xəbərləri ilə heç bir addımı boşuna atmadığını, sonrakı zaman kəsimində, atdığı 
hər bir addımın arxasında gələcəyə hesablanmış böyük məqsədlərin dayandığını 
dünya ölkələrinə sübut edirdi. 

Prezident İlham Əliyev oktyabrın 19-da Rusiyanın “TASS” İnformasiya 
Agentliyinə videomüsahibə verərək bildirdi; “Mən artıq demişəm, Azərbay-
can Ordusu həm döyüş meydanında, həm də texniki təchizat baxımından 
üstünlüyünü göstərib. Biz Ermənistanın işğal edilmiş ərazilərdə yerləşən 
əsas hərbi-texniki potensialını praktiki olaraq məhv etmişik. 230-dan çox 
tank, əsasən, pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə, habelə tank əleyhinə müasir 
mübarizə sistemləri – bunu gizlətmirəm, özü tuşlanan “Spike” raketləri va-
sitəsilə məhv edilib. Biz dünənə qədər 36 tankı qənimət götürmüşük, çoxlu 
sayda digər texnikanı, o cümlədən ən müasir “S-300” zenit-raket kompleks-
lərini, bir neçə işəsalma qurğusunu, 40-a yaxın OSA zenit-raket kompleksi 
qurğusunu, TOP qurğularını məhv etmişik. Prinsip etibarilə onlar pilotsuz 
uçuş qurğularına qarşı işləməlidirlər, lakin PUA-lar onları məhv edib. Məgər 
bunları Suriyanın harasındansa gəlmiş terrorçular ediblər? Yaxud bu gün, 
bizim Ordumuz əraziləri azad edərkən kim orada həmin terrorçuları görüb? 
Bunlar bizim əsgərlər və zabitlərdir. Bizim ehtiyatda olanları saymasaq, 
Azərbaycanın nizami ordusunda 100 min döyüşçümüz var. Biz hətta səfər-
bərlik elan etməmişik – nə üçün? Bizə lazım deyil. Biz qismən səfərbərlik 
elan etdik, neçə nəfər cəlb etməyimiz barədə rəqəmlər göstərmək istəmirəm. 
Lakin onlardan əsasən azad edilmiş ərazilərin monitorinqinin və həmin əra-
zilərə nəzarətin təmin olunması üçün istifadə edirik. Biz ehtiyatda olanları 
döyüşə buraxmırıq, hazırda onlar bizim azad etdiyimiz ərazilərdə yerləşirlər 
ki, erməni tərəfin təxribat cəhdlərinin qarşısını alsınlar. Buna görə faktlar 
yoxdur, zərurət yoxdur. Yalnız qeybətlər, şayiələr var. Açıq deyim, mən 
təəssüflənirəm ki, belə söz-söhbətlər yayılır, bununla da Azərbaycana qara 
yaxmağa cəhd göstərilir. 
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Eyni zamanda, erməni tərəfin alçaldılmış vəziyyətdə olması bizə aydındır. 
Onlar bütün bu illər ərzində qürrələnir, özlərinin “məğlubedilməz ordusu” 
ilə lovğalanırdı. Biz onları torpaqlarımızdan elə qovduq ki, dabanlarına tüpürüb 
qaçdılar. Belə halda onlar, əlbəttə, güman etmək və ya təsəvvür etmək istəyirlər ki, 
bunu edən Azərbaycan Ordusu deyil, hansısa terrorçular və ya hansısa ölkələrdir. 
Bizim tərəfimizdən heç bir ölkə münaqişəyə cəlb edilməyib, bizim tərəfimizdə 
heç bir terrorçu yoxdur. Qarşı tərəfə, erməni tərəfinə gəldikdə isə biz Rusiya 
tərəfinə belə bir narahatlığımızı çatdırmışdıq ki, qarşıdurmanın aktiv fazasında 
Rusiya şəhərlərindən Ermənistan ərazisinə külli miqdarda silah keçirilir. Bizdə 
bu barədə məlumatlar var, uçuşların xəritələri var, silahların tipləri var. Bütün 
bunlar Rusiya tərəfinə çatdırılıb. Əlbəttə, bu, bizim cəmiyyətdə çoxlu suallar 
və müəmmalar doğurur. Bax, vəziyyət belədir. Zəruri hallarda biz bu müddətdə 
Rusiya tərəfindən Ermənistana göndərilmiş silahların nomenklaturunu, bunların 
hansı nəqliyyat vasitələri ilə, hansı aviaşirkətlər tərəfindən çatdırılması barədə 
məlumatları dərc edə bilərik. Bunlar indi əsasən qeyri-qanuni şəkildə çatdırılır”.

Prezident İlham Əliyev videomüsahibə verərək Ermənistanın elan olu-
nan atəşkəsi növbəti dəfə pozmasını faktlara əsasən izah etdi.Müsahibə vaxtı 
müxbirin Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyətlə bağlı suallarını cavablandıran 
Prezident bildirdi ki, Azərbaycan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyə 
həmişə hazırdır. Savaş meydanında hərbi üstünlüyü ələ keçirmiş Azərbaycanın 
Prezidenti ölkəmizin üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirməyə hazır 
olduğunu birməmalı şəkildə vurğuladı. Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə əlaqələr 
çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqdir. Həm əvvəldən, həm də 
münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqlar prosesində həmişə beynəlxalq 
hüquqa, münaqişənin dinc yolla həllinə sadiqliyə, o cümlədən Moskva danı-
şıqlarından sonra Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsaslanıb, 
həmişə öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışır və buna hazırdır. Prezident İlham 
Əliyev onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan nizamlama prinsipinə sadiqliyini də 
hər zaman qoruyub, saxlamaqdadır. Ancaq hazırda vəziyyətin hələ də qaynar 
fazada olması Azərbaycanın təqsiri deyil. 

İlham Əliyev bildirdi ki, Moskva danışıqlarından sonra Azərbaycanın öz 
üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsaslanıb, həmin öhdəlikləri yerinə yetirməyə 
çalışıb. Lakin təəssüf ki, Ermənistan atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozub: 
“Danışıqlardan sonra heç 24 saat keçməmiş Gəncə şəhərinə hücum edildi. Gecə 
vaxtı - yatmış Gəncə şəhərinin yaşayış məhəllələrinə məqsədyönlü şəkildə 
zərbə endirildi. Birinci hücumdan sonra, - iki hücum olub, - həlak olanlar və 
yaralananlar hədsiz çox idi. Yəni Ermənistan atəşkəsi nümayişkaranə şəkildə 
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pozdu. Beləliklə o, vasitəçilərə hörmətsizlik, Moskvada belə uzun danışıqlardan 
sonra öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətsizlik göstərdi”.

Prezident bir daha Ermənistan rəhbərliyinə sərt xəbərdarlıq etdi: “Əgər ağıl-
larını başlarına yığmasalar, onların sonu çox acınacaqlı olacaq. Buna görə də 
sualınıza qayıdıram, biz baza prinsiplərinə tərəfdarıq, hesab edirəm ki, nizamlama 
mümkündür. Lakin bunun üçün erməni tərəfi elə indi, nə qədər ki, gec deyil, nə 
qədər ki, qarşımızda diz çöküb bu prinsipləri qəbul etmək və münaqişəni qaynar 
fazadan siyasi nizamlama mərhələsinə keçirmək üçün onun hələ vaxtı var”.

Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-polkovnik 
Elçin Quliyevi Xudafərin körpüsündə Azərbaycan bayrağının qaldırılması və 
DSX-nin iştirakı ilə bir neçə yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi münasibətilə 
təbrik etdi və təbriklərinin bütün şəxsi heyətə çatdırılmasını tapşırdı. 

General-polkovnik E.Quliyev DSX-nin şəxsi heyətinin Ali Baş Komandanın 
bütün tapşırıqlarını bundan sonra da layiqincə yerinə yetirəcəyini məruzə etdi.

Qalib Sərkərdənin başçılığı ilə döyüş xətti ilə yanaşı, informasiya cəbhə-
sində də Azərbaycan müqayisəedilməz bir üstünlüyə malik idi. 

Bütün cəbhəboyu döyüşlər davam edirdi. Gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam, 
Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl istiqamətlərində, eləcə də Araz çayı boyu müqavimət 
göstərməyə cəhd edən düşmənə qarşı döyüş əməliyyatları aparılırdı. Düşmən 
tərəfindən bölmələrimizin müdafiə mövqeləri atıcı silahlar, minaatanlar və top-
lardan atəşə tutulurdu. 

Azərbaycan Ordusunun fəaliyyətləri nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamət-
lərində düşmənin canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 
1 ədəd D-30 və 1 ədəd D-20 haubitsa topları və 11 ədəd avtomobil texnikası 
məhv edildi və sıradan çıxarıldı. 

Qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əməliyyat şəraitinə nəzarət edirdi. Bir çox 
istiqamətdə döyüş mövqelərini itirən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1-ci mo-
toatıcı alayının müdafiə zolağında döyüş tapşırığı icra edən taborun komandiri 
şəxsi heyətlə birlikdə geri çəkildi. Alayın müdafiə sahəsində yerləşən 63-cü tank 
taborunun qərargah rəisi məhv edildi, 1-ci taborun komandiri və onun müavini 
Gevorq Makaryan isə yaralandılar. 5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsindəki 
taborun şəxsi heyətinin bir qismi məhv edildi, digərləri isə döyüş mövqelərini 
özbaşına tərk edərək qaçdılar. Ölənlər arasında tabor komandirinin müavini 
mayor Hayk Stepanyan da var idi. Alayın bölmələrində ərzaq, yanacaq və 
döyüş sursatlarının çatışmazlığı barədə məlumat əldə edildi.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycanla dövlət sərhədində 
növbəti dəfə vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhd göstərdi. Saat 11:10-dan başlayaraq 
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Berd rayonu istiqamətindən Tovuz rayonu, Vardenis rayonu istiqamətindən isə 
Daşkəsən rayonu ərazisindəki Azərbaycan Ordusunun döyüş mövqeləri iriçaplı 
silahlardan atəşə tutuldu.

Oktyabrın  19-da  səhər  saatlarından başlayaraq, Ermənistanın silahlı qü-
vvələri tərəfindən Tərtər, Goranboy, Ağcabədi, Ağdam rayonlarının yaşayış 
məntəqələrini artilleriya atəşinə tutması nəticəsində 4 mülki şəxs yaralandı. 
Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı törətdiyi təxribatları dünya ictimaiyyətinə 
çatdırarkən “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC-nin (AzTv) cə-
bhəboyu zonaya ezam olunmuş əməkdaşı, 1982-ci il təvəllüdlü Anar Bəybala 
oğlu Həsənov düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilildi. 

“Ermənistan silahlı qüvvələri razılaşdırılmış müvəqqəti humanitar atəşkəs 
rejimini kobudcasına pozaraq oktyabrın 18-də saat 00:02-dən sonra Azərbaycanın 
yaşayış məntəqələrini və döyüş mövqelərini ağır artilleriyadan atəşə tutub.” - Bu 
barədə Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi “Twiter” hesabında bildirdi.

Dövlət başçısı qeyd etdi ki, bu çirkin əməllər nəticəsində ölən və yara-
lananlar var: “Azərbaycan Ordusu düşmənə layiqli cavab verərək bir neçə 
yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib...” 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici 
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün rəsmi “Twitter” 
hesabında yazırdı: “18 oktyabr - humanitar atəşkəsin birinci günü, saat 00:00-dan 
etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri mülki şəxslərə və mülki obyektlərə raket 
zərbəsi endirib. 5 bölgəyə 229 mərmi atılıb. Tərtərə 160, Ağdama 63, Goranboya 
6, 3 raket hücumu - 1 Xızı rayonuna, 2 Ağcabədidəki Poladlı kəndinə, 1 dron 
hücumu”.

***

Görkəmli alimlərdən biri müharibə haqqında demişdi: “Suveren dövlətlər 
mövcud olduqda müharibə qaçılmazdır! Əgər müharibə varsa, iki tərəfdən biri, 
ya uduzmalı, ya da qalib gəlməlidir”. 

Müharibə, terrorizm, həqiqətən, bəşəriyyətə böyük zərbədir. Müharibələr 
fəlakətlər törədir. Xalqımız müharibə dəhşətlərini çox görüb. Biz Birinci və İkinci 
Qarabağ müharibələrinin ağrılarını yaşayırıq. 

Azərbaycanın ən gözəl guşələrində yaşayıb, Vətənimizin mədəni-tarixi abi-
dələrini viran qoyan  erməni işğalçıları, nəhayət ki, öz cəzalarını alıdılar. Biz artıq 
Qalib Sərkərdəmizin qalib ölkəsi kimi tanınırdıq. Bu gedişat isə qələbənin çox 
yaxında olmasından xəbər verirdi...
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20 oktyabr 2020-ci il

Aslan aslandı, yaralı olsa da, çaqqal çaqqaldı, arxalı olsa da...
Müharibənin öz şərtləri var. Bəli, müharibə heç vaxt unudulmayan acı 

xatirələr, itirilmiş talelər, həyatlardır...
 Lakin heç nəyə baxmayaraq, gedən döyüşlər Azərbaycanın hərbi qələbəsi 

ilə bərabər, geosiyasi üstünlüyünü də nümayiş etdirirdi.
Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda Azərbaycan Ordusu-

nun apardığı gərgin döyüşlər davam edirdi. Gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam, 
Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl və Qubadlı-Zəngilan istiqamətlərində müqavimət 
göstərməyə cəhd edən düşmənə qarşı döyüş əməliyyatları müxtəlif intensiv-
liklə davam edirdi.

Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan 
atəşə tutdu. Azərbaycan Ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəti-
cəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı qüvvəsi, 2 ədəd 
T-72 tankı, 4 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 1 ədəd D-30 haubitsa topu və 5 ədəd 
avtomobil texnikası məhv edildi və sıradan çıxarıldı. 

Qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əməliyyat şəraitinə nəzarət edirdi. Azər-
baycan Ordusunun endirdiyi artilleriya zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin 1-ci motoatıcı alayının müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin 
şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda ölən və yaralanan oldu. Alayın 1-ci motoatıcı 
taborunun şəxsi heyəti və döyüş texnikası tamamilə sıradan çıxarıldı. Alay 
komandirinin müavini Hovik Melkumyan, digər vəzifəli şəxs Qor Mirzoyan, 
həmçinin, alayın müdafiə zolağında mövqe tutan xüsusi təyinatlı bölmənin 
komandiri, kapitan Vahab Asetryan da zərərsizləşdirildi. 

Füzuli rayonu istiqamətində əks-hücuma keçən düşmən bölmələrindən 
birinin 30 nəfər şəxsi heyəti Azərbaycan Ordusunun atəşi nəticəsində darma-
dağın edildi.

Azərbaycanın böyükdən-kiçiyə hər bir vətəndaşı Prezidentin xalqa müra-
ciətini, növbəti qələbəmüjdəli çıxışını qürur hissi ilə izləyirdi.

Müharibə salnaməsinin baş qəhramanı - Qalib Sərkərdə isə demək olar 
ki, hər gün işğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin siyahısını doğma 
xalqına çatdırırdı. 

Oktyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin xalqa müraciətində səsləndirdiyi fikirlər, verdiyi qələbə 
xəbərləri Azərbaycan Ordusunun zəfər marşında olduğunu xalqa çatdırdı.
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Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində dedi: “Öz doğma dədə-baba 
torpaqlarını görməyən, işğaldan sonra dünyaya göz açan hər bir azərbaycanlı 
bir arzu ilə yaşayıb ki, doğma dədə-baba torpaqlarına qayıtsın. Biz bunu Cocuq 
Mərcanlının timsalında gördük, işğaldan sonra doğulmuş gənclər, onların hər 
biri Cocuq Mərcanlıya qayıtmaq arzusu ilə yaşayıb və qayıdıb. Əminəm ki, 
bu gün işğalçılardan azad edilmiş bütün torpaqlara Azərbaycan vətəndaşları 
qayıdacaqlar. O torpaqlarda yaşayacaqlar, sülh, əmin-amanlıq şəraitində yenə 
də qurub-yaradacaqlar”.

Dövlət başçısı mənfur düşmənin işğal edilmiş bütün torpaqlarımızda Azər-
baycan xalqının mədəni irsini, məscidlərimizi dağıtdıqlarını xüsusi vurğuladı: 
“Onlar məscidləri dağıda bilərlər, amma bu məscidləri biz öz qəlbimizdə yaşadırıq 
və gün gələcək, bütün bizim dağıdılmış məscidlərimiz bərpa ediləcəkdir, bütün 
şəhərlərimiz, kəndlərimiz bərpa ediləcəkdir. Biz Böyük Qayıdış astanasındayıq 
və Azərbaycan dövləti əlindən gələni edəcək ki, işğal edilmiş və azad edilmiş 
torpaqlara qayıdacaq Azərbaycan vətəndaşları rahat yaşasınlar, əmin-amanlıq 
şəraitində yaşasınlar. Bu torpaqlarda həyat canlanacaqdır”.

Azərbaycan Prezidenti onu da qeyd edib ki, məcburi köçkünlərimizin bir 
çoxu üçün gözəl şərait yaradılmasına baxmayaraq, bütün bu illər ərzində onlar 
bir arzu ilə yaşayıblar: “Onlar bu qayğıya görə bizə minnətdardırlar və mənim 
onlarla çoxsaylı görüşlərimdə bunu ifadə edirdilər, ancaq eyni zamanda, mən 
bilirdim və onlar mənə deyirdilər ki, bizi qaytarın, öz torpağımıza qaytarın. Başa 
düşürdülər ki, bu, çətin məsələdir, başa düşürdülər ki, bunun üçün müəyyən 
geosiyasi şərtlər yetişməlidir, mənə inanırdılar. Mən onlara deyirdim ki, biz o 
torpaqlara qayıdacağıq. Mən deyirdim ki, mən bilirəm, nəyi nə vaxt və necə 
etmək lazımdır və xalq tərəfindən mənə verilən və göstərilən etimad imkan 
verdi ki, biz bu məsələni həll edək və bir daha mən bəyan edirəm ki, bütün ve-
rilmiş vədləri mən yerinə yetirirəm, bütün verilmiş vədlərə sadiqəm və mənim 
Prezident kimi fəaliyyətim üçün əsas məsələ mənim əsas vəzifəm Azərbaycan 
torpaqlarının qaytarılmasıdır, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir və bu gün 
biz bunu döyüş meydanında edirik. Düşmən qaçır, həm də bütün texnikaları 
qoyaraq məğlubiyyətini etiraf edir”. 

Prezidentimiz daha sonra düşmən tərəfindən qənimət kimi ələ keçirilmiş, 
həm də ordumuz tərəfindən məhv edilən hərbi texnika, silah-sursat haqqında 
məlumat verdi: “Düşmənin 241 tankı məhv edilib, 39 tank hərbi qənimət kimi 
götürülüb - toplam 280 tank. Piyadaların 50 döyüş maşını məhv edilib, 24-ü 
qənimət kimi götürülüb. Özüyeriyən 17 artilleriya qurğusu məhv edilib, 198 
top məhv edilib. 58 minaatan məhv edilib, 12 minaatan qənimət kimi götürülüb.

25 qumbaraatan hərbi qənimət kimi götürülüb. 53 tank əleyhinə vasitə məhv 
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edilib. 70 “Qrad” qurğusu məhv edilib. İki “Uraqan”, iki “YARS” məhv edilib. 
Bir TOS məhv edilib. Dörd “S-300” zenit-raket kompleksi məhv edilib. Üç TOR 
zenit-raket kompleksi məhv edilib. Qırxa yaxın OSA zenit-raket kompleksi məhv 
edilib. Beş KUB və KRUQ zenit-raket kompleksi məhv edilib. Altı pilotsuz uçuş 
aparatı, iki əməliyyat-taktiki raket kompleksi - “Elbrus”, bir ballistik raket, bir 
“Toçka-U” raketi, səkkiz radioelektron mübarizə vasitəsi məhv edilib. 198 yük 
avtomobili məhv edilib. Onlardan 15-i sursatlarla dolu yük avtomobilləri idi. 
102 yük avtomaşını hərbi qənimət kimi götürülüb”. 

Artıq döyüşməyin mənasız, işğal etdikləri torpaqları tərk etməyin zamanı ol-
duğunu dərk edən ermənilər canlarını götürüb qaçmaqla öz zəifliklərini göstərirlər. 
Dövlətimizin başçısı aşağıdakı yaşayış məntəqələrinin azad olunduğunu xəbər 
verdi: “İndi isə əziz xalqımın səbirsizliklə gözlədiyi bizim yaşayış məntəqələ-
rinin azad edilməsi haqqında məlumatı böyük qürur hissi ilə çatdırıram. Fü-
zuli rayonu: Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı 
Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri. Cəbrayıl rayonu: Sarafşa, Həsənqaydı, 
Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Ağtəpə, Yarəhmədli kəndləri. Xocavənd 
rayonu: Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli (Günəşli kəndinin keçmiş 
adı Noraşen idi), Vəng kəndləri. Vəng kəndinə yeni Azərbaycan adı verirəm. 
Bundan sonra Vəng kəndi Çinarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun!”

Şanlı Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonu ərazisinə də daxil olub, girib 
və yaşayış məntəqələrinin azad olunması təmin edilib. Zəngilan rayonu ərazi-
sində yerləşən yaşayış məntəqələrinin adlarını çəkirəm: Havalı kəndi, Zərnəli 
kəndi, Məmmədbəyli kəndi, Həkəri kəndi, Şərifan kəndi, Muğanlı kəndi və 
Zəngilan şəhəri! Zəngilan bizimdir! Qarabağ bizimdir!

Əziz xalqım, əziz zəngilanlılar, füzulilər, xocavəndlilər, cəbrayıllılar və 
işğal edilmiş digər rayonların sakinləri, biz öz missiyamızı yerinə yetiririk. 
Düşmənə layiqli cavab veririk. Düşməni cəzalandırırıq. Düşmən bizim qarşı-
mızda acizdir. Düşmənin belini qırırıq, qıracağıq!“Qarabağ bizimdir! Yaşasın 
Azərbaycan! Eşq olsun Azərbaycan xalqına!”

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da bu fərəhli zəfər münasibəti 
ilə - Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlərinin 
və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması ilə bağlı rəsmi “İnstagram” 
səhifəsində paylaşım etdi: “Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Zəngilan rayon-
larının bir sıra kəndlərinin və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması 
münasibətilə xalqımızı təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı və Azərbay-
can Ordusu! Uca Tanrı xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun!                                       
Qarabağ Azərbaycandır!”
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Gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli-Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş 
əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edirdi. Düşmən müdafiə mövqelə-
rimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə tuturdu. 

Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cəbhənin Cəbrayıl 
və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı 
diviziyasının müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət və hərbi texnika üzrə itki 
verərək geri çəkilməyə məcbur edildi. 5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsində 
düşmənin mövqeləri ələ keçirildi, çoxlu sayda silah və sursat qənimət götürü-
lürdü. Alayın artilleriya rəisi, artilleriya divizion komandiri və 4-cü taborunun 
komandiri taborun şəxsi heyəti ilə birlikdə məhv edildi. 6-cı və 7-ci dağatıcı 
alayların müdafiə sahələrində düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti arasında ölən və 
yaralananlar oldu. Məhv edilənlər arasında alay komandirinin müavini Vahan 
Sarkisyan da vardı. Döyüşlərdə 3 ədəd artilleriya qurğusu, bir neçə minaatan, 
şəxsi heyətlə birlikdə 3 ədəd yük avtomobili sıradan çıxarıldı. Qoşunlarımız 
bütün cəbhəboyu əməliyyat şəraitinə nəzarət edirdi.

Səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər şəhəri 
və rayonun ərazisini artilleriya qurğularından atəşə tutdu. Saat 12:00 radələ-
rində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus növbəti PUA Hava Hücumun-
dan Müdafiə bölmələrimiz tərəfindən Horadiz istiqamətində məhv edildi. Saat 
12:55-dən 13:30-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus daha 3 taktiki 
pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə böl-
mələri tərəfindən aşkar olunaraq məhv edildi. Düşmən PUA-dan ikisi cəbhənin 
Füzuli istiqamətində, biri isə Tərtər istiqamətində vuruldu. Müdafiə Nazirliyi 
düşmənin döyüş meydanında atıb-qaçdığı, həmçinin bölmələrimiz tərəfindən 
məhv edilmiş növbəti hərbi texnikalarını nümayiş etdirdi.

Bu gün də cəmiyyətimizin səbirsizliklə gözlədiyi qələbə xəbərini Qalib 
Sərkərdə xalqa catdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi 
“Twitter” səhifəsində işğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını 
açıqladı. Prezidentin ilk paylaşımında qeyd edilirdi: 

“Rəşadətli Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı 
Seyidəhmədli, Zərgər kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Balyand, Papı, Tu-
lus, Hacılı, Tinli kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan 
Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”
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Ali Baş Komandanın növbəti paylaşımında isə daha fərəhli xəbərlər vardı: 
“Rəşadətli Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, 

Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, 
Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndlərini 
işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azər-
baycandır!”

Prezident İlham Əliyev eyni gündə Yaponiyanın “Nikkei” qəzetinə müsa-
hibə verdi. Dövlət başçısı vurğuladı ki, artıq vəziyyət dəyişib. Status-kvo, təmas 
xətti mövcud deyil. Ona görə də indi Ermənistan rəhbərliyi daha da məntiqli 
davranmalıdır və işğal edilmiş ərazilərin boşaldılması ilə bağlı tələblərimizi 
ciddiyə almalıdır:

 “Biz onların cəzasını yerində veririk, biz ərazilərimizi azad edirik, demək 
olar ki, hər gün mən Ermənistanın işğalından azad olunmuş yeni şəhər və kənd-
ləri elan edirəm. Ermənistan döyüş meydanında çox acı məğlubiyyətlə üzləşir. 
Buna görə də, əlbəttə ki, onlar daha məntiqli davranmalıdırlar və birmənalı 
olaraq ərazilərin işğaldan azad edilməsi baş verir. Biz buna sülh danışıqları 
vasitəsilə nail olmaq istəyirdik. Lakin Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi 
və təhrikedici addımlarına görə bu mümkün olmamışdır. Buna görə biz indi 
döyüş meydanında ərazilərimizi azad edirik”.

Prezident, həmçinin, bildirdi ki, Ermənistanın “cəsur ordusu” haqqında 
bütün mifləri, sadəcə, bir növ, feyk idi. Çünki bu gün həmin ordu Azərbaycanın 
igid oğulları qarşısında tab gətirməyərək geri qaçır: “Biz onlara qalib gəlirik 
və onlar bizim torpaqlardan çıxana kimi bunu etməyə davam edəcəyik”.

Qətiyyətli,  nüfuzlu siyasi rəhbərə və dövlət başçısına beynəlxlaq marağın 
yüksək olması təbiidir. Bu marağın müharibə zamanı xüsusilə yüksək olması 
tam məntiqlidir. Bəşər tarixinin son onillikləri müharibələrlə doludur. Lakin heç 
bir dövlət başçısı həmin müharibə zamanı çoxlu sayda aparıcı KİV-in maraq 
dairəsinə düşməyib. Bu baxımdan İlham Əliyevə müsahibə üçün dünyanın bir 
çox tanınmış media qurumlarının müraciət etməsi, ilk növbədə, Azərbaycan 
Prezidentinin çox nüfuzlu lider olmasından irəli gəlirdi.

Prezidentə ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva haqqında 
sual ünvanlayan müxbirin sualına İlham Əliyev lakonik və əsaslı fikirlərlə 
cavab verərək bildirdi: 

“Xanımıma gəldikdə, mənim xanımım 2005-ci ildən bəri parlamentin üzvü 
olmuşdur. O, sosial və humanitar sahələrlə bağlı olan məsələlərdə çox fəal idi. 
O, Qafqazda ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti olub və olmağa davam edir. Onun azərbaycanlılar arasında güclü 
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dəstəyi var. Siz küçədə istənilən şəxsdən soruşa və onların onu necə sevdiyini 
və dəstəklədiyini görə bilərsiniz. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini 
olub və olmağa davam edir. Buna görə də onun siyasi karyerası qəfil baş verən 
hadisələrdən ibarət olmamışdır. Sizə deyə bilərəm ki, mən ona bu vəzifəni 
təklif etdikdə, o, bunu o qədər də sevinclə qarşılamamışdır. Sizə deyə bilərəm 
ki, ola bilsin mən bunu ilk dəfə deyirəm, onu inandırmaq üçün çoxlu vaxtım 
getdi və mənim arqumentlərim var idi və o, istəmirdi. O, tamamilə sosial və 
humanitar məsələlərlə məşğuldur və on minlərlə insana yardım edir. Lakin o, 
bunu hər hansı bir piarsız, reklamsız və elansız edir. Beləliklə, o, xalqımızın 
qürur duyduğu bir şəxsdir”.
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Gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Cəbrayıl və Zəngilan-Qubadlı is-
tiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edirdi. Düşmən 
müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə tutdu. 
Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cəbhənin Qubadlı is-
tiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdafiə olunan bölmələri şəxsi 
heyət və hərbi texnikada itki verərək strateji yüksəklik və bir sıra mövqelərdən 
geri çəkilməyə məcbur edildi.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Xocavənd istiqamətində mövqe 
tutan 155-ci artilleriya alayının D-20 batareyasının şəxsi heyəti arasında çoxlu 
sayda yaralanan vardı. Onların təxliyəsi üçün nəqliyyat vasitəsinin çatışmazlığı 
və yolların bağlanması məlum oldu. Bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edirdi. 
Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edirdi. 

Səhər saatlarında Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisi əməliy-
yat-taktiki raket kompleksindən ballistik raketlərlə atəşə tutulur. Düşmən 
tərəfindən saat 07:00 radələrində Siyəzən rayonu istiqamətində 3 raket, saat 
09:00 radələrində isə Qəbələ rayonu istiqamətində 2 raket və Kürdəmir rayonu 
istiqamətində 1 raket buraxıldı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfi dinc 
əhali və mülki infrastruktur idi. Düşmənin raket hücumu nəticəsində tələfat az 
olsa da, psixoloji gərginlik artmaqdaydı. Hadrut qəsəbəsindən şimalda yerləşən 
düşmənin artilleriya bölmələrinə yeni gətirilmiş könüllülər atəş mövqelərini 
tərk edərək qaçırdı. Saat 09:15-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri 
işğal olunmuş ərazilərimizdən Füzuli rayonu ərazisindəki mövqelərimizi reaktiv 
artilleriya sistemlərindən atəşə tuturdu.

Ölkə başçısı, Ali Baş Komandanın hər yeni xəbəri bizi fərəhləndirirdi. Hər 
yeni tvitti insanlarımızın ruhunu oxşayırdı. Son xəbərlər həqiqətən bəxtəvərlik 
sayılırdı bizim üçün. Prezident İlham Əliyev bu gün rəsmi «Twitter” səhifəsində 
gün ərzində 3 paylaşım etdi. İlk tvitdə dövlət başçısı yazırdı:

“Müzəffər Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı 
Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli, Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Məstalıbəyli, 
Dərzili kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! 
Qarabağ Azərbaycandır!”

Prezidentin növbəti müjdəli məlumatında qeyd edirdi: 
“Müzəffər Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonunun Kolluqışlaq, Ma-

latkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, 
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Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz, Dəlləkli kəndlərini və Ağbənd qəsəbəsini 
işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azər-
baycandır!”

Dövlət başçısnın 3-cü paylaşımında isə bildirilirdi: 
“Ağbənd qəsəbəsinin azad edilməsi ilə Azərbaycan və İran İslam Res-

publikası dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsi təmin olundu. Bu 
münasibətlə Azərbaycan və İran xalqını təbrik edirəm. Eşq olsun Müzəffər 
Azərbaycan Ordusuna!”.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva “Trend” İnformasiya Agent-
liyinə müsahibə verərək bildirdi ki, hər gün cəbhədən yaxşı xəbərlər gəlir. 
Bizim əsgərlər və zabitlər döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Onlar 
uğurlu əməliyyatlar keçirərək, bir-birinin ardınca şəhərləri və digər yaşayış 
məntəqələrini işğaldan azad edir, strateji yüksəklikləri tuturlar:
“Uzun fasilədən, təqribən 30 ildən sonra biz hamımız Azərbaycan əsgərinin 
doğma torpaqlarımızda bayrağımızı sancmasını qürurla müşahidə edirik. Bu, 
sadəcə, hərbi uğur deyil. Bu, tarixi ədalətin bərpasıdır, çünki bunlar bizim 
əzəli, tarixi torpaqlarımızdır.

Mübaliğəsiz demək olar ki, bu gün, Prezident İlham Əliyev başda olmaq-
la, Azərbaycan xalqı yeni tarix yazır. Bizim birgə qələbələrimizin tarixini!”

 İlham Əliyev Türkiyənin Baş Ombudsmanını qəbul etdi. Prezident İlham 
Əliyev Türkiyənin Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoçu ilə söhbətində Ermənis-
tanın Azərbaycana qarşı törətdiyi terror aktlarından və müharibə cinayətlərin-
dən geniş danışdı. Türkiyəli qonağı hərtərəfli məlumatlandıran Azərbaycan 
Prezidenti dedi: 

“Bilirəm ki, siz səfər çərçivəsində Gəncə şəhərinə gedəcəksiniz. Orada 
özünüz görəcəksiniz ki, biz hansı vəhşi düşmənlə üz-üzəyik. Onlar döyüş 
meydanında bizim qarşımızda duruş gətirə bilmirlər və çalışırlar ki, bu acı 
məğlubiyyətin əvəzini dinc insanlardan çıxsınlar”.

Dövlətimizin başçısı daha sonra  qeyd etdi: “Gəncəyə iki namərd hücum 
və şəhərin ballistik raketlərlə vurulması hərbi cinayətdir. Ermənistan rəhbərliyi 
bu cinayətə görə cavab verəcək. Bu, qəsdən törədilmiş cinayətdir. Məhz mülki 
əhalinin yaşadığı yerləri məqsədyönlü şəkildə atəşə tutublar. Bildiyiniz kimi, 
çoxlu itkilərimiz var, yaralılarımız var, o cümlədən uşaqlar, qadınlar, qocalar. 
Bu, bir daha erməni faşizminin yırtıcı mahiyyətini göstərir.  

Bu, bir daha göstərir ki, biz erməni faşizminin belini qırmaqla bölgəmi-
zi böyük bəladan, böyük faciədən xilas etmiş oluruq!” - deyə dövlətimizin 
başçısı çıxışının sonunda vurğuladı.Daha sonra ölkəmizdə səfərdə olan İslam 
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Əməkdaşlıq Təşkilatı Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti və Türkiyə 
Respublikasının Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoçun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti oktyabrın 22-də Gəncəyə səfər etdilər. Rəsmi qonaqlar işğalçı Ermə-
nistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu 
il Cenevrə Konvensiyalarını və onların Əlavə protokollarını, habelə özlərinin 
israrlı xahişləri əsasında Moskvada keçirilmiş görüşün yekunu olaraq razılaşdı-
rılmış humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini pozduğunun canlı şahidi oldular. 
Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla, yaşayış məntəqələrini 
ağır artilleriyadan atəşə tutmaqla, əhalinin sıx yaşadığı ərazilərə “Toçka-U”, 
“Smerç”, “Skad” və digər raketlərlə hücumun həyata keçirilməsi nəticəsində 
çoxlu sayda dinc insanın qətlə yetirilməsi, mülki vətəndaşların məqsədyönlü 
şəkildə hədəfə alınması isə insanlığa qarşı cinayətin canlı şahidi olan nüfuzlu 
qonaqlar bu vandal aktları pislədilər, beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandır-
mağın vacibliyini bildirdilər...

***

Ölkəmizin hər yerindən və dünyadan insanlar Gəncəyə, Qarabağa axını 
baş verirdi…
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Bütün cəbhəboyu döyüşlər davam edirdi. Gecə cəbhənin Ağdərə, Füzu-
li-Hadrut-Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif 
intensivliklə davam edir. Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, mina-
atanlar və toplardan atəşə tutur. Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar 
nəticəsində cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan 
silahlı qüvvələrinə ciddi zərbələr vurulur, düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi 
dağıdılır, vacib ərazi və yüksəkliklər azad edilirdi. Bütün cəbhəboyu düşmənin 
əsas ehtiyatlarına, hərbi infrastrukturuna bərpa olunmayan zərər vurulurdu. 

Düşmən qoşunlarının idarə edilməsi praktiki olaraq zəifləyirdi. Döyüş 
mövqelərini qorumaq üçün nizami ordu bölmələri çatışmadığından onların 
əvəzinə məcburi şəkildə toplanan mülki insanlar gətirilirdi. Məlum oldu ki, 
Ermənistanın Tavuş və Sisian rayonundan Dağlıq Qarabağa gətirilmiş şəxsi 
heyət döyüşlərə girməkdən boyun qaçırır, fərari kimi mövqelərini tərk edirdilər. 
Ermənistan yenə yalan məlumat yayaraq guya Dağlıq Qarabağ ərazisindəki 
Ağdərə, Xocavənd və Qırmızı Bazar yaşayış məntəqələrinin Azərbaycan Or-
dusu tərəfindən atəşə tutulmasını iddia edirdi.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu xəbərin heç bir əsasının olmadığını 
bildirdi. Qeyd edildi ki, tam əksinə, oktyabrın 23-ü gecə ərzində və səhər sa-
atlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər, Ağdam və Ağcabədi 
rayonlarının ərazisi intensiv atəşə tutulub. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl 
edən qoşunlarımız bütün cəbhəboyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayırdı. 

Gecə 03:00-dan gündüz 12:00 radələrinədək Ermənistan silahlı qüvvələrinə 
məxsus 2 pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə 
bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq məhv edildi. Digər 2 PUA isə xüsusi texniki 
vasitələrlə yerə endirildi. Həmçinin, gün ərzində Ağcabədi rayonu istiqamətində 
uçuş keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus daha bir 
taktiki pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən məhv edildi.

Qalib Sərkərdəmiz - Ali Baş Komandan İlham Əliyev rəsmi «Twitter” 
səhifəsində paylaşım etdi:
“Müzəffər Azərbaycan Ordusu Xocavənd rayonunun Dolanlar, Bünyadlı kənd-
lərini, Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, Nüsüs, Xələfli, Minbaşılı, Veysəlli, 
Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli kəndlərini işğaldan azad etmişdir. 
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”
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Prezidentin növbəti müjdəsi də gecikmədi. Dövlət başçısı «Twitter” sə-
hifəsində daha  bir paylaşım etdi: 

“Müzəffər Azərbaycan Ordusu Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mah-
rızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun 
Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”

Qalib Sərkərdənin silahdaşı, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban xanım Əliyeva “İnstagram” hesabında Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və 
Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlərinin və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad 
olunması münasibətilə bağlı paylaşım etdi. Orada deyildi:

“Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlə-
rinin və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə xalqımızı 
təbrik edirəm! Yaşasın Azərbaycan xalqı və Azərbaycan Ordusu! Uca Tanrı 
xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ Azərbaycandır!”

Bəli, bu gün dünya xəritəsində olan hər dövlət, heç də Azərbaycan kimi 
hərbi-diplomatik siyasət yürütmək iqtidarında deyil. Bu, bir faktdır. 

***

Müasir hərb tarixində yeni, qələbələrlə dolu səhifələr... 
Onların sayəsində xəyallarımız gerçəyə çevrilirdi. Erməni qəddarlığının 

qurbanı olmuş məsum körpələrin, erkən yaşlarında həyatı yarımçıq kəsilən 
yeniyetmələrin, şəhidlərimizin qisası qəhrəmancasına döyüş bölgələrində   
alınırdı. Müdrik Prezidentimiz, Cəsarətli Sərkərdəmiz - Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin komandanlığı ilə Qurtuluş savaşı aparan rəşadətli Ordumuz hər 
gün yeni strateji məntəqələri, yeni yüksəklikləri, yeni yaşayış məntəqələrini 
işğalçılardan azad edirdi. 

Həmin torpaqlarda üçrəngli ay-ulduzlu bayrağımız dalğalanırdı. 
İrəli, Azərbaycan əsgəri...
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Oktyabrın 24-də cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut və Qubad-
lı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edirdi. 
Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə 
tuturdu. Azərbaycan Ordusunun bölmələri əməliyyat planına uyğun cəbhənin 
müəyyən istiqamətlərində döyüş fəaliyyətlərini davam etdirirdilər. Cəbhənin 
Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində mütəşəkkil müqavimət göstərə 
bilməyən Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinə atəşlə ciddi ziyan vuruldu. 
Düşmənin silah və sursat, yanacaq ehtiyatları anbarları sıradan çıxarıldı. Bəzi 
istiqamətlərdə düşmən nizamsız qaydada mövqeləri tərk edərək geri çəkildi. 
Əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri nəzarətə götürülür, düşmənin bir neçə 
dayaq məntəqəsi dağıdıldı və vacib yüksəkliklər azad edildi.

Bütün cəbhəboyu döyüşlər davam edirdi. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə 
tam nəzarət edirdi.

Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazilərindəki yaşayış məntəqələrimiz düşmən 
tərəfindən atəşə tutuldu. Xeyli sayda yaşayış evinə ciddi ziyan dəydi. Düşmən 
Goranboy və Naftalan istiqamətindəki ərazilərimizi atəşə tutdu. Gündüz sa-
atlarında cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə 
məxsus döyüş təyyarəsi Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə bölmələri 
tərəfindən məhv edildi. Saat 13:00-dan 15:00-dək Azərbaycan Hərbi Hava 
Qüvvələrinin döyüş aviasiyası cəbhənin Ağdərə və Ağdam istiqamətlərində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3 tankını, 2 sığınacağını və bölüyün 4 dayaq 
məntəqəsini dəqiq aviasiya zərbələri ilə məhv etdi. Azərbaycan HHQ-si düş-
mənin hərbi infrastrukturuna hava zərbələri endirməyə davam edirdi. Günor-
ta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Sünik-Zəngilan yolu 
istiqamətindən bölmələrimizə hücum etməyə cəhd etdi. Bölmələrimizin sərt 
müqaviməti ilə rastlaşan düşmən geri çəkilməyə məcbur edildi. Düşmən qüv-
vələrindən əsir götürülənlər vardı.

***

Sentyabr ayının 27-dən bu günə qədər davam edən qələbə dolu tarixi 
zəfər günlərimizdə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin  
müxtəlif televiziya kanallarına, qəzetlərə verdiyi müsahibələr yaşadığımız qürur 
tariximizin özü qədər tarixi mənbədir.
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 Bunlardan biri də cənab İlham Əliyevin Fransanın “Figaro” qəzetinə 
verdiyi müsahibədir. Müsahibənin əvvəlində ölkə başçısı bir daha hərbi əmə-
liyyatlara Ermənistanın başladığını vurğulayaraq, bunun üç ay müddətində 
düşmən tərəfindən Azərbaycana qarşı üçüncü hərbi təxribatı olduğunu bildirdi. 

“Figaro” qəzetinin jurnalistinin elə ilk sualından qərəzli məqsədi bəlli olur. 
Fransalı müxbirin “Nəyə görə Siz sentyabrın 27-də Dağlıq Qarabağa qarşı hü-
cuma keçmisiniz və bu hərbi hücumun siyasi məqsədləri nədir?” təxribatdolu 
sualına Prezidentimizin məntiqli cavabı belə idi: “Biz Dağlıq Qarabağa qarşı 
hərbi hücuma keçməmişik, Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi hücuma keçib. 
Bu hərbi hücumun ilk saatlarında bizim mülki şəxslər və hərbi qulluqçularımız 
arasında qurbanlarımız olub.” Prezident, üç ay müddətində Ermənistan tərə-
findən ölkəmizə qarşı üç hərbi təxribat törədildiyini söyləyərək, işğalçının əsl 
məqsədini açıqladı və qeyd etdi ki, Azərbaycan onlara yalnız adekvat cavab 
verib: “Bunun nəticəsində biz Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan 
ərazilərinin bir hissəsini azad etdik və azad etməyə davam edirik”.

Müharibənin hansı şərtlərlə dayandırılmasına gəlincə isə İlham Əliyev 
təkrarən bəyan etdi: “Biz bu gün dayanmağa hazırıq. Mən bunu oktyabrın 10-
dan - Moskvada hər iki tərəf atəşkəslə bağlı razılığa gələndən bəri deyirdim. 
Biz danışıqlar masasına keçmək istəyirik. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan 
atəşkəsi kobud şəkildə pozdu və Gəncəyə hücum etdi. Oktyabrın 17-də onlar 
növbəti atəşkəs qüvvəyə minəndən 2 dəqiqə sonra onu pozdular. Ona görə də, 
əgər onlar bu gün dayansalar, biz dayanarıq və qalan işlər diplomatlar tərəfindən 
görülər. Əgər onlar dayanmasalar, biz işğal edilmiş bütün əraziləri azad etmək 
üçün sona qədər gedəcəyik”.

Ermənistan strateji enerji infrasturkturunu ələ keçirmək niyyətinin puça 
çıxdığını söyləyən Qalib Prezident onu da qeyd etdi ki, Trans-Adriatik boru 
kəməri demək olar ki, tamamlanıb. Cənub Qaz Dəhlizi təkcə Azərbaycanın 
deyil, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Ermənistanın məqsəd-
lərindən biri bu boru kəməri üzərində nəzarəti ələ keçirmək və Azərbaycanı, 
ola bilsin Avropa istehlakçılarını şantaj etmək idi. Onlara ciddi cavab verildi. 
Eyni zamanda münaqişəyə üçüncü ölkələri cəlb etmək və münaqişəni beynəl-
miləlləşdirmək məqsədinə də adekvat cavab verildi.

 Həmin müsahibə zamanı jurnalist heç bir fakta söykənmədən Azərbaycanı 
xarici döyüşçülərdən istifadədə ittiham edirdi: 

“Türkiyənin müdaxiləsini və Türkiyədən müxalif Suriya döyüşçülərini 
qəbul etməklə Siz yerli bir münaqişənin regional bir müharibəyə çevrilmə-
sindən qorxmursunuz?” 
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Peşəkar beynəlxalq siyasətçi kimi tanınan Prezident İlham Əliyev bəyan 
etdi ki, bu barədə iddia edənlər tərəfindən heç bir dəlil təqdim olunmamışdır 
və bu, Azərbaycanı təcavüzkar kimi təqdim etmək üçün daha bir cəhddir: 

“Əvvəla, Türkiyə əsla münaqişəyə cəlb edilməyib. Türkiyənin iştirakına 
dair heç bir dənə də sübut yoxdur. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücum 
həyata keçirdiyi ilk saatlardan Türkiyə, Türkiyənin Prezidenti və digər yük-
sək səviyyəli rəsmilər Azərbaycana güclü siyasi dəstəyi, beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərinə dəstəyi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan 
qoşunlarının ərazilərimizdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 
qətnamələrinin icrasına dəstəyi ifadə ediblər və ifadə etməyə davam edirlər. 
Deməli, bu, birincisi. İkincisi, Azərbaycan tərəfində heç bir əcnəbi döyüşçü 
yoxdur. Bu, başqa bir feyk xəbərdir. Bu, bəzi ölkələrin bəzi rəsmiləri tərəfindən 
yayılmışdır. Lakin bu vaxtadək, toqquşmalar başlayandan sonra iyirmi gündən 
çox bir müddətdə bizə nə Fransadan, nə də Rusiyadan heç bir dəlil təqdim 
olunmamışdır. Çünki bu bəyanatı Fransa və Rusiya rəsmiləri vermişdir və biz 
onlardan sübut tələb etmişdik. Biz dəlilləri tələb etmişdik. Yalnız sözlər. Heç 
bir sübut yoxdur, heç bir dəlil yoxdur. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, bizə 
bizimlə birgə vuruşacaq əcnəbilər lazım deyil, çünki bizim 100 min nəfərdən 
ibarət nizami ordumuz var. Bizim müasir avadanlığımız var, bizim 30 ildir ki, 
işğaldan əziyyət çəkən motivasiyalı insanlarımız var. Biz hətta tam səfərbərlik 
belə elan etməmişik. Bizə döyüşdə əlavə insan lazım olsa, biz daha çoxlarını 
çağırarıq. Odur ki, bu, Azərbaycanı təcavüzkar kimi təqdim etmək üçün daha 
bir cəhddir və həmçinin onlara döyüş meydanında qalib gələn Azərbaycan 
Ordusunun potensialını azaltmaq üçün Ermənistanın cəhdidir”.

Göründüyü kimi, jurnalist həm də Türkiyə hərbçilərinin döyüşlərdə iştirak 
etdiyini iddia edirdi. Müharibə günlərində Azərbaycan Türkiyənin siyasi və 
mənəvi dəstəyini görür. Türkiyə dövləti, onun siyasi-hərbi rəhbərliyi bu mühari-
bədə birmənalı şəkildə Azərbaycanın yanında oldu, ölkəmizin haqlı mövqeyini, 
ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəklədi. Bu ölkənin siyasi və hərbi rəhbərliyi 
birmənalı və qəti şəkildə, həm də sərt üslubda Azərbaycanı dəstəkləyən bə-
yanatlar verirlər. Bu baxımdan Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı 
Vətən müharibəsinin gedişində daha da möhkəmləndi,  bir daha sarsılmaz 
olduğu üzə çıxdı. Bütün dünya bir daha Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun və 
qardaşlığının şahidinə çevrildi.

 Bəli, bu sözləri yalnız İlham Əliyev kimi özünə güvənən, qətiyyətli, 
iradəli, cəsarətli dövlət xadimi, lider səsləndirə bilərdi. Qalib sərkərdəmizin 
jurnalistə müsahibəsində söylədikləri ani bir hissdən irəli gələn çıxış deyildi. 
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Cənab Prezident bununla bir daha nümayiş və sübut etdi ki, Azərbaycan ilə 
Türkiyə arasında olan qardaşlıq, dostluq münasibətləri bütün münasibətlərin 
fövqündə dayanır. Azərbaycanın sevinci Türkiyənin sevinci, Türkiyənin uğuru 
Azərbaycanın uğurudur və ya Azərbaycanın kədəri Türkiyənin, Türkiyənin 
kədəri Azərbaycanın kədəridir. Bu iki dost və qardaş ölkə bugünədək olduğu 
kimi, bundan sonra da bir olacaq, birlikdə problemlərini həll edib zəfərlərinə də 
birlikdə qoşa qanad kimi addımlayacaq. Heç bir güc bu birliyin qarşısını kəsə 
bilməyəcək. Bu günə kimi belə olub, bu gün də belədir, sabah da belə olacaq. 
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25 oktyabr 2020-ci il

Rəşadətli Ordumuz işğal olunmuş ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda 
müzəffər yürüşünü Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə inamla 
davam etdirir, müasir hərb tarixində yeni qələbələrlə dolu səhifələr açırdı.

Oktyabrın 24-ü, 25-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, 
Hadrut, Qubadlı və Laçın istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif in-
tensivliklə davam edirdi. Azərbaycan Ordusunun bölmələri əməliyyat planına 
uyğun əsas istiqamətlərdə döyüş fəaliyyətlərini davam etdirərək nəzarətə götü-
rülən əraziləri bir qədər də genişləndirirdi. Qoşunlarımız cəbhənin Xocavənd, 
Qubadlı və Laçın rayonları ərazisində düşmənə atəşlə ciddi zərbələr vurur, onun 
müqavimətini zəiflədərək müxtəlif istiqamətlərdə yeni mövqelərə irəliləyirdi.

 Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtə-
lif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 2 tank, 2 PDM, 
4 D-30 haubitsa topu, 1 2A36 “Qiasint-B” topu, 7 ədəd avtomobil texnikası 
məhv edildi və sıradan çıxarıldı.

Cəbhəboyu amansız döyüşlər davam edirdi. Qoşunlarımız əməliyyat şərai-
tini tam nəzarət altında saxlayırdılar. Azərbaycan Ordusu düşmənə qarşı yüksək 
dəqiqlikli silah növlərini tətbiq edirdi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən 
döyüşlərdə Ordumuzun bölmələri üstünlüyünü qoruyub saxlayırdı. Aparılan 
uğurlu döyüş əməliyyatları zamanı düşmənin 2 artilleriya qurğusu, 2 BM-21 
“Qrad”, 1 komanda qərargah maşını, 1 komanda idarəetmə məntəqəsi, 2 yük 
maşını, 1 tank və bir neçə atəş nöqtəsi məhv edildi. 

Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri hücum etməyə cəhd göstərdilər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən qəti 
tədbirlər nəticəsində düşmən 50 nəfərədək canlı qüvvə itirdi, geri çəkilməyə 
məcbur edildi. Nəticədə düşmənin silah-sursatla dolu dörd avtomobil və bir 
zirehli texnikası ələ keçirildi.

Elektron KİV-də, TV və İnternet saytlarında, sosial şəbəkə resurslarında 
ələ keçirilən hərbi qənimətlərin görüntüləri təqdim edildi.

Günün ikinci yarısında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər-
də Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənə dəqiq zərbələr endirdi. Zərbələr 
nəticəsində düşmənin 6 D-30 və 1 D-1 haubitsa topu, 2 PDM-2 zirehli texnikası, 
1 avtomobil texnikası və xeyli sayda döyüş sursatı məhv edildi.

Oktyabrın 25-də həm də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi 
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Komanda Məntəqəsində Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti və cəbhə bölgə-
sində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirildi. 
Müşavirədə cıxışının sonunda Ali Baş Komandan  bildirdi: “Azərbaycan Ordusu 
böyük rəşadət göstərir, peşəkarlıq göstərir. Biz 1990-cı illərin əvvəllərində 
bir neçə il ərzində torpaqlarımızı itirmişik. Bu gün hələ bir ay keçməyib artıq 
Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcər, Qubadlı rayonlarının bir hissəsi 
işğalçılardan azad edilib. Yenə də deyirəm, hər gün cəbhədən yaxşı xəbərlər 
gəlir. Düzdür, bəzi istiqamətlərdə ciddi düzəlişlərə ehtiyac var, amma biz bü-
tövlükdə qarşımızda duran hədəfə çatırıq. Hər gün növbəti gün üçün döyüş 
tapşırığı verilir. Mən bu döyüş tapşırığını təsdiqləyirəm və demək olar ki, bu 
tapşırığın böyük hissəsi icra edilir. Mən bu günlər ərzində müntəzəm olaraq 
Azərbaycan xalqına müraciət edirəm, öz fikirlərimi bildirirəm, uğurlar haqqında 
məlumat verirəm. Bu gün də Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, 
bundan sonra da biz haqq yolumuzdan dönməyəcəyik! Heç bir qüvvə bizim 
iradəmizə təsir edə bilməz. Düşməni sona qədər qovacağıq, ərazi bütövlü-
yümüzü bərpa edəcəyik!”

Bir aya yaxın davam edən müharibədə Azərbaycan Ordusunun döyüş 
meydanında böyük uğurlar əldə etdiyini söyləyən Ali Baş Komandan hər gün 
cəbhədən yaxşı xəbərlər gəldiyini bildirdi: “Eyni zamanda diqqətə çatdırır ki, 
vəziyyət tam nəzarət altındadır. İşğal olunmuş torpaqlarımızın bir hissəsi bu 
müddət ərzində işğalçılardan azad edilib, 100-dən çox yaşayış məntəqəsi - 
şəhərlər, kəndlər işğalçılardan təmizlənib. Azad edilmiş şəhər və kəndlərimizdə 
artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır…”

Ali Baş Komandan bir daha Azərbaycan xalqını əmin edir ki, bundan 
sonra da haqq yolundan dönməyəcək, düşmən sona qədər qovulacaq, ərazi 
bütövlüyümüz bərpa ediləcəkdir...

***

Müzəffər  Ali Baş Komandan nəinki döyüş əməliyyatları zamanı əldə 
olunan uğurlara rəhbərlik edir, o, həm də bütün siyasi təzyiqlərə sinə gərərək, 
ölkəmizin maraqlarını informasiya savaşında da ən yüksək səviyyədə dəstək-
ləyirdi. Diplomatik müstəvidə görüşlər keçirən və informasiya portallarında 
yorulmadan müsahibələr verən Qalib Sərkərdə növbəti dəfə ABŞ-ın “Fox-
News” televiziya kanalının əməkdaşının suallarını cavablandırdı. Diqqət çəkən 
məqamlarla yadda qalan müsahibədə Ali Baş Komandan İlham Əliyev bir çox 
mövzulara toxundu.
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Öncə jurnalistin çaşdırıcı “Nəyə görə Siz indi hərəkətə keçməyə qərar 
verdiniz?” sualını cavablandıran Prezident qeyd etdi ki, sentyabrın 27-də dö-
yüşlərə başlayan Azərbaycan olmamışdır: “Bu vaxta kimi heç bir ölkənin rəsmi 
nümayəndəsi bu məsələni qaldırmayıb. Atəşkəsi pozan Ermənistan olmuşdur 
və məqsəd danışıqlar prosesinə zədə vurmaq idi”. 

Dediyi hər bir fikri faktlarla zənginləşdirən və sübut edən ölkə başçısı 
burada da ənənəsindən geri qalmadı. Fikirini  əsaslı faktlarla sübut  etmək üçün 
bildirdi ki, sentyabrın 27-də onlar ağır silahlardan artilleriya bombardmanı-
na başladılar və hücumun ilk saatlarında mülki şəxslər və hərbi qulluqçular 
arasında qurbanlar olmuşdur.  Bu vaxta kimi mülki şəxslər arasında 63 nəfər 
öldürülmüş, 300 nəfər mülki şəxs yaralanmışdır. Hücuma başlayan Ermənistan 
idi, Azərbaycan özünü müdafiə etməli və cavab verməli idi. Cavab çox adek-
vat olmuşdur və nəticədə işğal olunmuş ərazilərin mühüm hissəsi azad edildi.

Daha sonra jurnalistin “Masada diplomatik plan var, Dağlıq Qarabağın 
müstəqilliyinin saxlanılması, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ətrafında yeddi 
rayonun geri qaytarması. Siz diplomatiya yolunu nəzərdən keçirirsinizmi?” 
fikirlərinə cavab olaraq cənab Prezident qətiyyətlə bildirmişdir ki, vasitəçilər 
tərəfindən - Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan Dağlıq Qarabağa 
müstəqillik verilməsi ilə bağlı heç bir plan təqdim olunmayıb. Bu qədər.  Sülh 
planında təklif var idi, muxtariyyət əsla yoxdur.

Müsahibə əsnasında jurnalist dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə “1994-
cü ildə Siz müharibədə məğlub oldunuz. İndi 2020-ci ildə isə Siz müharibədə 
qalib gəlmək üçün müharibəyə yenidən başlamaq istəyirsiniz?” – deyə müraciət 
etdi. Dövlət başçımızın bununla bağlı mövqeyi birmənalı oldu: “Azərbaycan 
müharibədə məğlub olmamışdı, döyüşü uduzmuşdu. Bu da obyektiv səbəblər 
üzündən olmuşdur. Azərbaycanda daxili qeyri-sabitlik var idi, Ermənistan da 
bundan sui-istifadə etdi. Ermənistana açıq xarici dəstək verilirdi. Azərbaycan 
müharibəyə başlamayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi hər 
bir ölkənin özünümüdafiə hüququnu təmin edir. Azərbaycanın etdiyi odur 
ki, özünü müdafiə edir və beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərini erməni 
işğalından azad edir. Bundan artıq heç bir şey etmir”.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev atəşkəslə bağlı qeyd etdi ki, Azər-
baycan humanitar atəşkəs şərtlərinə əməl edir: “Azərbaycan atəşkəsə hazır idi. 
Oktyabrın 10-da Moskvada Azərbaycan xarici işlər naziri, Ermənistanın xarici 
işlər naziri və Rusiyanın xarici işlər naziri atəşkəs barədə birgə bəyanat verdilər. 
Lakin növbəti gün ermənilər Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci ən bö-
yük şəhərinə, toqquşmaların baş verdiyi ərazidən çox uzaqda yerləşən Gəncəyə 
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ballistik raketlə hücum etdi. Azərbaycan, sadəcə, atəşkəsin pozulmasına cavab 
verdi. Azərbaycan atəşkəs və torpaqlarının qaytarılmasını istəyir. Ermənistan 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə, ABŞ, Fransa və Rusiyanın təqdim 
etdiyi sülh planına uyğun olaraq torpaqları boşaldacağına dair öhdəlik götürmə-
lidir. Lakin o, bunu demir”.

Jurnalistin tamamilə birtərəfli mövqedən çıxış edərək, Azərbaycan Ordu-
sunun mülki əraziləri, evləri, yaşayış məntəqələrini, mağazaları hədəfə alması 
ilə bağlı verdiyi suala cavab olaraq ölkə başçısı bildirdi ki, Azərbaycan mülki 
şəxslərə və dini məkanlara hücum etmir:  “Şuşada kilsədə baş verənlər ya səhv 
olub, - buna Azərbaycan rəhbərliyi rəsmi münasibət bildirib, ya da Azərbay-
canı günahlandırmaq üçün ermənilərin özləri tərəfindən törədilib. Qondarma 
“Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın paytaxtı Xankəndidə hərbi hədəflər olub və 
oraya hücumlar yalnız oktyabrın 9-dan əvvəl olub. Ondan sonra Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağda heç bir mülki şəxsə və ya şəhərə hücum etməyib. Lakin 
onlar hücum ediblər”.

Sonra jurnalist daha bir qərəzli sual səsləndirdi: “Fransadan, Rusiyadan 
olan çoxsaylı mənbələr, həmçinin “New York Times”ın müstəqil jurnalistləri 
qətiyyətlə iddia edirlər ki, Türkiyə tərəfindən toplanmış və gətirilmiş yüzlərlə 
suriyalı silahlı Sizin müharibədə döyüşür. Niyə Sizin müharibədə – Azərbay-
canda Türkiyənin dəstəklədiyi suriyalı silahlılar döyüşür?” 

Prezident suala açıq və qəti şəkildə cavab verərək bildirdi ki, bu, dezin-
formasiyadır. Müharibə 20 gündən çoxdur ki, yenidən başlayıb, indiyədək nə 
Rusiya, nə də Fransa tərəfindən heç bir dəlil və ya sübut təqdim olunmayıb. 

Daha sonra ölkə başçısı bildirdi ki, Azərbaycanın muzdlulara ehtiyacı 
yoxdur. Nizamlı orduda 100 min əsgər, bir neçə gün ərzində bəlkə də bundan 
3 dəfə çox əsgər cəlb edilə bilər, üstəgəl müasir avadanlıq. Bu, sadəcə, ölkəmi-
zin nüfuzuna xələl gətirmək və döyüş meydanında əsgərlərimizin mərdliyinin 
əhəmiyyətini azaltmaq məqsədi daşıyan dezinformasiyadır.

Jurnalistin “Siz rəsmi Vaşinqtonun nə etməyini istəyərdiniz?” sualını ca-
vablandıran İlham Əliyev yeni prinsipial mövqeyini ortaya qoydu: “Azərbaycan 
Dövlət Katibi Pompeodan nə gözləyə bilər – birincisi, baş nazir Paşinyanın 
nümayəndəsinə desin ki, “diplomatik həll yoxdur” kimi bəyanatlar yanlış və 
təhlükəlidir. İkincisi, Ermənistanın baş nazirinin “Qarabağ Ermənistandır” 
kimi bəyanatları təhlükəli və yanlışdır. Onlar məntiqli olmalıdırlar. Onlar işğal 
olunmuş ərazilərdən çıxmaqla bağlı vaxt cədvəli verməlidirlər. Bütün bu vaxt 
ərzində Ermənistan baş nazirinin bütün cəhdləri Rusiyadan Azərbaycana qarşı 
döyüşmək üçün qoşun göndərməyi xahiş etmək olub. Bu, çox təhlükəlidir”.
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İlham Əliyev müsahibəsində qardaş ölkə Türkiyə ilə bağlı da fikirlərini 
bildirdi: “Türkiyə Azərbaycana siyasi dəstək verir. Azərbaycan qürurlu və xoş-
bəxtdir ki, belə böyük ölkə tərəfdaşıdır. Hər bir ölkənin dostu və müttəfiqlərinin 
olmasına haqqı var. Ermənistanın öz müttəfiqləri var. Türkiyənin müharibə 
çağırışı yoxdur. Qətiyyən! Buna dair heç bir dəlil belə yoxdur. Türkiyə yalnız 
siyasi dəstək verir və bu kifayətdir. Çünki Türkiyə deyəndə ki, onlar Azərbay-
canın yanındadırlar və Azərbaycan tək deyil. Ola bilsin ki, bu, münaqişəyə 
müdaxilə etmək və öz maraqlarını təmin etmək istəyən hər kəsə bir mesajdır”.

Dövlət başçısı jurnalistin “Siz bu böhranın diplomatik həllinin olduğuna 
inanırsınız?” sualına “Bəli, inanıram. Əks halda, mən 17 il ərzində danışıqlarda 
iştirak etməzdim... Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı əraziləri boşaltma-
lıdır. Azərbaycanlılar həmin ərazilərə qayıtmalıdırlar, sonra ermənilərlə sülh 
və ləyaqət şəraitində yaşamalıdırlar. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir…” 
- cavabını vermişdir.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev jurnalistə “Azərbaycan ABŞ-ın vasitə-
çiliyini tam dəstəkləyir” fikrini bildirdi. O, qeyd etdi ki, Prezident Trampın mü-
naqişənin həlli ilə bağlı gördüyü işlər beynəlxalq münasibətlərə tam uyğundur: 
“Bununla bağlı onun mövqeyini, şəxsi fikirlərini tam dəstəkləyirik. Görürük 
ki, ABŞ-ın mövqeyi balanslaşdırılmışdır və bu, belə də olmalıdır. Çünki ABŞ 
vasitəçidir. Eləcə də digər həmsədrlər tərəf tutmamalıdırlar. Biz çox böyük 
erməni icmasının təkcə Amerikada deyil, həmçinin Fransa və Rusiyada daxili 
siyasətə təsirinin olduğunu, çoxlu lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu, 
indi Azərbaycan əleyhinə var-gücü ilə fəaliyyət göstərdiyini və onların göstərə 
biləcəyi təzyiqin səviyyəsini başa düşürük. Lakin, eyni zamanda, Prezident 
Trampın açıq siyasəti burada - Azərbaycanda təkcə mənim tərəfimdən deyil, 
xalqımız tərəfindən də dəstəklənir”.

Erməni lobbisinin Amerikada və digər ölkələrdə aktiv fəaliyyəti ilə bağlı 
danışan ölkə başçısı vurğuladı ki, biz bilirik, ölkələrin daxili siyasəti var və 
erməni lobbi təşkilatları fəaliyyət göstərir. Lakin beynəlxalq münasibətlərə aid 
məsələlərə baxdıqda prinsiplər olmalıdır. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbay-
canın beynəlxalq səviyyədə tanınan və Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 
əraziləri var. İşğala son qoyulmalıdır. Amerikada, Fransada, Rusiyada yaşayan 
erməniləri, varlı insanları Dağlıq Qarabağdakı ermənilər, onların yoxsulluq 
içində necə yaşaması maraqlandırmır.

Prezident əlavə etdi: “Biz bu gün atəşkəsi razılaşdırmağa hazırıq. La-
kin, eyni zamanda, Ermənistan, onun baş naziri deməlidir ki, onlar Ameri-
ka Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa tərəfindən işlənib hazırlanmış əsas 
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prinsiplərə sadiqdir. İki gün bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri dedi ki, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin diplomatik həlli yoxdur. Biz atəşkəs istəyirik, 
biz torpaqlarımızın qaytarılmağını istəyirik. Ermənistan BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasının qətnamələrinə, ABŞ, Fransa və Rusiyanın təqdim etdiyi sülh 
planına uyğun olaraq torpaqları boşaldacağına dair öhdəlik götürməlidir. 
Lakin o, bunu demir”.

Prezident, bir daha həqiqətləri açıqlayır, bəzi iftiralara aydınlıq gətirir və 
qətiyyətlə vurğulayır ki, Azərbaycan bu haqq savaşında istəyinə nail olmadan 
dayanmayacaq. Müsahibənin sonunda Prezident bildirdi ki, ermənilər və 
azərbaycanlılar Gürcüstanda, Rusiyada, Ukraynada, bir çox digər ölkələrdə 
birlikdə yaşadığı kimi, Dağlıq Qarabağ regionunda da birlikdə yaşaya bilər-
lər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində erməni əhalisinin hüquq və 
maraqlarının tam müdafiəsi təmin olunacaq.

Sentyabrın 27-dən başlayaraq Ali Baş Komandanımızın müsahibələrini 
izləyən dünya ictimaiyyəti, müxtəlif dövlətlərin rəsmiləri bir daha əmin oldular 
ki, Azərbaycanın Prezident İlham Əliyev kimi səriştəli diplomatı, mahir, səbirli 
və təmkinli siyasətçisi, eyni zamanda, siyasi etika cəhətdən kamil rəhbərlik 
edən ölkə başcısı var. 

***

Zəngilanın azad edilməsindən sonra Ermənistan Qubadlı rayonunun ərazi-
sinə əlavə qoşunlar cəlb etmişdi. Lakin Müzəffər Ordumuzun qarşısında onların 
hamısı aciz qaldı və oktyabrın 25-də Ali Baş Komandan İlham Əliyev Qubadlı 
şəhərinin işğalçılardan azad edilməsi xəbərini xalqımıza verdi. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində növbəti qələbə 
xəbərini verdi: “Bu gün Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı 
rayonlarının bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğalçılardan azad etmişdir.

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”
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26 oktyabr 2020-ci il

ABŞ  Dövlət Departamenti məlumat yayaraq Dağlıq Qarabağda huma-
nitar atəşkəs elan olunduğunu bəyan etdi. Azərbaycan Ordusunun bölmələri 
26 oktyabr saat 08:00-dan qüvvəyə minmiş humanitar atəşkəs rejiminə bütün 
cəbhə boyu tam riayət edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri isə növbəti dəfə 
əldə olunmuş razılaşmanı həmişəki kimi, kobud surətdə pozdu, bütün cəbhə 
boyu, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən yaşayış 
məntəqələrimizi və bölmələrimizin mövqelərini müxtəlif növ atıcı silahlar, 
minaatanlar və toplardan atəşə tutmağa davam etdi. 

Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasi-
yasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter” 
səhifəsində bildirib: “Səhər saat 08.00-dan indiyədək Azərbaycanın yaşayış 
məntəqələrinə 200-dən çox mərmi atılıb”.

Saat 08-də Ermənistan silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini 
pozaraq Laçın şəhəri istiqamətindən Laçının Səfiyan kəndində yerləşən Azər-
baycan Ordusunun bölmələrini, eyni vaxtda  Tərtər və Ağdamın kəndlərini 
artilleriya atəşinə tutdu.

Saat 18:15-də düşmən “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemindən Tərtər 
şəhərini güllə-baran etdi: dağıntılar və yaralananlar vardı.

Azərbaycan xalqına növbəti dəfə müraciətində “İkinci Qarabağ müharibə-
si xalqımız üçün Vətən Müharibəsidir!” – bildirən Qalib Sərkərdə, Prezident 
İlham Əliyev Milli Ordumuzun döyüş meydanında tarixi ədaləti bərpa etdiyini 
diqqətə çatdırdı. Xalqa növbəti dəfə müraciət edən dövlət başçısı Azərbaycan 
Ordusunun düşməndən azad etdiyi məntəqələrin siyahısını elan etdi:

 “Zəngilan rayonunda azad edilmiş kəndlər - Birinci Alıbəyli, İkinci 
Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd. Cəbrayıl rayonunun azad edilmiş kəndləri - 
Qovşud lu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər. Qubadlı rayo-
nunun dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələri: Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli, 
Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, Mollabürhan. Və Qubadlı şəhəri!”

Mən hələ müharibənin ilk günlərində sizə söz vermişdim ki, biz düşmə-
ni torpaqlarımızdan qovacağıq, sona qədər qovacağıq. Qarabağ bizimdir! 
Qarabağ Azərbaycandır!”

Beş ilə (1988-1993-cü illər) işğal olunmuş, təxminən 27 il ərzində güclü 
müdafiə-istehkam sistemi yaradılmış ərazilərin mühüm hissəsinin qısa müd-
dətdə azad olunması Azərbaycan ordusunun qüdrətinin göstəricisidir. 
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Müraciətində atəşkəs rejiminin Ermənistan tərəfindən daim pozulduğunu 
bildirən cənab Prezident oktyabr ayının 10-da birinci  atəşkəs qüvvəyə mindiyi-
ni diqqətə çatdırdı. Azərbaycan tərəfi  həlak olanların cəsədlərinin, girovların, 
əsirlərin dəyişdirilməsi üçün  buna razılıq vermişdi. Ancaq Ermənistan bir 
gün keçməmiş bu atəşkəsi namərd şəkildə, gecə vaxtı Gəncəni bombalamaqla 
kobudcasına pozdu.

Oktyabrın 17–də  ikinci atəşkəs, oktyabrın 26-sında isə üçüncü atəşkəs 
elan olundu. Yenə də atəşkəs Ermənistan tərəfindən pozuldu.

Münaqişənin həlli istiqamətində Azərbaycan tərəfinin şərtləri bəllidir. Mü-
naqişənin sülh yolu ilə həlli üçün Ermənistan bizim torpaqlarımızdan dərhal 
çıxmalı, cədvəl verilməli, Ermənistanın neçə gündən sonra hansı rayondan 
çıxacağı cədvəldə göstərilməlidir (Ermənistan bu cədvəli verməyib). Döyüş 
meydanında diz çökən Ermənistan atəşkəsdən istifadə edib öz qüvvələrini yenə 
də səfərbər etmək, silahlanmaq və yeni işğalçılıq siyasəti aparmaq istəyirdi. 
Son bir ay ərzində Ermənistana kütləvi surətdə müxtəlif növ silahlar göndəri-
lirdi. Atəşkəsi istəyənlər Ermənistanı silahlanıdrmağı dayandırmalıdır. Hazırda 
münaqişənin həlli üçün hüquqi baza kifayət qədər genişdir: BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasının qətnamələri, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Avropa Parlamenti və digər təşkilatların analoji sənədləri. 

Avropa İttifaqı ilə paraflanmış sənəddə ölkəmizin suverenliyi, sərhədlə-
rimizin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü haqqında xüsusi müddəa var. Bu  
hüquqi baza imkan verir ki, Azərbaycan ordusu  döyüş meydanında düşmənə 
dərs versin. Azərbaycan məsələnin hərbi-siyasi yollarla da həllinə hazırdır. 
Hərbi-siyasi həll yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsini 
reallaşdırmalıdır. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımız-
dır deyən ölkə rəhbəri vurğuladı: “Azərbaycan xalqı  tolerant xalqdır, hərbi 
mərhələnin  başa çatması üçün azərbaycanlılar Şuşaya, Xankəndinə, əvvəllər 
yaşadığı bütün başqa yerlərə qayıtmalıdır. Erməni əhali üçün şərait yaradılacaq 
və yavaş-yavaş bir yerdə yaşamağı öyrənməliyik.” 

Azərbaycan Prezidentinin bu yanaşması həm əxlaqa, həm beynəlxalq 
hüququn normalarına əsaslanır. Artıq vasitəçi ölkələr beş rayonun azad edil-
məsindən danışa bilməzlər. O günə qədər 5 rayonun artıq 4-ü (Füzuli, Zən-
gilan, Cəbrayıl, Qubadlı) və keçmiş Hadrut - indiki Xocavənd rayonunun bir 
hissəsi işğaldan azad olunub. Prezident Azərbaycanın danışıqların əleyhinə 
olmadığını, Amerikada baş verən danışıqlar nəticəsində bir neçə gündən sonra 
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Cenevrədə görüşəcəyini 
bildirdirərək belə dedi: 



1 5 4

Aygül Bağırovau u

“Mən etiraz etmirəm, görüşsünlər. Bu, 28 il ərzində o qədər mənasız görüş 
olub ki, biri artıq, biri əskik fərq etməz.  Biz istəyirik ki, bunun mənası olsun”.

 Hər zaman olduğu kimi, Türkiyənin Azərbaycana olan dəstəyindən də 
söz açan Ali Baş Komandan F-16-ların Azərbaycana təlimlər üçün gəldiyini 
və müharibə başlayandan türkiyəli qardaşlarımızın bizə mənəvi dəstək vermək 
üçün Azərbaycanda saxladığını diqqətə çatdırdı. O, bildirdi ki, əgər Azərbay-
cana kənardan təcavüz olarsa, qarşılarında o F-16-ları görəcəklər: “Azərbaycan 
tərəfi də öz növbəsində, bir tərəfdən atəşkəs deyib, digər tərəfdən Ermənistana 
silah göndərilməsinə səssiz qalmayacaq. Ermənistanı xilas etmək istəyənlər, 
onlara təzyiq göstərməlidirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri, 
Minsk qrupunun həmsədrləri bunu edə bilmirsə, bunu Azərbaycan ordusu 
edəcək. Halbuki bunu tələb etsələr, Ermənistan onların bir sözüylə çıxa bilər.

Son döyüşlər bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan xalqının qanı yerdə qal-
mayacaq və qalmır.  Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarlar son bir ay ər-
zindəki bu döyüşlərdə  məhv edildi.  Azərbaycan indi o dövlət deyil ki, onun 
maraqlarını kimsə kənara qoysun”.

Dünya artıq əvvəlki deyil, güc amili ön plana çıxıb. İndi böyük dövlətlər 
beynəlxalq hüquqa, BMT Təhlükəsizlik Şurasına məhəl qoymur, istədiklərini 
edirlər.  Azərbaycan isə beynəlxalq hüququn kənarında heç bir addım atmır. 
Ermənistan ərazisinə girmir, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış torpaqlarını 
bərpa edir.

“Döyüş meydanında əldə edilmiş uğurlar danışıqlar masasında da yeni 
reallıq yaradıb,” - deyən Ali Baş Komandan  bunları da bildirdi: “Biz haqq 
yolundayıq, yumruq kimi birik. Bu birlik əbədidir və əbədi olacaq! Biz əs-
gərlərimizin, zabitlərimizin canı-qanı bahasına bu torpaqları azad edirik. 
Azad olunmuş kəndlərdən bir şey qalmayıb.  Azərbaycan xalqının, dövləti-
nin  onları bərpa etməyə  gücü çatacaq. Həm döyüş meydanında, həm siyasi 
müstəvidə özümüzü təsdiqləmişik, dünyaya təsdiqləmişik. Azərbaycan xalqını 
qürurlu xalq kimi, cəsarətli xalq kimi, yenilməz xalq kimi təsdiqləmişik. 
Biz düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq, sona qədər qovacağıq. Qarabağ 
bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”

Prezidentin xəbərdarlıqları kifayət qədər konkret və ünvanlıdır. Beynəlxalq 
hüquqa, xalqın həmrəyliyinə söykənir. Gələcəkdə Azərbaycanda iqtisadi maraq-
ları olan dövlətlər ədalətli mövqe tutmayacaqları halda əməkdaşlıq edilməyə-
cəyi haqda xəbərdar olunurlar. Bu, ikinci Qarabağ müharibəsi başlayandan 
Prezidentin xalqa 5-ci müraciəti idi, amma bu dəfə daha sərt və açıq danışdı. 
Prezidentin həmsədrləri – Bakıya təzyiq edən, müharibəni dayandırmağımızı 
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istəyən, Ermənistanı silahlandıran böyük dövlətlərin açıq şəkildə ifşa etməsi 
cəbhədəki vəziyyətə uyğundur. Son müraciətdə bu qədər emosional notlarla 
köklənmiş çıxış həlledici məqamın yetişdiyini göstərirdi.  Prezident müra-
ciətdən bir gün əvvəl Mərkəzi Komanda Məntəqəsində keçirilən müşavirədə 
yubanmaları tənqid etməsi  ilə orduya “vaxt itirməyin!” göstərişi verərək, 
düşmənə son zərbəni hazırlayırdı. Həlledici məqamda mane olacaq ölkələrə 
də F-16-ları xatırlatmaqla son mesajını göndərirdi. Bir daha məlum oldu ki, 
işğala son qoymaq üçün sona qədər gedəcəyik: “Ola biləcək danışıqlar, yaxud 
atəşkəs, sadəcə, formal xarakter daşıyacaq, masada müzakirə gedərkən, əsgər 
cəbhədə döyüş tapşırığını yerinə yetirir. Vətən Müharibəsi qələbəyə qədər 
davam edəcək”. 

İlham Əliyev cənabları bir ay ərzində itirilmiş torpaqların mühüm his-
səsində ölkəsinin bayrağını, xalqının milli ruhunu, qürurunu, özünə inamını, 
Ali Baş Komandanı olduğu ordusunun qüdrətini, Prezidenti olduğu ölkəsinin 
nüfuzunu, master-klass səviyyəsində müsahibələri ilə beynəlxalq imicini, xalqa 
müraciətlərində isə xalqın qəlbindəki məqamını ucaltdı.

Beləliklə, Qalib Sərkərdənin verdiyi mesajlar həm Azərbaycan cəmiyyə-
tini səfərbər etməyə, həm Ermənistanda daxili ziddiyyətləri körükləməyə, həm 
də Ermənistanın himayədarlarının beynəlxalq ictimai rəydə diskreditasiyasına 
hesablanır, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə əsasən nail olunurdu.

***

Oktyabrın 26-da Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Zəngi-
lan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir sıra kəndlərinin və Qubadlı şəhərinin 
işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar rəsmi “İnstagram” səhifəsində paylaşım 
etdi. Paylaşımda deyilirdi: “Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir 
sıra kəndləri və Qubadlı şəhəri işğaldan azad edildi! Bu münasibətlə bü-
tün xalqımıza səmimi təbriklərimi çatdırıram! Hər bir yeni qələbənin əldə 
edilməsi əsgərlərimizin qəhrəmanlığı, şücaəti, cəsarəti, igidliyi və mətanəti 
sayəsində mümkün olur. Onların hər birinə hədsiz dərəcədə minnətdaram! 
Uca Tanrı Ordumuzu, xalqımızı, Vətənimizi və Prezidentimizi qorusun! Qa-
rabağ Azərbaycandır!”
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***

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da 
İtaliyanın “Rai-1” televiziya kanalına müsahibə verir. Bu müsahibə zamanı 
Ermənistanın növbəti təxribatlarını açıqlayır.

Prezident söylədi ki, atəşkəs hər dəfə Ermənistan tərəfindən pozulur. Bu-
nun xronologiyası  da var: “Onlar təyin edilmiş atəşkəs saatından düz 2 dəqiqə 
sonra atəşkəsi pozdular. Bu gün saat 08.00-dan yeni atəşkəs qüvvəyə minib. 
İndi Bakıda səhər saat 10.00-dır. Saat 8-dən təxminən 3-4 dəqiqə sonra Tərtər 
şəhərinə yenidən bir neçə mərmi atılıb. Biz buna cavab vermirik. Ümid edirik 
ki, bu, təsadüfən olub. Lakin əgər bu, davam etsə, təbii ki, biz adekvat cavab 
verməyə məcbur olacağıq”.

Müsahibənin ilk dəqiqələrində jurnalistin “Sülh barışığı, bu yeni atəşkəs 
qüvvədə olacaqmı? Səhv etmirəmsə, bu, artıq üçüncü atəşkəsdir?” - sualına 
Prezidentin cavabı belə oldu: ”Hər şey Ermənistanın özünü necə aparacağından 
asılı olacaq. Ona görə ki, ilk iki atəşkəs məhz Ermənistan tərəfindən pozulub. 
Humanitar mülahizələrə əsaslanan birinci atəşkəsdən sonra 24 saat ərzində 
Ermənistan atəşkəsi pozdu. Özü də vəhşicəsinə, gecə vaxtı Gəncə şəhərinə 
ballistik raket atmaqla. Birinci atəşlər nəticəsində 10 nəfər həlak oldu, xeyli 
insan yaralandı. Sonra onlar daha bir dəfə, yenə gecə vaxtı Gəncəyə zərbə 
endirdilər. Bu dəfə qurbanların sayı daha çox oldu. Ona görə də biz cavab 
verməyə məcbur idik.

İkinci atəşkəsə gəldikdə isə bizdə atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozul-
masının xronologiyası var. Onlar təyin edilmiş atəşkəs saatından düz 2 dəqiqə 
sonra atəşkəsi pozdular. Bu gün saat 08.00-dan yeni atəşkəs qüvvəyə minib. 
İndi Bakıda səhər saat 10.00-dır. Saat 8-dən təxminən 3-4 dəqiqə sonra Tərtər 
şəhərinə yenidən bir neçə mərmi atılıb. Biz buna cavab vermirik”.

Jurnalistin soruşduqlarının içində diqqəti çəkən suala cavab isə belə oldu: 
“Cənab Prezident, sonuncu sual bu və ya digər dərəcədə bizim ölkəyə - 

İtaliyaya da aiddir. Siz yəqin bilirsiniz ki, Avropada ərazi mübahisələrinin və ya 
regional separatizmin dinc yolla nizamlanmasına dair çoxlu uğurlu nümunələr 
var. Belə nümunələrdən biri bizdə - İtaliyadadır. Bu, Alto-Adice (Zyudtirol) 
regionudur. Sizə elə gəlmirmi ki, İtaliya Qarabağın statusunun həll edilməsi 
üçün öz təcrübəsi ilə konkret kömək edə bilərdi? Xüsusən ona görə ki, İtali-
ya həm Sizinlə, həm də Ermənistanla çox səmimi, sıx, güclü siyasi, mədəni 
əlaqələrə malikdir.”
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Prezidentimiz yenə də sərrast cavabı ilə jurnalisti heyrətləndirdi:
“Bəli, mən hesab edirəm ki, İtaliya münaqişənin nizamlanması işində çox 

mühüm rol oynaya bilər. Qeyd etməliyəm ki, Minsk qrupu yaradılan vaxt, 
çoxdan, təqribən 30 il bundan əvvəl bu Minsk qrupunun rəhbəri məhz İtaliya 
nümayəndəsi, italiyalı diplomat idi. Bu, həmsədrlər təsisatı yaradılandan əvvəl 
idi. Həmsədrlər təsisatı yaradılandan sonra Minsk qrupu, əslində, ölkələr qrupu 
kimi heç bir fəaliyyət göstərməyib, çünki həmsədrlər bu fəaliyyəti özlərinin 
inhisarına götürüblər. Bunun nəyə gətirib çıxardığını görürük. 28 il ərzində heç 
bir irəliləyiş olmayıb, heç bir nəticə yoxdur, yalnız vədlər, yalnız bürokratik 
prosedurlar var və bu gün bizə belə gəlir ki, əslində, həmsədrlərin fəaliyyəti 
münaqişənin həllinə deyil, onun dondurulmasına yönəlmişdi. İtaliyada möv-
cud olan modelə gəldikdə isə biz onu öyrənmişik. Biz Aland adaları modelini, 
muxtar qurumların digər uğurlu təcrübələrini də öyrənmişik. Ermənistandan 
fərqli olaraq, Azərbaycan çoxmillətli dövlətdir. Yəqin siz bilirsiniz, Ermənis-
tanda əhalinin 99 faizi ermənilərdir. Buna görə çox müsbət olan bu özünüidarə 
təcrübəsi bizim halda da tətbiq edilə bilərdi. Yeri gəlmişkən, mənim bildiyimə 
görə, 1990-cı illərin ortalarında bu cür təkliflər olub. Hətta qeyri-hökumət 
təşkilatlarının nümayəndələrindən, politoloqlardan ibarət qruplar sizin ölkəyə 
də, haqqında danışdığınız regiona da, Aland adalarına da səfər edirdilər. Lakin 
Ermənistan bunu həmişə qəti surətdə rədd edirdi. Onlar hesab edirdilər ki, 
dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi, siyasi, iqtisadi dəstəyinə güvənərək bizim 
əraziləri əbədi işğal edə biləcəklər, lakin onlar kobud səhv edirdilər.”

Dövlət başçımız bir daha sülh razılaşmasının hansı şərtlər əsasında müm-
kün ola biləcəyini açıqlayır: 

“Bu gün biz özümüzün haqlı olmağımızı döyüş meydanında sübut edirik. 
Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini həyata keçiririk və beynəlxalq 
hüququ bərpa edirik. Bilirsiniz, bu bir ay ərzində mən, demək olar ki, hər gün 
xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə ünsiyyətdə oluram 
və Azərbaycan xalqına öz müraciətlərimdə bizim mövqeyimizi həmişə dəqiq 
şərh edirəm. Biz Qarabağ regionunun, – təkcə Dağlıq Qarabağın deyil, həm də 
Aran Qarabağın, çünki Qarabağ Azərbaycanın böyük bir hissəsidir, - gələcəyini 
həm oraya qayıtmalı olan azərbaycanlıların, həm də hazırda orada yaşayan 
ermənilərin dinc yanaşı yaşayacaqları firavanlaşan, dinc bir ərazi kimi görürük. 
Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Hesab edirəm ki, tərəflərin qarşılıqlı xoş 
məramı olsa buna nail olmaq mümkündür. Ona görə ki, axı, bu gün Bakıda 
və Azərbaycanın digər şəhərlərində minlərlə erməni yaşayır. Həm Rusiyada, 
həm də Gürcüstanda azərbaycanlılar və ermənilər biznesə malikdirlər, qarışıq 
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ailələr var. Buna görə də düşünürəm ki, barışıq mümkündür, sadəcə, Ermənistan 
rəhbərliyi işğalçı siyasətdən imtina etməlidir. Əgər belə olsa, biz öz investisiya-
larımızla və ölkənin yenidən qurulması üzrə təcrübəmizlə bu regionu dünyanın 
ən firavan regionlarından birinə çevirə bilərik. Lakin bundan ötrü müharibənin 
nəticələri aradan qaldırılmalıdır. İşğal aradan qaldırılmalıdır, azərbaycanlılar 
əsrlərboyu yaşadıqları torpaqlara qayıtmalı və erməni əhali ilə qonşuluqda, 
razılıq şəraitində yaşamalıdırlar. Bu, asan olmayacaq, buna vaxt lazım gələ-
cək. Lakin Avropa ölkələrinin vuruşduğu İkinci Dünya müharibəsindən sonra 
ölkələrin necə barışdığını bilirik – bugünkü qonşular o vaxt çox insanı qətlə 
yetiriblər. Lakin bu, daim yaddaşda yer tutmamalı, nifrət doğurmamalıdır. 
Erməni ideoloqları bu gün bununla məşğuldurlar. Xoş məram göstərilməlidir. 
Əgər belə olsa, mənim dediyim olacaq. Əgər olmasa, biz hər bir halda bu tor-
paqları qaytaracağıq. Döyüş meydanında bugünkü vəziyyət də bunu göstərdi. 
Biz onları nəyin bahasına olsa, qaytaracağıq. Ya dinc yolla, ya da müharibə 
yolu ilə, lakin qaytaracağıq. Buna görə düşünürəm ki, Ermənistan rəhbərliyi 
bu barədə ciddi düşünməli və düzgün addım atmalıdır”.
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27 oktyabr 2020-ci il

Yeni humanitar atəşkəs rejiminə riayət etməyən Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin bölmələri oktyabrın 26-sı gün ərzində və 27-nə keçən gecə cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri 
və cəbhəboyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə 
tutdu.

Döyüş əməliyyatları, əsasən, cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı is-
tiqamətlərində davam edirdi. Hücum etmək cəhdlərinin qarşısı alınan düşmən 
itki verərək geri oturdulurdu. Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər 
nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 18-ci motoatıcı diviziyasının ön 
idarəetmə məntəqəsi məhv edildi. Ölənlər arasında diviziyanın qərargah rəisi 
polkovnik Sergey Şakaryan da var idi. 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 
eləcə də 1 ədəd T-72 tankı, 4 ədəd D-30 və 3 ədəd D-20 topu, 1 ədəd “Osa-
AKM” ZRK, 1 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd 
radiolokasiya stansiyası və 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edildi və sıradan 
çıxarıldı. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edirdi.

 Ermənistan yalan məlumat yayaraq sərhəd zastavasının vurulduğunu iddia 
etdi. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilirdi ki, Ermə-
nistanın, guya, Azərbaycana məxsus PUA və raket-artilleriya sistemlərindən 
istifadə etməklə, ərazisinin atəşə tutulması barədə yaydığı məlumat yalandır 
və təxribat xarakteri daşıyır: “Bildiririk ki, Azərbaycan yeni humanitar atəşkəs 
rejiminə tam riayət edir. Əksinə, oktyabrın 27-də saat 09:30-dan başlayaraq 
indiyədək Ermənistan tərəfi Zəngilan rayonunun Ağbənd kəndi istiqamətində 
ərazilərimizi minaatanlardan intensiv atəşə tutur”.

Erməni vandalları cəbhədə məğlub olduqca, işğal altında olan torpaqla-
rımız geri alındıqca, daha da azğınlaşır, vəhşiləşir və mülki əhalinin üzərinə 
hücum edir, vəhşiliklərini, terrorcu olduqlarini bütün dünya nümayiş etdirirdilər. 
Yağı düşmənin əsas məqsədi mülki əhalinin gözünün odunu almaq və XX əs-
rin sonlarında olduğu kimi, yüzminlərlə məcburi köçkün ordusunu ölkəmizin 
paytaxtına tərəf axınını təşkil etməklə, respublikamızda ictimai-siyasi durumu 
mürəkkəbləşdirmək, əhali arasında inanmsızlıq mühiti yaradaraq Ordumuzun 
qalibiyyət yürüşünün qarşısını almaq idi.
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Müzəffər Ordumuzla mübarizə aparmağa gücü çatmayan düşmən silahlı 
dəstələri, mülki vətəndaşlarımızı hədəfə almaqla, Azərbaycanı öz yolundan 
döndərməyə çalışırdı. Azərbaycan Ordusu ilə üzləşməyi bacarmayan, qorxaq 
düşmən Gəncədən sonra bu dəfə xaincəsinə Bərdə rayonunu raket atəşinə 
tutdu. Rayona “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemdən atılan raket zərbələri 
nəticəsində 4 nəfər mülki şəxs, o cümlədən bir azyaşlı uşaq həyatını itirdi və 
aralarında uşaqlar və qadınlar olmaqla, 13 nəfər ciddi xəsarət aldı.

 Bu, həmin vaxt beynəlxalq vasitəçilərin davamlı səyləri ilə üçüncü dəfə 
razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistanın, 
beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərini heçə sayaraq, törətdiyi növbəti müha-
ribə cinayəti idi. İki ölkənin xarici işlər nazirlərinin Cenevrədə ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri ilə keçirəcəyi görüş ərəfəsində düşmən silahlı qüvvələri 
tərəfindən növbəti qanlı cinayətin törədilməsi, təcavüzkar Ermənistanın mü-
naqişənin siyasi həllində maraqlı olmadığının və hər vəchlə danışıqlara maneə 
törətmək məqsədi güddüyünün bariz göstəricisi idi. Bu, növbəti açıq-aşkar 
terror aktı, vəhşilik, qətliam idi. Ermənilər məqsədli şəkildə azərbaycanlılara 
qarşı genosid törədirlər. Bərdəyə raket hücumu zamanı, Ermənistan beynəlxalq 
qanunlara zidd olaraq, qadağan edilmiş kasetli raketlərdən istifadə etdi. Bu da 
mülki əhali arasında itkinin çox olmasına hesablanmış addım idi.

***

Bəli, o gün cəbhədə mənfur düşməni məhv edən Ordumuzun  Qalib 
Sərkərdəsi və Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin başcılığı ilə aparılan Vətən 
Müharibəsi indiyə qədər dünya xəritəsində olan hec bir dövlətin hərbi-siyasət 
iqtidarı olmamışdı. Bu, bir tarixi faktdır: müasir hərb tarixində yeni, qələbələrlə 
dolu səhifələrdir. Onların sayəsində xəyallarımız gerçəyə çevrilir. Erməni qəd-
darlığının qurbanı olmuş məsum körpələrin, erkən yaşlarında həyatı yarımçıq 
kəsilən yeniyetmələrin, Vətənə canını vəda edən müqəddəs şəhidlərimizin qisası 
alınırdı. Müdrik Prezidentimiz, cəsarətli Sərkərdəmiz - Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qurtuluş savaşı aparan Rəşadətli Ordumuz hər 
gün yeni strateji nöqtələri, yeni yüksəklikləri, yeni yaşayış məntəqələrini iş-
ğalçılardan azad edirdi. 

Həmin torpaqlarda üçrəngli ay-ulduzlu bayrağımız dalğalanaraq sanki 
deyirdi: İrəli, Azərbaycan Ordusu!
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***

Bərdə ərazisinin “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemləri ilə atəşə tutulma-
sı, insan tələfatı hər kəsi kədərləndirdi. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva rəsmi “İnstagram” hesabında paylaşım etdi: “Bu gün Er-
mənistan silahlı qüvvələri döyüş əməliyyatları zonasından kənarda yerləşən 
Bərdə şəhərini raket atəşinə məruz qoyaraq humanitar atəşkəs rejiminin 
şərtlərini növbəti dəfə kobud şəkildə pozublar. “Smerç” qurğusundan bu-
raxılmış kasetli raketlərlə atəş nəticəsində dörd mülki şəxs, o cümlədən yeddi 
yaşlı qız həlak olub. Dördü uşaq olmaqla, on dörd nəfər ciddi xəsarət alıb.

Silahlı münaqişələr zamanı mülki şəxslərin qətlə yetirilməsi 1949-cu 
il Cenevrə Konvensiyalarının və bütövlükdə beynəlxalq humanitar hüquq 
normalarının ən kobud şəkildə pozulması deməkdir. Erməni təcavüzkarla-
rının əli ilə daha neçə günahsız insan həlak olmalıdır ki, dünya birliyi bu 
cinayətləri dinməzcə seyr etməyə son qoysun? Həlak olanların doğmalarına 
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm, yaralananların tezliklə sa-
ğalmalarını arzulayıram. Biz öz torpağımızı təcavüzkarlardan azad edəcəyik 
və bu cinayətlərə son qoyacağıq.

Uca Tanrı Vətənimizi qorusun!”

***

Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti birgə bəyanat yaydı. Qeyd 
edilir ki, yeni humanitar atəşkəs rejiminə riayət edən Azərbaycan, bütün cəbhə-
boyu düşmənin törətdiyi təxribatlara təmkinlə yanaşaraq, yalnız adekvat tədbir-
lər görür. Bundan istifadə edən Ermənistan isə cəbhənin müxtəlif istiqamətləri, 
xüsusilə də bərpa edilmiş dövlət sərhədləri üzrə vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə 
gərginləşdirməklə növbəti təxribatlarına zəmin yaradır: “Ermənistan rəhbərliyi 
artıq dərk etməli və hesablaşmalıdır ki, bərpa edilmiş dövlət sərhədləri mü-
naqişə zonası deyil və Azərbaycanın tam hüquqlu suveren ərazilərini müəyyən 
edən, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan dövlət sərhədidir. Dövlət sərhədinin 
toxunulmazlığı təmin edilməlidir. Bu istiqamətdə baş verən istənilən təxribat 
ərazi bütövlüyümüzə təcavüz kimi dəyərləndirilir. Bu baxımdan Azərbaycan 
öz ərazilərinə təhdid təşkil edən istənilən legitim hərbi hədəfləri yerləşdiyi 
ərazidən asılı olmayaraq, məhv etmək hüququna malikdir”.
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28 oktyabr 2020-ci il

Humanitar atəşkəs rejiminə riayət etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri oktyabrın 27-si gün ərzində və 28-nə keçən gecə cəbhənin müxtə-
lif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və 
cəbhəboyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə 
tuturdu. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, 
Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Düşmənin hücum etmək 
cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınır, o, itki verərək geri çəkilirdi. 

Ermənistandan toplanan hərbi vəzifəlilərin Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərinə göndərilməsi prosesi davam edirdi. İşğalçı dövlətdə döyüşlərə cəlb 
etmək məqsədilə 2000 nəfərdən ibarət heyətin toplanması barədə tapşırığın 
verilməsinə baxmayaraq, cəmi 300 nəfəri toplamaq mümkün oldu. Hətta bir 
çox hərbi müqaviləlilər və polis əməkdaşları cəbhəyə getməkdən imtina edir-
dilər. Ermənistan ordusu Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlər zamanı silahını, 
texnikasını qoyub qaçırdı. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmənin atıb qaçdığı hərbi texnika və 
silah-sursatların fotosunu və videogörüntüsünü yaydı. Gün ərzində mülki inf-
rastrukturu və dinc əhalini atəşə tutan düşmənin canlı qüvvəsi bölmələrimizin 
sərrast atəşi ilə məhv edilirdi. Bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələrinə tab gətirə 
bilməyən düşmən döyüş meydanından qaçırdı. Humanitar atəşkəs rejimini 
kobudcasına pozaraq şəhər və rayonlarımıza atəş açan düşmənin canlı qüvvəsi 
ilə texniki vasitələri Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən darmadağın 
edilirdi.

Erməni vandalları terror törətməyə davam edirdi. Oktyabrın 28-də isə 
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Bərdə şəhərini “Smerç” yaylım 
atəşli reaktiv sistemdən növbəti dəfə raket atəşinə tutdu və bu, mülki əhali ara-
sında ağır itkilərə səbəb oldu. Bərdə şəhərinə xaincəsinə edilən raket hücumu 
nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla, 21 mülki şəxs həlak oldu və 70-dən çox 
insan ağır yaralandı. Hərbi hədəf əlamətləri olmayan, münaqişə zonasından 
çox uzaqda yerləşən şəhərdəki yaşayış məntəqələrinin növbəti dəfə hədəfə 
alınması Ermənistanın terrorçu mahiyyətinin bir daha dünyaya nümayiş et-
dirirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Bərdə şəhərində dinc əhalinin 
məqsədyönlü şəkildə qətlə yetirilməsi soyqırımı, müharibə cinayəti və insanlıq 
əleyhinə cinayət idi. Bu, həm də  Ermənistan tərəfindən beynəlxalq humanitar 
hüququn kobud şəkildə pozulması idi.
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Hadisəni izləyən ictimai fəal və yaradıcı şəxs kimi, sadəcə, bir faktı qeyd 
edim.  Qardaş Türkiyənin televiziya kanallarının biri övladı öldürülmüş ata-
dan müsahibə alır, atanın dili söz tutmur, lakin bu cümlələri işlədir: “Qızımın 
bağırsaqlarını əlimlə yığdım...” 

Dünyanın harasında belə bir vəhşiliyə rast gəlmək olardı?!
Hərbi hədəf əlamətləri olmayan, münaqişə zonasından çox uzaqda yer-

ləşən Bərdə şəhərindəki yaşayış məntəqələrinin növbəti dəfə hədəfə alınması 
Ermənistanın terrorçu mahiyyətini bir daha nümayiş etdirdi. Bərdə şəhərində 
körpə uşaqların məqsədyönlü şəkildə qətlə yetirilməsi soyqırımı, müharibə 
cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayət idi.

Ermənilərin uşaqlara qarşı terror həyata keçirməsi onların 1828-ci il Türk-
mənçay anlaşması əsasında Qarabağa kütləvi köçürülməsindən çağdaş dönə-
mimizə qədər olub və bu dəhşətli hal indi də davam edir.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti çərçivəsində dinc 
insanları, evləri, mülki obyektləri, tibb işçilərini məqsədli atəşə tutması bey-
nəlxalq hüququn fundamental normalarına, o cümlədən beynəlxalq humani-
tar hüquq və Cenevrə Konvensiyalarına məhəl qoymadığını, öz öhdəliklərini 
aşkarcasına pozduğunu, adi humanizm prinsiplərindən çox uzaq olduğunu 
növbəti dəfə nümayiş etdirirdi. Məqsədindən asılı olmayaraq, ortada bir fakt 
var: ermənilərin qürurla öyündükləri Ermənistan ordusu Azərbaycan ordusu 
ilə üz-üzə, təkbətək döyüşmək yerinə, dinc sakinləri, silahsız qadın və uşaqları 
hədəf alırdı.

Düşmən silahlı qüvvələrinin humanitar atəşkəs razılığından sonra da dinc 
insanları və şəhərləri atəşə tutması barbarlığın növbəti nümunəsidir və Ermənis-
tan rəhbərliyinin atəşkəs çağırışlarının riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığını 
göstərirdi.

Rəşadətli Azərbaycan Ordusu isə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermə-
nistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin 
şəxsi heyətini kütləvi surətdə məhv edir, artilleriya bölməsinə atəşlə zərər-
vurma nəticəsində atəş mövqeyində onların toplarla bir yerdə döyüş texnikası 
sursatlarnı da sıradan cıxardırdı.

 Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlər zamanı düşmənin atıb qaçdığı hərbi 
texnika və silah-sursatların videogörüntüsü xalqımızın yaralı ürəyinə qalibiyyət 
sevinci salır və qələbənin uzaqda olmamasından xəbər verirdi. 
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Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi «Twitter” səhifəsində yenə də pay-
laşım etdi. Paylaşımda deyilirdi: “Erməni silahlı qüvvələrinin raketlərlə hü-
cumu nəticəsində Bərdədə həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, ailələrinə 
başsağlığı verir, yaralıların şəfa tapmasını diləyirəm. Bərdə sakinlərinin qisası 
yerdə qalmayacaq və döyüş meydanında işğalçılara layiqli cavab veriləcək”. 

Ardından da sevincli məlumat gəlirdi: “Müzəffər Azərbaycan Ordusu 
Zəngilanın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zərnəli, Füzulinin 
Mandılı, Cəbrayılın Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, Qaraağac, 
Qubadlının Qiyaslı, Əbilcə, Qılıcan kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq 
olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”

Bu gün Ali Baş Komandanımızın düzgün siyasəti sayəsində Müzəffər 
Ordumuza tarixi ləkəni öz üzərimizdən silmək üçün qisas imkanı verilib. Biz 
düşmənin törətdiyi təxribatlardan çəkinməməli, əksinə, tək yumruq olaraq daha 
da qətiyyətlə düşməni doğma torpaqlarımızdan birdəfəlik təmizləməli və dövlət 
sərhədimizi bərpa etməliyik. 

Bərdənin qisası düşməndən döyüş meydanında alındı. Oktyabrın 28-də 
Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində hücuma cəhd 
edən düşmən ordu bölmələrimizin qətiyyətli zərbəsi ilə itki verərək geri çəkil-
məyə məcbur edildi. Nəticədə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, bir neçə 
döyüş texnikası, o cümlədən “Osa” tipli zenit-raket kompleksi, “Konkurs” tipli 
tank əleyhinə raket kompleksi, 3 “Qrad” tipli yaylım atəşli reaktiv sistemi, 2 
“Qiasint” topu, 12 artilleriya topu, minaatan və 6 avtomobil texnikası dəqiq 
atəş zərbələri ilə məhv edildi.

***

İnformasiya savaşında bütün müsahələrində adevkat cavablaı ilə dünyanı 
lərzəyə gətirən qətiyyətli Sərkərdə bu dəfə Rusiyanın “İnterfaks” İnformasiya 
Agentliyinə müsahibə verdi, Azərbaycanın haqq-ədalət, ərazi bütövlüyünün 
bərpası uğrunda savaşından danışmaqla yanaşı, ölkəmizin iqtisadi inkişafından, 
dünya dövlətləri ilə əlaqələrindən də bəhs etdi. Azərbaycan Ordusunun uğurlu 
əməliyyatlarından danışan dövlət başçısı dedi ki, Ordumuz döyüş meydanında 
özünün üstünlüyünü sübut etdi. İşğal edilmiş ərazilərin xeyli hissəsi bu bir ay 
ərzində azad olundu. Bu göstərir ki, Azərbaycan Ordusunun dünyada ən yaxşı 
döyüş qabiliyyətinə malik ordulardan biri hesab edilməsi əbəs deyildi.
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Prezident bir daha əməliyyatların dayandırılması məsələsinə toxundu: “Biz 
Ermənistan tərəfindən onların yüksək rəhbərliyinin şəxsində öhdəlik alma-
lıyıq ki, qoşunları işğal olunmuş ərazilərdən çıxaracaqlar. Hələlik biz bunu 
eşitməmişik. Erməni rəhbərliyindən bu cür öhdəlik alınandan və bu, ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən təsdiq ediləndən dərhal sonra biz hərbi 
əməliyyatları dayandırmağa hazırıq”. 

Müsahibə zamanı tarixə ekskurs edən dövlətimizin başçısı düşmənin məkrli 
niyyətinin yeni olmadığı barədə də danışdı: “Son 200 ilin tarixini, Qafqazın 
tarixini izləsək, Ermənistanın yarıtmaz siyasəti ucbatından neçə müharibə baş 
verməsini, onların başqa ölkələr üçün neçə təxribat yaratmasını görərik. Mü-
naqişə yaradıb sonra da kolluğa qaçaraq və kimlərinsə arxasında gizlənərək 
başqa xalqların qanının axıdılmasının və qarşıdurmanın bəhrələrini görürdülər. 
Ermənistan Qafqazın bədənində yad cisim kimi qalmamalıdır.

 Nikol Paşinyanın siyasəti, mənasız yerə işğallar planlaşdırması göstərir 
ki, bu adam siyasətçi deyil, yalnız bizim torpaqlarımızın işğalının əbədiləş-
dirilməsini istəyir. Bu isə ancaq yalnız onun xəyalı ola bilər. Öz dövlətinin, 
xalqının inkişafı, həyat tərzinin yaxşılaşdırılması üçün heç bir addım atmayan, 
pisliyindən qalmayan Paşinyan əməllərinə görə cavab verməlidir”.

Prezident İlham Əliyev daha sonra düşmənin məkirli niyyətləri barədə söz 
açarkən deyir:  “Dağlıq Qarabağ rejiminin başçısı üçün Şuşada inauqurasiya-
nın təşkil etməsi, Cenevrə Konvensiyasını nümayişkaranə şəkildə pozmaqla 
lovğalanması, Livan ermənilərinin Dağlıq Qarabağda, o cümlədən Şuşada 
məskunlaşdırılması, “Dağlıq Qarabağ parlamenti”ni Xankəndidən Şuşaya 
köçürülməsi və sair açıq təxribatlar Ermənistan üçün yeni təhlükələrin yara-
dılmasına xidmət edir.

Azərbaycan xalqı öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdır. Bu olacaq. Azərbay-
can xalqı buna inanır. Qısa müddət ərzində Müzəffər Ordumuzun qazandığı qələ-
bələr, torpaqlarımızın hər gün yeni hissələrinin azad edilməsi bunu deməyə əsas 
verir. Yurdumuzun bu gözəl diyarlarında həyat bərpa olunacaq, sakinlər öz doğma 
ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar: “Azərbaycanlılar əvvəl yaşadıqları bütün işğal 
olunmuş ərazilərə qayıtmalıdırlar. Azərbaycanlılar təkcə keçmiş Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin hüdudlarından kənarda yerləşən işğal edilmiş yeddi rayona 
deyil, o cümlədən əsrlər boyu yaşadıqları ərazilərə, torpaqlara qayıtmalıdırlar”.

“Biz yalnız öz torpaqlarımızı azad edirik,” - deyən  dövlət  başmısı İlham 
Əliyev bildirdi: “Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış ərazilərində heç 
vaxt heç bir referendum olmayacaq. Təyini-müqəddərat beynəlxalq hüququn 
mühüm prinsipidir, ancaq o, ölkənin ərazi bütövlüyünü poza bilməz. 
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Çünki, Azərbaycan Ordusu tariximizin şanlı səhifəsini yazır. Azərbaycan 
nə qədər çox müdafiə olunursa, daha çox əraziləri azad edir, kifayət qədər 
silah-sursatı, müasir silahları var və onları döyüş meydanında nümayiş etdi-
rir. Ermənistan kasıb ölkə, büdcəsi 2 milyard dollardan az, xarici borcu isə 8 
milyard dollar olsa da,  Azərbaycanın məhv etdiyi və qənimət kimi götürdüyü 
sursatın dəyəri 2,7 milyard dollardır. Şəhərləri bir-birinin ardınca işğaldan 
azad edən və milli bayrağımızı ucaldan Azərbaycan ordusunun döyüşçüləridir. 
Qarabağ Azərbaycandır!”

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
oktyabrın 28-də Almaniyanın “ARD” televiziya kanalına müsahibəsində bil-
dirdi ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatları davamlı və məqsədyönlü 
olub. “Birinci hərbi təxribat iyul, ikinci avqust ayında baş vermiş, Ermənistan 
qətllər törətmək üçün diversiya qrupu göndərmişdir. Üçüncü hərbi təxribat 
sentyabrın 27-də törədilmiş - erməni tərəfi təmas xəttinə yaxın yerləşən bəzi 
şəhər və kəndləri ağır artilleriya bombardmanına tutmuşlar.

Atəşi ilk açan Ermənistan, mülki şəxslər və hərbçilər arasında ilk qurbanlar 
azərbaycanlılar idi. Azərbaycanın üç dəfə atəşkəsə razı olması faktı hərbi toqquş-
maları dayandırmaq və bu məsələni danışıqlar masasında, siyasi yolla həll etmək 
iradəsini nümayiş etdirir. Azərbaycan atəşin dayandırılmasına tərəfdar olsa da, 
Ermənistan tərəfi təmas xəttindən uzaqda yerləşən şəhərlərə raket atmaqla, mülki 
infrastruktura ziyan vurmaqla döyüşün davam etməsində maraqlı,  Azərbaycan 
isə həmişə sülh planına sadiq olub. Ermənistan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə 
qarşı, danışıqlar masasında bütün davranışı vasitəçiləri və Azərbaycanı aldatmaq 
cəhdindən ibarət olub. Azad edilmiş ərazilərimizdə qurulmuş istehkam qurğu-
ları  göstərir ki, onlar bu ərazilərdən çıxmağı planlaşdırmayıblar. Azərbaycan 
ədaləti bərpa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan 
qətnamələrini icra edir. Həm də istənilən halda torpaqlarını azad edəcək. Bir çox 
beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları hadisələri yalnız Ermənistan tərəfindən 
işıqlandırırlar. Onların qərəzliliyi ilə bağlı böyük şübhələr var. Yalnız Azərbay-
canın müraciətindən sonra bu təşkilatlar Azərbaycana gəlmişlər. Yeddi rayon 
Azərbaycana qaytarılmalıdır. Ermənilər heç vaxt bu rayonlarda yaşamayıblar. 
Dağlıq Qarabağdan qovulmuş, hazırda sayı 65 mindən çox olan azərbaycanlı 
icması  ora qayıtmalıdır. Azərbaycan muxtariyyət təklif edəndə ermənilər bunu 
rədd edir, müstəqillik tələb edirdilər. İndi reallıqlar dəyişib. 27 il ərzində Azər-
baycanın erməni tərəfinə təklif etdikləri artıq öz qüvvəsini itirib. İndi muxtariyyət 
verilməyə bilər, müzakirələr hələ başlamayıb. Mərhələli həll planına əsasən, 
birinci mərhələdə boşaldılması nəzərdə tutulan beş rayon  işğaldan azad edilib.  
Ona görə də həmin plan köhnəlmiş sayılır”.
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 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 28 oktyabr tarixində İran Prezidenti-
nin xüsusi nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Görüş 
zamanı  dövlət başçısı deyib ki, bu gün bir neçə kənd işğalçılardan azad edildi. 
Ancaq Ermənistan namərd hücumlarla bizim mülki vətəndaşlarımızı hədəfə 
alıb: “Bir neçə saat bundan əvvəl Bərdəyə bir neçə raketlə atəş açmışdır və 
bu atəş nəticəsində 21 nəfər mülki şəxs həlak oldu, 70-dən çox dinc insan 
yaralandı. Ölənlərin sayı arta bilər.

Dünən də Ermənistan Bərdəyə, yenə də mülki əhaliyə zərbə vurmuşdur. 
Bu zərbə nəticəsində dörd nəfər həlak oldu, onlardan biri yeddi yaşlı qız 
uşağıdır. Döyüş meydanında qabağımızda dura bilməyən Ermənistan bax, 
belə əxlaqsız addımlarla bizə zərbə vurmaq istəyir, bizi durdurmaq istəyir. 
Amma buna nail ola bilməyəcək...”

Ali Baş Komandan  qeyd etdiyi kimi, üçüncü dəfə elan olunmuş və Ermə-
nistanın xahişi ilə razılaşdırılmış atəşkəsi özü kobudcasına pozur. Birinci dəfə 
oktyabrın 10-da Moskvada o məlum bəyannamə qəbul olunandan sonra bir 
gün keçməmiş Ermənistan öz ərazisindən ballistik raketlərlə Gəncə şəhərini 
atəşə tutmuşdur. Hər kəs bilir ki, bu atəşkəsi Ermənistan pozub. Bu dəfə də 
Ermənistan pozub. İndi işğaldan azad edilmiş şəhər və kəndlərimizdə mövcud 
olan vəziyyət tam aydındır. Demək olar ki, bütün şəhər və kəndlərimiz dağı-
dılıb. Qəbirlər, tarixi abidələr, bütün binalar dağıdılıb. Elə bil ki, vəhşi qəbilə 
bu torpaqları işğal altında saxlayıb. Bizim məscidlərimiz ermənilər tərəfindən 
dağıdılıb və təhqir edilib: “Zəngilan rayonunda ermənilər tərəfindən dağıdılmış 
məsciddə onlar donuz saxlayırdılar. Bu kadrlar İnternetdə var. Bütün dünya, 
bütün müsəlman aləmi görür ki, biz hansı vəhşilərlə mübarizə aparırıq. Amma 
bir daha demək istəyirəm ki, bizi heç nə durdura bilməz. Əgər Ermənistan öz 
xoşu ilə işğal edilmiş qalan torpaqlardan çıxmasa, onları oradan da qovacağıq...”

Bəli, bu gün dünya ölkələri qarşısında  nümayiş etdirilən Sərkərdə qətiy-
yəti, əsgər rəşadəti ilə Azərbaycan öz gücünü  təsdiqləyir. 

Ermənistanın hərbi cinayətlərinə münasibət bildirən Prezident İlham Əli-
yev oktyabrın 28-də özünün rəsmi “Twitter” səhifəsində etdiyi paylaşımda 
Bərdə sakinlərinin qisasının yerdə qalmayacağını bildirdi: “Erməni silahlı 
qüvvələrinin raketlərlə hücumu nəticəsində Bərdədə həlak olanlara Allah-
dan rəhmət diləyir, ailələrinə başsağlığı verir, yaralıların şəfa tapmasını 
diləyirəm. Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq və döyüş meydanında 
işğalçılara layiqli cavab veriləcək”.
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Birinci Vitse-Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva həmin gün rəsmi 
“Instagram” səhifəsində etdiyi paylaşımda belə bildirdi: “Bu gün Ermənistan 
silahlı qüvvələri dinc Azərbaycan şəhəri Bərdəyə növbəti dəfə qəddarcasına, 
qeyri-insani zərbə endiriblər. Zərbə nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70 nəfər 
ciddi xəsarət alıb. Təəssüf ki, qurbanların sayı artmaqda davam edir. Bu 
cür vəhşicəsinə hücumlar onu göstərir ki, ermənilərin qəddarlığının həddi 
yoxdur. Üstəlik, Azərbaycanın dinc mülki əhalisinə hər hücum Ermənistanın 
ağlını itirmiş hərbi-siyasi rəhbərliyinin total mənəvi tənəzzülünə dəlalət edir.

Bu hücumların məqsədi aydındır - Azərbaycan xalqını qorxutmaq və 
bizim Ordumuzu Ermənistan ərazisinə cavab zərbəsi endirməyə məcbur et-
mək. Bu, üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb etməyə imkan verərdi. Lakin 
düşmənimiz bilməlidir ki, heç nə bizi haqq yolundan dönməyə məcbur edə 
bilməz. Hər hücum bizi daha da güclü edir və işğal olunmuş ərazilərimizin 
erməni təcavüzkarlardan azad edilməsi kimi müqəddəs missiyanı başa çat-
dırmağın zəruri olmasına inandırır.

Həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və yaralananla-
rın tezliklə sağalmalarını arzulayıram. Azərbaycan Ordusu düşməni döyüş 
meydanında sıxışdırdığı bu günlərdə biz həmrəyliyimizi qoruyub saxlamalı 
və Prezidentimizin ətrafında möhkəm birləşməliyik. Yalnız möhkəm yumruq 
kimi birləşməklə ədalətin zəfər çalmasına nail olacağıq, ona görə ki, Qara-
bağ Azərbaycandır! Uca Tanrı Vətənimizi və Azərbaycan xalqını qorusun!”

Qələbəyə doğru iri addımlarla...
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Bu gün düşmənin ordu korpusunun və diviziyasının yüksək rütbəli zabitləri 
daxil olmaqla, xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 
“Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi, 14 ədəd müxtəlif artilleriya qurğusu, 6 
ədəd avtomobil texnikası və bir neçə dayaq məntəqəsi bölmələrimizin dəqiq 
atəş zərbələri ilə məhv edildi. 

Döyüş meydanında məhv olan bölmələrinə dəstək üçün gələn düşmənə 
məxsus iki “Su-25” tipli hücum təyyarəsi də hərbi hava hücumundan müda-
fiə bölmələrimiz tərəfindən havada vuruldu. Ermənistanın silahlı qüvvələri 
elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozmaqla 
dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirirdi. Belə ki, səhər 
saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən 
Goranboy, Göygöl, Tərtər, Bərdə rayonları müxtəlif istiqamətlərdən intensiv 
raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulurdu. Goranboy rayonunun Tapqaraqo-
yunlu kəndində fərdi yaşayış evinə mərmi düşməsi nəticəsində 1 nəfər həlak 
olmuş, ev isə yararsız hala düşmüşdü. Mülki infrastruktur və dinc əhalimizi 
atəşə tutan düşmən bölmələri Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən 
darmadağın olunurdu. Düşmən qüvvələrinin cəmləşdiyi müxtəlif məntəqələr 
və texnikalar məhv edilirdi.

“Amnesty İnternational” Təşkilatı Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə şəhə-
rinə istifadəsi qadağan olunmuş kasetli raketlərlə zərbələr endirdiyini təsdiqlədi. 
Təşkilatın bu barədə yaydığı açıqlamada deyilir ki, Bərdə şəhərinə bir və ya bir 
neçə “Smerç” raketi atılıb və raket xəstəxanaya yaxın yaşayış ərazisinə düşüb. 
Nəticədə, ən azı, 21 nəfər həlak olub, 70-dən çox insan yaralanıb.

Qeyd olunur ki, “Amnesty International”ın böhrana cavab mütəxəssisləri 
şəkillərə əsasən şəhərə erməni qüvvələri tərəfindən atılan raket qalıqlarının 
Rusiya istehsalı olan 9M55 “Smerç” raketlərindən 9N235 sursat parçalarının 
olduğunu təsdiqləyiblər.

Vurğulanır ki, kasetli sursatlardan mülki ərazilərə qarşı istifadə etmək 
amansızlıqdır və məsuliyyətsizlikdir. Bu, çoxsaylı insan itkisinə, yaralanmaya 
səbəb olur. Kasetli döyüş sursatlarının hər cür şəraitdə istifadəsi beynəlxalq 
humanitar hüquqa əsasən qadağandır.
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında fərman imzaladı. 
Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilə-
rində, Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq, 
hər rayon üzrə xüsusi idarəetməni həyata keçirən müvəqqəti komendantlıqlar 
yaradıldı.

Şanlı Zəfərlə irəliləyən müqəddəs yolda Qalib Sərkərdə qısa zaman kə-
siyində xalqın ona bəslədiyi ümidləri tam doğrultmaqla, bütün gözləntilərini 
gerçəkləşdirərək, yorulmaz, qətiyyətili və prinsipial fəaliyyəti ilə sübut edir 
ki, onun atdığı hər bir addım, verdiyi hər bir qərar ərazi bütövlüyümüzün 
təmin olunmasına, siyasi sabitliyin və iqtisadi tərəqqinin davamlılığına, daha 
da möhkəmlənməsinə hesablanıb. 

Ulu Öndər vaxtilə demişdir: “Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğacaq”. 
Həqiqətən də, bu gün ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin simasında dünyaya bir 
Günəş kimi parlayır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilir, beynəlxalq 
birliyin qalib xalq kimi nüfuzlu ölkəsinə cevrilir. 

Bu baxımdan, Prezidentin çıxışındakı bir  fikri yadımıza salaq: “Biz gələ-
cək haqqında düşünməliyik. Biz zamanı qabaqlamalıyıq. Mən demişəm, indi 
Qarabağın bərpası ilə bağlı bizim əsas rəqibimiz zamandır. Ölkənin gələcə-
yini elə planlaşdırmalıyıq ki, uzunmüddətli dayanıqlı inkişaf təmin edilsin, 
müstəqillik əbədi olsun, ölkəmizin qüdrəti artsın, təsir imkanlarımız artsın 
və daim Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik şəraitində öz dədə-baba torpağında 
yaşasın”.
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 30-na keçən gecə 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləş-
diyi mövqeləri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən 
artilleriya və raketlərdən atəşə tuturdu.

Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı is-
tiqamətlərində davam edir, düşmənin hücum etmək cəhdlərinin qarşısı qətiy-
yətlə alınırdı.

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qar-
şı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən 
və yaralananlar saysız-hesabsızdır. Gün ərzində və gecə saatlarında cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd Su-25 
təyyarəsi, 3 ədəd T-72 tankı, 1 PDM, 2 ədəd “Smerç” və 1 ədəd BM-21 “Qrad” 
yaylım atəşli reaktiv sistemləri, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 2 ədəd “Qvozdika” 
özüyeriyən haubitsası, 1 ədəd “Osa” ZRK, 1 ədəd P-18 radiolokasiya stansiyası, 
4 ədəd avtomobil texnikası məhv edildi və sıradan çıxarıldı.

Bərdə və Tərtər şəhərlərində dinc əhalini və mülki infrastrukturu atəşə tutan 
Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus növbəti 2 ədəd “Smerç” yaylım atəşli 
reaktiv sistemlərinin tutduğu mövqelər bölmələrimiz tərəfindən aşkar edildi. 
Saat 12:55 və saat 14:18 radələrində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin 
2 ədəd “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemləri məhv edildi. 

Müdafiə Nazirliyi reaktiv sistemlərin məhv edildiyi anın videogörüntülə-
rini yaydı.

Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin qüvvə və döyüş vasitələrini 
dəqiq zərbələrlə darmadağın edirdi. Saat 20:25 radələrində cəbhənin Ağdam 
istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 1 ədəd “Osa” ZRK böl-
mələrimiz tərəfindən məhv edildi.

Bir aydan artıq müddətdə başlayan müharibənin hər günü Azərbaycan 
Ordusunun irəliləməsi, torpaqlarımızı işğaldan azad etməsi ilə əlamətdardır. 
Hər gün kəndlərimiz işğaldan azad edilir, hər gün düşmən döyüş meydanında 
haqlı cəzasına çatırdı. 

Ordumuz irəlilədikcə isə bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin, dünyanın 
hər yerində yaşayan soydaşlarımızın, dostlarımızın diqqəti Zəfər qələbəsinə 
yönəlirdi. Hər bir kəs Qarabağın çox yaxın müddətdə azad ediləcəyini nəinki 
gözləyir, həm də bu xəbəri tez bir zamanda mütləq eşidəcəyinə inanırdı. 
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Havadarlarının dəstəyi ilə yarandığı ilk gündən Azərbaycana qarşı ərazi 
iddialarında olan Ermənistanın ordusu bütün cəbhə boyu ağ bayraq qaldıraraq 
təslim olmaq ərəfəsindədir. Azad edilən kəndlərimizin, şəhərlərimizin sırası 
hər gün genişlənirdi. Qarabağa - əzəli torpaqlarımıza doğru irəliləyirdik. 

Ordumuz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə elə bir tarix yazır ki, o, Azər-
baycan xalqının illərdir səbirsizliklə gözlədiyi Zəfər salnaməsinə çevriləcəkdi. 
Beləliklə, növbəti qələbə xəbəri də xalqa Qalib Sərkərdə tərəfindən verilir. Bu 
barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün “Twitter” 
hesabında yazır:

“Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qur-
bantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vejnəli, Qubadlı 
rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad etmişdir.

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”

***

Bu çətin, lakin şərəfli günlərdə hər birimiz, gələcəyin hərbçiləri olacaq 
kiçikyaşlılardan tutmuş, alimi də, həkimi də, siyasətçisi də, bir sözlə, hamı-
mız Vətənin əsgəriyik. Vətənimizin yeni tarixi yazılır  bu günlər. Son sözü 
Azərbaycan deyəcək! 

Nə gözəl ki, biz bu şanlı tarixin canlı şahidləriyik. Prezidentimizin də xalqa 
müraciətində dediyi kimi, 27 sentyabr tarixdən başlayan İkinci Qarabağ savaşı 
barədə çox yazılacaq, şəhidlərimizin qanı bahasına qazanılan qələbələr qələmə 
alınacaq. Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlının, hələ neçə-neçə rayon və 
şəhərlərimizin işğal günlərini yox, azad edildiyi tarixlər fəxrlə qeyd olunacaq.
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Oktyabrın 31-i gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri 
və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və 
raketlərdən atəşə tuturdu. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xo-
cavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. 

Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı 
görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və 
yaralananlar vardı. Gün ərzində və gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamət-
lərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd PDM, 
2 ədəd “Smerç” və 2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemləri, 12 
ədəd müxtəlif tipli topu, 1 ədəd “Osa” ZRK, 1 ədəd radioelektron mübarizə 
stansiyası, 2 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb.

Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edirdi.
Saat 06:00-dan etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər, Ağdam və 

Ağcabədi rayonlarının ərazisini artilleriya atəşinə tutdu. Bir müddət sonra 
Ağcabədi rayonunun Qiyaməddinli kəndi atəşə məruz qaldı.

Düşmən Xocavənd istiqamətində fosfor tərkibli yük gətirməklə gələcək 
təxribatlarına zəmin yaratmağa çalışırdı. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat-
da bildirilir ki, işğal altında olan Xocavənd istiqamətində yerləşən Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin 1-ci ümumqoşun ordusunun 37-ci atıcı diviziyasının 3-cü 
motoatıcı alayının müdafiə sahəsindəki bölmələrinə xeyli sayda fosfor tərkibli 
yükün gətirildiyi barədə kəşfiyyat məlumatı daxil olub. Ehtimal olunur ki, 
fosfor tərkibli döyüş sursatının qeyd olunan ərazilərə gətirilməsində düşmənin 
məqsədi, ilk növbədə, onun Azərbaycan Ordusunun bölmələrinə qarşı tətbiq 
edilməsidir. Digər tərəfdən isə həmin sursatın, guya, bölmələrimiz  tərəfindən 
əraziyə səpələndiyi barədə dezinformasiya yaymaqdır. Artıq oktyabrın 30-da 
Ermənistan tərəfi, guya, Azərbaycan Ordusunun ağ fosfor tərkibli silah tətbiq 
etməsi barədə yalan və saxta məlumat yayır və beləliklə də, gələcək təxribat-
ları üçün zəmin yaratmaq istəyirdi. Nazirlik bir daha bildirir ki, Azərbaycan 
Ordusunun silahlanmasında qadağan olunmuş heç bir döyüş sursatı yoxdur.

Günün birinci yarısında Azərbaycan Ordusu tərəfindən endirilən zərbələr 
nəticəsində düşmənin döyüş texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. 
Günorta saatlarında düşmənin canlı qüvvə ilə dolu hərbi avtomobil texnikasının 
mövqelərimiz istiqamətində hərəkəti müşahidə edildi. 
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Məlum olur ki, Ermənistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrindən ibarət kəş-
fiyyat-diversiya qrupu təxribat törətmək məqsədilə qoşunlarımızın müdafiə 
xəttinə yaxınlaşmağa cəhd göstərirdi. Düşmənə vurulan birinci atəş zərbəsi ilə 
avtomobil texnikası sıradan çıxarılır və kəşfiyyat-diversiya qrupu pərən-pərən 
düşərək qaçmağa başladı. Həmin qrupun üzvlərinin ərazini tərk etmələri üçün 
“Kamaz” markalı ikinci avtomobilə minmələri də müşahidə edildi. İçərisi si-
lahlı hərbçilərlə dolu olan bu avtomobil də istiqamətlənmiş dəqiq atəş zərbəsi 
ilə dərhal məhv edildi.

Ermənistan yenə uydurma məlumat yayaraq, Azərbaycan Ordusunun bu 
ölkənin ərazisini atəşə tutmasını iddia etdi. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı mə-
lumatda qeyd edildi ki, bu, düşmənin növbəti yalanı və təxribatıdır. Məlumatda 
qeyd edildi ki, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Qubadlı sahəsində 
rayonun 4-5 km dərinliyində, Azərbaycan ərazisində artilleriya qurğularının 
atəş nöqtələrini yerləşdirən düşmən Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunmuş 
kəndlərini və Azərbaycan Ordusunun bölmələrini gün ərzində intensiv atəşə 
tutub. Yalnız sərhədlərimiz çərçivəsində tərəfimizdən düşmənin həmin atəş 
nöqtələrinə qarşı adekvat tədbirlər görüldü. Nazirliyin bəyanatında göstərilir-
di: “Bir daha bildiririk ki, Azərbaycanın Ermənistan ərazisində heç bir hərbi 
məqsədi yoxdur. Azərbaycan Ordusu dünya birliyi tərəfindən tanınan ölkəmizin 
sərhədləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edir”.

Saat 17:00 radələrində ərazinin havadan müşahidəsi zamanı cəbhənin 
Xocavənd istiqamətində hərbi avtomobil kortejinin hərəkəti qeydə alındı. İs-
tiqamətlənmiş və kombinəedilmiş havadan və artilleriyanın dəqiq atəş zərbələri 
ilə kortejin tərkibində olan bir neçə avtomobil, eləcə də şəxsi heyət məhv edildi.

Hərbi Hava Qüvvələrinin “Su-25” həmlə təyyarəsi düşmən mövqelərini 
bombardman etdi. Endirilən aviazərbələr nəticəsində düşmənin səngərlərdəki 
və yeraltı sığınacaqlardakı xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi.

Ölkə başçısını da qeyd etdiyi kimi, biz haqq-ədalət tərəfindəyik: “Biz 
tarixin ən şərəfli anlarını yaşayırıq. Azərbaycan xalqı qədim xalqdır. Bizim 
tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların 
sırasında bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik, ərazi 
bütövlüyümüzü bərpa edirik, Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrulduruq 
və bundan sonra da doğruldacağıq. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacağıq!

 Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”
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Oktyabrın 31-dən noyabrın 1-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələri-
nin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o 
cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tuturdu.

Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qu-
badlı istiqamətlərində davam edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı gö-
rülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında xeyli sayda 
itki verdi.

Sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda 
canlı qüvvəsi, 1 ədəd PDM, 2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sis-
temi, 8 ədəd müxtəlif tipli topu, 2 rabitə qülləsi, 5 ədəd avtomobil texnikası 
məhv edildi və sıradan çıxarıldı. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin 
Zəngilan rayonu sahəsində bölmələrimizin mövqelərini atəşə tutan düşmənin 
2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi və istiqamətlənmiş və 
kombinəedilmiş havadan və artilleriyanın dəqiq atəş zərbələri ilə hərbi avto-
mobil korteji tərkibində olan bir neçə avtomobil və şəxsi heyət məhv edildi. 
Əldə edilən məlumata əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələrinin “onurğa sütunu” 
sayılan 022 saylı xüsusi təyinatlı hərbi hissəsi Azərbaycan ordusunun həyata 
keçirdiyi əməliyyat nəticəsində darmadağın edildi.

Noyabrın 1-ə keçən gecə müxtəlif vaxtlarda Ermənistan dövlət sərhədində 
atəşkəs rejimi pozuldu. Berd, Çəmbərək və Gorus rayonlarından Azərbayca-
nın Tovuz, Gədəbəy və Qubadlı rayonlarında yerləşən ordu bölmələrimizin 
mövqeləri düşmən tərəfindən atəşə tutulurdu.

Azərbaycan Ordusu işğal altındakı Qarabağ torpaqlarının azad olunması 
istiqamətində uğurlu döyüş əməliyyatlarını davam etdirirdi. Ordumuzun tarix 
yazmasını qardaş Türkiyə dövləti də böyük sevgi ilə izləyir və bir an belə bizi 
yalnız buraxmırdı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 1-də Tür-
kiyə Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dövlət başçımız qardaş ölkə təmsilçilərini 
səmimi salamlayaraq dedi ki, sizin səfəriniz bir daha Türkiyə-Azərbaycan 
həmrəyliyini göstərir: “Müharibənin ilk günlərindən, ilk saatlarından baş-
layaraq Türkiyə bizim yanımızdadır. Əziz qardaşım, cənab Prezident dediyi 
kimi, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır, Azərbaycan tək deyil. 
Bu siyasi və mənəvi dəstək bu gün də davam edir. Həm hörmətli Prezident, 
eyni zamanda, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri, siz - Xarici İşlər naziri, 
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Müdafiə naziri və digər yüksəkvəzifəli şəxslər dəfələrlə Azərbaycana dəstək 
göstərmisiniz. Bu, bizi, Azərbaycan xalqını çox məmnun edir. Bu, bir daha 
göstərir biz bütün dövrlərdə - yaxşı günlərdə, çətin günlərdə bir-birimizin ya-
nındayıq. Bu siyasi və mənəvi dəstək, əlbəttə ki, bizi ruhlandırır və biz haqq 
işimizi davam etdiririk”.

 Uğurlu döyüş əməliyyatlarının davam etdirildiyini, təqribən 200-ə yaxın 
yaşayış məntəqəsinin düşməndən azad edildiyini bildirən  dövlət başçısı onu 
da vurğuladı ki, biz istəyirik bu məsələ artıq danışıqlar masasında öz həllini 
tapsın: “Ancaq Ermənistan buna imkan vermir, 3 dəfə elan edilmiş atəşkəsi ko-
budcasına pozmuşdur, o cümlədən Gəncəni ballistik raketlərlə bombalamışdır, 
ondan sonra Bərdə şəhərini bombalamışdır və çoxsaylı itkilərimiz olubdur. Bu, 
bir daha Ermənistanın qeyri-insani davranışını göstərir və onu göstərir ki, onlar 
sülh istəmirlər. Onlar istəyirlər ki, bu işğal əbədi olsun. Onlar bizim ordumuz 
tərəfindən azad olunmuş yaşayış məntəqələrini yenidən işğal etmək istəyirlər. 
Müharibənin davam etməsinin əsas səbəbi də məhz budur. Əgər Ermənistan 
artıq öz çirkin əməllərindən əl çəkərsə, o zaman atəşkəs təmin ediləcək və 
məsələnin həlli danışıqlar masasında olacaqdır”.

Ölkə başçısı bu günlər ərzində bizə Türkiyə vətəndaşları, bizim qardaşla-
rımız  tərəfindən göstərilən dəstəyə görə bütün qardaş Türkiyə xalqına təşək-
kürünü bildirdi.

Türkiyə XİN rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu “cənab Prezidentim”, deyə xitab 
edərək bildirdi ki, Türkiyə Prezidentinin təlimatı, tapşırığı ilə Bakıya gəlib: 
“Hər gün özü ilə danışırsınız, ən azı, gündə iki dəfə, amma yenə də Sizə sa-
lamlarını göndərdi. Prezidentimizin bizə bir tapşırığı var: “Bu prosesdə qardaş 
Azərbaycanı tək qoymayın və davamlı olaraq oraya - Bakıya gedin və birlikdə 
hərəkət edin”. Müdafiə nazirimiz, digər yoldaşlarımız, Binəli bəy də gələcək, 
Məclis sədrimiz buradadır”.

 M.Çavuşoğlu əlavə etdi ki, biz Sizin döyüş meydanındakı qələbələrinizlə 
fəxr edirik: “Bütün dünyaya türkün gücünü göstərdiniz, qürur duyuruq. İnşallah, 
öz əzəli torpaqlarımızı bu uğurlu əməliyyatlarla geri qaytaracağıq”.  

M.Çavuşoğlu qeyd etdi ki, bütün bu üstünlüyə - həm döyüş meydanındakı 
üstünlüyə, həm hüquqi üstünlüyə, həm də haqlı olmağımıza baxmayaraq, atəş-
kəs məsələsində də, danışıqlarda da özünə güvənən bir dövlət və millət kimi 
Sizin liderliyinizlə Azərbaycan güclü ölkə olduğunu bütün dünyaya göstərdi. 
Bunu anlayan var, anlamayan var, anlamaq istəməyən var. Ermənistanın da nə 
etdiyini və atəşkəsi hər dəfə pozduğunu hər kəs görür. Amma bunu söyləmək 
istəməyən çoxdur, biz bunu bilirik. Bu səbəbdən də biz öz aramızdakı həm-
rəyliyi daha da gücləndirərək haqqımızı müdafiə etməkdə davam edəcəyik.
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Noyabrın  1-dən 2-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi 
mövqeləri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya 
və raketlərdən atəşə tuturdu. 

Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdam, Xocavənd və Qubadlı is-
tiqamətlərində davam edirdi. Sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv 
sistemi, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 3 ədəd sursatla dolu yük maşını və 5 ədəd 
digər avtomobil texnikası məhv edildi və sıradan çıxarıldı. 

Düşmən cəbhənin Zəngilan istiqamətində mövqelərimizə hücum etməyə 
cəhd göstərirdi. Bu istiqamətdə bir sıra əlverişli yüksəklikləri ələ keçirmək məqsə-
dilə, minaatanlardan və müxtəlif iriçaplı silahlardan istifadə etməklə, bölmələri-
mizin mövqeləri atəşə tutuldu. Düşmənin hücuma keçmək niyyəti bölmələrimiz 
tərəfindən vaxtında aşkar edildi və həyata keçirilən uğurlu əməliyyat nəticəsində 
qarşı tərəf ciddi itkilərə məruz qaldı.

Döyüş nəticəsində canlı qüvvə sarıdan 30-dək itki verən düşmən Ermənis-
tan ərazisinə çəkilməyə məcbur edildi. Bölmələrimizin şəxsi heyətinin sayıqlı-
ğı nəticəsində mövqelərimizə havadan hücum edən düşmənin növbəti “Su-25” 
döyüş təyyarəsi də məhv edildi. Düşmənin daimi dislokasiya məntəqəsi, səngər 
və atəş mövqelərində yerləşən canlı qüvvəsi dəqiq zərbələrlə məhv edildi. Eyni 
zamanda Qırmızı Bazar istiqamətində düşmənin qərargahı atəşə məruz qaldı. 
Saat 18 radələrində Tərtər rayonunun Çardaqlı kəndində (keçmiş Ağdərə ra-
yonunun Maqavuz kəndi) yerləşdirilmiş düşmənin KUB zenit-raket kompleksi 
dəqiq atəşlə məhv edildi.

Azərbaycan Ordusu cəbhədəki uğurlu hərbi əməliyyatlarını davam etdirdi. 
Hər gün cəbhədən xoş müjdələr gəlməyə davam edirdi. Məğrur Sərkərdə bu 
dəfə özünün «Twitter» səhifəsində Zəngilan rayonunun Dərə Gilətağ, Böyük 
Gilətağ kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq kənd-
ləri, Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndlərinin işğaldan tam 
azad edildiyini böyük qürurla qeyd etdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 2-də Türkiyə Respublikasının 
keçmiş baş naziri Binəli Yıldırımın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etdi. Görüşdə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının parlament fraksiyasının rəhbəri 
Cəlal Adan MHP-nin sədri Dövlət Baxçalının adından Prezident İlham Əliyevə 
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xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. Daha sonra Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının par-
lamentdəki fraksiyasının rəhbəri Cəlal Adan MHP-nin sədri Dövlət Baxçalının 
adından Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.

27 sentyabr 2020-ci ildən başlayaraq bu günə kimi Prezident İlham Əliyev 
ayrı-ayrı xarici təzyiqlərə qətiyyətlə sinə gərir, onları yüksək diplomatik peşəkar-
lıqla neytrallaşdırır, informasiya müharibəsində Azərbaycanın milli maraqlarını 
uğurla təmin edirdi. 

Prezident İlham Əliyev bu dəfə İtaliyanın nüfuzlu “La Repubblica” qə-
zetiniv məsul əməkdaşı ilə görüşdü. Dövlət başçımız noyabrın 2-də İtaliyanın 
“La Repubblica” qəzetinə verdiyi müsahibədə də yenə mövzu ilə, mövcud 
durumla bağlı jurnalistin, təxminən, eyni səpkili suallarına cavab verərkən 
təmkinini pozmadan, Azərbaycanın bu müharibədə haqlı tərəf olduğunu, ərazi 
bütövlüyünü bərpasını dəlillərlə sübut etdi. Prezidenti İlham Əliyev jurnalistin 
“Üç həftə bundan qabaq görüşdüyüm baş nazir Paşinyana cavabınız nə olar? 
O dedi ki, Dağlıq Qarabağda yeni soyqırımının olmasından qorxur!” sualına 
cavab verərkən söylədi ki, Ermənistanda və ya Dağlıq Qarabağda yaşayan bir 
azərbaycanlı belə yoxdur. 

Prezident dəmir məntiqini yenə işə salmalı oldu: “Ermənistan əhalisinin 99 
faizi etnik ermənilərdir. Regionumuzda bir millətin belə üstünlük təşkil etdiyi 
başqa bir ölkə tapa bilərsinizmi? Bu, monorespublikadır. Nəyə görə? Çünki on-
lar ya hər kəsi qovublar, ya da başqa millətlər orada yaşaya bilmir. Azərbaycan 
multietnik, çoxkonfessiyalı ölkədir. Buna görə dırnaqarası soyqırımı haqqında 
danışmaq tamamilə qəbuledilməzdir və bu, onların təqdim etmək istədiyi daha 
bir feykdir, necə ki, onlar bunu həmişə edirlər. Onlar həmişə özlərini əziyyət 
çəkən, həmişə ağlayan, həmişə köməyə ehtiyacı olan insanlar kimi təqdim etmək 
istəyirlər. Lakin, baxın, bu gün nələr baş verir. O, prezident Putinə gündə beş 
dəfə zəng edir, o, prezident Makrona ola bilsin bir qədər az zəng edir, amma yenə 
də zəng edir, o, hər kəsə zəng edir. O, Avropa liderlərinə zəng edir. O, Dağlıq 
Qarabağın tanınmasını xahiş edir, lakin başa düşmür ki, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü ilə bağlı Avropa İttifaqının vahid mövqeyi var. Ona görə müəyyən 
dəstəyi əldə etmək üçün o, hər bir feyk üsuldan istifadə etməyə çalışır. Odur ki, 
dediyim kimi bu, tamamilə yalandır. Mən dediyim sözlərə cavabdehəm, Dağlıq 
Qarabağda yaşayan ermənilər əmin ola bilərlər ki, onların təhlükəsizliyi təmin 
olunacaq”. 

Prezidenti İlham Əliyev daha sonra  jurnalistin “Rəsmi Ankaranın dəstəyi 
Sizin fəaliyyətiniz üçün nə dərəcədə səmərəlidir?” sualına cavab verərkən bildir-
di: “Türkiyə Prezidenti çox aydın bəyanatla çıxış etdi ki, Türkiyə Azərbaycanın 
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yanındadır. Və bu, siyasi və mənəvi dəstəyin çox mühüm göstəricisi idi. Mən 
dəfələrlə o fakta diqqət çəkmişəm ki, bu, yalnız siyasi və mənəvi dəstəkdir, lakin 
bu, kifayət idi. Çünki Türkiyə kimi güclü ölkə bu məsələ ilə bağlı mövqeyini 
açıq şəkildə bəyan edəndə, həm də bütün dünyaya mesaj göndərir ki, Azərbaycan 
doğru işi görür. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edir, Azərbaycan öz 
ərazisində döyüşür, biz təcavüzkar deyilik, biz başqa ölkələrə hücum etmirik. 
Ona görə də, toqquşmaların ilk saatlarında başlayan və indiyədək davam edən 
bu siyasi dəstək münaqişənin həlli üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.

***

Noyabrın 2-də Prezident İlham Əliyevlə Rusiya Federasiyasının prezidenti 
Vladimir Putin arasında telefon danışığı oldu. Söhbət zamanı Ermənistan-Azər-
baycan münaqişəsi və onun həlli yolları ilə bağlı məsələlər, döyüş bölgəsində 
vəziyyət müzakirə edildi.
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Noyabrın 2-dən 3-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləş-
diyi mövqeləri, eləcə də yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top 
və minaatanlardan atəşə tutdu. Saat 00:25-dən 04:45-dək Ermənistanın Berd, 
Çəmbərək və Vardenis rayonlarından Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy və Daş-
kəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqeləri düşmən tərəfindən 
atəşə məruz qaldı. Saat 09:50-də cəbhədə uçuş keçirməyə cəhd göstərən Er-
mənistan silahlı qüvvələrinə məxsus taktiki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) hava 
hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edildi.

Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Zəngilan və Qu-
badlı istiqamətlərində davam edirdi. Düşmən tərəf cəbhənin bəzi sahələrində 
şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilirdi. 

Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 BM-21 “Qrad” yaylım atəşli re-
aktiv sistemi, 1 KUB zenit-raket kompleksi, 9  müxtəlif tipli topu və 2 ədəd 
sursatla dolu yük maşını, cəbhədə uçuş keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan 
silahlı qüvvələrinə məxsus taktiki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) hava hücumun-
dan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edildi və sıradan çıxarıldı. Günün 
ikinci yarısında cəbhənin Xocavənd istiqamətindəki yüksəkliklərdən birinə 
çıxarılmış Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1 ədəd “M-55” zenit qurğusu  da 
dəqiq atəşlə məhv edildi. 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət 
sərhədində yerləşən Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini mina-
atan və atıcı silahlardan yenidən atəşə tutdu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri yenidən Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndlərindəki mülki in-
frastrukturu artilleriya atəşinə tutdu.

Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri gö-
rülürdü. Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd 
istiqamətində hücuma keçməyə cəhd göstərirdi. Silahlı bölmələrimiz tərəfindən 
görülən qəti tədbirlər nəticəsində düşmən hücumunun qarşısı alındı və o, ağır 
itkilərə məruz qalaraq geri çəkilməyə məcbur edildi. Qoşunlarımız əməliyyat 
şəraitinə nəzarət edirdi. 

Silahlı bölmələrimizin gördüyü tədbirlər nəticəsində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Xankəndi yaxınlığında yerləşən daha iki sursat anbarı məhv edildi. 
Ermənistan silahlı qüvvələri Füzuli şəhərini və ətraf kəndləri “Smerç” yaylım 
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atəşli reaktiv sistemindən atəşə tutdu. Cəbhənin Xocavənd istiqamətində gedən 
döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun bölmələri düşmənin tank bölmələrini döyüş 
meydanından qaçmağa məcbur etdi. Bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə 
düşmənin bir neçə tankı döyüş heyəti ilə birlikdə məhv edildi.

Müdafiə Nazirliyi düşmən tanklarının məhv edilməsi anlarını əks etdirən 
videosujet yaydı.

Xocavənd istiqamətindəki döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 37-ci 
atıcı diviziyasının 3-cü motoatıcı alayının mövqelərindəki yeraltı sığınacaqların 
atəşə tutulması nəticəsində xeyli sayda şəxsi heyət məhv edildi.

Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər nəti-
cəsində motoatıcı alayın komandiri polkovnik Qor İşxanyan da məhv edildi.
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Gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif is-
tiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və ya-
şayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə tutdu.

Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə əsasən cəbhənin Tərtər, Ağ-
dam, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Düşmən 
cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri 
çəkilməyə məcbur edildi. 

Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 3 
ədəd D-30 haubitsa topu, 1 ədəd “Zastava M-55” zenit qurğusu, 1 ədəd taktiki 
PUA-sı, 3 ədəd hərbi yük maşını məhv edildi və sıradan çıxarıldı. 

Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edirdi. 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət 

sərhədində yerləşən Ordumuzun bölmələrinin mövqelərini minaatan və atıcı 
silahlardan yenə atəşə tuturdu. Noyabrın 4-ü saat 01:08-dən 08:10-dək Ermə-
nistanın Berd rayonu istiqamətindən Azərbaycanın Tovuz və Ağstafa rayonla-
rında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqeləri düşmən tərəfindən ara-sıra atəşə 
tutulurdu. Saat 08:05-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
Tərtər rayonunun Hüsənli və Qazyan kəndlərini, eləcə də Ağcabədi rayonu-
nun Hacılar, Qaraxanlı və Boyat kəndlərini ara-sıra artilleriya atəşinə tuturdu. 
Saat 10:00-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ağdam 
rayonunun kəndlərini intensiv artilleriya atəşinə tutdu. Azərbaycan Ordusunun 
bölmələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinə qarşı cavab tədbirləri görüldü.

Tərtər şəhəri və rayonun Şıxarx qəsəbəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri tərəfindən artilleriya atəşinə tutuldu.Azərbaycan Ordusunun bölmələri 
tərəfindən düşmənin hərbi texnikalarının sıradan çıxarılması üzrə fəaliyyətlər 
davam etdirilirdi. Cəbhənin Xocavənd istiqamətindəki yüksəkliklərdən birinə 
çıxarılmış Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1 ədəd “M-55” zenit qurğusu dəqiq 
atəşlə məhv edildi.

Onu da qeyd edək ki, 1955-ci ildə istehsal edilmiş, yüngül zirehli 
çoxməqsədli transportyor üzərində quraşdırılmış 20 mm-lik 3 topdan ibarət 
zenit qurğusu aşağı hündürlükdə uçan hədəfləri və canlı qüvvəni məhv etmək 
üçün nəzərdə tutulub.

Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində böl-
mələrimizə qarşı düşmənin diversiya cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alındı. Ciddi 
döyüş itkiləri verən düşmənin kəşfiyyat-diversiya qrupu geri çəkilməyə məcbur 
edildi.
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***

Ömrünü, zəkasını öz xalqına, millətinə həsr etmiş Ulu Öndər Heydər Əli-
yevin bizə əmanət qoyduğu müstəqil Azərbaycanımız bu gün ən qürurlu vaxt-
larını yaşayırdı. Bu gün doğma Azərbaycanımızda zəfər yelləri əsir, müqəddəs 
diyarımızın işğaldan azad edilmiş torpaqlarında üçrəngli bayrağımız qürurla 
sancılmağa davam edir. 

Azərbaycanda hər kəs Böyük Qələbəyə köklənmişdi, Ali Baş Komandanın 
daha hansı şəhər və kəndlərimizin azad olunacağı ilə bağlı məlumatını səbr-
sizliklə, intizarla gözləyirdi. Hamı növbəti qələbə müjdəsinin sorağındaydı.

Vətən müharibəsi başlayandan indiyədək 200-dən çox kənd, şəhər və qəsə-
bə ermənilərdən təmizlənmiş, həmçinin Murovdağ zirvəsi, Xudafərin körpüsü 
və bir çox  digər strateji yüksəkliklər işğaldan azad edilmişdi. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu gün də özünün “Twitter” hesabında 
Müzəffər Azərbaycan Ordusu tərəfindən Cəbrayılın Mirək, Kavdar, Zəngi-
lanın Məşədiismayıllı, Şəfibəyli, Qubadlının Başarat, Qarakişilər, Qaracallı 
kəndlərinin düşməndən təmizləndiyini xəbərini xalqa catdırdı.

***

Daha sonra diplomat Lider İspaniyanın EFE informasiya agentliyinə mü-
sahibə verdi. Müsahibədə “Əgər onlar Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanı-
yarlarsa, Sizin buna reaksiyanız necə olardı?” sualına cavab verərkən Ali Baş 
Komandan dedi: 

“Hesab edirəm ki, onlar bunu başa düşürlər. Onlar həmişə bundan bizi 
qorxutmaq üçün bir alət kimi istifadə etmək istəyirdilər və deyirdilər: Azər-
baycan bunu etsə, biz müstəqilliyi tanıyacağıq. Mən bu müharibə günlərində 
dəfələrlə demişəm və indi də deyirəm, Ermənistanın baş naziri, bu gün Dağlıq 
Qarabağı tanı, bunu et, cəsarətini göstər, sözünün bir məna daşıdığını göstər, 
bu gün Dağlıq Qarabağı tanı! Yenə də siz görəcəksiniz ki, onlar bunu etməyə-
cəklər. Çünki onlar qorxaqdırlar, onlar yalnız dinc vətəndaşlara qarşı vuruşa 
bilirlər və onlar gücümüzü, birliyimizi görüb qaçırlar”.

Prezident, əlavə olaraq onu da qeyd etdi ki, Ermənistan ordusunun hərbi 
hissələrinin və infrastrukturunun çoxu Dağlıq Qarabağın dırnaqarası “paytaxtı” 
olan Xankəndidə cəmləşmişdi: “Ona görə də biz bunu etməli idik. Biz təhlükə-
sizliyimizi təmin etmək və əməliyyatımızın daha səmərəli olması üçün həmin 
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mühüm hərbi obyektləri vurmalı idik. Lakin humanitar atəşkəs elan olunandan 
sonra, - bunu dəfələrlə elan etmişik, - biz heç vaxt insanların yaşadığı heç bir 
şəhəri və ya kəndi vurmamışıq. Buna zidd olaraq ermənilər nə etdi? Onlar 
Ermənistan ərazisindən Gəncəyə ballistik raket atdılar və bu, sübuta yetirilib. 
Baxmayaraq ki, Ermənistanın baş naziri bunu onların etmədiyini dedi. Lakin 
bu, gülüncdür. Müharibə hərb meydanında gedir və mülki insanların yaşadığı 
ərazilərin qadağan olunmuş silahlardan atəşə tutulması qəbuledilməzdir”.

Cəbhədəki vəziyyəti dəyərləndirən dövlət başçısı bildirdi ki, Azərbaycan 
Ordusunun üstünlüyü davam edir: “Biz bir-birinin ardınca kəndləri, şəhərləri 
azad edirik. Döyüş meydanındakı bu müddət ərzində Azərbaycan, demək olar 
ki, 30 il işğal altında olan ərazisinin böyük hissəsini azad edib. Azərbaycan 
Ordusunun uğurlu hücum əməliyyatı davam edir. Bu, bir daha onu göstərir ki, 
biz güclü ölkəyik və öz torpağımızda döyüşürük. Biz Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınan ərazisini, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edirik. Yeri 
gəlmişkən, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan qoşunlarının bizim 
ərazilərimizdən çıxarılmasını tələb edən, lakin Ermənistan tərəfindən demək 
olar ki, 30 il ərzində əməl olunmayan qətnamələrini icra edirik”.

Atəşkəsin elan olunması və savaşın dayandırılmasına gəlincə isə Prezident 
dedi ki, Ermənistan elan edilmiş humanitar atəşkəs rejimini hər dəfə pozaraq 
dinc əhalini hədəfə alır. Belə olan halda Azərbaycan üçün başqa yol qalmayır: 
“Biz hərbi əməliyyatları davam etdirmək istəmirik və mən dəfələrlə demişəm 
və bu gün də təkrar edə bilərəm, əgər Ermənistanın baş naziri şəxsən özü, bu 
qan tökülməsinə görə məsuliyyət daşıyan şəxs belə bir bəyanat versə, biz dərhal 
dayanmağa hazırıq, dərhal. Mən sözünə əməl edən insanam və biz bunu edərik. 
Lakin o, bunu demir. O, vaxt qazanmaq istəyir, daha çox hərbi yardım əldə 
etmək üçün atəşkəs istəyir, Azərbaycana qarşı yeni hücumlar etmək və bizim 
azad etdiyimiz əraziləri geri almaq üçün bu atəşkəsdən istifadə etmək istəyir. 
Onun niyyəti bundan ibarətdir. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan Ordusu 
torpaqlarımızı işğaldan azad etməyincə dayanmayacaq”.



1 8 5

QALIB SƏRKƏRDƏ uu

05 noyabr 2020-ci il

Noyabrın 5-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhə-
nin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini 
və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə 
tuturdu. Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivlikdə əsasən cəbhənin Ağdərə və 
Xocavənd istiqamətlərində davam edirdi. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində 
şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edildi. 
Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edirdi. 

Səhər saatlarınadək Goranboy və Tərtər rayonlarının yaşayış məntəqələri 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən fasilələrlə atəşə tutuldu. 
Səhər saat 07:50-də Ağcabədi rayonunun Qiyaməddinli kəndinə düşmən tərə-
findən 4 ədəd mərmi atıldı. Cəbhənin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə 
Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
41-ci artilleriya alayının batareyalarına atəşlə zərər vuruldu. Nəticədə şəxsi 
heyət arasında ölən və yaralananlar oldu.

Atəş zərbəsi ilə düşmənin xeyli sayda sursatı partladdı, artilleriya qurğuları 
tam sıradan çıxarıldı.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan döv-
lət sərhədində yerləşən Ordu bölmələrimizin mövqelərini minaatan və atıcı 
silahlardan atəşə tuturdu. Ermənistan silahlı qüvvələri döyüş meydanında si-
lah-sursatını, texnikasını qoyub qaçırdı. 

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi qənimət olaraq ələ keçirilən hərbi texni-
kaların yeni görüntülərini yaydı.

Saat 14:40-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər 
şəhərini, rayonun Səhləabad, eləcə də Ağdam rayonunun Hacıturallı və Əfətli 
kəndlərini artilleriya atəşinə tutdu. Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən 
düşmənin atəş nöqtələrinə qarşı cavab tədbirləri görülürdü. Cəbhənin Tərtər 
istiqamətində Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən həyata keçirilən 
əməliyyat nəticəsində düşmənin hərbi infrastrukturuna ciddi ziyan vuruldu. 
Düşmənə endirilən artilleriya zərbələri ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10-
cu dağatıcı diviziyasının Tonaşen kəndində yerləşən 7-ci dağatıcı alayının 
qərargahı, əsgər kazarmaları, sursatla dolu avtomobil texnikaları və digər hərbi 
infrastrukturu dağıdıldı. 

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin mətbuat katibi, polkovnik-leyte-
nant Anar Eyvazov Hərbi İnformasiya Mərkəzində brifinq keçirərək cəbhədəki 
son vəziyyətlə bağlı məlumatlar verdi.
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Qeyd edildi ki, Ağdərə və Xocavənd istiqamətlərində davam edən döyüş-
lərdə düşmənin hücumları, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan 
rayonu hissəsində isə diversiya cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alındı. Ali Baş 
Komandanın rəhbərliyi ilə aparılan əks-hücum əməliyyatı nəticəsində məğlubiy-
yətə məhkum edilmiş Ermənistan çıxış yolunu yenə də yanlış olaraq dezinfor-
masiya və feyk məlumatlar yaymaqda görürdü. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 
Ordumuzun uğurları barədə döyüş meydanında müasir avadanlıqlarla çəkilmiş 
foto və videogörüntülər əsasında məlumat çatdırırdı. Bütün videotəsvirlərdə 
aydın şəkildə görünür ki, Azərbaycan Ordusu yaşayış məntəqələri və mülki 
infrastrukturu atəşə tutmur, dəqiq zərbələrlə yalnız legitim hərbi hədəfləri məhv 
edirdi: “Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Qələbə 
bizimlədir”.

Azərbaycanın şəhərlərinə, rayonlarına, kəndlərinə mərmilər və qadağan 
olunmuş bombalar atılırdı. Bu isə erməni adlı söy-kökü bilinməyən bir hibrid 
tayfanın vandallığını tam şəkildə dünya ölkələri qarşısında nümayiş etdirirdi. 

Qalib Sərkərdəsinin başcılığı ilə Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında 
düşmənə ən ağır formada dərs verirdi. Düşmən hərb meydanında rüsvayçı 
şəkildə məğlubiyyətə duçar olunur, dünyanın 50 qabaqcıl ölkəsinin orduları 
cərgəsində yer tutan Azərbaycan Ordusu “yenilməz Ermənistan ordusu” mifini 
darmadağın edirdi.

 Müzəffər Ali Baş Komandanın əmrinə əsasən, Ordumuz döyüş meydanın-
da müharibə qanunlarına əməl etməklə, hərb tarixinə yeni səhifələr yazmaqda 
davam edirdi.
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Xilaskar Ordumuzun Qarabağı və ətraf rayonları erməni işğalından azad 
etmək uğrunda müqəddəs savaşı davam etməkdəydi. Döyüş əməliyyatları 
müxtəlif intensivliklə əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı 
istiqamətlərində davam edirdi. 

Noyabrın 6-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhə-
nin fərqli istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini və 
yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan atəşə 
tuturdu. Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə, əsasən, cəbhənin Ağdərə, 
Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Düşmən cəbhənin 
bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə 
məcbur edilirdi. Əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın tam nəzarəti altındaydı. Düş-
mən ölkənin silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sər-
hədində yerləşən Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqelərini minaatan 
və atıcı silahlardan yenə atəşə tuturdu.

Noyabrın 5-dən 6-na keçən gecədən başlayaraq səhər saat 05:00-dək Er-
mənistanın Berd, Çəmbərək və Vardenis rayonları istiqamətindən Azərbay-
canın Tovuz, Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrinin 
mövqeləri düşmən tərəfindən fasilələrlə atəşə tutulurdu. Saat 08:00-dan baş-
layaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini, rayonun 
Qazyan və Hüsənli kəndlərini atəşə tutdu. Azərbaycan Ordusunun bölmələri 
tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinin susdurulması üzrə cavab tədbirləri gö-
rüldü. Gecə ərzində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi də düşmən 
tərəfindən artilleriya atəşinə tutuldu.

Müdafiə Nazirliyinin Hərbi İnformasiya Mərkəzində brifinq keçirildi. 
Cəbhə dəki vəziyyət barədə məlumatlar verildi. Qeyd edildi ki, əsasən, cəbhə-
nin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində gedən döyüş əmə-
liyyatlarında düşmən bölmələri şəxsi heyət və texnika sarıdan itkilər verərək 
geriyə çəkilməyə məcbur edildi. Ordumuz Ağdam və Ağdərə istiqamətlərində 
pusquya salmaqla və atəş zərbələri ilə düşmənin hərbi kolonunu, artilleriya 
batareyasını və silah-sursat anbarını darmadağın edib. Düşmənin komandir 
heyəti daxil olmaqla, xeyli sayda canlı qüvvəsi, bir rabitə avtomobili, sursatla 
dolu iki “KamAz” maşını və qoşqusunda top olan üç “Ural” maşını, xeyli 
sayda digər sursat və artilleriya qurğuları məhv edilib. Düşmənin Tərtərin işğal 
olunmuş Göyarx kəndinin ərazisindəki minaatan heyəti ordumuzun dəqiq atəşi 
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ilə məhv edilib. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə canlı qüvvə 
və döyüş texnikası sarıdan xeyli itki verən düşmən onun yerini doldura bilmir, 
bölmələrdə ərzaq, hərbi əmlak, döyüş sursatı və yanacaq çatışmır. Düşmən 
bölmələrinin idarə olunmasında problemlər var. Qubadlı-Laçın istiqamətində 
gedən döyüşlərdə Ordumuzun zərbələrinə tab gətirə bilməyən erməni silahlıları 
mövqelərini ataraq qaçır. 

Müdafiə Nazirliyi Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinin 
videogörüntülərini yaydı. Görüntülərdə erməni vandalizminin izləri aydın şə-
kildə görünürdü.  Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə yaxınlığındakı atış 
nöqtələrinə çıxarılan D-30 haubitsasının heyəti bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə 
məhv edildi. Ağdərədə yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələri 1-ci ümumqoşun 
ordusunun 10-cu dağatıcı diviziyası və 5-ci dağatıcı alayının bölmələrinin 
təminatında ciddi çatışmazlıqlar yarandı. Belə ki, bölmələrdə ərzaq, hərbi əm-
lak, döyüş sursatları, yanacaq sürtkü materialları çatışmırdı. Cəbhənin Ağdərə 
istiqamətində gedən döyüşlərdə canlı qüvvə və döyüş texnikası sarıdan xeyli 
itki verən düşmən bu itkilərin yerini doldurmaq imkanına malik deyildi.

Bundan əlavə, qeyd olunan hərbi hissələrlə komandanlıq arasında rabitə 
əlaqəsi kəsilirdi və bölmələrin idarə olunmasında problemlər yaranırdı.

 Qələbə qazanan Ordumuz Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilmiş 
torpaqlarda qaldırması, yüzə yaxın kəndi, bir çox strateji əhəmiyyətli yük-
səklikləri  işğaldan azad etməsi göstərir ki, ermənilərə yerini bildirməyə ən 
yaxşı təsir vasitəsi gücdür. Vətən müharibəsinin önündə gedən mərd əsgər və 
zabitlərimiz ermənipərəst dairələrə, həm də bütövlükdə beynəlxalq ictimaiy-
yətə sübut edirdi ki, daşnak Andronikin, faşist Njdenin törəmələri heç vaxt 
torpaqlarımızda at oynada bilməz!

40 gündür ki, davam edən haqq savaşında geri oturdularaq xeyli itki verən 
düşmənin işğalda saxladığı ərazilərdəki komanda-qərargah məntəqəsi, silah-sur-
sat anbarlarının, müxtəlif döyüş maşınlarının hərbçilərimizin dəqiq  atəşi ilə 
darmadağın edilməsi və qənimət kimi ələ keçirilməsi Ordumuzun yüksək tex-
niki-taktiki hazırlığını bir daha təsdiqləyirdi.

Müdafiə Nazirliyinin müharibənin gedişi barədə verdiyi məlumatlar Azər-
baycan xalqında qürur hissi doğururdu.  

***

Əslində, bu gün hamımız əsgər idik...
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva “İnstag ram” 

səhifəsindəki paylaşımda bildirdiyi kimi, biz baş verənləri, sadəcə, kənardan 
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müşahidə edə bilmərik: “...Bizim hər birimiz Böyük Qələbə anını yaxınlaşdır-
maq üçün əlimizdən gələni etməyə borcluyuq. Deməli, biz hamımız erməni 
yalanını ifşa etmək üçün maksimum səy göstərməyə borclu olan əsgərlərik”. 

Bəli, bu gün əsgər paltarı geyinərək Vətənin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək 
hər bir azərbaycanlı üçün nə qədər şərəfli və məsuliyyətlidirsə, Azərbaycanı 
özünün Vətəni hesab edən hər kəsin  erməni təbliğatının feyk məlumatlarını ifşa 
etmək və düşmənin təcavüzü haqqında həqiqətləri bütün mümkün platforma-
larda beynəlxalq birliyə çatdırmaq da bir o qədər  önəmlidir. Çünki, kiçikdən 
tutmuş böyüyə kimi hamımız müqəddəs torpaqlarımızın  düşmən  işğalından 
tam azad  olunacağı günün həsrətində idi. 

“Hər quşa öz yuvası şirin olduğu kimi, hər insana da öz Vətəni şirindir!” - 
deyən ulularımız qərinələrboyu el-obanın igidlərini ayıq-sayıq olmağa, “düşmən 
yatmır” deyə ehtiyatı əldən verməməyə çağırıblar.

Ön cəbhələrdə əsgərlərimiz gecə-gündüz yatmadan erməni faşizminə qarşı 
mərdliklə vuruşurdu, igidlik göstərirdi. 

Hazırda isə döyüşlərin baş verdiyi ərazilərdə əməliyyat şəraiti Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarəti altında idi. Hər gün düşmənin onlarla canlı 
qüvvəsi, döyüş texnikası məhv edilirdi. 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu posta 
əsgərlərimizin Azərbaycan bayrağı sancması Mübariz  başda olmaqla, bütün 
şəhid qəhrəmanlarımızın ruhuna gözaydınlığı oldu.

Addımını inamla atan mübariz Azərbaycan əsgəri, Vətən səndən bu gün 
də hünər və rəşadət gözləyir, qaldır Zəfər bayrağını! Qələbə sorağın tezliklə 
Şuşadan gəlsin!

Uca Tanrı səni qorusun!

***

“Biz ermənilər deyilik. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər... 
Bu gün biz onlara yerini göstəririk və dediyim kimi, onlar qalan əraziləri 

könüllü olaraq boşaltmasalar, biz onları axıra qədər qovacağıq... 
Uzun illər bundan əvvəl Türkiyə ilə təcavüz olacağı təqdirdə həm də hərbi 

dəstəyi təmin edən sənəd imzalamışıq... 
Bizim itkilərimiz Ermənistanınkından xeyli aşağıdır...
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. O, hər hansı başqa rayon 

kimi Azərbaycanın bir hissəsi olaraq qalacaq... 
Onlar bu əraziləri bizə geri qaytarmalıdırlar. Əgər onlar bunu etməsələr, 

dediyim kimi, biz sona qədər gedəcəyik... 
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Ermənistanın bu baş naziri ilə sülh üçün hər hansı imkanın olduğunu 
düşünmürəm... 

Biz güclü dövlət kimi öz ərazi bütövlüyümüzü, ədaləti və beynəlxalq 
hüququ bərpa edirik...”

…Bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “BBC 
News”a müsahibə verən zaman bildirdi. Televiziyanın müxbiri İlham Əliyevin 
şərtlərini ultimatum kimi şərh edərək sual verdi: “Siz bir ultimatum verirsiniz. 
Siz deyirsiniz ki, onlar bütün bu əraziləri qaytarmağa razılaşmalıdır və yalnız 
sonra danışıqlar ola bilər. Bu danışıqlar üçün böyük bir ilkin şərtdir...”

 Prezident İlham Əliyev danışıqlar prosesindən xəbəri olmayan jurnalistin 
sualını təmkinlə cavabladı: 

“Xeyr, heç də belə deyil. Çünki mənim dediyim əsas prinsiplərə əsaslanır 
və əsas prinsiplər də Dağlıq Qarabağın ətrafındakı ərazilərin boşaldılmasıdır 
ki, çox aydın qeyd olunub. Bu, Ermənistan üçün çox aydın mesajdır. Əfsus-
lar olsun ki, Ermənistan Minsk qrupunun həmsədrləri və əvvəlki Ermənistan 
rəhbərliyi tərəfindən işlənib hazırlanmış əsas prinsiplərlə razılaşmadı. Bu əsas 
prinsiplərdə deyilir ki, onlar birinci mərhələdə işğal olunmuş 5 rayonu boşalt-
malıdırlar, ikinci mərhələdə isə 2 rayonu boşaltmalıdırlar.

Lakin beş rayondan dördü artıq azad edilib. Əgər onlar bunu etsələr, Ağ-
damın bir hissəsini, Kəlbəcəri və Laçını nə vaxt boşaldacaqlarını açıq bəyan 
etsələr, biz dayanarıq”.
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07 noyabr 2020-ci il

Noyabrın 7-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhə-
nin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini, 
eləcə də yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və minaatanlardan 
atəşə tutdu. Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivlikdə əsasən cəbhənin Ağ-
dərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətlərində davam edirdi. Düşmən cəbhənin 
bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə 
məcbur edilirdi. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
5-ci dağatıcı alayının müdafiə sahəsində döyüş mövqelərinin artilleriya atəşinə 
tutulması nəticəsində şəxsi heyət arasında çoxlu ölən və yaralananlar var idi. 
Düşmənin bir neçə avtomobil texnikası və minaatan qurğusu sıradan çıxarıldı.

Azərbaycan Ordusu və onun müxtəlif bölmələri tərəfindən həyata keçirilən 
əməliyyat nəticəsində düşmənin 6-cı dağatıcı alayının 1-ci taboru bölmələrinin 
şəxsi heyəti arasında itkilər vardı. Düşmənin D-30 artilleriya divizionunun 
3-cü batareyasının topları da sıradan çıxarıldı. Cəbhənin bütün istiqamətlərində 
döyüş əməliyyatları davam edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsini, Qazyan və Hüsənli kəndlərini, Ağcabədi 
rayonunun Yuxarı Qiyaməddinli kəndini, Ağdam rayonunun Çullu və Çıraqlı 
kəndlərini artilleriya atəşinə tuturdu. 

Ermənistan daha bir dezinformasiya yaydı. Guya Qubadlı rayonu ərazisin-
dən Ermənistanın Qafan şəhəri yaxınlığındakı David Bek kəndi bölmələrimiz 
tərəfindən atəşə tutuldu. 

Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilirdi ki, bu, Ermənistan tərə-
finin yaydığı təxribat xarakterli növbəti dezinformasiyadır. Əksinə, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan ərazisindən Qubadlı rayonunun işğal-
dan azad olunmuş kəndlərini və Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqelərini 
gün ərzində intensiv atəşə tutur.

Ordumuz yalnız sərhədlərimiz çərçivəsində düşmənin atəş nöqtələrinə qarşı 
adekvat tədbirlər görürdü. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Bərdə ra-
yonunun Əyricə kəndini atəşə tutdu. Nəticədə bir nəfər kənd sakini həlak oldu.

Ali Baş Komandanın qələbə xəbəri isə bu gün də gecikmədən gəldi. İlham 
Əliyev özünün rəsmi “Twitter” hesabında bildirdi: “Müzəffər Azərbaycan Or-
dusu Füzulinin Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan, Üçüncü Mah-
mudlu, Qacar, Divanalılar, Cəbrayılın Yuxarı Məzrə, Yanarhac, Qubadlının 
Qəzyan, Balasoltanlı, Mərdanlı, Zəngilanın Beşdəli, Xocalının Qarabulaq, 
Moşxmaat, Xocavəndin Ataqut, Tsakuri kəndlərini işğaldan azad etmişdir. 

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”
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08 noyabr 2020-ci il

Noyabrın 8-də döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivlikdə əsasən cəbhənin 
Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Sutka 
ərzində cəbhənin əsas istiqamətlərində düşmənə ciddi zərbələr vuruldu. Cəbhə-
nin bəzi sahələrində düşmən şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri 
çəkilməyə məcbur edildi. 

Cəbhədə müqavimət göstərə bilməyən düşmən çıxış yolunu dinc əhalini 
və mülki infrastrukturu atəşə tutmaqda görürdü. Keçən gün ərzində Ermənistan 
silahlı qüvvələri bölmələrinin Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi və Qubadlı 
rayonlarının kəndlərini artilleriya atəşinə tutması nəticəsində dinc sakinlər 
arasında ölən və xəsarət alanlar oldu, mülki infrastruktura ziyan dəydi.

Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd T-72 tankı, 2 
ədəd D-20 topu və döyüş sursatı ilə dolu bir neçə hərbi yük avtomobili məhv 
edildi və sıradan çıxarıldı. Saat 07:40-dan 08:10-dək Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin bölmələri Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının kəndlərini atəşə 
tutdu. Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinin 
susdurulması üzrə cavab tədbirləri görülürdü. 

Və nəhayət,  bu da haqq savaşımızla tarixə qızıl hərflərlə yazılan gün! 
8 noyabr - Şuşanın işğaldan azad olunduğu, üçrəngli bayrağımızın artıq       
o müqəddəs şəhərimizdə dalğalandığı elan edilən o möhtəşəm gün!
8 noyabr 2020-ci il - Şuşamıza qovuşduğumuz tarix...
8 noyabr 2020-ci il - Ali Baş Komandan və şanlı Azərbaycan əsgərinin 
yazdığı möhtəşəm tarix!
8 noyabr – Vaxtilə “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur!” 
- deyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin arzusunun həyata keçdiyi gün...
Bu, Böyük Qələbə Günüdür! 
Şanlı tariximizə daxil olan Zəfər günüdür! 
Qarabağ münaqişəsinə xalqımızın zəfəri ilə NİDA qoyduğu gündür!
Ata vəsiyyətini yerinə yetirən Qüdrətli Sərkərdə, ata vəsiyyətini yerinə 

yetirən xoşbəxt bir oğul imzası parıldayan gündür!..
2020-ci il sentyabrın 27-dən başlanan, Azərbaycanın, ermənilərin çox-

dan həddini aşmış təxribatlarını dəf etmək məqsədilə, öz torpaqlarını işğaldan 
azad etməsi uğrunda apardığı Vətən Müharibəsinin həlledici zirvəsinin, Zəfər 
möhürünün məhz Qarabağ xanlığının tarixi paytaxtı Şuşanın azad edilməsi ilə 
qoyuldu! 
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Şuşa qələbəsinin mahiyyətinin böyüklüyünü, Ali Baş Komandanın bu 
Qələbəni, I Fəxri Xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə 
ehtiram bildirməklə, Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda müba-
rizələrimizin rəmzi olan Şəhidlər Xiyabanından elan etməsi bir daha təsdiqlədi.

Qarabağın gözü, dilbər guşəsi olan Şuşanın 28 il 6 aydan sonra işğaldan 
azad olunduğu gün – noyabrın 8-də ölkə başçısı, Müzəffər Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva I Fəxri Xiyabanda və 
Şəhidlər Xiyabanında oldular. 

I Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin, Şəhidlər Xiyabanında isə 
şəhidlərin xatirəsinə ehtiramlarını bildirdilər.

Şəhidlər Xiyabanında tarixi nitqi zamanı ölkəmizin Qalib Sərkərdəsi, 
Prezident İlham Əliyev dedi: “Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar!

Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan 
azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azər-
baycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm.

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi 
azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında 
qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu 
tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür! Bu 
qələbəni biz döyüş meydanında qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox. Mən 
dəfələrlə demişəm, bütün bəyanatlara rəğmən ki, bu münaqişənin - Ermənis-
tan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həll yolları da vardır və 
bu gün biz bunu döyüş meydanında sübut edirik. 30 ilə yaxın mənasız danışıqlar 
bizi heç bir nəticəyə yaxınlaşdırmadı. Əzəli tarixi torpaqlarımız 30 ilə yaxın 
işğal altında qaldı. Danışıqlar prosesində Ermənistan tərəfi, sadəcə olaraq, vaxt 
udmaq istəyirdi, sadəcə olaraq, status-kvonu möhkəmləndirmək, əbədi etmək 
istəyirdi. Bu illər ərzində dəfələrlə Azərbaycana müxtəlif güc mərkəzlərindən 
göndərilən siqnallar bizi vəziyyətlə barışmağa sövq edib. Ancaq biz qətiyyət, 
cəsarət, siyasi iradə göstərərək Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab ver-
məyən heç bir razılaşmaya getmədik. Mən dəfələrlə bütün beynəlxalq kürsülər-
dən bəyan etmişdim ki, torpaqlarımızın, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi 
bizim əsas vəzifəmizdir və biz bu vəzifəni icra edirik. Danışıqlar heç bir nəticə 
vermədi. Sadəcə olaraq, bizim başımızı aldadırdılar, sadəcə olaraq, məsələni 
dondurmaq istəyi müşahidə olunurdu. Biz bu Qələbəni döyüş meydanında 
qazandıq, şəhidlər verərək bu Qələbəni qazandıq. Allah bütün şəhidlərimizə 
rəhmət eləsin! Həm birinci Qarabağ, həm ikinci Qarabağ – Vətən müharibəsi 
adlandırdığımız müharibədə şəhid olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət 
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diləyirəm, onların yaxınlarına səbir diləyirəm. Yaralı soydaşlarımıza Allah-
dan şəfa diləyirəm. Biz xalqımızın, əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı 
bahasına torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik. İşğalçıları torpaqlarımızdan 
qovuruq və qovacağıq!

Şuşa 28 il yarım işğal altında idi. Şuşanın Azərbaycan tarixində xüsusi 
yeri vardır. Bu, bizim qədim, tarixi şəhərimizdir. Əsrlərboyu azərbaycanlılar 
Şuşada yaşayıb, qurub, yaradıb. Şuşa nəinki Azərbaycanın, bütün Qafqazın 
incisidir. Ancaq mənfur düşmən Şuşanı işğal altında saxlamaqla bizim mə-
dəni irsimizə böyük zərbə vurdu, bizim tarixi abidələrimizi dağıtdı, bizim 
məscidlərimizi dağıtdı, təhqir etdi. Biz indi Şuşaya qayıtmışıq. Bütün tarixi 
abidələrimizi bərpa edəcəyik, bütün məscidləri bərpa edəcəyik, 28 ildən sonra 
Şuşada yenə də azan səsi eşidiləcəkdir. Bir neçə il bundan əvvəl - 2016-cı ilin 
Aprel döyüşlərindən sonra işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində 
mənim göstərişimlə tikilmiş məscidin açılışında bəyan etmişdim ki, bu məs-
cid Şuşa məscidinin bənzəridir, ölçülərinə, memarlıq üslubuna görə eynidir. 
Demişdim ki, gün gələcək, biz Şuşa şəhərində erməni vandalları tərəfindən 
dağıdılmış məscidlərimizi bərpa edəcəyik və bu gün gəlir. Bu gün Azərbaycan 
bayrağı Şuşada dalğalanır. Bu gün bütün Azərbaycan xalqı qürur hissi ilə bu 
xoş xəbəri qarşılayır.

Biz güc toplayırıq, məqsədyönlü şəkildə, yorulmadan, bütün təzyiqlərə bax-
mayaraq, güc toplayırıq və toplamışıq. İqtisadi güc. Əgər iqtisadi gücümüz olma-
saydı, bu Qələbəni əldə etmək mümkün olmazdı. İlk növbədə, iqtisadi müstəqillik 
təmin edilməli idi və təmin edildi. Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən heç 
kimdən asılı deyil, heç bir ölkədən asılı deyil, heç bir beynəlxalq maliyyə qu-
rumundan asılı deyil. Müstəqilik və bu, bizə imkan verdi ki, ölkəmizi inkişaf 
etdirək, eyni zamanda, Ordumuzu gücləndirək. Biz Ordumuz üçün lazım olan 
bütün hərbi texnikanı, silahları xarici bazarlardan alırıq. Əgər bizim iqtisadi 
imkanlarımız olmasaydı, biz bunları necə əldə edə bilərdik? Biz ölkə daxilində 
uğurlu siyasət apararaq hesab edirəm ki, ölkəmizdə dünya üçün çox nadir inkişaf 
modelini yaratdıq. Daxildəki həmrəylik, milli birlik, vahid amal uğrunda bir-
ləşməyimiz bizə əlavə güc verdi, imkan vermədi ki, bəzi mənfur xarici dairələr 
öz çirkin planlarını Azərbaycanda həyata keçirsinlər. Halbuki belə planlar var 
idi, belə cəhdlər var idi. Biz siyasi iradə göstərərək, birlik göstərərək bu cəhdləri 
dəf etdik, xalq olaraq, millət olaraq öz qürurumuzu müdafiə etdik, öz müstəqil 
seçimimizi müdafiə etdik və sübut etdik ki, heç kim bizim işimizə qarışmasın 
və qarışa bilməz. Əgər bu birlik olmasaydı, milli həmrəylik olmasaydı, biz heç 
vaxt torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə bilməzdik. Bu illər ərzində bizə qarşı 
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aparılan qara piar kampaniyası, qarayaxma, şər-böhtan kampaniyasının da əsas 
məqsədi o idi ki, bizi əsas vəzifəmizdən uzaqlaşdırsınlar, biz uzaqlaşaq, daxili 
problemlər içində boğulaq və işğal edilmiş torpaqlar işğalçıların əlində əbədi 
qalsın. Güclü siyasi iradə, xalq-iqtidar birliyi bu planları da alt-üst etdi.

Qələbəmizin üçüncü əsas amili beynəlxalq səviyyədəki uğurlarımızdır. Biz 
bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Sübut etdik 
ki, əsrlərboyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb. Sübut etdik ki, erməni 
əhalisi bu torpaqlara 200 il bundan əvvəl köçürülübdür, necə köçürülübdür, 
hansı məqsədlərlə köçürülübdür, hamısını biz dünya ictimaiyyətinə təqdim etdik, 
sübutlarla, faktlarla. Biz sübut etdik ki, Dağlıq Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan 
torpağıdır və bu məsələ beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında öz 
həllini tapmalıdır. Dünyanın bütün aparıcı təşkilatları, bütün beynəlxalq təş-
kilatlar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətli 
qətnamələr, qərarlar qəbul edibdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, 
BMT Baş Assambleyasının qətnamələri, Qoşulmama Hərəkatının qətnamələri, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələri, Avropa Parlamentinin qətnamələri 
və digər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri birmənalı şəkildə Dağlıq 
Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıdı. Bu, bizə əlavə güc verdi. 
Əgər biz bunu etməsəydik, bu gün münaqişənin ətrafında cərəyan edən proses-
lər bizə böyük problemlər yarada bilərdi. Biz bu illər ərzində bir çox ölkələrlə 
səmimi, işgüzar, qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlər qura bildik, bir çox 
ölkələr Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir və artıq bu ifadə beynəlxalq 
sənədlərdə öz əksini tapır. Biz bütün qonşu ölkələrlə səmimi dostluq əsasında 
münasibətlər qura bildik, qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı inam əsasında. Əgər biz 
bunu etməsəydik, bu gün münaqişə ətrafında tam başqa proseslər gedə bilərdi.

Şuşa işğal altına düşəndə bizim əsas problemlərimiz həm o idi ki, ordumuz 
yox idi, rəhbərlik öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilmirdi. Beynəlxalq müstəvi-
də Azərbaycan demək olar ki, bütün ölkələrlə münasibətləri gərginləşdirmişdi. 
Biz demək olar ki, təcrid edilmiş vəziyyətdə idik. Ancaq bu gün biz Ermənistanı 
təcrid edilmiş vəziyyətə saldıq. Bizim transmilli layihələrimiz regionda tama-
milə yeni mənzərə yaratdı. Biz regionun enerji xəritəsini, nəqliyyat xəritəsini 
yenidən tərtib etdik. Bizim təşəbbüsümüzlə reallaşan layihələr təkcə bizim 
xalqımızın maraqlarını təmin etmir, bir çox ölkələrin maraqlarını təmin edir, 
o cümlədən region ölkələrinin. Qonşu ölkələrlə bizim həm ikitərəfli, həm üç-
tərəfli əməkdaşlıq formatlarımız vardır. Bütün bunlar Azərbaycanın beynəlxalq 
nüfuzunu böyük dərəcədə gücləndirdi. Əgər bu nailiyyətlər olmasaydı, problem 
dondurulmuş vəziyyətdə qala bilərdi.
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Nəhayət və ilk növbədə, ordu quruculuğu. Bu 17 il ərzində mənim işimin 
əsas hissəsi ordu quruculuğuna həsr edilmişdir ki, biz ordumuzu necə gücləndirək, 
ordumuzu ən müasir silahlarla təchiz edək. O da asan məsələ deyildi. O silahları 
almaq üçün təkcə maddi vəsait kifayət etmir. Eyni zamanda, diplomatik, siyasi 
səylər göstərilməlidir və biz buna da nail olduq. Bu gün Azərbaycan öz hərbi 
təchizatını bir çox ölkələrdən təmin edir. Eyni zamanda, mənim təşəbbüsümlə 
Azərbaycanda müdafiə sənayesi yaradıldı. Biz ordumuzun tələbatını böyük dərə-
cədə daxili istehsal hesabına təmin edirik. Azərbaycanda 1000-dən çox adda hərbi 
təyinatlı məhsul istehsal edilir, o cümlədən ən müasir məhsullar. Budur bizim 
fəaliyyətimiz. Ordu quruculuğu, hərbçilərin maddi-məişət problemlərinin həlli, 
təqaüdə çıxmış hərbçilərin məişət problemlərinin dövlət tərəfindən həll olunması, 
onlara mənzillərin verilməsi, hərbçilərimizin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması. Biz 
demək olar ki, bütün hərbi şəhərciklərimizi, hərbi bazalarımızı yenidən qurduq və 
onlar ən yüksək standartlara cavab verir. Əlbəttə, ilk növbədə, döyüş qabiliyyəti. 
Döyüş qabiliyyəti artdı. Azadlıq meydanında dəfələrlə keçirilmiş hərbi paradlar 
bütün dünyaya bizim gücümüzü göstərdi.

Döyüş qabiliyyətinin artırılması ordu quruculuğu sahəsində əsas amildir. Biz 
müasir silahlardan istifadə edirik, texnikadan istifadə edirik, düşmənin texnikasını 
məhv edirik. Torpaqlarımızı ancaq Azərbaycan əsgəri azad edir, Azərbaycan 
zabiti azad edir, sinəsini qabağa verərək, heç nədən qorxmayaraq, əlində bayraq, 
əlində silah düşməni qovan da əsgərdir, düşməni məhv edən də əsgərdir. Eşq 
olsun bizim əsgərlərimizə!

Bax, belə ordu yaratmışıq biz! Deyirdik işğalçılara, deyirdik, düz yola gəlin, 
işğala son qoyun, hələ ki gec deyil. Ona görə bizim bütün dövrlərdəki siyasətimiz 
birmənalı olub. Demişik ki, əgər məsələ sülh yolu ilə öz həllini tapmasa, hərbi 
yolla məsələni həll edəcəyik. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Buna görə də tənqid 
olunmuşam bəzi ölkələr tərəfindən. Mən demişəm ki, bəs bizim torpaqlarımız 
məgər hərbi yolla zəbt edilməyibmi? Ermənistan bizim torpaqlarımızı sülh yolu 
iləmi zəbt edib? Hər bir ölkənin özünümüdafiə hüququ var. Bu hüququ bizə BMT 
Nizamnaməsi verir. Mən demişdim, əgər görsəm ki, danışıqlar artıq tamamilə 
səmərəsizdir, bizim başqa yolumuz qalmayacaq. Bunu hamı bilsin - düşmən, onun 
havadarları və bu məsələ ilə məşğul olan vasitəçilər. Həmişə sözümün üstündə 
durmuşam. Azərbaycan xalqına nə demişəmsə, onu da etmişəm. Bu məsələdə 
də sözümün üstündə durdum və artıq biz Qələbəni qeyd edirik.

Sentyabrın 27-dən bu günə qədər 200-dən çox şəhər, kənd, qəsəbə işğaldan 
azad edildi. O cümlədən Füzuli şəhəri, tamamilə darmadağın edilmiş, bir dənə də 
salamat bina qoymayıb mənfur düşmən. Cəbrayıl tamamilə dağıdılmış. Qubadlı, 
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Zəngilan tamamilə dağıdılmış. Kəndlər, şəhərlər. Hadrut qəsəbəsi, Suqovuşan 
qəsəbəsi və bu gün Şuşa şəhəri.

Bizim zəfər yürüşümüz davam edir. Hələ də işğal altında torpaqlar var, 
hələ də döyüşlər gedir. Əgər Ermənistan rəhbərliyi mənim tələblərimə cavab 
verməsə, sona qədər gedəcəyik. Heç kim bizi dayandıra bilməz. Dünyada elə 
qüvvə yoxdur ki, bizi dayandıra bilsin. Ermənistan artıq öz acı məğlubiyyətini 
etiraf edib, özünü alçalda-alçalda, xalqını təhqir edə-edə. Ermənistan rəhbərli-
yi indi dünya ölkələrindən yardım istəyir, hərbi yardım istəyir, silah, texnika 
istəyir. Bəs, hanı sənin yenilməz ordun? Məhv etmişik onu. Onların bütün 
sözləri, onların bütün bəyanatları mif idi, yalan idi. Yenilməz ordu Azərbaycan 
Ordusudur! Bunu döyüş meydanında göstərir, düşməni torpaqlardan təkbaşına 
qovur. Otuz il ərzində milyardlarla dollar xərclənib oraya, istehkamlar qurulub, 
mühəndislik qurğuları inşa edilib. Amma hamısını vurub dağıtmışıq - mənəvi 
ruh, güc hesabına, birlik hesabına!

Bir daha demək istəyirəm ki, bizim zəfər yürüşümüz davam edir. İşğal 
edilmiş bütün torpaqlardan düşmən qüvvələri çıxarılmalıdır. Bu, bizim tələ-
bimizdir. Beynəlxalq norma və prinsiplər, beynəlxalq təşkilatların qərar, qət-
namələri bunu tələb edir.

Əziz bacılar və qardaşlar, bu gün bu müjdəni mən burada - Şəhidlər xi-
yabanında doğma xalqıma verirəm. Bu, təsadüfi deyil. Bu, təbiidir. Bu gün 
şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş əyirəm. Bu gün bəyan edirəm ki, 
şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır. Erməni vəhşiliyinin qurbanlarının, Xocalı 
qurbanlarının qanı yerdə qalmır. İntiqamımızı döyüş meydanında aldıq. Biz 
mülki vətəndaşlara qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq, bu dəfə də aparma-
mışıq. Baxmayaraq ki, mənfur düşmən 93 mülki şəxsi namərd atəşlə öldürüb, 
400-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Amma mən dedim yox, biz azərbaycanlı-
yıq! Biz intiqamımızı döyüş meydanında alacağıq və alırıq! Onların ordusunu 
məhv etmişik, texnikasını məhv etmişik, məhv edirik və edəcəyik. Düşməni 
qovuruq və qovacağıq!

Mən bu gün, eyni zamanda, Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət 
etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam 
ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! 
Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azər-
baycan! Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!

Mən bu günlərdə dünya azərbaycanlılarından və Azərbaycanda yaşayan 
insanlardan minlərlə məktub alıram. Hər gün minlərlə məktub. Sadəcə olaraq, 
heyfsilənirəm ki, bütün bu məktubları oxuya bilmirəm. 
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Sadəcə olaraq, vaxt çatmır. Nə qədər gözəl sözlər, nə qədər böyük dəstək 
göstərilir. Bu gün biz bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük 
xalqıq, biz məğrur xalqıq! Biz yenilməz xalqıq! Biz döyüş meydanında düş-
mənə yerini göstəririk!

Bu günlərdə dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərək düşmənə 
yumruq göstərmişdim. Demişdim ki, bu yumruq elə-belə yumruq deyil. Bu, 
dəmir yumruqdur! Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzirik və əzəcəyik! 
Eyni zamanda, bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Bax, bu gün Azərbaycan 
xalqı bu yumruq kimi birləşib! Həmişə belə olacaq! Bu birlik əbədi olacaq! 
Bu birlik bizə gələcəkdə də bütün vəzifələri icra etmək üçün imkan yarada-
caq. Mən bütün bu illər ərzində - 17 il ərzində Azərbaycan xalqının dəstəyini 
hiss etmişəm, görmüşəm, inamını, mənə olan xoş münasibəti görmüşəm. Bu, 
mənə güc verir. Bu, mənim siyasətim üçün əvəzolunmaz dəstəkdir. Həmişə 
Azərbaycan xalqını əmin edirdim ki, mən Vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, 
sədaqətlə xidmət edəcəyəm. Şadam ki, sözümün üstündə durmuşam. Həmişə 
olduğu kimi, sözümə sadiq olmuşam.

Bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həya-
tımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərimdən biridir.

Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”

***

Bəli, ölkə Prezidenti, Qalib Sərkərdə hər zaman verdiyi vədə sadiq qaldı, 
Ulu Öndərin də vəsiyyətini bir oğul, bir övlad kimi yerinə yetirdi.

Budur, xoşbəxtlik, budur varislik, budur sadiqlik...
Millətinə QƏLƏBƏ, ZƏFƏR sevincini bağışladığı məsud tarix kəsiyində 

Prezident İlham Əliyev burada – Vətənimizdə və bütün dünyadakı soydaşları-
mızın ürəyində elə sevgi təlatümü kükrətdi ki, bu, indiyədək heç bir Azərbaycan 
rəhbərinə qismət olmamışdı. 

Əminəm ki, Azərbaycanın uzun illərin tilsiminə düşən Qarabağ düyünü-
nü açmaq kimi müşkülü həll etmiş, Ordusunu Müzəffər, xalqını Qalib etməyi 
bacarmış, Böyük Qələbəmizin Memarı Prezident İlham Əliyevin özünün də 
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Qarabağda, ümumiyyətlə, Azərbaycan boyu Qalibiyyət abidələri ucaldılacaq! 
O abidələrin ən möhtəşəmi, ən sevimlisi, ən yenilməzi isə artıq ucalmaqdadır: 
uşaqdan-böyüyə hər bir azərbaycanlının qəlbində!

***

Azərbaycan Ordusunun Şuşa döyüşlərində göstərdiyi cəsurluq və şücaət-
ləri xarici media mənbələrində də işıqlandırıldı. Rusiya mediasının birində 
belə məqam var idi: “Belə döyüş, dövlət, vətən sevgisi görən olubmu, demək 
çətindir?! Dağ yuxarı, şəhidi çiynində, döyüşə-döyüşə qan-tər içində qalxırdı 
Azərbaycan Ordusu. Nə yaralını, nə şəhidi əldən buraxırdılar. Nəfəs almadan 
Şuşaya çıxdılar...”

Şanlı Ordumuz haqqında bu cür məlumatların işıqlandırılması onun yenil-
məz gücünün artıq digər dövlətlər tərəfindən tanınmağına da bariz nümunədir. 

Bəli, Vətən Müharibəsi Azərbaycan bayrağının Qafqazın mədəniyyət 
beşiyi, Azərbaycanın incisi olan Şuşada dalğalanması - tam Qələbə ilə bitdi. 
44 günlük Zəfər Yürüşü, haqq-ədalətin bərpa prosesi Şuşa ilə taclandırıldı!..
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MÖTƏBƏRLİYİN, QARŞILIQLI ETİMADIN, ƏMANƏTİN 
TƏRƏNNÜMÜ

Fikirlərimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi müraciətində müdrikcəsinə 
vurğuladığı kəlamları və bu dahi şəxsiyyətin siyasi varisi, layiqli davamçısı, 
Prezident İlham Əliyevin fikirləri ilə başlamaq istərdim: “İnanıram ki, mənim 
axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri İlham Əliyev 
başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük 
ümidlər bəsləyirəm”.

“Mən bu gün, eyni zamanda, Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını 
ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt 
adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim...”

Bəli, məhz bu fikirlərin istər siyasi, istərsə də mənəvi əhəmiyyətini təhlil 
edərkən, bir daha aydın olur ki, dahi Heydər Əliyev nə qədər müdrik, uzaq-
görən və nəhəng strateq olub. Onun bu ölçüyəgəlməz xüsusiyyətləri, bilavasitə, 
Azərbaycan dövlətinin, xalqımızın qalibiyyət gələcəyinə hesablanmış böyük 
fədakarlıq nümunəsidir. Əgər bu gün Azərbaycan xalqı, hər bir vətənsevər 
yeniyetmə, gənc, orta və yaşlı nəsilin nümayəndəsi Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevi dərin sevgiylə xatrlayırsa, böyük ehtiramla anırsa, demək, bu günün 
güclü, qüdrətli və ən nəhayət, qalib ölkəsinin təməlinin məhz onun - böyük 
dövlət xadimi tərəfindən qoyulduğunu minnətdarlıq hissi ilə dərk edir. 

Çünki dahi Heydər Əliyev amalının əbədiyaşar siyasət olduğunu anla-
yırıq, bu siyasətin Ulu Öndər tərəfindən layiqli siyasi varisinə ötürüldüyünü 
bilirik, xalqın isə tarixi bəyanata birmənalı dəstək göstərdiyini qürurla görürü-
rük. Bu, həm də bir mötəbərliyin, qarşılıqlı etimadın, əmanətin tərənnümüdür: 
heç də hər bir xalqa, hər bir millətə nəsib olmur. 

Əgər Azərbaycan qalibiyyət, tərəqqi, inkişaf yolunu tutubsa, zəfərlərə 
imza atıbsa, regional gücdən beynəlxlq aləmə dinamik sıçrayış edibsə, bütün 
bunların təməlində Ulu Öndər Heydər Əliyev ideologiyası və bu ideologiya-
nı yaşadan, inkişaf etdirən Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan, Böyük 
Sərkərdə İlham Əliyev faktoru, eyni zamanda da onun  əsasında dövlət-xalq 
sarsılmazlığının vəhdəti dayanmaqdadır. 

Əbəs yerə deyil ki, İlham Əliyevin ortaya qoyduğu, zəfər və qələbələrlə 
bol bugünkü reallığı barədə fikir bildirərkən, onun dahi Heydər Əliyev siyasə-
tinin layiqli davamçısı kimi vurğulayırlar. Bu iki ayrılmaz və danılmaz anlam 
mütərəqqi Liderlik gerçəkliyini bütün çalarları ilə əks etidrməkdədir. Prezident 
İlham Əliyevin fəaliyyəti istiqamətindəki faktiki gerçəkliklərə sistemli olaraq 
nəzər salsaq, bir çox enişli-yoxuşlu keçidlərin, mərhələlərin şahidləri kimi daha 
çox qələbələri müşahidə edəcəyik. Bu fikir İlham Əliyevin üzərinə düşən və ar-
dıcıllığı ilə seçilən tarixi missiyanın mühüm xarakterlərinin göstəricilərindədir.
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  ALİ BAŞ KOMANDAN, QALİB SƏRKƏRDƏ 
STRATEGİYASININ ƏMƏLİ SÜBUTU – QALİBİYYƏTƏ

 APARAN MÖHTƏŞƏM YOL...

Vurğuladığım kimi, Azərbaycanın digər sahələrdə əldə etdiyi uğur və 
qələbələri ölkəmizin iqtisadi qüdrətini artırmaqla yanaşı, həm də Ordumuzun 
güclənməsinə, onun son 20 ildə dünyanın aparıcı peşəkar ordular sırasında 
yer almasına geniş şərait yaradırdı. Bu xüsusda, ordu quruculuğu prosesinin 
aparılmasında Prezident İlham Əliyevin Ali Baş Komandan olaraq bilavasitə 
iştirakı öz labüdlüyünü qoruyub saxlamaqda idi. Ermənistanın işğalçılıq siyasə-
ti, torpaqlarımızı sülh yolu ilə təhvil vermək istəməməsi isə həmin labüdlüyü 
daha da artırdı. Nəticədə düşmənin silahlı təxribatlarına birdəfəlik cavabın 
verilməsi zamanı çatdı. 

Bu qalibiyyətə qədər gedən hərbi yol da asan başa gəlməmişdi. Azərbay-
canın hərbi sənaye potensialının artırılması, ildən-ilə çoxsaylı və irimiqyaslı 
hərbi təlimlərin həyata keçirilməsi, silah-sursat, hərbi texnika, təchizat və ava-
danlıqların ən müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması, dost və qardaş ölkə 
- Türkiyə ilə strateji bağların möhkəmləndirilməsi, dünyanın hərbi potensialı 
güclü olan ölkələri ilə sıx əlaqələrin qurulması, bunun ardınca isə dəstəyin əldə 
edilməsi, habelə, ordumuzda milli ruhun, döyüş qabiliyyətinin anbaan artırıl-
ması kimi qeyd edilən hər bir məqamın arxasında nə qədər nəhəng siyasətin, 
müdrikliyin dayandığını ortaya qoymaqdadır. 

Cənab Ali Baş Komandan bilirdi ki, düşmən sakit dayanmayacaq və 
onun məhv edilməsi üçün hər an hazır olmaq lazımdır: bu, zamanın tələbinə, 
çağırışına çevirlmişdi. Azərbaycan heç vaxt işğal faktı ilə barışmayacaqdı 
və bu tarix - işğaldan azadolunma tarixinin başlanğıc nöqtəsi 2020-ci il 27 
sentyabrına təsadüf etdi.

Bu baxımdan çıxış edərək bildirim ki, Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi son dərəcədə müdrik, uzaqgörən, balanslaşdırılmış siyasəti nəticəsində 
işğalçı Ermənistanın, mənfur düşmənin məlum illər ərzində həyata keçirdikləri 
təcavüzkar, məkrli planları alt-üst oldu. Bu baxımdan, İlham Əliyevin Qalib 
Sərkərdəlik fenomeni özünü 2016-ci il aprel döyüşlərində, 2018-ci il Naxçı-
vandakı əməliyyatlarda və 2020-ci il Tovuz hadisələrində göstərsə də, daha 
çox həmin tarixdən parıldamağa, dünyada tanınmağa başladı. Prezident İlham 
Əliyev hələ Rusiyada dünyanın maliyyə və siyasi elitasının, beyin mərkəzlə-
rinin toplaşdığı tədbirdə “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi!” deyəndə 
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işğalçı Ermənistana da, beynəlxalq aləmə də Zəfər mesajını vermişdi. Hər 
zaman verdiyi vədə sadiq qalan dövlət başçımız bu dəfə də sözünə əməl etdi 
- düşmən caynağından azad edilən torpaqlarımıza Qalib, Müzəffər və Böyük 
Sərkərdə kimi qədəm qoydu.

ATA vəsiyyətinin və OĞUL vədinin yerinə yetirilməsi gerçəkliyi!
Bu xüsusda, bəzi mühüm nüanslara diqqət ayırmaq istərdim. 44 günlük 

Zəfər Yürüşündə döyüşlərin aparılması, taktikaların və strategiyaların müəyyən 
edilməsi, ordu birləşmələrinin hərəkət trayektoriyaları, əməliyyatların hazırlan-
ması və s. tərtibi, planlar birbaşa Ali Baş Komandan İlham Əliyevin nəzarəti 
altında işlənilir və həyata keçirilirdi. Ordunun başında dayanan Sərkərdə olaraq 
düşmənə vurulan ağır, sarsıdıcı zərbələrin hər birində mühüm missiyasını həyata 
keçirməklə yanaşı, həm də diplomatik fəaliyyətini davam etdirdi.  Preziden-
timiz, həmçinin, dünyanın aparıcı nüfuzlu media qurumlarına Azərbaycanın 
apardığı haqq-ədalət savaşını çatdırdı. 

Bütün bu kimi ağır, məsuliyyətli işlərin, siyasətin öhdəsindən isə yalnız 
qətiyyətli, dəmir iradəli Lider, böyük Strateq gələ bilərdi. Söz yox ki, qələbəyə 
doğru atılan addımların hər birindən sonra növbəti atılacaq addımlar, veriləcək 
qərarlar da düşünülürdü və bunların hər birinin yükü Böyük Sərkərdənin - Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin möhkəm çiyinlərində dayanırdı.

Tarixi Qələbəmizdən sonra Ali Baş  Komandanın İlham Əliyev Birin-
ci xanım Mehriban Əliyeva ilə birgə azad olunmuş ərazilərimizə səfərlərini 
xatırlaya və orada verdiyi bəyanatlarına da nəzər yetirmək yerinə düşərdi. 
İlham Əliyev “Mən bura Ordum ilə gəlmişəm!” fikrini bəyan etməsi, əslində, 
düşmənə mesaj verirdi ki, artıq güclü, qüdrətli Azərbaycan Ordusunun qarşıını 
heç bir cəhd ilə almaq mümkün deyil. 

30 il boyunca dağıdılmış, viran qoyulmuş, talan edilmiş ərazilərimizin 
qısa müddətdə bərpası üçün də mühüm qərarlar verən Ali Baş Komandan 
dünyaya mesaj olaraq onu da çatdırırdı ki, Azərbacan xalqı və dövləti bütün 
çətinliklərdən, sınaqlardan qalib çıxmaq əzmindədir.

Müzəffər  Sərkərdəmiz işğaldan azad edilən doğma torpaqlarımıza hər 
gedişi, əslində, bu haqq işimizin rəsmiləşdirilməsinin xoş müjdəsini vermək 
üçün idi sanki. 

Müzəffər Lideriyin ali təcəssümü: Ata vəsiyyətini yerinə yetirən qü-
rurlu Övlad!

Prezident İlham Əliyev xalqımızın ən böyük arzularını gerçəkləşdirən 
Şəxsiyyət, eyni zamanda, Müzəffər Lider kimi adını əbədi olaraq tarixə yazdı. 
O, son 200 ildə tarixi torpaqlarını ardıcıl şəkildə itirməyə məhkum edilmiş 
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Azərbaycan xalqının milli mənliyini, mənəvi ruhunu və siyasi gücünü özünə 
qaytardı, tarixi ədaləti bərpa etdi. Məhz bu tarixi həqiqətləri incələdikdən sonra 
vurğulaya bilərik ki, Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin ardıcıl 
və uğurlu siyasəti nəticəsində dövlətçilik ənənələrimiz yenidən dirçəldi, inki-
şaf etməyə başladı. Eyni zamanda bu gün Azərbaycan dövləti İlham Əliyevin 
liderliyi sayəsində dünyada qalibiyyət və zəfərlər yazan, öz gücü ilə ərazi 
bütövlüyünü bərpa edən qüdrətli ölkə olaraq tanındı. İlham Əliyev sübut etdi 
ki, heç bir qüvvə Azərbaycanı haqq yolundan, torpaqlarının işğaldan azad 
edilməsi uğrunda mübarizədən saxlaya bilməz. 

Bu dövrdə İlham Əliyev çox təzyiqlərlə üzləşdi. Lakin dövlətimizin rəh-
bəri onların hamısına qətiyyətlə, cəsarətlə sinə gərdi. O, siyasi peşəkarlıqla 
Azərbaycana qarşı beynəlxalq miqyasda diplomatik cəbhənin formalaşmasının 
qarşısını aldı. Bütün bunların fonunda Qarabağ cəbhəsində Azərbaycan Ordu-
su Ermənistanı yürütdüyü 30 illik işğalçılıq, talançılıq, barbarlıq, terrorçuluq 
siyasətinə görə əməli şəkildə cəzalandırdı. Xüsusilə, Şuşamızın işğaldan azad 
olunması münasibəti ilə I Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edən 
Prezident İlham Əliyev həm də ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyini qürurla, şərəf-
lə vurğuladı. Bu, həm də belə bir qənaətə gəlinən həqiqətdir ki, Azərbaycan 
xalqının Ulu Öndəri Heydər Əliyev işğal altındakı torpaqlarımızın, xüsusilə də 
Şuşamızın azad olunmasında siyasi varisi İlham Əliyevin xüsusi yer alacağını 
illər əvvəl görürdü! 

Uzaqgörən və Əbədi Liderimizin Şuşa vəsiyyəti də onun azad olunma-
sından sonra xalqımıza çatdırıldı. Həqiqətən də böyük, nəhəng bir tarixi hadisə 
baş verdi. Bu tarixi hadisənin canlı şahidləri olaraq bizlər nə qədər şərəfli dövrü 
yaşamağımızdan hədsiz qürur hissi duymaqdayıq. O hisslər isə ölçüyəgəlməz 
dərəcədə nəhəngdir...

Dövlətçilik tariximizlə yanaşı, həm də dünyanın yeni tarixinə yazılan  bu 
qalibiyyət simvolunda xalqımızın iki övladının - Ulu Öndər Heydər Əliyevin 
və böyük Sərkərdə, Prezident İlham Əliyevin adlarının qızıl hərflərlə həkk 
olunması isə artıq danılmaz bir gerçəklikdir: ATA vəsiyyətinin və OĞUL 
vədinin yerinə yetirilməsi gerçəkliyi!
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09 noyabr 2020-ci il

Qarabağın şah damarı Şuşanın işğaldan azad edilməsindən sonra noyabrın 
9-da cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində döyüş 
əməliyyatları müxtəlif intensivlikdə davam edirdi. Sutka ərzində cəbhənin əsas 
istiqamətlərində düşmənə ciddi zərbələr vurulur. Cəbhənin bəzi sahələrində 
düşmən şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur 
edilirdi. Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 1 ədəd T-72 tankı, 1 
ədəd D-30 topu, 1 minaatan heyəti, döyüş sursatı ilə dolu hərbi yük avtomobili 
məhv edildi və sıradan çıxarıldı.

Döyüş əməliyyatları hələ də davam edirdi. Amma bütün cəbhə boyu əmə-
liyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındaydı.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10-cu dağatıcı diviziyasının Tərtər rayonu-
nun Ulu Qarabəy (keçmiş Metsşen) məntəqəsindəki atəş nöqtəsində qərarlaşan 
minaatan heyəti Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tuturdu. Bölmələri-
miz tərəfindən həmin atəş nöqtəsindəki minaatan heyəti dəqiq zərbə ilə məhv 
edildi. Bölmələrimiz tərəfindən Tonaşen məntəqəsi yaxınlığındakı düşmənin 1 
ədəd T-72 tankı və cəbhənin Xocavənd istiqamətində hərəkət edən şəxsi heyəti 
də sərrast atəşlə məhv edildi.

Şuşa istiqamətində düşmənin mühasirəyə alınan qüvvələrinin məhv edilməsi 
əməliyyatı davam edirdi. Laçın-Şuşa yolu üzərindəki Zarıslı kəndi yaxınlığında 
mühasirədən çıxmaq məqsədilə bölmələrimizin üzərinə hücum etməyə cəhd 
göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1 tankı və 1 PDM-i zərbə PUA-ları ilə 
məhv edildi. 

Azərbaycan Ordusunun cəbhənin Xocavənd istiqamətində düşmənin 
mövqelərinə və canlı qüvvəsinə atəşlə zərər vurması davam edirdi. Düşmənin 
səngərləri və sığınacaqları artilleriya zərbəsi ilə dağıdılırdı. Saat 15:50-də cə-
bhənin Xocavənd istiqamətində düşmən tərəfindən fərdi yaşayış evlərinin ara-
sında yerləşdirilmiş və aviasiya vasitələrimizə qarşı tətbiq olunan “Tor-M2KM” 
zenit-raket kompleksi (ZRK) bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edildi. Xo-
cavənd istiqamətində düşmənə daha bir ağır zərbə vuruldu. Belə ki, düşmənin atəş 
mövqeyinə çıxarılan “OSA” zenit-raket kompleksi (ZRK) bölmələrimizin dəqiq 
atəşi ilə məhv edildi. Eyni zamanda düşmənin canlı qüvvəsi darmadağın edildi.

Prezident İlham Əliyev özünün “Twitter” hesabında xalqa ard-arda müjdəli 
xəbərlər verməkdə davam edirdi. İlk paylaşımda deyilirdi: “Müzəffər Azərbay-
can Ordusu Füzulinin Qobu Dilağarda, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, 
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Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Ələsgərli, Xocalının Dəmirçilər, Çanaqçı, Mə-
dətkənd, Sığnaq, Xocavəndin Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıx, Cəbrayılın 
Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qubadlının Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, 
Xocik, Zəngilanın Keçikli, Ördəkli kəndlərini işğaldan azad etmişdir.

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”
Ali Baş Komandanın “Twitter” hesabındakı növbəti müjdəsində qeyd 

edilirdi: “Müzəffər Azərbaycan Ordusu Xocavəndin Mets Tağlar, Salakə-
tin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, Zərdanaşen, şəhər 
Xocalının Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı, Füzulinin Aşağı Güzdək, Qovşatlı, 
Mirzəcamallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli, Dövlətyarlı, Hacılı, 
Hüseynbəyli, Saracıq, Zəngilanın Sobu, Qaragöz, İsgəndərbəyli kəndlərini, 
Bartaz qəsəbəsini, Bartaz strateji yüksəkliyini (2300 metr), Sığırt yüksəkliyini 
(1370 metr), Şükürataz yüksəkliyini (2000 metr) və əlavə 5 adsız strateji yük-
səkliyi, Cəbrayılın Qalacıq, Mollahəsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşıq 
Məlikli, Niftalılar, Qərər, Çələbilər, Qubadlının Qaramanlı, Xəndək, Həmzəli, 
Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boyunəkər, Qaraqoyunlu, 
Çərəli, Laçının Güləbird, Səfiyan, Türklər kəndlərini işğaldan azad etmişdir.

Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”
Hazırda, özümüz də hiss etmədən, Azərbaycan xalqının tarixində parlaq 

bir mərhələni yaşayırıq: bu, XXI əsrdə Respublikamızın yeniləşməsi, möcüzə 
kimi davam edən intibah dövrüdür!

Prezident İlham Əliyevin yüksək iradəsi, qətiyyəti, idarəçilik məharəti 
sayəsində respublikamız son 17 ildə böyük nailiyyətlər əldə edib. Bir çox 
taleyüklü məsələnin həllinə nail olunub. 43 günlük Vətən müharibəsindəki 
möhtəşəm Zəfərimizlə bütün dünyanı heyrətdə qoyduq. 

Bu günlərin hər biri dövlətçilik tariximizi şərəfləndirir. 
Uğurlarımıza, keçib gəldiyimiz sınaqlara bələdçilik edir.
İrəli, Azərbaycan əsgəri!..
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10 noyabr 2020-ci il

Saat 00:20-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini 
artilleriya atəşinə tutdu. Bir nəfər mülki şəxs xəsarət aldı.

Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Naxçıvan sahəsində Rusiya Hərbi Hava 
Qüvvələrinin helikopteri vuruldu. Bununla əlaqədar olaraq Prezident İlham 
Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edərək baş-
sağlığı verdi. İlham Əliyev bu faciəli təsadüfə görə üzrxahlıq edərək bildirir ki, 
günün qaranlıq vaxtında həmin helikopter Ermənistan hərbi hava qüvvələrinin 
helikopteri hesab edilib.

Dövlət başçısı həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı ve-
rilməsini xahiş etdi, xəsarət almış pilotun tezliklə sağalmasını arzu etdi. Pre-
zident Azərbaycan tərəfinin həlak olmuş və xəsarət almış pilotların ailələrinə 
kompensasiya ödəməyə hazır olduğunu da bildirdi. İlham Əliyev məlumat 
verdi ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən bu fakt 
üzrə cinayət işi qaldırılıb, təhqiqat aparılır. Təqsirkarlar cəzalandırılacaq və bu 
barədə Rusiya tərəfi məlumatlandırılacaq. Vladimir Putin telefon zənginə görə 
Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi, belə insidentlərin yolverilməz 
olduğunu qeyd etdi. Tərəflər gələcəkdə belə hallara yol verilməyəcəyinə əmin 
olduqlarını bildirdilər.
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MİLLİ DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ BİR İLK

 “Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava,
Dagılsın buludlar, açılsın hava.

Alınsın düsməndən intiqam, qisas…”

Görkəmli şairimizin bu poetik fikirlərinin səsləndiyi, yazıldığı  gün olmasa 
da, bu gün həmin günə oxşayır: Azərbaycan xalqının  tarixin ən şanlı, şərəfli 
və qürurverici anlarını yaşadığı zaman. Xalqımız 30 ilədək davam edən bir 
buludu üstündən təmizlədi, tariximizi  cəsur, mübariz Azərbaycan əsgərinin 
əli, şücaəti ilə yenidən  yazdı. 1 milyondan artıq insana 30 ilədək bir müddətdə 
köçkünlük acısı yaşadan, dədə-baba torpaqlarımıza işğal yolu ilə sahiblənib 
sərvətlərini mənimsəyən,  mədəni abidələrimizi, yurd yerlərimizi viran qoyan 
Ermənistan haqq savaşında məğlub oldu!

Ölkə başçısı, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin  gecə saatlarında xalqa 
verdiyi bu müjdəli Qələbə xəbəri bütün Azərbaycanı ayaqda saxladı. Böyükdən 
kiçiyə hamı bu müjdənin bəxş etdiyi sevinci yaşadı, paylaşdı və paylaşmaqda 
davam edir. Ermənistan  qəsbkarlıq niyyəti ilə başladığı işğalçılıq  mühari-
bəsində məğlub tərəf oldu. Əzəli Azərbaycan torpağı olan Qarabağın geri 
qaytarılması, Xocalının intiqamı uğrunda başladığımız müqəddəs müharibənin 
böyük və ehtişamlı Qələbə ilə sona çatması xalqın və haqqın Qələbəsidir!

 Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə tarixinin ən şərəfli 
səhifəsini yazdı. Azərbaycan Prezidentinin polad iradəsi, Azərbaycan Ordu-
sunun yenilməz gücü və Azərbaycan xalqının sarsılmaz birliyi qarşısında 
düşmən diz çökdü! Ermənistan ağ bayraq qaldırdı. Şuşanın azad edilməsi, 
əslində, Ermənistanı tam tərk-silah etdi, onun bütün manevr imkanları çökdü, 
ölkə və dünya ictimaiyyətini aldatmaq taktikası mənasını itirdi. Düşmənin ağ 
bayraq qaldırmaq və kapitulyasiya etməkdən başqa çıxış yolu qalmadı. Dünya 
hərb tarixi də göstərir ki, belə itkilərə məruz qalmış tərəf məğlub hesab edilir, 
təslim olur və hərbi əməliyyatlar dayandırılır.

Prezident İlham Əliyev noyabrın 9-da daha 72 kəndin, 1 qəsəbənin və 8 
strateji yüksəkliyin azad olunduğunu bəyan etdi. Bundan sonra Azərbaycanın 
qarşısında məğlub olduğunu anlayan işğalçı Ermənistanın rəhbərliyi Prezident 
İlham Əliyevin şərtlərinə uyğun kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur edildi.

Noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli Bəyanatla işğalçı Ermənistan kapi-
tulyasiyaya, təslim olmağa məcbur edildi, ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin 
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olundu. Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, Ermənistanın baş nazirinin 
imzaladığı Bəyanat işğalçı ölkənin məğlubiyyətinin təsdiqi oldu. 

Kapitulyasiya aktındakı şərtlər aşağıdakılar oldu.

Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev, Ermənistan Res-
publikasının baş naziri N.V.Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
V.V.Putin aşağıdakıları bəyan edirik:

1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatla-
rın tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra Tərəflər adlandırılacaq 
Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası tutduqları mövqelərdə 
qalacaqlar.

2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu Azərbaycan Respub-
likasına qaytarılır.

3. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Fede-
rasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan, 90 hərbi zirehli 
texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülhməramlı kon-
tingenti yerləşdirilir.

4. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingenti erməni silahlı qüv-
vələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının 
sülhməramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 
ay qalmış hazırkı müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyətini Tərəflərdən 
hər hansı biri bəyan etməzsə, avtomatik olaraq növbəti 5 illik müddətlərə 
uzadılır.

5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərə-
liliyinin artırılması məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz 
yaradılır.

6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinədək Azərbay-
can Respublikasına Kəlbəcər rayonunu, 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək isə 
Laçın rayonunu qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni 
təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi 
(5 km. enliyində) Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır.

Tərəflərin razılığı əsasında növbəti üç il ərzində Dağlıq Qarabağla Er-
mənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət mar-
şrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da həmin marşrutun 
mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin gələcək yerdəyişməsi 
nəzərdə tutulur.
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Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətən-
daşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti 
verir.

7. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlıq Qarabağın ərazisinə 
və ətraf rayonlara BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisinin 
nəzarəti altında geri qayıdır.

8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin 
mübadiləsi həyata keçirilir.

9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənis-
tan Respublikası vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki 
istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat 
əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti 
Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları 
həyata keçirir.

Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbay-
canın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası 
təmin ediləcəkdir.

***

Sivil xalqlar  tarixboyu  müharibəni heç vaxt dəstəkləməyiblər. Azərbaycan 
də həmişə sülh missiyasını yerinə yetirib, münaqişələrdən qaçaraq əmin-aman-
lığın tərəfdarı olub. Amma çox təəssüf ki, qəsbkar qonşularımız hərbdən başqa 
yol qoymadılar. İşğal etdikləri torpaqlarımızdan xoşluqla çəkilmək istəmədilər. 
Hər bir səbrin də bir həddi-hüdudu olur. Müharibə, lənət sayılsa da, azadlıq 
uğrunda hər cür savaş müqəddəs hesab edilib. Azərbaycanın apardığı bu savaş 
da müqəddəs müharibə - Vətən Müharibəsi idi və Qələbə ilə bitməsi də  tarixin 
məntiqi yekunu oldu.

 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan və 10 noyabr tarixinə kimi davam 
edən Vətən  Müharibəsi  haqqında hələ tarix kitablarında çox yazılacaq, si-
yasətçilər çox araşdırma aparacaq, təhlil və diskussiyalarda çox məqamlara 
aydınlıq gətiriləcək. Bu günümüzün hazırkı  həqiqəti, reallığı isə  budur ki, 
Vətən Müharibəsi Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu göstərdi.  

Ali Baş Komandan İlham Əliyev Qələbə müjdəsini  xalqa çatdırarkən, 
sevinc və həyəcanını bölüşərkən, bu məqama xüsusi toxundu:

- Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar.
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 Bu bəyanatın tarixi əhəmiyyəti var. Bildirməliyəm ki, bu bəyanat video-
konfrans şəklində imzalanmışdır və ilk mərhələdə 3 ölkənin başçısı bu video-
konfrans vasitəsilə bəyanatı imzalamalı idilər. Ancaq son anda Ermənistan baş 
naziri bundan imtina edib. Bu, müəyyən dərəcədə başadüşüləndir. Çünki faktiki 
olaraq bu bəyanat Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir. Ona görə bu 
bəyanatı videokonfrans formatında Rusiya Prezidenti və mən imzalamışıq və 
bu bəyanat rus dilində tərtib edilibdir. Mənim burada imzam var, bu sənəd bu 
imzalamadan sonra Rusiya səfirinə təqdim edilib və Rusiya və Ermənistan 
dövlət, hökumət başçıları bu sənədi imzalayacaqlar.

Bir daha demək istəyirəm ki, Ermənistan baş naziri Paşinyanın bu hərəkəti 
başadüşüləndir. Halbuki hesab edirəm ki, hər bir insan öz əməllərinə görə 
cavab verməlidir. Hər bir insan hətta onun üçün, ölkəsi üçün ən ağır, ən kritik 
vəziyyətdə özünə hörmət saxlamalıdır. Onsuz da Paşinyan bunu imzalayacaq. 
Biz onu məcbur etdik. Ancaq onu hansısa bağlı bir yerdə, qapalı bir yerdə, 
kameralardan uzaq bir yerdə qorxaqcasına, namərdcəsinə imzalayacaq. Öz 
xoşu ilə bunu imzalamır. Bunun - dəmir yumruğun hesabına imzalayır!

Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir. Şadam ki, bu gün bu müjdəni Azər-
baycan xalqına verirəm. Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının sə-
bəblərindən biri də dünən qeyd etdiyimiz parlaq qələbəmizdir, tarixi qələbə-
mizdir, Şuşanın işğaldan azad edilməsidir, Şuşa Qarabağın tacıdır! Şuşanın 
azad edilməsi həm böyük siyasi, həm böyük strateji, eyni zamanda, çox böyük 
mənəvi məna daşıyır. Biz Şuşaya qayıtdıq, biz Şuşanı qaytardıq, biz Şuşada 
yaşayacağıq və işğaldan azad edilmiş digər bütün torpaqlarda həyat qaynaya-
caq. İnsanlar o torpaqlara qayıdacaq, orada yaşayacaq, insanlarımızın 30 illik 
həsrətinə son qoyulur.

Hesab edirəm ki, bu bəyanatın imzalanmasının səbəbi noyabrın 9-da - 
Dövlət Bayrağı Günündə bizim növbəti şanlı hərbi qələbəmiz olub. Çünki 
noyabrın 9-da 72 yaşayış məntəqəsini Azərbaycan Ordusu işğalçılardan azad 
edib. Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 9-da 72 yaşayış məntəqəsinin azad edil-
məsi və sentyabrın 27-dən bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin 
azad edilməsi ilə Ermənistan ordusunun belini qırmışıq. Paşinyan məcbur olub 
bu bəyanata öz imzasını atır. Amma çox miskin, çox acınacaqlı durumda. Mən 
isə böyük fəxarət və sevinc hissi ilə bu bəyanata öz imzamı atmışam. Çünki bu 
bəyanat uzun illər davam edən işğala son qoyur. Bu bəyanat imkan verir ki, hələ 
də işğal altında olan digər rayonlarımızı - Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarını 
qan tökülmədən qaytaraq. Qısa bir müddət qoyulur, bu ayın sonuna qədər bu 
rayonlar bizə qaytarılır. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Mən fürsətdən istifadə edərək, 
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Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının sakinlərini, bütün Azərbaycan xalqını 
bu münasibətlə təbrik edirəm. Hər dəfə işğal altında olan hansısa rayon, şəhər 
işğaldan azad ediləndə mən o şəhər və rayonların sakinlərini təbrik edirdim, 
təsəvvür edirəm ki, onların həyatında bu nə deməkdir. Onların bəziləri, bəlkə 
də bir çoxları görəndə ki, uzun illər ərzində məsələ öz həllini tapmır artıq 
ümidlərini itirmişdilər. Mən son 17 il ərzində köçkünlərlə çoxsaylı görüşlə-
rimdə, onlar üçün yeni evlərin təqdimat mərasimlərində görürdüm ki, ildən-ilə 
onların ümidləri azalır. Görürdüm, ürək ağrısı ilə bunu görürdüm. Görürdüm 
ki, artıq onların bəziləri ümidlərini itirib. Bəli, təşəkkürünü bildirirdilər, təbii 
ki, onlara yaxşı şərait yaradılırdı, onların problemləri həll olunurdu. Bilirsiniz 
ki, məcburi köçkünlər üçün Azərbaycanda görülən işlər heç bir başqa ölkədə 
görülmür. Dünyanın bir çox ölkələrində köçkünlər var, amma bizim köçkünlə-
rimizin vəziyyəti o biri ölkələrdə yaşayan köçkünlərlə müqayisəedilməz dərə-
cədə müsbətdir. Amma onların əsas arzusu doğma torpaqlara qayıtmaqdır və 
məndən xahiş edirdilər, cənab Prezident, qaytar bizi. Mən də hər dəfə onlarla 
görüşəndə həm onlarda güclü iradə görürdüm, yenilməzlik görürdüm, dövlətə 
sədaqət görürdüm, eyni zamanda, onların gözlərində nisgil, həsrət görürdüm. 
Buna son qoyulub, əziz soydaşlarım, gözünüz aydın olsun, siz qayıdırsınız, 
biz qayıdırıq, Azərbaycan qayıdır! Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa 
edir. Bundan da böyük xoşbəxtlik ola bilərmi!

Məcburi köçkünlər yaxşı bilirlər ki, onların öz dədə-baba torpaqlarına qa-
yıtması üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik, işğaldan azad edilmiş bu torpaqları 
yenidən quracağıq. İndi bütün dünya görür ki, mənfur düşmən bu torpaqları 
hansı vəziyyətə salıb. Bizim bütün binalarımız dağıdılıb, tarixi abidələrimiz 
dağıdılıb, muzeylərimiz talan edilib, təbiətimizə böyük ziyan vurulub, məs-
cidlərimiz dağıdılıb, təhqir edilib. Azad edilmiş torpaqlarda yarıdağılmış məs-
cidlərdə vəhşi düşmən bizi təhqir etmək üçün, bizim qürurumuza toxunmaq 
üçün donuz saxlayırdı. Amma biz onların qisasını artıqlaması ilə aldıq. Xocalı 
qurbanlarının da qisasını aldıq, şəhidlərimizin də qisasını aldıq.

Mən noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi ilə əlaqədar xalqıma müjdə 
verərkən bildirmişdim ki, şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Birinci Qarabağ 
və İkinci Qarabağ müharibələrinin şəhidləri bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. 
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı 
nəticəsində biz torplaqlarımıza qayıdırıq. Allah bütün yaralı hərbçilərimizə 
şəfa versin, onlar tezliklə sağalıb normal həyata dönsünlər, onların sağalması 
üçün də əlimizdən gələni edirik və edəcəyik. Hətta ən ağır vəziyyətdə olan 
yaralı əsgərimiz, zabitimiz bilməlidir, əlimizdən gələni edəcəyik ki, onu normal 
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həyata qaytaraq. Biz bu Qələbəyə görə onlara borcluyuq. Onlar torpağımızı 
işğalçılardan qarış-qarış azad edib, onlar bizim bayrağımızı işğal edilmiş və 
işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qaldırıb, bayrağımızı orada dalğalandırıb. 
Bu, bizim hamımızın qələbəsidir, bütün Azərbaycan xalqının. Azərbaycan xalqı 
bir daha göstərdi ki, nə qədər böyük xalqdır, nə qədər vətənpərvər xalqdır, nə 
qədər dəmir iradəyə malik olan xalqdır. 30 ilin əziyyəti, 30 ilin ümidsizliyi, 30 
ilin əzabları xalqımızı sındırmadı, iradəmizə heç bir mənfi təsir göstərmədi. 
Əksinə, biz daha da bütövləşdik, daha da mətinləşdik, daha da gücləndik, özü-
müzü toparladıq, dedik ki, artıq yetər, biz bu işğala dözməyəcəyik. Dedik ki, 
düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq! Heç bir danışıqlar bizi maraqlandırmır. 
Siz də yaxşı bilirsiniz ki, son bir il ərzində mən danışıqlar haqqında, ümumiy-
yətlə, söhbət aparmıram. Xalqımı aldatmaq istəmirdim, heç vaxt aldatmamışam 
və aldatmayacağam. Azərbaycan xalqı bunu bilir. Mən müharibədən əvvəl 
deyəndə ki, mən bilirəm nəyi nə vaxt etmək lazımdır, əminəm ki, xalqımızın 
mütləq əksəriyyəti başa düşürdü mən nəyi nəzərdə tuturam və səbirlə bu günü 
gözləyirdi, mənə inanırdı, Prezident kimi, Ali Baş Komandan kimi inanırdı, 
gözləyirdi və bu gün gəldi. Dedik yetər artıq, bu əsarət yetər! Bizim şəhər-
lərimiz əsarət altında nə qədər qalacaq?! Mənfur düşmən bizim təbiətimizi 
nə qədər murdarlayacaq, bizim torpağımızda gəzəcək, yeyəcək, içəcək, rəqs 
edəcək, bizi təhqir edəcək. Dedik ki, düşmənə yerini göstərəcəyik, düşməni 
torpaqlarımızdan qovacağıq və qovduq da!

Sentyabrın 27-də nə baş verib, onu tarixçilər deyəcək. Necə başlayıb, onu 
hesab edirəm ki, bir çoxları bilir. Artıq Azərbaycan xalqının səbri tükənmişdi və 
mən Ermənistan baş nazirinə son görüşlərdə demişdim ki, siz odla oynamayın, 
Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamayın. Siz Azərbaycan xalqını tanımırsınız, 
siz tanıyacaqsınız bizi, amma gec olacaq. Düz yola gəlin, çıxın bu torpaqlardan, 
bu torpaqlar sizə mənsub deyil. Amma nə etdilər? Orada qanunsuz məskunlaş-
ma aparmaq üçün beynəlxalq hüququ, beynəlxalq konvensiyaları, o cümlədən 
Cenevrə konvensiyalarını kobudcasına pozaraq nümayişkaranə şəkildə xaricdən 
erməniləri gətirib özü də məhz Şuşaya ki, bizi incitsin. Məhz Şuşada o dəstə 
başçısı hansı ki, indi deşik axtarır gizlənməyə, xunta başçısı özünə andiçmə 
mərasimi keçirmişdir və Ermənistan baş naziri gedib orada iştirak edib. Bu, bizə 
sataşmaq deyildimi? Bunun hesabını sizdən soruşan olmayacaqdımı?! Hesabını 
soruşduq, diz çökdürdük, diz üstə qoyduq! Onun-bunun ətəyindən yapışıb bu 
40 gündən çox bir müddətdə adam qalmayıb ki, zəhləsini tökməsin, yardım 
istəməsin, özünü alçaltmasın. Biz alçaltmışıq onu, əcəb də etmişik. Bizim üçün 
müqəddəs olan Şuşa şəhərinin Cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə  rəqs edəndə 
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fikirləşəydi ki, bu gün gələcək, cəzasını alacaq, siçan kimi gizlənib bax bu 
sənədi götürüb ağlaya-ağlaya imzalayacaq. Yerini göstərdik, dərsini verdik. 
Qovmuşuq onları torpaqlarımızdan, iti qovan kimi qovmuşuq. Demişdim ki, 
qovacağıq, iti qovan kimi qovacağıq və qovmuşuq, iti qovan kimi qovmuşuq. 
Qorxularından indi bu sənədə imza atır, bilir ki, biz Ağdama da, Kəlbəcərə də, 
Laçına da gələcəyik. Heç kim bizi saxlaya bilməz. Hər kəs bizim gücümüzü 
gördü, hər kəs bizim dəmir yumruğumuz nədir, anladı. Ona görə qovmuşuq 
onları, əcəb də etmişik.

Onların demək olar ki, bütün texnikasını məhv etmişik, darmadağın et-
mişik. Bu 30 il ərzində qurulmuş istehkamları keçmişik, əsgərlərimiz aslan 
kimi keçiblər, əziblər düşməni keçiblər, əcəb də ediblər, öz torpağında. Biz 
beynəlxalq hüquqa əməl edirik, biz beynəlxalq hüquqa hörmət göstəririk. 
Biz mülki vətəndaşlardan intiqam almamışıq, heç vaxt almayacağıq və məhz 
buna görə mülki vətəndaşlar arasında düşmən tərəfdə itkilər çox azdır. Onlar 
nə etdilər? Onlar döyüş meydanında duruş gətirə bilmədilər, qaçdılar, ondan 
sonra ballistik raketlərlə mülki vətəndaşlara atəş açdılar. Bu, hərbi cinayətdir. 
Onlar bu hərbi cinayətə görə cavab verəcəklər. Gəncə şəhərini Ermənistandan 
ballistik raketlərlə vurmaq alçaqlıqdır, alçaq hərəkətdir, cinayətdir. Bərdəni 
kasetli bombalarla atəşə tutmaq hərbi cinayətdir. Mən demişəm Tərtər şəhə-
ri, İkinci Dünya müharibəsi dövründə dağılmış Stalinqrad şəhərinə bənzəyir. 
Gündə, - özü də böyük şəhər deyil, - yüzlərlə mərmi düşürdü, amma bir nəfər 
də tərpənmədi. Amma ermənilər qaçıb getdilər. Onların “yenilməz” ordusu 
məhv oldu, fərarilik başladı, xunta başçısı Dağlıq Qarabağda əmr verdi ki, kim 
oradan qaçacaq, o, məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bizdə BİR nəfər fərari oldumu? 
Olmadı! Bir nəfər də olmadı! Budur Azərbaycan xalqı! Mülki vətəndaşlar, evi 
dağılıb, malı batıb, yaxın insanını itirib, yenə də deyir ki, “Vətən sağ olsun”. 
Ancaq irəli, irəli! Mənə yazılan məktublarda deyilir, Ali Baş Komandan, 
irəli! Dəstəkləyirik səni, get irəli, dayanma və getmişəm, dayanmamışam.

Bu müharibə dövründə 30-a yaxın müsahibə vermişəm. Ömrümdə bəlkə də 
bu qədər müsahibə verməmişəm və bəziləri deyirlər ki, İlham Əliyev nə üçün 
müsahibə vermir. Hesab edirdim ki, mən öz mövqeyimi ifadə etmək üçün kifayət 
qədər imkanlara malikəm, tez-tez bütün məsələlərlə bağlı öz fikirlərimi bildirirəm. 
Mənim bütün fəaliyyətim şəffafdır, keçirdiyim bütün iclaslar ictimaiyyətə təqdim 
edilir. Lüzum bilmirdim onda. Amma lazım olan vaxtda 30-a yaxın müsahibə 
vermişəm və o müsahiblərdə demişəm ki, biz beynəlxalq hüquqa hörmətlə ya-
naşırıq, biz beynəlxalq hüququ müdafiə edirik, biz ədaləti müdafiə edirik, biz 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edirik. Demişdim ki, bizim bütün 
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addımlarımız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, əxlaq əsasında 
görülüb və bütün addımlarımız bu istiqamətdə atılıb. İntiqamımızı düşməndən 
aldıq, işğalçıdan aldıq. Mülki vətəndaşlarla bizim işimiz olmayıb və olmayacaq. 
Düşmənin məskunlaşdığı, gizləndiyi şəhərlərdə böyük dağıntılar yoxdur. Çünki 
biz mülki obyektlərə atəş açmamışıq. Bax, bizim fərqimiz bundan ibarətdir.

Mən bu müharibə başlayandan sonra demişdim ki, bir çoxları, demək olar, 
bu məsələ ilə məşğul olan siyasətçilərin hamısı deyirdi ki, bu münaqişənin 
hərbi həlli yoxdur. Mən nə deyirdim? Deyirdim ki, var! Məni tənqid edir-
dilər ki, İlham Əliyev nə danışır? Yoxdur hərbi həlli. Dedim yaxşı yoxdursa, 
onda bunu sülh yolu ilə həll edin. Sizin əlinizdə bu imkanlar var. Siz böyük 
dövlətlərsiniz, böyük nüfuzunuz var, böyük imkanlarınız var. Nədir ki, sizin 
qabağınızda Ermənistan, nədir ki, ona təsir edə bilmirsiniz? Bəlkə təsir etmək 
istəmirsiniz? Yox, deyirdilər ki, olmaz müharibə aparmaq, sülh yolu ilə. Sülh 
yolu ilə 1 il, 2 il, daha 30 il sülh yolu ilə? Bizim başımızı nə qədər aldatmaq 
olar? Amma biz sübut etdik ki hərbi həlli var. Və mən demişdim ki, mən 
istəyirəm və Paşinyan, deyirəm sənə, bəyanat ver, öhdəlik götür, qrafik ver, 
cədvəl ver. Müharibənin ilk günündən mən bunu deyirdim. Hər kəs də bunu 
görə bilər. Müsahibələrimdə, xalqa müraciətlərimdə açıq demişəm, qrafik ver, 
cədvəl ver, rədd ol, çıx get, mən dayanıram. Yoxsa oradan deyirlər dayanın, 
buradan deyirlər dayanın. Yaxşı, bizim torpaqlarımızı işğal edəndə niyə bun-
lara “dayanın!” deyən olmadı? Bizim torpağımızı 30 il əsarət altında saxlayan 
Ermənistana nə üçün “buradan çıx get!” deyən olmadı! Bu, nədir? Yaxşı, biz 
indi öz gücümüzə güvənərək bu torpaqları şəhid verə-verə, qan tökə-tökə azad 
edirik, bizə “dayanın” deyirsən, ona de ki, çıx. Demir. Bizə deyir dayan. Dedim 
dayanmayacağam mən. Heç kim məni dayandıra bilməz və dedim tələb edirəm 
səndən Paşinyan, şəxsən özün, sənin xarici işlər nazirin, nə bilim o biri, bu biri 
yox, şəxsən özün öhdəlik götürməlisən, tarix verməlisən nə vaxt rədd olursan 
bizim torpaqlarımızdan. Bax bu bəyanatda o öhdəlik var. Məcbur edirik onu, 
məcbur etdik, zorla məcbur etdik, başına vura-vura məcbur etdik, bütün bəd 
əməllərinə görə, o donuzları bizim məscidlərimizdə saxladığına görə. Bizim 
məscidlərimizdə donuz saxlayan özü donuzdur. İndi bu sənəddə öhdəlik var. 
Dekabrın 1-nə qədər rədd olacaq qalan işğal edilmiş torpaqlardan. Ona görə 
məsələnin hərbi yolu var. Amma mən deyirdim, istəyirəm ki, bu hərbi mərhələ 
də dayansın, keçək siyasi mərhələyə. Nə oldu? Mən deyən oldu. Bax, bu gün 
mən deyən oldu. Hərbi mərhələ başa çatır, keçirik siyasi məsələyə. Demək olar 
ki, bizə maksimum sərf edən sənəd imzalandı. Paşinyan onu imzaladı. Başqa 
yolu yox idi. Əslində, bu, məğlubiyyətin etirafıdır. Bu, hərbi kapitulyasiyadır. 
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Prinsip etibarilə mən tələb edə bilərdim ki, gəlsin otursun orada, aşağıda, bax 
orada imzalasın onu. Amma mən belə adam deyiləm. Mən nə üçün kimisə 
alçaldım. O onsuz da özünü alçaldıb. Bu rəzil duruma özü-özünü salıb. Gərək 
orada qarnını qabağa verib, sərxoş vəziyyətdə Cıdır düzündə rəqs edəndə bu 
günü fikirləşərdi ki, gün gələcək hesabını verəcəksən, verirsən. Bax belə. Heç 
kim bizimlə zarafat edə bilməz. Heç kim Azərbaycan xalqının səbri ilə oyna-
ya bilməz. Heç kim bizi təhqir edə bilməz. Edərsən, dərsini alarsan. Necə ki, 
dərsini vermişik.

Ona görə məsələnin həlli artıq təmin edilib. Əlbəttə, əgər Ermənistan 
atəşkəsə əməl etsə, - mən artıq bütün əmrlərimi vermişəm, - komandanlıqlara 
əmrimi vermişəm, biz dayanırıq. Biz imzamıza hörmətlə yanaşırıq. Qarşı tərəf 
də dayanmalıdır. Çünki dayanmasa, biz də dayanmayacağıq.

İndi beynəlxalq müşahidəçilər yaxşı bilirlər ki, kim atəşkəsi pozub. Bi-
rinci dəfə kim pozub Gəncəni ballistik raketlə bombalayanda, ikinci dəfə kim 
pozub beş dəqiqə atəşkəs vaxtından keçməmiş və üçüncü dəfə Bərdəni kasetli 
raketlərlə vurmaqla. İndi bu dəfə də pozsa, artıq mən hesab edirəm ki, özü 
lap peşman olacaq. Ona görə biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Biz düşməni 
məcbur edə bilmişik. Mən faktiki olaraq onlara ultimatum vermişəm. Demişəm 
ki, çıxmalısan, çıxmasan sona qədər gedəcəyəm. Sona qədər! Ayın 8-də Şə-
hidlər xiyabanında demişəm ki, sona qədər gedəcəyəm və heç bir qüvvə məni 
dayandıra bilməz.

Biz bu qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-ə yaxın yaşayış məntəqə-
si, o cümlədən Füzuli şəhəri, Cəbrayıl şəhəri, Zəngilan şəhəri, Qubadlı şəhə-
ri, Şuşa şəhəri, Hadrud qəsəbəsi, Suqovuşan qəsəbəsi, digər qəsəbələr döyüş 
meydanında azad edildi.

Bu qələbələr düşməni məcbur etdi ki, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonları 
bizə siyasi yollarla qayıdır. Amma burada Ermənistan tərəfinin xoş niyyətini 
axtarmaq yersizdir. Onlarda xoş niyyət deyilən anlayış bütövlükdə yoxdur. 
Sadəcə olaraq, məcbur olub. Çünki bilirdi ki, bu sənədə imza atmasa, özümüz 
alacağıq bu torpaqları. Hər kəs bunu bilirdi. Mən demişdim ki, qan tökmək 
istəmirəm, müharibəni dayandırmalıyıq, rədd olsun bizim torpaqlarımızdan! 
Belə də oldu.

Mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Mən əziz xalqımı sənədin mətni 
ilə tanış etdim. Burada yeni nəzarət mexanizmi tətbiq edilir. Bəyanatın beşinci 
bəndində yazılıb: “Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin 
səmərəliliyinin artırılması məqsədilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz 
yaradılır”. Mən deyə bilərəm ki, bu mərkəzdə Rusiya və Türkiyə hərbçiləri 
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fəaliyyət göstərəcək. Beləliklə Türkiyə rəsmi qaydada bu münaqişənin gələcək 
həlli və atəşkəsə nəzarət etmək işində rol oynayacaqdır.

Mən videokonfrans formatında imzalama mərasimindəki çıxışımda həm 
Türkiyə Prezidenti, əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, həm Rusiya Prezi-
denti Vladimir Putinın səylərini yüksək qiymətləndirdim. Çünki onlar doğrudan 
da bu 44-45 gün ərzində böyük səylər göstərmişlər ki, məsələ sülh yolu ilə həll 
olunsun. Eyni zamanda, mən çox şadam ki, artıq münaqişənin dayandırılmasın-
da bu iki lider öz müsbət rolunu oynayıb. Hesab edirəm ki, bu, eyni zamanda, 
bölgədə gələcək əməkdaşlıq formatını da böyük dərəcədə müəyyən edir. Çünki 
Türkiyə ilə Rusiya arasındakı əlaqələr bu gün tarixə baxsaq, hesab edirəm ki, 
ən yüksək səviyyədədir. Hər iki ölkə bizim üçün dost, qonşu ölkədir. Beləliklə, 
hesab edirəm ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq formatı daha da çoxşaxəli ola bilər.

Digər önəmli məsələ, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsi bu sənəddə təsbit edi-
lir. Həm bütün kommunikasiyaların, yolların açılması, eyni zamanda, burada 
göstərilir ki, yeni nəqliyyat kommunikasiya infrastrukturu yaradıla bilər və 
yaradılmalıdır. Biz bunu əlbəttə ki, çox dəstəkləmişik. Deyə bilərəm ki, mənim 
təkidimlə bu bənd bu bəyanata salındı. Çünki birbaşa Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bu bəndin əlaqəsi yoxdur. Ancaq mənim təkidli 
tələblərim şadam ki, qəbul olundu. Beləliklə Naxçıvan Muxtar Respublikasını 
Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru yollarla birləşdirmə istiqamə-
tində tarixi addım atıldı. Çünki mənfur düşmən 1990-cı illərin əvvəllərində və 
ondan da bir qədər əvvəl Naxçıvanı faktiki olaraq mühasirəyə almışdı. Bütün 
kommunikasiya xətləri kəsildi, - çünki o vaxt Azərbaycanın əsas hissəsindən 
oraya enerji resursları ötürülürdü, - faktiki olaraq Naxçıvan Muxtar Respub-
likası çox ağır vəziyyətdə qalmışdı. Eyni zamanda, Ermənistan ərazisindən 
oraya hücumlar da edilirdi. Dəfələrlə demişəm, məhz ulu öndər Heydər Əli-
yevin cəsarəti və fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan işğal altına düşmədi. Erməni 
vandallarının belə planları da var idi.

Ona görə bu bəndi xüsusilə qeyd etmək istərdim və əziz naxçıvanlıları da 
bu hadisə münasibətilə təbrik etmək istərdim. Bildirməliyəm ki, naxçıvanlılar 
da ikinci Qarabağ müharibəsində digər bütün bölgələrdən olan vətəndaşlar 
kimi fəal iştirak ediblər. İndi müharibə başa çatır, bu günə qədər açıqlanmayan 
bəzi məsələlər də üzə çıxacaq və hər kəs biləcək ki, başqa bütün bölgələrdən 
olan hərbçilərlə bərabər naxçıvanlılar da böyük qəhrəmanlıq göstəriblər və 
torpaqlarımızın azad edilməsi işində fədakarlıq göstəriblər, şəhidlər veriblər.

Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə biz Azərbaycan 
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xalqının birliyini gördük. Bütün bölgələrdən ordumuza dəstək gəldi. Bütün 
bölgələrdə hər bir vətəndaş böyük həyəcan hissi ilə bu günləri yaşayıb, hər 
gün televiziya önündə, radio qarşısında, internetdə cəbhədən gələn xəbərləri 
izləyib, uğurlarımıza sevinib. Bütün bölgələrdə biz bunu gördük. Bir daha 
gördük ki, ölkəmiz və xalqımız nə qədər gözəl ölkədir və gözəl xalqdır. Ölkə-
mizdə yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri, bütün dini konfessiyaların 
nümayəndələri cəsarət göstərərək, düşmənlə vuruşaraq Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü bərpa etdilər. Bu, bizim böyük sərvətimizdir, böyük dəyərimizdir. 
Mən bunu dəfələrlə demişəm. Ermənistan bu xoşbəxtlikdən məhrumdur. Çünki 
monodövlətdir, orada ermənilərdən başqa heç kim yaşamır. Avrasiyada, bizim 
bölgədə başqa belə ölkə tapmaq mümkün deyil. Çünki heç kim orada yaşaya 
bilmir. Ya onları qovurlar, azərbaycanlılar kimi etnik təmizləməyə məruz qo-
yurlar, ya da ki, başqa millətin nümayəndəsi orada yaşaya bilmir, sıxışdırırlar, 
sıxışdırırlar, sıxışdırırlar. Amma bizim üstünlüyümüz bax, bundadır, çoxmillətli, 
çoxkonfessiyalı Azərbaycan bu müharibədə də özünü göstərdi, bütün xalqların 
nümayəndələri birlik göstərdilər, qəhrəmanlıq göstərdilər. Bir daha demək 
istəyirəm ki, bu müharibə bir çox məsələlərə bir daha aydınlıq gətirmişdir.

Mən bir məsələni də bildirmək, əziz xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Yəqin siz 
fikir vermisiniz ki, bu bəyanatda Dağlıq Qarabağın statusu haqqında bir kəlmə 
də yoxdur, yoxdur! Bəs hanı Ermənistan tərəfinin tələbləri ki, Dağlıq Qarabağa 
müstəqillik verilməlidir? Mən onlara muxtariyyət təklif edəndə buna razı olma-
dılar, dedilər ki, yox, bu, “müstəqil dövlətdir”. Bunlar uzun illərdir “müstəqil 
dövlət” kimi yaşayır və onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəlmə 
də yoxdur, Paşinyan. Nə oldu bəs? Bu nə oldu, Paşinyan? Deyəsən, bir çox illər 
ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan, yol çəkirdin Cəbrayıla. Rəqs edirdin, 
nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status, gora getdi status, gorbagor oldu sta-
tus, yoxdur status və olmayacaq. Nə qədər ki, mən Prezidentəm, olmayacaq. Ona 
görə, bu sənədin çox böyük mənası var. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu sənədə 
böyük diqqət göstərərək onu dəqiq, böyük diqqətlə oxuyacaq və görəcək ki, biz 
nə qədər böyük siyasi qələbə qazanmışıq. Bu siyasi qələbənin qazanılmasında 
hərbi qələbəmiz müstəsna rol oynayır. Əlbəttə ki, son illər ərzində ölkəmizdə 
aparılan işlər, mövcud olan gözəl ab-hava, xalq-iqtidar birliyi, siyasi münasibət-
lərin müsbət səviyyəyə qalxması, beynəlxalq nüfuzumuz, beynəlxalq arenadakı 
fəaliyyətimiz - bütün bunlar, ordu quruculuğu təbii ki, bu qələbəmizi şərtləndirdi. 
Mən bu günlərdə bir şeyə də fikir verdim. Hətta fərqli siyasi baxışlara malik olan 
insanlar, bizim işimizə tənqidi yanaşan insanlar, hətta bir çox hallarda əsassız 
tənqidlər ifadə edən insanlar bu dövrdə hesab edirəm ki, yüksək şüur nümunəsi 
göstərdilər. Mən həmişə deyirdim ki, siyasi müstəvidə fərqli baxışlar var, ol-
malıdır, bu, normaldır. Müxalifət olmalıdır, bu, normaldır. Hər bir demokratik 
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ölkədə olduğu kimi, bizdə də əlbəttə ki, bütün bu azadlıqlar var. Amma bir şey 
olmamalıdır – dövlətə müxalifətdə olmaq olmaz, dövlətçiliyə müxalifətdə ol-
maq olmaz. “İqtidara, dövlətə nə qədər pisdir, mənim üçün bir o qədər yaxşıdır” 
fikri ilə yaşamaq olmaz. Mən deyə bilərəm, bu günlər ərzində mən gördüm ki, 
milli məsələlərdə biz hamımız birləşə bilirik. Bu da bizim gələcəyimiz üçün çox 
önəmlidir. Çünki biz hamımız istəyirik ki, Azərbaycan inkişaf etsin, hamımız 
istəyirik ki, daha güclü ölkə olsun. Gücümüzü göstərmişik, döyüş meydanında, 
siyasi müstəvidə, istənilən formatda. Müstəqilliyimizi göstərmişik. İndi gün gələ-
cək müharibə dövründə ictimaiyyətə açıqlana bilinməyən bəzi məqamları yəqin 
ki, açıqlayacaqlar. Ola bilsin ki, mən də hansısa məsələnin üstündən o pərdəni 
götürə bilərəm. Onda hər kəs görəcək ki, biz nə qədər böyük sınaqlardan çıxdıq, 
nə qədər böyük təzyiqlərə məruz qaldıq. Demək olar ki, gündəlik rejimdə deyir-
dilər, dayanın, dayanın, dayanın, dayanın. Amma biz qabağa getdik. Çünki mən 
xalqın dəstəyini hiss edirdim, xalqın inamını görürdüm. Məni heç nə dayandıra 
bilməzdi. Çünki mən bilirdim ki, biz haqlıyıq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa 
edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq. Bu müharibə bütün dünyaya Azərbaycan 
xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi - yenilməz xalq, dəmir iradəli 
xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordumuz! Fəxr edirik xalqımızla, ordumuzla! 
Əminəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşı hesab edir ki, onun həyatında bu günlər, 
bu dəqiqələr ən xoşbəxt günlər, dəqiqələrdir. Mən də xoşbəxtəm ki, bu xoş xə-
bərləri, bu müjdəni Azərbaycan xalqına verirəm. Xoşbəxtəm ki, bu tarixi sənədə 
imza atmışam. Xoşbəxtəm ki, biz öz Vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq, 
Qarabağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! 
Bundan sonra heç kim bizi o torpaqlardan tərpədə bilməz!

“Qarabağ Azərbaycandır və nida” ifadəsi artıq bizim qələbəmizin rəmzi 
idi, rəmzinə çevrildi. Bir il bundan əvvəl mən bunu demişəm. Mən fəxr edirəm 
ki, mənim dediyim ifadə artıq bir milli şüara çevrildi. Bu gün böyük qürur 
hissi ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, 
Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa 
bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbaycan 
xalqına! Yaşasın Azərbaycan!

***

Bəli, Qalib Sərkərdəmizin qeyd etdiyi kimi,bu gün illərdir, bizi üzən xə-
calət hissini fəxarət duyğuları əvəzləyib. Hamı sevinir. Bütün Azərbaycan 
bayram ovqatına köklənib. Bayram əhval- ruhiyyəsi paytaxt Bakı ilə yanaşı, 
bölgələrdə də hiss olunurdu. 
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Şəxsən mən, hər halda, az olmayan ömrüm boyu bu qədər şad dəqiqələr 
yaşamamışdım. Sevinc sevincə qarışdı. Əminəm ki, yaşından asılı olmayaraq, 
bütün vətəndaşlarımız da elə mənim kimi düşünür! Sevincdən göz yaşları-
mı saxlaya bilmirdim: bu, sevinc göz yaşları idi! Bu sevinci bizə yaşadan 
möhtərəm Ali Baş Komandan, Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan Əsgəri idi!

 “Qarabağ Azərbaycandır və nida”  ifadəsi artıq bizim Qələbəmizin rəmzi 
idi, möhtəşəm Zəfər Yolumuzun obrazlı ifadəsinə çevrildi. Bakı küçələri və 
meydanlarında, bütün Azərbaycan boyu milli bayrağımız 2020-ci il noyabrın 
üç günündə - ayın 8-i, 9-u, 10-da olduğu qədər iftixarla, fəxrlə, qürurla, millətin 
köksə sığmayan ortaq sevincinin dənizi kimi 1918-ci ildən indiyədək yalnız 
bugünlərdə belə coşqunluqla dalğalanmışdı.

Hər xalqın, sözün gerçək mənasında, millətə dönməsi üçün gərək olan 
ümdə şərtlər sırasında öz təqvimindəki bir vacib Qələbə bayramı ehtiyacı da 
vardır.

Bizim isə sanki Qələbə bayramımız yox idi. Əvəzində çəkilməz dərd yü-
künü 30 ilə yaxın müddətdə gecə-gündüz əsəb tellərimizdə daşıdığımız və 
göynərtisi hər yurddaşımızın ürəyində qövr edən torpaq itkilərimiz, qaçqınlar, 
məcburi köçkünlər, milli faciəmiz vardı. Bu gün isə qətiyyətli Lider, Böyük 
Strateq İlham Əliyev bu millətə o həsrətində olduğu, illərcə yolunu gözlədiyi 
Böyük Qələbəni nəsib etdi!

Qələbəmizin memarı və Baş İcracısı Prezident İlham Əliyev oldu! Azər-
baycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə verilən, həm də birinci və sonuncu olacaq 
ad! Sonunculuğu da ona görə çox, lap çox arzulanandır ki, bir daha heç vaxt 
Azərbaycanımızın müharibə görməsini istəmirik. 

Azərbaycan xalqı sevinc içindədir. Hamımız müharibənin davam etdiyi 44 
gündə də, Qələbənin elan olunmasından keçən 3 gün ərzində də xalqımızın, ordu-
muzun nə qədər birlik içində olduğunun, necə qüdrətli, mərd xalq olduğumuzun 
şahidi olduq. Biz bu Qələbəni heç də asan qazanmadıq. Ali Baş Komandanımız 
İlham Əliyev cənablarının düzgün strategiyası ilə Qüdrətli Sərkərdəlik bacarığı 
vasitəsilə, gözü yaşlı şəhid analarının, gəncikən Vətəni uğrunda igidliklə vuruşub 
canından keçən qorxmaz, cəsarətli, hər biri savaşlarda qəhrəmanlıq salnaməsi 
yazan igid əsgərlərimizin, zabitlərimizin, hərbiçilərimizin məğlubedilməz gücü 
ilə, terror qurbanlarının qanı bahasına əldə etdik o Möhtəşəm Qələbəni.

Qələbə xəbərini aldığımız gecə, sevindiyindən öz möhtəşəm, yeri-göyü 
lərzəyə gətirən uğultusu ilə Vətən səmalarını sarmış 10 milyonluq Azərbaycan 
xalqının kiçik bir nümayəndəsi olan mənim də yadıma maraqlı bir təmsil düşdü. 
Sözün düzü, torpaqlarımız işğal altında olan bu illər ərzində zaman-zaman bu 
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hekayə beynimin bir küncündə dolaşırdı. Bir gün, quşlar yığışıb öz aralarında 
özlərinə padşah seçmək istəyirlər. Onların arasında quşların şahı sayılan qartal 
və kiçik, varlığı belə bilinməyən cırt-cırt quşu da olur. Müəyyənləşdirilən yarı-
şın şərtinə görə, ən yüksəyə uça bilən quş, quşların padşahı hesab olunacaqdı. 
Bəli, vaxt gəlir, işarə verilir, quşlar uçub öz hünərlərini göstərməyə başlayırlar. 
Təbii ki, öz möhtəşəm əzəməti ilə ən hündürə qalxan quş qartal olur. Artıq 
nəticənin elan olunacağı ərəfədə bütün quşlar heyrət içərisində yuxarı baxırlar. 
Qartalın qanadlarının altında gizlənmiş kiçik cırt-cırt quşu çıxaraq qartaldan 
bir qədər yüksəyə uçur. Bu kiçik quşun belə namərdliyinə, o kələkbazlığına 
heyrətlənən qanadlılar məcbur olub onu padşah seçirlər. Fəqət o, uzun müddət 
hakimiyyətdə duruş gətirə bilmir. Bir müddətdən sonra  quşlar yarışı yenidən 
təşkil edib, qartalı padşah seçirlər və cırt-cırt quşuna da layiqli cəzanı verirlər.

Bu əhvalat mənə Ermənistan-Azərbaycan arasında gedən Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsini xatırladırdı. Azərbaycan təbii ki, möhtəşəm qartal idi. Ermənistan 
isə o qartalın qanadları arasında hiylə ilə, yalanla gizlənmiş bir zərbəyə əzilən 
cırt-cırt quşu. Və budur, əzəmətli qartal xain və miskin hiyləgərin cəzasını 
verib öz uğurlu zəfərinə qovuşdu!

Mərhum Xalq Şairimiz Fikrət Qoca demişkən:

“Zəfər çaldıq, öc aldıq,
Müqəddəs bayrağımız
Asimana ucaldı...”

Bəli, çox şükür, 27 ildən sonra hər birimiz qələbə sevincini doya-doya 
yaşayırıq. Azərbaycan Dövləti öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, torpaqlarını 
işğaldan azad olundu. Dinimizdə də deyildiyi kimi, səbr edən zəfər çalar. Biz 
30 il səbr etdik. Ümid etdik. Bir an belə səbrimiz tükənmədi, ümidimizi üz-
mədik. Öz rəhbərimizə etimad göstərdik, onun güclü siyasətinə, düzgün qərar 
verəcəyinə, bizi Qarabağa qovuşduracağına inandıq: birlikdə olduq, həmrəy 
olduq və budur, Zəfər çaldıq!

Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
qələbə günü Ulu Öndərimizin məzarını ziyarət edərək bütün xalqımızın göz 
yaşları ilə müşahidə etdiyi tarixi oğul, davamçı missiyasını ifadə edən “Ata, 
sənin nəsihətini yerinə yetirdim!” sözlərini söylədi. Bu, nəslinə, kökünə sadiq 
bir oğlun, Azərbaycan tarixində ən şanlı səhifə yazan Böyük Siyasətçinin, 
Qalib Sərkərdənin Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradıcısı, bütün Azərbaycan 
xalqının və Türk Dünyasının xatirəsində əbədi yaşayan atası, Ulu Öndərimiz 
Heydər Əliyevin qarşısında tarixi hesabatı idi.
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Ümummilli Liderimiz, ruhunuz şad olsun! Siz, Azərbaycan xalqı, döv-
lətçiliyimiz üçün etdiklərinizlə bərabər, özünüz kimi inandığınız oğlunuz, da-
vamçınız, bu gün dünyanın ən yüksək səviyyəli siyasətçiləri sırasında layiqli 
yerini almış dövlət başçımız, Qalib Sərkərdə İlham Əliyev kimi yadigarınıza 
görə də böyük ehtiramla yad edilirsiz. Bəli, tariximizə nəzər yetirsək, müdrik 
Prezidentimiz Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, o cümlədən Türk Dün-
yasının birliyini təmin edən və ən şanlı müasir tarixi Qələbəsinə imza atan, 
birinci yerdə duran rəhbər və Böyük Sərkərdəsidir.

Qələbən mübarək Ali Baş Komandan! Qələbən mübarək, Azərbaycan 
xalqı! Qələbən mübarək, Azərbaycan əsgəri! Qələbən mübarək, Şəhadətin 
mübarək, and yerimiz olan şəhidim! Möhtəşəm Zəfərin mübarək, Azərbay-
can!!! Ruhunuz şad olsun Ulu Öndər!!!

***

44 gün ərzində Azərbaycanın Müzəffər Ordusu bütün dünyaya öz ye-
nilməzliyi və qəhrəmanlığını nümayiş etdirdi. Vətən Müharibəsində Silahlı 
Qüvvələrimizin 2907 hərbi qulluqçusu şəhid oldu, 10 hərbi qulluqçumuz itkin 
düşdu, 1245 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz yaralanaraq sağlamlığını itirdi. 

Azərbaycan xalqı hər zaman Vətən övladlarının şücaətini yüksək qiymət-
ləndirir, bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur. Vətən 
Müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan 
azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda 
canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət 
eləsin. Ruhunuz şad olsun, igidlər!
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    MÖHTƏŞƏM QƏLƏBƏNİN ON BİR MÜJDƏSİ

 2020-ci il Azərbaycanın zəngin tarixinə şanlı Zəfər ili kimi düşdü. Bir 
qərinə davam edən Qarabağ münaqişəsi cəmi 44 gün ərzində ölkəmizin qələ-
bəsi ilə başa çatdı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli 
Azərbaycan Ordusu düşmən tapdağında qalan doğma torpaqlarımızı işğaldan 
azad etdi, Ermənistan təslimçilik bəyanatına imza atmağa məcbur edildi. Azər-
baycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı uğurlu əks-hücum 
əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan 
azad edildi. Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 
kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 
kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər rayonunun 
3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, Şuşa 
şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamət-
lərində bir neçə strateji yüksəkliyi, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz 
yüksəkləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olunub.

Xalqa ilk müraciət

 Sentyabrın 27-də Ermənistanın növbəti hərbi təxribatı, bütün cəbhəboyu 
ağır artilleriyadan istifadə etməklə hücuma keçməsi və birbaşa mülki əhalini 
hədəfə alması, səbri daşıran son damla olaraq, gözlənilən müharibəni qaçıl-
maz etdi. Həmin andan etibarən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Vətən uğrunda 
ölüm-dirim savaşına qalxdı. Ordumuz bütün dünyanın suveren Azərbaycanın 
ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıdığı Qarabağı və ətraf rayonları düşmən işğa-
lından azad etmək üçün müqəddəs döyüşə atıldı. Vətən Müharibəsi başlayandan 
bir neçə saat sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət edərək 
cəbhədə yaranmış vəziyyətlə bağlı birbaşa məlumat verdi. Xalq bu müraciətdə 
Ermənistanın növbəti dəfə Azərbaycana hərbi təcavüz aktına əl atdığı faktını 
rəsmən eşitdi: “Bu gün səhər Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən 
müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən, ağır artilleriyadan istifadə edərək, bizim 
yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda, hərbi mövqelərimizi atəşə tutmuşdur.

Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz arasında itkilər, 
yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Onların qanı yerdə qal-
mayacaqdır. Azərbaycan Ordusu hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə atəşlər, 
zərbələr endirir və bu zərbələr nəticəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları 
sıradan çıxıb. Bu, erməni faşizminin növbəti təzahürüdür”.

Cəmiyyətimiz dövlət başçısının dilindən eşitdi ki, bu təxribat Ermənistan 
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tərəfindən başlanıb, düşmən danışıqlar prosesini pozmaq, ərazilərin işğalda 
qalmasını qeyri-müəyyən müddətədək uzatmaq məqsədilə bu təxribata əl atıb.

Dövlət başçısının sentyabrın 27-də Azərbaycan xalqına ilk müraciəti in-
formasiya və çağırış xarakterli bir sıra məqamlarla zəngin olmaqla yanaşı, 
həm də ölkədə hər bir vətəndaşın nə etməli olduğunu göstərmək baxımından 
çox əhəmiyyətli idi. Bunu Vətənin müdafiəsinə hər kəsin qalxmasına çağırış 
kimi də qəbul etmək olardı.

Prezident müraciətini bu fikirlərlə başa vurdu: 
“Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bu gün Azərbaycan Ordusu Azərbaycan 

torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bu gün Azərbaycan Ordusu 
öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni 
əsgərinin bizim torpağımızda nə işi var?! Ermənistan ordusunun bizim torpa-
ğımızda nə işi var?! Heç kəs üçün sirr deyil ki, “Dağlıq Qarabağ ordusu”nun 
tərkibində olan şəxsi heyətin 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından ibarətdir. 
Ermənistan işğalçı dövlətdir, bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır.

Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz zəfər çalacağıq! 
Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”

Cəbrayıl bizimdir!

 Ölkəmizin rəhbərinin dediyi kimi də oldu. İlk gündən düşmənin ön müda-
fiə xətti yarıldı, qısa zamanda bir neçə kənd və strateji əhəmiyyətli yüksəklik-
lər işğaldan azad edildi. Qələbəyə doğru inamla irəliləyən cəsur əsgərlərimiz 
düşmənin işğal olunmuş torpaqlarımızdakı hərbi hissələrini, istehkamlarını, 
ön xətt mövqelərini, döyüş texnikalarını və infrastrukturunu, canlı qüvvəsini 
darmadağın etdi, torpaqlarımızı sürətlə düşməndən təmizlədi. Qarabağ qarış-qa-
rış, kənd-kənd işğaldan azad edildi. Cəbhədən gələn bütün sevindirici, müjdəli 
xəbərləri isə Azərbaycan xalqına birbaşa Ali Baş Komandanın özü verirdi.

Oktyabrın 4-də İlham Əliyev ikinci dəfə canlı yayımda xalqa müraciət 
edərək Cəbrayıl şəhəri və bu rayonun doqquz kəndinin işğaldan azad edil-
məsi münasibətilə hər kəsi ürəkdən təbrik etdi: “Cəbrayıl rayonunun və işğal 
olunmuş digər ərazilərin azad edilməsində fəal iştirak etmiş bütün əsgər və 
zabitlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Onların qəhrəmanlığı, şücaəti nəticəsində 
bu gün bizim doğma torpaqlarımız bizə qayıdıb. Bu qanlı döyüşlərdə həlak 
olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, yaralı hərbçilərimizə 
Allahdan şəfa diləyirəm.

Uzun illərdən sonra Cəbrayıl şəhəri azad edildi. Cəbrayıl bizimdir!”



2 2 4

Aygül Bağırovau u

5 gün sonra Prezident xalqa növbəti dəfə müraciət edərək müzəffər Azər-
baycan Ordusunun daha bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad etdiyini 
çatdırdı. Hadrut qəsəbəsinin, Çaylı, Yuxarı Güzlək, Gorazıllı, Qışlaq, Qa-
racallı, Əfəndilər, Süleymanlı və Sur kəndlərinin işğaldan azad edilməsini 
tarixi qələbəmiz adlandırdı.

Dövlət başçısı diqqətə çatdırdı ki, hər gün cəbhədən xoş xəbərlər gəlir, 
əsgər və zabitlərimiz döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirirlər. Eyni zamanda, 
strateji yüksəklikləri götürərək, daha əlverişli mövqelərə sahib olurlar. Beləliklə, 
müasir döyüş prinsiplərinə əsaslanan əməliyyat planı tam icra edilirdi. Azər-
baycan Ordusu həm maddi-texniki təchizat, həm də döyüş hazırlığı baxımından 
döyüş meydanında tam üstünlüyə sahibdir: “Bu gün bütün cəbhəboyu döyüşlər 
gedir. Azərbaycan bütün istiqamətlər üzrə mövqelərini möhkəmləndirir və biz 
işğalçını, təcavüzkarı sülhə məcbur edirik. Bu əməliyyatın əsas məqsədi də 
budur. Biz onlara göstərdik ki, döyüş meydanında da, beynəlxalq müstəvidə 
də, siyasi meydanlarda da biz qalib gəlirik. Onlar bizim gücümüzü gördülər, 
bizim iradəmizi gördülər. Onlar gördülər ki, dünyada heç bir qüvvə bizi haqq 
yolumuzdan döndərə bilməz. Dünyada heç bir ölkə bizim iradəmizə təsir edə 
bilməz...”

Prezident müraciətində Ermənistan tərəfinə danışıqlar, sülh yolu ilə torpa-
ğımızdan çıxmaq üçün şans verdiyini də bəyan etdi: “Onsuz da biz bu torpaq-
lara qayıdacağıq. Onsuz da biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Bütün 
dünya bunu gördü, o cümlədən Ermənistan bunu gördü. Biz istəyirik ki, qan 
tökülməsin. Biz istəyirik ki, şəhidlər olmasın. Biz öz torpaqlarımızı istəyirik. 
Çıxın gedin bizim torpağımızdan, rədd olun bizim torpağımızdan! Gedin öz 
ölkənizdə yaşayın. Amma biz torpağımızı geri alacağıq. Ona görə bu tarixi 
şansı onlar qaçırmamalıdır”.

Füzuli və Zəngilan şəhərləri düşmən tapdağından azad edildi

17 oktyabrda Ali Baş Komandan böyük məmnunluq və sevinc hissi ilə 
azad edilmiş növbəti yaşayış məntəqələrinin adlarını televiziya vasitəsilə xalqa 
çatdırdı. Prezident Füzuli rayonunun bir neçə kəndinin və Füzuli şəhərinin 
işğalçılardan azad edildiyini bildirdi: 

“Füzuli uğrunda döyüşlər ağır döyüşlərdi. Vaxt keçəcək, bu döyüşlər 
haqqında kitablar yazılacaq, əsərlər yazılacaq. Doğrudan da çox böyük peşə-
karlıq, məharət, şücaət, fədakarlıq tələb edən döyüşlərdi. Çünki bu 30 il ərzin-
də düşmən təmas xəttində o qədər möhkəm istehkam qurmuşdur ki, bəziləri 
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hesab edirdi ki, Füzuli şəhərini işğaldan azad etmək mümkün deyil. Hətta ən 
tanınmış hərbi mütəxəssislər də belə fikirdə idi ki, Füzulini götürmək, onu iş-
ğaldan azad etmək üçün bəlkə aylarla vaxt lazım olacaq və bu əməliyyat uğurla 
nəticələnəcək-nəticələnməyəcək hələ böyük sual altında idi. Ancaq Müzəffər 
Azərbaycan Ordusu bu şərəfli missiyanın öhdəsindən gələ bildi və qısa müddət 
ərzində Füzuli rayonunun əksər kəndləri və Füzuli şəhəri düşmənin tapda-
ğından azad edildi”.

Cəmi 3 gün sonra Prezident yenidən televiziya vasitəsilə xalqa müraciət 
ünvanlayaraq Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd rayonlarının azad edilmiş yaşayış 
məntəqələrinin siyahısını çatdırmaqla yanaşı, Şanlı Azərbaycan Ordusunun 
Zəngilan rayonu ərazisinə də daxil olduğunu açıqladı. Zəngilan rayonunun 
6 kəndinin və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad edilməsi münasibətilə Azər-
baycan xalqını təbrik etdi.

Heç bir hədə-qorxu bizi yolumuzdan döndərə bilməz

26 oktyabrda Ali Baş Komandan növbəti xoş müjdəli müraciətində Qu-
badlı şəhərinin və rayonun bəzi kəndlərinin işğaldan azad olunduğunu fəxr 
hissi ilə bəyan etdi. Prezident vurğuladı ki, o kəndlərin hamısı dağıdılıb, lakin 
Azərbaycan xalqının da, dövlətinin də o yerləri bərpa etməyə gücü çatacaq: 
“Təki torpağımız azad olsun. Təki bayrağımız işğaldan azad edilmiş bütün 
torpaqlarda qaldırılsın. Biz əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı-qanı bahasına bu 
torpaqları azad edirik. Həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə özümüzü 
təsdiqləmişik, dünyaya təsdiqləmişik. Azərbaycan xalqını qürurlu xalq kimi, 
cəsarətli xalq kimi, yenilməz xalq kimi təsdiqləmişik. Heç bir təzyiq bizə təsir 
edə bilməz. Heç bir hədə-qorxu bizi yolumuzdan döndərə bilməz. Çünki haqq 
yolundayıq, yumruq kimi birik. Bu birlik əbədidir və əbədi olacaq!

Əziz həmvətənlər, mən hələ müharibənin ilk günlərində sizə söz vermişdim 
ki, biz düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq, sona qədər qovacağıq. Qarabağ 
bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”

Müraciətlərində Prezident Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilmiş 
və hərbi qənimət kimi götürülmüş Ermənistanın hərbi texnikasının siyahısını 
da xalqın diqqətinə çatdırırdı. Hər çıxış özünəməxsusluğu, düşmən tərəfə ciddi 
mesajları ilə yadda qalır, insanlar tərəfindən maraq və rəğbətlə qarşılanırdı. 
Hətta dövlət başçısının bəzi ifadələri ölkədə dillər əzbərinə çevrilirdi.

Təbii ki, bu günlər ərzində dövlət başçısı yalnız televiziya müraciətləri 
ilə kifayətlənmirdi. Qarabağ həqiqətlərini xarici media əməkdaşlarına mü-
sahibələr verərək dünyaya bəyan edirdi. Demək olar ki, Ali Baş Komandan 
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hər gün öz “Twitter” hesabından xoş xəbərləri çatdırır, işğaldan azad edilən 
kəndlərimizin adlarını açıqlayırdı. Xalqımız hər gün Prezidentin paylaşımlarını 
həyəcan və səbirsizliklə gözləyirdi. Şad xəbərlərin müjdəsi olan paylaşımlar 
bir neçə dəqiqə ərzində bütün ölkəyə yayılırdı. Xalq döyüş bölgəsindən olan 
ən düzgün xəbərləri birbaşa ölkənin birinci şəxsindən alırdı. Hər qələbə xəbəri 
əhali tərəfindən böyük xoşbəxtlik və coşquyla qarşılanırdı. Hər kəs müqəddəs 
üçrəngli bayrağımıza bürünərək küçələrə axışır, sevincini bir-birilə bölüşürdü.

Əziz Şuşa, sən azadsan!

Prezidentin Vətən Müharibəsi başlanan gündən xalqa ünvanladığı say-
ca yeddinci müraciət isə ölkədə sözün həqiqi mənasında qələbə və bayram 
əhvali-ruhiyyəsi yaratdı. Bu müraciət digərlərindən fərqli idi. Çünki Vətən 
yolunda, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından 
keçən müqəddəs şəhidlərimizin uyuduğu məkandan - Şəhidlər Xiyabanından 
ünvanlanırdı.

“Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan 
azad edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azər-
baycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm.

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! 
Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 
2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi 
yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin günüdür! Bu qələbəni 
biz döyüş meydanında qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox”.

Dövlət başçısı bu müjdəni doğma xalqına Şəhidlər xiyabanından ver-
məsinin təsadüfi olmadığını dedi. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında ehtiramını 
bildirərək bəyan etdi ki, onların qanı yerdə qalmır. Erməni vəhşiliyinin qur-
banlarının, Xocalı qurbanlarının qanı yerdə qalmır. Onların intiqamını döyüş 
meydanında aldıq.

Dövlət başçısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını da ziyarət etdiyini, 
ruhu qarşısında baş əydiyini söyləyərək ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyi üçün 
xoşbəxt olduğunu vurğuladı.

“Bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim 
həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərimdən biridir.

Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
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Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!” - deyərək 
İlham Əliyev müraciətini başa vurdu.

Məhz həmin tarix, xalqımızın tarixində, mədəniyyətində və qəlbində xüsusi 
yeri olan, Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edildiyi gün - 8 
Noyabr Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda Zəfər Günü 
kimi təsis edildi.

Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!

 9 Noyabr Dövlət Bayrağı Günü də Qələbə xəbərləri davam etdi. Prezident 
“Twitter” hesabından 72 kəndin, bir qəsəbənin və 8 strateji yüksəkliyin 
işğaldan azad edilməsi ilə bağlı şad xəbəri xalqa çatdırdı.

10 noyabr gecəsi isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyev efir vasitəsilə doğma xalqını böyük zəfər xəbəri ilə müjdələdi: 
“Bu gün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bu gün Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. Hesab edirəm ki, indicə imza-
lanmış üçtərəfli bəyanat məsələnin həlli istiqamətində son nöqtə olacaqdır”.

Prezident çıxışında uzun illər davam edən işğala son qoyan bu bəyanata 
böyük fəxarət və sevinc hissi ilə imza atdığını vurğuladı. Qeyd etdi ki, üç-
tərəfli bəyanat işğal altında qalan Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının qan 
tökülmədən bizə qaytarılmasına imkan verəcək: “...Xoşbəxtəm ki, bu tarixi 
sənədə imza atmışam. Xoşbəxtəm ki, biz öz Vətənimizə, doğma Qarabağımıza 
qayıdırıq, Qarabağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və bu torpaqlarda əbədi 
yaşayacağıq! Bundan sonra heç kim bizi o torpaqlardan tərpədə bilməz!

“Qarabağ Azərbaycandır və nida” ifadəsi artıq bizim Qələbəmizin rəmzi 
idi, rəmzinə çevrildi. Bir il bundan əvvəl mən bunu demişəm. Mən fəxr edirəm 
ki, mənim dediyim ifadə artıq bir milli şüara çevrildi. Bu gün böyük qürur 
hissi ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, 
Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa 
bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!

 Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Yaşasın Azərbaycan!”
Bəli, 10 noyabr tariximizdə Qarabağ münaqişəsinə nöqtə qoyulduğu gün 

oldu. 30 illik münaqişə 44 gün ərzində Ali Baş Komandanın, Azərbaycan Or-
dusunun, Azərbaycan xalqının Zəfəri ilə başa çatdı. 44 günlük haqq savaşımız 
Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə əbədi yazıldı. Bu qələbəni Ali Baş Koman-
danın qətiyyəti, siyasi iradəsi, Müzəffər Ordumuzun şücaəti, qəhrəmanlığı, 
qorxmaz, cəsur hərbiçilərimizin – zabit və əsgərlərimizin canı, müqəddəs, 
ölməz şəhidlərimizin qanı, xalqımızın birliyi hesabına qazandıq. 
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Prezident növbəti günlər də xalqa müraciət edərək zəfər müjdələrini verdi. 
20 noyabrda Ağdam, 25 noyabrda Kəlbəcər, 1 dekabrda isə Laçın rayonları-
nın işğaldan azad olunması münasibətilə xalqa gözaydınlığı verərək təbrik 
etdi. Bildirdi ki, döyüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələbə bu gözəl nəticəyə 
gətirib çıxardı ki, üç rayonumuz - Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bizə qaytarıldı. 
Biz bu rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən qaytardıq.

Dövlət başçısı son müraciətində lazımi ünvanlara mesaj verməyi də unut-
madı: “Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanata əgər kimsə müdaxilə etmək istəsə, 
bizim sərt mövqeyimizi görəcək. Belə cəhdlər var. Bu cəhdlərin bir məqsədi 
var ki, bu razılaşma pozulsun. Çünki bu razılaşma bəzilərini çox qıcıqlandırır 
ki, artıq burada yeni təhlükəsizlik formatı yaranıbdır. Türkiyə-Rusiya Birgə 
Mərkəzinin yaradılması bəyanatda təsbit edilib. Eyni zamanda burada təh-
lükəsizlik tədbirlərinin görülməsi və bəyanatın müddəalarının icra edilməsi 
bəzilərini qıcıqlandırır. Ancaq bizim işimizə, əldə edilmiş razılaşmaya heç kim 
müdaxilə edə bilməz. Razılaşma icra edilir və icra edilməlidir”.

Beləliklə, sentyabrın 27-dən dekabrın 1-nə qədər Ali Baş Komandan 11 
Zəfər müjdəli müraciəti ilə xalqı sevindirdi. Prezidentin xalqa hər müraciəti 
bitər-bitməz paytaxt əhalisi küçələrə çıxaraq Şanlı Qələbənin qürurunu bölüşdü. 
Paytaxt əhalisi meydanlara axışaraq, əllərində Azərbaycan bayraqları, şüarlar 
tutaraq sevindilər, mahnı oxudular, rəqs etdilər, təbriklər dedilər. Minlərlə insan 
müqəddəs and yerimiz olan Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək şəhidlərimiz 
qarşısında borcunu yerinə yetirdi.  

Hazırda isə Azərbaycan üçün yeni dövr başlayır - quruculuq, inkişaf, azad 
edilmiş ərazilərimizin bərpası mərhələsi. Elə ölkə başçımızın sonuncu müra-
ciətində dediyi kimi, xalqımız Vətən savaşı günlərində olduğu kimi, bu dövrdə 
də həmrəyliyini əsirgəməyəcək: 

“...Mən tam əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu dövrdə də birlik, həmrəy-
lik göstərəcək, güclü iradə göstərəcək. Azərbaycan xalqı yenə də birləşərək 
dağıdılmış bu şəhərləri, kəndləri bərpa etmək üçün əlindən gələni edəcəkdir. 
Biz bundan sonra böyük və qürurlu xalq kimi yaşayacağıq. Beynəlxalq müstə-
vidə öz sözümüzü demişik, bölgədə öz sözümüzü demişik. İstədiyimizə nail 
olmuşuq və əminəm ki, bundan sonra bizim xalqımızı təhlükəsiz və xoşbəxt 
həyat gözləyir”.
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DÜŞMƏN İŞĞALINDAN AZAD OLUNMUŞ ŞƏHƏR, 
QƏSƏBƏ VƏ KƏNDLƏRİMİZİN SİYAHISI:

27 sentyabr 2020-ci il

Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı 
Əbdürrəhmanlı kəndləri;
Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndləri;
Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində yüksəkliklər.

3 oktyabr 2020-ci il

Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndləri;
Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy, 
Quycaq kəndləri;
Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi.

4 oktyabr 2020-ci il

Cəbrayıl şəhəri və rayonun Karxulu, Şükürbəyli, Yuxarı Maralyan, 
Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Decal, Mahmudlu, Cəfərabad kəndləri.

5 oktyabr 2020-ci il

Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndləri.

9 oktyabr 2020-ci il

Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və Sur kəndi;
Cəbrayıl rayonunun Qaracallı, Süleymanlı, Əfəndilər və Qışlaq kəndləri;
Füzuli rayonunun Yuxarı Güzlək, Gorazıllı kəndləri;
Tərtər rayonunun Çaylı kəndi.

14 oktyabr 2020-ci il

Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu kəndləri;
Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser 
kəndləri.
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15 oktyabr 2020-ci il

Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çiraquz kəndləri;
Füzuli rayonunun Arış kəndi;
Cəbrayıl rayonunun Doşulu kəndi.

16 oktyabr 2020-ci il

Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağbulaq, Axullu kəndləri.

17 oktyabr 2020-ci il

Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli, 
İşıqlı, Dədəli kəndləri və Füzuli şəhəri.

18 oktyabr 2020-ci il

Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağı qaldırıldı.

19 oktyabr 2020-ci il

Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, 
Qumlaq, Hacılı, Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, 
Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri.

20 oktyabr 2020-ci il

Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, 
Muğanlı kəndləri və Zəngilan şəhəri;
Füzuli rayonunun Dördçinar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, 
Aşağı Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri;
Cəbrayıl rayonunun Safarşa, Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, 
Ağtəpə, Yarəhmədli kəndləri;
Xocavənd rayonunun Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli (Noraşen), 
Çinarlı (Vəng) kəndləri.
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21 oktyabr 2020-ci il

Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, 
Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan, 
Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndləri;
Cəbrayıl rayonunun Balyand, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndləri;
Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, Zərgər kəndləri.

22 oktyabr 2020-ci il

Zəngilan rayonunun Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, 
Vəliqulubəyli, Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu, Bartaz, 
Dəlləkli kəndləri və Ağbənd qəsəbəsi;
Cəbrayıl rayonunun Sirik, Şıxlar, Məstalıbəyli, Dərzili kəndləri;
Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı Rəfədinli kəndləri.

23 oktyabr 2020-ci il

Xocavənd rayonunun Dolanlar və Bünyadlı kəndləri;
Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, Nüsüs, Xələfli, Minbaşılı və 
Veysəlli kəndləri;
Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli kəndləri;
Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndləri.

25-26 oktyabr 2020-ci il

Zəngilan rayonunun Birinci Alıbəyli, İkinci Alıbəyli, Rəbənd, 
Yenikənd kəndləri;
Cəbrayıl rayonunun Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, 
Çələbilər kəndləri;
Qubadlı rayonunun Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Xanlıq, 
Sarıyataq, Mollabürhan kəndləri və Qubadlı şəhəri.
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28 oktyabr 2020-ci il

Zəngilan rayonunun Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, 
Zərnəli kəndləri;
Füzuli rayonunun Mandılı kəndi;
Cəbrayıl rayonunun Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, 
Qaraağac kəndləri;
Qubadlı rayonunun Qiyaslı, Əbilcə, Qılıcan kəndləri.

30 oktyabr 2020-ci il

Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli,
Xubyarlı kəndləri;
Zəngilan rayonunun Aladin, Vejnəli kəndləri;
Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndləri.

2 noyabr 2020-ci il 

Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq kəndləri;
Zəngilan rayonunun Dərə Gilətağ, Böyük Gilətağ kəndləri;
Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləri.

4 noyabr 2020-ci il

Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar kəndləri;
Zəngilan rayonunun Məşədiismayıllı, Şəfibəyli kəndləri;
Qubadlı rayonunun Başarat, Qarakişilər, Qaracallı kəndləri.

7 noyabr 2020-ci il

Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyidəhmədli, Qorqan, 
Üçüncü Mahmudlu, Qacar, Divanalılar kəndləri;
Cəbrayıl rayonunun Yuxarı Məzrə, Yanarhac kəndləri;
Qubadlı rayonunun Qəzyan, Balasoltanlı, Mərdanlı kəndləri;
Zəngilan rayonunun Beşdəli kəndi;
Xocalı rayonunun Qarabulaq, Moşxmaat kəndləri;
Xocavənd rayonunun Ataqut, Tsakuri kəndləri.
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8 noyabr 2020-ci il

Şuşa şəhəri.

9 noyabr 2020-ci il

Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, 
Dilağarda, Seyid  Mahmudlu, Ələsgərli, Aşağı Güzdək, Qovşatlı, 
Mirzəcamallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli, Dövlətyarlı, 
Hacılı, Hüseynbəyli, Saracıq kəndləri;
Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, Sığnaq, Şuşakənd, 
Muxtar, Daşaltı kəndləri;
Xocavənd rayonunun Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıx, Mets Tağlar, 
Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavard, Böyük Tağavard, 
Zərdanaşen, Şəhər kəndləri;
Cəbrayıl rayonunun Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qalacıq, 
Mollahəsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşıq Məlikli, Niftalılar, Qərər, 
Çələbilər kəndləri;
Qubadlı rayonunun Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Qaramanlı, 
Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, 
Boyunəkər, Qaraqoyunlu, Çərəli kəndləri;
Zəngilan rayonunun Keçikli, Ördəkli, Sobu, Qaragöz, 
İsgəndərbəyli kəndləri, Bartaz qəsəbəsi;
Laçın rayonunun Güləbürd, Səfiyan, Türklər kəndləri.

10 noyabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş 
naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatına əsasən, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayan-
dırılması elan olundu. Bəyanata əsasən, 2020-ci il noyabrın 15-dək Kəlbəcər 
rayonu, noyabrın 20-dək Ağdam rayonu, dekabrın 1-dək isə Laçın rayonu 
Azərbaycana qaytarılacaq.

Noyabrın 10-da hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan sonra, Qarabağ əra-
zisindəki digər şəhər, qəsəbə və kəndlər üzərində də Azərbaycanın suveren 
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hüquqları tanınmış, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olun-
muşdur. Üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ermənistan silahlı birləşmələri Laçın 
rayonundan çıxdılar. Rayon Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, ərazisi 1800 kvadratkilometr olan Laçın rayonunda bir 
şəhər, bir qəsəbə və 125 kənd olmaqla, ümumlikdə 127 yaşayış məntəqəsi var.

20 noyabr 2020-ci il

Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq, Ağdam şəhəri 
və Ağdam rayonu Azərbaycana təhvil verildi. Bununla da rayonun işğal edilmiş 
73 faiz ərazisi azad olundu. Xatırladım ki, Ağdam işğal edilmiş rayonlarımı-
zın arasında əhalinin sayına görə ən böyük rayondur. Rayonda 138 yaşayış 
məntəqəsi var.

25 noyabr 2020-ci il

Üçtərəfli bəyanata əsasən, Kəlbəcər rayonu da Azərbaycana təhvil verildi.
Qeyd edək ki, Kəlbəcər ərazi baxımından respublikamızın ən böyük ra-

yonlarından biridir. 2020-ci il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, əhalisi 77 
min nəfərdən çoxdur. İşğaldan əvvəl rayonda 147 yaşayış məntəqəsi olub.

1 dekabr 2020-ci il

Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Ru-
siya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam 
dayandırılması barədə bəyanat imzalayıblar. Bəyanata əsasən, noyabrın 20-də 
Ağdam rayonu, noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonu, dekabrın 1-də Laçın rayonu 
Azərbaycana təhvil verildi. 
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QAYIDIŞ

III fəsil
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“ÖLKƏYƏ VƏ İNSANLARA XİDMƏT EDİRƏMSƏ, 
BU, MƏNİM ÜÇÜN ƏN YÜKSƏK MÜKAFATDIR,” DEYƏN

MÜZƏFFƏR SƏRKƏRDƏNİN SADİQ SİLAHDAŞI

Azərbaycanın hərtərəfli uğurlarından, yüksək sürətlə inkişafından və qüd-
rətlənməsindən bəhs edərkən zəngin elmi bilikləri, dərin düşüncəsi, peşəkar 
idarəçilik qabiliyyəti, ibrətamiz davranışı, xalqına, həyat yoldaşına olan sə-
daqəti, digər məziyyətləri, bir sözlə, əsl Azərbaycan xanımına xas  ali insani 
keyfiyyətləri ilə dünya qadınlarına örnək Mehriban xanım Əliyevanın – cənab 
Prezidentin ən etibarlı məsləkdaşının dövlət və xalq qarşısında müstəsna 
xidmətləri haqqında söz açmamaq mümkün deyil. 

Bu nəcib insanın ölkənin Birinci vitse-prezidenti kimi mühüm dövlət pos-
tuna təyin edilməsi, dövlətimizin daha da qüdrətlənməsinə və milli maraqlara 
hesablanmış növbəti bir qərar idi: Mehriban xanım ötən illər ərzindəki fəaliyyəti 
ilə bunu təsdiq etmişdir. Mehriban xanım Əliyeva xalqımızın qürur duyduğu 
şəxsiyyətdir, millətin tərəqqisi üçün yeniləşən ideyalar sahibidir. Azərbaycanın 
Birinci Vitse-Prezidentinin inkişafa doğru hər addımı sosial reallığı dəyişən, 
daha gözəl, daha sağlam, hər kəs tərəfindən məmnunluqla qarşılanan yaradı-
cılıq məzmunu təqdim edir. O, cəmiyyətin firavanlığına bu proseslərin əsas 
məqsədi kimi yanaşır, insanı müasir həyatımızın ən qiymətli dəyəri kimi qəbul 
edir. Bu baxımdan Mehriban xanımın fəaliyyətində məsuliyyət yükü ağır və 
şərəflidir. Çünki onun həyata keçirdiyi ali məqsədlərdir, yüksək amallardır. 
Bunlar o dəyərlərdir ki, tarixin heç bir dönəmində başqalaşmır, məzmununa 
xələl gətirmir. Dünyanı yaşadan, gələcəyə ümidi, inamı sarsılmaz edən belə 
dəyərli insanların haqq yolunda apardıqları qətiyyətli fəaliyyəti və hər addımda 
ümumxalq dəstəyi ilə əhatə olunmasıdır.

Mehriban xanım öz parlaq şəxsiyyəti ilə Azərbaycan qadınını dünyaya 
yenidən təqdim etdi. Onun şərəfli adını layiq olduğu ən yüksək zirvələrə ucaltdı. 
Tarixən böyük fədakarlıqlar göstərən, vəfası, əhdinə sadiqliyi, qayğıkeşliyi, 
zəhmətsevərliyi ilə qürur yerimiz olan, milli-mənəvi dəyərlərə sahib çıxan, evin, 
ocağın, yurdun bütövlüyünü qoruyan, Vətən üçün layiqli övladlar yetişdirən 
Azərbaycan qadınını dünya bir daha Mehriban xanımın timsalında görüb tanıdı. 
Onun şəxsiyyətinə, zəkasına, amallarına, mənəvi keyfiyyətlərinə heyran qaldı. 

Prezident İlham Əliyev 2017-ci ilin 21 fevralında Mehriban xanımı belə 
yüksək, məsuliyyətli vəzifəyə təyin edərkən, əslində, xalqımızın sosial sifarişini 
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yerinə yetirmişdi. Ölkənin birinci xanımı bu illər ərzində öz fəaliyyəti ilə milli 
dövlətçilik tariximizdə daha bir ilkin əsasını qoymuş oldu, müstəsna xidmətləri 
ilə bu tarixin yeni ənənələrini formalaşdırdı.

“Ölkəyə və insanlara xidmət edirəmsə, bu, mənim üçün ən yüksək mü-
kafatdır,” – deyən Mehriban xanımın Azərbaycanın ən ali mükafatı – “Heydər 
Əliyev” ordeni ilə təltif edilməsi onun əməyinə dövlət səviyyəsində verilən yük-
sək dəyərin təzahürü olmuşdur. 

Mehriban xanımın çoxşaxəli fəaliyyətində ən mühüm istiqamətlərdən birini, 
bəlkə də birincisini şəhid ailələri, müharibə əlilləri, qazilər, qaçqın və məcburi 
köçkünlərlə bağlı məsələlər təşkil edir. Sözügedən zümrədən olan insanlar da 
hər zaman birinci xanımın və Heydər Əliyev Fondunun yüksək diqqət və qayğısı 
ilə əhatə olunub. Mehriban xanım müntəzəm olaraq şəhid ailələri, müharibə 
iştirakçıları, eləcə də yurd-yuvalarından qovulmuş qaçqın və məcburi köçkün-
lərlə görüşür, onların qayğısına qalır, problemlərini dinləyir və yerindəcə həlli 
istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin edir. 

Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Vətən Müharibəsindən əvvəl Azərbaycan Res-
publikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın dövlət başçısı 
İlham Əliyevlə birlikdə şəhid ailələri, müharibə əlilləri və veteranları ilə mütə-
madi olaraq görüşləri, onların qayğıları ilə maraqlanmaları, problemlərini həll 
etmələri Vətən uğrunda, xalq yolunda öz qanını və canını əsirgəməyən, bu yolda 
xidmətləri olan insanlara qarşı yüksək diqqətin təcəssümü olmaqla bərabər, hərbi 
qulluqçularımızda böyük ruh yüksəkliyi yaradaraq qələbə əzmini artırırdı. Aprel 
döyüşlərində yaralanan və yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilmiş hərbi 
qulluqçularla 2019-cu il aprelin 3-də keçirilən görüşdə Mehriban xanım Əliyeva 
onlara “qardaşlarım” deyərək müraciət etməklə söyləmişdir:
“...Belə xalqla, belə əsgərlərlə biz Qarabağı mütləq qaytaracağıq...”
 Qeyd olunanlar qəti əminliklə onu deməyə əsas verirdi ki, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tezliklə işğal altında qalan torpaqlarımız düşmən-
lərdən təmizlənəcək və doğma Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü bərpa oluna-
caqdır. Çox keçmədi ki, bu, belə də oldu. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında bir damlası düşmənin vücudundan dəyərli olan qanları ilə şanlı 
tarix yazan hərbçilərimiz bu şərəfli missiyanı uğurla yerinə yetirdilər.

Möhtərəm Prezidentin ən sadiq silahdaşı, Vətən Müharibəsi zamanı da 
yorulmaz fəaliyyəti ilə seçilən Mehriban xanım Əliyeva ölkəmizin ədalətli müba-
rizəsi barədə həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün vətənpərvər 
çağırışları ilə hər bir azərbaycanlını informasiya platformalarında mübarizəyə 
səfərbər etdi. 
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Nəcib əməllərinə, Azərbaycana xidmətlərinə görə vətəndaşlarımızın, 
ümumən bütün dünya azərbaycanlılarının böyük sevgi və ehtiramını qazanan 
ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti çətin sınaq günlərində cəmiyyətimizdə milli 
həmrəyliyin əldə olunmasında xüsusi xidmətlər göstərdi. Müzəffər Ordumu-
zun hər şanlı qələbəsindən sonra Mehriban xanımın müxtəlif sosial şəbəkələr 
üzərindən xalqımıza ünvanladığı təbrik sözləri, sevinc, qürur və ümid dolu 
kəlmələri insanlar arasında qələbə əzmini daha da gücləndirdi. Onları vahid 
amala, milli hədəflərə doğru səfərbər etdi. 10 noyabr tarixində sadiq silahdaş, 
Mehriban xanım Əliyeva tarixi Qələbə münasibətilə rəsmi “İnstagram” səhifə-
sində paylaşım etdi. Paylaşımda deyilirdi:  

“Əziz həmvətənlər!
Bu gün böyük gündür - Qələbə Günüdür! Azərbaycan Respublikası-

nın ərazi bütövlüyü bərpa olundu! Tarixi ədalət bərpa olundu! Həqiqətən 
əlamətdar olan bu hadisə münasibətilə Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən 
təbrik edirəm!

Ermənistan özünün tam və qeyd-şərtsiz kapitulyasiyasını  etiraf etdi! Biz 
öz nəcib xilaskar missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik! Biz öz  Vətənimizi qoru-
duq, əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdik, Azərbaycanın səbirlə 
gözlədiyi Qələbəni qazandıq! Biz uzun illər boyu həqiqətin və tarixi ədalətin 
təntənəsini gözləyirdik. Münaqişənin dinc yolla nizamlanmasına dair danışıqlar 
prosesində 30 ilə yaxın iştirak etməyimiz bizim sülh tərəfdarı olmağımızın 
əyani göstəricisidir. Ermənistan 27 il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
Azərbaycanın işğal altında olan bütün ərazilərindən işğalçı qüvvələrin dərhal, 
tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinə etinasızlıq 
göstərib. Ermənistan tərəfindən törədilən hərbi təxribatlar bitib-tükənmirdi. 
Azərbaycan bütün dünyaya göstərdi və sübut etdi ki, o, özünün işğal altında 
olan torpaqlarını müstəqil şəkildə, öz gücü ilə, öz qüdrəti ilə azad etməyə 
qadirdir və bunu etdi!

2020-ci il sentyabrın 27-dən davam edən hərbi əməliyyatlar dövründə 
Azərbaycan Ordusu təqribən 300 yaşayış məntəqəsini, o cümlədən 5 şəhəri və 
4 qəsəbəni, çoxsaylı strateji yüksəklikləri azad etdi. Azərbaycanın mədəniyyət 
incisi - Şuşa şəhəri azad ediləndən cəmi bir neçə saat sonra bizim döyüşçülə-
rimiz 72 yaşayış məntəqəsini və 9 strateji yüksəkliyi öz nəzarəti altına almağa 
nail oldu. Bu, şübhəsiz, Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərlərini çıxılmaz və-
ziyyətə saldı. Bizim ordumuz öz müqəddəs dəyərləri - Vətənimiz, ortaq evimiz 
uğrunda döyüşürdü və bu müqəddəs mübarizədə dözüb dayandı və qalib gəldi!

Bu anlarda bütün dünya azərbaycanlıları sevinc və qürur hissləri keçirir. 
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Bizim Prezidentimizə görə, igid əsgərlərimizə və zabitlərimizə görə, Azərbay-
can xalqının vətənpərvərliyinə, sıx birliyinə və həmrəyliyinə görə qürur keçirir!

Hər birimiz bizim Prezidentimizə, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə hə-
dsiz təşəkkür edirik! Onun rəhbərliyi ilə müasir, güclü Azərbaycan Ordusu 
yaradılıb! Məhz onun sarsılmaz iradəsi, cəsarəti, əzmkarlığı və qətiyyəti sayə-
sində Azərbaycan Ordusu düşməni sarsıtdı, müharibənin nəticəsini müəyyən 
etdi və qələbə nöqtəsini qoydu. Prezidentimizin güc mənbəyi olan Azərbaycan 
xalqının hörməti, sevgisi, etimadı, inamı və dəstəyi ona Avrasiya məkanında 
ən uzunmüddətli münaqişələrdən biri olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsini başa çatdırmaqda kömək etdi. Onun başçılığı ilə biz 
xalqımızın özünəinamını qaytaran Qələbəni qazandıq! Bu Qələbənin möh-
təşəmliyi Azərbaycan dövlətinin tarixində əbədi qalacaq!

Əziz qardaşlar və bacılar!
Torpaqlarımızın xaincəsinə işğalı illərində olduğu kimi, budəfəki döyüşlər 

dövründə də faciələr və itkilər oldu. Hərbi əməliyyatlar zonasından uzaqda 
vəhşicəsinə hücumlar nəticəsində şəhərlərimizin və kəndlərimizin dinc sa-
kinləri həlak oldu. Uşaqlar, qadınlar və ahıl insanlar həlak oldu. Amma bu, 
Azərbaycanın əzmini sındırmadı! Mən həlak olanların doğmalarına və yaxın-
larına bir daha dərin hüznlə başsağlığı verirəm! Onların qanı yerdə qalmadı! 
Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan dövləti bütün həmvətənlərimizin axıdılmış 
qanına görə qisas aldı!

Vətənimizi müdafiə edən, onu dirçəldən nəslin işıqlı xatirəsi, bu nəslə 
hörmət və ona görə səmimi qürur hissi hər bir azərbaycanlının qəlbində 
həmişəlik qalacaq! Bizim əsgər və zabitlərimiz canlarını belə əsirgəmədən 
döyüşüblər. Onlar nəciblik və həqiqi vətənpərvərlik nümunəsi göstəriblər. 
Bu gün onların hamısını Vətən naminə, onun qüdrəti naminə göstərdikləri 
igidliklər birləşdirir! Biz onların rəşadəti, iradəsi və ruh yüksəkliyi qarşısın-
da, öz mətanəti ilə işğalçını sarsıdan, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa 
edən hər kəsin qarşısında baş əyirik! Adları Azərbaycan dövlətinin tarixinə 
əbədi olaraq yazılan bu cür igid övladlar böyüdüb tərbiyə etmiş valideynlə-
rin qarşısında baş əyirik! Vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə 
Allah rəhmət eləsin!

Bu müharibə bizə əsrlərboyu bildiyimiz bir həqiqəti - dost dar gündə tanı-
nar həqiqətini bir daha sübut etdi. Dünyadakı bütün dostlarımıza minnətdaram! 
Sağ olsunlar ki, bizim dərdimizə şərik oldular, Azərbaycan xalqını dəstəkləyən 
prinsipial və ədalətli mövqelərini açıq bildirdilər. 

Qardaş Türkiyə xalqına və şəxsən Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana xüsusi 
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təşəkkürümü bildirirəm. Onların həmrəyliyi və dəstəyi hər bir azərbaycanlıda 
qürur hissi oyadır!

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. On-
ların yüksək peşəkarlığı, obyektivliyi, qərəzsizliyi, operativliyi və məsuliyyəti 
sayəsində bugünkü Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmaq mümkün oldu. 
Öz vətənlərinin hüdudlarından kənarda Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən 
və Ermənistanın işğalçı mahiyyətini beynəlxalq ictimaiyyətə göstərən soydaş-
larımız sağ olsunlar! Arxa cəbhədə bir yumruq kimi birləşərək Azərbaycan 
dövlətinin qüdrətini və bizim həmrəyliyimizi bütün dünyaya nümayiş etdirmiş 
bütün Azərbaycan xalqına minnətdaram!

Əziz həmvətənlər!
Sizin hamınızı Böyük Qələbə Günü münasibətilə təbrik edirəm! Böyük 

Zəfər Gününüz mübarək! Azərbaycanın şərəf və qüdrət günü mübarək! 
Qarabağın azad edilməsi günü mübarək! Biz Qələbə qazandıq! Qarabağ 
Azərbaycandır!

                                                                       Dərin hörmət və sevgilərlə,
                                                                               Sizin Mehriban”.

***

Birinci xanımın müraciətlərində insanın qəlbini ovunduran bir məqam da 
vardı. Bu, gələcəyə böyük bir ümidlə, xalqımıza, ölkəmizə dua və sevgilərlə 
tamamlanan hər bir müraciətin yenə də “Sizin MEHRİBAN” imzası ilə bit-
məsidir.

Bəli, O, bütün Azərbaycanındır. İllərdir ki, qəlbinin sevgisi, şəfqəti, həs-
rəti ilə xidmətində dayandığı xalqın, məmləkətin, ümumilikdə isə sülh səfiri 
kimi ən ali insani dəyərlərin dörd-bir qütbünə yayılması üçün zəhmət çəkdiyi, 
əmək sərf etdiyi, nəcib əməlləri ilə işıq saldığı bütün dünyanındır. Doğrudan da 
gördüyü genişmiqyaslı işlərlə, ölçüyəgəlməz fəaliyyətlə, xeyirxahlıq, sadəlik, 
mərhəmətlə bizim Mehribanımız olmağı bacarıb. Darda olan bir kimsənin, ağır, 
ümidsiz xəstə yatağının, uçan bir evin, sönən bir ocağın yanında onun meh-
riban çöhrəsini görməyə hamı alışıb. Ona ünvanlanan “anam, bacım, qızım” 
müraciətlərinin heç biri cavabsız qalmır. O bizim Mehribanımızdır...

Cəbhədə döyüşən qəhrəman hərbçilərimizə duaları, yaralılarımıza hərtəfli 
dəstəyi  göstərən, şəhidlərimizin və həlak olan günahsız dinc insanlarımızın 
əzizlərinin ağrı-acısına şərik çıxaraq bir ana, bacı kimi doğma və qayğıkeş 
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münasibəti ilə onları ovunduran Birinci vitse-prezident xalqımıza böyük təsəlli 
verdi. Hələ 2016-cı ildə aprel döyüşlərindən sonra Heydər məscidində təşkil 
olunan ehsan mərasimində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva-
nın Vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda mübarizədə şəhid olan və yaralanan 
hərbçilərin anaları ilə görüşdəki cıxışında göz yaşlarını saxlaya bilməməsi 
insanlığın ən ümdə səviyyəsinin nümunəsi oldu.

“Bu gün bizim qəhrəman döyüşçülərimiz Vətən qarşısında müqəddəs 
borcunu yerinə yetirir. Bu günlər bütün xalqımız həm qələbə sevinci, həm 
qələbə duyğusu, eyni zamanda, kədər içində yaşayır. Əziz analar, mən bir 
ana kimi sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz elə övladlar böyütmüsünüz ki, bu 
gün bütün xalq onlarla fəxr edir. Əlbəttə, heç bir ana istəməz ki, müharibə 
olsun, övladlarımız gənc yaşlarında dünyasını dəyişsin. Azərbaycan dövləti 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli 
üçün artıq bütün səylərini göstərib. Biz istəyirik ki, bütün torpaqlarımız geri 
qaytarılsın. Biz istəyirik ki, insanlarımız öz doğma yurdlarına qayıtsın. Biz 
işğalçı deyilik, biz işğalçı dövlətlə mübarizə aparan dövlətik. Bizim heç bir 
başqa xalqın, millətin torpağında gözümüz yoxdur. Biz, sadəcə, öz torpaqla-
rımızı qaytarmaq istəyirik. Bu həqiqəti bütün dünya bilir və bu həqiqəti qəbul 
etməlidir. Ədalətsiz, işğalçı siyasətin qarşısını almaq üçün bizim qəhrəman 
ordumuz var, bizim qəhrəman övladlarımız var. Azərbaycan xalqı üçün hər 
bir əsgərimiz dəyərli və əzizdir. Vətən naminə dünyanın ən böyük sərvəti olan 
ömrünü qurban vermiş hər bir övladımız Azərbaycanın tarixində qəhrəman 
kimi yaşayacaq. Bu günlər bütün xalqımız bizim ordumuza dəstək verir. Əziz 
analar, sizin qəlbinizdə yaşayan ağrı və kədər əminəm ki, hər bir azərbaycanlı 
qadının qəlbində yaşayır. Bir daha çox sağ olun. Çox sağ olun ki, belə övladlar 
böyütmüsünüz. Çox sağ olun ki, ömrünüzün ən ağır anlarını belə ləyaqətlə 
qəbul edirsiniz. Mən əminəm ki, ədalət bərpa olunacaq, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü bərpa olunacaq. Bütün qaçqınlarımız, məcburi köçkünlərimiz öz 
doğma torpaqlarına qayıdacaq. Bunun üçün biz güclü və birgə olmalıyıq və 
əminəm ki, birlikdə biz bu sınaqdan da şərəflə çıxacağıq. Allah Azərbaycanı 
hər zaman qorusun. Vətənin, ölkənin müdafiəsi uğrunda şücaət, qəhrəmanlıq 
nümunələri göstərmiş insanlar qiymətləndirilir və unudulmur. Vətənin, ölkəmi-
zin müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş insanların adı daim qəlbimizdədir, onların 
xatirəsi bizim üçün əzizdir, onlar bizim qəlbimizdən çıxmaz, unudulmaz”.

Bəli bu sözləri deyən “Bizim Mehribanımız”dır. Şəhid olaraq bu torpa-
ğa qarışan hər bir vətən oğlu üçün kövrələn, hər bir şəhid anası ilə ağlayan, 
ayağını itirən qazimizə dayaq olan, qolunu itirənin yanında olan, etibarlı 
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məsləkdaşlığı ilə bu gün azad olunmuş torpaqlarımızı əsgər geyimində gəzən, 
Şuşada Azərbaycan muğamını dinləyən, Cıdır düzündə süfrə açıb Novruz 
tonqalının işığında xalqla bayramlaşan xalqın Mehribanı...

Hələ hərbi əməliyyatların ilk günlərindən “hamımız əsgərik” deyən 
Mehriban xanım “İnstagram” səhifəsində paylaşım edərək yazmışdı: 

“Əziz həmvətənlər! Rəşadətli Ordumuz əzəli Azərbaycan torpaqlarını 
erməni işğalından azad etmək üçün uğurlu əks-hücum əməliyyatı apardığı 
bir vaxtda düşmən öz məkrli niyyətlərini göstərməkdən əl çəkmir. Qızğın 
döyüşlərin davam etdiyi bütün həftə ərzində Ermənistan vicdansızcasına 
feyk xəbərlər tirajlayır. Bu şiddətli hücumda beynəlxalq birliyi fəal surət-
də yanlış məlumatlandıran erməni diasporu xüsusi rol oynayır. Bu gün biz 
hamımız həqiqətən tarixi hadisələrin şahidləriyik! Lakin biz baş verənləri, 
sadəcə, kənardan müşahidə edə bilmərik. Bizim hər birimiz Böyük Qələbə 
anını yaxınlaşdırmaq üçün əlimizdən gələni etməyə borcluyuq. Deməli, biz 
hamımız erməni yalanını ifşa etmək üçün maksimum səy göstərməyə borclu 
olan əsgərlərik”.

Mehriban xanım dövlətimizi Azərbaycan insanına doğmalaşdıran bir 
şəxsiyyətdir. O, vətəndaşların sevgi ünvanı, inam və güvən mənbəyidir. 
Buna böyük Zəfərimizlə nəticələnən 44 günlük Vətən savaşında hər birimiz 
şahid olduq. 30 illik işğaldan sonra torpaqlarımızın addım-addım düşmən-
dən təmizləndiyi o qürur dolu günlərdə Birinci vitse-prezident öz qəhrəman 
övladlarının igidliyi ilə öyünən, nisgilli yurdlarımızın azadlığına sevinib 
fərəhlənən, eyni zamanda, həm də döyüş meydanındakı övladlarımızın ta-
leyinə görə həssas ana qəlbi ilə həyəcan keçirən, onların bu haqq savaşını 
sağ-salamat başa çatdırıb Zəfərlə geri dönməsini arzulayan, şəhid məzarları 
önündə, yaralanmış oğullarımızın mətinliyi, iradəsi qarşısında göz yaşlarını 
boğa bilməyən Azərbaycan analarının ümumi obrazı idi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti özünün idarə etdiyi avtomobildə 
Mehriban xanım Əliyeva ilə birgə artıq işğaldan azad olunan yurdlarımıza 
səfər edir, yolboyu bu səfərlərdən sosial şəbəkələrdə çox maraqlı videogö-
rüntülər paylaşır. Onu sevgi ilə izləyənləri “Sizin Mehriban” kəlmələri ilə 
salamlayır və onun cəmiyyətimizə müraciətləri bu iki kəlmə ilə tamamlanır. 
Mehriban xanımın nəcib əməlləri kimi, bu təqdimat tərzi də insanlarımız üçün 
artıq doğmalaşıb. Bununla da Birinci vitse-prezident hər birimizə vətəndaş 
olmağın meyarlarını anladır. Bizə əsl vətəndaş məsuliyyəti aşılayır. Ona olan 
ümumxalq sevgisi bu vətəndaşlıq dərslərinin, dövlətçilik tərbiyəsinin təsir 
gücünü təmin edir…
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***
Ölkə başçımız bir zamanlar bizə xəyal kimi görünən uzaq arzuları həyata 

keçirdi. Real əmələ, parlaq nəticələrə əsaslanan fəaliyyətlə keçmişin möhkəm 
təməlləri üzərində Azərbaycanın bu gününü və gələcəyini yaratdı. Xalq Pre-
zident İlham Əliyevi, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanı öz sevgisi ilə əhatə edir. Əslində, belə bir ucalıq çox az sayda siyasət 
adamlarına nəsib olur.

Azərbaycanın informasiya müharibəsindəki qələbələrində də Mehriban xa-
nım Əliyevanın rolu çox böyükdür. Məlumdur ki, müharibə təkcə səngərlərdə, 
döyüş meydanlarında aparılmır. Müasir dünyamızda öz həqiqətlərini beynəlxalq 
aləmə düzgün çatdıra bilməyin, düşmənin informasiya təxribatlarının qarşısını 
almağın və bu sahədə də işğalçılara qalib gələ bilməyin ciddi önəmi var.

Ali Baş Komandan İlham Əliyev mahir sərkərdə və diplomat kimi ordumuzu 
düşmən üzərinə səfərbər edərək, eyni zamanda müxtəlif müsahibələri vasitəsilə 
Azərbaycanın mövqeyini dünyanın siyasi dairələrinə, güc mərkəzlərinə, bey-
nəlxalq ictimaiyyətə çatdırdığı kimi, Mehriban xanım Əliyeva da öz çağırışları, 
bəyanatları, tövsiyələri ilə hər bir cəmiyyət üzvünü, hər bir vətəndaşı düşmənlə 
informasiya savaşına səfərbər etməyə, haqq davamızda insanlarımızın öz im-
kanlarını birləşdirməsinə çalışırdı. Həm Vətən Müharibəsi, həm də ondan son-
rakı tarixi mərhələlərdə ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, 
Prezident İlham Əliyevin ən yaxın məsləkdaşı olaraq, Ermənistanın insanlıq 
əleyhinə hərbi cinayətləri ilə bağlı dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətlər 
etmişdir. Mehriban xanım Əliyeva “Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın 
yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutmaqda davam edirlər. Bu, humanitar 
atəşkəs rejiminin, habelə 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarının kobud şəkildə 
pozulmasıdır,” – deməklə beynəlxalq təşkilatlar, hüquq-müdafiə strukturları, 
kütləvi informasiya vasitələri və ictimai rəyin liderlərinə müraciət edər, onları 
Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı tərət-
diyi hərbi cinayətləri pisləməyə və hüquqi müstəvidə adekvat addımlar atmağa 
çağırmışdır.

Bütün bu qeyd edilən məsələlərə əsasən deyə bilərəm ki, bu gün Mehriban 
xanım Əliyevanın Azərbaycanı dünyada ədalət carçısı, sivilizasiyalararası dia-
loq, mültikulturalizm və tolerantlıq məkanı kimi təqdim etməsi Prezident İlham 
Əliyevin müzəffər lider portretini uğurla tamamlayır.

Həyatın bütün yaxşı-yamanını dadıb keçmiş dünyagörmüş atalarımız “Arxası 
dağ olanın başı göylərə çatar!” deyiblər.

Xalqın Mehribanı  kürəyindən uca, ən möhtəşəm dağa - Qalib Sərkər-
də Prezident İlham Əliyevə və xalqına söykəyib: hər an milləti ilə əl-ələ, 
ürək-ürəyədir...
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“DƏMİR YUMRUQ” ƏMƏLİYYATI

Azərbaycan xalqı tarix boyu əzəli Vətən torpaqlarını qorumaq üçün mərd-
liklə vuruşub, qanları və canları bahasına öncə müstəqilliyimizi qurmağa, daha 
sonra isə onu qorumağa çalışıb. Bu zamanlar ərzində soyqırımlara məruz qalmı-
şıq, müəyyən dövrlərdə müstəqilliyimiz əlimizdən alınıb, həyatın hər sahəsində 
xalqımıza məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Lakin bunların heç biri millətimizin 
mübarizə əzmini qırmayıb, hər keçən gün mübarizə və müstəqillik hisslərimizi 
daha da artıb. XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın şəhər və rayonlarının 
erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilməsinin və bu kimi proseslərin 
həyata keçirilməsinə yol verən səbəblərdən biri də  hökumət dairələrinin baş 
verən proseslərə etimadsızlığı idi. Onların səriştəsiz siyasi idarəçiliyi, hələ 
o dövr üçün mərkəzləşmiş dövlət aparatının, eyni zamanda  güclü ordunun 
olmaması ortaya böyük problemlər çıxarmışdı. Azərbaycanda siyasi elitanın 
dövlətçilik iradəsinin aşağı olması və vahid dövlət liderinin olmaması da və-
ziyyəti gərginləşdirirdi. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan xalqının böyük 
hissəsinin 30 ilə yaxın doğma yurdlarından ayrı düşməsinə səbəb oldu.

27 sentyabr 2020-ci il, səhər saatlarında hərbi mövqelərimiz yenidən Er-
mənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qaldı. Nəticədə 
mülki əhalidən və hərbçilərimizdən yaralananlar oldu. Beləliklə, təkcə 2020-ci 
il sentyabrın 27-i daxil olmaqla, son vaxtlar Azərbaycana qarşı 4 dəfə hərbi 
təxribat törədildi.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə həlli, eyni zamanda, ərazi 
bütövlüyümüzün bərpası taleyüklü bir vəzifə idi. Azərbaycan hər zaman bütün 
dünyaya humanistlik nümayiş etdirib. Bu səbəbdən də beynəlxalq səylərinə 
baxmayaraq, münaqişənin sülh vasitəsi ilə həlli yoluna nail olmağa çalışılsa 
da, bu, baş tutmadı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev daim vurğulayırdı: 
“Bizim ən böyük kompromisimiz sülh danışıqlarına sadiq qalmağımızdır. Lakin 
biz bu imkanlardan istifadə etməklə yeni şərait yaratmalıyıq”. 

O, müharibəni ən son variant kimi görürdü. Eyni zamanda son 20 ildə mak-
simum iqtisadi-hərbi güc toplanır peşəkar kadr və texniki imkanlar yaradılırdı. 
Həm ordu quruculuğunda, həm iqtisadiyyatımızın möhkəmlənməsində, siyasi, 
informaativ, həmçinin beynəlxalq müstəvidə bu proses aparılmışdı. Ali Baş 
Komandan İlham  Əliyev bu illər ərzində Ermənistan rəhbərliyinə, qoşunları-
nın Dağlıq Qarabağdan öz istəyi ilə çıxarılmasa,  hərbi yollarla çıxarılacağını 
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bildirmişdi. Ermənistanın təxribatçı addımları isə artıq müharibəni qaçılmaz 
etmiş, danışıqlara son qoymuşdu. Beləliklə, Ermənistanın 27 sentyabrdakı 
sonuncu təxribatı danışıqları tamamilə dayandırdı.

Ali Baş Komandanın əmri ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri “Dəmir yum-
ruq” əməliyyatı adı altında işğal edilmiş ərazilərimizin azadlığı uğrunda 44 
günlük şanlı tariximizi yazan əsl Zəfər yürüşünə başladı. Dərindən düşünül-
müş hərbi strategiya, döyüş əməliyyatlarının məharətlə keçiriliməsi, vəziyyəti 
nəzarətdə saxlamağa qadir olan döyüş taktikasi, Ali Baş Komandanın prosesi 
yüksək peşəkarlıqla idarə etməsi qələbəyə gedən yolumuzu daha da tezləşdirdi. 
Belə ki, düşmən bu ərazilərə faktiki və praktiki cəhətdən bələd idi. Döyüş-
lərdə cəlb olunan bir çox əsgər və zabitlərimiz bu coğrafiyada ilk dəfə idi ki, 
vuruşurdu. Bizim qarşımızdakı ordu isə bu yerləri daha yaxşı tanıyırdı. Ermə-
nistan pulsuz əldə etdiyi milyardlıq texnika və hərbi surstlar hesabına yüksək 
dərəcədə təminatlı orduya malik olsa da, qoşunlarımızın onlara qarşı istifadə 
etdiyi pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) - “Bayraktar TB2” zərbə pilotsuz 
təyyarələrindən və “Zərbə” dronlarından qaçışları mümkün olmamışdır. 

Əsasını Heydər Əliyevin qoyduğu ordu quruculuğumuz dövlətimizin baş-
çısı İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu dövr ərzində inkişaf etdirilmiş, muasir 
standatlara cavab verən silahlar və artilleriya, eyni zamanda, müxtəlif tip qoşun 
növləri ilə düşmən ordusunun önünə çıxmışdı. Əsgər və zabitlərimiz 44 gün 
ərzində Ermənistanın 30 ilə yaxın bir müddətdə qurduğu istehkamları, cətin-
liklə də olsa, yararaq keçirdi. Davam edən döyüşlər nəticəsində oktyabrın 4-də 
Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı 
və nəhayət, 8 noyabrda Şuşa şəhəri düşmən qüvvələrinin işğalından azad 
edildi. Ordumuzun qəhrəman əsgər və zabitləri öz missiyalarını şərəflə yerinə 
yetirdi. Onlar Şuşa şəhərini böyük şücaət və mərdliklə, dağlardan, meşələr-
dən, sıldırımlı qayalardan keçərək, sərt qayalara dırmaşaraq, əlbəyaxa döyüşdə 
düşməni məhv edir, alınmaz Qalamızı işğaldan qurtardılar.

 8 noyabrda Şuşanın işğaldan azad edilməsi tarixi bir nailiyyət idi. Bun-
dan sonra düşmənin təslim olmaqdan başqa yolu qalmadı. Ermənistan ordu-
su demək olar ki, məhv edilmişdi. 10 mindən çox fərarisi olan Ermənistan 
ordusunun “yenilməz”liyi haqqındaki mifi Azərbaycan qoşunları tərəfindən 
birdəfəlik məhv etdi. Azərbaycan Ordusu öz gücünü göstərdi.

10 noyabrda Ermənistan müharibənin başa çatması ilə bağlı kapitulya-
siya aktına imza atdı. 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq 
Ermənistanı məğlub etdi, işğala son qoydu, tarixi ədalət bərpa olundu. 

Bu, tairixi Zəfərdir! - 30 il müddətində gözlənilən əmr və əldə olunan Zəfər!
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 Tarixi qələbəmizin döyüş meydanında əldə edilməsinə baxmayaraq, bey-
nəlxalq təşkilatlarda, qlobal platformalarda aparılan danışıqların, uzun illər 
beynəlxalq tədbirlərdə bu məsələ ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 
dolğun şəkildə çatdırılması öz səmərəsini verdi. Beləliklə, biz müharibəni  
döyüş meydanı ilə yanaşı, həm də siyasi arenada qazandıq. Azərbaycan 44 
günlük  haqlı Vətən müharibəsində istəyinə nail oldu. Azərbaycan beynəlxalq 
hüququ və tarixi ədaləti bərpa etdi. Azərbaycan Ordusu məhz belə mürəkkəb 
amillərin mövcud olduğu bir şəraitdə parlaq qələbə qazandı. Prezident İlham 
Əliyevin təbirincə desək, “Bizim  dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm 
də gücümüzü təcəssüm etdirir”.  

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması ilə heç zaman barışmadıq. 
Sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycanın əzəli, əbədi torpağı və ayrılmaz his-
səsidir. Dövlət başçısı İlham Əliyev açıq bəyan etdi: “Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil və heç vaxt olmayacaq... Azərbaycan 
bu mövqedən bir addım belə geri çəkilməyəcək”. 

Elə də oldu: Azərbaycan Vətən müharibəsini böyük Zəfər və tarixi Qələbə 
ilə başa vurdu.

“Dəmir yumruq” əməliyyatı  Azərbaycan taixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 
Qalibiyyətimizin rəmzi olaraq 10 dekabrda Azadlıq meydanında möhtəşəm 
“Zəfər paradı” keçirildi. Azərbaycan özünün Müzəffər  Ordusunun, qəhrəman 
zabit və əsgərinin gücünü, xalqımızın qürurunu bir daha dünyaya sübut etmiş 
oldu!
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  QÜDRƏTLİ SƏRKƏRDƏNİN İNFORMASİYA 
SAVAŞINDAKI BÖYÜK ZƏFƏRİ

Ali Baş Komandan, ölkə başçısı İlham Əliyev dünyanın taleyini həll edən 
böyük dövlətlərin təzyiqlərinə qarşı öz yüksək intellekti, məntiqli diplomatiyası 
ilə sipər çəkdi.

Tarix boyu xalqları çətin və böhranlı vəziyyətlərdən liderlərin siyasi iradəsi 
və uzaqgörənliyi xilas edib. Böyük çağırışlar zamanı hər bir liderin üzərinə 
düşən əsas vəzifə məhz xilaskarlıq missiyasıdır. Prezident, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müharibə dövrü üçün müəyyənləşdirilən və 
həyata keçirilən siyasət düşmənə həm döyüş meydanında, həm də informasiya 
cəbhəsində üstünlük qazanmağımıza xüsusi şərait yaratdı. 

Prezident Ermənistanın 27 sentyabrdan Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı 
hərbi əməliyyatlara başladığı vaxtdan bu günə kimi dünyanın 17 ən məşhur 
televiziya kanalına, ümumiyyətlə isə 30-a yaxın xarici KİV-ə müsahibə verdi. 
Bu müsahibələrdə dövlət başçısı Azərbaycanın haqlı mövqeyini, müharibənin 
başlanma səbəblərini sistemli şəkildə, siyasi uzaqgörənliklə beynəlxalq audi-
toriyanın diqqətinə çatdırdı. Məhz bu müsahibələr Azərbaycanın informasiya 
savaşında da böyük qələbəsini təmin etdi.

Prezident İlham Əliyevin müsahibə verdiyi xarici KİV-in arasında Ru-
siyanın “Rossiya-1, “Pervı kanal”, RBK televiziya kanalları, “Ria Novosti”, 
“TASS” və “İnterfaks” agentlikləri, Türkiyənin “TRT Haber”, CNN-Türk, 
“Haber Global”, “Haber Türk”, NTV, “A Haber”  televiziyaları, Fransanın 
“Sky News”,  “France 24” televiziyaları, “Figaro” qəzeti,  Almaniyanın ARD 
televiziyası, Yaponiyanın “Nikkei” qəzeti, ABŞ-ın “Fox News” televiziyası, 
İtaliyanın Rai-1 televiziyası və  “La Repubblica” qəzeti, İspaniyanın EFE infor-
masiya agentliyi, habelə dünyada yüz milyonlarla izləyiciləri olan “Əl-Cəzirə”, 
“Əl-Ərəbiyyə”,  “Euronews”,  “CNN International”, “BBC News” televiziya 
kanalları kimi tanınmış yazılı və electron media orqanları var.

19 oktyabr 2020-ci il tarixdə cənab Prezident növbəti müsahibəni Rusiyanın 
tanınmış TASS İnformasiya Agentliyinə verdi. Müsahibə vaxtı müxbirin Dağlıq 
Qarabağ ətrafında vəziyyətlə bağlı suallarını cavablandıran Prezident bildirmişdir 
ki, Azərbaycan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyə həmişə hazırdır. Savaş 
meydanında hərbi üstünlüyü ələ keçirmiş Azərbaycanın Prezidenti ölkəmizin 
üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirməyə hazır olduğunu birməmalı şə-
kildə vurğulamışdır. O, daha sonra  demişdir ki, Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə 
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əlaqələr çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqdir. Həm əvvəldən, 
həm də münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqlar prosesində həmişə bey-
nəlxalq hüquqa, münaqişənin dinc yolla həllinə sadiqliyə, o cümlədən Moskva 
danışıqlarından sonra Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əsaslanıb, 
həmişə öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışır və buna hazırdır. 

Prezident İlham Əliyev onu da vurğuladı ki, Azərbaycan nizamlama 
prinsipinə sadiqliyini də hər zaman qoruyub, saxlamaqdadır. Ancaq hazırda 
vəziyyətin hələ də qaynar fazada olması Azərbaycanın təqsiri deyildi. An-
caq Ermənistan tərəfi humanitar atəşkəsə əməl etmirdi. Ermənistan atəşkəs 
rejimini kobud surətdə pozurdu. Danışıqlardan heç 24 saat keçməmiş Gəncə 
şəhərinə hücum edildi. Gecə vaxtı - yatmış Gəncə şəhərinin yaşayış məhəl-
lələrinə məqsədyönlü şəkildə zərbələr endirildi. Birinci hücumdan sonra, iki 
hücum oldu, həlak olanlar və yaralananlar hədsiz çox idi. Ermənistan növbəti 
dəfə atəşkəsi nümayişkaranə şəkildə pozdu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
humanitar atəşkəs razılığından sonra dinc insanları və şəhərləri atəşə tutması 
barbarçılığın növbəti bariz nümunəsidir və Ermənistan rəhbərliyinin atəşkəs 
çağırışlarının riyakarlıqdan başqa bir şey olmadığını göstərir. Beləliklə o, va-
sitəçilərə hörmətsizlik etdi. Moskvada belə uzun danışıqlardan sonra öz üzərinə 
götürdüyü öhdəliklərə hörmətsizlik göstərdi. 44 günlük döyüşlərdə Ermənis-
tan müharibə əleyhinə cinayətlər törətdi. Gəncə, Bərdə şəhərləri ballistik və 
qadağan olunmuş silahlarla atəşə tutuldu, mülki əhali amansız şəkildə qətlə 
yetirildi. O cümlədən cəbhə xəttindən aralıda yerləşən digər şəhər və rayonlar, 
mülki insanlar və obyektlər Ermənistan tərəfindən davamlı raket atəşinə tutul-
du. Tərtər şəhəri Böyük Vətən müharibəsi dövrünün şəhərlərinə bənzəyirdi.

Amma adları çəkilən Qərb KİV-i bu barədə bir dənə də olsun sual vermə-
di. Əvəzində isə hamısı hərbi təlimlərdən sonra Gəncədə anqarda qorunaraq 
saxlanılan Türkiyənin F-16 hərbi təyyarələri barədə soruşurdu. Azərbaycan 
Ordusunun hərbi əməliyyatlarda hücum dronlarından istifadə etməsi Qərb 
KİV-nin suallarında tez-tez yer alırdı.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Fox News” telekanalının əməkdaşları Pre-
zident İlham Əliyevdən müsahibəni oktyabrın 25-də götürmüşdü. Buna qədər 
Gəncə şəhəri 3 dəfə bombardman edilmişdi. Amma jurnalist “…Lakin cənab 
Prezident, biz Dağlıq Qarabağın paytaxtının görüntüləri olan videoları, səh-
nələri görmüşük, orada bütün əhali zirzəmilərdə yaşamaq məcburiyyətindədir, 
hər 20 dəqiqədən bir artilleriya səsləri eşidilir, mülki şəxslərin yaşadığı şəhər 
dağılıb,” - deməklə Ermənistanın maraqlını müdafiə edirdi.

Yaxud Fransanın “Figaro” qəzetinin əməkdaşı sualdan çox, ittiham kimi 
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səslənən belə bir fikir söyləyirdi: “Onlar Gəncəni ona görə bombardman ediblər 
ki, Gəncədə Türkiyənin bir neçə F-16 qırıcı təyyarəsi var idi və bu F-16 qırıcı 
təyyarələrdən biri erməni təyyarəsini vurmuşdur. Onlar buna görə Gəncəni 
bombardman etdiyini deyirlər”. 

Buna qədər Gəncə 3 dəfə bombardman edilmişdi və raket zərbələrinin 
şəhərin məhz mərkəzi hissələrinə endirilməsi göstərirdi ki, Ermənistanın hədəfi 
yalnız mülki insanlar olmuşdur. Amma jurnalisti Gəncə şəhərində mülki insan-
ların qətliamı qətiyyən maraqlandırmır və bu barədə heç bir sual ünvanlamırdı.

Belə faktlar həmin müsahibələrdə kifayət qədərdir. Görünən o idi ki, 
məqalədə adı çəkilən Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin qarşısında qoyulan 
məqsəd Ermənistanın məzlum, əzilən, haqsızlığa məruz qalan, Azərbaycanın 
isə işğalçı tərəf obrazının yaradılması idi. Amma, deyəsən, onlar bir məsələni - 
hansı Prezidentdən müsahibə aldıqlarını unutmuşdular. Ona görə Azərbaycana 
qara yaxmağı  qarşısına məqsəd qoyan hər bir sualdan sonra Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən tərksilah olundular, bir çox məqamda çıxılmaz vəziyyəğə 
salındılar.

Eyni vaxtda Ermənistanın baş naziri Paşinyan da xarici KİV-ə müsahi-
bələr verirdi. Lakin Paşinyan hər dəfə danışdıqca özünü və ölkəsini biabır 
edirdi. Bununla o, Ermənistanın informasiya müharibəsindəki məğlubiyyətini 
də təmin edirdi.

Beləliklə, biz təkcə siyasi və hərbi sahədə deyil, eyni vaxtda informasiya 
müharibəsində də qələbə qazandıq. İnformasiya savaşında həm dövlət, həm 
vətəndaş cəmiyyəti, həmçinin gənclər çox fəal, çevik və peşakar davrandılar. 
Deməli, ağlın, gücün, birliyin, düzgün taktikanın qarşısında bütün miflər sabun 
köpüyü kimi dağılır. Budur, bizim komandanın bacarığı, Azərbaycana inam, 
birlik, qalibiyyət gətirdi. Ali Baş Komandanın özü əla demişdi: “…Bəs hanı 
güclü Ermənistan ordusu? Bəs hanı sənin dostların, sənin güclü lobbin? Bəs 
hanı sənin informasiya gücün?” 

Ədalətli mübarizədə, döyüşdə Allahımız bizə yar oldu, xalqımızın bir-
liyi bizə kömək etdi, Ordumuzun gücü, şəhidlərimiz qanı bizə qüvvət verdi. 
Azərbaycan xalqı 200 ildən sonra qələbənin dadını duydu. 30 ilin utancından 
qurtardıq. Bu sürətli, göz qırpımında baş verən qələbə uzun müddətli hazırlı-
ğın, ağıllı və cəsarətli qərarın nəticısində baş verdi və bütün dünyanın üzünü 
Azərbaycana döndərdi. Bütün dünya Türkün böyüklüyünə, azərbaycanlıların 
mərdliyinə və rəşadətinə şahid oldu. Azərbaycan XXI əsrin müharibə kitabını 
yazdı. Bu kitabın müəllifi isə BÖYÜK İNSAN, CƏSARƏTLİ SƏRKƏRDƏ 
- İlham Heydər oğlu Əliyevdir!
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 İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ VƏ BEYNƏLXALQ 
REAKSİYALAR

Türkiyə: “Erməni xalqını onları fəlakətə aparan hökumətlərinə və onları 
bir kukla kimi oynadanlara qarşı çıxmağa, gələcəklərinə sahib çıxmağa dəvət 
edirəm. Bütün dünyaya işğala və zülmə qarşı verdikləri mübarizədə Azərbay-
canın yanında olmağa çağırıram. 30 ilə yaxındır məsələyə etinasız yanaşan 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri həll üçün fəaliyyətdən, təəssüf ki, 
çox uzaqdır. Ermənistan bölgədə sülh və sabitliyin önündəki ən böyük təhdid 
olduğunu növbəti dəfə göstərib. Türk milləti hər zaman olduğu kimi, bu gün də 
bütün imkanları ilə azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındadır”, - deyə Türkiyə 
prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan öz çıxışında vurğulayıb.

Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu, həmçinin, Ədalət və 
İnkişaf Partiyası (AKP) sədrinin müavini Numan Kurtulmuş Azərbaycanın 
Ankaradakı səfirliyini ziyarət ediblər. Onlar Azərbaycanın Türkiyədəki oza-
mankı səfiri Xəzər İbrahimlə görüşüblər. Nazir səfirlikdəki çıxışında deyib: “Bu 
problemin həlli çox sadədir. Bunun üçün Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan 
torpaqlarından çıxmalıdır.”

Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar ölkəsinin Azərbaycanın tərəfində 
olduğunu bildirib və Ermənistanın mövqeyinin Qafqazda sülh və sabitliyin ən 
böyük əngəli olduğunu vurğulayıb.

Qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti Vətən müharibəsində birmənalı şəkildə 
Azərbaycanın yanında olduğunu sözdə və əməldə nümayiş etdirdi.

Böyük Britaniya. Bu dost ölkə İkinci Qarabağ müharibəsi dövrün-
də Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edərək, onun ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləmişdir. BMT TŞ-də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar 
Təhlükəsizlik Şurasının sədri adından hazırlanan və Azərbaycanın əleyhinə 
olan bəyanat layihəsi BMT TŞ-nin daimi üzvü olan Böyük Britaniyanın vetosu 
ilə qəbul edilməmişdir.

ABŞ. Bu ölkənin Dövlət katibinin birinci müavini Stiven Biqan Azərbay-
can Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər naziri Zöh-
rab Mnatsakanyanla əlaqə saxlayaraq hər iki tərəfi dərhal hərbi əməliyyatları 
dayandırmağa, vəziyyəti daha da gərginləşməmək üçün aralarındakı mövcud 
birbaşa rabitə əlaqələrindən istifadə etməyə və regiondakı gərginliyi daha da 
artıran ritorika və hərəkətlərdən uzaq olmağa çağırdı.

ATƏT-in Minsk qrupunun amerikalı sabiq həmsədri Riçard Hoqland: 
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“Beynəlxalq hüquqa görə, Ermənistan başqa bir suveren dövlət olan Azərbay-
canın suveren ərazisinə soxulub və işğal edib”.

O qeyd edib ki, ABŞ-ın əsas siyasəti bütün millətlərin müstəqilliyini, 
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək və qorumaqdır.

Rusiya. Şimal qonşumuzun Prezidenti Vladimir Putin çıxışlarında 
dəfələrlə vurğulayıb ki, “Ermənistan KTMT çərçivəsində müttəfiqdir, amma 
Dağlıq Qarabağ Ermənistana aid deyil, odur ki, Qarabağ ərazisindəki hərbi 
əməliyyatlarla bağlı Rusiya vasitəçilikdən savayı, hər hansı öhdəlik daşımır”. 

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəflərini 
dərhal atəşi dayandırmağa çağırıb. 44 günlük müharibə dövründə Rusiyadan 
Ermənistana daşınan  silah-sursat və hərbi texnikanın sayının artırılması ilə 
bağlı məlumatlar yayılmışdır. Məlumatlara görə, silah-sursat və hərbi texnika 
Gürcüstan tərəfindən hərbi yüklərin onun ərazisindən daşınmasına qoyulan 
qadağa ilə əlaqədar olaraq Qazaxıstan-Türkmənistan-İran hava yolu marşu-
rutu üzrə daşınmışdır. Rusiya tərəfi dəfələrlə rəsmi olaraq daşınan yüklərin 
silah-sursat və hərbi texnika deyil, Ermənistandakı Rusiya hərbi bazasının 
ehtiyacları üçün tikinti materialı olduğunu bildirmişdir.

İtaliya. Avropanın bu qədim dövləti İkinci Qarabağ müharibəsi dövrün-
də Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edərək, onun ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləmişdir. İtaliyanın Kampobasso əyalətinin Sepino və San Culiano 
del Sannio bələdiyyələri, Milan əyalətinin Korbetta şəhər Bələdiyyə Şurası 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz, etnik təmizləmə, soyqırımı siyasə-
tini pisləyən və Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirən sənədlər 
qəbul edib.

Fransa. Ermənistana isti münasibəti ilə tanınan bu ölkə İrəvan və Bakını 
hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa və danışıqları yenidən başlamağa 
çağırdı. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü etdiyi açıqlamada “Fransa 
qarşıdurmadan son dərəcə narahatdır!” ifadəsini işlətdi.

Fransa Azərbaycanla Ermənistan arasında baş verən münaqişədə işğal-
çı Ermənistanı dəstəkləmişdir. Fransanın prezidenti Emmanuel Makronun 
Ermənistan və Azərbaycan arasında baş verən münaqişə ilə bağlı sentyabrın 
30-da verdiyi bəyanat bu münaqişəli məsələnin həll edilməsi üçün yaradılan 
Minsk Qrupu həmsədri kimi ölkənin vasitəçilik missiyası ilə uyğun gəlmir 
və bu missiyanı şübhə altına alırdı. Fransa Respublikası Senatının 2020-ci il 
noyabrın 25-də qəbul etdiyi “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın tanınmasına 
dair qətnamə layihəsi haqlı olaraq Azərbaycanın etirazına səbəb olmuşdur.

Gürcüstan. Dost Respublikanın prezident Salome Zurabişvili tərəfləri 
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barışığa çağırmış, bölgədə sülh və əmin-amanlığın qorunmasını dəstəklədiyini 
bildirmişdir. Gürcüstan Respublikasının 3-cü Prezidenti Mixeil Saakaşvili öz 
Facebook səhifəsində “Mənim mövqeyim ərazi bütövlüyü prisipinə əsaslanır, 
yəni Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisidir və heç 
bir şey onu dəyişdirməyəcək!” fikrini ifadə etmişdir. Gürcüstan 44 günlük 
müharibə dövründə onun ərazisindən və hava məkanından istifadə olunaraq 
Ermənistana hərbi yüklərin daşınmasına qadağa qoydu.

Serbiya. 44 günlük müharibədən əvvəl və müharibə dövründə Serbi-
yanın Ermənistana silah satması haqqında təkzibolunmaz məlumatlar əldə 
olunmuşdur. Bu isə  Azərbaycanın narazılığına səbəb olub və bu ölkəyə 
etiraz bildirilib. 

Yunanıstan.  44 günlük müharibə dövründə dolayısıilə Ermənistanı 
dəstəkləyənlərin sırasında idi.

Almaniya. Almaniya Xarici İşlər naziri Hayko Maas “Ermənistan və 
Azərbaycanın detallı danışıqların lehinə güc tətbiqindən dərhal imtina etmə-
lidir!” deyib və münaqişənin hər iki tərəfini dərhal bütün hərbi əməliyyatların 
dayandırılmasına çağırmışdır. Həmçinin kənd və qəsəbələrin atəşə tutulma-
sından da olduqca narahat olduğunu bildirmişdir.

İran. İslam Respublikasının Xarici İşlər nazirinin sözçüsü Səid Xətibzadə, 
İranın hərbi toqquşmaları diqqətlə izlədiyini, Tehranın Azərbaycan və Ermə-
nistan arasında atəşkəs əldə olunması üçün vasitəçilik etməyə hazır olduğunu 
bildirdi. Müharibənin gedişində İran ərazisindən Ermənistana hərbi yüklərin 
daşınması haqqında yayılan məlumatları qonşu ölkənin rəsmiləri tərəfindən 
təkzib edildi. Daha sonra İran öz hava məkanını və quru yollarını Ermənistana 
silahların daşınmaması üçün bağladı. İranın müxtəlif şəhərlərində Azərbayaca-
nın qələbələrinə dəstək aksiyaları da diqqəti cəlb edirdi. Şuşanın azad edilməsi 
və Azərbaycanın İranla sərhədi nəzarətə götürməsi Təbriz, Ərdəbil və digər 
şəhərlərdə xüsusi sevinclə qarşılandı. İran sərhədindən Azərbaycan ordusunun 
işğalçılara zərbələr endirilməsinin Arazın o biri tayından izlənilməsinə dair 
görüntülər İnternetdə xeyli izləndi.

Pakistan. Qardaş ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir-
di: ”Ermənistan vəziyyətin daha da gərginləşməməsi üçün hərbi əməliyyatını 
dayandırmalıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini dəstəkləyi-
rik və bu, yekdilliklə qəbul edilmiş BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına 
uyğundur”.

Qardaş Pakistan 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycanın yanında 
olduğunu açıq nümayiş etdirdi.
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Qazaxıstan. Bu türksoylu Respublikanın Xarici İşlər Nazirliyi isə və-
ziyyəti sabitləşdirmək, güc tətbiqindən imtina etmək və danışıqlara başlamaq 
üçün bütün tədbirləri görməyə çağıraraq, münaqişənin beynəlxalq təşkilatlar 
platformasında sülh yolu ilə həll olunmasına köməyini təklif etdiyini bildirdi.

Əfqanıstan. Dost ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ bölgə-
sindəki gərginliklə bağlı bəyanat yayıb. “Dağlıq Qarabağ bölgəsi beynəlxalq 
səviyyədə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınıb. Əfqanıstan, Dağlıq Qarabağ-
dakı işğala son qoyulmasını tələb edir,” - deyə XİN-in bəyanatında vurğulanıb.

Bosniya və Herseqovina. Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyəti-
nin boşnak üzvü Şefik Djaferoviç və Demokratik Fəaliyyət Partiyasının lideri 
Bakir İzetbegoviç, Azərbaycana dəstək verdiklərini, Ermənistanı qınadıqlarını 
və vəziyyəti 1992–1995-ci illər arasında Bosniya müharibəsi ilə müqayisə 
etdiklərini söylədilər.

İsrail. Dost dövlətin nüfuzlu Yisrael Beiteinu partiyasının lideri, ölkənin 
keçmiş xarici işlər və müdafiə naziri Aviqdor Liberman yerli “Vesti” nəşrinə 
açıqlamasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu xatırladıb: “Elə 
buna görə də BMT üzvü olan heç bir dövlət, o cümlədən Ermənistanın özü də 
Dağlıq Qarabağı suveren qurum kimi tanımayıb. Tarixi gerçəklik, beynəlxalq 
hüquq, İsrail dövlətinin mənafeyi baxımdan bizim mövqeyimiz tamamilə birmə-
nalıdır. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bu ərazi bütövlüyü 
bərpa olunmadan regionda məsələnin həllinin mümkün olmadığını düşünürük. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tarixi, beynəlxalq, milli mənafe baxımdan İs-
railin rəsmi mövqeyidir”.

Macarıstan. Dost ölkənin Xarici İşlər və Ticarət Nazirliyinin verdiyi 
bəyanatda qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədləri daxilində yerləşir.
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BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN MÜNASİBƏTİ

Avropa İttifaqı. Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərini 
döyüş əməliyyatlarını dayandırmağa, gərginliyi azaltmağa və atəşkəsə ciddi 
əməl etməyə çağırıb. Həmçinin, Avropa İttifaqı Xarici İşlər və Təhlükəsizlik 
Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Cozef Borrellin bəyanatında ATƏT-in Minsk 
qrupu həmsədrlərinin rəhbərliyi altında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
üzrə heç bir ilkin şərt qoyulmadan danışıqlara dərhal qayıtmağın zəruriliyi 
vurğulanmışdır. Ümumiyyətlə, Avropa qurumları münaqişəyə münasibətdə 
ikili standartlar nümayiş etdirmiş, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqda təsbit 
olunan ərazi bütövlüyünü bərpa etmək hüququnu real olaraq dəstəkləməmişlər.

BMT. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi Antoniu Quterreş “Hər 
iki tərəf dərhal döyüşləri dayandırmalı, gərginliyi azaltmalı və təxirə salınmadan 
mənalı danışıqlara qayıtmalıdır...” sözləri ilə çıxış edib. Təşkilat 29 sentyabrda 
vəziyyətlə bağlı qapalı formada təcili müzakirə aparacağını açıqlayıb.

ATƏT. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı hər iki tərəfi 
hərbi əməliyyatları dayandırmağa və danışıqlara qayıtmağa çağırdı.

Türk Şurası.  Türk Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev Azərbaycan 
Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindəki hərbi qarşıdurmadan dərin nara-
hatlığını bildirdi. Türk Şurası, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumağa çağırdı və  Er-
mənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş bütün ərazilərindən 
dərhal, qeyd-şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb etdi.

Azərbaycanda Gəncə, Bərdə və Tərtərə edilən hücumlar, dinc sakin-
lər arasında çoxsaylı ölüm və yaralanma faktlarının olması, BMT-nin İnsan 
Hüquqları üzrə Ali Kommisarı Mişel Baçeletin bunu təsdiq etməsi, Azərbaycan 
Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin bu müharibə cinayətləri haqqında 
məlumatları, Türkiyənin Yaxın Şərqdə artan nüfuzu, İranın mövqeyi, atəşkəs 
bəyanatları və onlara əməl olunmaması haqqında mövqeyini də vurğulamaq 
lazımdır.

Eyni zamanda CNN-nin məşhur aparıcısı Kristian Amanpur ABŞ-ın NA-
TO-dakı keçmiş səfiri İvo Daalderlə və Ermənistanın keçmiş Xarici İşlər Naziri 
Söhrab Mnatsakanyanla müsahibədə münaqişəni müzakirə etmişdir. İvo Daalder 
münaqişənin 90-cı illərdəki tarixindən məlumat vermiş, Türkiyənin aktiv işti-
rakı, Rusiya ilə Türkiyə arasındakı konfrontasiya kimi nüanslara toxunmuşdur.  
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İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN 
DİASPORU

Oktyabrın 6-da Türkiyənin İstanbul və Konya şəhərlərində Azərbaycan 
dövlətinə dəstək məqsədilə mitinq keçirilib. 

Oktyabrın 6-da Kanadanın Kalqari şəhərində Azərbaycana dəstək məqsə-
dilə həmrəylik yürüşü keçirib.

Oktyabrın 8-də “Eskişehirspor” stadionunda baş tutan aksiyada Eskişehir 
Azərbaycanlıları Dərnəyi, Humanitar Yardım Fondu (İHH), eləcə də digər 
nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri iştirak ediblər.

Oktyabrın 11-də Gürcüstanın Marneuli rayonunda müstəqil Azərbaycan 
dövlətinə dəstək məqsədilə izdihamlı mitinq keçirilib.

Oktyabrın 13-də İtaliyanın Milan şəhərində Ermənistanın işğalçı siyasətinə 
etiraz və müstəqil Azərbaycan dövlətinə dəstək məqsədilə aksiya keçirilib.

Eyni gündə İsrailin Petax-Tıkva şəhərindəki Azərbaycan diasporu Ermə-
nistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı işğalçı, təcavüzkar və terrorçu 
siyasətinə etiraz əlaməti olaraq aksiya keçirib.

Oktyabrın 17-də Almaniya Azərbaycanlıları Alyansının təşkilatçılığı ilə 
Berlin şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə növbəti raket zər-
bələri endirməsi nəticəsində mülki şəxslərin, azyaşlı uşaqların həlak olmasına, 
mülki obyektlərə ciddi ziyan dəyməsinə etiraz olaraq 10 mindən çox azərbay-
canlının iştirakı ilə aksiya təşkil edilib.

Oktyabrın 18-də Azərbaycanın Müstəqillik günü münasibətilə ABŞ-da 
İllinoys ştatının Çikaqo şəhərinin meriyası qarşısında Azərbaycan himninin 
sədaları altında Azərbaycan bayrağı havaya qaldırılıb. 

Oktyabrın 18-də Kanadanın Toronto şəhərində Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda Azərbaycanın mübarizəsini dəstəkləyən 
həmrəylik yürüşü keçirib.
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Oktyabrın 21-də Polşanın Vrotslav şəhərinin azərbaycanlı icmasının 
təşəbbüsü ilə Vrotslav şəhərinin bələdiyyə binasının qarşısında icazəli etiraz 
aksiyası keçirilib.

Oktyabrın 26-da ABŞ-ın Mayami, Minneapolis, San-Fransisko və Solt-
Leyk-Siti şəhərlərində Ermənistana etiraz və Azərbaycana dəstək aksiyaları 
keçirilib.

Oktyabrın 26-da İsveç Azərbaycanlıları Birliyinin təşkilatçılığı ilə Er-
mənistanın Gəncə şəhərində törətdiyi terror aktlarına etiraz əlaməti olaraq 
Stokholm şəhərinin əsas mərkəzi “T-Central”dan (Ahleans) başlayaraq səssiz 
yürüş keçirilib.

Oktyabrın 27-də Londonda yaşayan azərbaycanlılar Böyük Britaniyanın 
baş naziri Boris Consonun ofisinin qarşısında icazəli aksiya keçirib.

Oktyabrın 29-da ABŞ-ın Texas ştatının Hyuston şəhərində yaşayan azər-
baycanlılar Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Bərdə və Gəncə şəhərlərində, 
eləcə də digər yaşayış məntəqələrində törətdikləri terror aktlarını dünya icti-
maiyyətinə çatdırmaq məqsədi ilə Hyuston şəhər meriyasının binası qarşısında 
icazəli aksiya keçirib.

Oktyabrın 30-da İtaliyada yaşayan və təhsil alan azərbaycanlılar, eləcə də 
türk icmasının nümayəndələri Venesiya şəhərində Gəncə və Bərdədə Ermənis-
tan ordusunun terror aktları törətməsini, mülki şəxslərin, o cümlədən azyaşlı 
uşaqların və qadınların qətlə yetirilməsini yaşadıqları cəmiyyətə çatdırmaq 
üçün aksiya keçiriblər...
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 İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ 
VƏ ERMƏNİ DİASPORU

İkinci Qarabağ Müharibəsi zamanı erməni diasporu gözlənildiyi kimi fəal 
olmadı. Ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan erməni diaspor nümayəndələri öz aqresiv 
hərəkətləri ilə yadda qaldı.

Oktyabrın 11-də ABŞ-ın Vaşinqton, San-Fransisko, Nyu-York, Boston və 
digər yerlərində daha kiçik etirazlarla birlikdə, Los-Anceles şəhərinin erməni 
icması Türkiyə konsulluğunun önündə 100.000 nəfərlik etiraz yürüşü keçirib.

Oktyabrın 28-də Fransanın cənub qərbində yerləşən İsere şəhərində er-
mənilər yolu bağlayaraq nəqliyyatın hərəkətini dayandırıblar. Lion və Marsel 
şəhərlərinə gedən yolda tıxac yaranıb. Tıxacda qalanlarla aksiya iştirakçıları 
arasında qarşıdurma yaranıb. Bununla kifayətlənməyən 300–400 nəfər erməni 
aksiyaçıları işə gedən türklərə hücum edib onları yaraladılar.

 İDMAN SAHƏSİNDƏ QƏRARLAR

       UEFA-nın İcraiyyə Komitəsi Azərbaycan və Ermənistanda UEFA bay-
rağı altında oyunların keçirilməsinə qadağa qoydu. Qurum Dağlıq Qarabağda 
yaranmış vəziyyətlə əlaqədar bu addımı atıb. Hər iki ölkə təmsilçilərinin qey-
ri-müəyyən müddətə qədər evdə oynamaması qərarı verilldi . Vəziyyətə nəzarət 
edən UEFA-nın bu qərarı Avro-2020-nin gələn ilin yayında baş tutacaq final 
mərhələsi oyunlarının Bakıda keçirilməsinin planlaşdırılmasına təsir etmədi.
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 HƏRB MEYDANINDA NÜMAYİŞ ETDİRİLƏN
QARDAŞLIQ BİRLİYİ - “BİR MİLLƏT, İKİ DÖVLƏT”

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında əlaqələrin ən yüksək səviyyədə olması 
bütün dünyaya bəllidir. Eyni soykökə, dilə, dinə, mədəniyyətə və bir çox digər 
qarşılıqlı tarixi bağlara malik olmağımız ölkələrimizi daha da yaxınlaşdırır və 
xalqlarımızın sevincli, kədərli günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olmalarını 
şərtləndirir. Fərəh və iftixar hisləri ilə vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan-Türkiyə 
münasibətləri özünün ən yüksək zirvəsinə ucalıb.
 Azərbaycan və Türkiyə tarix boyu həm çətin, həm də xoş günlərdə həmişə 
bir-birinin yanında olub. İki ölkə, iki xalq xoş günlərin sevincini birgə bayram 
etdiyi kimi, ən çətin məqamlarda da bir-birlərinə arxa, dayaq durmağı bacarır. 
Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı əsl dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin 
mahiyyəti xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin ifadə etdiyi “Bir 
millət, iki dövlət!” və Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Ata-
türkün zamanında söylədiyi “Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri 
bizim kədərimizdir!” kəlamlarında dəqiq ifadə olunub.

 Qardaş ölkə artıq tarixdə qalan Qarabağ münaqişəsinin davam etdiyi üç 
onillik ərzində həmişə Azərbaycana dəstək verirdi. Vətən müharibəsi zama-
nı hər kəs buna bir daha əmin oldu. Qırx dörd günlük qürur dolu tarixin ilk 
günlərindən qardaş Türkiyə Azərbaycana siyasi-mənəvi dəstək verdi. Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıq və birmənalı bəyanatlar səsləndirərək, 
bu müharibədə Azərbaycanın tək olmadığını, qardaş Türkiyənin hər zaman 
dövlətimizin və xalqımızın yanında olduğunu bildirdi. Bu da təbii olaraq gü-
cümüzə güc qatmaqla əldə etdiyimiz möhtəşəm tarixi Qələbədə mühüm rol 
oynadı. Qədim tarixə malik Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı, iki ölkə 
arasında birgə nümayiş olunan birlik bu günlər daha yüksək səviyyədə həyata 
keçirilir.

Biz Türkiyənin qətiyyətli dəstəyini 44 günlük Vətən Müharibəsi zamanı 
bir daha gördük. Müharibənin ilk günlərindən başda qardaş ölkənin Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla, əksər yüksək səviyyəli rəsmiləri Türkiyənin 
Azərbaycanın yanında olduğunu bildirən bəyanatlarla çıxış etdilər. Belə ki, 
savaş dövründə ilk günlərdən etibarən Türkiyə Prezidenti açıqlamalar verirdi 
ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Əslində, bu, 
bir çoxu üçün mesaj idi, yəni, “Kənarda durun, müdaxilə etməyin, Azər-
baycana mane olmayın!” anlamını ifadə edirdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
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Tayyib Ərdoğanın açıq, birmənalı və sərt açıqlamaları Azərbaycan xalqını 
hədsiz sevindirirdi. Türkiyənin bu mənəvi-siyasi dəstəyi Azərbaycana əlavə 
güc verdi. Nəticədə, Silahlı Qüvvələrimiz 44 günlük müharibədə şanlı Qələbə 
qazanaraq respublikamızın ərazi bütövlüyünü təmin etdi. 

İndiki post-müharibə mərhələsində də qardaş Türkiyə Azərbaycanın işğal-
dan azad edilmiş ərazilərdə start verdiyi genişmiqyaslı bərpa işlərində yaxından 
iştirak edir. Prezident İlham Əliyev hər zaman Türkiyənin Vətən Müharibəsində 
Azərbaycana dəstəyini yüksək dəyərləndirib.

“İkinci Qarabağ müharibəsi başlanan gündən, ilk saatlardan əziz qarda-
şım, sayın Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana birmənalı, 
dəqiq və açıq dəstək ifadə etmişdir. Müharibənin ilk saatlarından o demişdir 
ki, Azərbaycan tək deyil. Bu, həm bizi ruhlandırdı, eyni zamanda, müdaxilə 
etmək fikrində olan bütün qüvvələri, dairələri dayandırdı, durdurdu. Dedi 
ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və müharibənin ilk saatlarından son 
dəqiqələrinə qədər əziz qardaşımın və Türkiyə Cümhuriyyətinin, qardaş türk 
xalqının dəstəyi bizə əlavə güc verirdi,” - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. 
Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin dövlət başçısı haqqında səsləndirdiyi 
səmimi sözlər bir liderin digəri haqqında rəyindən də çox, bir insanın öz doğ-
ma qardaşının uğurları ilə qürur duyması qədər xoş, sevindirici və fərəhlidir.

Bu il oktyabrın 16-da Türkiyənin “A Haber” televiziya kanalına müsahibə-
sində ölkə rəhbərimiz demişdir: “Rəcəb Tayyib Ərdoğan mənim qardaşımdır. 
Bizim çox yaxın münasibətimiz var. Həm prezidentlər kimi, həm də iki insan 
kimi. Ona mənim çox böyük hörmətim var. O, dünya lideridir. O, Türkiyəni 
böyük zirvələrə qaldırdı. Türkiyəni ucaltdı. Türkiyəni ləyaqətli, qürurlu dövlət 
kimi bütün dünyaya tanıtdırdı. Ona qarşı çox böyük ədalətsizliklər, haqsızlıqlar 
edilir, həm bəzi ölkələr tərəfindən, həm də təəssüf ki, Türkiyənin içində də 
bəzi siyasi qüvvələr tərəfindən. Təbii ki, mən bu işlərə qarışa bilmərəm. Amma 
bir insan kimi buna biganə qala bilmərəm. Çünki onun Türkiyə üçün gördüyü 
işlər genişmiqyaslıdır və bu gün Türkiyəni onun kimi sevən, onun maraqlarını 
müdafiə edən, öz sinəsini irəli verən ikinci bir insan yoxdur Türkiyədə. Bunu 
hər kəs bilməlidir. Azərbaycanda bunu hər kəs bilir. Türkiyədə də bir çoxları 
bilir, amma bilməyənlər üçün də mən demək istəyirəm ki, onlar da görsünlər. 
Çünki siyasi mübarizə hər yerdə var. Bir də milli məsələ var. Milli məsələdə 
hər hansı bir siyasi mübarizə olmamalıdır. Biz təhdid qarşısında birləşməliyik. 
Bu gün Türkiyəyə də hər tərəfdən hücum edirlər. Ona tab gətirmək, onun qar-
şısında sipər kimi dayanmaq çox böyük cəsarət tələb edir. Böyük peşəkarlıq, 
bilik, iradə tələb edir. Mənim qardaşım, bax, belə insandır və mən onu yaxından 
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tanıdığım üçün bunu tam səmimiyyətlə deyə bilərəm. Ona bundan sonra da 
müvəffəqiyyətlər diləmək istəyirəm. Onun sözləri, onun addımları, onun varlığı 
bütün türk dünyası üçün önəmlidir və türk dünyasının birləşməsi, işbirliyinin 
dərinləşməsi istiqamətində biz bundan sonra da böyük səylər göstərəcəyik”.

Terroru dövlət siyasətinə çevirmiş Ermənistan döyüşlərdə Ordumuzun qar-
şısında aciz durumda qaldı. Və hünər meydanındakı məğlubiyyətlərinin acısını 
yenə də öz terrorçu, faşist xislətinə uyğun olaraq mülki əhalinin qətliamı ilə 
çıxmağa çalışdı. Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə kütləvi sayda mülki əhalini qətlə 
yetirdi. Nə qədər mülki insanların - körpələrin, qadınların, yaşlıların ölümünə 
bais oldu. Bu məqamlarda da Türkiyənin varlığını hiss etməyimiz, bu ölkənin 
dövlət rəsmilərinin Ermənistanın terrorçu siyasətinə qarşı verdikləri bəyanatlar, 
çağırışlar, Azərbaycana vaxtaşırı səfərləri böyük təsəllimizə çevrildi. 

Türkiyənin yüksək çinli dövlət rəsmiləri, nüfuzlu simaları ölkəmizə səfər-
lərini yenə davam etdirir, dövlət başçısı ilə görüşlərində, bəyanatlarında, mü-
sahibələrində Türkiyənin hər an yanımızda olduğunu, qardaş Azərbaycanın 
timsalında haqqın, ədalətin bərpasında sonadək səy göstərəcəklərini bildiriblər. 
Türkiyənin, hətta ən kritik hadisələr zamanı da ölkəmizi diqqətdən kənarda 
qoymaması, apardığımız haqq davasını nəzərində saxlaması Dağlıq Qarabağ 
məsələsinin bizim qədər Türkiyə üçün də şərəf məsələsi olduğunu göstərir. Belə 
bir vaxtda Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun, 
Türkiyə Respublikasının keçmiş Baş naziri, Türkiyə Böyük Millət Məclisi-
nin sabiq sədri, millət vəkili Binəli Yıldırımın rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətlərinin ölkəmizə səfərləri qardaş ölkənin Azərbaycana dəstəyinin əyani 
göstəricisi kimi hər birimizi mütəəssir etdi. TBMM-nin sədri Mustafa Şentopun, 
Türkiyə Gənclər Fondunun, Xaricdəki Türklər və Əqrəba İcmaları İdarəsinin 
nümayəndələrinin ölkəmizə və Gəncəyə gəlişləri, Türkiyə parlamentində təmsil 
olunan 4 partiyanın Azərbaycana birmənalı dəstək verməsi iki ölkə arasındakı 
dostluğun sarsılmaz tarixçəsinə çevrildi.

Hərb meydanında Azərbaycan Ordusunun silahlanmasına önəmli təsir 
göstərən “Baykar” şirkətinin istehsal etdiyi pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) 
hərbi potensialımızı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirməsi də bu fikrin bariz 
ifadəsidir. Həmin PUA-ların Vətən müharibəsində səmərəli tətbiqi nəticəsində 
düşmənə ciddi zərbə vurulması, işğalçının xeyli sayda canlı qüvvəsi və döyüş 
texnikasının məhv edilməsi də önəmli fakt kimi diqqət çəkir. Zəfər qələbəsin-
dən sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq 
əlaqələrinin gücləndirilməsinə, əməkdaşlığın inkişafına, respublikamızın ərazi 
bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunması istiqamətindəki haqq işinə 
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verdiyi töhfəyə görə Selçuk Bayraktarı “Qarabağ” ordeni ilə təltif etməsi də 
yuxarıda qeyd edilən qardaşlıq münasibətinin əyani təcəssümü deyilmi?

Azərbaycan xalqı təbii ki, bütün bunları böyük sevgi və məmnunluq hissi 
ilə izləyirdi. Evlərin eyvanlarında, iş yerlərində, avtomobillərində, küçələrdə 
Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı, Türkiyə bayrağının da dalğalandırılması qar-
daş ölkəyə sonsuz minnətdarlığın ifadəsi idi. Bu tarixi anlar göstərirdi ki, biz 
bütün dövrlərdə - həm yaxşı, həm də çətin günlərdə bir-birimizin yanındayıq. 
Bu siyasi və mənəvi dəstək hər birimizi kənar maneəyə məhəl qoymadan haqq 
işimizi davam etdirməyə ruhlandırır. Bizi ədalət uğrunda apardığımız müba-
rizəyə daha da səfərbər edirdi. Müzəffər silahlı qüvvələrimizin zəfər yürüşünün 
hər dəqiqəsini Türkiyə bizimlə birlikdə yaşayıb. Türkiyə xalqı bizimlə mono-
lit həmrəylik nümayiş etdirib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilk gündən 
Azərbaycanı sona qədər dəstəkləyəcəklərini bildirib və biz bu dəstəyi anbaan 
hiss etdik.

Şanlı Qələbənin şərəfinə dekabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Bakının ən 
böyük meydanı olan Azadlıq meydanında möhtəşəm Zəfər Paradı keçirildi...
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QALİBLİYİN, QALİBİYYƏTİN NÜMAYİŞİ - 
“ZƏFƏR PARADI”

Daha bir möhtəşəm gün…
Daha bir tarixi an…
Daha bir Zəfər, daha bir Qələbə…

44 günlük tarixi Vətən müharibəsinin sevinc göz yaşları, iftixar, qürur 
hissi ilə müşayiət olunan, qəlbləri yerindən, köksündən çıxaran Qələbə, Zəfər 
Paradı…

Bu günü çox gözləmişdik. Uzun sürən həsrətimiz idi Qarabağ. Bizim 
gözləntimizin bu qədər uzun çəkməsinə baxmayaraq, dərin inamımız yerin-
dəydi. İnam işin yarısıdır, biz onu heç zaman itirmədik. Biz dövlət-xalq-ordu 
birliyinin təntənəsini yaşadıq. Bu birlik sarsılmazdır!

Paradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı, qardaş Türkiyənin 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iştirak edirdi. İki il öncə, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən paradda da qardaş ölkə-
nin Prezidenti iştirak etmişdi. Azərbaycanla Türkiyənin qardaşlığı, dostluğu, 
qonşuluğu əvəzsiz nemətdir, qürurumuzdur!

Xalqlarımızın kökü birdir, ağrı-acısı birdir, sevinci birdir. Dövlət başçıla-
rımızın birlik ruhunu uca tutması, onu daha da zənginləşdirməsi, öz töhfələri 
ilə çıxış etməsi ortaq keçmişdən ortaq gələcəyə yol cızır. 

10 noyabr tarixli bəyanatın bir ayının tamamında keçirilən paradda Azər-
baycan Silahlı Qüvvələrinin qoşun növlərinin şəxsi heyətinin, ordumuzun tex-
niki, texnoloji döyüş imkanlarının nümayişi həyata keçirildi. Paradda Türkiyə 
hərbçiləri də nümunəvi keçid etdi. Bu parad dosta sevinc, düşmənə göz dağı 
oldu. Biz kiminsə düşməni deyilik, “Biz insanlığa düşmən olanların düşmə-
niyik!” (M.K.Atatürk).

Paradda nümayiş olunan hərbi gücümüzün göstəriciləri:
– 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət;
– 150-dək hərbi texnika, o cümlədən, silahlanmaya yeni qəbul edilmiş 

müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə 
sistemləri, eləcə də, hərbi gəmi və katerlər;

– Düşmən Ordusundan qənimət qalmış neçə-neçə hərbi texnika nümunləri... 
Hərbi keçid boyu hərbi orkestr “Azərbaycan fanfarası”nı ifa edirdi. Nəfəsli 

çalğı alətlərinin hamısının birlikdə çaldığı parçalar, təntənə ayrı bir gözəllik idi. 
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Bəli, Qarabağda torpağı havalanan, qaçqınına-köçkününə nəfəs gələn Azərbay-
cana fanfara yaraşır. Azərbaycanın 10 dekabr Zəfər Paradı Qalibiyyətimizin 
bayramı idi!

Gücümüzün nümayişi idi, bu parad!
Parad şəhidlərimizin ruhuna ehtiramın, minnətdarlığın rəmzi idi!
Bu, qazilərimizə şükran borcumuz idi!
Azadlıq meydanındakı möhtəşəm Parad 44 günlük uğurumuzun təsadüf-

lərin məhsulu olmadığını, qanımız-canımızla, fədakarlığımızla əldə olunmuş 
Qalibiyyət olduğunu ifadə etdi!

Parad Azərbaycanın öz əvəzsiz qardaşı Türkiyəyə mənəvi, siyasi, diplo-
matik dəstəyinə görə təşəkkür təntənəsi idi!

Zəfər Paradımız böyük sabahların müjdəsi idi!
Azərbaycan və daxil olduğumuz bölgə yeni dönəmə, mərhələyə keçir. 
Qeydlərimi Prezidentlərin bu möhtəşəm Zəfər Paradındakı çıxışlarından 

sitatlarla tamamlamaq istəyirəm: 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev: “…Bu gün biz qəhrəman xalq kimi 

bu bayramı qeyd edirik. Azərbaycanın Müzəffər Ordusu öz tarixi missiyasını 
yerinə yetirdi - Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu, demək olar ki, 
yoxdur, məhv edilib. Bundan sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, 
nəticə eyni olacaq. Yenə Azərbaycanın dəmir yumruğu onların belini qıracaq.”

 Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan: “Azərbaycanın torpaqlarını 
işğaldan azad etməsi heç də mübarizənin başa çatması demək deyildir. Bu günə 
qədər siyasi və hərbi sahələrdə davam etdirilən mübarizə bundan sonra çox 
fərqli cəbhələrdə davam edəcəkdir. Otuz illik işğal müddətində bu bölgələrin 
viranəyə çevrildiyini, daş üstündə daş qalmadığını hamımız birlikdə gördük. 
Qardaşım İlham Əliyevin dediyi kimi, Füzuli şəhərində bayraq asmağa belə 
bina tapılmamışdır. Bütün şəhərlər tar-mar edilmiş, bütün kəndlər yerlə-yek-
san olunmuş, məzarlıqlar belə dağıdılmışdır. Məscidlər dağıdılmış, minarələr 
eynilə tar-mar olmuşdur. Ermənilər hər şeyi məhv etdikləri kimi, tarixi və 
mədəni abidələri də, təbii sərvətləri də qarət etdilər. Bütün bu ziyanın hesabı 
sorulmalıdır. Bu yerdə əlavə sözə ehtityac varmı?”..

Qardaşlıq və qalibiyyət bayrağımız uca olsun!
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  GƏLƏCƏK NƏSİLLƏRƏ ÖRNƏK, DÜŞMƏNƏ ƏBƏDİ 
GÖZ DAĞI: HƏRBİ QƏNİMƏTLƏR PARKI

Öz hüquqi, tarixi torpaqlarımızı düşməndən geri aldıq. 10 noyabr 2020-
ci il tarixində düşmən kapitulyasiya aktına imza atdı, təslim oldu. Bu tarixi 
qələbəni biz 10 dekabr 2020-ci il tarixində keçirilmiş hərbi paradda nüma-
yiş etdirdik. Azadlıq meydanında xalqımızın gözü qarşısında Ermənistanın 
məğlubiyyəti, erməni fərariliyi bir daha göstərildi. Dekabrın 10-da Azadlıq 
meydanında keçirilən hərbi paradda qalib ordunun əsgər və zabitlərinin nizami 
yerişi sanki deyirdi: heç bir düşmən qüvvəsi daha Azərbaycanla müharibəyə 
cəhd etməyəcək! 
Zəfər Paradında Ermənistanın döyüşlərdə itirdiyi, əsgər və zabitlərinin atıb 
getdiyi döyüş texnikaları, artilleriya qurğuları, maşınları da göstərildi – göz 
dağı kimi...

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 2021-
ci il aprelin 12-də Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı Azərbaycan Or-
dusunun gücünü, qüdrətini dünyaya nümayiş etdirən bir mesajdır, həm də, 
Ermənistana növbəti “Dəmir yumruq” xəbərdarlığıdır. 

44 gün davam edən müharibə nəticəsində Ermənistan 10 ədəd S-300 və 
onun taktiki-döyüş vasitələri, 366 tank, 352 müxtəlif çaplı top, 22 ədəd pilotsuz 
uçuş aparatı, 5 Su-25 təyyarəsi, 50 Tor, Osa, Kub, Kruq modelli zenit-raket 
kompleksindən məhrum olub. Eyni zamanda döyüş əməliyyatları çərçivəsində 
xüsusi əhəmiyyətə malik 97 Qrad, 4 Smerç, 1 Tos odsaçan, 2 Uraqan, 1 ədəd 
Yars, Toçka-U, ballistik raketlər, Elbrus raket kompleksləri də məhv edilib. 
Azərbaycan Ordusunun məhv etdiyi və ya qənimət kimi götürdüyü hərbi tex-
nikasının dəyəri minimum qiymətləndirmə əsasında, ən azı, 3,8 milyard ABŞ 
dolları həcmindədir.

Bu gün Hərbi Qənimətlər Parkında onların bir qismi nümayiş etdirilir. Parkın 
ərazisindəki hər bir element nadirdir. Asılan erməni əsgər dəbilqələri erməni 
liderləri üçün göz dağıdır. Hərbi Qənimətlər Parkı qazanılan tarixi Zəfərin nü-
mayişi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buraya gələn hər kəsə Vətən 
müharibəsinin gedişatı barədə təqdim edilən eksponatlar Azərbaycana Zəfər 
qazandıran döyüşləri bir daha göz önündə canlandırmağa geniş imkan yaradılır.

 Bu, Azərbaycan Ordusunun qalibiyyətinin, Ermənistan ordusunun rəzil-
liyinin etirafını nümayiş etdirən real “sənəd”idir. Bu sənədin xarakteri həm 
də Vətən müharibəsində döyüşlərin xronikasının bir çalarını – düşmənin necə 
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müdafiə olunduğunu, döyüşlərdə dövlətçilik nüfuzu ilə bir sırada hərbi po-
tensialını necə itirdiyini ümumiləşdirir. Hərbi Qənimətlər Parkına gələnlər 
eksponat olaraq ermənilərin qoyub qaçdığı atıcı silahları, ağır texnikaları, ra-
ket komplekslərini, hərbi nəqliyyat vasitələrini, digər sursatları görəcək, bu 
eksponatları işğalın aqibətinin tarixə proyeksiyası biləcəklər. 

 Qalib Sərkərdə İlham Əliyev parkın acılışında danışarkən böyük fəxarət 
hissi ilə bildirdi:

“Bu gün Hərbi Qənimətlər Parkında bu lövhə nümayiş etdirilir. Yük 
maşınlarının burada sərgilənən nömrələri götürülmüş texnikanın, sadəcə, 
kiçik hissəsini təşkil edir. Düşmənin 522 yük maşını məhv edilib, qənimət 
kimi götürülüb. Buraya gələn hər bir insan – Azərbaycan vətəndaşı, ölkəmizə 
gələcək qonaqlar bunu görəcəklər. Ermənilər də bunu görsünlər. Görsün-
lər ki, onların bəd əməlləri cavabsız qalmadı. Budur onlara verilən cavab. 
Qarabağ Azərbaycandır!..”

Ölkə başçısının bu fikirləri qlobal savaşlar tarixinin mahiyyəti mahiy-
yətlərə, xarakteri xarakterlərə bənzəməyən bir müharibə haqqında Sərkərdə 
kəlamıdır. Hərbi Qənimətlər Parkına gələnlər eksponatlara  bu kəlamın işığında 
baxacaqlar, 

 Hərbi Qənimətlər Parkına gələnlər görürlər ki, bu Qələbəni əldə etmək 
nə qədər çətin imiş. Düşmən 30 il ərzində azad edilmiş torpaqlarda möhkəm-
lənirdi, istehkamlar qururdu, səngərlər və sığınacaqlar qazırdı. Bütün bunlara 
baxmayaraq, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, Vətən sevgisi göstərərək, Azərbaycan 
hərbçiləri o böyük maneələri  adlayaraq düşməni birdəfəlik məğlub etdi.

Vətən Müharibəmiz vətənpərvərliyin işğalçılığa qarşı apardığı ədalət-
li müharibə idi. Bu müharibə xalqın öz Sərkərdəsinə, Ordunun xalqına və 
Sərkərdəsinə sədaqətinin nümayişi idi. Bu müharibə xeyirlə şərin savaşı idi. 
Bu müharibə təkcə Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə nəti-
cələnmədi, dünyanı bürüməyə meyilli olan bir təxribat sistemi də məhv edildi. 
Dünya dövlətləri Azərbaycan Ordusunun qazandığı Zəfəri həm də bu baxımdan 
dəyərləndirməlidir.

Bu savaş son yüz ilin ən diqqətçəkən müharibəsi kimi tarixləşdi. Azərbay-
can Prezidenti Parkın açılışından sonra Vətən Müharibəsində yüksək ordenlərlə 
təltif edilən hərbi qulluqçularla görüşündə bu haqda da fikirlərini qürurla bil-
dirdi: “Dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ Müharibəsindəki 
əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, Qələbəmiz öyrənilir”. 
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Belə bir məlumat “Mən azərbaycanlıyam!” deyənlərin də, “Can Azər-
baycan!” deyənlərin də Vətən sevgisinin göyqurşağına döndü.

Bu yozum düşüncələrə erməniliyin rəzillik çaları kimi hopur...
Bu Park tarixi gerçəkliyin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid 

olanlara ehtiramın,  Azərbaycan Ordusunun qürur, Ermənistan ordusuna göz 
dağı parkıdı. 

Hərbi Qənimətlər Parkı Vətən Müharibəsində qazanılan qələbənin əsas 
nişanələrindəndir.

Hərbi Qənimətlər Parkı həm də bəşəriliyə qənim kəsilənlərə görk məka-
nıdır. İnsanlığa, bəşəriliyə xor baxanların sonu budur: dünyəvi nifrət, dünyəvi 
lənət!..
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 PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN QARABAĞA İLK SƏFƏRİ 
BÖYÜK QAYIDIŞIN TƏNTƏNƏSİDİR!

Erməni faşizminin məğlubiyyəti bölgədə yeni reallıqlara yol açdı.
Noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 

Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və 
Cəbrayıl şəhərlərində olublar. Qalib Sərkərdənin Füzuli və Cəbrayıl rayon-
larına səfəri Böyük Qələbəmizin nidası da saymaq olar.

Keçmiş müharibələrdə “Yandırılmış torpaq” adlandırılan bir taktika vardı. 
İşğalçı ordu geri çəkilmək zorunda qalanda hər şeyi dağıdır, yaxud talayıb 
aparır, apara bilmədiyinə od vurub yandırırdı. Bu, həm də ona görə edilirdi 
ki, yerli əhali, torpağın əsl sahibi bir daha o yerlərdə məskunlaşa bilməsin. 
1977-ci ildə Cenevrə Konvensiyasının bir nömrəli Protokolunun 54-cü maddəsi 
ilə “Yandırılmış torpaq” taktikası qadağan olunub və belə əməllər müharibə 
cinayəti sayılır. Ermənilər XX və XXI əsrdə sivil dünyanın gözü qarşısında 
ibtidai icma dövrünə xas olan bu taktikanı işlədirlər. Prezidentimizin dediyi 
kimi, elə bil bu yerlərdən vəhşi qəbilə keçib. İşğaldan azad edilmiş şəhər və 
kəndlərimizin videogörüntüləri ürək ağrıdır. Vəhşi düşmən daş üstə daş qoyma-
yıb, hər yeri xarabazara çevirib. Ağaclar kəsilib, meşələr qırılıb və yandırılıb, 
torpaqlar yararsız hala salınıb.

Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı səhranı xatırladır. Ağdam sanki ruhlar 
şəhəridir, atom bombası heç Xirosimanı da belə dağıtmamışdı. Ermənistanın 
müharibə cinayətləri bununla da bitmir. Gəncəyə iki dəfə ballistik raket atıldı, 
Bərdə kasetli mərmilərlə atəşə tutuldu. Tərtərə, Ağdama, Goranboya atılan 
mərmilərin sayı-hesabı bilinmir. Yüzədək mülki şəxs – uşaqlar, qadınlar, qo-
calar erməni faşizminin qurbanı oldu, minlərlə ev, yaşayış binası, infrastruktur 
obyekti dağıdıldı.

Onların faşist simasını bütün dünyanın görməsi vacibdir. Qoy, hamı gör-
sün və bilsin ki, biz hansı vəhşi düşmənlə üz-üzəyik. Hamı bilsin ki, biz təkcə 
işğalçı ordunu deyil, bəşəriyyət üçün təhlükə mənbəyi olan erməni faşizmini 
məhv etmişik. 

Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayən-
dələrinin işğaldan azad edilmiş rayonlara səfərləri təşkil olunur, onlar erməni 
vəhşiliyini öz gözləri ilə görürlər. Törədilən dəhşətli dağıntılar bir-bir qeydə 
alınacaq, sənədləşdirilərək beynəlxalq məhkəməyə veriləcək. 
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Erməni faşistləri yəqin ki, bu dəfə ədalət divanından yayına bilməyəcəklər. 
Düşmən güman edirdi ki, bu dağıntılardan sonra azərbaycanlılar bir də o yerlərə 
qayıtmayacaq. Səhv etdilər. Azərbaycan xalqı 30 ildir doğma torpaqlarına qo-
vuşmaq arzusu ilə yaşayır, Qarabağla nəfəs alırdı. Prezidentimiz işğaldan azad 
olunmuş Füzuli və Ağdam şəhərlərinə səfəri zamanı Qarabağla bağlı gələcək 
planlarını açıqladı. Bəyan etdi ki, bütün şəhər və kəndlər baş plan əsasında 
bərpa olunacaq. Vətəndaşların doğma yurda qayıtması üçün dövlət tərəfindən 
lazımi kömək göstəriləcək. 

İlin əvvəlindən etibarən Füzulidən Şuşaya yeni yolun çəkilişinə, Suqo-
vuşan və Talış kəndlərinə gedən tarixi yolların bərpasına başlanıb. İkinci Qa-
rabağ Müharibəsi bölgədə yeni reallıq yaradıb. Zaman-zaman başı üstündən 
tufanlar əsmiş gözəl Qarabağımız böyük ümidlə gələcəyə boylanır. Şuşa və 
Ağdam şəhərindəki məscidlərdə 27 ildən sonra yenə azan səsi eşidilir, “Qarabağ 
şikəstəsi” Qarabağ torpağında səslənir. O yerlərə 30 ildən sonra həyat qayıdır, 
o torpaqların yeni dövranı başlayır...

Vətən Müharibəsinin uğurlu sonluğu bölgədə qüvvələr nisbətini dəyişdi, 
yeni reallıqlar yaratdı. İndi biz tək deyilik. Qardaş Türkiyə artıq yanımızda, 
siyasi masa ətrafında bizimlədir. Qarabağda atəşkəsə türk əsgəri də nəzarət 
edir. Ankaradan ən yüksək səviyyədə mesajlar gəlməkdədir: biz Azərbay-
canın yanında olmağa davam edəcəyik. Bu siyasi-mənəvi dəstək gücümüzə 
güc qatır, Ermənistanın havadarlarını müdaxilədən çəkindirir. Azərbaycan və 
Türkiyə prezidentlərinin bir-birinə qardaş deyə müraciət etməsi, ay-ulduzlu 
bayraqlarımızın yanaşı dalğalanması dostlarımız üçün fəxarət, bədxahlarımıza 
göz dağıdır. 

Bu gün 30 il davam edən status-kvo da yoxdur. Status məsələsi gün-
dəlikdən çıxıb. Əvəzində Qarabağın dağılmış şəhər və kəndlərinin bərpası 
planlarının icrası başlayıb.

Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş Qarabağa ilk 
və sonrakı səfərləri gələcəyə baxışımızın ifadəsi, Böyük Qayıdışın təntənəsi 
oldu. Müzəffər Ali Baş Komandan Xudafərin körpüsündə hansı bayrağın dal-
ğalanmalı olduğunu nümayiş etdirdi. İşğalçını diz çökdürən Qalib Prezident 
müqəddəs üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağımız önündə diz çökdü, öpüb gözləri 
üstünə qoyaraq göylərə ucaltdı: Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz! 
Qarabağ Azərbaycandır!

Dünyadakı çoxsaylı münaqişələrin və müharibələrin gedişinə nəzər salan-
da görürük ki, son nöqtəni güclü tərəf qoyur. Azərbaycan xalqının Qarabağ 
uğrunda 44 günlük Vətən Müharibəsi buna ən yeni nümunədir. 
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Ötən 17 ildə güc topladıq, daha sonra düşmənin başını dəmir yumruqla 
vurub əzdik. Otuz il davam edən işğala, ədalətsizliyə 44 gündə son qoyuldu.

Prezident demişkən, “Bəlkə də çoxəsrlik Azərbaycan tarixində buna 
bənzər şərəfli və qürurlu günlər olmayıb!”

Noyabrın 20-də Ağdam şəhəri və Ağdam rayonunun işğal altında olan 
hissəsi azad ediləndən 3 gün sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva həmin bölgəyə səfər etdilər. Ölkə rəhbəri 
iyirmi yeddi ildən sonra işğaldan azad olunan Ağdamda dövlət bayrağımızı 
qürurla dalğalandırdı. Bu görüntüləri hər bir azərbaycanlı fəxrlə və böyük 
sevinclə izlədi.

Sonra dövlət başçısı və birinci xanım Ağdam məscidini ziyarət etdilər. 
Prezident İlham Əliyev Məkkədən gətirdiyi “Qurani-Kərim”i yırtıcı düşmən 
tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılan qoşa minarəli Ağdam məscidinə bağışladı. 
Prezident və birinci xanımın məscidə ayaqyalın daxil olaraq dua etmələri hər 
kəs tərəfindən böyük ehtiramla qarşılandı, dinimizə, tarixi məkanlara, ibadət 
ocaqlarımıza dərin bağlılıq, sonsuz sevgi kimi dəyərləndirildi. 

Dövlət başçısı Ağdam məscidinin qarşısında çıxışı zamanı döyüşlə bağlı 
müəyyən məqamlara da aydınlıq gətirdi: “Mən bilirəm və hiss edirəm ki, 
bizim şəhərlərimiz, rayonlarımız, kəndlərimiz işğaldan azad olunduqca, ağ-
damlılar da fikirləşirdilər ki, nə vaxt onların kəndləri, Ağdam şəhəri azad 
olunacaq. Cəbrayıl azad olundu, Füzuli azad olundu, Hadrut azad olundu, 
Zəngilan, Qubadlı, Suqovuşan, Şuşa azad olundu və yəqin ki, ağdamlılar 
fikirləşirdilər ki, nə üçün Ağdam azad olunmur? İndi mən bunu deyə bilərəm. 
Amma mən istəyirdim, bunu hansısa formada ağdamlılara çatdırım, amma 
onlar da başa düşürlər ki, müharibə dövründə bunu edə bilməzdim. Burada 
beş müdafiə xətti var. Düşmən bizi buradan gözləyirdi. Biz imkan verə bil-
məzdik ki, düşmənin gözlədiyi yerdən hücuma keçək. Biz bu istiqamətdə 
kifayət qədər böyük hərbi birləşmə saxlamışdıq ki, düşmənin hərbi qüvvələri 
də burada qalsın, başqa yerə getməsin. Füzulini, Hadrutu, Xocavənd rayo-
nunun böyük hissəsini və Şuşanı azad edəndən sonra təbii ki, biz artıq Ağ-
dam şəhərinə istiqamət götürmüşdük və əmr verilmişdi ki, növbəti istiqamət 
Ağdamdır. Düşmən də bilir və artıq etiraf edir ki, əgər onlar torpaqlarımızın 
azad edilməsi ilə bağlı mənim şərtlərimi qəbul etməsəydilər, burada məhv 
olacaqdılar. Çünki biz Ağdama gəlirdik.Müharibənin bütün sirlərini açmaq 
hələ ki tezdir. Vaxt gələcək çox maraqlı məsələlər üzə çıxacaq. Ancaq bu gün 
tam rahat deyə bilərəm ki, Ağdam əməliyyatı planlaşdırılırdı. Biz Ağdamı 
onsuz da alacaqdıq. Amma itkilər olacaqdı, özü də böyük sayda. Ona görə 
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Şuşanı və noyabrın 9-da 70-dən çox kəndimizi azad edəndən sonra düşmənin 
beli qırıldı, təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı, mənim şərtlərimə əməl etdi və 
öz məğlubiyyətini etiraf etdi”.

Prezident Ağdam şəhərini dağılmış vəziyyətdə görməyin çox ağrılı ol-
duğunu söylədi. Bir neçə il bundan əvvəl səngərlərdə olarkən, bu binanı 
binoklla gördüyünü, sözlə ifadəsi çətin, mümkün olmayan hisslər keçirdiyini 
xatırladı: “Öz torpağımızda öz şəhərimizi, bax o binanı binoklla uzaqdan 
görmək, buraya gələ bilməmək nə qədər ağrılı idi. Dəfələrlə təmas xəttində 
olarkən, səngərlərdə olarkən, fikirləşirdim ki, gün gələcək biz qayıdacağıq, 
biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik.

Bu gün mən Ağdam məscidinə Məkkədən gətirdiyim “Qurani-Kərim”i 
bağışladım. Mən xoşbəxt adamam ki, dörd dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam. 
Bir dəfə rəhmətlik atamla, üç dəfə isə Prezident kimi. Xoşbəxtəm ki, mən 
ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs Kəbənin içində dualar etmişəm. Hər bir 
insanın ürəyində nə varsa, mənim ürəyimdə də eyni duyğulardır. Etdiyim 
duaların arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. 
Allahdan xahiş edirdim, mənə güc versin ki, biz torpaqları işğalçılardan 
azad edək, o xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin, biz yenə də dədə-baba torpağımıza 
qayıdaq.

Bu gün burada, vandallar tərəfindən dağılmış məscidin önündə deyirəm 
ki, xoşbəxt adamam. Bir daha Allaha şükür edirəm ki, mənim dualarımı eşi-
dib, bu gücü mənə verib. Biz gücümüzü səfərbər edərək, bax, bu tarixi günləri 
yaşayırıq. Bu, həqiqətən də, tarixi günlərdir. Bəlkə də çoxəsrlik Azərbaycan 
tarixində buna bənzər şərəfli və qürurlu günlər olmayıb. Biz bunu birliyimiz 
sayəsində qazanmışıq, gücümüz sayəsində qazanmışıq”...
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    DÜŞMƏNİ MƏHV EDƏRƏK, ZƏFƏR 
ÇALARAQ QAYITMIŞIQ

 2020-ci il dekabrın 23-də isə Prezident İlham Əliyev birinci xanım 
Mehriban Əliyeva ilə birlikdə işğaldan azad edilmiş Qubadlı və Zəngilan ra-
yonlarında oldu, müqəddəs bayrağımızı ucaltdı, əsgərlərimizlə görüşdü. Dövlət 
başçısının doğum günündən bir gün öncə işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza 
səfər etməsi 59 yaşını unudulmaz bir tarixə çevirdi. 
Ölkə rəhbəri özü sükan arxasında əyləşərək yol boyunca rayonları seyr etdi, 
ermənilərin kəndlərimizi viran qoymalarından hiddətləndiyini bildirdi, eyni 
zamanda, Qarabağın gözəlliyinə bir daha heyran olduğunu nümayiş etdirdi. 
İlham Əliyevin Qubadlı rayonuna səfəri zamanı Qəzyan kəndinin adının er-
mənicə yazıldığı lövhəni görərək onu sökdürməsi və tapdalaması xüsusilə 
diqqət çəkdi. Bu maraqlı epizodu İkinci Dünya müharibəsinin sonunda sovet 
əsgərlərinin alman bayraqlarını paradda ayaqlar altına atıb tapdalaması kadrları 
ilə müqayisə edilir. Bəli, məğlub edilmiş düşmənin simvollarını, nişanələrini 
ayaq altına atıb tapdalamaq da müharibənin tərkib hissəsi, bir fraqmentidir. 
Bunlar ondan ötrüdür ki, düşmən psixoloji travma alsın, qüruru yerlə bir olsun. 
Sözsüz, bu səfərdə də Prezident öz tarixi çıxışı zamanı Ermənistana birbaşa 
mesaj verməyi unutmadı: “Ermənistan cəmiyyəti düzgün nəticə çıxarmalıdır. 
Revanş hissi ilə yaşayacaqlarsa, onların axırı pis olacaq. Əgər o tərəfdən buraya 
bir güllə atılsa, - 5 kilometrdir buradan Ermənistan sərhədinə, - onları elə günə 
salarıq ki, ümumiyyətlə, öz adlarını unudarlar”. Dövlət rəhbəri vurğuladı ki, 
biz qələbə qazanmışıq, düşməni torpaqlarımızdan qovmuşuq. Amma bir neçə 
ildən sonra erməni faşizminin yenə baş qaldırmayacağına heç kim təminat verə 
bilməz. Ona görə Azərbaycan dövləti və ordusu həmişə güclü olmalıdır: “Biz 
gücümüzü bilirik. Dünya da bizim gücümüzü bilir. Biz nəinki öz ərazimizdə, 
istəsəydik Ermənistan ərazisində istənilən hərbi əməliyyatı tamamilə yerinə 
yetirə bilərdik. Bu gün də yerinə yetirə bilərik. Ermənistan tərəfi də bunu bilir. 
Sadəcə olaraq, biz həmişə beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşmışıq və həmişə 
demişəm ki, bizim başqa ölkələrin torpaqları ilə işimiz yoxdur. Biz öz torpa-
ğımızda yaşamalıyıq, yaşayacağıq, düşməni öz torpağımızdan qovmuşuq, 
bütün bu bölgəni bərpa edəcəyik”.

Bu səfər zamanı hər kəs tərəfindən böyük maraqla qarşılanan bir kadr da 
İlham Əliyevin əlində Qubadlı məhsulu olan xurma tutaraq görüntülənməsi 
oldu. Bu kadr işğal bitəndən sonra yenidən öz sərvətlərimizə sahiblənməyi-
mizin rəmzi görüntüsüdür. 
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Prezidentin səfəri zamanı çəkilən video və fotolar sosial şəbəkələrdə payla-
şılaraq böyük rəğbət və sevgi, xoş ifadələr ilə qarşılandı. Ali Baş Komandanın 
əsgərlərlə səmimi münasibəti hər kəs tərəfindən bəyənildi, yüksək dəyərlən-
dirildi. Əsgərlərimizlə birlikdə “Qarabağ Azərbaycandır!” deməsi onların 
mənəvi ruh yüksəkliyini daha da artırdı. İlham Əliyev bu səfərində də erməni 
faşistləri tərəfindən dağıdılıb viranə qalmış yurdlarımızı ürəkağrısı ilə seyr 
etdi, amma qətiyyətlə bildirdi ki, tezliklə bütün bu yerlər abadlaşdırılacaq, 
Qarabağa yeni həyat bəxş ediləcək və məcburi köçkünlərin hər biri öz doğma 
yurduna dönəcək. 

Səfərin sonunda dövlət başçısı Bakıya dönən zaman bu fikirləri bildirdi: 
“Qubadlı, Zəngilan rayonlarında olarkən, bir daha gördük ki, vəhşi düşmən 
bizim şəhər və kəndlərimizi nə günə qoyub. Otuz il ərzində işğal altında 
olan torpaqlar öz sahiblərinə qayıdıb. Biz qayıtmışıq. Düşməni məhv edərək, 
zəfər çalaraq qayıtmışıq. Bir müddət sonra bu bölgəyə həyat tam qayıdacaq, 
inşallah”. 

Bu, Prezidentimizin 2020-ci ilin sonunda işğaldan azad olunan rayonla-
rımıza son səfəri oldu.
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 39 İLDƏN SONRA ŞUŞAYA TARİXİ QAYIDIŞ

2021-ci ilin ilk ayında da dövlət rəhbəri o bölgəyə səfər etdi. Özü də Qa-
rabağın tacı sayılan Şuşaya. Bu dəfə yenə tək deyildi, birinci xanım Mehriban 
Əliyeva, eləcə də qızları Leyla Əliyeva ilə birlikdə...

Yanvarın 14-də Prezident öncə Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yo-
lunun 27-ci kilometrliyində Füzuli-Şuşa yolunun, həmçinin Füzuli rayonunda 
hava limanının təməllərini qoydu. Sonra Azərbaycanın işğaldan azad edilən 
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə yola düşdü. Avtomobili özü idarə edən döv-
lət başçısı Şuşaya Qələbə yolu ilə getdi: “Baxın Günəş də çıxdı. Günəş də bizi 
salamlayır, yolumuzu işıqlandırır. Biz gedirik Şuşaya, azad edilmiş Şuşaya. Bu 
yolun tikintisi aparılır. Əminəm ki, ölkəmizin ən gözəl yollarından biri olacaq. 
Təbii ki, ən yüksək keyfiyyətlə tikiləcək. Eyni zamanda, mənzərəli yoldur, 
tarixi yoldur, Qələbəyə aparan yoldur. Bu yol heç vaxt olmayıb. Qəhrəman 
hərbçilərimiz bu ərazilərdən keçib. Biz isə cəmi iki ay ərzində bu yolu açmı-
şıq. Sonra, əlbəttə ki, yol genişləndiriləcək və asfalt döşənəcək. Azərbaycan 
vətəndaşları Şuşaya rahat gedəcəklər”.

Şuşada hərbçilər qarşısında çıxış edən Ali Baş Komandan 8 noyabrın 
xalqımızın tarixində əbədi qalacağını bildirdi. Bəli, Şuşanın işğaldan azad 
edilməsi xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində xüsusi yer tutacaq. Demək olar kı, 
əlbəyaxa döyüşlərlə azad edilən Şuşa şəhəri düşmənə vurulan ən böyük zərbə 
idi. Bu tarixi hadisə Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərli-
yi ilə Azərbaycan Ordusunun möhtəşəm qələbəsidir. Müharibənin gedişində 
Prezident Şuşanın azad edilməsinə qarşı bütün təzyiqlərə mərdliklə sinə gərdi, 
əsl liderlik, mərdlik, cəsarət nümunəsi ortaya qoydu. Şəhərin işğalçılardan tə-
mizlənməsi həm də müharibənin nəticəsinə təsir edən sonuncu mərhələ oldu. 
Təsadüfi deyil ki, məhz noyabrın 8-i Azərbaycan Respublikasında Zəfər Günü 
kimi təsis edildi. 

Dövlət rəhbəri Şuşa əməliyyatının aparıcı beynəlxalq hərbi məktəblərin 
dərsliklərinə salınacağına əminliyini vurğuladı. Çünki inkişaf etmiş bir çox 
ölkələrin mütəxəssislərinin 44 günlük Vətən müharibəsinin hər bir gününü 
təhlil etmələrinə dair artıq məlumatlar da var: “...44 günlük müharibənin hər 
bir günü zəfər günü idi. Hər gün biz qabağa gedirdik. Bir gün belə geri addım 
atmadıq. Bu, müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. 
Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə çəkilmə olur, manevrlər olur, biz isə hər 
gün qabağa gedirdik.
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 Hər həftə onlarca yaşayış məntəqəsini işğalçılardan azad edirdik. Nəti-
cədə düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək 300-dən çox yaşayış məntəqəsini 
və Şuşanı azad etdik...”

Ali Baş Komandan Ermənistandakı revanşist qüvvələrə Şuşadan ciddi 
xəbərdarlıq edərək bildirdi ki, onlar yenidən baş qaldırsalar, bir daha “Dəmir 
yumruq”la rastlaşacaqlar.

Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları 
Leyla Əliyeva Şuşa şəhərindəki Saatlı məscidini ziyarət etdilər. Dövlət baş-
çısı məscidə “Qurani-Kərim” hədiyyə etdi. Səfər zamanı diqqəti çəkən digər 
maraqlı məqam Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Bülbülün 
büstlərinin Prezident tərəfindən Bakıdan Şuşaya gətirilməsi, əvvəlki yerlərinə 
qoyulması oldu.

Prezident Şuşada qeyd etdi ki, Xurşidbanu Natəvanın büstünü Heydər Əli-
yev 1982-ci ilin yay aylarında özü şəxsən açıb: “Mən də o vaxt atamla birlikdə 
burada idim. Bax buradan bir qədər aralı bir yerdə Xurşidbanu Natəvanın büstü 
qoyulmuşdu. Ermənilər dahi şəxsiyyətlərimizin büstlərini təhqir edəndən sonra 
onları əridib satmaq, pul əldə etmək üçün Ermənistana aparmışdılar. Görün nə 
qədər alçaq keyfiyyətli insan olmalısan ki, tarixi şəxsiyyətlərin xatirə büstlərini 
güllə ilə vurasan, təhqir edəsən, sonra aparıb bunu əritmək istəyəsən. O vaxt 
Polad Bülbüloğlu bundan xəbər tutmuş və Ulu Öndər Heydər Əliyevə müra-
ciət etmişdi. Görülmüş tədbirlər nəticəsində bu büstlər ermənilərdən alındı. 
Onu da açıq deməliyəm, pulla alındı. Satdılar onlar. Necə ki, hər şeyi satıblar 
ömrü boyu. Büstləri də biz pulla almışıq. O vaxt gətizdirdik və onlar İncəsənət 
Muzeyinin həyətində yerləşdirildi”.

Dövlət başçısı, birinci xanım və qızları Leyla Natəvan bulağının qarşısı-
na gəldilər. Xurşidbanu Natəvanın sarayının önündə xatirə şəkli çəkdirdilər. 
Bülbülün dağıdılmış ev-muzeyinə baxdılar. Aşağı Gövhər ağa və Yuxarı Göv-
hər ağa məscidlərini ziyarət etdilər. Prezident İlham Əliyev bu məscidlərə də 
“Qurani-Kərim” bağışladı. 

Sonra vaxtilə Molla Pənah Vaqifin büstünün olduğu yerə gəldilər. Məq-
bərənin qarşısında çıxış edən ölkə rəhbəri xatırlatdı ki, Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin düz 39 
il bundan əvvəl - 1982-ci il yanvarın 14-də açılışı olub: “Bu tarixi gün mənim 
yadımdadır. Çünki o vaxt atamla bərabər, bax bu yerdə mən də durmuşdum. Bu, 
tarixi videokadrlarda var. Çox şaxtalı, qarlı bir hava idi. Möhkəm qar yağırdı. 
Amma buna baxmayaraq, bu tədbirə yığışmış insanlar, Azərbaycan ziyalıları 
heç o soyuğu hiss etmirdilər. Çünki Qarabağ xanının vəziri olan Molla Pənah 
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Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi açılırdı. Bu təşəbbüsü Ulu Öndər Heydər Əliyev 
irəli sürmüşdü, onun rəhbərliyi ilə inşaat işləri aparılmışdı və gözəl, əzəmətli 
məqbərə ucaldılmışdı...”

Şuşaya səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban 
Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Cıdır düzündə də oldular. Burada paxlava 
ilə çay içdilər. 

Burada Prezident bildirdi: “Bir müddət bundan əvvəl işğalçı qüvvələr 
bizim üçün müqəddəs olan bu yerdə heysiyyətimizə toxunmaq, Azərbaycan 
xalqını təhqir etmək üçün eybəcər hərəkətlər etmişlər, - bütün dünya artıq 
bundan xəbərdardır, - “Yallı” getmişlər. İzi-tozu da qalmayıb burada, rədd 
etmişik. İndi Cıdır düzü də, Şuşa da, Qarabağ da azaddır. Bu torpağın sahib-
ləri qayıdıblar, əllərində silah, əllərində bayraq, ürəklərində Vətən sevgisi”.

Bəli, illərdir Cıdır düzündə kef məclisləri təşkil edən, yallı gedən Ermə-
nistan rəhbərliyi İlham Əliyevin Şuşadan rəsmi İrəvana göndərdiyi bütün bu 
mesajları sakitcə dinləmək məcburiyyətində qaldı.

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanın qalib 
Ordunun Sərkərdəsi kimi tarixi Şuşa şəhərinə səfəri Ermənistanın ürəyinə 
saplanan xəncər oldu.

Dövlət başçısı 39 ildən sonra Şuşaya yenidən və məhz yanvarın 14-də 
qayıtdı. Bu dəfə düşmənin belini qıran qalib Azərbaycan Ordusunun Ali Baş 
Komandanı kimi...

***

Prezidentin ölkənin birinci xanımı ilə birgə işğaldan azad olunmuş rayon-
lara artıq ənənə halını almış səfərləri qələbənin rəsmiləşdirilməsi deməkdir. 
“Qarabağ Azərbaycandır və nida,” - deyən Prezident İlham Əliyev Qarabağa 
səfərləri ilə həmin nidanı qoymuş oldu.

İlham Əliyev dediyini etdi, Qarabağı Azərbaycana qaytardı. Qarşıdan isə 
növbəti vədlərin yerinə yetirilmə zamanı gəlir. Torpaqlarımız bərpa ediləndən 
sonra məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına möhtəşəm qayıdışı baş verə-
cəkdir. Prezident Qarabağa növbəti səfərləri zamanı bu torpaqlarda yeni şəhər 
və qəsəbələrin, infrastrukturların, sosial obyektlərin və müxtəlif müəssisələrin 
açılışlarını da edəcəkdir.
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 PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN NÖVBƏTİ ŞUŞA SƏFƏRİ, 
“XARIBÜLBÜL” FESTİVALI...

“Həll edəcəyik. Zaman lazımdır, vaxt lazımdır.
 Azərbaycan torpaqları heç vaxt onun
 əlindən gedə bilməz. Bizim işğal olunmuş
 torpaqlarımız mütləq qaytarılacaqdır. 
Nəyin bahasına olur-olsun”. 

Ulu Öndər Heydər Əliyev

Bu tarixi kəlamların istər siyasi, istərsə də mənəvi əhəmiyyətini təhlil 
edərkən, bir daha aydın olur ki, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev nə qə-
dər müdrik, uzaqgörən və nəhəng strateq olub. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin qətiyyətlə 
həyata keçirdyi mükəmməl daxili və xarici siyasət sayəsində 30 ildir yolumu-
zu gözləyən Qarabağda başlayan möhtəşəm bərpa işləri öz töhfəsini verməyə 
başlatıb.

Bu gün qürurumuza rəng qatan, hər birimizə xoşbəxtlik bəxş edən və 
gələcəyə sonsuz ümidlər verən hadisələr içərisində Prezident İlham Əliyevin 
xalqın Müzəffər Sərkərdəsi kimi düşmən işğalından azad edilmiş ərazilərə 
mütamadi səfərlər etməsi hər birimizin ürəyincədir. Bu səfərlərin hər biri Vətə-
nimizin öz bütövlüyünə qovuşması aktının parlaq təzahürüdür. Müzəffər Ali 
Baş Komandanın bu səfərləri həm düşmənə, həm də bütün dünyaya qətiyyətli 
bir mesajdır. Bu yurdun kimə məxsus olması haqqında mesaj. Prezidentin 
iştirak etdiyi hər bir tədbir, dediyi hər bir söz, etdiyi hər bir çağırış isə ədalətə 
əsaslnan yeni dünya nizamının yaradılmasına xüsusi töhfədir. Onun timsalında 
çağdaş bəşəriyyət ədalətin necə qalib gəlməsinin şahidi oldu.

Bu gün xalqımız doğma irsinə qovuşmaqla çoxəsrlik tarixinin ən şanlı 
səhifəsini yaşayır. Bu tarixdə isə Azərbaycan xalqının qürurunu və şərəfini 
özünə qaytarmış möhtərəm İlham Əliyevin böyük şəxsiyyəti ucalır.

12 may 2021-ci il tarixdə Prezident İlham Əliyevin Qarabağa növbəti 
səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.

Şuşa Azərbaycanın 44 günlük rəşadətli qələbəsinin mənəvi simvoludur. 
Ermənistanın işğalından azad olunandan sonra, mayın 12-i və 13-də Heydər 
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Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada 
“Xarıbülbül” Beynəlxalq musiqi festivalı keçirildi.

Xarı bülbül – xar olmuş, qəmli bulbul: o, qədim türk əsatirlərində döyüşdə 
ağır yaralanmış bir əsgərin son ümididir.

Dillərə dastan, əfsanə olan Xarı bülbül gülü Şuşanın rəmzi, təbiətin mö-
cüzəsidir. Xarı bülbül -  gülün üzərinə qonmuş bülbülü xatırladır. Bülbülün 
bağrının altındakı gül al-qırmızı rəngə boyanıb. Xarı bülbüllərimizi yalnız 
azad etmədik, həm də ayağ altından baş üstünə qaldıra bildik. Hər qarışını, 
hər addımını qanıyla, canıyla aldı Azərbaycan əsgəri.

Şuşa baş tacımız, sizsə Şuşanın
Tacını bəzəyən qızıl, zərsiniz.
İki min doqquzyüz yeddi şəhid,
Bu xalqın dilində ta əzbərsiniz.

2907 Xarı bülbül itirdi bu Vətən!
2907 Xarı bülbül əkiləcək Şəhid məzarlarına…
2907 nisgil, ağrı və sevinc böyüyəcək, Cıdır düzü çəmənliklərində…
2907 şəhidin yarım qalmış nəğməsi, sevgilisinə, övladına, anasına, 
təqdim edə bilmədiyi müjdə gülüdür, Xarı bülbül…
Qələbən mübarək olsun, alpaqutun Zəfər gülü!
Cıdır düzündə təşkil edilən “Xarıbülbül” Beynəlxalq musiqi festivalı 

Azərbaycanın Zəfər Qələbəsinin tarixi imzasıydı. “Xarıbülbül” musiqi festi-
valının sonuncu günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin Qarabağla bağlı arzularının 
əks olunduğu video-çarx nümayiş olundu. Prezident İlham Əliyev Ümumilli 
Liderin çıxışını dinləyərkən kövrəldi. Bu səhnəni isə bütün Azərbaycan xalqı 
kövrələrək izlədi, çünki bu, Qələbənin Zirvəsi idi!

Bir Prezident öz xalqının içindən keçənləri, düşüncəsini, ruhunu necə bu 
qədər həssaslıqla ifadə edə bilərmiş...

Müzəffər Liderliyin ali təcəssümü:
Ata vəsiyyətini yerinə yetirən qürurlu Övlad...

Həyata keçirilən bütün tarixi, misilsiz işlərlə yanaşı, Prezident İlham Əli-
yevin qarşısında müqəddəs vəzifə - Ata vəsiyyətinin - Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpa edilməsi məsələsi dururdu. Prezident İlham Əliyev, özü-
nün də qeyd etdiyi kimi, həyata keçirilən bütün işlərin, siyasətin, atılan hər 
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addımın son qayəsi Qarabağ idi. Tarixi şəraitdə, doğru zamanda, strateji və 
taktiki realliqları hesablayaraq qərar vermək, qətiyyəti göstərən tarixi simadır. 
Bəli, bütün bu xüsusuyyətləri özündə cəmləyən  Prezident İlham Əliyev tam 
zamanında tarixi qərarını verdi.

Ulu Öndər Heydər Əliyev:  “Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə gedək Şu-
şaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür, hər bir 
azərbaycanlı üçün bu, iftixar mənbəyidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, 
tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox, Laçın 
dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi 
gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, 
Kəlbəcərin o İsti suyu. Biz onlarsız yaşaya bilmərik!”

Bu, həm də belə bir qənaətə gələn həqiqətdir ki, Azərbaycan xalqının Ulu 
Öndəri Heydər Əliyev işğalı altındakı torpaqlarımızın, xüsusilə də Şuşamızın 
azad olunmasında siyasi varisi İlham Əliyevin möhtəşəm yer alacağını görürdü! 

Uzaqgörən və Əbədi Liderimizin Şuşa vəsiyyəti də onun azad olunma-
sından sonra xalqımıza çatdırıldı. Həqiqətən də bu böyük, nəhəng bir tarixi 
hadisə oldu. Bu hadisənin canlı şahidləri olaraq bizlər nə qədər şərəfli tarixi 
dövrü yaşamağımızdan hədsiz qürur hissi duymaqdayıq. Bu hiss ölçüyəgəlməz 
dərəcədə nəhəngdir!

Şuşanın azad edillməsi münasibətilə xalqa müraciətində Prezident İlham 
Əliyev bəyan etdi: “Xoşbəxt adamam ki, Ata vəsiyyətini yerinə yetirdim”. 

Bəli, Prezident İlham Əliyev Ata vəsiyyətini, Azərbaycan xalqına verdiyi 
vədi yerinə yetirdi. 

Bir atanın övladına “öz xalqını xoşbəxt et” deyə vəsiyyəti varmış....
Əsl xoşbəxt bizik ki, Ulu Öndərimiz və İlham Əliyev kimi Prezidentimiz, 

Liderimiz, Sərkərdəmiz var!
Əsl xoşbəxt bu xalqdır ki, illərlə etdiyi duasını Tanrı qəbul etdi 
Bu, tarixi ədalətin bərpası, xalqımızın böyük qələbəsi idi. Bu qələbənin 

isə bir şəriksiz müəllifi var – Ali Baş Komandanımız, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev.

Sən Şuşasan, Sən Qarabağsan, Sən Azərbaycansan, Sən Vətənin özüsən, 
İlham Əliyev!

Böyük şükranlıq və əbədi minnətdarlıqla hər zaman deyəcəyik:
Qalib Azərbaycandır!
Qarabağ Azərbaycandır!..
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“BİR MİLLƏT, İKİ DÖVLƏT”İN ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ
- MÜTTƏFİQLİYİ ƏN ÜST SƏVİYYƏYƏ 

QALDIRAN İKİ MÜBARƏK İMZA

8 noyabr 2020-ci il Zəfərindən sonra başı üzərində dumanlar çəkilmiş Qala 
şəhərimizdəki o törən yaddaşımıza əbədi yazıldı. İki qardaşın - Azərbaycan 
və Türkiyə Prezidentlərinin Şuşadakı təkbətək görüşü təqribən bir saat çəkdi. 
Hər birimiz görüşdən sonra səslənəcək bəyanatları gözləyirdik. 
Müzəffər Ordumuzun Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyev 15 iyun 
2021-ci il tarixdə hamımızın ürəyini riqqətə gətirən müjdəni verdi: “Əziz qar-
daşım Azərbaycanda dəfələrlə olub, ancaq biz ilk dəfə Qarabağ torpağında - 
Şuşada bir yerdəyik. Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti var. Çünki bu gün imzalanmış 
Birgə Bəyannamə - Müttəfiqlik haqqında Bəyannamə əlaqələrimizi ən yüksək 
zirvəyə qaldırır. Bəyannamənin adı “Müttəfiqlik haqqında Bəyannamə”dir və 
bu ad özü-özlüyündə hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz bu gün keyfiyyətcə 
yeni əlaqələr qurmuşuq və bu Bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim 
gələcək iş birliyimizin təminatçısıdır. Bizi birləşdirən bir çox amillər var, ilk 
növbədə, tarix, mədəniyyət, ortaq etnik köklər, dilimiz, dinimiz, milli dəyərləri-
miz, milli maraqlarımız, xalqlarımızın qardaşlığı bu birliyi təmin edib. Bu gün 
biz dünya miqyasında, dünya çapında nadir əməkdaşlıq, iş birliyi, müttəfiqlik 
nümunəsi göstəririk”.

“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik 
münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi”ndə siyasi, iqtisadi, ticari əlaqələr, 
mədəniyyət, təhsil, idman, enerji təhlükəsizliyi, müdafiə sənayesindəki əmək-
daşlıq, hərbi əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi yardım, Zəngəzur dəhlizi və s. 
mühüm məsələlər öz əksini tapıb.

İşğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinə ilk xarici ölkə başçısı kimi səfər 
edən Rəcəb Tayyib Ərdoğan bununla Vətən müharibəsindən sonra da bizim 
birliyimizi və həmrəyliyimizi nümayiş etdirdi. Bu səfər dövlətimizin başçısı, 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin “Qarabağ Azərbaycandır və nida 
işarəsi” bəyanatının reallıqda bir daha təsdiqidir. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən imzalanmış 
Müttəfiqlik Bəyannaməsi iki ölkə arasında münasibətlərin ən yüksək zirvəyə 
çatmasının göstəricisidir.

Şuşa Bəyannaməsi türk dövlətləri arasında əhatəli əməkdaşlığın ən üst 
səviyyələrə çatdırılması üçün nümunəvi sənəd olaraq tarixdə qalacaq. Şuşa 
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Bəyannaməsi imzalandıqdan sonra  Prezident İlham Əliyev “CNN Türk” te-
leviziya kanalına verdiyi müsahibəsində bildirdi: ”Mən dəfələrlə demişəm ki, 
bu gün dünya miqyasında Türkiyə ilə Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan 
ikinci ölkələr yoxdur. Əgər axtarmaq istəsəniz, tapa bilməzsiniz, yoxdur. Bu 
birlik, həmrəylik, qardaşlıq sözdə deyil, əməldədir. Mən hər zaman deyirdim 
ki, ölkələr arasındakı münasibətlər əməldə olmalıdır. Çünki yaxşı günlərdə 
hər kəs yaxşı sözlər deyə bilər, yaxşı çıxışlar edə bilər. Amma ağır gündə sən 
gəl yanında dur. Necə ki, Türkiyə İkinci Qarabağ savaşında bizim yanımızda 
durdu. Mən tam əminəm ki, Türkiyə amili olmasaydı, ermənipərəst qüvvələr, 
ölkələr, ermənilərin hamiləri burunlarını soxacaqdılar və bizə böyük problemlər 
yaradacaqdılar. Bizim həmrəyliyimiz və bir-birimizə etdiyimiz yardımlar təbi-
idir. Çünki Türkiyə bizim üçün doğma ölkə, doğma vətəndir və sizin üçün də 
Azərbaycan doğma vətəndir. Əziz qardaşımla imzaladığım Şuşa Bəyannaməsi 
bunun zirvəsidir. Yəni, bizim əlaqələrimiz müttəfiqlik səviyyəsinə qalxdı”.

Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin hazırkı yüksək səviyyəsin-
dən danışarkən, bir məqamı xüsusilə diqqətə çatdırmaq lazımdır. Bu da ondan 
ibarətdir ki, hər iki ölkədə əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə 
həm dövlətlər səviyyəsində güclü siyasi iradə göstərilir, eyni zamanda, cəmiy-
yətlər də buna böyük maraq nümayiş etdirirlər. Ölkələrimiz arasında siyasi 
dialoq yüksək dinamizm ilə fərqlənir. Qarşılıqlı hörmətin və etimadın ifadəsi 
olaraq Azərbaycan Prezidenti dövlət başçısı seçildikdən sonra ilk səfərini, bir 
qayda olaraq, Türkiyəyə edir, eləcə də Türkiyə Prezidenti dövlət başçısı sta-
tusunda ilk səfərini respublikamızda reallaşdırır. Bu ənənə digər səviyyələrdə 
də davam etdirilir.

Şuşa Bəyannaməsində iki ölkənin bundan sonrakı müttəfiqliyinin və iş 
birliyinin mühüm istiqamətləri öz əksini tapıb. Bəyannamədə beynəlxalq müstə-
vidə birgə əməkdaşlıq, fəaliyyətin uzlaşdırılması, siyasi, hərbi, iqtisadi-ticarət 
əlaqələri, həmçinin mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti kimi sahələr 
əhatə olunub. Sənədin önəminə diqqət çəkən Prezident İlham Əliyev “Bəyan-
namənin adı Müttəfiqlik haqqında Bəyannamədir və bu ad özü-özlüyündə hər 
şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz bu gün keyfiyyətcə yeni əlaqələr qurmuşuq 
və bu Bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək iş birliyimizin 
təminatçısıdır!”  - deyə vurğulayıb.

 Şuşa Bəyannaməsi müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işlərinə qa-
rışmamaq prinsiplərini rəhbər tutan, milli maraq və mənafelərini müdafiə və 
təmin etməyə yönəlmiş müstəqil xarici siyasət həyata keçirən hər iki ölkə 
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tərəfindən müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi mexa-
nizmlərini müəyyənləşdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə 
və Azərbaycan qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq məsələlər üzrə həmrəylik 
və qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirərək eyni mövqedən çıxış etməklə ikitərəfli 
əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi ilə yanaşı, həmçinin BMT, ATƏT, Avropa Şu-
rası, TDƏŞ, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daxil olmaqla, beynəlxalq və regional 
təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstək verirlər.

Sənəddə birgə milli mənafelər baxımından siyasi, hərbi və təhlükəsizlik 
sahələrində əlaqələndirilmiş və birgə fəaliyyətlərin təşviq edilməsi də xüsusi 
yer tutur. Şuşa Bəyannaməsində Silahlı Qüvvələrimizin müasir tələblərə uy-
ğun olaraq yenidən formalaşdırılması, modernləşdirilməsi istiqamətində birgə 
səylərin göstərilməsi, müdafiə qabiliyyətlərinin, həmçinin hərbi təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsinə yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsi, iki ölkənin silahlı 
qüvvələrinin birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin artırılması, müasir texnologiyalara 
əsaslanan silah və sursatların idarə olunmasında sıx əməkdaşlığı, bu məqsədlə 
səlahiyyətli struktur və qurumların əlaqəli fəaliyyətinin təmin edilməsi vur-
ğulanır. Buraya, həmçinin hər iki ölkənin təhlükəsizlik şuralarının milli təh-
lükəsizlik məsələləri üzrə müntəzəm olaraq birgə iclaslarının keçirilməsi, bu 
iclaslarda milli mənafe, ölkələrin maraqlarına toxunan regional və beynəlxalq 
təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsinin aparılması da daxildir.

Tarixi sənəd özündə Azərbaycan və türk diasporları arasında əməkdaş-
lığın daha da inkişaf etdirilməsi, ümumi problemlərlə bağlı birgə addımların 
atılması, davamlı həmrəylik göstərilməsi, milli mənafelərin qorunmasına dair 
tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diaspor fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsi və qarşılıqlı dəstəyin verilməsini də ehtiva edir.

 Bu Bəyannamə iki qardaş xalqın yenilməz iradəsinin ifadəsi, dostları 
sevindirən, düşmənləri ciddi narahat edən qətiyyətinin təntənəsidir. Şuşa Bəyan-
naməsi 100 il əvvəl −1921-ci il 13 oktyabrda imzalanmış Qars müqaviləsindən 
sonra Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini ən güclü formada nümayiş etdirən 
rəsmi sənəd oldu. Qars müqaviləsinə istinad edilən Bəyannamə öz formatına 
görə ondan daha əhatəli sənəddir. Bu sənəddə Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə 
əlaqədar  müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi, iqtisadiyyat, təhsil, müasir 
texnologiyalar üzrə əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi və digər tədbirlər 
nəzərdə tutulur.

Azərbaycan və Türkiyə arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə inkişafı təkcə 
bu iki dövlətin deyil, həm də regionun ümumi tərəqqisinə, sabitliyin bərqərar 
olmasına mühüm töhfələr verir. Şuşa Bəyannaməsi Türk dünyasının iqtisadi, 
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siyasi və mədəni birliyi ilə daha da sarsılmaz olacaq. Bundan başqa, işğaldan 
azad olunan ərazilərin sürətli şəkildə yenidən qurulmasını və keçmiş məcburi 
köçkünlərin oraya qayıdışını daha da sürətləndirəcək. Türkiyə və Azərbaycan 
arasındakı imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi ilə təkcə  iki qardaş ölkəni deyil, 
bütün Türk dünyasını, eləcə də Şərqlə Qərbi birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin 
açılması qətiləşdi və bu proses sürətləndiriləcək. Müttəfiqlik haqqında imza-
lanmış birgə Bəyannamədə bu məsələnin əks olunması böyük məna daşıyır. 
Beləliklə, daha bir kommunikasiya xətti Türk dünyası coğrafiyasında, eləcə 
də Asiya və Avropa arasında əlaqələrin daha sürətli və asan olmasına şərait 
yaradacaq.

Şuşa Bəyannaməsi öz əhəmiyyətinə görə region ölkələrinin,o cümlədən 
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının dərinləşməsinə və iş birliyinin genişlənmə-
sinə xidmət edəcək.  Beləliklə, Şuşada imzalanan Azərbaycan-Türkiyə strateji 
müttəfiqliyini, əməkdaşlığın bütün sahələrini özündə ehtiva edən Bəyannamə 
təkcə iki qardaş ölkənin əlaqələrini yeni fazaya keçirmir, həm də region üçün 
uzunmüddətli sülh və davamlı inkişafa yönəlmiş gələcək vəd edir.

Bəli, Azərbaycanın ən böyük qələbələri isə hələ bundan sonra olacaq. 
Çünki «Biz xoşbəxt insanıq, bizim nəslimiz xoşbəxtdir ki, bu sevincli günləri 
görə bilirik. Mən özümü xoşbəxt insan hesab edirəm ki, bu sevincli xəbərləri 
doğma xalqıma çatdırıram. Ali Baş Komandan kimi bütün işlərə rəhbərlik 
edirəm və Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da öz 
fəaliyyətimdə ölkəmizin, xalqımızın milli maraqlarını qorumaq üçün əlimdən 
gələni əsirgəməyəcəyəm!» - deyən müdrik rəhbərimiz, Prezidentimiz var.

Yaşasın xalqımızın böyük oğlu, müdrik Prezidentimiz İlham Əliyev!
Yaşasın tarixə belə bir Qüdrətli Sərkərdə, uzaqgörən dövlət başçısı bəxş 

edən Azərbaycan xalqı!
 Azərbaycana belə bir ləyaqətli oğul bəxş edən Ulu Öndər Heydər Əliyev 

və Zərifə Əliyevanın ruhu şad olsun!
Qarabağıyla birgə, bütöv Azərbaycan daim var olsun!.
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 BİR DAHA MÜƏLLİFDƏN!

Bir də yazmaq var...
       Tərtəmiz səhifələrə könlündəkiləri səpmək...
       Duyğu adlı ruhi və sirli bir aləmi cisimləşdirmək...

Xəyallarını əl çatan etmək...
Könlündəki yükləri etibarlı bir limana əmanət etmək...
Yaz  çayı kimi aşıb-daşan arzularını nizama gətirmək...
Düşüncə üfqünün sərhədlərini bəlirləmək...
Kimsəyə aça bilmədiyin sirlərini cümlə aləmində qeyb etmək...
Daxilinlə zahiri qovuşdurmaq...
Qəlb dünyasını kənardan seyr etmək...
Zahirdə olanları içində həbs etmək...
Kəlməyə çevrilmiş hisslərini sözlər səmasında pərvaz etdirmək...
Özünü anlatmaqdan aciz içindəki məni ən cəsur  zirvələrə ucaltmaq...
Zirvələrdən öz qurduğun mənzərənin seyrinə dalmaq...
Söz ümmanının ən dərin qatlarından inciləri çıxarıb cümlə sapına düzmək...
Bu ən dəyərli xəzinəni başqaları ilə paylaşa bilmək...
Zəncirləri qırıb dərinlərə enmək...
Yazdıqca dərinləşmək...
Çoxalan incilərin sayını itirmək...
Yazdıqca zənginləşmək...
Bir də yazmaq var beləcə...

Əziz oxucum!

İlk növbədə qeyd edim ki, bu kitabdakı yazıların hamısında Qarabağ nis-
gilinə bürünmüş, qəlbimin qüruru ilə qələmə alınmış duyğulu yaradıcı qəlb 
döyünür. Mən Qalib Sərkərdə adlı böyük məsuliyyət tələb edən bir kitabı 
yazmağa qərar verərkən, içində ağır zəhmət və yuxusuz gecələr olacağını dərk 
edirdim. Təbii ki, zəhmət cəkmədən hec nəyə nail olmaq mümkün deyil. Kita-
bın daşıdığı mahiyyət onun səhifələrində çox dəqiq ifadə edilib: “Azərbaycan 
xalqı və Şanlı Ordumuz Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qüdrət-
li rəhbərliyi ilə 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində möhtəşəm qələbə 
qazandı. Bütün xalqımız kimi, mən da həsrət dolu uzun müddətdə qəlbimdə 
daşıdığım acı, nisgil, həsrət, nəhayət ki, sona yetdi. Kitabı oxuduqca, nələr dü-
şündüyünüzü hiss edə bilirəm. Senyabrın 27-sindən başlayan “Dəmir yumruq” 
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əməliyyatı adı altında işğal edilmiş ərazilərimizin şanlı tarixini yazan Zəfər 
yürüşününün hər gününü oxuduqca, sevinclə kədərin, qürurla hüznün, sevgiylə 
nifrətin duyğularımızda qarışıqlıq yaratdığı hissləri duyuram. Çünki mən bu 
kitabı yazdıqca, o duyğuları dəfələrlə özüm də kecirmişəm. Qalib Sərkədənin 
mənfur düşməndən alınan torpaqlarımızın xəbərini sevinclə xalqımıza cat-
dırması, igidlərimizin qəhrəmanlığını, sücaətini yazdıqca, qürurlanır, nakam 
qalan gənc şəhidlərimizlə bağlı acı xəbərlər, cəbhədəki məğlubiyyətini həzm 
edə bilməyən məkrli düşmənin terror vandalizmləri, 3 dəfə gecə saatlarında 
Gəncəni, daha sonra dəfələrlə Bərdəni, Tərtəri, Goranboyu və başqa iri yaşa-
yış məskənlərimizi bombardıman etməsi, yuxuda ikən dinc əhalinin raketlə 
vurulması, ölən uşaqlar, analar, göz yaşları gözlərində donmuş atalar, əlləri ilə 
uçan binadan övladlarının meyitini çıxarmağa çalışanlar haqqında yazdıqca 
göz yaşlarımı saxlamağın mümkünsüzlüyünü hiss etmişəm... Normal, sakitcə 
qarşılamağın mümkün olmadığı səhnələr... 

Bu günlərdə nə şəxsi arzular qaldı, nə fərdi sevinclər, nə də şəxsı acılar. 
Bütün xalqın dərdi də, kədəri də, amalı da, sevinci də ortaqdır. Bir ürək olduq 
Vətən üçün döyündük, bir yumruq olduq düşmənin başına endik.

Bu günləri heç bir zaman unutma, əziz dost! 
Necə bir xalqın nümayəndəsi olduğunu fəxr və qürur hissi ilə həmişə 

xatırla. 
Artıq elə indidən tarixə düşmüş və yüz illər boyunca milli tariximizin 

iftixarı olacaq 44 günlük Vətən  Müharibəsi ilə bağlı saysız-hesabsız elmi-pub-
lisistik, bədii əsərlər yazılır. Çünki bu 44 günlük Vətən Müharibəsi dünyanın 
ən rəzil, vəhşi xislətli bir millətin (millətinmi?), Ermənistan adlı bir dövlətin 
(dövlətinmi?) öz qonşusuna xəyanətinə son qoydu və bütün dünyaya Azərbay-
can  xalqının qüdrətini göstərdi. 

“Müharibə” sözü leksik anlam kimi öz mənasında nə qədər dəhşət saçsa 
da, onun əvvəlinə əlavə edilən “Vətən” sözü həmin anlama bir müqəddəslik 
gətirir. Dünya xalqlarının tarixində baş verən əksər vətən müharibələri hə-
mişə, əsasən haqqın tərəfində olan, aqressiyanı dəf etmək, işğalçını torpağın-
dan qovmaq məqsədilə döyüşən ölkənin qələbəsi ilə bitib. Xalqımızın “Haqq 
nazilər, amma üzülməz!” kimi min illərdən gələn müdrik deyimi belə yerdə 
əsl  həqiqəti ifadə edir. 

Otuz il Vətənimizi işğalda saxlayan və bu illər ərzində böyük xarici hava-
darlarının arxasına sığınaraq bizə dil çıxaran Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə 
qarşı haqq səsimizi dünya ictimaiyyəti eşitməməzliyə vururdu. Amma onu da 
unutdular ki, hər şeyin bir sonu var! Söz yox, sonda insanlar, millət öz Vətəni 
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uğrunda elə birləşəcək, elə güclənəcək ki, bu birgəliyin, bu gücün qarşısında heç 
kim tab gətirə bilməyəcək. Xalq birləşdi, xalq öz Prezidenti və Ali Baş Koman-
danı ilə, Vətən uğrunda mübarizəyə qalxan Ordusu ilə birləşdi. İllər keçəcək, 
dünya dəyişəcək, amma xalqımızın bu birliyi bir daha heç vaxt sarsılmayacaq. 
Çünki bu birliyin də Vətənimizin işğal tarixi kimi 30 yaşı var. Xalqımızın ötən 
illərdən nəticə çıxarıb birləşməyə  gedən yolunun 30 ili millətimizin sıravi 
vətəndaşından tutmuş  aliminə, ziyalısınadək hər kəsin ağrıdığı bir yoldur.

Belə bir birlik, belə bir vətənpərvərlik dünya tarixində nə görülüb, nə də 
görüləcək. Bir ananın övladı kimi bir-birinin arxasında dayandı millətimin 
hər bir fərdi. 

Bir an belə düşünmədən atasını, anasını, sevdiyini, evindəki körpəsini 
geridə qoyub könüllü yazılan, Vətəni  üçün canını ortaya qoyan qəhrəman 
oğullardan, qızlardan ibarətdir bizim xalqımız...

Ön cəbhədə vuruşarkən, “Siz ailəlisiniz, arxada durun, mən subayam, qoy, 
mən öndə gedim!” - deyən mərd şəhidlərdir bizim xalqımız...

 Yenicə aldığı yeganə maliyyə qaynağı olan təqaüdünü götürüb paralanmış 
ayaqqabısını sürüyə-sürüyə Ordu üçün yardım etməyə tələsən Hikmət babadır 
bizim xalqımız...

 Bir əsgər kotlet istədi deyə, bütün məhəllə qadınlarının toplayıb həvəs-
lə, - öz balasına hazırlayırmış kimi, - minlərlə kotlet-çörək hazırlayan anadır 
bizim xalqqımız...

Aldıqları ərzaqlarla yol qırağında cəbhəyə gedən əsgər maşınlarının, 
avtobusların yolunu gözləyən, onlara sovqat vermək üçün yarışandır bizim 
xalqımız...

 Doğma ocağı düşmən bombası ilə dağılanda, “Evdir də, Vətən üçün fəda 
olsun, heç nədən qorxmuruq, təki qələbə bizim olsun!” - deyən qorxmaz sadə 
vətəndaşdır bizim xalqımız...

Xudayarın oxuduğu mahnıdır bizim xalqımız...
Bunlar ağlıma gələnlər – yadıma düşənlərdi, sadəcə. O qədər göz dolduran, 

ürək kövrəldən nümunələr var ki, sayı-hesabı bitməz... 
Sadəcə, heç vaxt unutma: haçansa ürəyindən xalqına aid ən kiçik bir mənfi 

duyğu bürüsə, bu günləri xatırla, bu kitabı aç, səhifələrini – Zəfər salnaməsini 
yenidən vərəqlə! Qürurla söylə: “Mənim xalqım ucalardan uca, ali, nəcib, 
mərd, qorxmaz, qəlbi sevgi dolu, şəfqətli bir xalqdır!” və gələcək nəsillərə də 
bunu çatdır, aşıla, əzbərlət!
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***

Kitabın tərtibatı onun əsas mahiyyətinə çox uyğundur. Ulu Öndər Hey-
dər Əliyevin dövlət, millət qarşısındakı xidmətləri, Prezident İlham Əliyevin 
Müzəffər Ali Baş Komandan və Ordumuzun “Birinci əsgəri”nin 44 gündəki 
şərəfli fəaliyyəti, günbəgün hadisələrin izlənməsi, faktlarla bol hissələri, Qalib 
Sərkərdə portreti kitabın əsas səhifələrini təşkil edir. 

Burada ardıcıl şəkildə Ali Baş Komandanın və Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın Vətən Müharibəsi günlərində rəşadətli ordumuzun işğal 
altında olan hər rayonumuzun azad edilməsi ilə bağlı xalqa Qələbə müjdəsi 
çatdıran müraciətləri yer alıb. 

Kitabda Möhtəşəm Qələbədən sonra təşkil olunmuş  və tarixə qızıl hərf-
lərlə yazılmış “Zəfər Paradı”nın keçirilməsi, “Bir millət, iki dövlət” şüarı al-
tında birləşən iki qardaş ölkə - Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin yeni 
mərhələsi,  Qalib Sərkərdəmizin işğaldan azad olunmuş Qarabağa ardıcıl 
səfərləri, düşmənə göz dağı olan “Hərbi Qənimətlər Parkı”nın açılışı, Şuşadakı 
“Xarıbülbül” beynəlxalq musiqi festivalının möhtəşəmliyi və başqa mühüm 
hadisələr haqqında yazılar yer alır. Bu səhifələrdə habelə Ali Baş Komandanın 
Qarabağ səfərlərində yol yoldaşı olmuş Birinci vitse-prezident Mehriban xa-
nım Əliyevanın şəhidlərimizin ruhuna bir Tanrı duası kimi səslənən sözlərini 
oxumaq olar.

Beləcə, Qalib Sərkərdə kitabı elə özü bir yeni Qarabağnamədır. Əminəm 
ki, kitabı oxuduqca, bu yurda iddiası olan düşmənlərə nifrət hissi və yağılardan, 
vandallardan azad etdiyimiz torpaqları  azadlığa qovuşduran Ordumuza, Ali 
Baş Komandanımıza alqışlar səsləndirilir. 

Əziz oxucum!
Sözünüzə, səsinizə dəyər verin. Son olaraq yazmaq istəyirəm ki, qələmə 

aldığım Qalib Sərkərdə adlı kitabla 36 yaşımdan geri baxdığım zaman şahidi 
olduğum möhtəşəm tarixi hadisələri ümumiləşdirib gələcək nəsillərə bəxş et-
diyim üçün özümü müəllif kimi xoşbəxt hiss edirəm.

Hər birinizə uğurlar diləyirəm!
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SON SÖZ ƏVƏZI

İCTİMAİ-SİYASİ TƏFƏKKÜRÜN SÖZLƏ İFADƏSİ

Gənc yazıçı olsa da, Aygül Bağırovanın  fəlsəfi düşüncələrindəki
ana laylasıtək VƏTƏN SEVGİSİ, vətəndaş qayəsi...

Yazıların da öz rəngi olur: ağ, qara, sarı... rəngbərəng. Elə yazılar var ki, 
siyasi mövzularda olduğuna görə, oxucusunun bəlkə də sona kimi oxumağa 
səbri yetmir. Lakin elə siyasi, ictimai əhəmiyyətli mövzular da olur ki, onun 
müəllifinin bədii təfəkküründən ora düşən işıq yazıları sona qədər oxudur və 
oxucusunu da yormur.

Belə müəlliflər, məncə, son illər barmaqla sayılacaq qədərdir. Yeni nəsil 
qələm sahiblərinin sözə dəyər verməsinə toxunmadan yalnız onu qeyd etməyi 
özümə borc bildim ki, hər kəs öz təfəkkür və dünyagörüşü səviyyəsində yazır 
və danışır.

Çap məmulatlarından fərqli olaraq, sosial şəbəkələrdəki yazı-pozular-
da olan qüsurlara rast gələndə adamı dəhşət bürüyür. Bu qədərmi ana dilinə 
laqeyd yanaşmaq olar? Vaxtilə ərəb, fars, rus,  ingilis sözlərini ana dilimizə 
pərçimləmək yarışı sanki yenidən dəbə düşüb. Sösial şəbəkələrdə dilimizə 
hörmət edənlərin sayı azdır, istedadlıların üzə çıxması kimi.

Sosial şəbəkədə daha çox ağı qara, qaranı ağ yazsalar da, ədəbi dilimizə 
və fəlsəfi-ictimai  düşüncəmizə yeni nəsil yazarların istedadlı nümayəndəsi 
saydığım Aygül  Bağırova kimi qayğı ilə yanaşanlar da var.

Bu yazdığıma janr baxımdan nə ad qoyum, bilmirəm. Adətən,  jurnalistika 
sahəsində olduğuma görə, qəzet üçün yazdıqlarım ya zarisovka, ya da siyasi 
publisistikaya aid olur. Xəbər şəkilli yazıları, analitik təhlilləri hələ demirəm. 

Məncə, klassik  yazı növlərini ya bilərəkdən unudur, ya da yazmağa 
həvəsli deyilik. Yetən - cümlə qura bilən də, bilməyən də, eşitdiklərini saf-çürük 
eləmədən, araşdırıb dəqiqləşdirmədən, istədiyi məlumatı sosial şəbəkələrdə 
yayır və az qala, özlərini peşəkar jurnalistlərdən də üstün göstərməyə çalışırlar.

İllərdir ki, sosial şəbəkə istifadəçisi kimi qarşılaşdığım problemlərdən 
biri burada doğma ana dilimizin qorunmaması, yaxud da, savadsız, cümlə qura 
bilməyənlərin eninə-uzununa, geninə-boluna istifadə etdikləri boşboğazlıq, ağa 
qara, ya da qaraya ağ deməkləridir. 
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Qul xislətlilərin yazdıqları və...

Anlayıram, bəzilər bunu bilərəkdən, ya da qəsdən, hakimiyyətdən nara-
zıların “tələbi” kimi yazırlar. Dövlətimizin və hökumətimizin 30 illik fəaliy-
yətində həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində  xalqımızın və ölkəmizin əldə 
etdiyi nailiyyətləri görmürmüş kimi, ağına-bozuna baxmadan, hər şeyi qara 
rəngli yazmaq sanki onların “boynuna qoyulub”. Yəni xarici emissarlara, er-
mənipərəst qüvvələrə qulluq göstərən qul xislətlilərin yazdıqları ancaq belə 
ola bilər. Bu yazılar ağ vərəqdə qara ləkə kimi, oxunsa da, qəbul edilmir. 
Çünki xalqımız artıq müstəqillik illərində ağı qaradan seçməyi də, mübarizə 
aparmağın forma və üsullarını da öyrənib. Meydan təfəkkürlülərin yazdıqlarını 
bəlkə də heç oxuyan yoxdur.

Fikrimizi belə cəfəngiyyatla dolaşdırmayaq. Hər şey öz rəngində olanda 
daha yaxşı deyilmi? Ağ yazılarımız da olur burada. Müəllifləri, nə də yazdıqları 
gözlərimizi döyənək etməyənlərdir. Kölgəyə çəkilib, buraları müşahidə edəndə 
tapmaq, oxumaq və tanımaq olur elə vətəndaş qayəsi ilə yazanlarımızı. Az 
deyillər, lakin gözə girmədikləri üçün az-az görünürlər.

Deyim ki, mətbuata qədəm basıb ilk məqaləmi yazandan bəri xeyixah 
əməllərdən söz açmışam. Bəzən məni qınayıblar ki, niyə harınlaşmış məmur 
və “çinovniklər”i təhqir eləmirəm!  Jurnalistikaya aid olan tənqidi təhqirlə səhv 
salanların  bu baxımdan mənim özümü də hədəfə aldıqları vaxt az olmayıb! 
Dövlətə və xalqa xidmətimi mədhiyyə hesab edib təhqirə keçənləri “zurnalist”  
sayıb, çox halda yazdıqlarına reaksiya verməmişəm. 

Lakin elə məqamlar olub ki, dözməyi qızıl hesab etməyib, cavablarla 
önlara layiq olduqları yeri göstərmişəm...

Bu günlərdə 44 günlük  Vətən müharibəsi ilə bağlı mövzuların diskussi-
yası gedirdi. Bu şanlı qələbə ilə başa vurduğumuz müharibədə jurnalistlərimizin 
üzərinə düşən peşə və vəzifə borcları barədə də məlumatlar yayılmaqdaydı. 
Qəfildən oxuduğum bir xəbər məni sevindirdi. Axı, bu müharibədə həmka-
rımızın göstərdiyi vətənpərvərlikdən və buna görə də onun həmin dəhşətli 
günlərdə od-alovun içərisinə özünü ataraq canlı-canlı çəkiliş edib dünyaya 
nümayiş etdirib, erməni vandalizminin ifşasını  aləmə car çəkən Türkiyənin 
CNN telekanalının əməkdaşı, Türkiyə vətəndaşı  Fulya Öztürk haqqında sənədli 
filmin çəkiləcəyi bildirilirdi. 
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Ağı qaradan seçmək fəlsəfəsi

Biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir kəlamını aforizm kimi balalarımıza 
öyrədirik axı: “Türkiyə-Azərbaycan: Bir millət, iki dövlət”. Bu bizim  qardaş-
lığımızın, sədaqətli dostluğumuzun rəmzi deyilmi?! Bu, adicə tribunalardan 
səsləndirilən sözlər deyil axı. Fulya xanımın bu müharibədəki fəaliyyətini 
görməzlikdən gələnlər, qanı qarışıq sapı özümüzdən olan baltaların bu xəbəri 
“qarın ağrısı” ilə qarşılaması, haqlı olaraq əqidəsi saf, dövlətini və xalqının 
gələcəyini düşünən, Ulu Öndərin müdrik kəlamları ilə ideoloji silahlanan gənc-
lərin, ölkəmizin çoxmilyonluq xalqının o cür düşünənlərin cavablarını bir qədər 
ləng verməsi bəzi qələm sahiblərimizi, haqlı olaraq hiddətləndirmişdi. 

Onlardan biri də haqqında söz açmaq üçün məqam axtardığım həmkarım, 
qələm dostum, yazı-pozularından da öncə bircə tutarlı cavabı ilə kimliyini, 
Vətənə necə xidmət göstərdiyini isbatlayan Aygül Bağırovadır.

İctimai fəalın maraqlı həyat yolu

Doğrusu,  FC-dəki səhifəsindəkiləri oxumamışdan Aygül xanımın o 
cavabı məni onu yaxından tanımağa vadar etdi. Axtarışlarım uzun çəkmədi. 
Onsuz da qələmi ilə özünü tanıdan həmkarımın qısa tərcümeyi-halını əldə edə 
bildim. Öyrəndim ki, Aygül Saday qızı Bağırova 1985-ci ildə Gəncə şəhərində 
anadan olub. 2002-ci ildə 31 nömrəli Gəncə şəhər orta məktəbini bitirib. Elə 
həmin il Gəncə Dövlət Unversitesinin Pedaqogika fakultəsinə daxil olub, həm 
də qəbul oluduğu universitet üzrə ən yüksək balla (676 bal). 

Oxuduğu 4 il müddətində Mirzə Fətəli Axundov təqaüdcüsü olub.  Özünü 
dinləyək: “... 2003-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından dərin hüz-
nlənərək yazdığım 5 səhifə həcmində məqalə ilə Gəncə Şəhər İcra Hakimiy-
yətinin başcısı tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilmişəm. Əslində, məktəbdə 
ədəbiyyat dərsində özümlə bərabər, sinfin əksər usaqlarının inşasını özüm 
yazsam da, ilk məqaləmin belə yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsi məni bu 
sahədə olan istedadımın təkmilləşdirilməsinə daha da təkan verdi...”

2006-cı ildə təhsil aldığı universiteti “Qırmızı” diplomla bitirib. İbtidai 
musiqi təhsilini aliləşdirmək məqsədi ilə, ikinci ali təhsilini musiqi sahəsində 
alıb. Universiteti bitirdiyi gündən mədəniyyət evində məsləhətci, müəllimə 
və məktəbdə dərs hissə müdiri, eyni zamanda uzun müddət ictimai əsaslar-
la YAP Göygöl rayon təşkilatında sədr muavini, Dünya Azərbaycanlılarının 
Mədəniyyət Mərkəzində Gənclər Şurasinın sədri kimi də fəaliyyət göstərib. 
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Həmçinin üçüncü ali təhsilini Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universi-
tetinin Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi fakultəsində davam etdirir. Hazirda 
III kurs tələbəsidir...

Kiminləsə bölüşmək istəyi insanda həmişə olmur

Dövri mətbuatda və sosial şəbəkələrdə yazdığı çoxsaylı yazılarına görə, 
KİV RHT tərəfindən “Qızıl Qələm” və «Ulu Öndər» ali-fəxri media müka-
fatlarına layiq  görülüb. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü olan Aygül 
Bağırova, həm də 2 oğul anasıdır və onları da, özü kimi, vətənpərvər yetişdirir.

Aygül Bağırovanın həyat hekayəsi bununla bitmir. Cəmiyyətdə ictimai 
fəallığı ilə seçilən peşəkar yazarımızın kamil qələm məhsulları özünəməxsus 
dəst-xətti ilə sosial şəbəkədə  seçilməkdədir. Aygül xanımın səhifəsinə bax-
maqla onun ədəbi-fəlsəfi dünyasının kamilliyinə heyran qalmaya bilirsən.

Gəncliyini belə elmi-fəlsəfi, publisistik düşüncələrini qələmə almaqla 
keçirən həmkarımızı artıq bu istiqamətdə kitab müəllifi kimi də tanıyacağıq. 
İllərin təcrübəsinə əsaslanıb deyərdim ki, indiyə kimi haqqında publisistik 
oçerklər yazdığım qəhrəmanlarımda bu qədər qeyri-adiliklərə rast gəlməmişəm.

Hadisə və faktlara orijinal yanaşmaları göstərir ki, qələm dostumuz öm-
rünü, ümumiyyətlə, yaradıcılığının əsas hissəsini buna həsr edib. 

***

İstərdim ki, sosial mediada paylaşdığı fikirlərindən bəzi məqamlara bir-
likdə baxaq, əziz oxucu. Ona görə də yenidən sözü həmkarıma - qəhrəmanıma 
verirəm:

 “Yazı qələmə almaq, ürəyindən keçən hissləri məqaləyə çevirmək, ki-
minləsə bölüşmək istəyi insanda həmişə olmur. Bunun üçün mütləq hansısa 
bir məqam sənə daxilən “toxunmalı”, sevindirməli, iftixar hissi yaşatmalı və 
ya narahat etməlidir. Bu sətirlərin qələmə alınmasına da məhz belə bir məqam 
səbəb oldu.

Bu gün Azərbaycanın mərdlik nümunəsi olan gənclərin yetişməsi və 
torpaq uğrunda fədakarlıq göstərərək, şəhid olması, həqiqətən də, tariximizdə 
qürurla adlarını çəkdiyimiz Babəklərin, Koroğluların, Nəbilərin, Həzilərin, 
Mehdilərin, eləcə də, Mübarizlərin, Poladların, Fəridlərin olduğunu göstərən 
faktlardır. Təkcə son illər müşahidə etdiyimiz və şahidi olduğumuz olaylar, 
bizlərə onu da deməyə əsas verirdi deyək ki, bu Vətən hər zaman qəhrəmanlar 



3 1 7

QALIB SƏRKƏRDƏ uu

yetişdirəcək, ana torpaq hər vaxt qorunacaq, düşmən mövqeyini məhv edəcək. 
Bəs bu mərdliyi, mübarizliyi haqq savaşını öz daxili vicdan, kədər, sevinc 
hissi ilə dünyaya çatdıran, qardaş Türkiyə dediyimiz ölkədən gələn, ən şirin 
nemət olan canını təhlükəyə ataraq cəkilişlər edən hərbi müxbir Fulya Öztürk 
haqqında ekranlaşdırılacaq film ətrafında kəskin müzakirələr nə deməkdir?!

44 günlük  Vətən müharibəsi başlayandan 2 gün sonra, yəni 29 sentyabrda 
və ondan 15 gün sonra mən cəbhə bölgəsinə yol aldım. Burda şahidlik etdiyim 
qorxu, həyacan, şəhid, yaralılar bir ömür yaddaşımda silinməz izlər buraxdı. 
Gecəni səhərə qədər eşitdiyim avtomat, top, qrad səsləri... Hələ döyüş bölgəsinə 
çox yaxın yerdə böyük coşqu ilə Qələbə xəbərini gözləyən kənd sakinlərindən 
müsahibə götürərkən, mənim durduğum yerə 1 saat qabaq qrad düşərək atı 
parça-parça etdiyini eşitməyin qorxusu və daha nələr, nələr...

Təşəbbüskarlıqdan alınan zövq!

Daha sonra erməni vandallarının Gəncəyə ikinci dəfə raket atan gecənin 
səhəri mən doğma yurdum olan Gəncəyə yollandım. Şəhərin girəcəyindən 
toz-duman sanki insanların gözündə oxunan kədərin acısından xəbər verirdi: 
hadisə yerində bədəni tikə-tikə olmuş, dağıntılar altından cıxarılan 1 yaşlı 
körpə, qanın icində küçəyə səpələnən uşaqların məktəb ləvazimatları, ah-nalə 
çəkən analar, atalar, bədəninin yarısı qonşu evin su çəninin üstünə düşən qadın 
cəsədi... Bütün bunları hönkürtü ilə lentə alarkən qışqırıb ağlamaqdan səsim 
batmışdı...

Bunları elə-belə qələmə almıram. Mənim şahidi olduğum 3 səfərin acısı 
Fulyanın 44 gündə gördüklərinin 10 faizi deyildi. Mən bu ölkənin vətəndaşı-
yam, amma Fulya bu ölkənin vətəndaşı deyil axı...

Raketin başının üstündən keçib bir addımlığında partlaması, əlinin körpə 
cəsədinə dəyərkən keçirdiyi hissi, qışqırtını, Bərdədə ata-balanın qucaqlaşmış 
cəsədini görməyin ürək ağrısı, Zəfərimizdə gecə ilə küçəyə qaçıb qalib sevincini 
yaşayan bu cəngavər qızın etdiklərini unudan xalqımın jurnalist adı altında 
gizlənən nümayəndələri...”

Aygül Bağırovanın bu ürəkağrılı sətirlərini axıra kimi oxumaq gözlə-
rimdə yaş, beynimdə ildırımların şaqqıltısı, müharibədəki vahimə qədər oldu. 
Biz Fulya Öztürkün xidmətlərini niyə belə dəyərləndirə, dərk edə bilmirik?!

Aygül xanımın daha bir yazısından bəzi məqamlara baxaq: “Son illərdə 
maraqlı şeylər öyrəndim: heç vaxt düşünmədiyim şeylər haqqında fikirləşmək, 
ya da bir şeyi təkbaşına etməkdə cəsarətli olmaq. Məsələn, faydasız bir işi 
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tərk etmək, nəinki orada-burada boşuna zaman keçirmək. Bu təcrübə mənə 
müxtəlif hisslər yaşatdı – qeyri-müəyyənliyə qarşı olan narahatlıqdan tutmuş, 
dərin düşüncələr və inanclara qədər :  nəticələrə isə, qətiyyən şübhəm yoxdur. 
Necə deyərlər, təşəbbüskarlıqdan alınan  zövq!

Hər bir fərd təkrarolunmazdır, məna axtaran və mahiyyət yaradandır: 
özünü tapmaq üçün saysız-hesabsız güclü tərəfləri vardır. 

Həyat sürprizlərlə dolu qutuya bənzəyir

Karyeranın vasitə və ya məqsəd olması insanın yaşına və həyata necə 
baxmasından asılıdır. Yaşın, təcrübənin və ailə ənənəsinin də təsiri böyükdür. 
Əgər insan karyeraya pul qazanmaq üçün baxırsa, onda iş ön plana çıxır. Əgər 
sosial status olaraq görürsə, o zaman vəzifə və ünvan önəm qazanır. Əgər öz 
daxili (mənəvi) səyahətini həyata keçirməklə, fərqliliyə çatmaq məqsədilə o 
pəncərədən baxırsa, karyerası həyat məqsədinə çevrilir. Mənim karyeram həyat 
məqsədimdir...

Yuxarıdakıların heç biri asanlıqla əldə olunmur: onlar illərin nizam-in-
tizamı və özünütanıma prosesi tələb edir. Lakin, hamısı çalışmaqla, zəhmətlə 
əldə olunandır. Heç birimiz mükəmməl deyilik. Hətta, əgər olsaydıq belə, bu, 
cansıxıcı olardı. Daxilinizdəki əsl liderliyi kəşf etmək üçün ruhunuza zaman 
ayırın. Beləcə, dünyaya baxış tərzinizin və dünyanın sizi görmə üsulunun necə 
dəyişdiyini hiss edəcəksiz...”

***

Budur həyat fəlsəfəsi və ağ yazı. Yazının rənginə baxıb onun müəllifinin 
kimliyini bilmək görün nə qədər asan imiş. Biz özümüz özümüzü tanımadan 
başqası haqqında fikir yürütməyimiz mənasız söz yığını deyilmi?

Aygül xanım deyir ki, həyat sürprizlərlə dolu qutuya bənzəyir. Bu qutunu 
necə açmaq və hansı şəkildə idarə etmək isə sənin əlindədir. Bəli, məhz sənin: 
“Həyata necə baxsan, həyat hekayən də o tərzdə yazılacaq. Bilirsiz, insanları 
həvəsdən salan, son ümidini belə itirməyə vadar edən nədir?

Biz hadisələrə çox vaxt səhv tərəfdən baxırıq və beynimizi səhv düşün-
cələrlə doldururuq. Bizə şans yaradan, fayda gətirəcək addımları atmaqdan 
qorxuruq, ya da ki, çəkinirik...”

Maraqlı olduğu qədər də düşündürücüdür: bəlkə də bu qorxularımız bizi 
əhatə edən insanların düzgün olmayan fikirlərinə qulaq asmaqdan irəli gəlir. 
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Həyat sənin öz əlindədir. Onu necə idarə etmək səndən asılıdır, başqalarının 
fikrindən deyil.

Gedəcəyin istiqamətə öz gözünlə bax, ətrafındakıların gözü ilə deyil. 
Çünki öz həyatını yaşamaq, ruhunu hər gün daha da xoşbəxt etmək sənin 
haqqındır.

- Özünü sev...”

***

Belə dərin düşüncəli gəncliyimizə gələcəyimizi nədən etibar etməyək ki? 
Mənə elə gəlir ki, bu kiçik yazısı ilə həmkarım təsdiqləyir ki, həyat fəlsəfəsi 
bütün elmlərdən alidir. Onu kamil bilmədən həyatı dırk etmək, öz yolunu 
açmaq və davam eləmək qeyri-mümkündür. 

Budur, həmkarım yazır: “...İnsan ilk özünü sevməlidir ki, ətrafında olan 
insanlara da sevgi hissini öturə bilsin.

– Dəyərini bil.
Bu dünya da insanın özündən daha dəyərli heç nə yoxdur. Lakin, çox az 

insan öz dəyərini anlayır və ona qiymət verir.
“Xoşbəxtlik nədir sənin üçün?” – məndən soruşsalar, cavabında – “Xoş-

bəxtlik – dəyərimi anlatdığım, sevgimi hiss etdirdiyim andır!”  – deyə cavab 
verərdim.

Xırda bir şeyə o qədər sevinərsən ki…
Səmimi ol, olduğun kimi davran

Bu həyatda nə kiməsə borclusan, nə də nəyəsə məcbursan.
Ən pis anından belə yaxşı nəticə çıxarmağa çalış. Müsbət düşün ki, 

qarşılığında həyat sənə, səni xoşbəxt edəcək hadisələrlə gəlsin.
Əlində olan bütün dəyərlərin qədrini bil. Bil ki, onları vaxtsız itirəndə 

peşiman olmayasan…”

***

Əziz oxucu, belə düşüncələrin müəllifi Aygül Bağırova onu da deyir 
ki, bu anı yaşa, hiss etdir sevgini. Çünki, sevdiklərinin buna ehtiyacı var. Et-
diklərini qarşılıq gözləmədən et. Həm qarşılıq gözləmədən, həm də sevgiylə, 
içindən gələn şəkildə.
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Özünü xoşbəxt et. Kiminsə səni xoşbəxt edəcəyini gözləmə. Nəinki özü-
nü, həmçinin sevdiklərini də xoşbəxt et. Onların sevinci sənin xoşbəxtliyin 
olsun: “…Nə qədər ki, hələ gec deyil, həyatını necə yaşayacağına elə indidən 
qərar ver. Hər gününü daha da fərqli et.”

Şəxsiyyətin kamillik səviyyəsi

Bilmirəm, fikrimi qəhrəmanımın öz fəlsəfi düşüncələri ilə yekunlaş-
dırmaq, yoxsa gecənin qaranlıq bağrını yaran fikirlərimlə, yaxud, “ağ qoçla 
qara qoçun” yuxulardakı döyüşünün sonu ilə bitirmək daha yaxşı olardı? Bil-
diklərimin bilmədiklərimdən nə qədər az olduğunun fərqinə vardım. Həyat 
başdan-başa fəlsəfədir. Ağ yazıların müəllifləri bu fəlsəfənin açmasını xeyirlə 
şərin mübarizəsində görür.

Həmkarımın fikirlərindən biri də diqqətimi çəkir. Yazır ki, mən həmişə 
insanda üç cəhətə xüsusi önəm vermişəm: tərbiyəyə, istedada və zəhmətə. Bu 
üç amil bir-birilə birləşəndə insan səviyyəsindən asılı olmayaraq, daha kamil 
və müdrik təsir bağışlayır. Ən azı, ona görə ki, bu cür insanlarla söhbət edən-
də, ünsiyyət yaradanda onlardan yalnız müsbət enerji alırsan. Hiss edirsən ki, 
qarşındakı dünyanı dərk edən və həyatın hər cür çətinliklərini görmüş, ayların, 
illərin sınağından keçmiş bir insandır, bir şəxsiyyətdir, ziyalıdır...

Əgər ziya işıq, aydınlıq, nur deməkdirsə, ziyalı statusuna malik olan 
bir şəxs bu işığın, bu aydınlığın, bu nurun daşıyıcısıdır. Hər bir şəxsiyyətin 
kamillik səviyyəsi onun qarşıya qoyduğu nəcib amal və məqsədlərdə, ülvi 
niyyətlərdə ifadə olunur”.

Əziz həmkarım, bu yazı sizin həyat fəlsəfənizin qapısını açmaq üçün 
istədiyim bir icazəni xatırlatdı özümə. Haqqınızda nəsə yaza bilərəmsə, nə 
xoş mənə: bunlar 30-a yaxın kitabın, minlərlə müxtəlif mövzu və janrda - 
hələ keçmiş sovetlər dönəmindən bugünədək qələmini külüng kimi çalan söz 
adamının yığcam fikirləridir.

Bəli, belə bir kamillik yolunda yorulmadan çalışan, sözün dəyərini bilən, 
onun ucalığından baxan gənc qələm adamının şəxsiyyətlər haqqında qələmə 
aldıqlarını oxumaq belə xoşbəxtlikdir, nəinki onları kitab kimi oxuculara təq-
dim etmək məsuliyyəti.

Aygün xanımın 44 günlük Vətən müharibəsindən və ümumiyyətlə, Ulu 
Öndər  Heydər Əliyevin siyasəti ilə qurtuluş tapan Azərbaycanımızın Ermənis-
tanın işğalçılıq siyasətinə necə son qoyması barədə qələmə aldıqlarını hamıdan 
əvvəl oxuyan biri kimi, üzərimə düşən məsuliyyəti, əlbəttə, hiss edirdim. Hələ 
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kitab müəllifi olmamışdan öncə Aygül Bağırovanın sosial şəbəkələrdə, sonra 
isə rəsmi dövlət qəzetində dərc etdirdiyi yazılarını izləyir və qısa da olsa, şərh-
lər yazırdım. Bəlkə buna görə idi ki, sonda o, həmin yazılarını toplayıb kitab 
kimi oxuculara təqdim etmək istəyini bildirəndə, normal qarşıladım. Əlbəttə, 
belə dəyərli yazılar gələcək nəsillərə çox lazımdır. Yalnız ona görə yox ki, 
Aygül Bağırova kimi gənc qələm sahiblərinin vətəndaşlıq borcuna çevrilib 
hadisələr, gündəlik döyüşlər yazılırdı. Həm də ona görə ki, düşmənin vandalizm 
siyasətinin dünya xalqlarına çatdırılması kimi siyasi-informatik mübarizə də 
müharibədə qələbəni şərtləndirən əsas vasitələrdən biridir.

Düşmənin müharibənin qanunlarını pozmasının hərbi cinayət olmasını 
yazmaq vacib şərtlərdən biridir. Kitabın ilk səhifələrindən sonuna qədər oxu-
cuların diqqətinə çatdırılan əsas məqamlardan biri faktların reallığı əks etdir-
məsidir. Mən burada  hər yazıdakı faktlara diqqət çəkməyə ehtiyac duymuram. 
Yalnız onu vurğulamaq istəyirəm: müəllif, mövzunu özününküləşdirməklə 
qələmə alıb ki, bu da oxucu - kitab ünsiyyəti üçün əsas şərtlərdəndir.

Kitabda 44 günlük Vətən müharibəsinin xronikası da verilir. Məncə, bu, 
oxucunu döyüşlərin qızğın getdiyi günlərə qaytarır, bir daha düşmənin çirkin 
siyasətinə nifrətini gücləndirir. Şəhid və qazilərimizin şərəfli döyüş yollarından 
söz açan müəllif onu da unutmur ki, əldə etdiyimiz Qələbə Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişindən ötən 18 il ərzində formalaşdırdığı 
- nail olduğu xalq-hakimiyyət-ordu birliyinin vəhdəti olan “Dəmir yumruq”un 
zərbəsidir.

Bəli, bu Qələbənin əldə edilməsi üçün illərlə aparılan bütün sahələrdəki 
hazırlıq öz bəhrəsini verdi.

Qalib Sərkərdənin qəhrəmanı – Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüv-
vələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin, döyüşlərin, az qala,  
hər gününün sonunda xalqa verdiyi müjdə ilə mən də kitabın son söz yerində 
deyirəm: “Qarabağ Azərbaycandır!”

Məhəmməd Nərimanoğlu,

Avrasya Sənət-Mədəniyyət, Ədəbiyyat və Elm Federasiyasının, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, 

“Təqəqqi” medallı, Məmməd Araz və 
“Qızıl qələm” ali media mükafatları laureatı, 

jurnalist-publisist
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