
Babalarımız belə gündə deyərdilər ki, atları yəhərləyin, yolumuz 
Şuşayadır. Atamız özünü Ağdama çatdırmaq istəyərdi ki, oradan 
Şuşaya getmək asandır. Bizim isə Pənahəli xan Cavanşirin 

ən gözəl məkan yeri  kimi seçdiyi, sonralar hamının ən səfalı şəhər 
kimi tanıdığı Şuşaya getmək imkanlarımız çoxdur. Lap çox. Biz 
işğalçı düşmənin  (rəsmi mərkəz eləmək məqsədilə)  ən etibarlı hərbi 
hissələrinin qoruduğu Şuşaya gedə bildiksə, iti-qurdu oradan qovandan 
sonra oraya getməyə nə var ki? Bir də ki, Azərbaycan dövləti bu gün 
nəinki dəniz səviyyəsindən bir neçə yüz metr yüksəkdə olan diyarımıza, 
hətta kosmosa gedə biləcək qədər güclü, imkanlıdır. 

... Atam 1941-45-ci illər 
müharibəsində üçüncü dəfə yaralanan-
dan sonra hərbi -- həkim komissiyası 
onun artıq döyüşə bilməyəcəyi qərarına 
gəlmiş, 1945-ci il aprelin son günlərində 
ordudan tərxis etmişdilər. Atam gəlib 
kəndə çatana qədər isə müharibə qur-
tarmış, faşistlər kapitulyasiya aktına qol 
çəkmişdilər. İndi də belə oldu. Noyabrın 
9-da Bayraq Gününə görə işləmədik və 
biz Şuşanın azad edilməsi haqqında 
qələmə alınan bu sətirləri oxuculara 
təqdim edənədək faşist qonşularımız 
kapitulyasiyaya məcbur oldular. Əslində, 
onlar bu  biabırçılığıa layiq idilər. Çün-
ki həm ulu öndər Heydər Əliyev, həm 
də Prezident İlham Əliyev humanistlik 
və siyasi müdriklik nümayiş etdirərək, 
dəfələrlə  onlara normal çıxış yolunu  
göstərmişdilər. Anlamadılar və anlamaz-
lıqlarına görə də rüsvay oldular. 

... Allah Süleyman Rüstəmə rəhmət 
eləsin! Son otuz ildə mən onun bir 
şeirinə nə qədər, neçə dəfə istinad 
etmişdimsə, bir Allah bilir: 

Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava,
Dağılsın buludlar, açılsın hava.
Alınsın düşməndən ömürlük qisas,
Torpaq nəfəs alıb dincəlsin bir az.
Silinsin ürəkdən, könüldən ağrı,
Bir də tapdanmasın Vətənin bağrı.

Bəli, gün o gün oldu. Vətənin bağrı 
bir də tapdanmayacaq, İnşallah!

Dövlət başçımızın  xalqa Şəhidlər 
xiyabanından müraciət etməsindən 
dərhal sonra ağlıma gələn ilk fikir Şuşa 
haqqında yazılmış ən gözəl şeirlərdən 
birinə müraciət etmək oldu. Sonra həmin 
fikrimdən daşındım. Fikirləşdim ki, son 
iki yüz ildə Şuşa haqqında ən gözəl şeiri 
məhz son günlərdə Azərbaycan əsgəri 
yazdı. Bu şeir təkcə ədəbiyyat nümunəsi 
deyil, həm də tarix salnaməmizin ən 
dəyərli səhifələrindən biri oldu. Dostları-
mız, qardaşlarımız həmin səhifələrlə fəxr 
edəcək, bədxahlarımız və düşmənlərimiz 
isə ondan dərs almaq, ibrət götürmək 
məcburiyyətindədirlər.

Şuşa haqqında olan tarixi mate-
riallarda oxuyuruq ki, 1900–1915-ci 
illərdə Şuşa iri iqtisadi mərkəzə çevrildi: 
“Qafqazda ən böyük xalçaçılıq mərkəzi 
burada yerləşirdi. Şuşanın yalnız bir 
nəqliyyat yolu olub: şəhərin mərkəzindən 
keçən Ağdam – Əsgəran –Xocalı – Xan-
bağı (Xankəndi) – Ağa körpüsü – Şuşa 
yolu. Şuşada üzlük daş yatağı, Keçəldağ 
gil yatağı, şirin su yataqları, Şirlan və 
Turşsu mineral suları var. Dörd yüz əlli 
hektar ərazini əhatə edən Daşaltı Dövlət 
Təbiət Yasaqlığı Şuşa və Əsgəran 
ərazisindəki unikal təbiət komplekslərini 
qorumaq üçün 1988-ci ildə yaradılıb”.

Son otuz ildə isə namərd qonşu-
muz, yağı düşmənimiz, bəşəri dəyərlərə 
qənim kəsilən vandal ermənilər Şuşanın 
maddi- mənəvi dəyərlərinə də, təbii 
sərvətlərinə də  qarşı vəhşicəsinə dav-

ranmışdılar. Ona görə də  Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev noyabrın 
8-də xalqa müraciət edərkən dedi: “Əziz 
Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni 
dirçəldəcəyik!”

 Bu məzmunlu yazılarda həmişə de-
yirdik ki, o gün uzaqda deyil. Bu gün isə 
“o gün, bu gündür!” – deyə bilirik.

Prezident xatırlatdı ki, əzəli, ta-
rixi torpaqlarımız 30 ilə yaxın iş-
ğal altında qaldı. 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 verməyən heç bir 
razılaşmaya getmədik: “Mən dəfələrlə 
bütün beynəlxalq kürsülərdən 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 aldadır-
dılar, sadəcə olaraq, məsələni dondur-
maq istəyi müşahidə olunurdu. Biz bu 
Qələbəni döyüş meydanında qazandıq, 

şəhidlər verərək bu Qələbəni qazan-
dıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin! Həm birinci Qarabağ, həm ikinci 

Qarabağ – Vətən müharibəsi adlandır-
dığımız müharibədə şəhid olmuş bütün 
şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, 
onların yaxınlarına səbir diləyirəm. 
Yaralı soydaşlarımıza Allahdan şəfa 
diləyirəm. Biz xalqımızın, əsgərlərimizin, 
zabitlərimizin canı, qanı bahasına 
torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik. 
İşğalçıları torpaqlarımızdan qovuruq və 
qovacağıq!”

Qələbənin rəhni olan məsələlər 
barədə danışan dövlət başçımız xatır-
latdı ki, bizim 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 
qurumundan asılı deyil. Müstəqilik və 
bu, bizə imkan verdi ki, ölkəmizi inki-
şaf 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”. 

Ötən yazılarda qeyd etmişdik ki, 
müzəffər Ali Baş Komandanımız qaza-
nılmış bütün uğurlar barədə danışarkən 
xalqın iradəsini, ölkədəki milli həmrəyliyi 
xatırlatmaq ənənəsini davam etdirir. 
Cənab Prezident  Şuşanın işğaldan 

azad edilməsi münasibətilə xalqa 
müraciət edərkən də həmin ənənəni 
unutmadı: “Daxildəki həmrəylik, milli 
birlik, vahid amal uğrunda birləşməyimiz 
bizə əlavə güc verdi, imkan vermədi 
ki, bəzi mənfur xarici dairələr öz çir-
kin 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”. 

Təbii ki, hansısa nailiyyətə imza 
atmaq üçün iqtisadi güc və daxili 
həmrəyliklə yanaşı, beynəlxalq aləmlə 
də kifayət qədər işləmək lazımdır. Ona 
görə də Prezident İlham Əliyev bütün  
bütün dünyaya sübut etdi ki, Qarabağ 
əzəli Azərbaycan torpağıdır. Sübut etdi 
ki, əsrlərboyu Azərbaycan xalqı bu tor-
paqlarda yaşayıb. Dünya ictimaiyyətinə 
dəfələrlə məlumat verildi  ki, erməni 
əhalisi bu torpaqlara 200 il bundan əvvəl 
köçürülüb. Necə köçürülübdür, hansı 
məqsədlərlə köçürülübdür, hamısını  
dünya ictimaiyyətinə  sübutlarla, faktlarla 
təqdim edə bildi. 

Prezident adı çəkilən müraciətdə 
də xatırlatdı ki, dünyanın bütün aparıcı 

təşkilatları, bütün beynəlxalq qurum-
lar 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 Parlamenti-
nin 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 proseslər bizə 
böyük problemlər yarada bilərdi”. 

... Səkkizillik təhsili aldığım kənd 
məktəbimizin eyvanında yuva qurmaq 
istəyən  qaranquşun ayağı  özünün 
gətirdiyi ipə ilişdiyinə görə, o uçub gedə 
bilmir, “tələdən çıxmaq üçün” imkanı 
daxilində çapalayırdı. Tacəddin müəllim 
nərdivanla yuxarı qalxaraq, qaranquşun 
ayağına dolaşan ipi açdı və “Sən azad-
san, günahsız quş!” – deyə onu buraxdı.

Müzəffər Ali Baş Komandanımız 
Şuşa ilə bağlı müraciətinin sonunda  
“Əziz Şuşa, sən azadsan!” – deyəndə 
məhz Tacəddin müəllimin 55 il  yadım-
dan çıxmayan həmin ifadəsini xatırladım.

Sən azadsan, ŞUŞA! 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edil-
di! 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 günü-
dür! Bu qələbəni biz döyüş meydanında qazandıq, danışıq-
lar masası arxasında yox.

Azərbaycan Prezidenti  
İlham Əliyevin xalqa müraciətindən

Bakı, 8 noyabr 2020-ci il

Yazıldı tarixə bir qızıl xətlə... 
Şuşanın işğaldan qurtulan günü
Pənahəli xanın şəhəri haqqında ən 
gözəl şeiri Azərbaycan əsgəri yazdı

Bizimdir Qarabağ, 
bizimdir!

Vətənin üzü ağ, bizimdir –
Bizimdir Qarabağ, bizimdir!!!  
Qırx dörd gün davamlı döyüşlər,
Möhtəşəm nizamlı döyüşlər,
“Qələbə” kəlamlı döyüşlər,
Bizimdir Qarabağ, bizimdir!!!
Biz idik, o Vətən bizimdi,
Bizimdi, təməldən bizimdi,
Bizimdi, əzəldən bizimdi,
Bizimdir Qarabağ, bizimdir!!!
Ey bizim torpağa göz dikən
Yaxına-uzağa göz dikən,
Bizdəki növrağa göz dikən,
Bizimdir Qarabağ, bizimdir!!!
Yan oldu zavaldan yurdumuz,
Qurtuldu işğaldan yurdumuz,
Yaşasın müzəffər ordumuz,
Bizimdir Qarabağ, bizimdir!!!
Nə qədər süzülən qan oldu…
Nə qədər üzülən can oldu…
Buludlar göyümdən yan oldu,
Bizimdir Qarabağ, bizimdir!!!
Bir daha uzatmaz dilini,
Qaldırmaz ölkəmə əlini,
Qırmışıq düşmənin belini,
Bizimdir Qarabağ, bizimdir!!!
Rəhbərim inamla demişdi,
Müqəddəs məramla demişdi, 
İlhamdır, ilhamla demişdi:
Bizimdir Qarabağ, bizimdir!!!

Şahin FAZİL
10 noyabr 2020

Azərbaycan xalqı Prezident  
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hələ 
neçə-neçə qələbələrə nail olacaq

Bu sevincli, qürurlu günləri 
bizə yaşadan, qələbə sevincini 
xalqımıza bəxş edən Müzəffər 
Ali Baş Komandan, Prezidenti-
miz İlham Əliyevdir. Müqəddəs 
Vətən savaşının ilk günlərindən 
xalqın öz liderinin ətrafında sıx 
birləşməsi müzəffər ordumuzun 
şanlı qələbəsini təmin etdi. 

Dövlətimizə qarşı yönələn 
təzyiqlərə baxmayaraq, 
Prezidentimiz nə qədər güclü 
xarakterə, mətin iradəyə malik 
olduğunu sübut etdi. Xalq– 
Prezident–Ordu birliyi, 
Müzəffər Ali Baş Komandanın 
qətiyyəti nəticəsində bu gün 
torpaqlarımız yağı düşmənin 
işğalından azad olundu. 
Azərbaycan xalqının möhtəşəm 
birliyi, qüruru qarşısında 
erməni mifi darmadağın oldu. 
Artıq biz dünyaya nə qədər qü-
rurlu xalq olduğumuzu bir daha 
nümayiş etdirdik və haqq işi-
mizi sona çatdırdıq. Bu gün hər 
bir azərbaycanlı öz Müzəffər 
Ali Baş Komandanının 
ətrafında sıx birləşib və nüma-
yiş etdirilən bu birliyin əzəməti 
sayəsində düşmənin bütün 
havadarları, himayədarları 
məğlub durumdadır. İllərlə 
həsrətini çəkdiyimiz torpaqlar-
da üçrəngli Azərbaycan bayrağı 
dalğalanır.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a 
açıqlamasında Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi 
yanında İctimai Şuranın məsul 
katibi İlqar Orucov söyləyib. 

O bildirib ki, Prezident İlham 
Əliyevin Azərbaycanı qüdrətli 
dövlət etmək yolunda gör-
düyü böyük işlərin, çəkdiyi 
əziyyətin, zəhmətin bəhrəsi göz 
önündədir. İqtisadi cəhətdən 
qüdrətli dövlət, güclü və mo-
dern ordu qurmaq istiqamətində 
görülən işlər, diplomatik sahədə 
aparılan uğurlu siyasət bizim 
Qələbəni təmin etdi. Qırx dörd 
gün ərzində düşmən darmada-
ğın oldu və Şuşada əyyaşlıq 
edən, rəqs etməklə qürurumuzu 
təhqir edən N.Paşinyan və 
ona havadarlıq edənlər layiqli 
cavablarını aldılar və bunun 
bədəlini hələ çox ödəyəcəklər. 
Eyni zamanda, döyüşən 
əsgərlərin şücaəti, yaratdıq-
ları qəhrəmanlıq salnamələri 
xalqımızın nə qədər böyük 
potensiala malik olduğunu or-

taya qoydu. Hələ bu döyüşlərlə 
bağlı nə qədər kitablar ya-
zılacaq, filmlər çəkiləcək 
və bizim qürurlu xalqımızın 
keyfiyyətləri orada daha da ay-
dın nümayiş etdiriləcək. Xalqın 
bütün nümayəndələri, ahıldan 
tutmuş uşağadək bir nəfər kimi 
hamı Müzəffər Ali Baş Koman-
danının, rəşadətli ordusunun 
yanında idi. İllərdir bu Böyük 
Qələbəyə həsrət olan xalq 
bütöv bir orduya çevrilmişdi. 
Bu hisslərin sahibi olan bir xalq 
məğlub ola bilərmi? Bilməz! 
İlham Əliyev kimi qüdrətli 
sərkərdəsi olan bir ordu məğlub 
ola bilərmi? Əsla!

“Ölkə başçımızın fəaliyyəti 
nə qədər çoxşaxəlidir. Müzəffər 
Ali Baş Komandanın həm 
döyüşə rəhbərlik etmək, 
həm informasiya savaşında 

birinci olmaq, həm də xalqı 
birləşdirmək istiqamətində gör-
düyü işlər misilsizdir. Gündə 
bir neçə xarici informasiya 
vasitələrində haqq işimizi dün-
yaya çatdırmaq, bəzən xaricdən 
gələn jurnalistlərin məkrli və 
xain suallarına tutarlı, məntiqli 
cavab vermək və onları susdur-
maq nə qədər çətin idi. Amma 
bu, həmçinin o demək idi ki, 
Azərbaycan dövləti etibarlı 
əllərdədir, bu dövlətlə təzyiq, 
təhdid vasitəsi ilə danışmaq 
mənasızdır, məntiqsizdir. 
Müzəffər Ali Baş Komandanın 
noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan 
azad edildiyi gündə tarixi çıxı-
şında qeyd etdiyi kimi, o, həm 
də ulu öndərin arzusunu yerinə 
yetirdi. Ümummilli liderimizin, 
torpaqlarımızın azad olun-
masını görmədən dünyasını 
dəyişən hər bir azərbaycanlının 
ruhu bu gün şaddır! Xalqımız 
Böyük Qələbəni qeyd edir. 
Artıq bizim üçün 10 noyabr 
şanlı, mübarək bir tarixdir. Biz 
Müzəffər Ali Baş Komanda-
nımızın rəhbərliyi ilə işğaldan 
azad olunan torpaqlarda yeni 
işlərə başlayacağıq, o torpaqları 
abad edəcəyik, dirçəldəcəyik. 
Xalqımızın daha firavan günləri 
hələ qabaqdadır. Əminik ki, 
Azərbaycan xalqı Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
hələ neçə-neçə qələbələrə nail 
olacaq. Qələbəmiz mübarək ol-
sun! Qarabağ Azərbaycandır!”, 
– deyə İlqar Orucov bildirib.

2020-ci il noyabrın 10-u 
xalqımızın, dövlətimizin tarixinə 
qızıl hərflərlə yazılan şanlı 
tarixdir. Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü təmin etmək, işğal 
altında olan hər qarış torpağı 
Vətən etmək üçün axıdılan 
qanların qisasının alındığı, tor-
paqlarımızın bütövlüyü yolunda 
qurban gedən şəhidlərin ruhlarının şad olduğu gün-
dür. Dünyada yaşayan əlli milyonluq azərbaycanlının 
başını dikəldən, bu möhtəşəm xalqı qürurlu edən, qalib 
edən bir tarix yazılır. 

Azərbaycanın Baş prokuroru 
ilə rusiyalı həmkarı arasında 

helikopterin vurulması hadisəsi ilə 
bağlı telefon danışığı olub

 � Xəbər verildiyi kimi, noyabrın 9-da saat 18.30-da 
Ermənistan–Azərbaycan sərhədinin Naxçıvan hissəsində 
Rusiya Federasiyasına məxsus Mi-24 hərbi helikopterinin 
vurulması nəticəsində 2 hərbi qulluqçu həlak olub, 1 nəfər 
isə yaralanıb.

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, həmin faktla bağlı Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokurorluğu 
tərəfindən dərhal araşdırmalara 
başlanılıb və baş vermiş hadisənin 
təfərrüatlarının hərtərəfli, tam və 
obyektiv araşdırılması məqsədilə Baş 
prokuror tərəfindən noyabrın 9-da 
Cinayət Məcəlləsinin 342.2-ci (qullu-
ğa səhlənkar yanaşma – ehtiyatsızlıq-
dan iki və daha çox şəxsin ölümünə 
səbəb olduqda, habelə müharibə vax-
tı və ya döyüş şəraitində törədildikdə) 
maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və 
istintaqın aparılması Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Hərbi Prokurorluğu-
na həvalə edilib.

Cinayət işi üzrə prokuror-
luq əməkdaşları tərəfindən hərbi 
mütəxəssislərin iştirakı ilə raketin 
atıldığı qurğuya, habelə informasiya 
sistemlərinə baxış olub, raketin atıl-
dığı hərbi hissənin hərbi qulluqçuları 
dindirilib, zəruri olan sənədlər götürü-
lüb və digər lazımi istintaq hərəkətləri 
həyata keçirilib. Hazırda təqsirkar 
şəxs və ya şəxslərin müəyyən 
edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi 
istiqamətində intensiv istintaq-
əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

Həmin cinayət faktı ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının Baş 
prokuroru Kamran Əliyev Rusiya 
Federasiyasının Baş prokuroru İqor 
Krasnova rəsmi məktub ünvanlayıb, 
eyni zamanda, aralarında telefon 
danışığı baş tutub.

Telefon əlaqəsi zamanı Baş 
prokuror hadisə nəticəsində həlak 
olanlarla bağlı rusiyalı həmkarına 

başsağlığı verib, yaralı hərbi qulluq-
çuya şəfa diləyib, həmçinin başlan-
mış cinayət işi üzrə həyata keçirilmiş 
ilkin istintaq hərəkətləri barədə 
həmkarını məlumatlandıraraq onu 
tam, obyektiv və hərtərəfli istintaq 
aparılmasına əmin edib.

Rusiya Federasiyasının Baş 
prokuroru, öz növbəsində, həmin 
faktla bağlı tərəflərindən də cinayət 
işinin başlanaraq istintaq aparılma-
sını və Azərbaycan Respublikası-
nın Baş Prokurorluğu ilə istintaqın 
əlaqəli şəkildə aparılmasının işin 
səmərəliliyinin artırılmasına xidmət 
edəcəyini qeyd edib.

İqor Krasnov Azərbaycan tərəfinin 
hadisə ilə bağlı təxirəsalınmaz 
reaksiya verərək zəruri tədbirlərin 
görülməsinə görə təşəkkürünü bildi-
rib.

Bundan başqa, Rusiya Federa-
siyasının Baş prokuroru imzalanmış 
2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli 
bəyanatla bağlı məmnunluğunu 
ifadə edərək bəyanatda əks olun-
muş müddəaların icrasının tərəflərin, 
o cümlədən Azərbaycan xalqının 
maraqlarına xidmət edəcəyini qeyd 
etməklə, sülhməramlı qüvvələrin regi-
onda yerləşdirilməsinin sülh və əmin-
amanlığın bərqərar olunmasında 
səmərəli rol oynayacağına ümidvar 
olduğunu vurğulayıb.

Kamran Əliyev və rusiyalı həmkarı 
İqor Krasnov ölkələrimizin prokuror-
luqları arasında olan sıx əməkdaşlıq 
və dostluq münasibətlərinin bütün 
istiqamətlərdə bundan sonra da uğur-
la inkişaf edəcəyinə əmin olduqlarını 
bildiriblər.
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