
Vətən savaşı kəlbəcərlilərin  
də yurd həsrətinə son qoydu 

Sentyabrın 27-dən başlayan 44 
günlük Qarabağ savaşının zəfər 
yürüşünü, sanki, şirin bir röyada 
görürəm. “Mümkün olmayanı mümkün 
edən qalib Prezidentimiz, qüdrətli Ali 
Baş Komandanımız İlham Əliyevin, 
torpaqlarımızın erməni murdarların-
dan təmizlənməsində qanlı döyüşlərə 
alp-ərənlər kimi atılan əsgər və 
zabitlərimizin rəşadəti önündə hədsiz 
minnətdarlıq və sonsuz ehtiramla 
baş əyirəm. Azərbaycan 44 günlük 
müharibədə 30 ilə yaxın müddətdə 
işğal olunmuş torpaqlarını özünə qay-
tarmaqla özünün qəhrəmanlıq, dün-
yanın hərb tarixinə qızıl hərflərlə yeni 
səhifələr yazdı. İndi bütün dünyanın 
superdövlətləri belə Azərbaycanın bö-
yük qələbəsindən, bütün müstəvilərdə 
məharət və qətiyyətlə döyüşən Ali Baş 
Komandanından, müzəffər ordusun-
dan, savaş günü yumruq kimi birləşən 
xalqından hörmət və həsədlə danışır. 

Doğrudan da, nə qədər qürurverici 
günlər yaşayırıq! Bir Kəlbəcər övladı 
kimi mən də ömrümün yarısını, sanki, 
yaşamamışam. Yaşadığıma yaşamaq 
demək olsaydı, vaxtilə belə yazmazdım:

Torpağım silindi el yaddaşından,
Saxlancım qalmadı çopur daşından.
O qarlı-qartallı dağlar başından
Elə ki, başladı köç-- yaşamadım.

Bu illər ərzində mən də yurd yerimi 
dərd yerimə çevirmişəm. Atam, anam, 
əmim, dayım, bir çox doğmalarım bu 
dərdlə dünyadan köçdülər...

1988-ci ilin fevral ayında Qarabağ 
dağlarında xain ermənilərin haqsız 
qovğası başladı. Kəlbəcərin Ağdərədən 
keçən dədə-baba yolu bağlandı. Saq-
qallı ermənilər daşın, ağacın dalında 
gizlənib bu yoldan keçən kəlbəcərlilərə 
atəş açmağa başladılar. Bu yolda nə 
qədər itkilərimiz oldu. Dədə Şəmşirin 
qızı Çimnaz xanım, ölümündən sonra 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı ve-
rilmiş Şahlar Şükürov da bu qanlı yolda 
həlak oldular

Kəlbəcərlilər 5 il – 1988--1993-cü 
illərdə mühasirə vəziyyətində yaşadı-
lar. Yeganə ümid Yevlax şəhərindən 
Kəlbəcərə açılan hava yolundakı 18 
nəfər tutan 1 vertolyota idi ki, o da 
duman olanda uçuşunu təxirə salırdı. 
Binəva yurddaşlarım günlərlə Yevlağın 
küçələrində var-gəl etməli olurdular. 
Başqa bir yol da Murov-- Göygöl yolu 
idi ki, bu ensiz dağ keçidi çox qorxulu-
qəzalı idi.

1989-cu ilin payızında Yevlax-
dan vertolyotla Kəlbəcərə gedəndə 
gördüklərim məni dəhşətə gətirmişdi. 
Rayonda təkcə elektrik enerjisi yox, 
həyat sönmüşdü. Ciddi ərzaq qıtlı-

ğı vardı. Sabaha ümid qalmamışdı. 
O zaman gördüklərimi qeydə alıb 
qayıdanda “Yolları bağlı dağlar” adlı 
məqaləmi yeni nəşrə başlamış Sabir 
Rüstəmxanlının baş redaktoru olduğu 
“Azərbaycan” qəzetində dərc etdir-
mişdim. Həmin yazıdan bir hissəni 
xatırladıram: “Kəlbəcər ərazi etibarı ilə 
Ermənistana ən yaxın, Azərbaycana 
isə ən uzaq rayondur. İndiki 
vəziyyətdə o, sərhəd boyunda qala 
qapısına bənzəyir. Bu qapını unutmaq, 
onun daha da möhkəmləndirilməsi 
qayğısına qalmamaq ağır nəticələrə, 
dözülməz fəlakətlərə səbəb ola bilər”.

Dərhal mənə o zamankı ölkə 
rəhbərliyindən ittihamedici zənglər 
gəldi. Guya, yazdıqlarım yalan imiş. 
Həyat göstərdi ki, yazılanlar, baş verə 
biləcək fəlakətlərin proqnozu doğru 
imiş.

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə müdhiş Xocalı soyqırımı 
baş verdi. Üstündən 1 ay keçər-
keçməz-- aprelin 5-də Kəlbəcərin 
Ağdaban və Çayqovuşan kəndləri 
erməni faşistlərinin vandalizminə 
qurban getdi. Ermənilər 33 nəfər kənd 
sakinini ağlagəlməz işgəncələrlə qətlə 
yetirdilər, bir neçə yurddaşımızı girov 
götürdülər. Bu qırğın amansızlığına 
görə Xocalı qətliamının davamı idi. 
Lakin bu faciə dünyaya yayılandan 
sonra o zamankı müdafiə naziri Rəhim 

Qazıyev bundan xəbərsiz olduğunu 
söyləmişdi.

Xatırladıram ki, Ağdaban saz-
söz sənətinin korifeylərindən olan 
Dədə Şəmşirin doğma kəndi, qətlə 
yetirilənlər isə qohum-əqrəbası idi. Us-
tadın öz əlləri ilə tikdiyi ev və bu evin 
içində tutiya kimi qorunub saxlanan 
Ağdabanlı Qurban və Aşıq Şəmşir 
poetik irsini yaşadan əlyazmalar da 
odlara qalanmışdı.

Bir il sonra-- 1993-cü il aprelin 2-də 
isə təklənmiş, 5 il mühasirədə qalmış 
Kəlbəcər erməni işğalına məruz qaldı. 
Kəlbəcər 5 il mühasirədə ölüm-dirimlə 
yaşadı, ancaq heç kəs yurdunu 
tərk etmədi. Xalqın bu iradəsinin 
müqabilində o zamankı hakimiyyət 
strukturları yurddaşlarıma nə hərbi, 
nə iqtisadi, nə də mənəvi kömək 
göstərdilər. Beş il ərzində Kəlbəcəri 
özünümüdafiə dəstələri qorudu, 
rayon çoxsaylı şəhidlər verdi. Əsir və 
girov düşənlərdən hələ də xəbər-ətər 
yoxdur, ya da erməni zirzəmilərində 
çürüyürlər. Erməniyə əsir düşməmək 
üçün əl-ələ tutub özlərini hündür bir 
qayadan atan qızlarımızın Tərtər çayı-
na qarışan qanı namusumuzu yudu:

O qızlar Tərtərin göz yaşı oldu,
Tarixin pozulmaz yaddaşı oldu.
Göydələn zirvələr başdaşı oldu
Özünü qayadan atan qızlara.

Ev-eşikləri erməni atəşində külə 
çevrilən kəlbəcərlilər yurd yerlərini tərk 
etmək məcburiyyətində qaldılar. Xilas 
olmağın yeganə yolu qarlı aşırımlar-
dan keçən Murov yolu oldu. Bütün 
fəsillərdə qarlı-buzlu Murovun dəli 
təbiəti də bu el köçünə rəhm etmədi. 
Bu dağ yolunu aşıb Göygöl rayonuna 
gələn karvanda soyuqdan, qəzadan 
ölənlərimiz də az olmadı, yük maşı-
nının üstündə gələn, şaxtadan sifəti 
cadar-cadar olmuş anamı görəndə 
tanımamışdım...

Bu faciədən sonra kəlbəcərlilər 
illərlə özlərinə gələ bilmədilər. El-oba 
dağılıb ölkənin 400-dən artıq yaşayış 
məntəqəsinə səpələndi. Harada, necə 
gəldi yaşadılar. Ancaq onları yaşadan 
bir ümid, bir inam heç zaman ölmədi. 
Bu günləri görən nisgilli yurddaş-
larımın indi ürəyi atlanır ki, tezliklə 
doğma Kəlbəcərimizə qayıtsın. Tor-
paqlarımız işğaldan azad olunduqca 
Prezidentimizə, ordumuza bu xalqın 
sayı qədər dualar, alqışlar, təşəkkürlər 
ünvanlanır.

Savaş günlərində Ali Baş Ko-
mandanımızın dilindən hər gün 
yeni yaşayış məntəqələrinin, şəhər 
və kəndlərimizin alınması xəbərini 
eşitdikcə sanki yenidən doğulurduq. 
Belə məqamlarda düşünürdüm ki, 
Kəlbəcərin alınması xəbərini qəfil 
eşitsəm necə, hansı ovqatda olaram: 

Mənə bu xəbəri qəfil deməyin--
Axan göz yaşıma gülə bilərəm.
Dərd-qəmin içində çox ölmüşəm mən,
İndi də sevincdən ölə bilərəm.

Mənə bu xəbəri qəfil deməyin,
Qəmin də karvanı ötən olurmuş...
Vətən savaşında, yurd davasında
Hər insan bir zərrə vətən olurmuş...

Gözün aydın, Azərbaycan! Murdar-
ların ləpirindən təmizlənən Kəlbəcər 
kimi ala yaylaqlarımıza alaçıqlar 
qurmağa, evlər tikməyə elliklə qayı-
dacağımız gün yetişdi. Vətən savaşı 
kəlbəcərlilərin də yurd həsrətinə son 
qoydu. Düşməni məğlub edən ölkəsini 
matəmgaha çevirən, sevincli göz yaş-
ları içərisində 1 milyonadək köçkünü 
qədim yurd yerlərimizə səsləyən bu 
böyük Qələbə Tanrının mərhəməti, 
Prezidentimizin qeyrəti, Ordumuzun 
rəşadəti, Xalqımızın birliyi ilə mümkün 
oldu. “Dünya belə qalmaz” – demişdik, 
qalmadı da!

Adil CƏMİL,  
şair-publisist 

30 illik ağrılarımızın içində ümid, inam libasın-
da bir deyim hər an boy göstərdi: “Dünya belə qal-
maz!”. Müdriklərdən qalma bir deyim də yadıma 
düşdü: “İnsan ata-anadan birini itirərsə – ömrü-
nün yarısı, inamını itirərsə – hər şeyi əldən gedər”. 
Bizi məhz illərlə itirmədiyimiz o inam yaşatdı. 
Kəlbəcərdə doğulub, 28 il ata yurduna həsrət qa-
lanları da məhz haqqın basılmazlığı inamı bugün-
kü sevincli günlərə qovuşdurdu. 

Yol inkişaf və mədəniyyətdir
16 noyabr tarixində Ali Baş Komandan 

və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyeva işğaldan azad olunmuş Füzu-
li və Cəbrayıl rayonlarına səfər etdilər və 
müharibə başa çatdıqdan sonra Qarabağa 
bütün Azərbaycanlıların yolunu açan ilk 
Azərbaycnlılar oldular. Bu, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin Azərbaycanın Lideri və 
Sərkərdəsi olaraq Qarabağda yeni həyatın 
başlanğıcı və tez bir zamanda millətindən, 
dinindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycan 
vətəndaşlarının yaşamaları üçün bütün imkan-
ların səfərbər olunmasına bir çağırışdır.

Təsadüfi deyil ki, məhz səfərdən 
sonra Prezident İlham Əliyev ilk olaraq 
“Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolu-
nun layihələndirilməsi və tikilməsi ilə bağlı 
tədbirlər haqqında” 17 noyabr 2020-ci il 
tarixli Sərəncam imzaladı və işlərin görülməsi 
üçün 50 milyon manat vəsait ayrıldı. Bax-
mayaraq ki, Ermənistanın işğalı nəticəsində 
uzunluğu 25 min kilometr olan avtomobil və 
torpaq yolları da məhv edilmişdir, son illər 
Azərbaycanda yol infrastrukturunun yax-
şılaşdırılması, əldə olunmuş təcrübə qısa 
müddətdə də Qarabağın yollarının bərpasını 
mümkün edəcəkdir. 

 Yol – inkişaf, davamlı inkişafın aydın 
gələcəyi deməkdir. Bu baxımdan yaşadığımız 
ilin, qalib olduğumuz müharibənin yaratdığı 
bütün çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan 
dövlətinin əsas hədəfi Qarabağda sülhün 
qorunub saxlanılması, suverenliyin tam bərpa 
olunması, Cənubi Qafqazda isə təhlükəsizliyi 
və əmin-amanlığı uzunmüddətli prosesə 
çevirməkdir. 

Yol, eyni zamanda bütün Qarabağın 
Qayıdış və İnkişaf Konsepsiyasının hərtərəfli 
öyrənilməsinə, həyat infrastrukturunun yara-
dımasına, yeni, müasir, innovativ çağırışlara, 
texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan planlı və 
davamlı sənədin hazırlanmasını ehtiva edir.

 Hal-hazırda Azərbaycan hökuməti, 
Nazirlər Kabineti, aidiyyatı nazirlik və ins-
titutlar işğal nəticəsində dəymiş ziyanın 
qiymətlədirilməsi işini həyata keçirir və bu 
iş beynəlxalq maliyyə korporasiyalarının da 
aktiv cəlb olunmasını tələb edir.

Son 17 ildə Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə tətbiq olunan mükəmməl 
idarəçilik modeli imkan verəcəkdir ki, Qayıdış 
və İnkişaf Konsepsiyası dövlət komissiyası 
səviyyəsində tamamlansın və yaradıla-
caq alt İşçi Qruplarının fəaliyyətini düzgün 
əlaqələndirməklə siyasi, ekoloji, iqtisadi 
və sosial sahələrdə məqsədli inkişafa nail 
olunsun.

Məzahir ƏFƏNDİYEV,  
Azərbaycan Respublikası  

Milli Məclisinin deputatı

44 gün davam edən Vətən Müharibəsi müzəffər Azərbaycan Ordusunun 
qələbəsi, Azərbaycanın ürəyi olan Şuşa şəhərinə üçrəngli müqəddəs bayra-
ğımızın sancılması və dalğalanması ilə bitdi. Noyabr ayının 10-dan etibarən 
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin vasitəçiliyi ilə atəşkəsin elan olunmasına 
və işğal altında olan digər rayonlarımızın insan tələfatı olmadan boşaldılaraq 
Azərbaycana təhvil verilməsinə dair bəyanat imzalandı. 

Qarabağ savaşında jurnalistlərimiz gecə-
gündüz əsgərlərimizin yanında oldular

– Biz müharibənin ilk günündən 
jurnalistlərimiz arasında ciddi bir həmrəyliyə 
şahid olduq. Bu birliyin əsası koronavirusun 
ölkəmizdə yayılmağa başladığı dönəmdə qo-
yulmuşdu. Lakin Vətən müharibəsi başlayan-
dan jurnalistlərimiz, sözün həqiqi mənasında, 
əsgərlərimizin yanında oldular. Televiziyala-
rın, saytların, qəzetlərin jurnalistləri cəbhədən 
birbaşa reportajlar, publisistik yazılar hazırla-
yırdılar. Bu birliyi mən müharibənin başladığı 
gündən “Birləşmiş Azərbaycan Jurnalistləri” 
ifadəsi ilə xarakterizə etmişəm. 

Birləşmiş Azərbaycan jurnalistləri vahid 
psixoloji xarakter ortaya qoydular. Məsələn, 
televiziyaların hər birinin fərqli psixoloji 
xarakteri var. Biri musiqi, digəri idman, bir 
başqası mədəniyyət və s. ilə məşğuldur. 
Lakin müharibə dönəmində onların hamısı 
Qarabağ savaşı mövzusunu əsas götürdü və 
bu istiqamətdə işlədi. Xüsusilə telekanalların 
jurnalistləri ən ağır yerlərdə əsgərlərimizin 
yanında oldular. Telekanalların reportyorla-
rı Gəncəyə atılan bombanın, Ağcabədiyə, 
Ağdama atılan raketlərin altında oldular, bu 
şərtlər altında da bizə lazımi informasiyanı 
ötürdülər.

Bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 
Müharibə günlərində Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev xarici telekanal-
lara, digər media qurumlarına çoxsaylı 
müsahibələr verdi. Onların hamısının 
ətrafında bizim qəzetlərimiz, telekanallarımız 
təhlillər apardılar, publisistik yazılar yazdılar. 

Bununla da o konseptual açıqlamalar daha 
izahlı şəkildə Azərbaycan oxucusu və tama-
şaçısına çatırıldı. 

Media professoru Cahangir Məmmədli 
sonda dedi: “Mən həmin dövrdə qəzetlərin bu 
məsələyə necə yanaşmasını xüsusi diqqətlə 
nəzərdən keçirirdim. Mənim üçün doğma 
olan bir sıra qəzetlər var ki, bunlara rəsmi 
“Xalq qəzeti”, müstəqil “525-ci qəzet”, “Şərq”, 
və s. nəşrlər daxildir. Bu qəzetlərin səhifələri 
44 günlük savaş günlərində başdan-aya-
ğa müharibə mövzusu ilə bağlı idi. Bu 
vətənpərvərliyə, peşəkarlığa və döyüşkənliyə 
görə mən jurnalistlərimizin fəaliyyətindən 
çox razıyam. Azərbaycan mediası Vətən 
müharibəsi zamanı yüksək peşəkarlıq və 
vətənpərvərlik sərgilədi”.

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Ordusu Qarabağ savaşı zama-
nı düşməni darmadağın etməklə yanaşı, bir çox 
nəticə və parametrlər üzrə dünya hərb tarixində 
yeni rekordlara da imza atdı. Azərbaycan medi-
asının Vətən müharibəsi günlərində fəaliyyəti 
ordumuzun bu hünərini informasiya cəbhəsində 
layiqincə tamamladı”. BDU-nun Jurnalistikanın 
nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiri, 
professor Cahangir Məmmədli bu açıqlamasının 
davamında bildirdi:

Azərbaycan Ordusu dünya hərb 
tarixinə adını qızıl hərflərlə yazdı

– Azərbaycan və  Rusiya 
prezidentlərinin, eəcə də, 
Ermənistanın Baş nazirinin birgə im-
zaladıqları Bəyanat mahiyyət etibarilə 
Ermənistanın kapitulyasiyasıdır. Bu 
faktdır. Əslində,  Ermənistanın nə 
istədiyi hamıya məlum idi.  Dağlıq 
Qarabağa müstəqillik – Azərbaycan 
torpaqlarında ikinci erməni dövləti 
qurmaq onun ali məqsədi idi. 
Ermənistan və şəxsən Paşinyan 
“Artsax” adlandırdıqları qondarma 
“respublika”nı yalnız keçmiş DQMV 
hüdudları içində deyil, işğal edilmiş 
bütün Azərbaycan torpaqlarına aid 
etmişdi. Paşinyanın Azərbaycana bir 

kənd yox, heç bir metr ərazi qaytar-
maq fikri yox idi. Bəs 45 gün davam 
edən müharibənin nəticəsi nə oldu?

Müharibə meydanında ağır 
məğlubiyyətə düçar olan Ermənistan 
ordusu   cəbhədən uzaqlardakı 
mülki əhalimizə xain raket hücum-
ları təşkil edərkən də, Azərbaycan 
Ordusu müharibədə öz qızıl ləyaqətini 
sonadək qorudu. Klassik erməni 
yalanlarının, erməni saxtakarlıq və 
etibarsızlıqlarının təkrarlanması 
müqabilində Azərbaycan Prezidenti 
Ermənistana, dünya erməniliyinə  əsl 
diplomatiya dərsi keçdi. Sentyabrın 

27-dən, Ermənistan – Azərbaycan 
müharibəsi başlayandan cənab 
İlham Əliyevin dünyanın 30-a yaxın 
aparıcı media orqanına verdiyi hər 
biri bir hadisə qədər dəyərli və tarixi 
müsahibələri ümumdünya informa-
siya məkanında ölkəmizə qarşı olan 
hücumları darmadağın etdi, şüurlara 
təsir etdi, fikirləri dəyişdirdi. Media 
orqanlarının mənsub olduğu ölkələrin 
xalqlarında və rəsmi dairələrdə 
həqiqəti görmək istəməyənlər belə 
onunla üzləşdilər. Fakt həqiqətdir, fakt 
gerçəklikdir, fakt gizlinlərin aşkara 
çıxmasıdır.

Haqqında bəhs olunan 
Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və 
Ermənistanın Baş nazirinin imzala-
dıqları  birgə Bəyanatda “Münaqişə 
tərəflərinin razılaşmalara əməl 
etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin 
artırılması məqsədilə atəşkəsə 
nəzarət üzrə sülhməramlı mərkəz 
yaradılır” məzmunlu 5-ci bənd, Ru-
siya və Türkiyə sülhməramlılarının 
əraziyə gəlməsinindən bəhs 
edir. Bu, Ermənistan qoşunları-
nın Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərindən çıxarılması ilə birgə 
aparılacaq.  Vurğulamaq istəyirəm ki, 
artıq dövlət başçımızın dəfələrlə qeyd 
etdiyi kimi “qoşunların təmas xətti” 
anlayışı yoxdur. Atəşkəs hal-hazırda 
Ermənistan və Azərbaycan silahlı 
qüvvələrinin yerləşmə məntəqələri ilə 
müəyyən olunur.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın 
müzəffər Ali Baş Komandanı İl-
ham Əliyev həmişə bildirirdi ki, 
müharibənin həlli prosesində Türkiyə 
də iştirak etməlidir. Qardaş ölkənin 
atəşkəs rejiminə nəzarət etmək üçün 
yaradılacaq birgə monitorinq missiya-
sında fəal yeri olacaq.  Azərbaycan 
ictimai fikri Türkiyə hərbçilərinin 
prosesdə iştirakını ölkə maraqlarının 

əleyhinə hər hansı addım atılması 
qarşısında ən güvənilən və etibarlı 
amil hesab edir.

Bizi daha çox sevindirən digər 
məqam isə proses çərçivəsində Nax-
çıvanın blokadadan azad edilməsi 
olacaq. Bəyanata görə,  Ermənistan 
ərazisindən keçməklə, Naxçıvan və  
Azərbaycanın digər rayonları arasın-
da etibarlı dəhliz yaradılacaq və bu 
da Naxçıvanla əlaqənin daha yüksək 
səviyyədə olacağına təminat verir.

Dövlət başçımızın xalqa 
müraciətlərində səsləndirdiyi “Mən 
nəyi necə və nə zaman etməyi 
bilirəm” formulu ötən müddətdə bir 
neçə dəfə özünü ən parlaq ifadəsi 
ilə göstərdi. Mən 10 noyabrda qəbul 
olunmuş Bəyanata da məhz həmin 
formulla baxıram və dövlət başçımıza 
güvənirəm. Azərbaycan bütövlükdə 
bölgədə yeni siyasi gerçəklik yaradır.  
Bütün dünya  aydın şəkildə gördü ki, 
Azərbaycan dövləti, xalqı heç vaxt 
məğlubiyyətlə barışmır və gec-tez 
öz tarixi, hüquqi, mənəvi haqlarına 
yiyələnməyi bacarır.

Prezident İlham Əliyevin son 17 
il ərzində yürütdüyü siyasət, həyata 
keçirdiyi strategiya torpaqlarımızın 
işğaldan azad olunmasının ən baş-
lıca səbəblərindəndir. Güclü dövlət, 
güclü ordunun nəyə qadir olduğunu 
Ermənistan – Azərbaycan arasında 
gedən Böyük Vətən müharibəsində 
hamı gördü.

Biz böyük sevinc içərisindəyik. 
Həmişə tədbirlərdə səsləndirdiyimiz  
“Arzu edək ki, belə tədbirləri gələn 
il Qarabağda keçirək”,  -- ifadəsini 
işlətməyəcəyik. İstədiyimiz toplantı-
nı, istədiyimiz vaxt Qarabağın dilbər 
guşələrindən birində keçirməyə şan-
sımız olacaq.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Qələbə sevincini yaşamaq necə olur-
muş, onu da gördük... Bir-birinin ar-
dınca azad edilən kəndlərin, şəhər və 
qəsəbələrin gətirdiyi fərəh Şuşa zəfəri 
ilə ən pik nöqtəyə çatdı. Bunun ardın-
ca,   Ermənistan tərəfinin məğlubiyyətini 
etiraf etməsi bizi daha da ruhlandırdı, 
Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və 
Ermənistanın Baş naziri hadisələrin sonra-

kı gedişi üçün Bəyanat imzaladılar. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru 
Yazgül Abdıyeva bu münasibətlə fikirlərini bizimlə bölüşərkən 
dedi:  

Sərhəd rayonlarının işğaldan azad 
edilməsi İran-Azərbaycan əlaqələrinin 
inkişafı üçün yeni perspektivlər açıb
İranın IRNA xəbər agentliyinin 

saytında Azərbaycanın Ermənistan 
tərəfindən işğal olunmuş rayonlarının 
azad edilməsi və hərbi əməliyyatların 
başa çatması ilə bağlı məqalə dərc edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə regi-
onun gələcək inkişafına toxunulub. Diqqətə 
çatdırılıb ki, regionun bir dövləti olaraq İran 
sərhədlərində sülhün və əmin-amanlığın 
hökm sürməsində maraqlıdır. İran hərbi 
əməliyyatların yekunlaşmasını region üçün 
əməkdaşlıq və inteqrasiya imkanlarının ya-
ranması kimi dəyərləndirir.

Qeyd olunub ki, işğaldan azad edilən 
Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonları İran 
ilə 130 kilometrlik sərhədə malikdir. Artıq bu 
rayonlar Azərbaycanın nəzarətindədir. Yaxın 

gələcəkdə bu ərazilərdə İran ilə Azərbaycan 
arasında gömrük-keçid məntəqələri yaradı-
lacaq ki, bu da iqtisadi-ticarət əlaqələrinin 
inkişafına səbəb olacaq. Bu fakt hər iki qonşu 
dövlətin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı üçün 
yeni perspektivlər vəd edir.

20 noyabr 2020-ci il, cümə 5

USER 2
Машинописный текст
S.5.




